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َثش تش خطش حساتشسي ستِث َاهل ه ِ ع ٍ تشسسيً گشش حساتشساى هستقلً سثت ت ذی   ٌت
 

  غالمحؿیه مُسيی،  ومبظیضضب وًیس

 چکیذُ
  ٍ ثىهسی سًامهل مهًبط ثهط       َسف ایه مقبلٍ ثطضؾی وگطـ حؿبثطؾبن مؿتقل وؿجت ثهٍ ضبجه

ذغط حؿبثطؾی اؾت. خبمشٍ آمبضی پػيَف ضا اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایهطان ههٍ   
گطيٌ حؿبثساضان ضؾمی قطیک مًؾؿبت حؿبثطؾی، حؿبثساضان ضؾهمی قهبغل   چُبضقبمل 

زض اؾترسام ؾبظمبن حؿبثطؾی، حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام مًؾؿبت حؿبثطؾی ي 
 .  زَىس  بكکیل میحؿبثساضان ضؾمی قبغل اوفطازی 

ٍ      ثٍ مىظًض ضبجٍ ٍ     ثىسی سًامل مًبط ثهط ذغهط حؿبثطؾهی، ثه ای ي   يؾهیهٍ مغبلشهبت هتبثربوه
َبی ذغط شابی، ذغهط هىتهط      سبمل ثطای قبذم 56مهبحجٍ ثب ثطذی اظ حؿبثطؾبن مؿتقل، 

ٍ    ثهب ي ذغط سسم هكف، قىبؾبیی ي  ٌ    بکىیهک ببپؿهیؽ ضبجه َهب ثهب اؾهتفبزٌ اظ      ثىهسی قهس. زاز
 يالیؽ بحهیل قس.-ي ضيـ هطيؾکب  16وؿرٍ  SPSSافعاض اهؿل ي   وطم

گهطيٌ حؿبثطؾهبن    چُبضؾی، اظ زیسگبٌ َط یک اظ ثىسی سًامل مًبط ثط ذغط حؿبثط  ضبجٍ
چىههیه، وتههبیح پههػيَف وكههبن زاز هههٍ ثههیه وگههطـ اسضههبی خبمشههٍ    مؿههتقل بشیههیه قههس. َهه 

ثىسی سًامل مًبط ثط ذغط حؿبثطؾهی، قهبمل، سًامهل      حؿبثساضان ضؾمی ایطان، وؿجت ثٍ ضبجٍ
ی، سًامهل  َهبی مهبل    ذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة، سًامل ذغط شابی زض ؾهغح نهًضت  

َبی بحهیهی ي سًامل ذغط سسم هكهف    ذغط هىتط ، سًامل ذغط سسم هكف وبقی اظ ضيـ
 وبقی اظ آظمًن خعئیبت، بفبيت مشىبزاضی يخًز وساضز. 
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 هقذهِ
َهبی ذهًز ثهب اوهًار ذغطَهبی بدهبضی مًاخُىهس.          ياحسَبی بدبضی ثطای اودبم فشبلیهت 

َبی مبلی ابط گهصاض ثبقهس.     َؿتىس هٍ ممکه اؾت ثط نًضت حؿبثطؾبن ویع وگطان ذغطَبیی
ٍ        ای ثٍ حؿبة  َب ثٍ سهت ضؾیسگی ومًوٍ آن گیهطی ي    َهب، َمهًاضٌ ثهب ذغهطات وبقهی اظ ومًوه

قًوس. ثىبثطایه، زض ثؿیبضی اظ مهًاضز ممکهه اؾهت ثهٍ مهسیطیت بثىهب ثهٍ          حؿبثطؾی مًاخٍ می
میعان استمهبز ثبیهس مهًضز ثطضؾهی ي هىتهط       امب  ،زالیهی مبوىس حؿه قُطت يی( استمبز هىىس

قهًز.   قطاض گیطز. ثٍ ایه مشىی، هٍ ثب استمبز ظیبز ثٍ مسیطیت، امکبن ؾًء اؾهتفبزٌ فهطاَ  مهی   
ههٍ قهطهت    اوهطين ومًوٍ ثبضظ آن ؾقًط قطهت اوطين اؾت؛ ثٍ عًضی هٍ حتی حؿهبثطؼ  

، گههعاضـ قههطهت فطيپبقههی آضبههًض اوسضؾههًن ثههًز ویههع فطیههت استمههبز ضا ذههًضز ي پههیف اظ
مًؾؿهٍ ثهعض     پهىح حؿبثطؾی مقجً  نبزض هطز. آضبهًض اوسضؾهًن زض آن ظمهبن، یکهی اظ     

حؿبثطؾی زض زویب ثًز. ایه فطیت ذًضزگی ثبسث عطح قکبیت سهیٍ حؿبثطؼ ي محکًمیت 
يی قس. ؾطاودبم، بقهت مهسیطیت بًاوؿهت ایهه مًؾؿهٍ حؿبثطؾهی ثهعض  ضا مىحهل هىهس         

 (. 760: 2004بآضوًلس ي الوگ، 

اؾتبوساضزَبی حؿبثطؾی ایطان، حؿبثطؾبن ثطای هؿت اعمیىبن مشقهً ،   200ثرف  عجق
َبی   هىىس. ذغط اظُبضوظط وبمىبؾت وؿجت ثٍ نًضت  اقسام ثٍ گطزآيضی ي اضظیبثی قًاَس می

قًز بهمیتٍ بسيیه اؾتبوساضزَبی حؿبثطؾهی    وبمیسٌ می« ذغط حؿبثطؾی»قسٌ،  مبلی بحطیف
(. ذغط حؿبثطؾی ببثشی اظ زي ذغط ههی اؾت بهمیتٍ بسيیه 50: 1395ؾبظمبن حؿبثطؾی ، 

 (: 69: 1395اؾتبوساضزَبی حؿبثطؾی ؾبظمبن حؿبثطؾی ، 
 َبی مبلی بذغط بحطیف ثباَمیت(.  . بحطیف نًضت1
 َب ثٍ يؾیهٍ حؿبثطؼ بذغط سسم هكف(.  . ذغط هكف وكسن ایه بحطیف2

   ٌ ثطذًضزاضوههس، ثههٍ عههًضی هههٍ زض    ای   ذغطَههبی مههبلی ي حؿبثطؾههی اظ اَمیههت يیههػ
اؾتبوساضزَبی مهًة حؿبثطؾی ؾبظمبن حؿبثطؾهی ایهطان، ثهٍ ایهه امهط اقهبضٌ قهسٌ اؾهت.         

بكریم ي اضظیبثی ذغطَبی بحطیف ثب اَمیهت اظ عطیهق   »يخًز اؾتبوساضزَبی مُمی مبوىس 
َبی قىبؾهبیی    اضظیبثی بحطیف»(، 315باؾتبوساضز قمبضٌ « قىبذت ياحس بدبضی ي محیظ آن

ٍ  »(، 450باؾهتبوساضز قهمبضٌ   « سٌ زض حؿبثطؾهی ق ضیهعی ي اخهطای سمهیهبت      اَمیهت زض ثطوبمه
ٌ      »(، 320باؾهتبوساضز قهمبضٌ   « حؿبثطؾی « ثطذًضزَهبی حؿهبثطؼ ثهب ذغطَهبی اضظیهبثی قهس

مؿههئًلیت حؿههبثطؼ زض اضبجههبط ثههب بقهههت، زض حؿبثطؾههی       » ( ي 330باؾههتبوساضز قههمبضٌ  
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( زض اؾهتبوساضزَبی حؿبثطؾهی ایهطان، ي يخهًز     240باؾهتبوساضز قهمبضٌ   « َهبی مهبلی    نًضت
المهههی، حهبهی اظ     ( ي ثهیه SASاؾتبوساضزَبی مكبثٍ زض اؾهتبوساضزَبی حؿبثطؾهی آمطیکهب ب   

 اَمیت يیػٌ ذغط حؿبثطؾی ثطای حؿبثطؾبن اؾت.
ثىسی وگهطـ حؿبثطؾهبن مؿهتقل وؿهجت ثهٍ ذغهط         ببهىًن، زض َیچ پػيَكی ٍث ثطضؾی ي ضبجٍ

ٌ اؾهت. ثىهبثطایه، بشیهیه سًامهل ي میهعان اَمیهت َهط سبمهل، اظ زیهسگبٌ          حؿبثطؾی پطزاذتٍ وكهس 
حؿبثطؾبن مؿتقل زض ایطان، ضطيضت زاضز. ثىبثطایه، ثهب بًخهٍ ثهٍ َهسف، مًضهًر ایهه پهػيَف        

اؾهت.  « ثىهسی سًامهل مهًبط ثهط ذغهط حؿبثطؾهی        ثطضؾی وگطـ حؿبثطؾبن مؿتقل وؿجت ٍث ضبجٍ»
ٌ حؿبثطؾهبن مؿهتقل سضهً خبمشهٍ حؿهبثساضان      گهطي  چُهبض پػيَف ایه اؾت هٍ اظ وظهط   پطؾف

ضؾمی ایطان بحؿهبثساضان ضؾهمی قهطیک مًؾؿهبت حؿبثطؾهی، حؿهبثساضان ضؾهمی قهبغل زض         
اؾترسام ؾبظمبن حؿبثطؾی، حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾهترسام ؾهبیط مًؾؿهبت حؿبثطؾهی ي     

ٍ اؾهت   ثىهسی سًامهل مهًبط ثهط ذغهط حؿبثطؾهی چگًوه         حؿبثساضان ضؾمی قبغل اوفطازی(، ضبجٍ
چىیه، آیب ثیه وگطـ حؿبثطؾبن مؿتقل وؿجت ٍث ذغهط حؿبثطؾهی، بفهبيت مشىهبزاضی يخهًز        َ 

 ٍ ٌ       زاضز یب ذیط  اظ وظط حؿبثطؾبن مؿتقل، ضبجه َهبی ذغهط حؿبثطؾهی      ثىهسی سًامهل مه بط ثهط ؾهبظ
   ٌ َهبی ذغهط     چگًٍو اؾت  آیب ثیه وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان، وؿهجت ثهٍ ؾهبظ

َهب،    پطؾهف ویع، بفبيت مشىبزاضی يخًز زاضز یب ذیط  ثىبثطایه، زض ضاؾتبی پبؾد ٍث ایهه   حؿبثطؾی
َبی پػيَف پطزاذتٍ قهسٌ    ثشس اظ ثیبن مجبوی وظطی، ٍث بكطیح پیكیىٍ پػيَف، ضيـ ي ثیبن فطضیٍ

ٌ       اؾت. زض ازامٍ، ٍث مىظًض ضبجٍ َهب ثهب     ثىسی سًامل مًبط ثهط ذظهط حؿبثطؾهی، بدعیهٍ ي بحهیهل زاز
اودبم قس. ضيـ آوتطيپی قبوًن ثهطای محبؾهجٍ يظن سًامهل ي ضيـ     1اؾتفبزٌ اظ بکىیک ببپؿیؽ

يالیؽ ثطای مقبیؿٍ وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿهبثساضان ضؾهمی ایهطان ثهٍ ههبض گطفتهٍ       ه   هطيؾکب 
ٍ         قس. زض پبیبن آظمًن فطضیٍ َهبی پهػيَف ي     َهب ثهطای ثطضؾهی وگهطـ حؿبثطؾهبن مؿهتقل، یبفته

 .ٌ اؾتَبی آبی اضائٍ قس  پػيَف پیكىُبزَبیی ثطای
 

 هثاًي ًظشی ٍ پیطیٌِ پظٍّص
 خطش حساتشسي

اؾتبوساضزَبی حؿبثطؾی آوچىبن حهبئع اَمیهت اؾهت ههٍ      ثطآيضز ذغط حؿبثطؾی اظ وظط
، يظیفهٍ حؿهبثطؼ، ثطضؾهی احتمهب  ذغطَهب ي اَمیهت آن       315اؾتبوساضز قهمبضٌ   3عجق ثىس 
چىیه، بشییه ایه هٍ آیب ذغطَبی ثطآيضزی ثباَمیتی يخًز زاضز هٍ مؿهتهعم بًخهٍ     اؾت. َ 
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بىُبیی قًاَس حؿبثطؾهی مىبؾهت    َبی محتًا ثٍ  هٍ آظمًن ذبل حؿبثطؼ ثبقس یب ذغطَبیی
هىس ویع ثبیس ثٍ يؾیهٍ حؿهبثطؼ مهًضز بًخهٍ قهطاض گیهطز.       َب فطاَ  ومی  مًضز آن ي هبفی زض

َهبی هىتطلهی     َبی ياحس مًضز ضؾهیسگی، قهبمل فشبلیهت     ط حؿبثطؼ الظم اؾت عطاحی هىت
مهسز    َب ضا اضظیبثی هىهس. اهجهطی ي سههی     مًضز ایه ذغطَب ي چگًوگی اخطای آن مطثًط، زض

َههبی بحهیهههی ضا اضهههبن انهههی    ؾههبظمبن حؿبثطؾههی، ضيـ 143(، زض وكههطیٍ قههمبضٌ 1379ب
َهبی بحهیههی، ثطضؾهی      ظ ضيـزاوىس ثٍ عًضی هٍ سههت اؾهتفبزٌ ا    ذغطیبثی زض حؿبثطؾی می

ـ     احتمب  يخًز اقتجبٌ زض یک حؿبة ي یب یکی اظ اقالم نًضت َهبی    َهبی مهبلی اؾهت. ضي
اودهبم   َهب   بحهیهل وؿهجت   يبحهیل ضيوهسَب   ،ؾىدی یب ثطآيضز مبوسٌ  مبوسٌ ضيـ ؾٍبحهیهی ثٍ 

 .  قًز  می
ٍ    ایطان ثیهبن مهی   330اؾتبوساضز حؿبثطؾی قمبضٌ  4ي  3ثىسَبی  حؿهبثطؼ ثهطای    هىهس هه

پصیطـ ثبیس ثطذًضزَبی ههی ثب ذغطَبی ثطآيضزی   هبَف ذغط حؿبثطؾی ثٍ ؾغحی قبثل
َبی مبلی ضا بشییه، ي ثطای مقبثههٍ ثهب ذغطَهبی ثهطآيضزی زض ؾهغح ازسهب،         زض ؾغح نًضت

چىهیه،    اؾهتبوساضز معثهًض، َه     23َبی حؿبثطؾی الظم، ضا عطاحی ي اخطا هىس. عجق ثىس   ضيـ
هٍ ثطآيضز ذغط بحطیف ثباَمیت زض ؾغح ازسب ثٍ يؾیهٍ حؿبثطؼ قبمل اوتظهبض  زض مًاضزی 

َهب ضا اخهطا هىهس بهب       َب ثبقس، حؿهبثطؼ ثبیهس آظمهًن هىتهط       يی اظ ابطثركی هبضهطز هىتط 
َهب زض مقهبعز ظمهبوی      قًاَس حؿبثطؾی هبفی ي مىبؾت ضا زضثبضٌ ابطثركهی ههبضهطز هىتهط    

مىظهًض بيییهس    ، حؿبثطؼ ثٍ 39ٍ زؾت آيضز. عجق ثىس مطثًط زض عً  زيضٌ مًضز ضؾیسگی ث
يخً ثٍ َمهطاٌ مكهبَسٌ یهب ياضؾهی، قهًاَس       َبی زاذهی، ثبیس ثب پطؼ  قىبذت ذًز اظ هىتط 

وظههط اظ ذغههط ثههطآيضزی بحطیههف ثباَمیههت ثبیههس    حؿبثطؾههی الظم ضا هؿههت هىههس ي نههطف
ٌ    آظمًن حؿهبة ي مهًاضز افكهب      َبی محتًا ضا ثطای مًاضز ثباَمیت َط گطيٌ مشهبمالت، مبوهس

عطاحی ي اخطا هىس. زض قطایغی هٍ حؿبثطؼ ذغطَبی بحطیف ثباَمیت وبقهی اظ بقههت ضا   
َهبی    ثىسی اخطای ضيـ  قىبؾبیی هطزٌ ثبقس، ممکه اؾت ثطای ثطذًضز ثب ایه ذغطَب، ظمبن

ـ      َهبی حؿبثطؾهی اخهطا قهسٌ ي قهًاَس        حؿبثطؾی ضا بغییهط زَهس. حؿهبثطؼ ثهط اؾهبؼ ضي
ثبیس بسايم مىبؾت ثهًزن ثهطآيضز ذغطَهبی بحطیهف ثباَمیهت ضا زض        ت قسٌحؿبثطؾی هؿ

ؾغح َط ازسب، اضظیبثی هىس. يی ثبیس زضثبضٌ هؿت قًاَس حؿبثطؾی هبفی ي مىبؾهت ثهطای   
ٍ      هبَف ذغط بحطیف ثباَمیت زض نًضت گیهطی   َبی مبلی ثٍ ؾهغحی قبثهل پهصیطـ، وتیده

ا زض مهًضز یهک ازسهبی ثباَمیهت     هىس. اگط حؿبثطؼ قهًاَس حؿبثطؾهی ههبفی ي مىبؾهت ض    
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َبی مبلی هؿت وکطزٌ ثبقس ثبیس ثطای هؿت قًاَس حؿبثطؾی ثیكهتط، بهالـ هىهس.      نًضت
، چىبوچهٍ حؿهبثطؼ وتًاوهس قهًاَس حؿبثطؾهی ههبفی ي       330اؾهتبوساضز قهمبضٌ    72عجق ثىهس  

 مىبؾت ضا هؿت هىس ثبیس وظط مكطيط یب سسم اظُبضوظط اضائٍ هىىس.  

َب ي اؾتبوساضزَبی حؿبثطؾی یکؿبوی ثطای افطاز قهبغل    َب، زؾتًضالشمل  وبمٍ  َط چىس آییه
ٍ   حؿبثطؾه زض حطفٍ يخًز زاضز، امب وگطـ  َهبی مرتههف اخهطای سمهیهبت       بن وؿهجت ثهٍ خىجه

َهب ي    چىیه، ثٍ زلیل فشبلیت زض قهطهت   (. َ 1391بًاوس متفبيت ثبقس بمُسيی ي ومبظی،   می
ؿبثطؾبن مؿتقل سضهً خبمشهٍ حؿهبثساضان ضؾهمی     گطيٌ ح چُبضَبی مرتهف، وگطـ   محیظ

بًاوهس متفهبيت ثبقهس.      ایطان ویع، زض ذهًل اَمیت سًامهل مه بط ثهط ذغهط حؿبثطؾهی مهی      
ٌ      ثىبثطایه، ضبجٍ َهبی مرتههف حؿبثطؾهبن      ثىسی سًامل م بط ثط ذغهط حؿبثطؾهی اظ وظهط گهطي

 ضؾس.   َب ضطيضی ثٍ وظط می  مؿتقل ي بفبيت زض وگطـ آن
مجبوی وظطی ذغط حؿبثطؾی بكهطیح قهسٌ زض ثهبال، ي ثهٍ مىظهًض زؾهتیبثی ثهٍ        ثب سىبیت ثٍ 

انهی ایهه پهػيَف ههٍ: آیهب ثهیه وگهطـ اسضهبی حؿهبثساضان            پطؾفپبؾری مىبؾت ثطای 
ثىسی سًامل م بط ثط ذغط حؿبثطؾی بفبيت مشىبزاض يخًز زاضز یهب    ضؾمی ایطان وؿجت ثٍ ضبجٍ

 احی قس.انهی پػيَف ثٍ قطح ظیط عط   فطضیٍ ،ذیط
      ٍ ثىهسی    فطضیٍ انهی: ثیه وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿهبثساضان ضؾهمی ایهطان وؿهجت ثهٍ ضبجه

  سًامل م بط ثط ذغط حؿبثطؾی بفبيت مشىبزاضی يخًز زاضز.
 

 ّای خطش حساتشسي  ساصُ
َهب    ( ثٍ اضظیبثی ذغطَبی شابی ي هىتط  حؿبثطؾهی پطزاذتىهس. آن  2000یط ي آؾته ب  مؿی

حؿبثطؼ اضقهس قهطاض زازوهس.     124مًضز ضا زض اذتیبض  8حؿبثطؾی، بشساز ثطای اضظیبثی ذغط 
َبی مبلی ي ذغهط زض ؾهغح     آوبن، سًامل ذغط شابی ي هىتط  ضا ثطای ذغط زض ؾغح نًضت

( پػيَكهی زض ذههًل قىبؾهبیی    2004مبوسٌ حؿبة مشطفی هطزوس. پؽ اظ آن، يیالیهت ب 
ی خىًثی اودبم زاز. وتبیح پهػيَف يی  سًامل مُ  م بط ثط ذغط شابی زض نىشت ثیمٍ آفطیقب

( مبَیت زاضایی، ثسَی ي یهب  1وكبن زاز هٍ سًامل مُ  ذغط شابی زض نىشت ثیمٍ سجبضبىس اظ: 
( 4( پیچیهسگی مشهبمالت   3َبی مهبلی قجهل     ( يخًز اقتجبَبت زض زيض2ٌمشبمالت اودبم قسٌ 

( ذغهط  6ت غیطسهبزی  ( يخًز مشهبمال 5َبی مبلی   میعان قضبيت ثٍ هبض ضفتٍ زض بُیٍ نًضت
 َبی اقتهبزی.    َبی مبلی ي قبذم  ( وًؾبوبت وؿجت7بقهت 
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( ثههٍ ثطضؾههی ي قههىبذت سًامههل مهه بط ثههط ذغههط حؿبثطؾههی  2008چىههگ ي َمکههبضان ب
پطزاذتىس. وتبیح پػيَف آوبن وكبن زاز هٍ ذغط حؿبثطؾی، ذغهط شابهی ي هىتهط  زض ؾهغح     

( 2007پؽ، ههًَه ي َمکهبضان ب  پبییه، ي ذغهط سهسم هكهف زض ؾهغح ثهبال قهطاض زاضز. ؾه       
ای زض ذهًل وقف َیيت مسیطٌ قطهت ثط اضظیهبثی ذغهط حؿبثطؾهی ي چگهًوگی       مغبلشٍ
ضیعی حؿبثطؾبن اودبم زازوس. ایه پػيَف ضيقه ؾبذت هٍ زض مًاقشی ههٍ مهسیطیت     ثطوبمٍ

هىهس ي حؿبثطؾهبن ویهع،      َبی زاذههی ثهٍ زضؾهتی ایفهب ومهی       وقف ذًز ضا ثطای اؾتقطاض هىتط 
یبثهس. آههطـ     ؾتقال  هبفی ثطای اخطای سمهیبت وساقتٍ ثبقهىس، ذغهط هىتهط  افهعایف مهی     ا
( ثٍ زوجب  بسيیه الگًیی خُت ذغط حؿبثطؾی ثًز. يی زي الگًی ذغهط حؿبثطؾهی   2010ب

ثههطای اظُههبضوظط زض ذهههًل مغهًثیههت هىتههط  زاذهههی اضائههٍ هههطز. زض الگههًی اي ، ذغههط 
ذغهط سهسم هكهف. يی ثهب      -2طیهف ثباَمیهت ي   ذغهط بح  -1حؿبثطؾی ببثز زي سبمل ثهًز:  

َبی زاذهی ثهطای    بطهیت ایه زي الگً، یک الگًی خبمز ذغط حؿبثطؾی، ثب بًخٍ ثٍ هىتط 
 حؿبثطؾبن پیكىُبز هطز.

ثٍ عًض ههی ذغط حؿبثطؾی ببثز سًامل وبقی اظ حؿبثطؼ ي یب محهیظ نهبحجکبض اؾهت.    
( 2010طؾی وقف مه بطی زاضز. آض  ب َبی زاذهی نبحجکبض زض ذغط حؿبث  اظ ایه ضي، هىتط 

َهبی زاذههی ثهط ذغهط حؿبثطؾهی اودهبم زاز. وتهبیح          پػيَكی زض اضبجبط ثب بيبیط يخًز هىتط 
خبی ضسبیت اؾهتبوساضزَبی اخهطای    پػيَف يی وكبن زاز هٍ زض ثشضی مًاضز، حؿبثطؾبن ثٍ

سمهیههبت زض ذهههًل قههىبذت ؾیؿههت  هىتههط  زاذهههی، اظُههبضوظط زض ذهههًل هفبیههت،   
هىىهس. زض    ثیت ي ابطثركی آن، نطفبً ثط اؾبؼ احؿبؼ ذًز زض ایه ثهبضٌ اظُهبضوظط مهی   مغهً

ٍ 2011َمیه ذههًل، آلهه ي َمکهبضان ب    ای زض ذههًل ثطقهطاضی فهطو بهسايم         ( مغبلشه
فشبلیت ي اضبجبط آن ثب ذغط مبلی اودبم زازوس. وتبیح وكبن زاز هٍ پصیطـ ي یهب سهسم پهصیطـ    

شبلیت زاضز. یبفتٍ زیگط ایه پػيَف، م بط ثًزن قیمهت ؾهُبم   ذغط، وقف ثؿعایی زض بسايم ف
ـ      ثط بسايم فشبلیت ثطای قطهت َهبی    َبی زچبض ثحطان مبلی اؾت.  ثهب بًخهٍ ثهٍ اَمیهت ضي

( ثهٍ ثطضؾهی چگهًوگی بكهریم ذغهط      2014یط ب  َبی مبلی نبحجکبض، مؿی  بحهیهی ي وؿجت
ي نهىبیز مرتههف، ثهٍ ایهه وتیدهٍ       َب  َب پطزاذت. يی ثب مغبلشٍ قطهت  حؿبثطؾی زض قطهت

ـ  بًاوهس زض بكهریم ذغهط      َهبی مهبلی مهی     َهبی بحهیههی ي اؾهتفبزٌ اظ وؿهجت      ضؾیس ههٍ ضي
( ثب ثطضؾهی ثهیف استمهبزی مهسیطیت     2015حؿبثطؾی ثؿیبض همک هىس. زلمه ي َمکبضان ب

وی بًاوس ثبسهث قهًز ههٍ مهسیطان اظ حؿبثطؾهب       َب ثٍ ایه وتیدٍ ضؾیسوس هٍ ایه امط می  قطهت
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اؾتفبزٌ هىىس ههٍ برههم همتهطی زض نهىشت زاضوهس. ثىهبثطایه، ذغهط حؿبثطؾهی افهعایف          
َبی هًچک   ( ثٍ ثطضؾی ذغط بحطیف ثباَمیت زض قطهت2016یبثس. َؽ ي َمکبضان ب  می

آمطیکب پطزاذتىس. آوبن ثٍ ایه وتیدٍ ضؾیسوس هٍ سبمل وساقته برهم زض نىشت نبحجکبض، 
ثباَمیهت ي ذغهط سهسم هكهف زاضز. ههی  ي َمکهبضان        سبمهی ثؿیبض مُ  زض هكف بحطیف

َهبی مهبلی پطزاذتىهس.      َبی سمهسی ي غیطسمهسی نهًضت     ( ثٍ ثطضؾی هكف بحطیف2016ب
َهبی    َهبی سمهسی وؿهجت ثهٍ بحطیهف       وتیدهٍ پهػيَف آوهبن وكهبن زاز ههٍ هكهف بحطیهف       

بی َه   ( ثٍ ثطضؾی چگًوگی بحطیهف 2017بط اؾت. فبی ي وگبوگبضز ب  غیطسمسی ثؿیبض مكکل
َب ثٍ َىگهبم    َبی مبلی پطزاذتىس. وتیدٍ پػيَف آوبن وكبن زاز هٍ ثؿیبضی اظ بحطیف  نًضت

َهبی    َهبی بحهیههی ي آظمهًن     افتهس. ثهب اودهبم آظمهًن      بجت زؾتی ضيیسازَبی مبلی ابفهب  مهی  
 ضزیبثی، ایه امط قبثل هكف اؾت.  

اؾهت. اضخمىهسی   َبی مرتهفی ثطای ذغهط حؿبثطؾهی اودهبم قهسٌ       زض ایطان ویع، پػيَف
َهبی    سًامل يیػگهی  -1گطيٌ انهی ضا ثطای ذغط شابی حؿبثطؾی مشطفی هطز:  ؾٍ(، 1377ب

َبی ميمًضیت حؿبثطؾی. ثٍ زوجهب     يیػگی -3َبی سمهیببی ي نىشت ي   يیػگی -2مسیطیت، 
( ثهٍ  1383الیعیهی ب   یگبوهٍ ي يحیهسی    بشییه سًامل م بط ثط ذغط حؿبثطؾی زض ایطان، حؿهبؼ 

سًامل ذغط شابی ي ثطزاقت حؿبثطؾبن ضزٌ ثبالی ایطاوی اظ ایه ذغط پطزاذتىس. وتبیح مغبلشٍ 
ی ثبال زض ایطان، زض قىبذت اَمیهت سًامهل ذغهط      پػيَف آوبن وكبن زاز هٍ حؿبثطؾبن ضزٌ

 ٌ چىهیه، حؿبثطؾهبن     هىىهس. َه     َهب بًخهٍ ومهی     شابی زقت هبفی ضا وساضوس ي ثط ثبض مشىهبیی ياغ
ثطؾبن اوگهیؿی، زض بكریم ثیه سًامل ذغط شابهی ي ذغهط هىتهط  مكهکل     ایطاوی مبوىس حؿب

( ثٍ ثطضؾی سبمل اوهساظٌ حؿهبة ي بهيبیط آن    1390پًض ي محمًزی ب  چىیه، ثركىسٌ  زاضوس. َ 
بًاوس سهبمهی مغهطح، زض     ثط ذغط حؿبثطؾی پطزاذتىس. آوبن زضیبفتىس هٍ اوساظٌ حؿبة ویع می

َبی زاذههی نهبحجکبض     َمیت مًاضز بحهیهی ي ؾبذتبض هىتط اوتربة ومًوٍ ثبقس. ثب بًخٍ ثٍ ا
( ثٍ ثطضؾی وقهف بدعیهٍ ي بحهیهل اؾهتطابػیک ي     1393زض حؿبثطؾی، غالمطضبیی ي مبفی ب

    ٌ گیهطی    ضیؿک بدبضی زض حؿبثطؾی مبلی پطزاذتىس. وتبیح پػيَف آوهبن وكهبن زاز ههٍ ثُهط
ثبسهث افهعایف زقهت اضظیهبثی     حؿبثطؾبن مؿتقل اظ اثعاضَب ي الگًَهبی بحهیهل اؾهتطابػیک    

َبی حؿبثطؾی زض ثُجهًز هیفیهت حؿبثطؾهی مهبلی ضا زض پهی زاضز.        ضیؿک ي ابطثركی ضيیٍ
( ثههٍ ثطضؾههی قىبؾههبیی سالئهه  َكههساضزَىسٌ يخههًز مكههکالت  1394مهکیههبن ي َمکههبضان ب

َبی زاذهی ي ذغط حؿبثطؾی پطزاذتىس. وتیدٍ پػيَف آوبن وكهبن زاز ههٍ پیچیهسگی      هىتط 
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َهبی    يخًز هؿطی، ذغط بهسايم فشبلیهت اظ مهًاضز ثباَمیهت وقهبط ضهشف هىتهط         ؾبظمبوی،
( سًامل مًبط ثط حؿبثطؾی اختمهبسی ضا  1394قًوس. ؾپبؾی ي ضضبیت ب  زاذهی محؿًة می

ثىسی هطزوس. وتیدٍ پػيَف آوبن وكبن زاز هٍ ضَجطی مىبؾت ؾبظمبن، آمًظـ مؿتمط ي   ضبجٍ
بطیه سًامل مًبط ثط حؿبثطؾی اختمبسی َؿهتىس.     اظ مُ مؿئًلیت زض قجب  بيبیطات اختمبسی، 

ظمبن ثهبظضؼ قهبوًوی ي حؿهبثطؼ      ( ثٍ ثطضؾی حضًض َ 1395ثیسؾکبن ي وهطالهُی ب  نفطی
َهبیی ههٍ     َب ي ذغط حؿبثطؾی پطزاذتىس. وتبیح پػيَف آوبن وكبن زاز هٍ زض قطهت  قطهت

 یبثس.  ط حؿبثطؾی هبَف میظمبن ثبظضؼ قبوًوی ي حؿبثطؼ يخًز زاضز، ذغ  حضًض َ 

ثب بًخٍ ثٍ مجبوی وظطی ي پیكیىٍ ثیبن قسٌ  زض ثبال، ذغط حؿبثطؾی قبمل زي ؾىدٍ انههی  
َهبی    ذغط بحطیف ثباَمیت بذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة، ذغط شابی زض ؾغح نًضت

ـ    َهبی بحهیههی ي     مبلی ي ذغط هىتط ( ي ذغط سسم هكف بذغط سهسم هكهف وبقهی اظ ضي
هكف وبقی اظ آظمًن خعئیبت( زض وظط گطفتٍ قس. َمبوغًض هٍ قهجالً ویهع بكهطیح     ذغط سسم

       ٌ َهبی ذغهط     قس، ثٍ زلیل امکهبن بفهبيت زض وگهطـ حؿبثطؾهبن مؿهتقل، زض ذههًل ؾهبظ
ضؾس. ثهٍ مىظهًض زؾهتیبثی ثهٍ پبؾهری        حؿبثطؾی، ثطضؾی ایه مًضًر ویع ضطيضی ثٍ وظط می

ٍ َب هٍ آیب ثیه وگط  مىبؾت ثطای ایه ؾًا  ثىهسی    ـ حؿبثساضان ضؾمی ایطان زض ذهًل ضبجه
سًامل ذغط بحطیف ثباَمیت ي ذغهط سهسم هكهف، بفهبيت مشىهبزاض يخهًز زاضز یهب ذیهط          

َهب، بفهبيت وگهطـ      َبی فطسی پػيَف ثٍ قطح ظیط عطاحی ي زض قبلت َط یک اظ آن  فطضیٍ
 قًز.  اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان ثطضؾی می

 

 ّای فشعي  فشضیِ

ٍ   1طضیٍ فطسی ف ثىهسی    : ثیه وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان وؿهجت ثهٍ ضبجه
 سًامل ذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة بفبيت مشىبزاضی يخًز زاضز.

ٍ   2فطضیٍ فطسی  ثىهسی    : ثیه وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان وؿهجت ثهٍ ضبجه
 اضی يخًز زاضز.َبی مبلی بفبيت مشىبز  سًامل ذغط شابی زض ؾغح نًضت

ٍ   3فطضیٍ فطسی  ثىهسی    : ثیه وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان وؿهجت ثهٍ ضبجه
 سًامل ذغط هىتط  بفبيت مشىبزاضی يخًز زاضز.

ٍ   4فطضیٍ فطسی  ثىهسی    : ثیه وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان وؿهجت ثهٍ ضبجه
 شىبزاضی يخًز زاضز.َبی بحهیهی بفبيت م  سًامل ذغط سسم هكف وبقی اظ ضيـ
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ٍ   5فطضیٍ فطسی  ثىهسی    : ثیه وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان وؿهجت ثهٍ ضبجه
 سًامل ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمًن خعئیبت بفبيت مشىبزاضی يخًز زاضز.

 

   ضٌاسي سٍش
مًضهًر ایهه پهػيَف هههٍ زض ثرهف ضيـ پهػيَف ویهع مغههطح قهس ثهٍ سىهًان قهمههطي          

َبی ایه پػيَف اسضبی خبمشهٍ    قًز. خُت بيییس یب ضز فطضیٍ  مًضًسی پػيَف مغطح می
حؿبثساضان ضؾمی ایطان ثٍ سىهًان قهمهطي مکهبوی پهػيَف زض وظهط گطفتهٍ قهسٌ اؾهت. ایهه          

قًز. ثب بًخٍ ثهٍ    َبی همّی قهمساز می  پػيَف اظ وظط َسف، هبضثطزی اؾت ي خعء پػيَف
قًز، ایهه پهػيَف     اؾترطاج می گط  پػيَف مؿتقی  زذبلت ثسين َب  مًضًر پػيَف، زازٌ

هىهس.    بجشیهت مهی  « 3فقظ پؽ آظمهًن یهک مهًضزی   »، ي «2ضيیسازی   پؽ»بدطثی   اظ عطح قجٍ
آيضی   وبمٍ اؾت. ثٍ مىظًض سبضی ثًزن اعالسهبت خمهز   گیطی ایه پػيَف پطؾف  اثعاض اوساظٌ

گبن اظ قهًوس   قسٌ اظ َط گًوٍ بيبیط محیغی َمبوىس ؾهًگیطی ي ثهطای ایىکهٍ وظهطات پطؾهف     
َهب اظ   سیىیت ثیكتطی ثطذًضزاض ثبقس اظ مهبحجٍ قرههی اؾهتفبزٌ وكهسٌ اؾهت. عهطح ؾه ا       

زَىهسگبن يقهت ثیكهتطی ثهطای       قهًز بهب پبؾهد     وبمٍ افعين ثهط ایىکهٍ ثبسهث مهی     عطیق پطؾف
زَهس ههٍ     بط ویع ثًزٌ ي ثٍ پػيَكگط اخبظٌ مهی   بط ي آؾبن  فکطهطزن زاقتٍ ثبقىس، ثؿیبض سمهی

 پصیطی وتبیح ثُجًز یبثس.  ضا مغبلشٍ ي ثطضؾی هىس ي زض وتیدٍ بشمی  ومًوٍ ثیكتطی
َهبی اودهبم قهسٌ پیكهیه ي مههبحجٍ ثهب ثطذهی اظ          زض ایه پػيَف ثب اؾهتفبزٌ اظ پهػيَف  

سبمل مًبط ثطای ذغط حؿبثطؾی قىبؾهبیی   56اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان، بشساز 
ٍ  قس. ایه سًامل زض قبلت پطؾف ٍ  پهىح زاضای عیهف   وبمٍ اي ، هه ای لیکهطت ثهًز، ثهٍ      گعیىه

وفط اظ حؿبثساضان ضؾهمی بًظیهز قهس. اظ ایهه      25نًضت یک پػيَف آظمبیكی، ثیه بشساز 
قبذم ذغط حؿبثطؾی بذغهط شابهی زض    پىحوبمٍ زضیبفت قس. وتبیح ثطای  پطؾف 22بشساز، 

هكهف   َبی مبلی، ذغط هىتط ، ذغط سهسم   ؾغح مبوسٌ حؿبة، ذغط شابی زض ؾغح نًضت
چىهیه ثهطای     َبی بحهیهی ي ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمهًن خعئیهبت( ي َه      وبقی اظ ضيـ

 هل ذغط حؿبثطؾی بشییه قس. 
َبی مًضز وظط بُیهٍ قهسٌ ي     َب زض ضاؾتبی َسف استجبض محتًایی ثیبوگط آن اؾت هٍ ؾ ا 

بمهٍ ثهب وظهط    و َبی پطؾهف  هىس. زض ایه پػيَف ؾ ا   گیطی می  َسف ضا ثٍ عًض مىبؾت اوساظٌ
      ٍ َهبی مرتههف خبمشهٍ      ذجطگبن ي زض وظط گهطفته پیكهىُبزَبی بشهسازی اظ افهطاز سضهً عجقه
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وبمهٍ اظ استجهبض    پطؾهف  یَهب  پػيَف زض چىسیه مطحهٍ انالح ي وُبیی قهس. ثىهبثطایه، ؾه ا    
وبمٍ اظ آظمهًن آلفهبی    محتًایی الظم ثطذًضزاضؾت. ثٍ مىظًض اضظیبثی قبثهیت اعمیىبن پطؾف

ثطاين اؾتفبزٌ قسٌ اؾت. زض ایهه  -هطيوجبخ، آظمًن زي ویمٍ هطزن ي ضطیت آظمًن اؾپیطمه
ظ اخهعای  َبی پبیبیی ثهطای َهط یهک ا     ، آظمًن16وؿرٍ  SPSSافعاض   ضيـ، ثب اؾتفبزٌ اظ وطم

َهبی   زَس هٍ آیب ؾ ا   َب ثٍ ایه ؾ ا  پبؾد می  ذغط حؿبثطؾی اودبم قسٌ اؾت. ایه آظمًن
َب ي مًضهًر پهػيَف ثهًزٌ ي اظ اوؿهدبم محتهًایی        وبمٍ زض ضاؾتبی َسف مىسضج زض پطؾف

وبمهٍ اي ، ثشهس اظ     وتهبیح مطثهًط ثهٍ پبیهبیی پطؾهف      1هبفی ثطذًضزاض َؿتىس یب ذیط  خسي  
 زَس.   بی ه  اَمیت ضا وكبن میحصف متغیطَ

 
 وبمٍ ثشس اظ حصف متغیطَبی ه  اَمیت : وتبیح آظمًن پبیبیی پطؾف1خسي  

 آلفای كشًٍثاخ عاهل
ضشية آصهَى 
 دٍ ًیوِ كشدى

ضشية آصهَى 
 تشاٍىـ  اسپیشهي

 865/0 762/0 887/0 ذغط شابی

 901/0 820/0 868/0 ذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة

 752/0 602/0 782/0 َبی مبلی  ؾغح نًضتذغط شابی زض 

 728/0 572/0 706/0 ذغط هىتط 

 773/0 630/0 881/0 ذغط بحطیف ثباَمیت

 932/0 873/0 857/0 ذغط سسم هكف

 603/0 411/0 782/0 ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمًن خعییبت

 835/0 716/0 850/0 َبی بحهیهی  ذغط سسم هكف وبقی اظ ضيـ

 782/0 641/0 910/0 ذغط حؿبثطؾی

  
قهبذم ذغهط حؿبثطؾهی ثهط      پىحوبمٍ زيم، میبوگیه َط یک اظ  ؾپؽ، ثطای بُیٍ پطؾف

وبمهٍ اي ، محبؾهجٍ قهس. سهًامهی ههٍ امتیهبظ ثهبالبط اظ         اؾبؼ بحهیل حبنهل اظ وتهبیح پطؾهف   
بط زض وظط گطفتهٍ قهس. سًامهل اوترهبة قهسٌ        میبوگیه قبذم ضا زاقت ثٍ سىًان سًامل مُ 

قس. مقبیؿبت ظيخی ایه سًامل ثب اؾتفبزٌ اظ وهطم افهعاض    Super Decisionsياضز وطم افعاض 
وبمهٍ زيم، ثهیه اسضهبی خبمشهٍ حؿهبثساضان ضؾهمی ایهطان         معثًض بُیٍ قس ي زض قبلت پطؾهف 
ؾهغح مبوهسٌ حؿهبة،    مقبیؿٍ ظيخی ثطای ذغط شابی زض  15آظمًن قس. زض ایه ضاؾتب بشساز 

مقبیؿٍ ظيخی ثطای  36َبی مبلی،   مقبیؿٍ ظيخی ثطای سبمل ذغط شابی زض ؾغح نًضت 10
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مقبیؿٍ ظيخی ثطای سبمل ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمهًن خعییهبت    ؾٍسبمل ذغط هىتط ، 
ـ  21ي  َهبی بحهیههی، مدمًسهبً      مقبیؿٍ ظيخی ویع ثطای سبمل ذغط سسم هكف وبقهی اظ ضي

ؿٍ ظيخی زض وظط گطفتٍ قس. بشساز سًامل مًضز پطؾف ي مقبیؿبت ظيخی زض مقبی 85بشساز 
 وكبن زازٌ قسٌ اؾت. 2خسي  
 

 گبوٍ ذغط حؿبثطؾی 5: بشساز سًامل ي مقبیؿبت ظيخی ثطای ظیط مشیبض 2خسي  
 تعذاد هقايسات صٍجي تعذاد عَاهل هَسد پشسص ضشح

 15 6 ذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة

 10 5 َبی مبلی  نًضتذغط شابی زض ؾغح 

 36 9 ذغط هىتط 

 3 3 ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمًن خعییبت

 21 7 َبی بحهیهی  ذغط سسم هكف وبقی اظ ضيـ

 85 30 خمز

 
 Excelافهعاض    َبی زضیبفت قسٌ، ثهب اؾهتفبزٌ اظ وهطم     وبمٍ َبی ثٍ زؾت آمسٌ اظ پطؾف  زازٌ
ي بکىیک ببپؿیؽ مًضز بدعیٍ ي بحهیل قطاض گطفت. ثطای بشییه يظن سًامل اظ  2007وؿرٍ 

    ٌ َهبی اسضهبی     ضيـ آوتطيپی قبوًن اؾتفبزٌ قس. وتبیح ثٍ زؾت آمهسٌ زض َهط یهک اظ گهطي
ي  16وؿهرٍ   SPSSافهعاض    خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان ثطضؾی قس. ؾپؽ، ثهب اؾهتفبزٌ وهطم   

گطيٌ چُهبض زضنس، اقسام ثٍ مقبیؿهٍ وگهطـ    95ثب ؾغح اعمیىبن يالیؽ ي  -ضيـ هطيؾکب 
 اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان وؿجت ثٍ اخعای ذغط حؿبثطؾی قس. 

خبمشٍ آمبضی ایه پػيَف قبمل ههیٍ اسضبی خبمشهٍ حؿهبثساضان ضؾهمی ایهطان ثهٍ خهع       
    َ ف ثهٍ چُهبض   حؿبثساضان ضؾمی غیطقبغل اؾت. ثىبثطایه، خبمشٍ مهًضز مغبلشهٍ زض ایهه پهػي

 اؾت. 3قًز هٍ حد  َط عجقٍ ثٍ قطح مىسضج زض خسي    عجقٍ ههی بقؿی  می
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 : حد  خبمشٍ آمبضی3خسي 
 دسصذ حجن طثقِ طثقِ

 5/57 731 حؿبثساضان ضؾمی قطیک مًؾؿبت حؿبثطؾی

 9/20 266 حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام ؾبظمبن حؿبثطؾی

 8/7 99 ؾبیط مًؾؿبت حؿبثطؾیحؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام 

 8/13 176 حؿبثساضان ضؾمی قبغل اوفطازی

 100 1272 خمز

 
وبمٍ  گیطی اودبم وكس. پطؾف  ثٍ زلیل افعایف ضيایی زاذهی ي ثیطيوی پػيَف، َیچ ومًوٍ

زيم اظ عطیق ضایبوبمٍ، مطاخشٍ حضًضی ي پؿت ثطای اسضب فطؾهتبزٌ قهس. ثهٍ زلیهل ایىکهٍ ثهب       
وفط اظ اسضبی خبمشٍ آمبضی پػيَف زؾتطؾی پیسا  948مطاخشٍ حضًضی ثٍ بشساز ضایبوبمٍ ي 

% 75وبمٍ اضؾهبلی حهسيز     وبمٍ ثطای ایه گطيٌ اضؾب  قس. ثب بًخٍ ثٍ ایىکٍ پطؾف  قس، پطؾف
 ضؾس.      اضؾب  قسٌ هبفی ثٍ وظط میوبمٍ   پطؾفزَس، بشساز   اظ اسضبی خبمشٍ ضا پًقف می

َبی ثطگكتی ثٍ بفکیک َط گطيٌ اظ خبمشٍ آمبضی پهػيَف زض خهسي      وبمٍ میعان پطؾف
 اضائٍ قسٌ اؾت.   4

 
 َبی ثطگكتی ثٍ بفکیک عجقبت خبمشٍ آمبضی   وبمٍ : بشساز پطؾف4خسي  

 ًاهِ تشگطتي تعذاد پشسص طثقِ

 133 حؿبثساضان ضؾمی قطیک مًؾؿبت حؿبثطؾی

 47 حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام ؾبظمبن حؿبثطؾی

 17 حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام ؾبیط مًؾؿبت حؿبثطؾی

 29 حؿبثساضان ضؾمی قبغل اوفطازی

 226 خمز

 

   سٍش تاپسیس
گیهطز. َهط مؿهيلٍ ضا      قبذم مًضز اضظیهبثی قهطاض مهی    nگعیىٍ ثٍ يؾیهٍ  mزض ایه ضيـ 

وظهط گطفهت   ثشسی زض n وقغٍ زض یک فضبی  mبًان ثٍ سىًان یک ؾیؿت  َىسؾی قبمل   می
 +آ  مثجت ب  (. زض ایه بکىیک فبنهٍ یک گعیىٍ اظ وقغٍ ایس126ٌ: 1387ظازٌ،   بآشض ي ضخت

Aiٌآ  مىفی ب  (، فبنهٍ آن اظ وقغٍ ایس- Aiقًز. گعیىٍ اوترهبثی ثبیهس     ( َ  زض وظط گطفتٍ می
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ثبقههس. آ  مىفههی زاقههتٍ   آ  مثجههت ي ثیكههتطیه فبنهههٍ ضا اظ ایههسٌ  بههطیه فبنهههٍ ضا اظ ایههسٌ  ههه 
 (:260: 1387مفطيضبت ایه ضيـ ثٍ قطاض ظیط اؾت بانغطپًض، 

الف. مغهًثیت َط قهبذم ثبیهس ثهٍ عهًض یکىًاذهت افعایكهی یهب هبَكهی ثبقهس. ثهسان           
نًضت هٍ ثُتطیه اضظـ مًخهًز اظ یهک قهبذم، وكهبن زَىهسٌ حبلهت ایهسٌ آ  مثجهت ي         

 ثسبطیه اضظـ مًخًز، مكرم هىىسٌ ایسٌ آ  مىفی اؾت.
آ  مىفی ممکهه اؾهت ثهٍ نهًضت فبنههٍ        آ  مثجت یب ایسٌ  ظ یک گعیىٍ ایسٌة. فبنهٍ ا

اقهیسؾی باظ بًان زيم( ي یب ثٍ نًضت مدمًر قسض مغهق اظ فًانل ذغی بفًانهل ثههًهی(   
 .َب زاضز  محبؾجٍ قًز، هٍ ایه امط ثؿتگی ثٍ وطخ بجبز  ي خبیگعیىی ثیه قبذم

َهبی    ی، اظ الگهًی خجطاوهی بکىیهک   هىف سًامهل مهًبط ثهط ذغهط حؿبثطؾه       ثٍ زلیل ثطَ 
گیطی ثبیس اؾتفبزٌ قًز. بکىیک ببپؿهیؽ یهک فهه خجطاوهی اؾهت ههٍ بشبمهل ي ابهط           بهمی 

 گیطز.  سًامل ذغط ضا زض وظط می
 گبم اؾبؾی اؾت. 6حل مؿيلٍ ثٍ ضيـ ببپؿیؽ قبمل 

( ثٍ همک وطم اقهسیؿی ثهٍ یهک مهببطیؽ ثهی مقیهبؼ قهسٌ بجهسیل        Dمببطیؽ بهمی  ب
 (:261: 1387؛ ي انغطپًض،  127: 1387ظازٌ،   بآشض ي ضختقًز   می

 
 

قهًز: زض ایهه پهػيَف ثهط اؾهبؼ        مقیبؼ مًظين عجق فطمً  ظیط محبؾجٍ می مببطیؽ ثی
 ضيـ آوتطيپی قبوًن اقسام ثٍ محبؾجٍ يظن سًامل مًبط ثط ذغط حؿبثطؾی قسٌ اؾت.

 
(. ضاٌ حهل  Ai -آ  مىفهی ب   ( ي ضاٌ حل ایسAiٌ +آ  مثجت ب  مكرم ومًزن ضاٌ حل ایسٌ

ٌ  Ai +آ  مثجت ب  ایسٌ ( ثهٍ نهًضت ظی بشطیهف ي محبؾهجٍ     Ai -آ  مىفهی ب   ( ي ضاٌ حهل ایهس
 قًز:  می

 
 

سبمهل   21سبمهل مىفهی ي    9زض ایه پػيَف، زض مدمًر ثطای سًامل ذغط حؿبثطؾهی بشهساز   
 مثجت زض وظط گطفتٍ قسٌ اؾت. 
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آ  مثجت ثٍ   آ  مىفی ي گعیىٍ ایسٌ  اقهسیؿی ثٍ اظاء ضاٌ حل ایسٌاوساظٌ فبنهٍ ثط اؾبؼ وطم 
 (:158: 1388ویطی،   قطاض ظیط اؾت بمُطگبن ي زَقبن

 
 

 قًز:  آ  هٍ ثٍ نًضت ظیط محبؾجٍ می  سٌوعزیکی وؿجی ثٍ ضاٌ حل ای
 
 
ٌ       ثىسی گعیىٍ  ضبجٍ  آ    َب، ثٍ بطبیت اضخحیت، ي ثط اؾبؼ وعزیکهی وؿهجی ثهٍ ضاٌ حهل ایهس

آ  ثیكتطی   ای اؾت هٍ وعزیکی وؿجی ثٍ ضاٌ حل ایسٌ  گیطز. گعیىٍ مغهًة گعیىٍ  نًضت می
بط ثًزٌ   آ  وعزیک  حل ایسٌ  ثبقس ثٍ ضاٌبط   آن ثٍ یک وعزیک Ciزاضز. ثىبثطایه، َط گعیىٍ هٍ 

    ٌ َهبی ثشهسی قهطاض ذًاَىهس       ي گعیىٍ ثطبط ذًاَس ثًز ي سًامل زیگهط، ثهٍ بطبیهت، زض خبیگهب
 گطفت.

 

 ّا  يافتِ

ٌ   آيضی پطؾف  پؽ اظ خمز َهبی    وبمٍ زيم اظ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایهطان، زاز
ببپؿهیؽ مهًضز بدعیهٍ ي بحهیهل قهطاض گطفهت.        َب، ثب اؾتفبزٌ اظ بکىیک  ثٍ زؾت آمسٌ اظ آن

چىیه، ثطای َط یهک اظ    َبی ذغط حؿبثطؾی ي َ   وتبیح ثٍ زؾت آمسٌ ثطای َط یک اظ گطيٌ
 . َبی اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان بشییه قس  گطيٌ

وكبن زازٌ قسٌ اؾت. ثب بًخهٍ ثهٍ ایهه     5َبی پػيَف زض خسي    آمبض بًنیفی آظمًزوی
چىهیه،    ؾهب  ضا زاقهتىس. َه     45بب  35تط افطاز آظمًزٌ قسٌ، مطز ثًزوس ي ؾه ثیه خسي ، ثیك
زَىسگبن، زاضای بحهیالت هبضقىبؾی حؿبثساضی ثًزوس هٍ ؾبثقٍ هبض آوبن ثهیه    ثیكتط پبؾد

   ؾب ، ي ثٍ َمیه میعان بدطثٍ زض ؾمت فشهی ذًز ضا زاقتىس. 10بب  5
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 77  ثىسی ي ثطضؾی وگطـ حؿبثطؾبن مؿتقل وؿجت ثٍ سًامل مًبط ثط ذغط حؿبثطؾی  ضبجٍ

 َب  ویز: آمبض بًنیفی آظم5ًخسي  

 زضنس فطاياوی بدمشی زضنس فطاياوی وؿجی فطاياوی قطح ؾًا  ضزیف

 خىؿیت 1

 مطز
 ظن

204 
22 

3/90 
7/9 

3/90 
100 

 100 100 226 خمز

 ؾه 2

 ؾب  25-35ثیه 
 ؾب  35-45ثیه 
 ؾب  45-55ثیه 

 ؾب  55ثیف اظ 

90 
74 
53 
9 

8/39 
7/32 
5/23 

4 

8/39 
5/72 

96 
100 

 100 100 226 خمز

 بحهیالت 3

 زهتطی
 هبضقىبؾی اضقس
 هبضقىبؾی
 هبضزاوی

11 
66 
149 
0 

9/4 
2/29 
9/65 

0 

9/4 
1/34 

100 
100 

 100 100 226 خمز

4 
ضقتٍ 
 بحهیهی

 حؿبثساضی
 مسیطیت
 اقتهبز
 ؾبیط

180 
28 
18 
0 

6/79 
4/12 

8 
0 

6/79 
92 
100 
100 

 100 100 226 خمز

 ؾبثقٍ هبض 5

 ؾب  5 -10ثیه 
 ؾب  10-15ثیه 
 ؾب  15-20ثیه 

 ؾب  20ثیف اظ 

80 
56 
46 
44 

4/35 
8/24 
4/20 
4/19 

4/35 
2/60 
6/80 

100 

 100 100 226 خمز

6 
میعان بدطثٍ 
 زض ایه ؾمت

 ؾب  5همتط اظ 
 ؾب  5-10ثیه 
 ؾب  10-15ثیه 

 ؾب  15ثیف اظ 

70 
71 
39 
46 

31 
4/31 
3/17 
3/20 

31 
4/62 
7/79 

100 

 100 100 226 خمز
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تٌذی تاپسـیس اص ديـذگاُ حسـاتذاساى سسـوي ضـشي         ستثًِتايج حاصل اص 

 هَسسات حساتشسي
ثىسی سًامل م بط ثط اخعای ذغط حؿبثطؾهی اظ زیهسگبٌ حؿهبثساضان      وتبیح حبنل اظ ضبجٍ

اضائهٍ   10بب  6   ي اضؾمی قطیک مًؾؿبت حؿبثطؾی، ثب اؾتفبزٌ اظ بکىیک ببپؿیؽ، زض خس
 قسٌ اؾت.

 
بط ثط ذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة اظ زیسگبٌ حؿبثساضان ثىسی سًامل م   : ضبج6ٍخسي  

 ضؾمی قطیک مًؾؿبت حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش راتي دس سطح هاًذُ حساب 

 1 پیچیسگی مشبمالت 041/0 094/0 015/0 173/0 920/0

 2 اظ مشبمالت ثب اقربل ياثؿتٍَبی متببط  حؿبة 030/0 067/0 029/0 165/0 852/0

 3 َب ظیبن پصیطی یب احتمب  ؾًء اؾتفبزٌ اظ زاضایی 048/0 122/0 032/0 163/0 835/0

 4 بکمیل قسن مشبمالت غیطسبزی ي پیچیسٌ، ثٍ يیػٌ زض اياذط زيضٌ مبلی 050/0 148/0 034/0 158/0 823/0

 5 هٍ احتمب  بحطیف زاضزَبی نًضت مبلی  ؾطفهل 050/0 158/0 037/0 157/0 810/0

 6 بًاوبیی اذتالؼ 046/0 107/0 185/0 0 0

 
 

َبی مبلی اظ زیسگبٌ   ثىسی سًامل م بط ثط ذغط شابی زض ؾغح نًضت  : ضبج7ٍخسي  
 حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ مًؾؿبتحؿبثساضان ضؾمی قطیک 

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ ّای هالي  عَاهل خطش راتي دس سطح صَست 

 1 مبَیت، سهت ي میعان ذغبَبی هكف قسٌ 065/0 046/0 039/0 117/0 749/0

 2 زضؾتکبضی ي حؿه قُطت مسیطیت اضقس 191/0 106/0 043/0 123/0 742/0

 3 مكکالت بسايم فشبلیت 020/0 025/0 071/0 074/0 510/0

 4 َبی مسیطیت ي حؿبثساضی زضمُبضتبدطثٍ ي زاوف مسیطیت اضقس،  107/0 220/0 110/0 047/0 297/0

 5 بغییطات مسیطیت ي هبضهىبن اضقس عی زيضٌ مًضز ضؾیسگی 040/0 057/0 137/0 020/0 127/0
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ثىسی سًامل م بط ثط ذغط هىتط  اظ زیسگبٌ حؿبثساضان ضؾمی قطیک   : ضبج8ٍخسي  
 مًؾؿبت حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش كٌتشل 

 1 سمهکطز ياحس حؿبثطؾی زاذهی 073/0 026/0 0 320/0 1

 2 زیسگبٌ مسیطیت زض مًضز گعاضـ َبی مبلی 093/0 24/0 004/0 272/0 984/0

 3 همیتٍ حؿبثطؾی 025/0 012/0 008/0 199/0 960/0

 4 َبی حؿبثساضی  هفبیت بجت 014/0 007/0 009/0 163/0 949/0

 5 ابطثركی ؾیؿت  حؿبثساضی 065/0 019/0 010/0 159/0 943/0

 6 َب بجت ي حفبظت هبفی اظ زاضایی 117/0 027/0 011/0 177/0 943/0

 7 ثىسی ي وظبضت ثط سمهیبت  ثطوبمٍ ضیعی، ثًزخٍ 064/0 016/0 014/0 122/0 9/0

 8 بفکیک يظبیف 061/0 020/0 017/0 102/0 859/0

 9 ثطضؾی مؿتقل سمهکطزَب 039/0 015/0 022/0 001/0 026/0

 
 

َبی بحهیهی اظ زیسگبٌ   ثىسی سًامل م بط ثط ذغط سسم هكف وبقی اظ ضيـ  : ضبج9ٍخسي  
 حؿبثساضان ضؾمی قطیک مًؾؿبت حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ ّای تحلیلي  عَاهل خطش عذم كطف ًاضي اص سٍش 

 1 َبی وقسیىگی وؿجت 110/0 028/0 059/0 013/0 690/0

 2 َبی ؾًزآيضی وؿجت 082/0 025/0 084/0 144/0 633/0

 3 َبی فشبلیت وؿجت 092/0 026/0 109/0 084/0 435/0

 4 بحهیل ضيوسَب ثٍ ضيـ الگًی چىس متغیطی 032/0 074/0 127/0 076/0 375/0

 5 َبی اَطمی وؿجت 029/0 108/0 137/0 077/0 360/0

 6 َبی اضظقیبثی وؿجت 100/0 023/0 148/0 080/0 352/0

 7 َبی ظمبوی بحهیل ؾطی 030/0 078/0 150/0 079/0 344/0

 
 

ثىسی سًامل م بط ثط ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمًن خعئیبت اظ زیسگبٌ   : ضبج10ٍخسي  
 حؿبثساضان ضؾمی قطیک مًؾؿبت حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش عذم كطف ًاضي اص آصهَى جضئیات 

 1 َبی اوتربثی َبی هكف قسٌ زض خطیبن آظمًن ومًوٍ بشمی  اقتجبَبت ي یب بحطیف 093/0 056/0 091/0 383/0 808/0

 2 مقبیؿٍ مجهغ اَمیت ثب مدمًر بحطیف َب 489/0 112/0 199/0 235/0 541/0

 3 مدمًر بحطیف َبمحبؾجٍ  240/0 091/0 407/0 001/0 003/0
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تٌذی تاپسیس اص ديذگاُ حسـاتذاساى سسـوي ضـادل دس      ًتايج حاصل اص ستثِ

 استخذام ساصهاى حساتشسي
ثىسی سًامل مه بط اخهعای ذغهط حؿبثطؾهی اظ زیهسگبٌ حؿهبثساضان         وتبیح حبنل اظ ضبجٍ

   َهبی   ضؾمی قبغل زض اؾترسام ؾبظمبن حؿبثطؾی، ثب اؾتفبزٌ اظ بکىیک ببپؿیؽ، زض خهسي  
 اضائٍ قسٌ اؾت. 15بب  11

 
ثىسی سًامل م بط ثط ذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة اظ زیسگبٌ حؿبثساضان   : ضبج11ٍخسي  

 ضؾمی قبغل زض اؾترسام ؾبظمبن حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ
Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش راتي دس سطح هاًذُ حساب 

 1 بًاوبیی اذتالؼ 035/0 053/0 024/0 119/0 830/0

 2 بکمیل قسن مشبمالت غیطسبزی ي پیچیسٌ، ثٍ يیػٌ زض اياذط زيضٌ مبلی 039/0 064/0 037/0 118/0 761/0

 3 َب ظیبن پصیطی یب احتمب  ؾًء اؾتفبزٌ اظ زاضایی 104/0 209/0 041/0 112/0 730/0

 4 احتمب  بحطیف زاضزَبی نًضت مبلی هٍ  ؾطفهل 016/0 021/0 042/0 108/0 721/0

 5 پیچیسگی مشبمالت 029/0 044/0 091/0 073/0 447/0

 6 َبی متببط اظ مشبمالت ثب اقربل ياثؿتٍ حؿبة 077/0 158/0 117/0 041/0 259/0

 
 

َبی مبلی اظ زیسگبٌ   ثىسی سًامل م بط ثط ذغط شابی زض ؾغح نًضت  : ضبج12ٍخسي  
 ؾبظمبن حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽحؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام 

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ ّای هالي  عَاهل خطش راتي دس سطح صَست 

 1 بغییطات مسیطیت ي هبضهىبن اضقس عی زيضٌ مًضز ضؾیسگی 052/0 102/0 065/0 127/0 662/0

 2 مكکالت بسايم فشبلیت 050/0 093/0 085/0 093/0 521/0

 3 مبَیت، سهت ي میعان ذغبَبی هكف قسٌ 109/0 059/0 095/0 060/0 390/0

 4 زضؾتکبضی ي حؿه قُطت مسیطیت اضقس 206/0 085/0 108/0 064/0 372/0

 5 َبی مسیطیت ي حؿبثساضی بدطثٍ ي زاوف مسیطیت اضقس، زضمُبضت 088/0 048/0 139/0 050/0 266/0
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زیسگبٌ حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض ثىسی سًامل م بط ثط ذغط هىتط  اظ   : ضبج13ٍخسي  
 اؾترسام ؾبظمبن حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش كٌتشل 

 1 بفکیک يظبیف 036/0 021/0 001/0 194/0 995/0

 2 ثىسی ي وظبضت ثط سمهیبت  ثطوبمٍ ضیعی، ثًزخٍ 020/0 012/0 002/0 160/0 990/0

 3 زیسگبٌ مسیطیت زض مًضز گعاضـ َبی مبلی 068/0 031/0 001/0 105/0 988/0

 4 َب بجت ي حفبظت هبفی اظ زاضایی 059/0 026/0 002/0 137/0 984/0

 5 همیتٍ حؿبثطؾی 066/0 031/0 003/0 131/0 979/0

 6 ابطثركی ؾیؿت  حؿبثساضی 092/0 036/0 003/0 142/0 979/0

 7 سمهکطز ياحس حؿبثطؾی زاذهی 036/0 020/0 006/0 115/0 949/0

 8 ثطضؾی مؿتقل سمهکطزَب 039/0 021/0 006/0 065/0 912/0

 9 هفبیت بجت َبی حؿبثساضی 048/0 024/0 007/0 013/0 651/0

 
َبی بحهیهی اظ زیسگبٌ   ثىسی سًامل م بط ثط ذغط سسم هكف وبقی اظ ضيـ  : ضبج14ٍخسي  

 ؾبظمبن حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽحؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام 
Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ ّای تحلیلي  عَاهل خطش عذم كطف ًاضي اص سٍش 

 1 َبی فشبلیت وؿجت 069/0 037/0 043/0 062/0 591/0

 2 َبی ؾًزآيضی وؿجت 064/0 036/0 048/0 067/0 580/0

 3 َبی وقسیىگی وؿجت 080/0 041/0 044/0 061/0 579/0

 4 بحهیل ضيوسَب ثٍ ضيـ الگًی چىس متغیطی 069/0 043/0 060/0 046/0 434/0

 5 َبی ظمبوی بحهیل ؾطی 057/0 040/0 063/0 045/0 417/0

 6 َبی اضظقیبثی وؿجت 071/0 034/0 069/0 047/0 403/0

 7 َبی اَطمی وؿجت 037/0 082/0 063/0 041/0 394/0

 
ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمًن خعئیبت اظ زیسگبٌ  ثىسی سًامل م بط ثط  : ضبج15ٍخسي  

 حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام ؾبظمبن حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش عذم كطف ًاضي اص آصهَى جضئیات 

 1 مقبیؿٍ مجهغ اَمیت ثب مدمًر بحطیف َب 284/0 166/0 0 219/0 1

 2 َبی اوتربثی َبی هكف قسٌ زض خطیبن آظمًن ومًوٍ بشمی  اقتجبَبت ي یب بحطیف 0 0 185/0 116/0 378/0

 3 محبؾجٍ مدمًر بحطیف َب 437/0 253/0 217/0 003/0 013/0
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تٌذی تاپسیس اص ديذگاُ حسـاتذاساى سسـوي ضـادل دس      ًتايج حاصل اص ستثِ

 استخذام سايش هَسسات حساتشسي
ثىسی سًامل مه بط اخهعای ذغهط حؿبثطؾهی اظ زیهسگبٌ حؿهبثساضان         وتبیح حبنل اظ ضبجٍ

ضؾمی قبغل زض اؾترسام ؾهبیط مًؾؿهبت حؿبثطؾهی، ثهب اؾهتفبزٌ اظ بکىیهک ببپؿهیؽ، زض        
 اضائٍ قسٌ اؾت. 20بب  16   َبی  خسي 

 
ثىسی سًامل م بط ثط ذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة اظ زیسگبٌ حؿبثساضان   : ضبج16ٍخسي  

 زض اؾترسام مًؾؿبت حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽضؾمی قبغل 
Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش راتي دس سطح هاًذُ حساب 

 1 بکمیل قسن مشبمالت غیطسبزی ي پیچیسٌ، ثٍ يیػٌ زض اياذط زيضٌ مبلی 012/0 038/0 0 300/0 1

 2 اقربل ياثؿتٍَبی متببط اظ مشبمالت ثب  حؿبة 016/0 090/0 038/0 280/0 882/0

 3 َبی نًضت مبلی هٍ احتمب  بحطیف زاضز ؾطفهل 030/0 183/0 066/0 267/0 801/0

 4 َب ظیبن پصیطی یب احتمب  ؾًء اؾتفبزٌ اظ زاضایی 016/0 070/0 078/0 236/0 752/0

 5 پیچیسگی مشبمالت 046/0 283/0 200/0 153/0 434/0

 6 اذتالؼبًاوبیی  017/0 055/0 270/0 063/0 189/0

 
 
 

َبی مبلی اظ زیسگبٌ   ثىسی سًامل م بط ثط ذغط شابی زض ؾغح نًضت  : ضبج17ٍخسي  
 حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام ؾبیط مًؾؿبت حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببؾیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ ّای هالي  عَاهل خطش راتي دس سطح صَست 

 1 مكکالت بسايم فشبلیت 049/0 103/0 055/0 297/0 844/0

 2 مبَیت، سهت ي میعان ذغبَبی هكف قسٌ 363/0 092/0 193/0 140/0 420/0

 3 زضؾتکبضی ي حؿه قُطت مسیطیت اضقس 189/0 069/0 289/0 058/0 168/0

 4 بغییطات مسیطیت ي هبضهىبن اضقس عی زيضٌ مًضز ضؾیسگی 017/0 031/0 257/0 047/0 153/0

 5 َبی مسیطیت ي حؿبثساضی بدطثٍ ي زاوف مسیطیت اضقس، زضمُبضت 014/0 010/0 272/0 045/0 142/0
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ثىسی سًامل م بط ثط ذغط هىتط  اظ زیسگبٌ حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض   : ضبج18ٍخسي 
 اؾترسام ؾبیط مًؾؿبت حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش كٌتشل 

 1 ابطثركی ؾیؿت  حؿبثساضی 023/0 009/0 001/0 266/0 997/0

 2 هفبیت بجت َبی حؿبثساضی 086/0 017/0 005/0 185/0 975/0

 3 َب بجت ي حفبظت هبفی اظ زاضایی 069/0 016/0 005/0 196/0 974/0

 4 همیتٍ حؿبثطؾی 072/0 014/0 0060 160/0 966/0

 5 مًضز گعاضـ َبی مبلیزیسگبٌ مسیطیت زض  067/0 014/0 009/0 202/0 957/0

 6 سمهکطز ياحس حؿبثطؾی زاذهی 094/0 017/0 012/0 157/0 928/0

 7 بفکیک يظبیف 068/0 013/0 010/0 114/0 919/0

 8 ثطضؾی مؿتقل سمهکطزَب 015/0 005/0 025/0 032/0 567/0

 9 ثىسی ي وظبضت ثط سمهیبت  ثطوبمٍ ضیعی، ثًزخٍ 055/0 007/0 023/0 016/0 408/0

 
 

َبی بحهیهی اظ زیسگبٌ   ثىسی سًامل م بط ثط ذغط سسم هكف وبقی اظ ضيـ  : ضبج19ٍخسي  
 حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام ؾبیط مًؾؿبت حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ ّای تحلیلي  عَاهل خطش عذم كطف ًاضي اص سٍش 

 1 بحهیل ضيوسَب ثٍ ضيـ الگًی چىس متغیطی 078/0 045/0 050/0 097/0 659/0

 2 َبی ظمبوی بحهیل ؾطی 100/0 035/0 065/0 085/0 566/0

 3 َبی ؾًزآيضی وؿجت 081/0 024/0 083/0 074/0 470/0

 4 َبی اضظقیبثی وؿجت 071/0 034/0 084/0 053/0 387/0

 5 َبی اَطمی وؿجت 034/0 073/0 097/0 041/0 298/0

 6 َبی فشبلیت وؿجت 087/0 034/0 108/0 039/0 266/0

 7 َبی وقسیىگی وؿجت 069/0 038/0 115/0 039/0 255/0

 
ثىسی سًامل م بط ثط ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمًن خعئیبت اظ زیسگبٌ   : ضبج20ٍخسي  

 حؿبثساضان ضؾمی قبغل زض اؾترسام ؾبیط مًؾؿبت حؿبثطؾی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش عذم كطف ًاضي اص آصهَى جضئیات 

 1 َب  مقبیؿٍ مجهغ اَمیت ثب مدمًر بحطیف 222/0 122/0 0 267/0 1

 2 محبؾجٍ مدمًر بحطیف َب 404/0 166/0 187/0 086/0 315/0

 3 اوتربثیَبی  َبی هكف قسٌ زض خطیبن آظمًن ومًوٍ بشمی  اقتجبَبت ي یب بحطیف 154/0 085/0 267/0 0 0
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تٌـذی تاپسـیس اص ديـذگاُ حسـاتذاساى سسـوي ضـادل         ًتايج حاصل اص ستثِ

  اًفشادی
ثىسی سًامل مه بط اخهعای ذغهط حؿبثطؾهی اظ زیهسگبٌ حؿهبثساضان         وتبیح حبنل اظ ضبجٍ

وكهبن زازٌ   25بهب   21   َهبی     ضؾمی قبغل اوفطازی، ثب اؾتفبزٌ اظ بکىیک ببپؿهیؽ، زض خهسي   
 قسٌ اؾت.
ثىسی سًامل م بط ثط ذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة اظ زیسگبٌ حؿبثساضان   ضبجٍ :21خسي  

 ضؾمی قبغل اوفطازی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ
Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش راتي دس سطح هاًذُ حساب 

 1 َبی متببط اظ مشبمالت ثب اقربل ياثؿتٍ حؿبة 043/0 092/0 022/0 130/0 853/0

 2 بکمیل قسن مشبمالت غیطسبزی ي پیچیسٌ، ثٍ يیػٌ زض اياذط زيضٌ مبلی 045/0 097/0 040/0 133/0 768/0

 3 َب ظیبن پصیطی یب احتمب  ؾًء اؾتفبزٌ اظ زاضایی 054/0 157/0 048/0 107/0 688/0

 4 َبی نًضت مبلی هٍ احتمب  بحطیف زاضز ؾطفهل 035/0 097/0 064/0 106/0 622/0

 5 پیچیسگی مشبمالت 032/0 064/0 088/0 079/0 472/0

 6 بًاوبیی اذتالؼ 041/0 081/0 148/0 001/0 009/0

 
 

َبی مبلی اظ زیسگبٌ   ثىسی سًامل م بط ثط ذغط شابی زض ؾغح نًضت  : ضبج22ٍخسي  
 حؿبثساضان ضؾمی قبغل اوفطازی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+  ستثِ ّای هالي  صَستعَاهل خطش راتي دس سطح 

 1 مكکالت بسايم فشبلیت 059/0 108/0 036/0 104/0 741/0

 2 مبَیت، سهت ي میعان ذغبَبی هكف قسٌ 075/0 044/0 043/0 107/0 713/0

 3 زضؾتکبضی ي حؿه قُطت مسیطیت اضقس 178/0 078/0 040/0 092/0 696/0

 4 هبضهىبن اضقس عی زيضٌ مًضز ضؾیسگیبغییطات مسیطیت ي  047/0 072/0 059/0 105/0 639/0

 5 َبی مسیطیت ي حؿبثساضی بدطثٍ ي زاوف مسیطیت اضقس، زضمُبضت 106/0 058/0 116/0 055/0 322/0
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ثىسی سًامل م بط ثط ذغط هىتط  اظ زیسگبٌ حؿبثساضان ضؾمی قبغل   : ضبج23ٍخسي  
 اوفطازی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش كٌتشل 

 1 بفکیک يظبیف 054/0 021/0 001/0 232/0 998/0

 2 َب بجت ي حفبظت هبفی اظ زاضایی 073/0 027/0 001/0 191/0 994/0

 3 ابطثركی ؾیؿت  حؿبثساضی 020/0 011/0 004/0 165/0 975/0

 4 سمهکطز ياحس حؿبثطؾی زاذهی 026/0 013/0 004/0 156/0 974/0

 5 همیتٍ حؿبثطؾی 057/0 022/0 004/0 134/0 969/0

 6 زیسگبٌ مسیطیت زض مًضز گعاضـ َبی مبلی 045/0 022/0 009/0 164/0 950/0

 7 هفبیت بجت َبی حؿبثساضی 058/0 023/0 008/0 081/0 906/0

 8 ثىسی ي وظبضت ثط سمهیبت  ثطوبمٍ ضیعی، ثًزخٍ 116/0 037/0 009/0 035/0 798/0

 9 ثطضؾی مؿتقل سمهکطزَب 035/0 017/0 013/0 004/0 250/0

 
 

َبی بحهیهی اظ زیسگبٌ   ثىسی سًامل م بط ثط ذغط سسم هكف وبقی اظ ضيـ  : ضبج24ٍخسي  
 حؿبثساضان ضؾمی قبغل اوفطازی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ ّای تحلیلي  عَاهل خطش عذم كطف ًاضي اص سٍش 

 1 َبی ؾًزآيضی وؿجت 064/0 033/0 029/0 096/0 768/0

 2 َبی وقسیىگی وؿجت 082/0 034/0 050/0 075/0 600/0

 3 َبی اَطمی وؿجت 035/0 078/0 054/0 063/0 542/0

 4 بحهیل ضيوسَب ثٍ ضيـ الگًی چىس متغیطی 057/0 037/0 055/0 057/0 510/0

 5 َبی فشبلیت وؿجت 091/0 031/0 060/0 058/0 491/0

 6 َبی اضظقیبثی وؿجت 065/0 025/0 074/0 053/0 416/0

 7 َبی ظمبوی بحهیل ؾطی 063/0 032/0 098/0 042/0 300/0

 
 

ثىسی سًامل م بط ثط ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمًن خعئیبت اظ زیسگبٌ   : ضبج25ٍخسي  
 حؿبثساضان ضؾمی قبغل اوفطازی ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ ببپؿیؽ

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ ستثِ عَاهل خطش عذم كطف ًاضي اص آصهَى جضئیات 

 1 َب  مقبیؿٍ مجهغ اَمیت ثب مدمًر بحطیف 180/0 121/0 004/0 231/0 984/0

 2 محبؾجٍ مدمًر بحطیف َب 498/0 275/0 172/0 062/0 263/0

 3 َبی اوتربثی ومًوٍَبی هكف قسٌ زض خطیبن آظمًن  بشمی  اقتجبَبت ي یب بحطیف 044/0 036/0 224/0 040/0 151/0
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   ّا  آصهَى فشضیِ
گطيٌ اظ اسضهبی خبمشهٍ حؿهبثساضان ضؾهمی ایهطان ضا ثهب       چُهبض مقبیؿٍ وگطـ  26خسي  

زَهس. فطضههیٍ انهههی    يالههیؽ وكهبن مههی  -اؾهتفبزٌ اظ ضيـ آمههبضی وبپبضامتطیهک هطيؾههکب   
   ٍ ثىهسی    پػيَف ایه ثًز هٍ ثیه وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان وؿهجت ثهٍ ضبجه

  ٍ َهبی فطسهی ویهع زض ذههًل       سًامل ذغط حؿبثطؾی بفبيت مشىبزاضی يخهًز زاضز. فطضهی
َبی ذغط حؿبثطؾی بذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة، ذغهط شابهی زض ؾهغح      ثطضؾی ؾبظٌ

َهبی بحهیههی ي ذغهط سهسم       َبی مبلی، ذغط هىتط ، ذغط سسم هكف وبقی اظ ضيـ  نًضت
  هكف وبقی اظ آظمًن خعئیبت( ثًز.

 
يالیؽ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان ثطای فطضیٍ  -: بحهیل هطيؾکب 26خسي  

 َبی فطسی  انهی ي فطضیٍ
 H0ًتیجِ  Sig دسجِ آصادی هجزٍس كا ًام عاهل

 قجً  926/0 3 468/0 فطضیٍ انهی

 قجً  422/0 3 807/2 فطضیٍ فطسی اي 

 قجً  464/0 3 566/2 فطضیٍ فطسی زيم

 قجً  480/0 3 475/2 فطضیٍ فطسی ؾًم

 قجً  424/0 3 798/2 فطضیٍ فطسی چُبضم

 قجً  994/0 3 77/0 فطضیٍ فطسی پىد 

 
(، 926/0ي ؾغح مشىهبزاضی فطضهیٍ انههی ب    26ثب بًخٍ ثٍ وتبیح مىسضج زض خسي  قمبضٌ 

گطيٌ حؿبثطؾبن مؿتقل بحؿبثساضان ضؾمی قطیک مًؾؿهبت حؿبثطؾهی،    چُبضثیه وگطـ 
حؿهبثساضان ضؾهمی قهبغل زض اؾهترسام ؾهبظمبن حؿبثطؾهی، حؿهبثساضان ضؾهمی قههبغل زض         
اؾترسام ؾهبیط مًؾؿهبت حؿبثطؾهی ي حؿهبثساضان ضؾهمی قهبغل اوفهطازی(، زض ذههًل         

ٍ  سًامل م بط ثط ذغط حؿبثطؾی بفبيت مشىبزاضی يخًز وهساضز. زض مهًضز   َهبی فطسهی     فطضهی
(، وكهبن زاز ههٍ ثهیه وگهطـ     422/0َبی فطضیٍ فطسی اي  بؾغح مشىهبزاضی    ویع، بحهیل یبفتٍ

ثىسی سًامل ذغط شابی زض ؾهغح مبوهسٌ     اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان وؿجت ثٍ ضبجٍ
حؿبة، بفبيت مشىبزاضی يخهًز وهساضز. ثهطای فطضهیٍ فطسهی زيم، وتهبیح بؾهغح مشىهبزاضی         

( حبهی اظ وجًز بفبيت مشىبزاض، ثیه وگطـ اسضبی خبمشهٍ حؿهبثساضان ضؾهمی ایهطان     464/0
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َهبی مهبلی ثهًز. ثهطای فطضهیٍ فطسهی         ثىسی سًامل ذغط شابی زض ؾغح نًضت  وؿجت ثٍ ضبجٍ
( وكبن زاز ههٍ ثهیه وگهطـ اسضهبی خبمشهٍ حؿهبثساضان       480/0ؾًم، وتبیح بؾغح مشىبزاضی 
ً   ضؾمی ایطان وؿجت ثٍ ضبجٍ امهل ذغهط هىتهط ، بفهبيت مشىهبزاضی يخهًز وهساضز. زض        ثىهسی س

( حهبهی اظ وجهًز بفهبيت    424/0ذهًل فطضیٍ فطسی چُبضم ویع، وتهبیح بؾهغح مشىهبزاضی    
ثىهسی سًامهل ذغهط      مشىبزاض، ثیه وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان وؿجت ثٍ ضبجٍ

ح پهػيَف وكهبن زاز   َبی بحهیهی ثهًز. ثهطای فطضهیٍ پهىد ، وتهبی       سسم هكف وبقی اظ ضيـ
( هٍ ثیه وگطـ اسضبی خبمشٍ حؿهبثساضان ضؾهمی ایهطان وؿهجت ثهٍ      994/0بؾغح مشىبزاضی 

ثىسی سًامل ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمًن خعئیبت، بفبيت مشىبزاضی يخهًز وهساضز.     ضبجٍ
ٌ    ثب بًخٍ یبفتٍ َهبی آن    َبی پػيَف، اگط چٍ ايلًیت سًامل م بط ثط ذغط حؿبثطؾهی ي ؾهبظ

حؿبثطؾبن مؿتقل متفبيت اؾت يلی وگطـ حؿبثطؾبن مؿتقل زضثبضٌ سًامل معثًض ثب  اظ وظط
  یکسیگط بفبيت مشىبزاضی وساضز.

 

 گیشی  تحث ٍ ًتیجِ
ثىسی قسٌ ضا ثطای َط یهک اظ    هٍ سًامل ضبجٍ 25بب  6      ي اثب بًخٍ ثٍ وتبیح مىسضج زض خس

ؿبثطؾهبن مؿهتقل سضهً خبمشهٍ     گهطيٌ ح  چُهبض اخعای ذغط حؿبثطؾی ضا اظ وظط َط یهک اظ  
گیطی هطز ههٍ زیهسگبٌ حؿبثطؾهبن زض      بًان وتیدٍ  زَس، می  حؿبثساضان ضؾمی ایطان وكبن می

ثىسی اَمیت َط یک اظ سًامل مًبط ثهط َهط یهک اظ اخهعای ذغهط حؿبثطؾهی         ذهًل ضبجٍ
، وتهبیح پهػيَف زض ذههًل مشىهبزاضی     26یکؿبن ویؿهت. اظ عطفهی، عجهق خهسي  قهمبضٌ      

ـ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان، وؿجت ثٍ ذغط حؿبثطؾهی، حهبهی اظ   بفبيت وگط
 چُهبض زضنس اؾت. زض ياقز، ثهیه وگهطـ    95بيییس وكسن فطضیٍ پػيَف زض ؾغح مشىبزاضی 

گطيٌ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان، وؿجت ثٍ ذغهط حؿبثطؾهی، بفهبيت مشىهبزاضی     
چىهیه،    َبی حؿبثطؾبن مؿهتقل ویؿهت. َه      يٌيخًز وساضز. زض وتیدٍ، اذتالفی ثیه وگطـ گط

َبی مرتهف اسضهبی خبمشهٍ حؿهبثساضان ضؾهمی ایهطان اظ وظهط         عجق َمیه خسي ، ثیه گطيٌ
َبی ذغط حؿبثطؾی ویع، بفبيت مشىبزاض يخًز وساضز. ایه امط ثهٍ مشىهبی     سًامل م بط ثط ؾبظٌ

  ٌ ط حؿبثطؾهی اؾهت.   َهبی ذغه    وجًز اذتالف ثیه وگطـ حؿبثطؾبن مؿتقل، زض اَمیهت ؾهبظ
بًان زض مكهبثٍ ثهًزن     زلیل وساقته بفبيت زض وگطـ ثٍ سًامل م بط ثط ذغط حؿبثطؾی ضا می

  فطَىگ مهیتی، قطایظ اقتهبزی، فطَىگی ي ؾیبؾی زاوؿت.



 9مبلی، قمبضٌ َبی هبضثطزی زض گعاضقگطی  پػيَف  88

پػيَكی زض گصقتٍ زض ذهًل مًضهًر ایهه پهػيَف اودهبم وكهسٌ اؾهت ي زض وتیدهٍ        
يلی وتبیح ایهه پهػيَف    ،َب يخًز وساضز  ػيَفَبی ایه پػيَف ثب ؾبیط پ  امکبن مقبیؿٍ یبفتٍ

ههٍ سًامهل شههط قهسٌ زض       ضاؾتبؾهت. ثهٍ عهًضی     َبی پیكیه َ   ثٍ عًض ههی ثب وتبیح پػيَف
(، زلمه ي َمکهبضان  2014یط ب  (، مؿی2004(، يیالیت ب2000یط ي آؾته ب  َبی مؿی  پػيَف

( زض ایه مقبلهٍ  1393مبفی ب ( ي غالمطضبیی ي1383الیعیی ب  یگبوٍ ي يحیسی  (، حؿبؼ2015ب
ثىسی قسوس. اظ عطفی، سًامل مًبط ثط ذغط شابی، هىتط  ي سسم هكف هٍ   ویع مُ  ثًز ي ضبجٍ

(، آلهه  2010(، آض  ب2008(، چىگ ي َمکبضان ب2007َبی هًَه ي َمکبضان ب  زض پػيَف
ثًزوس  ( بشییه قس1390ٌپًض ي محمًزی ب  ( ي ثركىس1377ٌ(، اضخمىسی ب2011ي َمکبضان ب

 َب ثٍ هبض گطفتٍ قس.   ثىسی َط یک اظ ؾبظٌ  زض ایه پػيَف اؾتفبزٌ قسوس. ایه سًامل زض ضبجٍ
 

 ّا  هحذٍديت
امهب ثهطای اؾهتفبزٌ اظ     ،ایه پػيَف ثهب محهسيزیت ذبنهی زض اخهطا مًاخهٍ وكهسٌ اؾهت       

، سًامههل مههًضز مغبلشههٍ، ثبیههس ثههٍ نههًضت مقبیؿههبت ظيخههی زض اذتیههبض  TOPSISبکىیههک 
قًوسگبن قطاض گیطز. ثىبثطایه، ثب افعایف بشساز سًامهل، بشهساز مقبیؿهبت ظيخهی ویهع        پطؾف

 افعایس.     وبمٍ می  ثیكتط قسٌ هٍ ایه امط ثط محسيزیت شابی پطؾف
 

 پیطٌْادّای كاستشدی  
، «ذغط شابی زض ؾغح مبوسٌ حؿبة»َبی   ثب بًخٍ ثٍ ایىکٍ سًامل ذغط حؿبثطؾی اظ خىجٍ .1

سًامهل ذغهط سهسم    »، «سًامهل ذغهط هىتهط    »، «َهبی مهبلی    نًضتذغط شابی زض ؾغح » 

« سًامل ذغط سسم هكف وبقی اظ آظمهًن خعئیهبت  »، «َبی بحهیهی  هكف وبقی اظ ضيـ

ثىسی قس، ثٍ ؾبظمبن حؿبثطؾی ثٍ سىًان متًلی بهسيیه اؾهتبوساضزَبی حؿهبثساضی ي      ضبجٍ

ذغهط حؿبثطؾهی بًخهٍ     قًز ثٍ اَمیت سًامهل مهًبط ثهط     حؿبثطؾی زض ایطان، پیكىُبز می

يیػٌ مجصي  زاضز ي زض ایه ضاؾتب اقسام ثٍ بسيیه اؾهتبوساضزَبی ذهبل ذغهط حؿبثطؾهی     

 هىس.  

2.    ٍ ای حؿبثطؾهی ضا اودهبم     پیكىُبز زیگط ایه پػيَف ثٍ وُبزَبیی اؾت ههٍ ذهسمبت حطفه

ای مجصي  زاضوس ي ابط ایه   حؿبثطؾی، بًخٍ يیػٌ زَىس. وُبزَبی معثًض ثٍ سًامل ذغط  می
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َهبی مهبلی، ؾهغح اَمیهت ذغهط حؿبثطؾهی ي زض وُبیهت          غطَب ضا ثط بحطیف نهًضت ذ

 گعاضـ ذًز اضظیبثی هىىس.

ثب بًخٍ ثٍ ایىکٍ ثیه زیسگبٌ حؿبثطؾبن سضً خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان، وؿهجت ثهٍ     .3

َبی ذغط حؿبثطؾهی بفهبيت مشىهبزاض يخهًز وساقهت، ؾهبظمبن ثهًضؼ ي ايضا           قبذم

ٌ   گعاضـبًاوس اظ   ثُبزاض می َهبی مرتههف حؿبثطؾهبن مؿهتقل، ویهبظ اعالسهببی         َبی گهطي

 هىىسگبن ضا پبؾد زَس.    اؾتفبزٌ

 ّای آتي  پیطٌْادّايي تشای پظٍّص

قًز   ثًز. پیكىُبز می ثىسی مًضز اؾتفبزٌ زض ایه پػيَف، بکىیک ببپؿیؽ   بکىیک ضبجٍ .1

َبی   ی، اظ ؾبیط بکىیکثىسی سًامل مًبط ثط ذغط حؿبثطؾ  پػيَكگطان آبی ثطای ايلًیت

 اؾتفبزٌ هىىس.  ANPگیطی، مبوىس بکىیک   خجطاوی بهمی 

گطان   خبمشٍ آمبضی ایه پػيَف، اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان ثًز. پػيَف .2

بط مثالً بطهیجی اظ اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی   ثعض   بًاوىس اظ خبمشٍ آمبضی   آبی می

 ؾجبت اؾتفبزٌ هىىس. ایطان ي حؿبثطؾبن زیًان محب

ؾىدی نًضت گیطز   زض ذهًل ؾبیط مًضًسبت حؿبثطؾی ي یب حؿبثساضی ویع، وگطـ .3

َبی اسضبی خبمشٍ حؿبثساضان ضؾمی ایطان بفبيت مشىبزاض   هٍ آیب ثیه وگطـ گطيٌ

 يخًز زاضز یب ذیط  
 

 ّا يادداضت
2. Post-Test 1. TOPSIS  

 3. One–shot study 

 

 هٌاتع
، چههبح زيم، بُههطان: بهههمی  گیههطی چىههس مشیههبضٌ(، 1387ظازٌ، سهههی ب ضخههت آشض، سههبز  ي

 اوتكبضات وگبٌ زاوف.
. بُهطان:  مهسیطیت ضیؿهک حؿبثطؾهی ببکىًلهًغی خسیهس(     (، 1377اضخمىسی، حمیسضضهب ب 

 اوتكبضات مشیه.
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