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چکیدُ:
ضٙبسبیی ٚضغ ٔٛجٛد ٔٙبعك ،اسبسیتشیٗ ٔٛضٛع دس ثش٘بٔٝسیضی تٛسؼٙٔ ٝغمٝای ث ٝضٕبس ٔیسٚد وٝ
ٔستّضْ تجضی ٚ ٝتحّیُ ثخصٞبی ٔختّف آٔٛصضی ،فشٍٙٞی ،التػبدی  ٚاجتٕبػی ٔیثبضذٞ .ذف اص ایٗ
پژٞٚص اسصیبثی  ٚتحّیُ سغح تٛسؼٝیبفتٍی استبٖٞبی ٔٙغم ٝصاٌشس (ایالْ ،وشدستبٖ ،وشٔب٘طبِ ،ٜشستبٖ ٚ
ٕٞذاٖ) اص ِحبػ ضبخع آٔٛصضی دس لبِت ٔ 20تغیش ،ثب استفبد ٜاص ٔذَ چٙذ ٔؼیبسٚ ٜایىٛس ٔیثبضذ .تحمیك
حبضش ثش اسبس سٚش تٛغیفی – تحّیّی ٔیثبضذ و ٝدس اثتذا دادٜٞب  ٚاعالػبت ٔٛسد ٘یبص اص عشیك سٚش
اسٙبدی ثب استفبد ٜاص سشضٕبسی سبَ  ،1390سبِٙبٔٞٝبی آٔبسی  ٚاعالػبت ٔشثٛط ث ٝآٔٛصش  ٚپشٚسش
ٌشدآٚسی ضذ ،ٜسپس ایٗ اعالػبت اص عشیك ٘شْافضاسٞبی آٔبسی اوسُ ٔٛسد تجضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفتٚ ٝ
ٚضؼیت تٛسؼٝیبفتٍی آٔٛصضی استبٖٞبی ایٗ ٔٙغم ٝثب استفبد ٜاص ٔذَ چٙذ ٔؼیبسٚ ٜایىٛس ٔطخع ضذٜ
است .دس ٟ٘بیت دس ساستبی تحّیُ ثٟتش فضبیی تٛسؼ ٝآٔٛصضی٘ ،تبیج ٔحبسجبت ثب استفبد ٜاص ٘شْ افضاس آسن
جیآیاس 5ث ٝتشسیٓ ٘مطٙٔ ٝجش ضذ ٜاست٘ .تبیج پژٞٚص ثیبٍ٘ش ضىبف تٛسؼٝای ضذیذ ٔیبٖ استبٖٞبی
ٔٙغم ٝثِ ٝحبػ ضبخع آٔٛصضی ٔیثبضذ ،صیشا استبٖ ایالْ ثب ٔمذاس ٚایىٛس  0/049دس ستج ٝا ٚ َٚسبیش
استبٖٞب ث ٝتشتیت ٕٞذاِٖ ،شستبٖ ،وشٔب٘طب ٚ ٜوشدستبٖ ثب اختالف ثسیبسی ٘سجت ث ٝاستبٖ ایالْ ثب ٔمبدیش
ٚایىٛس  0/7735 ٚ 0/5006 ،0/3581 ،0/1953دس ستجٞٝبی ثؼذی لشاس داس٘ذ .ایٗ استبٖٞب ٘یبصٔٙذ اتخبر
سیبست ٞب  ٚا٘جبْ الذأبت ٔٙبست  ٚسشیغ ٞستٙذ تب ثتٛا٘ٙذ ثش ٔحشٔٚیتٞبی فؼّی فبئك آیٙذ  ٚصٔیٙۀ تٛسؼٝ
ٔتؼبدَ ّٔی ٙٔ ٚغمٝای فشا ٓٞآیذ.
ٍاصُّای کلیدی :تٛسؼٝیبفتٍی آٔٛصضی؛ سغحثٙذی آٔٛصضی؛ ضبخع آٔٛصضی؛ ٔذَ ٚایىٛس.
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هقدهِ
٘بثشاثشی فضبیی یب ٘بثشاثشی ٔٙغمٝای ث ٝضشایغی اعالق ٔیضٛد و ٝدس آٖ ٚاحذٞبی فضبیی یب
جغشافیبیی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدس صٔیٙۀ ثشخی ٔتغی شٞب دس سغٛح ٔختّفی لشاس داس٘ذ .وب٘جش ٘ٚ ٚیثّس
(٘ )2 ،2005بثشاثشی ٔٙغم ٝای اص ٔسبئُ ػٕذٍ٘ ٚ ٜشاٖ وٙٙذ ٜدس ثیطتش ثخصٞبی جٟبٖ است.
دیٛپ٘ٛت )193 ،2007( 2چٙیٗ ٘بثشاثشی ثٟتشیٗ ثٟشٌٜیشی اص فضب سا اص جبٔؼٌ ٝشفت ٚ ٝتخػیع
ٔٙبست  ٚثش٘بٔٝسیضی ضذٙٔ ٜبثغ سا دس فضب ٘بٕٔىٗ سبخت٘ ٚ ٝمص فشاٚا٘ی دس ٟٔبجشتٞبی ثش٘بٔٝسیضی
٘طذ ٜداسد  ٚدس ٟ٘بیت فشایٙذ تٛسؼٝیبفتٍی ٔتٛاصٖ سا ثب ٔطىالتی ٔٛاجٔ ٝیسبصدٔ .ؼػٔٛی ٚ
احٙیػطش ( )87 ،1391اص عشف دیٍش وبٞص ٘بثشاثشی دس ثٟشٜٙٔذی اص ٔٙبثغ ،دستآٚسدٞب  ٚأىب٘بت
جبٔؼ ،ٝاص ٕٟٔتشیٗ ٔؼیبسٞبی اسبسی تٛسؼ ٝث ٝضٕبس ٔیسٚد (ٔٙػٛسی دا٘طٛس  ٚسحٕتی،1390 ،
.)50
اغٛالً تٛسؼ ٝثٙٔ ٝضِ ٝتغییش ثٙیبدی دس ٔتغیشٞبی التػبدی ،اجتٕبػی  ٚآٔٛصضی دس ٞش جبٔؼٝ
ٔحسٛة ٔیضٛد  ٚتحَمك آٖ ٔستّضْ ایجبد ٕٞبٍٙٞی ثیٗ اثؼبد ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ است .تمٛایی ٚ
غجٛسی( )53 ،1391تٛسؼ ٝاسبسبً تجذیُ یه تٕذٖ ث ٝتٕذٖ دیٍش  ٚیب ث ٝػجبستی تح َٛا٘ذیط ٝلذیٓ
ث ٝا٘ذیط ٝجبٔؼ ٝجذیذ است اص ٕٞیٗ سٚست و ٝتٛسؼ ٝسا ٔتضٕٗ یه ٔشي  ٚیه تِٛذ ٔیدا٘ٙذ
ٔشي یه ا٘ذیط٘ ٚ ٝظبْ ٔتٙبست ثب ٘ظبْ و ٚ ٟٗتِٛذ یه ا٘ذیط٘ ٚ ٝظبْ ٔتٙبست ثب آٖ است .ػظیٕی
( )14 ،1377تٛسؼ ٝفشایٙذی تذسیجی دس پیطشفت ٔٛلؼیت ثطش ،ضبُٔ :ا٘جبْ فؼبِیت ثشای سسیذٖ ثٝ
سضذ ٔبدی  ٚتىبُٔ اجتٕبػی دس ع َٛصٔبٖ است .سایذیُٟٓٔ )12 ،2004(3تشیٗ ٔسئّ ٝدس ثشلشاسی
تٛسؼٝی پبیذاس ،تٛج ٝث ٝضبخعٞبی التػبدیٔ ،حیغی ،اجتٕبػی ،آٔٛصضی  ... ٚدس ثستش ثش٘بٔٝسیضی
است .اسثیوف )28 ،2008( 4دس تٛسؼٞ ٝذف ،ثٟجٛد ضشایظ ٔٛجٛد  ٚحشوت دس ٔسیش ٔغّٛة جٟت
سفبٔ ٜیثبضذّٔ .جٚٛسي )36 ،2000( 5ثٙبثشیٗ تٛسؼ ٝساٜحّی ثشای سفغ ٔطىالت  ٚفطبسٞبی دس
لسٕتٞبی ٔختّف ص٘ذٌی اجتٕبػی  ٚا٘سب٘ی ٔیثبضذ .استٛسپیش )20 ،2006(6تٛسؼ٘ ٝتیج ٝثسیج
٘یشٞٚبی ٔبدی  ٚا٘سب٘ی ثشای اٞذاف ٔتشلَی تٛسؼٝیبفتٍی است  ٚاص ایٗ سٍٞزس است و ٝفمش،
ثیسٛادیٚ ،اثستٍی  ٚاختٙبق جبی خٛد سا ث ٝسفب ،ٜآصادی  ٚلذست ٔیدٙٞذٚ .یسی ٘بة؛ ثبثبیی الذْ ٚ
اثشاٞیٓصاد ٜآسٕیٗ (ِ )154 ،1392زا ثب تٛج ٝث ٝایٙىٞ ٝذف اغّی تٛسؼ ٝحزف ٘بثشاثشی ٞبست،
ثٟتشیٗ ٔف ْٟٛتٛسؼ ،ٝسضذ ٕٞشا ٜثب ػذاِت اجتٕبػی است (ٔبسو.)49 ،2009 ،7ٚٛ
جٟت ضٙبخت تٛسؼٝیبفتٍی یب ػذْ تٛسؼٝیبفتٍی ٔٙبعك ،ث ٝثشسسی اٍِٛی ٘بثشاثشیٞبی ٘بحیٝای،
تفبٚتٞبی ٔیبٖ ٘ٛاحی  ٚثشسسی ٔیضاٖ ثشتشی یه ٔىبٖ ٘سجت ث ٝسبختبس ٔىبٖٞبی ٔطبث٘ ٝیبص است.
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٘ستشٖ؛ اثِٛحسٙی  ٚایضدی (ٞ )83 ،138ش جبٔؼٝای دس سا ٜتٛسؼ ٝتالش ٔیوٙذ ،صیشا تٛسؼٞ ٝذفی
است و ٝاوخش ٔشدْ آٖ سا ضشٚسی ٔیدا٘ٙذ .پیطشفت التػبدی تٟٙب یىی اص جٙجٞٝبی تٛسؼ ٝاست؛ ثٝ
ایٗ ٔف ْٟٛو ٝتٛسؼ ٝغشفبً پذیذٜای التػبدی ٘یست .ثسیبسی اص جٛأغ ثٙٔ ٝظٛس تمٛیت پبیٞٝبی
تٛسؼ ٚ ٝسفغ  ٚتؼذیُ ػذْ تؼبدَٞب  ٚا٘جٔ ٜٛسبئُ ٔ ٚطىالت التػبدی ،اجتٕبػی  ٚفشٍٙٞیضبٖ،
ثیص اص ٞش صٔبٖ دیٍشی ٘یبصٔٙذ ثش٘بٔٝسیضی  ٚضٙبسبیی أىب٘بت ٙٔ ٚبثغ ثبِفؼُ  ٚثبِمٜٛضبٖ ٞستٙذ.
ثٙبثشیٗ ثب تٛج ٝث ٝتٛصیغ فضبیی ٘بٍٕ٘ٛٞی و ٝاص ِحبػ أىب٘بت آٔٛصضی دس سغح ٔٙغم ٝصاٌشس
ٚجٛد داسد؛ ٞذف اغّی  ٚاسبسی و ٝایٗ پژٞٚص د٘جبَ ٔیوٙذ اسصیبثی  ٚستجٝثٙذی ٚضؼیت
تٛسؼٝیبفتٍی استبٖٞبی ٔٙغم ٝثب ٓٞدیٍش ثِ ٝحبػ ضبخع آٔٛصضی دس لبِت ثیست ٔتغیش ٔیثبضذ.
 ٚدس ٔشحّ ٝثؼذ ٔمبیسٚ ٝضؼیت تٛسؼٝیبفتٍی استبٖٞبی ٔٙغم ٝثب  ٓٞدیٍش ثب استفبد ٜاص ٔذَ چٙذ
ٔؼیبسٚ ٜایىٛس ٔیثبضذ .تب اص ایٗ عشیك تػٛیشی سٚضٗ  ٚضفبفی اص أىب٘بت ٛٔ ٚلؼیت آٔٛصضی
استبٖ ٞبی ٔختّف ٔٙغم ٝاسائٌ ٝشدد  ٚاص ایٗ عشیك ٌبٔی دس جٟت ٞذایت پتب٘سیُٞبی تٛسؼٝ
ٔٙغم ٝثٙٔ ٝظٛس ثٟجٛد استمبء ویفیت آٔٛصضی دس استبٖٞبی ٔٙغم ٝصاٌشس ثشداضت ٝضٛد.
ٔتٙبست ثب ٔٛضٛع  ٚاٞذاف تحمیك ایٗ پژٞٚص ث ٝد٘جبَ آصٔ ٖٛفشضیٞٝبی صیش ٔیثبضذ:
 ث٘ ٝظش ٔیسسذ استبٖٞبی ٔٙغم ٝصاٌشس دس ٚضؼیت ٔٙبسجی ثِ ٝحبػ تٛسؼٝیبفتٍی ضبخعآٔٛصضی لشاس ٘ذاس٘ذ.
1
 ث٘ ٝظش ٔیسسذ استبٖ وشٔب٘طب٘ ٜسجت ث ٝسبیش استبٖٞبی ٔٙغم ٝدس ستجٙٔ ٝبسجی ثِ ٝحبػتٛسؼٝی آٔٛصضی لشاس داسد.
ث ٝعٛسوّی دس س٘ٚذ تٛسؼ ٝالتػبدی _ اجتٕبػی٘ ،یشٚی ا٘سب٘ی ،سشٔبی ٝا٘سب٘ی (آٔٛصضی است
و ٝثتٛا٘ذ ا٘سبٖ سا دس فشآیٙذ ص٘ذٌی اجتٕبػی اص ظشفیت تِٛیذی ثبالتش ثٟشٜٙٔذ سبصد)  ٚثذ ٖٚتشدیذ
سشٔبیٌ ٝزاسی دس آٖ ٘مص ثسیبس وّیذی ٔ ٚحٛسی داضت ٚ ٝضشط الصْ تٛسؼ ٝث ٝضٕبس ٔیسٚدٔ .یشداَ
ثیبٖ ٔیوٙذ وٞ ٝش ٌ ٝ٘ٛوٛضطی و ٝثخٛاٞذ اص سا ٜضشوت فؼبال٘ٔ ٝشدْ ث ٝآفشیٙص یه ّٔت یىپبسچٝ
ثپشداصد ٘خست ثبیذ تٛدٞ ٜب سا ثبسٛاد وٙذ .ثٙبثشیٗ آٔٛصش اسبس تٛسؼ ٝدس ٞش وطٛسی است ٚ
ضبخع تٛسؼ ٝآٔٛصضی صٔیٝٙسبص دستیبثی ث ٝتٛسؼ ٝپبیذاس ا٘سب٘ی ٔحسٛة ٔیض٘ٛذ .آٔٛصش
ثبالتش ،صٔیٝٙدستیبثی ث ٝضغُ ثٟتش ،ضشایظ ثٟتش ص٘ذٌی  ٚا٘سب٘یتش وشدٖ ص٘ذٌی سا فشأ ٓٞیسبصد
 ٚاجتٕبػی ٔؼمَٛتش  ٚفضبیی ٔتؼبدَتش سا ث ٝاسٔغبٖ ٔیآٚسد .اوجشی ( )84 ،1394اٌش آٔٛصش سا جضء
تفىیه٘بپزیش تٛسؼ ٝالتػبدی  -اجتٕبػی ثذا٘یٓ ٚخبٔت پیبٔذٞبی ٘بثشاثشی آٔٛصضی سا ثٟتش دسن
خٛاٞیٓ وشد .اص عشفی فشا ٓٞوشدٖ أىب٘بت ٔسبٚی ثشای دستیبثی وّی ٝالصْ اِتؼّیٕبٖ جبٔؼ ٝثٝ
فشغتٞبی آٔٛصضی ٔغّٛة ٘ظیش دستشسی ثٙٔ ٝبثغ  ٚدس ٖٚدادٜٞبی ٘ظبْ آٔٛصضی ٕٞب٘ٙذ ٔؼّٓ
ٔتخػع ،فضب  ٚتجٟیضات آٔٛصضی ،اص جٟبت ػذیذ ٜثٛیژ ٜا٘سب٘ی  ٚاجتٕبػی حبئض إٞیت است.
أشٚصٔ ٜشدْ حك ثشخٛسداسی اص آٔٛصش  ٚپشٚسش سا دس ٔف ْٟٛثشخٛسداسی اص آٔٛصش  ٚپشٚسضی
 1دِیُ ا٘تخبة استبٖ وشٔب٘طب ٜدس ایٗ فشضی ٝایٗ است و ٝایٗ استبٖ ٘سجت ث ٝسبیش استبٖٞب جٕؼیت ثیطتشی داسد.
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ٔیدا٘ٙذ و ٝاص ویفیت ٔغّٛثی ثشخٛسداس ثبضذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٞش وسی اص ِحبػ پیطشفت آٔٛصش ،فشغت ٚ
أىب٘بت تٛفیك ٔسبٚی داضت ٝثبضذ (اسٕبػیُ سشخ.)143 ،1380 ،
ٕٞچٙیٗ سٛاد  ٚسشٔبی ٝا٘سب٘ی دس سضذ  ٚتٛسؼ ٝالتػبدی وطٛسٞب إٞیت ٚاالیی داضت ٚ ٝاستجبط
ٔستمیٕی ٔیبٖ سغٛح ثبالتش سٛاد  ٚسغٛح ثبالی تٛسؼ ٝالتػبدی وطٛسٞب ٚجٛد داسد .ث ٝعٛس وّی
ا٘تظبس ثش آ٘ست وٙٔ ٝبعك تٛسؼٝیبفتٝتش اص سغٛح ثبالتش سٛاد  ٚآٔٛصش ثشخٛسداس ثبضٙذ .تشوی ٚ
ٔػشی٘ژاد ( )182 ،1383اص عشفی دیٍش ثسیبسی اص ٔحممبٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝثیٗ تٛسؼ ٝالتػبدی
یه وطٛس  ٚثبصدٞی آٔٛصضی آٖ ساثغ ٝػّی ٔؼٙبداسی ٚجٛد داسد ،ث٘ ٝحٛی و ٝتٛسؼ ٝالتػبدی ثبػج
تٛسؼٌ ٚ ٝستشش وٕی  ٚتب حذٚدی ویفی ٘ظبْ آٔٛصضی ٔیضٛد .آ٘چٔ ٝیتٛاٖ دس ساثغٔ ٝیبٖ ٘ظبْ
التػبدی ٘ ٚظبْ آٔٛصضی پزیشفت ایٗ است و ٝآٔٛصش  ٚپشٚسش  ٚالتػبد ث ٝیىذیٍش ٚاثستٝا٘ذ ٚ
ٔغبِؼبت تجشثی  ٚتغجیمی ٔختّف حبوی اص ساثغ ٝتٛسؼ ٝالتػبدی  ٚتٛسؼ ٝآٔٛصضی ٔیثبضذ ،ثذیٗ
تشتیت و ٝثب افضایص سشا٘ ٝتِٛیذ ٘بخبِع داخّی ،فشغت تخػیع ٔٙبثغ  ٚاػتجبسات ثیطتشی ثشای
آٔٛصش  ٚپشٚسش ٟٔیب ٔیٌشدد ٙٔ ٚجش ثٌ ٝستشش  ٚتٛسؼ ٝآٔٛصش ٔیضٛد  ٚثش ثبصدٞی ٘ظبْ
آٔٛصضی تبحیش ٔیٌزاسد .افضایص ثبصدٞی ٘ظبْ آٔٛصضی ٘یض سجت ٔیضٛد و ٝا٘ذٚخت ٝػّٕی  ٚفٙی ٚ
سشٔبی ٝدا٘ص ٙٔ ٚبثغ ا٘سب٘ی غٙیتش ضٛد ،افضایص رخیش ٜدا٘ص  ٚفٗ ٙٔ ٚبثغ ا٘سب٘ی  ٚثٟشٜٚسی افشاد
ثٛ٘ ٝث ٝخٛد دس آ ًٙٞتٛسؼ ٝالتػبدی ٔٙؼىس ٔیٌشدد  ٚآٖ سا تسشیغ ٔیوٙذ (فبعٕی،1391 ،
.)139
دس صٔیٙۀ سٙجص ٘بثشاثشیٞبی ٔٙغمٝای  ٚسٙجص تٛسؼٝیبفتٍی ٔٙبعك دس سغح جٟب٘ی ٘ ٚیض
دس ایشاٖ پژٞٚصٞبی چٙذی غٛست ٌشفت ٝو ٝاص آٖ جّٕٔ ٝیتٛاٖ ثٌ ٝضاسش تٛسؼ ٝجٟب٘ی سبَ
 2009اضبسٕٛ٘ ٜد .دس ایٗ ٌضاسش ث ٝتٕشوض فؼبِیتٞبی التػبدی دس وطٛسٞب  ٚثٚ ٝیژ ٜدس ضٟشٞب
اضبس ٜضذ ٚ ٜسضذ ٘بثشاثشی فضبیی دس وطٛسٞبی دس حبَ تٛسؼٛٔ ٝسد تٛج ٝلشاس ٌشفت ٝاست .ثش پبیٝ
یبفتٞٝبی ایٗ پژٞٚص ،سضذ التػبدی ٕٛٞاس٘ ٜبٔتٛاصٖ ثٛد ٚ ٜسیبستٞبی اتخبر ضذ ٜثشای ایجبد
تؼبدَ فضبیی ،تٟٙب ث ٝثش٘بٔٞٝبی وبٞص فمش ٔٙجش خٛاٞذ ضذ (سیجشس.)142 ،2009 ،1ٖٛ
٘ستشٖ ( )83-100 ،1382دس پژٞٚطی ثب ػٛٙاٖ «تجییٗ تؼبدَ فضبیی  ٚتحّیُ پشاوٙص
ٕ٘بٌشٞبی آٔٛصضی (ٔغبِؼٛٔ ٝسدیٙٔ :بعك ضٟشی اغفٟبٖ)» ٘طبٖ داد و٘ ٝبثسبٔب٘ی دس تٛصیغ
ٔٙبست ضبخعٞبی آٔٛصضی  ٚفمذاٖ یه ٔٙغمٝثٙذی ٔٙبست دس تٛصیغ ایٗ أىب٘بت ،ثبػج دٚسی
سى٘ٛتٍبٜٞب اص ػذاِت اجتٕبػی خٛاٞذ ضذ  ٚدس پبیبٖ ساٞىبسٞبی دستیبثی ثٚ ٝضغ ٔغّٛة  ٚتٛصیغ
ثٟی ٝٙضبخعٞبی آٔٛصضی  ٚصٔیٞٝٙبی ٔحشٔٚیتصدایی اسائ ٝضذ ٜاست .صس٘ذ؛ حػبسی ٘ ٚیّیحب٘ی
( )43-55 ،1386ثب ثشسسی ٔیضاٖ تٛسؼٝیبفتٍی ضٟشستبٖٞبی استبٖ خشاسبٖ اص عشیك دستٝثٙذی
وشدٖ ایٗ ضٟشستبٖٞب دس ٌ 5ش ٜٚثسیبس تٛسؼٝیبفت٘ ،ٝسجتبً تٛسؼٝیبفتٔ ،ٝتٛسظ٘ ،سجتبً وٓ
2
تٛسؼٝیبفت ٚ ٝثسیبس وٓ تٛسؼٝیبفت ٝثب استفبد ٜاص ٔذَ فشایٙذ تحّیُ سّسّٔ ٝشاتجی (ای اچ پی)
Regression
)Analysis Hierarchical Process (AHP

1
2
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٘طبٖ داد٘ذ و ٝتٛسؼٝیبفتٝتشیٗ ضٟشستبٖ ٔطٟذ ٔ ٚحشٔٚتشیٗ ضٟشستبٖ ثشدسىٗ ٔیثبضذ.
داداشپٛس؛ ػّیضاد ٚ ٜسفیؼیبٖ ( )103-120 ،1390دس پژٞٚطی دس صٔیٙۀ تحّیُ ٘بثشاثشیٞبی فضبیی
ضٟشستبٖٞبی آرسثبیجبٖ غشثی ثیبٖ داضتٝا٘ذ و ٝػذْ تٛصیغ ٔٙبست ضبخعٞبی آٔٛصضی  ٚثٟذاضتی
اص دالیُ اغّی ایجبد ٘بثشاثشیٞبی فضبیی دس استبٖ آرسثبیجبٖ غشثی ٔی ثبضذ .أب٘پٛس؛ اسٕبػیّی ٚ
جٛوبس( )41-61 ،1391دس پژٞٚطی ثب ػٛٙاٖ تؼییٗ دسج ٝتٛسؼٝیبفتٍی ضٟشستبٖٞبی استبٖ
خٛصستبٖ اص ٘ظش ضبخع آٔٛصضی ثب ا ستفبد ٜاص ٔذَ تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی ث ٝایٗ ٘تبیج سسیذ٘ذ و ٝدس
سبَ  ، 1379ثش اسبس ٔتغیشٞبی ٔشثٛط ث ٝضبخع آٔٛصضی ضٟشستبٖ أیذی ٚ ٝاٛٞاص ث ٝتشتیت ثب
داسا ثٛدٖ ضشیت تٛسؼٝیبفتٍی  0/74 ٚ 0/48ث ٝػٛٙاٖ ثشخٛسداستشیٗ ٔ ٚحشٔٚتشیٗ ضٟشستبٖٞب
استبٖ  ٚدس سبَ  ،1389ضٟشستبٖٞبی ٔسجذ سّیٕبٖ  ٚسأٟشٔض ث ٝتشتیت ثب داسا ثٛدٖ ضشیت
تٛسؼٝیبفتٍی  0/73 ٚ 0/4ث ٝػٛٙاٖ تٛسؼ ٝیبفتٝتشیٗ ٔ ٚحشٔٚتشیٗ ضٟشستبٖٞبی استبٖ خٛصستبٖ
ٔحسٛة ٌشدیذٜا٘ذ .یضدا٘ی؛ غفبسی ٌیال٘ذ ٚ ٜػّیضاد )37-66 ،1392( ٜدس پژٞٚطی ضٕٗ ثشسسی ٚ
ستجٝثٙذی تٛسؼ ٝآٔٛصضی ٘ٛاحی ٘ٛصدٌٜب٘ ٝآٔٛصش  ٚپشٚسش استبٖ اسدثیُ ثب استفبد ٜاص ٔذَ ٚایىٛس
ث ٝایٗ ٘تبیج سسیذ٘ذ و ٝثیٗ ٘ٛاحی آٔٛصضی استبٖ اسدثیُ ٘بثشاثشی ضذیذی ٔطبٞذٔ ٜیضٛد عٛسی
وٛ٘ ٝاحی آٔٛصضی ٘بحی٘ ،1 ٝبحی 2 ٝاسدثیُ ٘ ٚبحی ٝخٛسش سستٓ دس ستج ٝا َٚتب سٛ٘ ٚ ْٛاحی
آٔٛصضی اسضك ،اغال٘ذٚص ٞ ٚیش دس ستجٞ ٝفذ ٓٞتب ٘ٛصد ٓٞلشاس داس٘ذّٔ .ىی؛ احٕذی  ٚتشاثی(،1392
 )167-197دس ٔمبِٝای ثب ػٛٙاٖ سغح ثٙذی تٛسؼ ٝآٔٛصضی دس ضٟشستبٖٞبی استبٖ خٛصستبٖ ثٝ
ایٗ ٘تبیج سسیذ٘ذ و ٝتٛصیغ فضبیی تٛسؼ ٝآٔٛصضی دس سغح ضٟشستبٖٞبی استبٖ خٛصستبٖ ثسیبس
٘بثشاثش ثٛد ٚ ٜدس تضبد وبُٔ ثب ػذاِت فضبیی ٔی ثبضذ .ایٗ ٘بثشاثشی دس د ٚسغح جغشافیبیی  ٚجٕؼیتی
سٚی داد ٜاست .دس ثؼذ جغشافیبیی اغّت ضٟشستبٖ ٞبی تٛسؼٝیبفت ٝاص ٘ظش آٔٛصضی دس ضشق استبٖ
ٚالغ ضذٜا٘ذ .دس سغح جٕؼیتی ٘یض ضٟشستبٖٞبیی ث ٝتٛسؼ ٝآٔٛصضی ثیطتشی سسیذٜا٘ذ و ٝاص
جٕؼیت وٕتش ٘ ٚشخ ضٟش٘طیٙی پبییٗتشی ثشخٛسداس٘ذ٘ .ظٓفش  ٚػّی ثخطی ( )115-134 ،1393دس
پژٞٚطی ٘طبٖ داد٘ذ و ٝضٟشستبٖٞبی استبٖ خٛصستبٖ ثِ ٝحبػ ثشخٛسداسی اص ٘ظش ضبخعٞبی
آٔٛسضی یىسبٖ  ٚثشاثش ٘یستٙذ  ٚتفبٚت آضىبس ٔ ٚحسٛسی دس ٔیضاٖ ثشخٛسداسی اص أىب٘بت  ٚفضبٞبی
آٔٛصضی دس ثیٗ ضٟشستبٖ ٞب ٚجٛد داسد ث ٝعٛسی و ٝضٟشستبٖ ٛٞیض ٜثب  0/684دسغذ ثشخٛسداستشیٗ
ضٟشستبٖ  ٚضٟشستبٖ ضٛضتش ثب أتیبص  0/229دسغذ ٔحشْٚتشیٗ ضٟشستبٖ سا تطىیُ داد٘ذ.
سٕٙٞبیی  ٚپٛسخذاداد ( )41-62 ،1394دس پژٞٚطی ضٕٗ ثشسسی دسج ٝتٛسؼٝیبفتٍی آٔٛصضی
ضٟشستبٖٞبی استبٖ ٌیالٖ ٘طبٖ داد٘ذ و ٝضٟشستبٖٞبی سضت ،سیبٞىُ ،سٚدثبس  ٚسٚدسش داسای
سغح ٔغّٛثی اص ثشخٛسداسی آٔٛصضی ٞستٙذ  ٚثیطتشیٗ سغح تٛسؼٝیبفتٍی آٔٛصضی دس وُ استبٖ
ثب ستج ٝیه ٔشثٛط ث ٝضٟشستبٖ سضت  ٚوٕتشیٗ سغح تٛسؼٝیبفتٍی ثب ستج ٝضب٘ضدٔ ٜشثٛط ثٝ
ضٟشستبٖ ثٙذس ا٘ضِی است.
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رٍش ضٌاسی پضٍّص
٘ٛح تحمیك وبسثشدی  ٚتٛسؼٝای ثٛد ٚ ٜسٚش ثشسسی آٖ «تٛغیفی -تحّیّی»است .جبٔؼ ٝآٔبسی
 5استبٖ ٔٙظم ٝصاٌشس (وشٔب٘طب ،ٜوشدستبٖ ،ایالِْ ،شستبٖ ٕٞ ٚذاٖ) ٔیثبضذ .اعالػبت ٔٛسد ٘یبص اص
سبِٙبٔ ٝآٔبسی ،استب٘ذاسیٞب ٔ ٚشاجؼ ٝثٔ ٝشوض آٔٛصش  ٚپشٚسش جٕغآٚسی ضذ ٜاست .ضبخع ٔٛسد
ثشسسی دس ایٗ پژٞٚص آٔٛصضی ثٛد ٜؤ ٝطتُٕ ثش ٔ 20تغیش ٔیثبضذٕٞ .چٙیٗ دادٜٞبی ٔشثٛط ثٝ
ایٗ استبٖ ٞب یىسبٖ سبصی ضذ ٜاست ثذیٗ ٔؼٙی ؤ ٝتغیشٞبی ٔشثٛط ث ٝاستبٖٞب وّی ثٛدٜا٘ذ ٚ
ٔشثٛط ث ٝجٕؼیت وُ استبٖ ثٛد ٜا٘ذ ،و ٝایٗ ٔتغیشٞب تجذیُ ث ٝجٕؼیت ٔطخػی ثشای ٞش استبٖ
ضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ دس ایٗ تحمیك ثشای تجضیٚ ٝتحّیُ دادٜٞب اص ٘شْ افضاسٞبی اوسُ ٚ 1اس پی اس
اس ٚ 2دس ٟ٘بیت اص ٔذَ وٕی ثش٘بٔٝسیضی چٙذ ٔؼیبسٚ ٜایىٛس  3جٟت سٙجص  ٚستجٝثٙذی دسجٝ
تٛسؼٝیبفتٍی استبٖٞبی ٔٙغم ٝاستفبد ٜضذ ٜاست.
تحمیك حبضش ٔطتُٕ ثش  20ضبخع و ٝدس ثشٌیش٘ذٔ ٜتغیش آٔٛصضی ٔیثبضٙذ ،ث ٝضشح صیش
ٞستٙذ (جذ ) 1 َٚدس اثتذا داد ٚ ٜاعالػبت جٕغ آٚسی ضذ ٜث ٝغٛست وّی ثشای تٕبْ جٕؼیت
استبٖٞب ثٛد ٜو ٝایٗ اعالػبت  ٚآٔبس ثشای جٕؼیتٞبی ٔطخػی ٔحبسج ٝضذ ،ٜتب ایٗ استبٖٞب
لبثّیت ٔمبیس ٝثب  ٓٞدیٍش سا داضت ٝثبضٙذ.
جذ :1 َٚضبخعٞبی ٔشثٛط ثٔ ٝتغیش آٔٛصضی
 -11تشاوٓ دا٘ص أٛصاٖ ٔتٛسغ ٝدس والس
 -1دسغذ ثبسٛادی
-2تؼذادآٔٛصضٍب ٜاستخٙبیی ث ٝاصای  1000دا٘ص آٔٛص ٘ -12سجت وُ وبسوٙبٖ ث ٝدا٘ص آٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝثٝ
اصای ٘ 100فش
استخٙبیی
٘ -13سجت آٔٛصضیبساٖ صٖ ثٔ ٝشد
 -3تشاوٓ دا٘ص آٔٛصاٖ استخٙبیی دس والس
 -4تؼذادآٔٛصضٍب ٜاثتذایی ث ٝاصای 1000دا٘ص آٔٛص
٘ -14سجت سٛاد آٔٛصاٖ سٚستبیی ث ٝوُ سٛاد آٔٛصاٖ
اثتذایی
٘ -15سجت ثبسٛادی ص٘بٖ ضٟشی اص وُ ثبسٛاداٖ ضٟشی
 -5تشاوٓ دا٘ص أٛصاٖ اثتذایی دس والس
٘ -6سجت وُ وبسوٙبٖ ث ٝدا٘ص آٔٛصاٖ اثتذایی ث ٝاصای ٘ -16سجت ثبسٛادی ص٘بٖ سٚستبیی اص وُ ثبسٛاداٖ
سٚستبیی
٘ 100فش
 -7تؼذادآٔٛصضٍب ٜسإٙٞبیی ث ٝاصای 1000دا٘ص آٔٛص
 -17دسغذ ثبسٛاداٖ ٔشداٖ
سإٙٞبیی
 -18دسغذثبسٛاداٖ ص٘بٖ
 -8تشاوٓ دا٘ص أٛصاٖ سإٙٞبیی دس ٞش والس
٘ -9سجت وُ وبسوٙبٖ ث ٝدا٘ص آٔٛصاٖ سإٙٞبیی ثٝ
٘ -19سجت دا٘ص آٔٛصاٖ دختش ث ٝپسش
اصای ٘ 100فش
 -10تؼذادآٔٛصضٍبٔ ٜتٛسغ ٝث ٝاصای  1000دا٘ص
٘ -20سجت ٔؼّٕبٖ ث ٝدا٘ص آٔٛصاٖ ث ٝاصای ٘100فش
آٔٛص ٔتٛسغٝ
ٔٙجغ :سبصٔبٖ آٔبس ایشاٖ ،سشضٕبسی ػٕٔٛی ٘فٛس ٔ ٚسىٗ  ٚ 1390سبِٙبٔ ٝآٔبسی 1390
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 (VlseKriterijumska optimizacija I Kompromisno Resenje) 3ایٗ یه ػجبست غشثستب٘ی ثٔ ٝؼٙبی ساٜحُ تٛافمی  ٚثٟی ٝٙسبصی
چٙذ ٔؼیبسٔ ٜیثبضذ(VIKOR) .
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ٔٙغم ٝصاٌشس ضبُٔ پٙج استبٖ وشٔب٘طب ،ٜوشدستبٖ ،ایالِْ ،شستبٖ ٕٞ ٚذاٖ دس غشة وطٛس
ٔیثبضذ .دس عشح وبِجذ ّٔی ،وطٛس ثٙٔ 10 ٝغم ٝثش٘بٔٝسیضی 12 ،حٛص ٜجٕؼیتی  ٚضٟشی ٚ
٘ 85بحی ٝثش٘بٔٝسیضی و ٝأشٚص ٜث٘ 21 ٝبحی ٝافضایص یبفت ،ٝتمسیٓ ضذ ٜاستٙٔ .غم ٝصاٌشس دس غشة
ایشاٖ ثب ٘ 121مغ ٝضٟشی دس سبَ  1385یه ضجى ٝسغحی ٔٙضٚی سا دس غشة ایشاٖ تطىیُ دادٜ
استٔ .سبحت ٔحذ ٜٚصاٌشس  121930ویّٔٛتشٔشثغ است و 7/48 ٝدسغذ اص وُ ٔسبحت وطٛس سا
تطىیُ ٔیدٞذ .ثیطتشیٗ جٕؼیت ٔٙغم ٝثش اسبس سشضٕبسی سبَ ٔ 1390شثٛط ث ٝاستبٖ وشٔب٘طبٜ
(٘ 1945227فش)  ٚوٕتشیٗ ٘یض استبٖ ایالْ (٘ 557599فش) ثٛد ٚ ٜجٕؼیت ضٟشی ٔٙغم 2/9 ٝدسغذ
وُ جٕؼیت ضٟشی وطٛس ثٛد ٜاست .سبصٔبٖ آٔبس ایشاٖ ( ،)1390ضىُ ()1

ضىُ ٛٔ :1لؼیت جغشافیبیی ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼ .ٝتشسیٓ ٍ٘بس٘ذٌبٖ

هدل ٍایکَر
أشٚص ٜوبسثشد تىٙیهٞبی تػٕیٌٓیشی چٙذ ضبخػ ٝدس صٔیٙۀٞبی ٔختّف ث ٝغٛست ٚسیؼی دس
حبَ ٌستشش است .دِیُ ایٗ أش سا ٔیتٛاٖ دس سبدٌی  ٚلبثُ ف ٟٓثٛدٖ ایٗ تىٙیهٞب ثشای وبسثشاٖ
ٔختّف دا٘ستٕٞ ،چٙیٗ ایٗ تىٙیهٞب ،ثش خالف ٔذَٞبی سیبضی ثش٘بٔٝسیضی  ٚتػٕیٌٓیشی وٝ
ٔتغیشٞبی ویفی تأحیشٌزاس سا دس ٔذَسبصی ٚاسد ٕ٘یوٙٙذ ،ایٗ تٛا٘بیی سا داس٘ذ ؤ ٝتغیشٞبی وٕی ٚ
ویفی سا ث ٝغٛست ٓٞصٔبٖ دس فشایٙذ تػٕیٌٓیشی ٚاسد ٕ٘بیٙذ .اص جّٕ ٝجذیذتشیٗ  ٚیىی اص
ٔٙبستتشیٗ سٚشٞبی تػٕیٌٓیشی چٙذ ضبخػ ٝسٚش ٚایىٛس است .سٚش ٚایىٛس دس سبَ 1988
تٛسظ اپشیىٚٛیه  ٚتضً٘ 1اسائ ٚ ٝدس سبَٞبی  2007 ٚ 2004 ،2003 ،2002ث ٝثسظ  ٚتٛسؼ ٝآٖ
پشداختٙذ .آتطیٗ  ٚسیسٙب )107 ،2013( 2ایٗ سٚش وبسایی ثبالی دس حُ ٔسبیُ ٌسست ٝداسد.
اپشیىٚٛیه  ٚتضً٘ (ٔ )447 ،2004جٙبی سٚش ٚیىٛس ثشٌشفت ٝاص سٚش ثش٘بٔٝسیضی سبصضی است .ایٗ
سٚش ٔجتٙی ثش ثش٘بٔٝسیضی تٛافمی ٔسبئُ تػٕیٌٓیشی چٙذ ٔؼیبس ٜاستٔ .جٙبی ٔذَٞبی تٛافمی
تٛسظ ی ٚ )1973( 3ٛصِٙی )1982( 4اسئ ٝضذ (ثیٛوٛصوبٖ  ٚسیٗ.)465 ،2008 ،5
1

Opricovic and Tzang
Atashin and sasani
yoo
4
Zalneey
5
Buyukozkan and Ruan
2
3
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ٔٙظٛس اص تٛافك یب سبصش جٛاثی است و ٝثش اسبس تٛافك ٔتمبثُ ثیٗ ٔؼیبسٞب حبغُ ٔیضٛد.
سٚش فٛق ٔسبئّی ثب ٔؼیبسٞبی ٘بٔتٙبست ٘ ٚبسبصٌبس سا ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔیدٞذ ،دس ضشایغی و ٝفشد
تػٕیٓ ٌیش٘ذ ٜلبدس ث ٝضٙبسبیی  ٚثیبٖ ثشتشی یه ٔسئّ ٝدس صٔبٖ ضشٚع  ٚعشاحی آٖ ٘یست ،ایٗ
سٚش ٔیتٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ اثضاسی ٔٛحش ثشای تػٕیٌٓیشی دس صٔیٙۀٞبی ٔختّف ث ٝخػٛظ ثش٘بٔٝسیضی
تٛسؼٔ ٝغشح ضٛد .اص أتیبصات ٔ ٟٓایٗ سٚش آٖ است و ٝث ٝعٛس ٓٞصٔبٖ ٔیتٛاٖ اص ضبخعٞب ٚ
ٔؼیبسٞبی ػیٙی  ٚرٙٞی استفبدٕٛ٘ ٜد .ثب ایٗ حبَ الصْ است دس ایٗ ٔذَ جٟت ٔحبسجبت سیبضی،
تٕبٔی ٔمبدیش ٘سجت داد ٜضذ ٜثٔ ٝؼیبسٞب اص ٘ٛع وٕی ثٛد ٚ ٜدس غٛست ویفی ثٛدٖ ٘سجت داد ٜضذٜ
ثٔ ٝؼیبسٞبٔ ،یثبیذ آٖٞب سا ثٔ ٝمبدیش وٕی تجذیُ ٕ٘ٛد .دِیُ ا٘تخبة سٚش ٚایىٛس ثشای پژٞٚص
حبضش ایٗ أش است و ٝایٗ سٚش تػٕیٌٓیش٘ذ ٜسا ث ٝساٜحّی و٘ ٝضدیه ث ٝساٜحُ ایذٜآَ ٔیثبضذ،
ٔیسسب٘ذ  ٚد ْٚایٙى ٝایٗ تىٙیه ٘سجت ث ٝتىٙیهٞبی ٔٛجٛد دس تػٕیٌٓیشی چٙذ ضبخػٝ
جذیذتش ٔیثبضذٔ .ضیت ٔذَ ٚیىٛس دس ایٗ است و ٝاِضأب دس ایٗ ٔذَ جٟت اسصیبثی ٌضیٞٝٙب ثش اسبس
ٔؼیبسٞب٘ ،یبصی ث ٝاستفبد ٜاص ٘ظشات وبسضٙبسبٖ ٘یست ثّىٔ ٝیتٛاٖ اص دادٜٞبی خبْ استفبد ٜوشد .ایٗ
تفبٚت اغّی ایٗ ٔذَ ثب سٚشٞبی تحّیُ سّسّٔ ٝشاتجی  ٚتحّیُ ضجىٝای ٔی ثبضذ و ٝثش اسبس
ٔمبیسبت صٚجی ٔؼیبسٞب ٌ ٚضیٞٝٙب عشاحی ضذ ٜثٛد دس حبِی و ٝدس ایٗ ٔذَ ٔمبیسبت صٚجی ثیٗ
ٔؼیبسٞب ٌ ٚضیٞٝٙب غٛست ٕ٘یٌیشد ثّىٞ ٝش ٌضی ٝٙث ٝغٛست ٔستمُ ثش اسبس ٞش ٔؼیبس اسصیبثی
ٔیضٛد .ایٗ اسصیبثی ٔی تٛا٘ذ ثش اسبس دادٜٞبی خبْ ثبضذ یب ثش اسبس ٘ظش وبسضٙبس .ثٙبثشایٗ ٞذف
اغّی ایٗ ٔذَ تؼییٗ ٚصٖ  ٚاسصش ٞش ٌضی ٚ ٝٙستجٝثٙذی آٖٞب است .یىی دیٍش اص ٔضایبی سٚش ٚیىٛس
ایٗ است و ٝدس ایٗ سٚش ٘یبصی ث٘ ٝشْ افضاسٞبی پیچیذ٘ ٜیست  ٚثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝتٕبْ ٔشاحُ آٖ اص
فشَٔٞٛبی سیبضی استفبدٔ ٜیضٛد ٔیتٛاٖ اص ٘شْ افضاس اوسُ ثشای پیطجشد ٞذف استفبد ٜوشد
(یضدا٘ی؛ غفبسی ٌیال٘ذ ٚ ٜػّیضاد.)49-48 ،1392 ،ٜ
یافتِّای تحقیق ٍ هزاحل اًجام پضٍّص در هدل چٌد هعیارُ ٍایکَر
اٌش دس یه ٔسئّ ٝتػٕیٌٓیشی چٙذ ٔؼیبسٔ N ،ٜؼیبس ٌ M ٚضیٚ ٝٙجٛد داضت ٝثبضذ ،ثٕٞ ٝیٗ
ٔٙظٛس ا٘تخبة ثٟتشیٗ ٌضی ٝٙثب استفبد ٜاص ایٗ سٚش ث ٝضشح ریُ ٔیثبضذ (ػغبیی ٔ ٚیىبئیُ،
.)7 ،1386
هزحلِ اٍل :تطىیُ ٔبتشیس تػٕیٓ
ثب تٛج ٝث ٝتؼذاد ٌضیٞٝٙب  ٚاسصیبثی ٌ ٕٝٞضیٞٝٙب ثشای ٔؼیبسٞبی ٔختّف ،و ٝدس آٖ ٔ xijؼشف
ٕ٘ش ٜخبْ پیىسُ  iاْ دس ٔؼیبس  jاْ استٔ ،بتشیس تػٕیٓ ث ٝغٛست صیش تطىیُ ٔیضٛد:
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و ٝدس آٖ  Xijػّٕىشد ٌضی )i=1,2,…,m(i ٝٙدس ساثغ ٝثب ٔؼیبس ٔ )j=1,2,…n(jیثبضذ.
هزحلِ دٍم :ثؼذ ثی ٔمیبس وشدٖ ٔبتشیس تػٕیٓ (استب٘ذاسدسبصی)
دس ایٗ ٔشحّ ٝثب استب٘ذاسدسبصی دادٜٞب ،دأٔ ٝٙمبدیش ( )xijسا و ٝدس ٚاحذٞبی ا٘ذاصٌٜیشی
ٔتفبٚت (ٕٞچٚ ٖٛاحذ ا٘ذاصٌٜیشی ستجٝای ،دسغذی ٔ ٚتشیه) ٚجٛد داس٘ذ ث ٝیه دأ ٝٙاستب٘ذاسد
دس حذ فبغُ ثیٗ  1 ٚ 0تجذیُ ٔ ٚمبدیش استب٘ذاسد ضذ ٜدادٜٞب ( )vijسا ث ٝدست ٔیآٚسیٓ .دس چٙیٗ
س٘ٚذی ٔبتشیس دادٜٞب ی استب٘ذاسد و ٝلبثُ ٔمبیس ٚ ٝلبثُ تشویت ثب ٞ ٓٞستٙذ ث ٝدست ٔیآیذ ،یب
ث ٝػجبستی دس ایٗ ٔشحّ ٝسؼی ٔیضٛد ٔؼیبسٞب ثب اثؼبد ٔختّف ثٔ ٝؼیبسٞبی ثیثؼذ تجذیُ ض٘ٛذ ٚ
ٔبتشیس  Fث ٝغٛست صیش تؼشیف ٔیضٛد :و ٝثشای ثی ٔمیبس وشدٖ دادٜٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝپژٞٚص
حبضش اص ساثغٞٝبی ( )2 ٚ 1استفبد ٜضذ ٜاست؛ (جذ.)2 َٚ

و ٝدس آٖ ٕ٘ vijش ٜاستب٘ذاس ضذ ٜثشای ػبسضٌ( ٝضی I )ٝٙاْ  ٚغفت  Jاْ ٔیثبضذٔ xij .ؼشف ٕ٘شٜ
ٕ٘ش ٜحذاوخش ثشای غفت  Jاْ ٔیثبضذ .اسصش ٕ٘شات استب٘ذاسد ضذ ٜدس دأ ٝٙثیٗ 1 ٚ 0
خبْ ٚ
لشاس ٔیٌیشدٞ .شچٔ ٝیضاٖ اسصش ٕ٘شٜٞب ثیطتش ثبضذ اسصش ٔؼیبس اص جزاثیت ثیطتشی ثشخٛسداس
خٛاٞذ ثٛد.
ساثغ )1( ٝدس صٔب٘ی ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔیٌیشد و ٝث ٝحذاوخش سسب٘ذٖ ٔؼیبسٔ ،ذ ٘ظش ثبضذ
(ٞشچٕ٘ ٝش ٜخبْ ثیطتش ثبضذ اص ٔغّٛثیت ثیطتشی ثشای اجشا ثشخٛسداس است) .اص ایٗ ٘ٛع ٔؼیبس ٌبٞی
تحت ػٛٙاٖ ٔؼیبس سٛد یب ٔٙفؼت 1یبد ٔیضٛد .اٌش ٔؼیبس اص ٘ٛع وٕیٝٙسبصی ثبضذ (یؼٙی ٞشچٕ٘ ٝشٜ
پبییٗتش ثبضذ ٔغّٛثیت آٖ ثشای اجشا ثیطتش است) اص ساثغ )2( ٝاستفبدٔ ٜیضٛد .اص ایٗ ٘ٛع ٔؼیبس
تحت ػٛٙاٖ ٔؼیبس ٞضی٘ 2ٝٙیض یبد ثشدٔ ٜیضٛد .اص سٛی دیٍش دادٜٞبی خبْ سا ٔیتٛاٖ ثش پبی ٝسٚش
ٔجتٙی ثش دإٔ٘ ٝٙش ،ٜاستب٘ذاسد سبصی وشد .دس ایٗ س٘ٚذ ٔؼبدالت ریُ ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔیٌیشد
(ٔبِچفسىی ،3تشجٕ ٝپشٞیضٌبس  ٚغفبسی ٌیال٘ذ.)211-214 ،1385 ، ٜ

1

benefit criterion
cost criterion
3
Malchofskeey
2
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جدٍل  :2دادُّای استاًدارد ضدُ
ٔتغیش
استبٖ

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

وشٔب٘طبٜ

0/996

0/918

0/488

0/630

0/284

1

1

0/077

1

0/769

وشدستبٖ

0/994

0/631

0/360

0/607

0/181

0/832

0/980

0/052

0/851

0/934

ایالْ

0/989

0/748

0/407

1

0

0/905

0/790

0/047

0/763

0/670

ِشستبٖ

0/973

0/623

0

0/702

0/235

0/684

0/990

0/073

0/798

0/934

ٕٞذاٖ

1

1

0/360

0/447

0/128

0/726

0/920

0

0/772

1

ٔتغیش
استبٖ

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

وشٔب٘طبٜ

0/087

1

0/898

1

0/988

0/998

0/993

1

1

1

وشدستبٖ

0/156

0/890

0/967

0/790

0/960

0/965

0/944

0/891

0/954

0/650

ایالْ

0

0/794

0/950

1

0/990

0/965

0/993

0/985

0/971

0/515

ِشستبٖ

0/061

0/956

0/743

0/893

1

0/991

0/978

0/972

0/975

0/447

ٕٞذاٖ

0/113

0/743

1

0/750

0/998

1

1

0/999

0/983

0/515

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پژٞٚص

هزحلِ سَم :تؼییٗ ثشداس ٚصٖ ٔؼیبسٞب
دس ایٗ ٔشحّٚ ٝصٖٞب ( )wjاختػبظ یبفت ٝثٞ ٝش غفت سا تؼییٗ ٔیوٙیٓ؛ (جذٔ )3 َٚجٕٛع
ثذست آیذ؛ دس ادأ ٝثب تٛج ٝث ٝضشیت
;1 ٚ 0
ٚصٖٞب ثبیذ ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبضذ و1 ٝ
إٞیت ٔؼیبسٞبی ٔختّف دس تػٕیٌٓیشی ،ثشداسی ث ٝغٛست صیش تؼشیف ٔیضٛد:
} w  {w1 , w2 ,..., wn

دس تحمیك حبضش ثشای تؼییٗ ٚصٖ ٔؼیبسٞب اص سٚش ٔمبیسٝای د ٚثذ ٚو ٝدس ریُ سٚش فشایٙذ
تحّیُ سّسّٔ ٝشاتجی ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔیٌیشد ،استفبد ٜث ٝػُٕ آٔذ .دس ایٗ سٚش ،تب ا٘ذاص ٜصیبدی
اص پیچیذٌی ٔفٟٔٛی ٔغشح دس تػٕیٌٓیشی وبستٔ ٝیضٛد ،صیشا دس ٞش صٔبٖ ٔؼیٗ تٟٙب دِٛٔ ٚف،ٝ
ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٔیٌیش٘ذ (غفبسی ٌیال٘ذ .)116 ،1380،ٜثذیٟی است وٚ ٝصٖ دادٖ ث ٝضبخعٞب دس
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ٔمبیسبت صٚجی ساحتتش ٔ ٚغٕئٗتش اصحبالت دیٍش ٔیثبضذ ٕٞچٙیٗ استفبد ٜاص ایٗ ٔذَ دس جشیبٖ
ٚصٖدٞی ثبػج ٔیضٛد تب دس ضٕٗ اسصیبثی ،تؼػجبت دخیُ ٘جبضذ (ٔحٕٛدصاد ٚ 1ٜدیٍشاٖ،2007 ،
.)335
جدٍل ٍ :3سى اختصاظ دادُ ضدُ بِ هتغیزّا بز اساط هدل ای اچ پی
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

0/079

0/036

0/043

0/042

0/051

0/039

0/047

0/052

0/044

0/048

0/039 0/054
ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پژٞٚص

0/057

0/061

0/06

0/065

0/044

0/06

0/033

0/046

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

هزحلِ چْارم :تؼییٗ ثٟتشیٗ(ایذٜآَ ٔخجت)  ٚثذتشیٗ(ایذٜآَ ٔٙفی) ٔمذاس اص ٔیبٖ ٔمبدیش ٞش
ٔؼیبس ،ثشای ث ٝدست آٚسدٖ اػذاد جذ 5 َٚاثتذا ٚصٖ ٞش ٔؼیبس سا ثش دادٜٞبی استب٘ذاسد ضذٔ ٜشثٛط
ثٞ ٝش ٔؼیبس ضشة ٔیٕ٘بییٓ  ٚدس ٟ٘بیت ثٟتشیٗ (ثضسٌتشیٗ ػذد)  ٚثذتشیٗ (وٛچىتشیٗ ػذد) سا ثشای
ٞش ٔؼیبس یبداضت ٔیوٙیٓ (جذ.)4 َٚ
جدٍل  :4هقادیز حاصلضزب ٍسى بز دادُّای استاًدارد ضدُ
ٔتغیش
استبٖ
وشٔب٘طبٜ
وشدستبٖ
ایالْ
ِشستبٖ
ٕٞذاٖ
ٔتغیش
ضٟشستبٖ

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

0/078
0/078
0/078
0/076
0/079

0/033
0/022
0/026
0/022
0/036

0/02
0/015
0/017
0
0/015

0/026
0/025
0/042
0/029
0/018

0/014
0/009
0
0/011
0/006

0/039
0/032
0/035
0/026
0/028

0/047
0/046
0/037
0/046
0/043

0/004
0/002
0/002
0/003
0

0/044
0/037
0/033
0/035
0/033

0/038
0/044
0/032
0/044
0/048

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

0/039
0/034
0/03
0/037
0/028

0/054
0/055
0/054
0/042
0/057

0/061
0/048
0/061
0/054
0/045

0/059
0/057
0/059
0/06
0/059

0/064
0/062
0/062
0/064
0/065

0/043
0/041
0/043
0/043
0/044

0/06
0/053
0/059
0/058
0/059

0/033
0/031
0/032
0/032
0/032

0/046
0/029
0/023
0/02
0/023

وشٔب٘طب0/004 ٜ
وشدستبٖ 0/008
0
ایالْ
0/003
ِشستبٖ
0/006
ٕٞذاٖ
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ثٟتشیٗ(

) ٔمذاس ثشای ٔؼیبسٞبی ٔخجت ٙٔ ٚفی ث ٝتشتیت اص سٚاثظ صیش ٔحبسجٔ ٝیض٘ٛذ:

ثذتشیٗ(

) ٔمذاس ثشای ٔؼیبسٞبی ٔخجت ٙٔ ٚفی ث ٝتشتیت اص سٚاثظ صیش ٔحبسجٔ ٝیض٘ٛذ:

دس ایٗ سٚاثظ (

) ثٟتشیٗ ٔمذاس ٔؼیبس  Jاص ثیٗ تٕبْ ٌضیٞٝٙب ( ٚ

) ثذتشیٗ ٔؼیبس  Jاص ثیٗ

تٕبْ ٌضیٞٝٙب ٔیثبضذ .اٌش تٕبٔی ( ) سا ث ٓٞ ٝپی٘ٛذ ثض٘یٓ یه تشویت ثٟی ٝٙثب ثیطتشیٗ أتیبص
خٛاٞذ داد (٘مغ ٝایذٜآَ)  ٚدس ٔٛسد ( ) ٘یض ثذتشیٗ أتیبص (٘مغ ٝایذٜآَ ٔٙفی) خٛاٞذ ثٛد (جذَٚ
.)5
جدٍل  :5بْتزیي

ٍ بدتزیي

هقدار هتغیزّا

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

0/079

0/036

0/017

0/042

0/014

0/039

0/047

0/004

0/044

0/048

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

0/008

0/039

0/057

0/061

0/060

0/065

0/044

0/060

0/033

0/046

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

0/076

0/022

0

0/018

0

0/026

0/037

0

0/033

0/032

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

0

0/028

0/042

0/045

0/057

0/062

0/041

0/053

0/031

0/020
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هزحلِ پٌجنٔ :حبسجٔ ٝمذاس ایذٜآَ یب سٛدٔٙذی (ٔ ٚ )Sمذاس ضذ ایذٜآَ یب تأسف ()R
ایٗ ٔمبدیش ثب تٛج ٝث ٝسٚاثظ (ٔ )4 ٚ 3حبسجٔ ٝیض٘ٛذ:

و ٝدس ایٗ سٚاثظ ٔ wjمذاس ٚصٖ ٔٛسد ٘ظش ثشای ٔؼیبس ٔ Jیثبضذ ) ( ،ثیبٍ٘ش فبغّ٘ ٝسجی ٌضیٝٙ
 Iاْ اص سا ٜحُ ایذٜآَ ٔخجت (ثٟتشیٗ تشویت)  ) ( ٚثیبٍ٘ش حذاوخش ٘بساحتی ٌضی I ٝٙاْ اص دٚسی اص
سا ٜحُ ایذٜآَ ٔخجت ٔیثبضذ .دس سٚش ثش٘بٔٝسیضی تٛافمی اٌش پبسأتش ٔ Pسبٚی یه ثبضذٕٞ ،بٖ
ٔمذاس

ثٝدست ٔیآیذ (جذ.) 6َٚ
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هزحلِ ضطنٔ :حبسج ٝضبخع ٚایىٛس (ٔمذاس ٚ )Qستج ٝثٙذی ٌضیٞٝٙب ثش اسبس ٔمبدیش Qi

ٔمذاس  Qiثب تٛج ٝث ٝساثغٔ 5 ٝحبسجٔ ٝیضٛد:

دس ایٗ سٚاثظ

ثیبٖ وٙٙذ٘ ٜشخ فبغّ ٝاص حُ

ثیبٖ وٙٙذ٘ ٜشخ فبغّ ٝاص ایذٜآَ ٚ

ثب تٛج ٝثٔ ٝیضاٖ تٛافك تػٕیٓ ٌیش٘ذ ٜا٘تخبة ٔیضٛد ،و ٝدس
ضذ ایذٜآَ است  ٚپبسأتش
تٛافك ثبالٔ ،مذاس آٖ ثیص اص  ،0/5دس غٛست تٛافك ثب اوخشیت آساء ٔمذاس آٖ ٔسبٚی ثب  ٚ 0/5دس
غٛست تٛافك پبییٗٔ ،مذاس آٖ وٕتش اص  0/5خٛاٞذ ثٛدٔ .مذاس Qتبثؼی اص (  ) Si ٚ Riثٛد ٜو ٝخٛد ایٗ
ٔمذاس ث ٝتشتیت ٔمبدیش اص حُ ایذٜآَ ث ٝاصای  P=∞ ٚ P=1دس ثش٘بٔ ٝسیضی تٛافمی ٔیثبضذ.
ثب تٛج ٝث ٝایٗ ٔٛضٛع و ٝدس ٔحیظ اٍِٛسیتٓ ٚایىٛس ثحج پشاوٙص دادٜٞب ثیٗ ثبص ٜغفش تب یه
تؼشیف ٔیضٛد ،داضتٗ حبِت ایذٜآَ دس ٘ضدیىی ثٔ ٝحذٚد ٜغفش  ٚحبِت ٔٙفی ٘ضدیىی ثٔ ٝحذٚدٜ
یه ٔیثبضذ .ػغبیی ( )91 ،1389ثب تٛج ٝث ٝایٗ اغُٔ ،طخع ٔیضٛد و ٝدس ٔیبٖ استبٖٞبی ٔٛسد
ٔغبِؼ ٝاص ِحبػ ثشخٛسداسی اص ضبخع آٔٛصضی استبٖ ایالْ ثب داضتٗ حبِت ایذٜاَ یؼٙی ٘ضدیه ثٝ
غفش (ٔمذاس ٚایىٛس  )0/049ستج ٝیه  ٚاستبٖ وشدستبٖ (ٔمذاس ٚایىٛس  )0/7735داسای وٕتشیٗ
ٔیضاٖ ثشخٛسداسی اص ِحبػ ضبخع آٔٛصضی ٔیثبضذ .ثب تٛج ٝث ٝتفبسیش فٛق ٔیتٛاٖ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ
ٔیضاٖ خشٚجی دادٜٞبی حبغُ اص اٍِٛسیتٓ ٚایىٛس ث ٝایٗ ٘ىت ٝپی ثشد و ٝاستبٖٞبی ٔٙغم ٝاص ٘ظش
ٔیضاٖ ثشخٛسداسی اص ضبخع تٛسؼ ٝآٔٛصضی ٔتفبٚتٙذ ٘ ٚیبصٔٙذ تٛج ٝجٟت یىسبٖ سبصی  ٚتٛصیغ
ػبدال٘ ٝایٗ ضبخع تٛسؼ ٝدس ٔیبٖ ٔٙبعك ٔزوٛس ٔیثبضٙذ( .جذ.)6 َٚ
جدٍل  :6هقدار ایدُآل یا سَدهٌدی( ٍ )Sهقدار ضد ایدُآل یا تأسف ( ٍ Qi ،)Rرتبِ استاىّا
ایالْ

وشدستبٖ

وشٔب٘طبٜ

ِشستبٖ

ٕٞذاٖ

استبٖ
Si

0

0/5

0/363

0/299

0/195

Ri

0/049

0/273

0/137

0/058

0

Qi

0/049

0/773

0/5006

0/358

0/195

ستج ٝاستبٖٞب

1

5

4

3

2
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دس ٟ٘بیت ثشای ٔطخع وشدٖ وشدٖ ٚضؼیت تٛسؼٝیبفتٍی استبٖٞبی ٔٙغم ٝصاٌشس ثش اسبس
ٔمذاس ٚایىٛس اص جذ َٚضٕبس 7 ٜاستفبد ٜضذ ٜاست.
جدٍل  :7هقادیز سٌجص ٍ ارسیابی سطح کوی ٍ کیفی تَسعِ اس دیدگاُ پزسکات آلي
اسصش

0 – 0/20

0/20-0/40

0/40-0/60

0/60-0/80

1-0/80

ضشیت تٛسؼٝ

تٛسؼ ٝیبفتٝ

٘سجتبً تٛسؼ ٝیبفتٝ

دس حبَ تٛسؼٝ

٘سجتبً ٔحشْٚ

ٔحش ْٚاص تٛسؼٝ

ٔٙجغ( :یبسی حػبس؛ ثذسی؛ پٛسعبٞشی  ٚفشجی سجىجبس)48 ،1390،

و ٝثش ایٗ اسبس استبٖٞبی ایالْ ٕٞ ٚذاٖ ث ٝتشتیت ثب ٔمبدیش ٚایىٛس  0/195 ٚ 0/049دس ٌشٜٚ
استبٖٞبی تٛسؼٝیبفت ،ٝاستبٖ ِشستبٖ ثب ٔمذاس ٚایىٛس ٘ 0/358سجتبً تٛسؼٝیبفت ،ٝاستبٖ وشٔب٘طب ٜثب
ٔمذاس ٚایىٛس  0/5006دس حبَ تٛسؼ ٚ ٝدس ٟ٘بیت استبٖ وشدستبٖ ثب ٔمذاس ٚایىٛس  0/773دس ٌشٜٚ
استبٖٞب ٘سجتبً ٔحش ْٚاص تٛسؼ ٝلشاس ٔیٌیش٘ذ .ثٙبثشیٗ ٔیتٛاٖ ثیبٖ داضت و ٝاستبٖٞبی ٔٙغمٝ
صاٌشس دس ٚضؼیت ٘سجتبً ٔغّٛثی ثِ ٝحبػ تٛسؼٝیبفتٍی ضبخع آٔٛصضی لشاس داس٘ذ صیشا دس سغح
ایٗ ٔٙغم 3 ٝاستبٖ دس سغح تٛسؼ٘ ٝسجتبً ثبال لشاس داس٘ذ  ٚتٟٙب استبٖ وشدستبٖ دس سغح ٘سجتبً
ٔحش ْٚاص تٛسؼ ٝلشاس داسد.
بحث ٍ ًتیجِگیزی
تٛسؼ ٝفشآیٙذ پیچیذ ٜای است و٘ ٝیُ ث ٝآٖ ٔستّضْ ایجبد تغییش دس سبختبس اجتٕبػی ،عشص تّمی
ٔشدْ اص ٟ٘بدٞبی ّٔی ،تسشیغ دس سضذ التػبد ّٔی ،وبٞص ٘بثشاثشیٞب ،سیط ٝوٗ وشدٖ فمش ،ثشلشاسی
ػذاِت اجتٕبػی  ٚپبیذاسی ٔحیظ صیست است .ثش ایٗ اسبسٕ٘ ،بیٞٝب ٔ ٚتغیشٞبی آٔٛصضی  ٚتٛسؼٝ
آٔٛصش دس جبٔؼ ٝث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٟٔٓتشیٗ اسوبٖ تٛسؼ ٝتّمی ٔیضٛد .اص عشفی دیٍش سشٔبیٞ ٝش
ا٘سب٘ی آٔٛصضی است و ٝثتٛا٘ذ ا ٚسا دس فشایٙذ ص٘ذٌی اجتٕبػی اص ظشفیت تِٛیذ ثبالتشی ثٟشٜٙٔذ
سبصد  ٚثذ ٖٚتشدیذ آٔٛصش دس س٘ٚذ تٛسؼ ٝالتػبدی ،اجتٕبػی٘ ،یشٚی ا٘سب٘ی  ٚسشٔبیٌٝزاسی دس آٖ
٘مص ثسیبس وّیذی ٔ ٚحٛسی داضت ٚ ٝضشط الصْ تٛسؼ ٝث ٝضٕبس ٔیسٚد .دس ٘تیج ٝاص عشیك آٔٛصش
ٔیتٛاٖ ضىبفٞبی دسآٔذی  ٚسفبٞی سا وبٞص داد و ٝایٗ خٛد ثش دسج ٝتٛسؼٝیبفتٍی وطٛس تأحیش
ٔیٌزاسد ٞ ٚذف اص اسصیبثی  ٚستجٝثٙذی آٔٛصضی ٔٙغم ٝصاٌشس ،وٕه ث ٝسیبست ٌزاسیٞبی
ٔٙبست جٟت سفغ ٔحشٔٚیتٞبی ثیٗ استبٖٞب  ٚثٟجٛد ضبخع آٔٛصضی است و ٝدس ٟ٘بیت ٔٙجش ثٝ
تخػیع ٔٙبست ٔٙبثغ ،أىب٘بت  ٚفشغتٞبی آٔٛصضی ٔٙغمٌ ٝشدد.
٘تبیج حبغُ اص وبسثشد تىٙیه ٚایىٛس دس اسصیبثی  ٚستج ٝثٙذی سغح تٛسؼٝیبفتٍی آٔٛصضی
استبٖٞبی ٔٙغم ٝصاٌشس حبوی اص لبثّیت ثبالی ایٗ تىٙیه دس جٟت سٙجص ٔیضاٖ پبیذاسی
استبٖٞب دس خػٛظ دستیبثی ث ٝأىب٘بت  ٚخذٔبت آٔٛصضی ٔٛسد ٘یبص جٕؼیت سبوٗ دس ٔٙغم ٝاست.
اص ٔضایبی ثبالی استفبد ٜاص ایٗ تىٙیه ػال ٜٚثش اِٛٚیتثٙذی استبٖٞب اص ٘ظش ٔیضاٖ ثشخٛسداسی،
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اختػبظ دادٖ ٚصٖ ٟ٘بیی ثٞ ٝش وذاْ اص ٔؼیبسٞب ثش اسبس ٔیضاٖ ٔغّٛثیت است ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثب
استفبد ٜاص ایٗ أتیبص ٔیتٛاٖ ث ٝتفبٚت ٔبثیٗ استبٖٞبی ٔٙغم ٝاص ٘ظش ثشخٛسداسی اص أىب٘بت ٚ
خذٔبت آٔٛصضی پی ثشد.
دس ایٗ پژٞٚصٞ ،ذف غشفبً تٛغیف ثٟشٜٙٔذی استبٖٞبی ٔٙغم ٝصاٌشس اص ضبخع آٔٛصضی ٚ
ستجٝثٙذی آٖ ٞب دس ایٗ صٔیٙۀ ثٛد ٜاست .جبٔؼ ٝآٔبسی  5استبٖ ٔٙغم ٝصاٌشس (وشٔب٘طب ،ٜوشدستبٖ،
ایالِْ ،شستبٖ ٕٞ ٚذاٖ) ٔیثبضذ .اعالػبت ٔٛسد ٘یبص اص سبِٙبٔ ٝآٔبسی ،استب٘ذاسیٞب ٔ ٚشاجؼ ٝثٝ
آٔٛصش  ٚپشٚسش ،جٕغ آٚسی ضذ ٜاست .ضبخع ٔٛسد ثشسسی دس ایٗ پژٞٚص آٔٛصضی ثٛد ٜوٝ
ٔطتُٕ ثش ٔ 20تغیش ٔیثبضذٕٞ .چٙیٗ دادٜٞبی ٔشثٛط ث ٝایٗ استبٖٞب یىسبٖسبصی ضذ ٜاست
ثذیٗ ٔؼٙی ؤ ٝتغیشٞبی ٔشثٛط ث ٝاستبٖٞب وّی ثٛدٜا٘ذ ٔ ٚشثٛط ث ٝجٕؼیت وُ استبٖ ثٛد ٜا٘ذ،
و ٝایٗ ٔتغیشٞب تجذیُ ث ٝجٕؼیت ٔطخػی ثشای ٞش استبٖ ضذ ٜاست.
دس ثؼذ ٔىب٘ی پژٞٚص حبضش ٘یض ثب استفبد ٜاص تىٙیه ٚایىٛس استبٖٞبی ٔٙغم ٝصاٌشس سا ثش
اسبس ٔیضاٖ ثشخٛسداسی اص أىب٘بت  ٚخذٔبت آٔٛصضی اِٛٚیتثٙذی ٕ٘ٛد ٜاست و ٝایٗ أش
٘طبٖدٙٞذ ٜتفبٚت ٔحسٛس دس ٔیضاٖ ثشخٛسداسی اص أىب٘بت  ٚخذٔبت آٔٛصضی ثیٗ استبٖٞبی سدٜ
ا َٚتب پٙجٓ است٘ .تبیج پژٞٚص ثیبٍ٘ش آٖ است و ٝاستبٖٞبی ایالْ ٕٞ ٚذاٖ ث ٝتشتیت ثب ٔمبدیش
ٚایىٛس 0/195 ٚ 0/049دس ٌش ٜٚاستبٖٞبی تٛسؼ ٝیبفت ،ٝاستبٖ ِشستبٖ ثب ٔمذاس ٚایىٛس ٘ 0/358سجتبً
تٛسؼ ٝیبفت ،ٝاستبٖ وشٔب٘طب ٜثب ٔمذاس ٚایىٛس  0/5006دس حبَ تٛسؼ ٚ ٝدس ٟ٘بیت استبٖ وشدستبٖ ثب
ٔمذاس ٚایىٛس  0/773دس ٌش ٜٚاستبٖٞب ٘سجتبً ٔحش ْٚاص تٛسؼ ٝلشاس ٔیٌیش٘ذ .ثٙبثشیٗ ٔیتٛاٖ ثیبٖ
داضت و ٝاستبٖٞبی ٔٙغم ٝصاٌشس دس ٚضؼیت ٘سجتبً ٔغّٛثی ثِ ٝحبػ تٛسؼٝیبفتٍی ضبخع
آٔٛصضی لشاس داس٘ذ صیشا دس سغح ایٗ ٔٙغم 3 ٝاستبٖ دس سغح تٛسؼ٘ ٝسجتبً ثبال لشاس داس٘ذ  ٚتٟٙب
استبٖ وشدستبٖ دس سغح ٘سجتبً ٔحش ْٚاص تٛسؼ ٝلشاس داسد .ثٙبثشیٗ فشضی ٝا -1( َٚث٘ ٝظش ٔیسسذ
استبٖ ٞبی ٔٙغم ٝصاٌشس دس ٚضؼیت ٔٙبسجی ثِ ٝحبػ تٛسؼ ٝیبفتٍی ضبخع آٔٛصضی لشاس ٘ذاس٘ذ)
سد ٔیضٛد.
ٕٞچٙیٗ ثِ ٝحبػ ستجٝثٙذی اختالف  ٚضىبف صیبدی اص ٘ظش ثٟشٜٙٔذی اص ضبخع آٔٛصضی ثیٗ
استبٖٞبی ٔٙغمٚ ٝجٛد داسد .عٛسی و ٝاستبٖ ایالْ ثب ٔمذاس ٚایىٛس  0/049دس ستج ٝا ٚ َٚسبیش
استبٖ ٞب ث ٝتشتیت ٕٞذاِٖ ،شستبٖ ،وشٔب٘طب ٚ ٜوشدستبٖ ثب ٔمبدیش ٚایىٛس ،0/3581 ،0/1953
 0/7735 ٚ 0/5006دس ستجٞٝبی ثؼذی لشاس داس٘ذ .ثٙبثشیٗ ثش اسبس ایٗ فشضی ٝد -2( ْٚث٘ ٝظش
ٔیسسذ استبٖ وشٔب٘طب ٜدس ٔمبیس ٝثب سبیش استبٖٞبی ٔٙغم ٝدس ٚضؼیت ٔٙبسجی ثِ ٝحبػ تٛسؼٝی
آٔٛصضی لشاس داسد) سد ٔیض٘ٛذ.
دس پبیبٖ ثبیذ روش وشد و ٝثشخٛسداس ثٛدٖ یه استبٖ ثِ ٝحبػ ضبخع آٔٛصضی ثٔ ٝؼٙبی ثبال ثٛدٖ
ویفیت آٔٛصش دس آٖ استبٖ ٕ٘یثبضذ .استبٖٞبیی و ٝثب تٛج ٝث ٝضبخع آٔٛصضی دس سد ٜاستبٖٞبی
وٕتش تٛسؼٝیبفتٔ ،ٝحشٙٔ ْٚغمٔ ٝی ثبضٙذ غشفبً اص ِحبػ وٕی ثب ٔطىُ تسٟیالت آٔٛصضی ٔٛاجٝ
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ثٛدٜا٘ذ دس حبِی ؤٕ ٝىٗ است ویفیت آٔٛصش دس ایٗ استبٖٞب ثبال ثبضذ .ضشٚسی است جٟت وبٞص
٘بثشاثشی آٔٛصضی استبٖٞبی ٔٙغم ،ٝث ٝثش٘بٔٝسیضی ٔٙغم ٝای  ٚدٚسی اص ثش٘بٔٝسیضی ثخطی ث ٝپیشٚی
اص سیبستٞبی ٔتؼبدَ ٔ ٚتٛاصٖ دس ایجبد فشغتٞبی ثشاثش ثشای تٕبْ ٘ٛاحی الذاْ وشد .اص ایٗ س ٚایٗ
أش ثذیٟی است و ٝدس ثش٘بٔٝسیضی ٔٙغمٝایٛ٘ ،احی ٘سجتبً ٔحش ْٚاص تٛسؼ( ٝوشدستبٖ) دس اِٛٚیت
ا َٚثش٘بٔٝسیضی تٛسؼ ٝآٔٛصضی ٚ ،استبٖ دس حبَ تٛسؼ ٝوشٔب٘طب ٜدس اِٛٚیت د ْٚثش٘بٔٝسیضی  ٚدس
ٟ٘بیت استبٖ ِشستبٖ و ٝثِ ٝحبؼ تٛسؼٝی آٔٛصضی دس ٌش ٜٚاستبٖٞبی ٘سجتبً تٛسؼ ٝیبفت ٝاست دس
اِٛٚیت س ْٛثش٘بٔٝسیضی لشاس ثٍیش٘ذ.
اِجت ٝایٗ ثٔ ٝؼٙی وٓ تٛجٟی ث ٝاستبٖٞبی تٛسؼٝیبفتٕ٘ ٝیثبضذ چشا و ٝاوخش ضبخعٞبی
تٛسؼٝیبفتٍی دس ایشاٖ ٘سجت ث ٝسغح جٟب٘ی آٖ پبییٗ است .ثٙبثشایٗ ٕٔىٗ است استب٘ی دس سغح
ٔٙغم ٝتٛسؼٝیبفت ٝثبضذ أب ٘سجت ث ٝدیٍش استبٖٞبی وطٛس ٔحش ْٚیب وٕتش تٛسؼ ٝیبفتٔ ٝحسٛة
ضٛد ،اص ایٗ س ٚتٛج ٝث ٝایٗ ٘ٛاحی دس ثش٘بٔٞ ٝبی آتی ٘یض ضشٚستی اجتٙبة ٘بپزیش است .ثب تٛج ٝثٝ
ٔٛاسد ٌفت ٝضذٔ ٜیتٛاٖ ارػبٖ وشد ثیٗ استبٖٞبی ٔٙغم ٝصاٌشس اص ِحبػ تٛسؼ ٝیبفتٍی تفبٚت
چطٍٕیشی ٔحسٛس ٔیثبضذ .و ٝثبػج ضذٛ٘ ٜاحی ث ٝعٛس یىسبٖ  ٚیىٛٙاخت تٛسؼ ٝپیذا ٘ىٙٙذ.
اٌشچ ٝثؼذ اص ا٘مالة ،سشٔبیٌٝزاسیٞب تٛصیغ یىٛٙاختی داضت ٝاست ِٚی ٔغبثك ثب ٘یبصٞبی جٕؼیتی ٚ
تٛإ٘ٙذیٞبی ٘بحیٝای ٘جٛد ٜاست ٕٞیٗ أش سجت تٛسؼٝی ٘بثشاثشی ٘ٛاحی ضذ ٜاستِ .زا جٟت
وبٞص ٘بثشاثشیٞب دس ساستبی تأٔیٗ ػذاِت اجتٕبػی ِض ْٚتٛج ٝث ٝاستبٖٞبی ٔحشٙٔ ْٚغم ٝپیطٟٙبد
ٔیضٛد.
 ثشسسی  ٚضٙبخت ٘مبط ضؼف  ٚضٙبسبیی صیش ضبخعٞبیی و ٝدس استبٖٞبی تٛسؼ٘ ٝیبفتٝ
آٔٛصضی دس سغح پبییٗتشی لشاس داس٘ذ تب ثتٛاٖ اص ایٗ عشیك ثیٙص  ٚسٚضٍٙشیٞبی الصْ جٟت تمٛیت
 ٚتسشیغ ٔحٛسٞبی تٛسؼ ٝآٔٛصضی ایٗ استبٖ ٞب سا ثٔ ٝسئِٛیٗ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ ثخطیذ.
 ثشسسی ٚضؼیت جٕؼیت استبٖٞبی ٔٙغمٔ ٚ ٝتٙبست سبصی أىب٘بت  ٚخذٔبت آٔٛصضی
ٔتٙبست ثب آٖ.
 تٛج ٝث ٝثش٘بٔٝسیضیٞبی ٔٙغمٝای ث ٝجبی ثش٘بٔٝسیضی ثخطی  ٚوالٖ،

 ..........27دٍ فصلٌاهِ هطالعات بزًاهِریشی آهَسضی ،دٍرُ پٌجن ،ضوارُ ًْن ،بْار ٍ تابستاى 1395
هٌابع:
اوجشیٔ ،حٕٛد .)1394( .تحّیُ فضبیی ضبخعٞبی تٛسؼ ٝآٔٛصضی دس ٔٙبعك ضٟشی  ٚسٚستبیی استبٖ
وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیشاحٕذٔ ،جّ ٝجغشافیب  ٚآٔبیص ضٟشی – ٔٙغمٝای.69-84 ،15 ،
أب٘پٛس ،سؼیذ؛ اسٕبػیّی ،اػظٓ  ٚجٛوبس ،سجبد .)1391( .تؼییٗ دسج ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی ضٟشستبٖٞبی استبٖ
خٛصستبٖ اص ٘ظش ضبخع آٔٛصضی ثب استفبد ٜاص سٚش تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی ،فػّٙبٔ ٝآٔبیص ٔحیظ-61 ،17 ،
.41
تمٛاییٔ ،سؼٛد  ٚغجٛسیٔ ،حٕذ .)1391( .تحّیُ تغجیمی سغح ٔ ٚیضاٖ تٛسؼ ٝیبفتٍی اجتٕبػی
ضٟشستبٖٞبی استبٖ ٞشٔضٌبٖ ،جغشافیب  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٔحیغی.53 -68 ،)2( 23 ،
تشویِ ،یال ٔ ٚػشی ٘ژاد ،ضیشیٗ .)1383( .تؼییٗ دسج ٝتٛسؼ٘ٝیبفتٍی آٔٛصضی استبٖٞبی ایشاٖ (تىٙیه
تبوسٔٛ٘ٛی ػذدی)ٔ ،جّ ٝدا٘طىذ ٜػّ ْٛاداسی  ٚالتػبد دا٘طىذ ٜاغفٟبٖ.176 -196 ،)4ٚ3( 16 ،
خبوپٛس ،ثشاتؼّی  ٚثبٚاٖ پٛسی ،ػّیشضب .)1388( .ثشسسی  ٚتحّیُ ٘بثشاثشی دس سغٛح تٛسؼٝیبفتٍی ٔٙبعك ضٟش
ٔطٟذٔ ،جّۀ دا٘ص  ٚتٛسؼ.182 -202 ،)27( 15 ،ٝ
خضشیٔ ،حٕذ .)1376( .اسصیبثی  ٚتؼییٗ دسج ٝتٛسؼٝیبفتٍی ضٟشستبٖٞبی استبٖ وشدستبٖ ،پبیبٖ ٘بٔٝ
وبسضٙبسی اسضذ ػّ ْٛالتػبدی دا٘طٍب ٜاغفٟبٖ.
داداش پٛسٞ ،بضٓ؛ ػّیضاد ،ٜسٕب٘ ٚ ٝسفیؼیبٖٔ ،جتجی .)1392( .سٙجص سغٛح تٛسؼ ٝیبفتٍی ٘ ٚبثشاثشیٞبی
فضبیی دس استبٖ خشاسبٖ ضٕبِی ثب استفبد ٜاص ٔٙغك فبصیٔ ،جّ ٝجغشافیب  ٚتٛسؼ٘ ٝبحی ٝای-120، 21 ،
.103
سٕٙٞبییٔ ،حٕذ تمی  ٚپٛسخذاد ،ثٟٙبص .)1394( .دسج ٝتٛسؼٝیبفتٍی آٔٛصضی ضٟشستبٖٞبی استبٖ ٌیالٖ،
فػّٙبٔ ٝجغشافیب.41-62 ،46 ،
صس٘ذٟٔ ،طیذ؛ حػبسیٔ ،جتجی ٘ ٚیّی حب٘ی ،حٕیذ سضب .)1386( .ستجٝثٙذی ضٟشستبٖٞبی استبٖ ٞبی
خشاسبٖ اص ِحبػ ٔیضاٖ تٛسؼٝیبفتٍیٌ ،ضیذٔ ٜغبِت آٔبسی.43 -55 ،)2(18 ،
سبِٙبٔ ٝآٔبسی استبٖ ایالْ ،)1390( .استب٘ذاسی ایالْٔ ،ؼب٘ٚت آٔبس  ٚاعالػبت.
سبِٙبٔ ٝآٔبسی استبٖ وشدستبٖ ،)1390( .استب٘ذاسی وشدستبٖٔ ،ؼب٘ٚت آٔبس  ٚاعالػبت.
سبِٙبٔ ٝآٔبسی استبٖ وشٔب٘طب ،)1390( .ٜاستب٘ذاسی وشٔب٘طبٔ ،ٜؼب٘ٚت آٔبس  ٚاعالػبت.
سبِٙبٔ ٝآٔبسی استبٖ ِشستبٖ ،)1390( .استب٘ذاسی ِشستبٖٔ ،ؼب٘ٚت آٔبس  ٚاعالػبت.
سبِٙبٔ ٝآٔبسی استبٖ ٕٞذاٖ ،)1390( .استب٘ذاسی ٕٞذأٖ ،ؼب٘ٚت آٔبس  ٚاعالػبت.
غشافیٔ ،ظفشٔ .)1379( .جب٘ی ثش٘بٔٝسیضی تٛسؼٙٔ ٝغمٝای ،تٟشاٖ :سبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی.
ػغبییٔ ،حٕذ .)1389( .تػیٌٓیشی چٙذ ٔؼیبس،ٜضٟبسٚد :دا٘طٍب ٜغٙؼتی ضبٞشٚد.
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ػغبییٔ ،حٕذ  ٚسضبٔ ،یىبئّی .) 1386( .ا٘تخبة ٔىبٖ ٔٙبست ثشای احذاث وبسخب٘ ٝآِٔٛیٙب – سیٕبٖ ثب سٚش
ٚایىٛس ،ثیست  ٚضطٕیٗ ٌشدٕٞبیی ػّ ْٛصٔیٗ ،سبصٔبٖ صٔیٗ ضٙبسی ایشاٖ ،ثٔ ٕٟٗب.1386 ٜ

غفبسی ٌیال٘ذ ،ٜػغب .)1380( .اسصیبثی ٘ظبْ تٛسؼ ٝوبِجذی ضٟش  ٚاسائ ٝاٍِٛی ٔٙبست تٛسؼ ٝوبِجذی ضٟش ثب
استفبد ٜاص  GISدس لبِت ٔذَ تٛسؼ ٝپبیذاس صٔیٗ – ٔغبِؼٛٔ ٝسدی اسدثیٌُ ،ش ٜٚجغشافیب  ٚثش٘بٔٝسیضی ،پبیبٖ
٘بٔ ٝوبسضٙبسی اسضذ دا٘طٍب ٜتشثیت ٔذسس.
لبئذسحٕتی ،غفش؛ خبدْ اِحسیٙی ،احٕذ ٔ ٚحٕٛد فش ،ػّی .)1389( .تحّیّی ثش دسج ٝتٛسؼ ٝیبفتٍی
ضٟشستبٖٞبی استبٖ سیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ ،فػّٙبٔ ٝآٔبیص ٔحیظ.97 -114 ،9 ،
ٔبِچفسىی ،یبچه .)1385 ( .سبٔب٘ٞٝبی اعالػبت جغشافیبیی  ٚتحّیُ تػٕیٓ چٙذٔؼیبسی ،تشجٕ ٝاوجش
پشٞیضوبس  ٚػغب غفبسی ٌیال٘ذ ،ٜتٟشاٖ :سٕت.
ٔؼػٔٛیٔ ،حٕذ تمی  ٚاحٙیػطشٔ ،حٕذ .)1391( .تحّیّی ثش س٘ٚذ تغییشات ٘بثشاثشی ٞبی ٘بحی ٝای  ٚسغٛح
تٛسؼ ٝثب استفبد ٜاص تىٙیه ٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚتؼییٗ سغٛح تٛسؼ ٝیبفتٍی ضٟشستبٖٞبی استبٖ اسدثیُ
( ،)1365 – 1385فػّٙبٔ ٝػّٕی  -پژٞٚطی ٍ٘شش ٞبی ٘ ٛدس جغشافیبی ا٘سب٘ی.87 – 106 ،)3(4 ،
ّٔىی ،سؼیذ؛ احٕذی ،سضب  ٚتشاثی ،رثیحاهلل .)1392( .سغح ثٙذی تٛسؼ ٝآٔٛصضی دس ضٟشستبٖ ٞبی استبٖ
خٛصستبٖ ،د ٚفػّٙبٔٔ ٝغبِؼبت ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصضی ،)4(2 ،سبَ د.167 -197 ،ْٚ
ٔٙػٛسی دا٘طٛسٔ ،حٕذسضب  ٚسحٕتیِ ،یال .)1390( .وبسثشد تحّیُ ػبّٔی دس سغح ثٙذی ضبخعٞبی تٛسؼٝ
یبفتٍی ثشای ضٟشستبٖٞبی استبٖ خشاسبٖ سضٛیٔ ،جّ ٝعبق (٘ظبْ ٟٔٙذسی سبختٕبٖ خشاسبٖ سضٛی)54 ،
.50 – 57 ، ،55 ٚ
٘ستشٖٟٔ ،یٗ .) 1382( .تجییٗ تؼبدَ فضبیی  ٚتحّیُ پشاوٙص ٕ٘بٌشٞبی آٔٛصضی (ٔغبِؼٛٔ ٝسدیٙٔ :بعك
ضٟشی اغفٟبٖ)ٔ ،جّ ٝپژٞٚطی ػّ ْٛا٘سب٘ی اغفٟبٖ.39-58 ،15 ،
٘ستشٖٟٔ ،یٗ؛ اثٛاِحسٙی ،فشحٙبص  ٚایضدیّٔ ،یح .)1389( .ٝوبسثشد تىٙیه تبپسیس دس تحّیُ  ٚاِٛٚیت
ثٙذی تٛسؼۀپبیذاس ٔٙبعك ضٟشی (ٔغبِؼۀ ٔٛسدیٙٔ :بعك ضٟشی اغفٟبٖ)ٔ ،جّ ٝجغشافیب  ٚثش٘بٔ ٝسیضی
ٔحیغی.83 -100 ،)2( 21 ،
٘ظٓفش ،حسیٗ  ٚػّیثخطی ،آٔ .)1393( .ٝٙسٙجص ٘بثشاثشی فضبیی دس ثشخٛسداسی اص ضبخعٞبی آٔٛصضی ثب
استفبد ٜاص سٚش تبپسیس (ٔغبِؼٛٔ ٝسدی :استبٖ خٛصستبٖ) ،د ٚفػّٙبٔٔ ٝغبِؼبت ثش٘بٔٝسیضی آٔٛصضی)6(3 ،
.115-134
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