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 چکیذه

ٌیشی ٔحالت غیشسػٕی ثب  تىِٙٛٛطی ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ تٛػٔٝ ؿٟش٘ـیٙی اص ٟٕٔتشیٗ تحٛالت رٛأْ ثـشی اػت؛ ؿىٌُؼتشؽ 

ٔـىالت فشاٚاٖ اص ٟٕٔتشیٗ ٘تبیذ  ایٗ تحٛالت ٔی ثبؿذ وٝ ایٗ پظٚٞؾ ثش آٖ اػت تب ؿبخق ٞبی ویفیت ص٘ذٌی سا ثب اػتفبدٜ اص 

ا دس ٔحالت غیشسػٕی ؿٟش لذع اسصیبثی ٕ٘بیذ. پظٚٞؾ حبهش ثٝ ِحبٍ سٚؽ ٔٙبثْ ٔٛرٛد اػتخشاد ٚ ٚهٔیت ٞش یه اص آٟ٘ب س

 ٔٔیبسٞبی ص٘ذٌی ویفیت ثب ٔشتجي ٔتٖٛ ٚ تحمیك ادثیبت ثشسػی ثب ٚالْ دس. اػت پیٕبیـی - اػٙبدی ٚ تحّیّی تٛكیفی ؿٙبػی اص ّ٘ٛ

 ػبوٙیٗ ِٔٙش اص ص٘ذٌی اص سهبیتٕٙذی اثٔبد یـیپیٕب ی ؿیٜٛ اص اػتفبدٜ ثب ػپغ ٚ( اػتمشایی ی ؿیٜٛ) ٌشدیذٜ اػتخشاد ِ٘ش ٔٛسد

ؿذٜ اػت وٝ دس  ػٙزیذٜ ثبؿذ ٔی تبپؼیغ یىپبسچٝ تحّیُ سٚؽ پظٚٞؾ ایٗ دس وٝ تحّیّی ٞبی تىٙیه اص اػتفبدٜ ثب ٚ آٚسی رْٕ

ایٗ ؿبخق ٞب دٞذ ویفیت ص٘ذٌی دس ایٗ ٔحالت ٘بٌّٔٛة ثٛدٜ ٚ ٔیضاٖ سهبیتٕٙذی ػبوٙیٗ اص  ٟ٘بیت یبفتٝ ٞبی پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔی

ٔتٛػي سٚ ثٝ پبییٗ ٔی ثبؽ؛ ِزا ٘یبص ٔی ثبؿذ تب ثب ثىبسٌیشی سٚؽ ٞبی وبسآٔذ ٚهٔیت آٟ٘ب سا ثٟجٛد ثخـیذ وٝ رزة ػشٔبیٝ 

 ٌزاسی ٞبی داخّی ٚ خبسری ٚ رّت ٔـبسوت ٔشدٔی اص ٟٕٔتشیٗ ایٗ ساٞجشدٞب اػت.
 

 .عٔحالت غیشسػٕی، ویفیت ص٘ذٌی، سهبیتٕٙذی، ؿٟش لذوّٕبت وّیذی: 

 

 

  هقذهه .1
 

سؿذ سٚصافضٖٚ رٕٔیت دس ٔٙبًك ؿٟشی رٟبٖ، أشٚصٜ ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص ٚالٔیبت ِ٘بْ ثش٘بٔٝ سیضی پزیشفتٝ ؿذٜ اػت وٝ تالؽ 

 دس[. 1ؿٛد اص آٖ ٘ٝ ثٝ ٓٙٛاٖ یه تٟذیذ ثّىٝ ثٝ ٓٙٛاٖ یه فشكت رٟت ٞذایت ثش٘بٔٝ سیضی تٛػٔٝ ؿٟشی اػتفبدٜ ؿٛد] ٔی

 ارتٕبٓی التلبدی، سؿذ اكّی ٔشاوض ؿٟشی ٘ٛاحی. [2وٙٙذ] ٔی ص٘ذٌی ؿٟشٞب دس رٟبٖ رٕٔیت دسكذ50 اص ثیؾ حبهش حبَ

 وشدٜ احجبت ٘ٛآٚسی ٚ وبس، خاللیت حشٚت، ایزبد ثشای ٘مبى تشیٗ رزاة ٓٙٛاٖ ثٝ سا خٛد وٝ ٞؼتٙذ وـٛسی ٞش دس ػیبػی ٚ

ایٗ ؿٟشٞب ٟٔبرشت ٕ٘بیٙذ تب ثتٛا٘ٙذ اص ٔضایبی آٖ  ٕٞیٗ ٓبُٔ ثبٓج ٌشدیذٜ اػت تب ٞش سٚصٜ رٕٔیت ثؼیبسی ثٝ.[. 3ا٘ذ]

ٔٙذ ٌشد٘ذ أب ٔتبػفب٘ٝ دس ایٗ ثیٗ ثشخی اص آٟ٘ب ثٝ دالیُ ٔختّف رزة ػیؼتٓ التلبدی ؿٟش ٍ٘شدیذٜ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثب  ثٟشٜ

 [.4دس ؿٟش ثٕب٘ٙذ] حزٓ صیبدی اص ٔـىالت ثٝ حبؿیٝ ؿٟشٞب سا٘ذٜ ٔی ؿٛ٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ ثب ٞضیٙٝ وٕتش رٟت تبٔیٗ ٔؼىٗ ٚ ...

 ػبَ دس ٘فش ٔیّیٖٛ 58 حذٚد دس ٔتٛػي ًٛس ثٝ تٛػٔٝ حبَ دس وـٛسٞبی دس ؿٟشی رٕٔیت 2010 تب 2000 ٞبی ػبَ ثیٗ دس

 ٘بٔتٛاصٖ سؿذ ٓبُٔ ایٗ ثش ٓالٜٚ. [5ا٘ذ] ثٟشٜ ثی أىب٘بت تشیٗ اثتذایی اص آٟ٘ب اص ٘فش ٔیّیٖٛ 9 حذٚد دس ٚ اػت یبفتٝ افضایؾ
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 ثخؾ. اػت ؿٟشی فمش ثٝ ٔٛػْٛ پذیذٞبی آٖ پیبٔذٞبی اص وٝ ٌشدیذٜ ؿٟشٞب دس ًجمبتی توبد افضایؾ ػجت رٟب٘ی التلبد

 آخشیٗ اػبع ثش ٚرٛد، ایٗ ثب. [6وٙٙذ]°ٔی ص٘ذٌی ؿٟشٞب دس پبییٗ دسآٔذ ثب ؿٟشی، رٕٔیت افضایؾ ایٗ اص تٛرٟی لبثُ

 ٔٙبًك ؿٟشی رٕٔیت اص دسكذ 78 ٚ تٛػٔٝ حبَ دس ٔٙبًك ؿٟشی رٕٔیت اص دسكذ 43 ثـش، اػىبٖ رٟب٘ی ػبصٔبٖ ٌضاسؽ

 [.7فمیش٘ـیٗ یب ٕٞبٖ ٔحالت ٚ ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ]  ٞبی ٔحّٝ دس یبفتٝ تٛػٔٝ وٕتش

 ّ٘ٛ ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی یب ٕٞبٖ ٔحالت غیشسػٕی ٚ فمیش٘ـیٗ ؿٟشٞب ثب ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت فشاٚا٘ی سٚثشٚ ٔی ثبؿٙذ. ایٗ

 وب٘ت، ٚ ٞبػت ٌشٜٚ ٚ افشاد غیشارتٕبٓی پزیشی ارتٕبّ اص وبِجذی - فوبیی ٕ٘بیـی خٛد، ٔختّف اثٔبد ثب ٞب ػىٛ٘تٍبٜ

 ایٗ .ػبوٙیٗ ؿٛد ٔی ّٕٓی آٖ ًشیك اص تبسیخی پیـشفت ػبصٚوبس وٝ وٙذ ٔی اػتذالَ سٚؿٍٙشی ٓلش ثضسي ا٘ذیـٕٙذ

 ٚ وٙٙذ ٔی ٌزساٖ ویفیت،، ص٘ذٌی خٛد سا اص ٘بصِی ػٌح ثب ؿٟشی خذٔبت ٚ صیشػبختی ٞبی هٔف ّٓت ثٝ ٘یض ٞب ػىٛ٘تٍبٜ

 ِحبٍ ؿــغّی،ثٝ حجبتی ثی تمذیشٌشایی، ٚ پشیـبٖ سٚا٘ی؛ ِحبٍ اص ثیٍبٍ٘ی، ٚ غشیجٍی احؼبع ا٘ضٚاًّت، فشٍٞٙی؛ ِحبٍ اص

ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی [. .ثٝ ٓجبستی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ 8ثبؿٙذ] ٔی... ٚ دسٔب٘ی ٚ ثٟذاؿتی خذٔبت ػیؼتٓ ٘بسػبئی فمذاٖ ثٟذاؿتی؛

 چٙذ ٚ رٞٙی ٔفٟٛٔی غیشسػٕی ٔٙبًمی ثب ػٌح پبییٗ ویفیت  ثٝ ًٛس ٓبْ ٚ ویفیت ص٘ذٌی ثٝ ًٛس خبف سٚثشٚ ٞؼتٙذ. ویفیت

 ثب استجبى دس ٚ وٙذ ٔی ص٘ذٌی آٖ دس وٝ اسصؿی ٚ فشٍٞٙی صٔیٙٝ دس خٛد ٔٛلٔیت اص افشاد ادسان تٛاٖ ٔی سا آٖ ٚ اػت ثٔذی

 ٔختّف ٞبی رٙجٝ ٚ اثٔبد ثٝ ٞب سیضی ثش٘بٔٝ وبسوشدی - وبِجذی ٍ٘بٜ دا٘ؼت. آٟ٘بػت اػتب٘ذاسدٞبی ٚ ا٘تِبسات اٞذاف،

 سفبٜ ٔخُ ٘ٛیٙی ارتٕبٓی ٔفبٞیٓ رذیذ ٞبی آٌبٞی ٚ ٘یبصٞب تأحیش تحت ،1990 دٞٝ اٚاخش اص وٝ ؿذ ػجت ٌزؿتٝ دس ص٘ذٌی

 [.9] ؿٛد ٌٔشح ٕٓٛٔی تٛػٔٝ ٚ سیضی ثش٘بٔٝ لّٕشٚ دس  ارتٕبٓی ٓذاِت ٚ  ص٘ذٌی ویفیت ، ارتٕبٓی

 

 و ضرورت انجام پژوهص تیاهو .2
 

ثبؿذ وٝ ایٗ ٔؼبِٝ دس وـٛسٞبی  پزیش ٔی ٞبی آػیت ٌیشی ٔحّٝ اص ٟٕٔتشیٗ ٔٔوالتی وٝ أشٚصٜ پیؾ سٚی ؿٟشٞبػت ؿىُ

وٝ ٔی تٛاٖ آٖ سا َّٔٔٛ ؿٟش٘ـیٙی ٔذسٖ ٚ ٌفتٕبٖ پیـشفت دس ٓلش  [.10]دس حبَ تٛػٔٝ ٔٗ رّٕٝ ایشاٖ ٕ٘ٛد ثیـتشی داسد

 دصدی لجیُ اص ارتٕبٓی ٞبی آػیت ٚ ٞب ٘بٞٙزبسی افضایؾ ٚ ثضٞىبساٖ پشٚسؽ ٚ رزة ثشای ٔٙبػجی صٔیٙٝ سٚؿٍٙشی دا٘ؼت.

تٛاٖ ثٝ ػیٕبی ٘بٌّٔٛة وٙذ.اص ٟٕٔتشیٗ ٚیظٌی ٞبی ایٗ ٔٙبًك ٔی  ٔی ایزبد...  ٚ سٚیٍشی ٚ ٔخذس ٔٛاد لبچبق ٚ رٙبیت ٚ

آٟ٘ب ٚ ٚرٛد ثٙبٞبی ٘بٔٙبػت ثب ٔمبٚٔت ثؼیبس پبییٗ، پبییٗ ثٛدٖ ػٌح ثٟذاؿت، وٕجٛد خذٔبت آٔٛصؿی ٚ ثذ٘جبَ آٖ پبییٗ 

ثٛدٖ ػٌح ػٛاد، تشاوٓ ثبالی رٕٔیتی، وٕجٛد اؿتغبَ سػٕی،ٚرٛد خشدٜ فشًٞٙ ٞبی خبف ٚ ... اؿبسٜ ٕ٘ٛد وٝ ایٗ ٓٛأُ 

ٟشی سا ثب ٔـىالت ثؼیبسی سٚثشٚ ٕ٘بیذ وٝ رجشاٖ آٖ ٘یبص ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی دلیك ٚ كشف ٞضیٙٝ ٞبی ثیـتش ٔی تٛا٘ذ ٔذیشیت ؿ

 .داسد ِزا ٘یبص اػت تب ثٝ ایٗ ٔٙبًك تٛرٝ ثیـتشی ٕ٘ٛد ٚ ػٔی دس ثٟجٛد ٚهٔیت آٟ٘ب داؿت
 21 ٌٔٙمٝ ؿٟشداسی ٔزبٚس وٙٛ٘ی صٔبٖ دس ٚ 1368 تٟشاٖ ؿٟش ٘ٛصدٜ ٚ 18 ٔزبٚست دس سٚػتبیی 1368 ػبَ اص لجُ لذع ؿٟش

داسد وٝ أشٚصٜ ثٝ یىی اص ؿٟشٞبی ٟٔٓ پیشأٖٛ وال٘ـٟش تٟشاٖ ٔجذَ ٌشدیذٜ ٚٚ ٘مؾ ٟٕٔی دس  لشاس آٖ حشیٓ دس ٚ تٟشاٖ

 ثٝ ٕٔٔٛالً وٝ ؿٛد ٕ٘ی ٔحذٚد ٔؼىٗ ٚ صٔیٗ سػٕی غیش ثبصاس ثٝ فمي لذع ؿٟش ٚیظٌی. رزة ػشسیض رٕٔیت ایٗ ؿٟش داسد

 ّ٘ٛ. ا٘ذ ٌشفتٝ ٔی ؿىُ( پتٝ ٔب٘ٙذ) سػٕی غیش ٔبِىیت اػٙبد ا٘تمبَ ٚ ٘مُ اػبع ثش ٚ وـبٚسصی اساهی غیشسػٕی تفىیه دِیُ

. ٌیشد ؿتبة آٖ دس ٔٛرٛد اساهی تفىیه سٚ٘ذ وٝ ؿذ آٖ ٔٛرت خبٖ حؼٗ لّٔٝ لذیٕی ٔحذٚدٜ ٞبی صٔیٗ ٚلفی ٔبِىیت

 ٌشفتٝ ؿىُ ؿٟش لذیٕی ٔحذٚدٜ پیشأٖٛ دس .[11]اػت خبٚسٔیب٘ٝ ٌٔٙمٝ دس ٘ٛٓی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ اص یىی حیج ٕٞیٗ اص لذع ؿٟش

 ٔحالت ثب صیبدی فبكّٝ ٕٔٔٛالً غیشسػٕی اػىبٖ ٔحالت وٝ وـٛس ؿٟشٞبی اص ثؼیبسی ثشخالف ٚالْ دس. ا٘ذ یبفتٝ ٌؼتشؽ ٚ

 اص غیش ثٝ لذع ؿٟش دس. ا٘ذ ٌشفتٝ ؿىُ ؿٟش لذیٕی ٔحذٚدٜ اص پغ ثالفبكّٝ ٔحالت ایٗ لذع، ؿٟش دس داس٘ذ، ؿٟش لذیٕی

 رضء یب ٚ ٞؼتٙذ فشػٛدٜ ثبفت ٔحذٚدٜ رضء یب ٞب ٔحذٚدٜ ػبیش ؿٟش، غشة دس وٛچىی ٔحذٚدٜ ٚ ؿشق ؿٕبَ، دس ٔٙبًمی
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سػٕی وٝ اص ایٗ حیج ٔی تٛاٖ ٌفت ایٗ ؿٟش ثب ٔـىالت فشاٚا٘ی سٚثشٚ ٔی ثبؿذ وٝ ثش٘بٔٝ سیضی  غیش اػىبٖ ٞبی ٔحذٚدٜ

 ثشای آٖ سا هشٚسی ٔی ٕ٘بیذ.
 

 پژوهص و سواالت تحقیق .         اهذاف3
 

 هذف کالى پژوهص  . 1.3

ثشسػی ٚ اسصیبثی ٚهٔیت ؿبخق ٞبی ویفیت ص٘ذٌی اص ٍ٘بٜ ػبوٙیٗ ٚ ٘یض ٌٔبِٔٝ آٔبس ٔٛرٛد دس ٔحالت غیشسػٕی ؿٟش 

ٌیشی  ٚ ُّٓ ؿىُلذع ٔی ثبؿذ.ٓالٜٚ ثش آٖ تالؽ داسد تب دس ٌبْ ٘خؼت ثب اػتفبدٜ اص ٔٙبثْ ٔٛرٛد ٟٕٔتشیٗ ٚیظٌی ٞب 

ٔحالت غیشسػٕی سا ٔٛسد ثشسػی لشاس دٞذ، ؿبخق ٞبی ویفیت ص٘ذٌی سا اػتخشاد ٕٜ٘ٛ ٚ ٚهٔیت ٞشوذاْ اص آٟ٘ب سا دس 

ٔحالت غیشسػٕی ؿٟش لذع اسصیبثی ٚ دس ٟ٘بیت ساٞىبسٞبی استمبء ایٗ ؿبخق ٞب سا دس ٔحالت اسائٝ دٞذ. دس ساػتبی 

 شح ٌشدیذٜ اػت.ٞذاف فشهیبت صیش ٌٔدػتیبثی ثٝ ایٗ ا
 

 فرضیات پژوهص. 2.3

 فشهیٝ ٞبی صیش ٌٔشح ٌشدیذٜ ا٘ذ: اٞذافٔتٙبػت ثب ایٗ 

 ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ ٟٕٔتشیٗ ٓبُٔ ؿىٍّیشی پذیذٜ حبؿیٝ ٘ـیٙی ٔؼبئُ ٔذیشیتی اػت. .1

 ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ ٟٕٔتشیٗ اكُ دس ؿبخق ٞبی ویفیت ص٘ذٌی اكُ سهبیتٕٙذی ػبوٙیٗ اػت. .2

ؿبخق ٞبی ویفیت ص٘ذٌی دس ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ؿٟش لذع ثؼیبس ٘بٔٙبػت ٔی ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ ٚهٔیت  .3

 ثبؿذ.
 

 پیطینه پژوهص.        4
 

ٔحالت غیشسػٕی ٚ فمیش٘ـیٗ ؿٟشٞب سا ٔی تٛاٖ ثخؾ ٞبی فشأٛؽ ؿذٜ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٘ـذٜ ای دا٘ؼت وٝ ؿشایي ص٘ذٌی دس 

حُٕ ٔی وٙٙذ وٝ دس ٕٓذٜ ٔٛاسد ایٗ ٔٙبًك دس ٔىبٖ ٞبیی ایزبد ٔی آٟ٘ب ثؼیبس دؿٛاس اػت ٚ ػبوٙیٗ آٖ س٘ذ ثؼیبسی سا ت

ٌشد٘ذ وٝ اسصؽ صٔیٗ پبییٗ ثٛدٜ ٚ ٘یض ثٝ ٔشاوض اؿتغبَ ٘ضدیه اػت، ٕٞچٙی ایٗ ٔٙبًك اص وٕتشیٗ ػٌح خذٔبت دس تٕبٔی 

ای، ٔٙبًك آِٛ٘ه  . دس حبَ حبهش ایٗ ٔحالت تحت ٓٙبٚیٗ ٔختّف ٔٗ رّٕٝ ٔٙبًك حبؿیٝ[12]ٔٛاسد ثشخٛسداس ٔی ثبؿٙذ

ٞؾ ٞبی ٔختّفی دس ٘مبى ٔختّف دس ایٗ صٔیٙٝ كٛست >٘ـیٗ، ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ٚ ... ؿٙبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ.تبوٖٙٛ پظ

 تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اؿبسٜ ٕ٘ٛد: ٌشفتٝ اػت وٝ اص ٟٕٔتشیٗ آٟ٘ب ٔی

 ٞذف. پشداختٙذ ایٙذیب٘بپّیؼی ؿٟش دس ص٘ذٌی ویفیت ٌٔبِٔٝ ثٝ ٓیٙی ٞبی ؿبخق اص اػتفبدٜ ثب( 2007) ػبَ دس ًٚ٘ ٚ الی

GI چبسچٛة دسٖٚ دس دٚس اص ػٙزؾ ٚ ػشؿٕبسی ٞبی دادٜ تّفیك ثشای سٚؿی اسایٝ ٌٔبِٔٝ ایٗ اكّی S ویفیت اسصیبثی ثشای 

 ٚ ؿذٜ اػتفبدٜ ٓبّٔی تحّیّی اص ص٘ذٌی ویفیت ٕٞجؼتٝ غیش فبوتٛسٞبی اػتخشاد ثشای. ثٛد پّیؼی ایٙذیب٘ب ؿٟش دس ص٘ذٌی

 ؿذٜ ایزبد ٓبّٔی  تحّیُ اص آٔذٜ دػت ثٝ أتیبصات اص اػتفبدٜ ثب فبوتٛسٞب دٞی ٚصٖ ثشاػبع ص٘ذٌی ویفیت تشویجی ؿبخق

 ساػتب ایٗ دس. اػت پشداختٝ تبیپٝ ؿٟش دس ص٘ذٌی ویفیت اسصیبثی ثٝ رٞٙی ٞبی ؿبخق اص اػتفبدٜ ثب 2008 ػبَ دس ِی. اػت

 ایٗ ٘تبیذ. اػت ٌشفتٝ ٌٔبِٔٝ ٔٛسد ص٘ذٌی ویفیت اص ػبوٙبٖ رٞٙی اسصیبثی پیٕبیؾ ِٔٙٛس ثٝ تبیپٝ ؿٟش ػبوٙبٖ اص ٘فش 331

 لشاس تبحیش تحت سا سهبیت ٔختّف لّٕشٚٞبی دسآٔذ ٚ تحلیالت، ػٗ، ص٘بؿٛیی، ص٘ذٌی، ٔحُ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٌٔبِٔٝ

 .داس٘ذ ص٘ذٌی ویفیت اص سهبیت ثش سا تبحیش ثیـتشیٗ ٔحّٝ اص سهبیت ٚ ٔحّی، تّٔمبت ارتٕبّ، ٚهٔیت آٖ، ثش ٓالٜٚ. ٔیذٞٙذ

 ؿٙبخت سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ تب هٕٗ ثیٙبِٛد رذیذ ؿٟش دس ص٘ذٌی ویفیت ( دس ٔمبِٝ خٛد ٔیضا1394ٖصیبسی ٚ ٕٞىبساٖ)

 ٔیضاٖ وٝ داد ٘ـبٖ تحمیك اسائٝ دٞٙذ. ٘تبیذ ص٘ذٌی ویفیت افضایؾ ثشای ساٞىبسٞبیی ٞب، چبِؾ ٚ ٞب هٔف آٖ، ثش ٔؤحش ٓٛأُ

 رٙغ، البٔت، ٔذت ػٗ،: ٔتغیشٞبی ٔیبٖ ٔٔٙبداس ساثٌٝ ٘تبیذ، ًجك. اػت پبییٙی ثؼیبس ایٗ ؿٟش دس ػٌح دس ص٘ذٌی ویفیت
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 .٘ذاسد ٚرٛد ص٘ذٌی ویفیت ٚ تحلیالت ٔیضاٖ ٔیبٖ ٔٔٙبداس ساثٌٝ ِٚی داسد ٚرٛد ص٘ذٌی ویفیت ٔتغیش ثب اؿتغبَ تأُٞ،

 ٚ ٞب ؿبخق تٟشاٖ ثٝ اػتخشاد وال٘ـٟش دس ؿٟشی ص٘ذٌی ویفیت ( دس ٔمبِٝ خٛد ثب ٓٙٛاٖ ػٙزؾ1393آخٛ٘ذی ٚ ٕٞىبساٖ)

تٟشاٖ ٔجبدست  وال٘ـٟش ٘ٛاحی ػشاػش دس ص٘ذٌی ویفیت تجییٗ ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚ ؿٟشی ص٘ذٌی ویفیت ربْٔ ٞبی ػٙزٝ

 پشػـٙبٔٝ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد٘ذ. ٚسصیذ٘ذ وٝ دس ایٗ ٔؼیش اص سٚؽ تحّیُ ٓبّٔی ٚ اثضاس

( ثب ٔمبیؼٝ دٚ ٔحّٝ غیشسػٕی حلبس أبْ خٕیٙی ٚ دیضد دس ؿٟش ٕٞذاٖ ػٔی دس پبػخ ثٝ ایٗ ػٛاَ 1395ّٓیتبرش ٚ ٕٞىبساٖ)

 ٘ـبٖ داسد وٝ ػبٔب٘ذٞی وبِجذی فوبٞبی ٕٓٛٔی چٝ تبحیشی دس حوٛسپزیشی افشاد ٚ استمبی تٔبٔالت ارتٕبٓی داسد. ٘تبیذ

 یىی ٓبُٔ ایٗ سػذ ٔی ِ٘ش ثٝ وٝ اػت ثشخٛسداس دیضد ٔحّٝ ثٝ ٘ؼجت تشی ٌّٔٛة وبِجذی ٚهٔیت اص حلبس ّٝٔح وٝ دٞذ ٔی

 تٛلف، ٚ ٔىج ٓٙبكش ٚرٛد: ؿبُٔ وبِجذی فبوتٛسٞبی ٚ اػت؛ دیضد ٔحّٝ ثٝ ٘ؼجت ٔحّٝ ایٗ ثٛدٖ پزیشتش ارتٕبّ دالیُ اص

 ِ٘ش اص فوب پزیشی ارتٕبّ دس سا ٘مؾ ثیـتشیٗ وبِجذی ٓٛأُ ػبیش ثیٗ دس تجّیغبتی ٚ ٕٔٔبسی ٞٙشی، دٞٙذٜ آٌبٞی تبثّٛٞبی

 .داس٘ذ ٔشدْ رٞٙی ادساوبت

( دس ٔمبِٝ ای تحت ٓٙٛاٖ ػبٔب٘ذٞی ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی دس ٔحالت ؿٟشی ثب ثشسػی 1391سػتٓ صادٜ)

ؽ داسد تب ِ٘ش ٚ ٍ٘شؽ ػبوٙیٗ سا دس ثش٘بٔٝ ٍ٘شؽ ػبوٙیٗ ٔحّی وٝ دس ٔحّٝ تٛحیذ دس ؿٟش ثٙذسٓجبع ا٘زبْ ؿذٜ اػت تال

 ٕٞشاٜ ثٝ ٔبِىیت ػٙذ ٘ذاؿتٗ ٚ غیشسػٕی اػىبٖ ٔـىُ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ تحمیك ٞبی سیضی ایٗ ٔحالت دخیُ ٕ٘بیذ. یبفتٝ

 ٚ فبهالة ػیؼتٓ احذاث أىبٖ دػتشػی ٘جٛد ساثٌٝ ٕٞیٗ دس. ثبؿذ ٔی ٔحّٝ دس ٔٛرٛد ثشای ٟٔٓ ٔـىالت اص ٔٔبثش فبهالة

 دػتشػی ٓذْ ٔؼبِٝ ثٝ ٔشثٛى ٘یض صثبِٝ آٚسی رْٕ ٔـىُ. ػبصد ٔی غیشٕٔىٗ سا ؿٟشی فبهالة ػیؼتٓ ثب آٖ دادٖ استجبى

 ِٔٛفٝ حذالُ اص ثشخٛسداسی ٚ ارتٕبٓی ٕٞجؼتٍی ٓذْ ٔحّی، ػٌح دس فؼبد ٚ فمش ؿٟش٘ـیٙی، فشًٞٙ ٓذْ ٕٞچٙیٗ. اػت

 ػبٔب٘ذٞی ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ثشای ساٞجشدٞبیی ٚ ساٞىبسٞب پبیبٖ دس وٝ اػت ٔحّٝ ػٌٛح ٔـىالت دیٍش اص ص٘ذٌی ویفیت ٞبی

 .اػت ٌشفتٝ لشاس اؿبسٜ ٔٛسد ٔحّی أٛس
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ٞبی  ثٝ ِحبٍ سٚؽ ؿٙبػی پظٚٞؾ حبهش اص ّ٘ٛ تٛكیفی تحّیّی اػت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٞذف خٛد ٔی تٛا٘ذ دس صٔشٜ پظٚٞؾ

ای ٚ ٔیذا٘ی)ٔـبٞذٜ، ٔلبحجٝ ٚ  ایٗ پظٚٞؾ ثٝ دٚ سٚؽ اػٙبدی وتبثخب٘ٝ وبسثشدی لشاس ٌیشد.رْٕ آٚسی اًالٓبت دس

٘فش ٔی ثبؿذ وٝ ثٝ سٚؽ 38419ٔحّٝ غیشسػٕی ثب رٕٔیت  5پشػـٙبٔٝ( كٛست ٌشفتٝ اػت.ربٔٔٝ آٔبسی پظٚٞؾ ؿبُٔ 

ٌٔبِٔٝ ٔٙبثْ ٔٛرٛد سٚؽ  ٘فش ثٝ ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ تىٕیُ پشػـٙبٔٝ تٔییٗ ٌشدیذٜ اػت. ثب تٛرٝ ث400ٌٝیشی وٛوشاٖ تٔذاد  ٕ٘ٛ٘ٝ

تحّیُ اًالٓبت رْٕ آٚسی ؿذٜ ثب ٞذف ػٙزؾ ؿبخق ٞبی اػتخشاد ؿذٜ ویفیت ص٘ذٌی، سٚؽ تحّیُ یىپبسچٝ تبپؼیغ 

تبیی ِیىشت پشػـٙبٔٝ ٞب تىٕیُ ٌشدٜ ٚ پغ اص ا٘زبْ  ا٘تخبة ٌشدیذٜ اػت وٝ دس آٖ تالؽ ٔی ٌشدد تب ثش اػبع ًیف پٙذ

ثٝ حبِت وٕی ٚ پغ اص آٖ ٔزذدا ثٝ حبِت ویفی تجذیُ ٌشدد وٝ ٘تبیذ آٖ دس ادأٝ اسائٝ  ٔشاحُ ٔـخق، ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ

 خٛاٞذ ؿذ.
 

 هبانی نظری پژوهص.      6
 

 سکونتگاه های غیررسوی. 1.6

 ٘ـبٖ أش ٕٞیٗ اػت ؿذٜ ثشدٜ وبس ثٝ ِ٘شاٖ كبحت ػٛی اص ٘ـیٙی حبؿیٝ ثشای رٟبٖ ػٌح دس ٔتٔذدی ٞبی ٚاطٜ ٚ اكٌالحبت

 ٌبٟٞبی ػىٛ٘ت ایٗ، اص ٌزؿتٝ ثبؿذ ٔی ٔتفبٚت دیٍش وـٛس ثٝ وـٛسی اص ٘ـیٙی حبؿیٝ ٔحذٚدٜ ٚ تٔشیف وٝ دٞذ ٔی

 ٘ـیٙی صاغٝ آِٛ٘ىی، ارتٕبٓی ای، حبؿیٝ ٞبی ٌبٜ ػىٛ٘ت ٓذٚا٘ی، ٞبی ٌبٜ ػىٛ٘ت خٛدسٚ، ٌبٟٞبی ػىٛ٘ت غیشسػٕی،

 ثش ٘بُش اػىبٖ غیشسػٕی .ا٘ذ ؿذٜ ثشدٜ وبس ثٝ ؿٟشی ٘ـیٙی حبؿیٝ ثب استجبى دس وٝ ٞؼتٙذ ٔفبٞیٕی ٘بثٟٙزبس اػىبٖ آثبدٞب، حّجی
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 ٞبی اكَٛ ٚ لٛآذ پبیٝ ثش ٚ ٔؼىٗ ٚ صٔیٗ سػٕی ثبصاس اص خبسد وٝ اػت ػْٛ رٟبٖ دس ؿٟشی رٕٔیت اص ثخـی اػىبٖ ٔحُ

ثش ثؼتشی اص تٔبٔالت وٝ ثٝ ٔخبثٝ پذیذٜ ای پیچیذٜ [.13]اػت ؿذٜ ػبختٝ ٞبی ٔىبٖ ٌٛ٘ٝ ایٗ ػبوٙبٖ دػت ثٝ خٛد خبف

ارتٕبٓی ٘بؿی اص تبحیش ٚ تبحشات ِٔٛفٝ ٞبی ٔتٔذد ثشٚص ٔی یبثذ، وٝ ثٔوب تـخیق تمذْ ٚ تبخش آٟ٘ب ثٝ یىذیٍش دؿٛاس اػت ٚ 

 ٘ـیٗ حبؿیٝ ٔٙبًك .[14]سفت اص ایٗ ٚهٔیت ٔٛارٝ ثب خٌب ٔی وٙذ ٔب سا دس دسیبفت ٚ ؿٙبخت ساٜ حُ ٞبی ٔٙبػت ثشای ثشٖٚ

 ای تٛدٜ ٌضیٙی رذایی فمش، فشًٞٙ ٚ داؿتٝ ٘بلق تزٟیضات ٚ فشػٛدٜ ٚیشاٖ، ثٝ سٚ ٔؼىٛ٘ی ٚاحذٞبی وٝ ؿٟش٘ذ اص ای ٌٔٙمٝ

 .[15] اػت یبفتٝ غّجٝ آٟ٘ب ثش ا٘ضٚا ٚ ٌیشی ٌٛؿٝ ؿٟشی، ربٔٔٝ اص سٚػتبیی ٔشدْ

 ٔـخق ٞبی صٔیٙٝ ثٝ تٛرٝ ثب اِجتٝ وٝ وشد اؿبسٜ ٔختّف ػٌح دس ٌٛ٘بٌٛ٘ی ُّٓ ثٝ ثبیذ سػٕی غیش اػىبٖ پذیذٜ تجییٗ دس

 وٝ دا٘ؼت ػبختبسی ثبیذ سا والٖ ػٌح دس ّٓت ٘خؼتیٗ. [ 16]ؿٛد ٔی ٔتفبٚت ُّٓ اص یه ٞش چیشٌی ٚ احشثخـی رٛأْ،

 ٚ ػبص ایٗ فوبیی تزّی. اػت رشیبٖ دس دسآٔذ ٚ حشٚت لذست، ٔٙبثْ غیشٓبدال٘ٝ تٛصیْ پبیٝ ثش فمشصا ٚ آٔیض تجٔین وبس ٚ ػبص

 ؿٟشٞبی ٕٞچٖٛ ای ثشٌضیذٜ فوبٞبی سحزبٖ ٔحّی، ٚ ای ٌٔٙمٝ ػٌح دس ٚ ای ٌٔٙمٝ ٞبی تٔبدَ ٓذْ وـٛس، ػٌح دس وبس

 ثٝ ٟٔبرش ٞبی رٕٔیت ٌٔٙمی حشوت ثٝ وٝ اػت فٔبِیت ٚ صیؼت ٔشاوض ٚ ٘ٛاحی دیٍش ثشاثش دس حشٚتٕٙذاٖ ٔحالت ٚ ثضسي

 ٞبی لبثّیت ثٝ تئزٝ ثذٖٚ التلبدی، رٛیبٖ پٙبٜ ٕٞچٖٛ ٕٓذتب رٕٔیت، ایٗ وٝ رب اٖ اص. ا٘زبٔذ ٔی ثشٌضیذٜ ٞبیی وبٖ٘ٛ ػٛی

 تمبهبی ؿٛ٘ذ، ٔی ػشاصیش «دسآٔذ ٚ اؿتغبَ ٞبی فشكت ثٝ دػتشػی پی دس ٔملذؿبٖ «ػبخت ا٘ؼبٖ» ٞبی ُشفیت ٚ ًجیٔی

 رخیشٜ وبٞؾ ٞب، لیٕت افضایؾ ثبٓج تمبهب ایٗ. آٚس٘ذ ٔی ٚرٛد ثٝ ٔحذٚدی ٘ٛاحی دس خٛد اػىبٖ ثشای پشؿتبثی ٚ ٘بٌٟب٘ی

 اص اػتفبدٜ تٛاٖ دسآٔذ، وٓ ٟٔبرشیٗ ؿشایٌی، چٙیٗ دس. ؿٛد ٔی صیشثٙبئی ٞبی ؿجىٝ اؿجبّ ٚ ؿٟشی خذٔبت ٘بسػبئی ٔؼىٗ،

 ِیىٗ ٘بٌٕٔئٗ ٚ ٘بخٛؿبیٙذ فوبیی ٘بحیٝ، ٕٞبٖ دس خٛد اػتمشاس  ِضْٚ ثش اكشاس ثب ٚ ٘ذاؿتٝ سا ٔؼىٗ ٚ صٔیٗ سػٕی ثبصاس

 .[17]غیشسػٕی صٔیٗ ٚ ٔؼىٗ ایزبد ٔی وٙذتش سا دس ثبصاس  اسصاٖ

ٞبی  ٞب ٚ دیذٌبٜ ٞب ٍ٘شؽ ٞبی غیشسػٕی ثب تٛرٝ ثٝ ؿشایي حبوٓ ثش ربٔٔٝ ٚ ًشص تّمی اص ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ پیذایؾ ػىٛ٘تٍبٜ

سا اص ٞبی غیشسػٕی ثیبٖ ٌشدیذ وٝ ٞشیه ثب تٛرٝ ثٝ ثشداؿت خٛد اص ایٗ ٔٙبًك ٔٔیبسٞبی ٔتفبٚتی  ٔتفبٚتی ٘ؼجت ثٝ ػىٛ٘تٍبٜ

ا٘ذ.دیذٌبٜ اوِٛٛطی ٓٛأُ تغییش دس ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص صٔیٗ ٚ وٕجٛد ٔؼىٗ،ٓذْ تٕٔیش ٚ ٍٟ٘ذاسی  ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٞب اسائٝ ٕ٘ٛدٜ

دیذٌبٜ ٘یبصٞبی اػبػی ٓذْ ثشآٚسدٜ ؿذٖ ٘یبصٞبی  [. 18]دا٘ٙذ آٟ٘ب ٚ ٘یض ٟٔبرشت سا ٓبُٔ ؿىٍّیشی ٔحالت غیشسػٕی ٔی

. [ 19]ٌیشی ٔحالت غیشسػٕی ٔٔشفی ٔی ٕ٘بیذ ٔـىُ تبٔیٗ ٔؼىٗ سا صٔیٙٝ ػبص ؿىُ ارتٕبٓی،ٟٔبرشت سٚػتبؿٟشی ٚ

ٌشی، سهبیتٕٙذی آ٘ی ٚ ثی ِٕ٘ی ارتٕبٓی، ٟٔبرشت، ٌؼتشؽ  ٞب، ثی اٍ٘یضٌی، رجشی دیذٌبٜ ِیجشاَ رٕٔیت صیبد خب٘ٛادٜ

تی سا ٓٛأُ ایزبد ایٗ ٔحالت ٔی ؿىبف فمش ٚ ٓٛأُ والٖ التلبدی ٚ دس ٟ٘بیت ٘جٛد ِ٘بست ٚ ؿشایي وبس دس ربٔٔٝ كٙٔ

.دیذٌبٜ سادیىبَ ثٝ ٓٛأّی ٕٞچٖٛ ؿىبف صیبد فمش ٚ غٙی دس ؿٟش،ػٌح پبییٗ دػتٕضد وبسٌشاٖ ٚ وبٞؾ ػشٔبیٝ [18]دا٘ذ

وـی اص ًجمبت  .دیذٌبٜ التلبد ػیبػی فوب سٚاثي ثیٗ ًجمبت ارتٕبٓی یب ثٝ ٓجبست دیٍش ثٟشٜ[10]ٌزاسی ٞب سا اؿبسٜ ٔی وٙذ

 .[ 13]ٞبی رٕٔیتی سا ٓبُٔ ؿىٍّیشی ایٗ ٔحالت ٌٔشح ٔی وٙذ زْٕ حشٚت ٚ لذست دس یه ثخؾ اص ؿٟش ٚ ربثزبییپبییٗ،ت

دس خلٛف ثشخٛسد ثب ایٗ ٔحالت ٚ ٔٙبًك دیذٌبٜ ٞبی ٔختّفی اسائٝ ٌشدیذٜ اػت: دیذٌبٜ خٙخی ٚ فٔبَ پذیذٜ اػىبٖ 

سٚ خٛاٞبٖ سٞبػبصی آٖ ثٝ ػبصٚوبسٞبی ثبصاس  ٌیشد؛اص ایٗ بدیذٜ ٔیوٙذ ٚ آٖ سا ٘ ای ٌزسا ٚ ٔیش٘ذٜ تّمی ٔی غیشسػٕی سا پذیذٜ

.دیذٌبٜ [20]اػت ٚ ا٘تِبس داسد وٝ ثبٌزس صٔبٖ ٚ دػت یبفتٗ ثٝ تٛػٔٝ ایٗ ٔحالت ثٟجٛد یبثٙذ ٚ دیٍش ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ

سیـٝ وٗ وشدٖ  تخشیت ٚ ثشخٛسد لٟشآٔیض وٝ ثٝ دیذٌبٜ ثِٛذصس ٔٔشٚف اػت سٚؿی وبٔال فیضیىی اػت ٚ ػٔی دس

ارتٕبٓبت حبؿیٝ ٘ـیٗ داسد.ایٗ دیذٌبٜ دس ٚالْ كٛست ٔؼبِٝ سا پبن وشدٜ ٚ ثٝ ربثزبیی رغشافیبیی ٔؼبئُ ثبلی ٔب٘ذٜ تٛرٟی 

٘ذاسدایٗ دیذٌبٜ ثیؾ اص ٞش ؿیٜٛ دیٍشی دس ثشخٛسد ثب ایٗ پذیذٜ دس رٟبٖ ثٝ ارشا ٌزاؿتٝ ؿذٜ اػت. دیذٌبٜ ثٙیبدٌشا ثب 

ٞبی اػبػی یب تغییش دس ػبختبسٞبی ربٔٔٝ اػت ٚ تلٛس ثش ایٗ اػت تب ِ٘بْ والٖ اكالح ٘ـٛد  ی چبسٍٜ٘شؿی سادیىبَ دس پ

ِ٘بْ ٞبی خشد لبثُ اكالح ٘یؼتٙذ ٚ دس ٚالْ دسٌیش ثٟجٛد ٚهٔیت ارتٕبٓبت ػبوٗ دس ایٗ ٔحالت ٘ـذٜ ٚ ثٝ ػبصٔب٘ذٞی 
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ب٘ٙذ سٞیبفت اَٚ،آٟ٘ب سا ثٝ حبَ خٛد سٞب وشدٜ تب صٔب٘ی وٝ وٙذ ٚ اص ایٗ سٚ ثبصٞٓ ٔ ارتٕبٓی ثشای رٙجؾ ٞبی ػیبػی تىیٝ ٔی

 تحِٛی ، والٖ ػٌح دس تغییش ثش اكشاس اص ثیؾ دیذٌبٜ اكالح ًّت .[21]ػبصٚوبسٞبی فمشصا ٚ ٘بٓبدال٘ٝ ربٔٔٝ ٘بثٛد ؿٛ٘ذ

 س٘ذ اص غفّت لیٕت ثٝ ، ػبختبسی ٞبی حُ ساٜ ثٝ پشداختٗ ٘جبیذ سٞیبفت ایٗ ًجك. دا٘ذ ٔی ػبص چبسٜ سا خشد ػٌح دس تذسیزی

 ٚ صٔیٗ ًشح ، 1960 دٞٝ دس ارتٕبٓی ػبصی خب٘ٝ ثش٘بٔٝ:  ًشح ایٗ ساٞجشدٞبی.ؿٛد تٕبْ ارتٕبٓبت ایٗ دس ٔٛرٛد فمش ٚ

  دٞٝ دس ػبصی تٛإ٘ٙذ ساٞجشد ٚ ، 1980 دٞٝ اٚایُ ٚ ، 1960 دٞٝ اٚاخش دس ٞب صاغٝ ثٟؼبصی ثش٘بٔٝ ، 1970 دٞٝ دس خذٔبت

1980. 

 کیفیت . 2.6

ٔفْٟٛ چٍٍٛ٘ی اػتخشاد اػت ٚ اص ِ٘ش ِغٛی ثٝ  ثQualityٝثٝ ٔٔٙی چیضی ٚ چٝ ٚ  Qualوّٕٝ ویفیت دس ِغت ٔٝ التیٗ 

تٛاٖ ویفیت سا چٍٍٛ٘ی یه چیض یب پذیذٜ دا٘ؼت وٝ ثش ا٘ؼبٖ تبحیشات  .ٔی[22]ٔٔٙبی ؿشایي ٚ چٍٍٛ٘ی ص٘ذٌی اػت

دٞذ یب ٔحیي خٛد سا دس ٔٔشم  پذیذٜ خٛد سا دس ٔٔشم ٔحیي لشاس ٔی.صٔب٘ی وٝ [ 23]ٓبًفی،ٓمال٘ی خبف ٔی ٌزاسد

 تٔشیف دس . آ٘چٝ[ 24]ؿٛد تش اػت ٚ داسای تبحیشات ثیـتش، ویفیت ٘بٔیذٜ ٔی دٞذ ٕ٘ٛدٞبیی اص آٖ ثشرؼتٝ ادسان لشاس ٔی

 ٕ٘ٛد ثٛػیّٝ آٖ ٔحیي ٝو اػت چیضی آٖ ٔحیي ویفیت. اػت ٔٛحش ٔحیي ثب آٖ ٔتمبثُ استجبى اػت، تٛرٝ ٔٛسد ٔحیي ویفیت

 ٔٛحش ٔحیي اػت ٔذِ٘ش آ٘چٝ ثٙبثشایٗ اػت ٔحیي ثب ثشخٛسد ٚ آٌبٞی ٘یبصٔٙذ ادسان چٖٛ ٚ ؿٛد ٔی ادسان ٚ وٙذ ٔی پیذا

 ٞبی ٔحیي اص. اػت ثشلشاس ٘بُشیٗ ٚ حبهشیٗ ثش آٖ تبحیشات ٚ ثٛدٜ تٛرٝ ٔٛسد خٛد خبكی ٞبی ٚیظٌی ثب وٝ ٔحیٌی ثبؿذ، ٔی

 اص ٕٓٛٔی فوبٞبی ؿٟشی ٞبی ٔحیي ٔیبٖ دس ٚ وشد اؿبسٜ ؿٟشی ٞبی ٔحیي ثش تٛاٖ ٔی اػتفبدٜ، ٔٛسد ٚ دػتشػی دس

 .ثبؿذ ٔی ٞب ٔحیي پٛیبتشیٗ ٚ تشیٗ ثشرؼتٝ

 ؿٙبختٝ ّٕٓیبتی اٞذاف رّٕٝ اص ٔفْٟٛ ایٗ. داسد پبیذاسی ٚ پزیشی صیؼت ٔب٘ٙذ ٔفبٞیٕی ثب صیبدی ٘ضدیىی ٔىبٖ، ویفیت ٔفْٟٛ

 ارتٕبٓی ثشاثشی ٚ ٔحیٌی صیؼت حفبُت التلبدی، تٛػٔٝ اثٔبد آٖ دس وٝ ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ؿٟشی سیضی ثش٘بٔٝ حٛصٜ دس ؿذٜ

 ثشای ٞبیی سٚؽ ٚ اثضاسٞب ؿٙبػی ربٔٔٝ ٚ التلبد ؿٙبػی، سٚاٖ ٕٓٛٔی، ػالٔت/ ثٟذاؿت ٔب٘ٙذ ٞبیی سؿتٝ. ؿٛ٘ذ ٔی تشویت

 وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ رغشافیذا٘بٖ، ٚ ؿٟشی سیضاٖ ثش٘بٔٝ اص ثؼیبسی ٔمبثُ، دس. ا٘ذ وشدٜ تذاثیش ٌشٚٞی یب فشدی ص٘ذٌی ویفیت ٌٔبِٔٝ

 تب ٔىبٖ ویفیت سیضاٖ، ثش٘بٔٝ دیذ اص. ا٘ذ یبفتٝ دػت تخللی ثٝ ٔىبٖ ویفیت تحّیُ دس ؿذ، ٓٙٛاٖ ٘یض پزیشی صیؼت ٔٛسد دس

 استمبء دس ای ٕٓذٜ ٘مؾ ٔحّی، ثبصیٍشاٖ ٚ اػت ص٘ذٌی ویفیت ثٙیبدی ٞبی ٚیظٌی ثب استجبى دس ٔؼتمیٓ ًٛس ثٝ صیبدی حذ

 .[25]وٙٙذ ٔی ثبصی ٔىبٖ ویفیت

 کیفیت زنذگی. 3.6

 اِٚیٗ وٝ ثٌٛسی. اػت ٌشفتٝ لشاس ّٕٓی ٞبی سؿتٝ ٔحممبٖ تٛرٝ ٔٛسد ثیؼتٓ لشٖ اٚاخش اص وٝ اػت ٘ٛ ٔفٟٛٔی ص٘ذٌی ویفیت

 ثٝ تٛرٝ وّی ثٌٛس. اػت ٘ٛؿتٝ ٔتحذٜ ایبالت دس سٚػتبیی حیبت حیٌٝ دس وٝ اػت( 1999) آٌجشٖٚ اص حیٌٝ، ایٗ دس احش

 رغشافیبی ثب ٕٞضٔبٖ ٚ اػت ؿذٜ پذیذاس ؿٟشی ارتٕبٓی رغشافیبی دس تحمیك ثشای وّیذی صٔیٙٝ یه ٓٙٛاٖ ثٝ ص٘ذٌی ویفیت

 ویفیت ثشخی .[25]اػت ٌشفتٝ ا٘زبْ ؿٟشی ٞبی ٔحیي ویفیت ػٙزؾ ساػتبی دس تٛرٟی لبثُ ٞبی تالؿی ؿٟشی، ارتٕبٓی

 سفبٜ ٓٙٛاٖ ثٝ ثشخی ٚ رزاثیت ٔیضاٖ ثشای ای ػٙزٝ ٓٙٛاٖ ثٝ دیٍش ثشخی ٘بحیٝ، یه پزیشی صیؼت لبثّیت ٓٙٛاٖ ثٝ ص٘ذٌی

 [.26]ا٘ذ وشدٜ تفؼیش... ٚ سهبیتٕٙذی ؿبدوبٔی، ارتٕبٓی، ثٟضیؼتی ٕٓٛٔی،

 اثٔبد ػٛ، یه اص وٝ اػت ارتٕبٓی ٚ فشدی ٞبی اسصؽ ٚ ٔىبٖ صٔبٖ، اص ٔتأحش ٚ ٘ؼجی، چٙذٚرٟی، ٔفٟٛٔی ص٘ذٌی ویفیت

 وّی ثٌٛس .٘یؼت آػبٖ آٖ ثشای ربْٔ تٔشیفی اسائٝ سٚ، ایٗ اص .[27]داسد دسٚ٘ی ٚ رٞٙی اثٔبد دیٍش، ػٛی اص ٚ ثیشٚ٘ی ٚ ٓیٙی

 ٔٔب٘ی ٔختّف افشاد ثشای ص٘ذٌی ویفیت ٔفْٟٛ وٝ حبِی دس داسد اؿبسٜ ٚیظٌی یه سرحبٖ ٚ ثشتشی دسرٝ ثٝ ویفیت ٔفْٟٛ
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 تحلیّی ػالٔتی، التلبدی، ؿشایي ثیبٍ٘ش دیٍشی ثشای ٚ ؿبدی ٔیضاٖ ثیبٍ٘ش وؼی ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ٓٙٛاٖ ثٝ داسد، ٕٞشاٜ ثٝ ٔتفبٚتی

 تـشیح سا آٖ ثتٛاٖ وٝ اػت آٖ اص تش ٌؼتشدٜ ثؼیبس ص٘ذٌی ویفیت " ٔٔتمذ٘ذ ٔحممیٗ اص ثؼیبسی دِیُ ٕٞیٗ ثٝ. ثبؿذ أٙیت ٚ

 وٛدوبٖ، اص ٔشالجت ٔؼىٗ، ثٟذاؿتی، ٔشالجت ثٝ دػتیبثی ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ تٛا٘بیی ٔیضاٖ ػٙزؾ سا ص٘ذٌی ویفیت ویٗ وشد.

 وٙذ. ٔی تٔشیف ٔٙبػت، ٚ وبفی آٔٛصؿی ٚ ٕٓٛٔی أٙیت

 ویفیت پؼیٖٛ[ .28وٙذ] ٔی تٔشیف ٕٓٛٔی التلبدی ٚ ارتٕبٓی ؿشایي تحت ٞب ٌشٜٚ ٚ افشاد سفبٜ ٔیضاٖ سا ص٘ذٌی ِٔٛشویفیت

 وٙٙذ ٔی ص٘ذٌی آٖ دس ٔشدْ وٝ ٔحیٌی ٚهٔیت ثٝ وّی ًٛس ثٝ ص٘ذٌی ویفیت اكٌالح: وٙذ ٔی تٔشیف ٌٛ٘ٝ ایٗ سا ص٘ذٌی

 اؿبسٜ( تحلیالت ٔیضاٖ ٚ ػالٔت ٔخُ) ٔشدْ خٛد ٞبی ٚیظٌی ٚ كفبت ثشخی ثٝ ٕٞچٙیٗ ٚ( ٔؼىٗ ویفیت ٚ آِٛدٌی ٔخُ)

 چیضٞبیی اص ثشخٛسداسی فمي ٘ٝ اِجتٝ فشد، ثشخٛسداسی ٔیضاٖ: وٙذ ٔی تٔشیف ایٍٙٛ٘ٝ سا ص٘ذٌی ویفیت ٌشٌٛس ٔه[. 29داسد]

 ثشای آصادی ثٝ ص٘ذٌی ویفیت دیٍش، ثیبٖ ثٝ. داسد سا آٟ٘ب ا٘تخبة فشكت وٝ ٞبیی ٌضیٙٝ تٕبْ اص ثّىٝ آٚسدٜ دػت ثٝ وٝ

  [.30داسد] اختیبس دس دیٍشاٖ ثب ٔمبیؼٝ دس فشد وٝ اػت ٚاثؼتٝ ٚالٔی ٞبیی فشكت اص آٌبٞی ٚ ٔٛفمیت ثٝ ٘شػیذٖ ٚ سػیذٖ

 ضاخص های کیفیت زنذگی. 4.6

 ٌزؿتٝ، دٞٝ ػٝ دس. اػت ص٘ذٌی ویفیت ٔفْٟٛ وشدٖ ّٕٓیبتی ٞبی ساٜ اص یىی ص٘ذٌی ویفیت ٞبی ؿبخق تذٚیٗ ٚ ًشاحی

 ٔب٘ٙذ ٟ٘بدٞبیی ٞشچٙذ،. اػت ٌشفتٝ كٛست صیبدی ٞبی تالؽ د٘یب، ٔختّف ٔٙبًك دس ص٘ذٌی ویفیت ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای

 پیـٟٙبد ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبیی ؿبخق ص٘ذٌی ویفیت ػٙزؾ ثشای ٌشٚٞی ٞبی سػب٘ٝ ٚ دِٚتی، ٞبی وبسٌضاسی پظٚٞـٍشاٖ،

 ٔحممبٖ اص ثؼیبسی ٕٞٝ، ایٗ ثب. اػت ٘ـذٜ ا٘زبْ ٔٔیٗ سٚؿی ثب ٞب ؿبخق ایٗ اص وذاْ ٞش ٔضایبی ٚ ٔٔبیت اسصیبثی أب ا٘ذ، وشدٜ

 اػبع ثش ٓیٙی ٞبی ؿبخق. ا٘ذ ؿذٜ یبدآٚس سا رٞٙی ٚ ٓیٙی ٞبی ؿبخق اص دػتٝ دٚ ٞش ثٝ ٘یبص ص٘ذٌی ویفیت اسصیبثی ثشای

 پبػخ اػبع ثش رٞٙی ٞبی ؿبخق ٌیشی ا٘ذاصٜ وٝ حبِی دس ؿٛ٘ذ، ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ دسآٔذ ٔیضاٖ ٔب٘ٙذ ٔبدی وٕیت یب فشاٚا٘ی

 ویفیت اسائٝ ٌشدیذٜ اػت. والٖ ٞبی ؿبخق تشیٗ ٟٔٓ پی، دس. ٌیشد ٔی كٛست ؿغّی سهبیت ٔب٘ٙذ سٚا٘ی ٞبی
 

 [31] ص٘ذٌیؿبخق ٞبی ویفیت  -1 رذَٚ

  ؿبخق ٞب

 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت آٔٛصؿی سهبیت اص سٚاثي ٕٞؼبیٍی ٞبی ص٘ذٌی سهبیت اص اربسٜ

 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت ثٟذاؿتی سهبیت اص ٔجّٕبٖ فوبٞبی ؿٟشی سهبیت اص ا٘ذاصٜ ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی

 سهبیت اص ٚهٔیت خذٔبت سٚؿٙبیی ٚ ٘ٛس فوبٞبسهبیت اص  سهبیت اص تشاوٓ ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی

 سهبیت اص دػتشػی ثٝ ٔشاوض خشیذ سٚی سهبیت اص ٚهٔیت پیبدٜ سهبیت اص أىب٘بت ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی

 ٞبی ٔحّی ٚ غیشٔحّی سهبیت اص ٚهٔیت خیبثبٖ ٞبی ؿغّی سهبیت اص فشكت سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت آة ٚ ثشق

 سهبیتٕٙذی اص تبٔیٗ ٔبِی ٚ خشیذ ٔؼىٗ سهبیت اص أٙیت ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ ؿٟشیسهبیت اص ػیؼتٓ فبهالة 

 سهبیت اص ٚهٔیت تشافیه سهبیت اص أىب٘بت تفشیحی ٚ فشاغتی سهبیت اص دػتشػی ثٝ ٔشاوض فشٍٞٙی

 سهبیت اص ٚهٔیت رشائٓ سهبیت اص ٔمبٚٔت ثٙبٞب سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت حُٕ ٚ ٘مُ
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 یافته هاتحلیل .       7

 
 ٔٛلٔیت لشاسٌیشی ؿٟش لذع -1ؿىُ 

 

 30 ٌشإ٘بیٝ، ٓبِٕی، لذع، وبٚٚػیٝ، حلبس، ػشخٝ ثٛدالیبٖ، ؿبٜ لٙبت، ػش: ٔب٘ٙذ ٞبیی ٔحّٝ اص ای ٔزٕٛٓٝ لذع ؿٟش ػبختبس

 ٓضیضی ؿٟشن ٚ آثبد اػٕبٓیُ أبٔضادٜ، داغی، لٛست تپٝ ٔیشؿىبس، تپٝ ثٟـتی، ؿٟیذ ؿٟشن ،(ٓذ) ِٚیٔلش ٔتشی 20 ٚ ٔتشی

 ػٝ دس لذیٕی سٚػتبی ایٗ وبِجذی سؿذ سٚ٘ذ .ٞؼت ٘یض ٞب ٔحّٝ ایٗ لذٔت دٞٙذٜ ٘ـبٖ آٟ٘ب اص ثشخی ٘بْ وٝ اػت ٌشفتٝ ؿىُ

 سٚایت ٔٛرٛد ٔٙبثْ تٕبٔی تمشیجبً. اػت ٔب٘ذٜ ثبلی ربی ثش آٖ اص ٔىتٛثی اػٙبد وٕتش وٝ اػت ثٛدٜ ؿتبثبٖ چٙبٖ ٌزؿتٝ دٞٝ

 .ؿذ ٔی ٘بٔیذٜ «خبٖ حؼٗ لّٔٝ» ٌزؿتٝ دس وٝ اػت ای ٌٔٙمٝ ٕٞبٖ لذع ثخؾ تبسیخی ِحبٍ اص": وٙٙذ ٔی سٚایت سا ٔـبثٟی

 1355 ػبَ دس. اػت ثٛدٜ رٕٔیت ٘فش 2603 ثب سٚػتبیی 1345 ػبَ دس وٝ اػت لذػی ؿٟش اِٚیٝ ٞؼتٝ خبٖ حؼٗ لّٔٝ سٚػتبی

 ٔی لشاس اػتبٖ ؿٟشٞبی فٟشػت دس ؿذ٘ذ ٔی ؿٙبختٝ ثیـتش ٚ ٞضاس٘فش5 داسای رٕٔیتی ٞبی وبٖ٘ٛ تٕبٔی وٝ ای ٔلٛثٝ ثش ثٙب

 حبِی دس ؿٛد ٔی خبسد تٟشاٖ اػتبٖ ؿٟشٞبی فٟشػت اص 1365 ػشؿٕبسی دس. اػت ٘فش 7878 ٔمٌْ ایٗ دس آٖ رٕٔیت. ٌیشد

 ؿٛد ٔی ؿٙبختٝ ؿٟش ٚصیشاٖ ٞیبت ٔلٛثٝ اػبع ثش دیٍش ثبس تبسیخ ایٗ اص پغ ػبَ ػٝ. سػذ ٔی ٘فش 66558 ثٝ آٖ رٕٔیت وٝ

 ثٝ آٖ رٕٔیت 1385 ػبَ دس ٚ یبثذ ٔی ادأٝ وٕبوبٖ سؿذ ایٗ. یبثذ ٔی افضایؾ ٘فش ٞضاس 138 ثٝ آٖ رٕٔیت 1375 ػبَ دس ٚ

٘فش سا 400000دس حبَ حبهش ایٗ ؿٟش حذٚد .(.1390اػت)ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس آٔبیؾ ٚ تٛػٔٝ اِجشص، سػیذٜ ٘فش ٞضاس 230 حذٚد

 دس خٛد ربی دادٜ اػت.

ا٘ذ.  بفتٝیٌؼتشؽ  ٚ ؿٟش ؿىُ ٌشفتٝ یٕیٔحذٚدٜ لذ شأٖٛی٘مبى دس پ یبسیدس ؿٟش لذع دس ثؼ یسػٕ شیاػىبٖ غ یٞب ٔحذٚدٜ

ؿٟش داس٘ذ، دس  یٕیثب ٔحالت لذ یبدیٕٔٔٛالً فبكّٝ ص یشسػٕیوـٛس وٝ ٔحالت اػىبٖ غ یاص ؿٟشٞب یبسیدس ٚالْ ثشخالف ثؼ

دس ؿٕبَ، ؿشق ٚ  یاص ٔٙبًم شیؿٟش ؿىُ ٌشفتٝ ا٘ذ. دس ؿٟش لذع ثٝ غ یٕیٔحالت ثالفبكّٝ پغ اص ٔحذٚدٜ لذ ٗیؿٟش لذع، ا

. یسػٕشیاػىبٖ غ یٞب رضء ٔحذٚدٜ بیرضء ٔحذٚدٜ ثبفت فشػٛدٜ ٞؼتٙذ ٚ  بیٞب  ٔحذٚدٜ شیدس غشة ؿٟش، ػب یٔحذٚدٜ وٛچى

دس ٔشوض ؿٟش، ٞٓ  ظٜیاص ٔحذٚدٜ ٞب دس ؿٟش لذع ثٝ ٚ یبسیدٚ ٔٛهّٛ، ثؼ ٗیا یٞب تـبثٝ ؿبخق ُیاص ٘مبى ثٝ دِ یبسیدس ثؼ

 ثبؿٙذ. یٔ یشسػٕیاػىبٖ غ یٞب ٔحذٚدٜ رضء فشػٛدٜ ثٛدٜ ٚ ٞٓ

 : وشد اؿبسٜ صیش ٔٛاسد ثٝ تٛاٖ ٔی لذع ؿٟش دس غیشسػٕی ٞبی ػىٛ٘تٍبٜ ٌؼتشؽ ٚ ٌیشی ؿىُ دالیُ اص

 لذع ؿٟش دس ػىٛ٘ت ٚ تٟشاٖ دس وبس أىبٖ ٚ وشد ٚ تٟشاٖ ؿٟش والٖ ثٝ ٘ضدیىی -1

 آٖ حبؿیٝ دس ٚیظٜ ثٝ ؿٟش ػبصٞبی ٚ ػبخت ثش وٙتشَ صٔیٗ ٚ  ٓذْ اسصا٘ی -2 
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 لذع ؿٟش اساهی اص ای ٕٓذٜ ثٛدٖ لؼٕت ٚلفی -4 

  آٖ دسٖٚ ػبص ٚ ػبخت ٚ صٔیٗ ثٝ دػتشػی ػِٟٛت -5 

 ٞبی ثّٛن) لذع ؿٟش ٞبی ثّٛن یبفتٍی تٛػٔٝ ٔیضاٖ ثٙذی پٟٙٝ دس ٔحُ دس ٔٛرٛد كٙبیْ ٚ وبسخب٘ٝ ٞب ثٝ ٘ضدیىی –6

 ( ٔؼىٛ٘ی

٘فش، ؿٛسای رٙٛثی 16320اص ٟٕٔتشیٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی پیشأٖٛ ؿٟش لذع ٔی تٛاٖ ثٝ ؿٟشن ؿٟیذ ٓضیضی ثب رٕٔیت 

ثشاثش ٘فشٚ ثخـی اص ػشخٝ حلبس وٝ رٕٔیت آٖ 994٘فش،پـت اػتبدیْٛ  ثبرٕٔیت 3334،ٔحٕذآثبد ثب رٕٔیت 6031ثب رٕٔیت 

 ٘فش اؿبسٜ ٕ٘ٛد.11740
 [32]ؿٟش لذع یشسػٕیٔحالت غ -2رذَٚ 

 وبسثشی ٞبی ٔزبٚس وبسثشی غبِت رٕٔیت ٔؼبحت)ٔتشٔشثْ( ٘بْ ٔحذٚدٜ

 پبدٌبٖ ِ٘بٔی ٔؼىٛ٘ی ٚ ثبیش 16320 491669 ؿٟشن ؿٟیذٓضیضی

 ٔؼیُ ٚ حشیٓ ٔؼىٛ٘ی، آٔٛصؿی،تزبسی 6031 239016 ؿٛسای رٙٛثی

 ٔٔبدٖ ؿٗ ٚ ٔبػٝ ٔؼىٛ٘ی ٚ ثبیش 3334 179727 ٔحٕذآثبد

 - ٔؼىٛ٘ی ٚ ثبغبت 994 86178 پـت اػتبدیْٛ

 خٌٛى ساٜ آٞٗ، كٙبیْ ٔؼىٛ٘ی 11740 241843 ػشخٝ حلبس
 

ثب تٛرٝ ثٝ ٌٔبِٔبتی وٝ دس ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ؿٟش لذع كٛست ٌشفت ٔی تٛاٖ ٔـىالت صیش سا ثٝ ٓٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ 

 ثشد:ٔؼبئُ ٔٛرٛد دس آٖ ٘بْ 

، ٞب ٚ اػتفبدٜ اص ٔلبِح ػبختٕب٘ی ٘بٔمبْٚ  رٛد سیضداٍ٘ی ػبختٕبٖ،سٓبیت ٘ىشدٖ تفىیه ٔزبص ٚ هٛاثي ػبخت ٚ ػبصٞب

ٞب دس ثشاثش ثالیبی  ٚرٛد فشػٛدٌی وبِجذی ٚ ٔمبْٚ ٘جٛدٖ ػبختٕبٖ، ٚرٛد ٔـىالت ٔبِی ٚ پبییٗ ثٛدٖ دسآٔذ ػبوٙیٗ ثبفت

ٚرٛد ٔـىالت ، ٚرٛد ثیىبسی ٔمٌٔی ػبوٙیٗ ،ٌزاساٖ دس ثبفت فشػٛدٜ  ػشٔبیٝٓذْ تٕبیُ ،ًجیٔی اص رّٕٝ صِضِٝ 

ٓذْ ،ٚرٛد ػبخت ٚ ػبصٞبی غیشاكِٛی ٚ خبسد اص اكَٛ ٚ هٛاثي ؿٟشػبصی ،ٔحیٌی ثٝ خلٛف دس رٛاس سٚدخب٘ٝ  صیؼت

ارتٕبٓی  ٔـىالت –ٞب  ٚرٛد الٛاْ ٔختّف ٚ ٘ذاؿتٗ ٕٞجؼتٍی ثشای ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی ٔحّٝ، ٟٔٙذػی ثٛدٖ ػبخت ٚ ػبصٞب 

احتٕبَ ، ٔتش ٚ ٘فٛر ٘بپزیش ثٛدٖ آٖ ٚ ایزبد ٔـىالت دس خذٔبت سػب٘ی ثٝ ػبوٙیٗ  6ٞبیی ثب ٓشم وٕتش اص  وٛچٝ، ٚرٛد 

ٓذْ تٔییٗ تىّیف ثشخی ،  سا٘ؾ ًجیٔی ٚ ؿیت داس ثٛدٖ ایٗ اساهی ٓذْ تٛاٖ ٔبِی ٔبِىیٗ رٟت ثٟؼبصی دس ثبفت فشػٛدٜ

چٙذ ٔبِىی )ٚسحٝ ای ، اٚلبفی ثٛدٖ أالن دس ایٗ ٔحذٚدٜ ، جت ؿذٜ تٛػي ػبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٞٙی أالن ٚالْ دس ًشح ٚ ح

 ٚ...ادأٝ سٚ٘ذ فشػٛدٌی وبِجذی ثبفت ، ٌزاسی دس ثبفت لذیٓ  ٓذْ ٔـبسوت دس ػشٔبیٝ، ؿذٖ أالن(

 نتایج کیفی پرسطناهه. 1.7

 تحلیالت-
 [33] تحلیالت ٔلبحجٝ ؿٛ٘ذٌبٖ  -3رذَٚ 

 وبسؿٙبػی اسؿذ ثٝ ثبال فٛق دیپّٓ ٚ ِیؼب٘غ دیپّٓ ٚ وٕتش ثی ػٛاد

140 144 87 59 

٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ آٔبس ثی ػٛاداٖ دس ٔحالت غیشسػٕی ؿٟش لذع ثؼیبس ثبالػت وٝ ایٗ ٔؼبِٝ ٚهٔیت ٘بٔٙبػت  3رذَٚ 

 أىب٘بت آٔٛصؿی دس ایٗ ٔحالت سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

 ٚهٔیت اؿتغبَ ػبوٙیٗ-
 [33] اؿتغبَ دس ٔحالت غیشسػٕی -4رذَٚ 

 وبسٔٙذ آصاد وبسٌش ثیىبس

128 142 88 62 
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٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ آٔبس ثیىبسی دس ٔحالت غیشسػٕی ؿٟش لذع ثؼیبس ثبالػت ٚ ٕٞچٙیٗ اؿتغبَ دس آٖ  4٘تبیذ حبكُ اص رذَٚ 

 ٕ٘بیذ. ٔیثیـتش اص ّ٘ٛ آصاد ٚ وبسٌشی اػت وٝ ایٗ ٔؼبِٝ ٚیظٌی ٕٓذٜ ٔحالت غیشسػٕی سا تبییذ 

 ٚهٔیت دسآٔذ ػبوٙیٗ-
 [33] دسآٔذ دس ٔحالت غیشسػٕی -5رذَٚ 

 تٛٔب1200000ٖثیؾ اص  ٞضاست900ٗٔٛ-1200 ٞضاست600ٗٔٛ-900 ٞضاست600ٗٔٛوٕتش اص 

159 121 98 22 
 

وٝ ایٗ  ٔیّیٖٛ دسآٔذ داس٘ذ 1دسكذ ػبوٙیٗ ٔحالت غیشسػٕی وٕتش اص  60٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ثیؾ اص  5٘تبیذ حبكُ اص رذَٚ 

 ٔؼبِٝ ٚهٔیت ٘بٌّٔٛة دسآٔذی دس ایٗ ٔحالت سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

 تحلیل یکپارچه تاپسیس. 2.7

TOPSIS ( ٔخفف ٓجبستTechnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution َاػت. ٔذ )

TOPSIS  ٚ ًٌ٘یشی چٙذ ؿبخلٝ  تلٕیٓ یٞب ٔذَ ٗیاص ثٟتش یىیٔذَ  ٗیؿذ. ا ـٟٙبدیپ 1981دس ػبَ  ٖٛیتٛػي ٞٛا

آَ ٔخجت  ذٜیفبكّٝ سا ثب ساٜ حُ ا ٗیوٕتش یؼتیبث یا٘تخبث ٙٝیٔفْٟٛ اػتٛاس اػت وٝ ٌض ٗیثش ا هیتىٙ ٗی. اػبع اثبؿذ یٔ

ثش ایٗ ٔفْٟٛ  TOPSIS . حبِت ٕٔىٗ( داؿتٝ ثبؿذ ٗی)ثذتش یآَ ٔٙف ذٜیتشیٗ فبكّٝ سا ثب ا حبِت ٕٔىٗ( ٚ ثیؾ ٗی)ثٟتش

ثیـتشیٗ فبكّٝ سا ثب ساٜ حُ ایذٜ آَ ٔٙفی داؿتٝ ٌضیٙٝ ا٘تخبثی ثبیذ وٕتشیٗ فبكّٝ سا ثب ساٜ حُ ایذٜ آَ ٔخجت ٚ اػتٛاس اػت وٝ 

 [28ثبؿذ.]

 
 [28ٕ٘ٛداس ؿبخق ] -2ؿىُ 

 

ؿبخق ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔیٍیش٘ذ ٚ ٞش ٔؼبِٝ سا ٔی تٛاٖ ثٝ ٓٙٛاٖ  یه  ػیؼتٓ ٞٙذػی  n ٌضیٙٝ ثٝ ٚػیّٝ   mدس ایٗ سٚؽ

 ثٔذی دس ِ٘ش ٌشفت.  n٘مٌٝ دس یه فوبی   mؿبُٔ 

    ؿبخق اػت.  nٚ  ٙٝیٌضmوٝ ؿبُٔ  ـٛدیٔ یبثیاسص یٕیتلٕ غیسٚؽ ٔبتش ٗیدس ا-

 

 

 

 

 [28] ٔبتشیغ تلٕیٓ -3ؿىُ 
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ٚ ؿبخلی وٝ داسای ٌّٔٛثیت ٔٙفی ػت ،ؿبخلٝ  دس ایٗ ٔبتشیغ ؿبخلی وٝ داسا ی ٌّٔٛثیت ٔخجت اػت،ؿبخق ػٛد -

 .[28] ٞضیٙٝ ٔی ثبؿذ
 

 تطکیل هاتریس پاسخ دهنذگاىهرحله اول: . 1.2.7
 

 [33] ٘حٜٛ پبػخٍٛیی ثٝ ػٛاالت پظٚٞؾ -6رذَٚ 

 ٔزّٕٛ خیّی صیبد صیبد ٔتٛػي وٓ خیّی وٓ  

 400 44 72 116 96 112 اص اربسٜ ٞبی ص٘ذٌیسهبیت  1

 400 52 68 100 120 100 سهبیت اص ا٘ذاصٜ ی ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی 2

 400 40 76 108 92 84 سهبیت اص تشاوٓ ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی 3

 400 60 72 76 96 104 سهبیت اص أىب٘بت ٚاحذ ٞبی ٔؼىٛ٘ی 4

 400 76 136 84 56 48 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت آة ٚ ثشق ٚ... 5

 400 72 88 76 84 80 سهبیت اص ػیؼتٓ فبهالة ؿٟشی 6

 400 44 52 100 100 104 سهبیت اص دػتشػی ثٝ ٔشاوض فشٍٞٙی دس ثبفت  7

 400 60 44 84 84 128 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت حُٕ ٚ ٘مُ 8

 400 56 84 48 100 112 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت آٔٛصؿی 9

 400 48 64 64 108 116 دػتشػی ثٝ أىب٘بت ثٟذاؿتی سهبیت اص 10

 400 64 56 48 108 124 سهبیت اص ٚهٔیت خذٔبت 11

 400 80 52 60 104 104 سهبیت اص دػتشػی ثٝ ٔشاوض خشیذ 12

 400 32 48 84 100 136 سهبیت اص سٚاثي ٕٞؼبیٍی 13

 400 64 56 76 96 108 سهبیت اص ٔجّٕبٖ فوبٞبی ؿٟشی 14

 400 48 40 116 108 88 سهبیت اص سٚؿٙبیی ٚ ٘ٛس خیبثبٖ ٞب ٚ فوبٞبی ؿٟشی 15

 400 24 84 92 112 88 سهبیت اص ٚهٔیت پیبدٜ سٚٞب 16

 400 40 44 60 128 128 سهبیت اص فشكت ٞبی ؿغّی 17

 400 40 52 88 112 108 سهبیت اص أٙیت ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ 18

 400 52 60 56 108 124 سهبیت اص أىب٘بت تفشیحی ٚ فشاغتی 19

 400 60 44 76 112 108 سهبیت اص ٔمبٚٔت ثٙبٞب 20

 400 52 56 96 104 92 سهبیت اص ٚهٔیت تشافیه  23

 400 52 44 92 100 112 سهبیت اص ٚهٔیت رشائٓ 24

 

 اعوال اهتیازها :  هرحله دوم.  2.2.7

صیب ٚ ثؼیبس صیبد ثب اػتفبدٜ اص ًیف ِیىشت پٙذ تبیی اص یه تب دس ایٗ ٔشحّٝ أتیبص ٞش یه اص حبالت ثؼیبس وٓ، وٓ، ٔتٛػي، 

 هشة ٔی ؿٛد. 7پٙذ ًجمٝ ثٙذی ٔی ؿٛد ٚ ایٗ أتیبصات دس رذَٚ 
 

 [33] أتیبص ٞش یه اص حبالت ویفی -7 رذَٚ

 ثؼیبس صیبد صیبد ٔتٛػي وٓ ثؼیبسوٓ ٚهٔیت

 5 4 3 2 1 أتیبص

 

 [33] رذَٚ إٓبَ أتیبصٞب -8رذَٚ 

 خیّی صیبد صیبد ٔتٛػي وٓ وٓ خیّی  

 220 288 348 192 112 سهبیت اص اربسٜ ٞبی ص٘ذٌی 1

 260 272 300 240 100 سهبیت اص ا٘ذاصٜ ی ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی 2

 200 304 324 184 84 سهبیت اص تشاوٓ ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی 3

 300 288 228 192 104 سهبیت اص أىب٘بت ٚاحذ ٞبی ٔؼىٛ٘ی 4

 380 544 252 112 48 أىب٘بت آة ٚ ثشق ٚ...سهبیت اص دػتشػی ثٝ  5

 360 352 228 168 80 سهبیت اص ػیؼتٓ فبهالة ؿٟشی 6
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 220 208 300 200 104 سهبیت اص دػتشػی ثٝ ٔشاوض فشٍٞٙی دس ثبفت  7

 300 176 252 168 128 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت حُٕ ٚ ٘مُ 8

 280 336 144 200 112 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت آٔٛصؿی 9

 240 256 192 216 116 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت ثٟذاؿتی 10

 320 224 144 216 124 سهبیت اص ٚهٔیت خذٔبت 11

 400 208 180 208 104 سهبیت اص دػتشػی ثٝ ٔشاوض خشیذ 12

 160 192 252 200 136 سهبیت اص سٚاثي ٕٞؼبیٍی 13

 320 224 228 192 108 سهبیت اص ٔجّٕبٖ فوبٞبی ؿٟشی 14

 240 160 348 216 88 سهبیت اص سٚؿٙبیی ٚ ٘ٛس خیبثبٖ ٞب ٚ فوبٞبی ؿٟشی 15

 120 336 276 224 88 سهبیت اص ٚهٔیت پیبدٜ سٚٞب 16

 200 176 180 256 128 سهبیت اص فشكت ٞبی ؿغّی 17

 200 208 264 224 108 سهبیت اص أٙیت ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ 18

 260 240 168 216 124 تفشیحی ٚ فشاغتی سهبیت اص أىب٘بت 19

 300 176 228 224 108 سهبیت اص ٔمبٚٔت ثٙبٞب 20

 260 224 288 208 92 سهبیت اص ٚهٔیت تشافیه  23

 260 176 276 200 112 سهبیت اص ٚهٔیت رشائٓ 24

 

 تعریف هاتریس وضع هوجودو ایذه آل ها : هرحله سوم. 3.2.7

اص ؿبخق ٞب دس ٞش یه اص حبالت ثب ٞٓ رٕٝ ؿذٜ  تٟٙب یه ٓذد ٟ٘بیی ثشای ٞش ؿبخق ِٔٙٛس دس ایٗ ٔشحّٝ ٚهٔیت ٞش یه 

 ٔی ٌشدد وٝ ایٗ ٓذد ٚهٔیت ٔٛرٛد سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

ثشای تٔشیف ٚهٔیت ٔیٙیٕٓ ایذٜ آَ فشم ثش ایٗ اػت وٝ تٕبٔی افشاد پشػؾ ؿٛ٘ذٜ ؿبخق سا دس ٚهٔیت ثؼیبس ٘بٔٙبػت 

كذ دس  100یه ثشای آٖ ِٔٙٛس وٙٙذ وٝ دس ایٗ كٛست ٔبتشیغ ٔیٙیٕٓ ایذٜ آَ ثشای تٕبٔی ؿبخق ٞب اسصیبثی ٕ٘بیٙذ ٚ أتیبص 

ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد.ٕٞچٙیٗ ثشای تٔشیف ٔبوضیٕٓ ایذٜ آَ فشم ثش ایٗ اػت وٝ تٕبٔی افشاد ؿبخق ٔٛسد ِ٘ش سا دس ٚهٔیت 

 ثذػت ٔی آیذ. 500بٔی ؿبخق ٞب أتیبص ٔبوضیٕٓ ایذٜ آَ اسصیبثی وٙٙذ وٝ دس ایٗ كٛست ثشای تٕ 5ثؼیبس ٔٙبػت یٔٙی أتیبص 
 

 [33] ٔبتشیغ ٔیٙیٕٓ ٚ ٔبوضیٕٓ ایذٜ آَ -9رذَٚ 

 ٔبوضیٕٓ ایذٜ آَ ٔیٙیٕٓ ایذٜ آَ ٚهْ ٔٛرٛد  

 2000 400 1160 سهبیت اص اربسٜ ٞبی ص٘ذٌی 1

 2000 400 1172 سهبیت اص ا٘ذاصٜ ی ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی 2

 2000 400 1096 ٔؼىٛ٘یسهبیت اص تشاوٓ ٚاحذ  3

 2000 400 1112 سهبیت اص أىب٘بت ٚاحذ ٞبی ٔؼىٛ٘ی 4

 2000 400 1336 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت آة ٚ ثشق ٚ... 5

 2000 400 1188 سهبیت اص ػیؼتٓ فبهالة ؿٟشی 6

 2000 400 1032 سهبیت اص دػتشػی ثٝ ٔشاوض فشٍٞٙی دس ثبفت  7

 2000 400 1024 أىب٘بت حُٕ ٚ ٘مُسهبیت اص دػتشػی ثٝ  8

 2000 400 1072 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت آٔٛصؿی 9

 2000 400 1020 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت ثٟذاؿتی 10

 2000 400 1028 سهبیت اص ٚهٔیت خذٔبت 11

 2000 400 1100 سهبیت اص دػتشػی ثٝ ٔشاوض خشیذ 12

 2000 400 940 سهبیت اص سٚاثي ٕٞؼبیٍی 13

 2000 400 1072 سهبیت اص ٔجّٕبٖ فوبٞبی ؿٟشی 14

 2000 400 1052 سهبیت اص سٚؿٙبیی ٚ ٘ٛس خیبثبٖ ٞب ٚ فوبٞبی ؿٟشی 15

 2000 400 1044 سهبیت اص ٚهٔیت پیبدٜ سٚٞب 16

 2000 400 940 سهبیت اص فشكت ٞبی ؿغّی 17
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 2000 400 1004 سهبیت اص أٙیت ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ 18

 2000 400 1008 سهبیت اص أىب٘بت تفشیحی ٚ فشاغتی 19

 2000 400 1036 سهبیت اص ٔمبٚٔت ثٙبٞب 20

 2000 400 1072 سهبیت اص ٚهٔیت تشافیه  23

 2000 400 1024 سهبیت اص ٚهٔیت رشائٓ 24

 

 هحاسبه فاصله وضع هوجود از حاالت ایذه آل هثبت و هنفی : هرحله چهارم. 4.2.7

آَ ٔخجت ٚ ٔٙفی ٔحبػجٝ ٔی ؿٛد ٚ دس ٟ٘بیت پغ اص  اثتذا  ٔززٚس تفبهُ ٞش یه اص ؿبخق ٞب اص حبالت ایذٜدس ایٗ ٔشحّٝ 

ایتٓ vفبكّٝ اص ٔیٙیٕٓ ٚ ٔبٌضیٕٓ ٔخجت سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ,  dدس فشَٔٛ ریُ  رْٕ ٕٞٝ تفبهالت  اص آٖ رزس ٌشفتٝ ٔی ؿٛد.

 ٔی دٞذ. تٔذاد ایتٓ ٞب سا ٘ـبٖ iٞبی ٔیٙیْٕٛ ٚ ٔبٌضیٕٓ اػت ٚ 

(1) 

 
 [33] فبكّٝ اص ٔیٙیٕٓ ٚ ٔبٌضیٕٓ ٔخجت  -10رذَٚ 

 فبكّٝ اص ٔبوضیٕٓ ایذٜ آَ فبكّٝ اص ٔیٙیٕٓ ایذٜ آَ  

 705600 577600 سهبیت اص اربسٜ ٞبی ص٘ذٌی 1

 685584 595984 سهبیت اص ا٘ذاصٜ ی ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی 2

 817216 484416 سهبیت اص تشاوٓ ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی 3

 788544 506944 اص أىب٘بت ٚاحذ ٞبی ٔؼىٛ٘یسهبیت  4

 440896 876096 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت آة ٚ ثشق ٚ... 5

 659344 620944 سهبیت اص ػیؼتٓ فبهالة ؿٟشی 6

 937024 399424 سهبیت اص دػتشػی ثٝ ٔشاوض فشٍٞٙی دس ثبفت  7

 952576 389376 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت حُٕ ٚ ٘مُ 8

 861184 451584 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت آٔٛصؿی 9

 960400 384400 سهبیت اص دػتشػی ثٝ أىب٘بت ثٟذاؿتی 10

 944784 394384 سهبیت اص ٚهٔیت خذٔبت 11

 810000 490000 سهبیت اص دػتشػی ثٝ ٔشاوض خشیذ 12

 1123600 291600 سهبیت اص سٚاثي ٕٞؼبیٍی 13

 861184 451584 فوبٞبی ؿٟشیسهبیت اص ٔجّٕبٖ  14

 898704 425104 سهبیت اص سٚؿٙبیی ٚ ٘ٛس خیبثبٖ ٞب ٚ فوبٞبی ؿٟشی 15

 913936 414736 سهبیت اص ٚهٔیت پیبدٜ سٚٞب 16

 1123600 291600 سهبیت اص فشكت ٞبی ؿغّی 17

 992016 364816 سهبیت اص أٙیت ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ 18

 984064 369664 فشاغتیسهبیت اص أىب٘بت تفشیحی ٚ  19

 929296 404496 سهبیت اص ٔمبٚٔت ثٙبٞب 20

 861184 451584 سهبیت اص ٚهٔیت تشافیه  23

 952576 389376 سهبیت اص ٚهٔیت رشائٓ 24

 19203312 1025712 ٔزّٕٛ 

 4832.15 3166.34 رزس ٔزّٕٛ 
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 هحاسبه فاصله نهاییهرحله پنجن : . 5.2.7

اػتفبدٜ اص فشَٔٛ صیش فبكّٝ ٟ٘بیی اص حبالت ایذٜ آَ ٔحبػجٝ ٔی ؿٛد وٝ ٞشچٝ ٓذد ثٝ یه ٘ضدیه تش ثبؿذ دس ٔشحّٝ آخش ثب 

٘ـبٖ دٞٙذٜ ٔیضاٖ سهبیت اػت وٝ ٞش چٝ ثٝ یه ٘ضدیىتش ثبؿذ ٔیضاٖ سهبیت   cl دس فشَٔٛ ریُ .ٔیضاٖ سهبیت ثیـتش اػت

 فبكّٝ ٞبی حذاوخشی ٚ حذالّی ٞؼتٙذ.  دس ٔخشد وؼش  dدس كٛست وؼش ٔتٛػي فبكّٝ ٚ  dثیـتش اػت. 

(2) 
 

 
 [33] ًیف ِیىشت پٙذ تبیی ثشای تجذیُ حبِت وٕی ثٝ ویفی -11رذَٚ 

 ثؼیبس صیبد صیبد ٔتٛػي وٓ ثؼیبسوٓ ٚهٔیت

 دسكذ80-100 دسكذ60-80 دسكذ40-60 دسكذ20-40 دسكذ 0-20 أتیبص
 

تبیی  5ٔحبػجٝ ٔی ؿٛد وٝ ثشای تحّیُ ٓذد فٛق دٚثبسٜ اص ًیف  41/0ثب تٛرٝ ثٝ فشَٔٛ فٛق فبكّٝ ٟ٘بیی اص حبِت ایذٜ آَ 

ٚهٔیت سهبیت اص  14-4ثب تٛرٝ ثٝ رذَٚ  ِیىشت اػتفبدٜ ٔی ؿٛد تب حبِت وٕی ثٝ حبالت لبثُ دسن ویفی تجذیُ ؿٛد.

 .حبِت ٔتٛػي سٚ ثٝ پبییٗ ٚ تمشیجب وٓ لشاس داسد ؿبخق ٞبی ویفیت ص٘ذٌی دس
 

 بنذی جوع.        8
 

 ٔشٚس ثٝ ٞبی ٞؼتٝ یب ٞب ثبفت ایٗ ؿٛد، ٔی ٔحؼٛة أشٚص ؿٟش٘ـیٙی ٔٔوالت ٟٕٔتشیٗ اص یىی ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی

 ؿىُ ؿٟشػبصی ٚ ٕٔٔبسی ٔمشسات ٚ هٛاثي سٓبیت ثذٖٚ ٔٔبكش دٚساٖ دس یب ٚ ا٘ذ ؿذٜ وبسایی ٓذْ ٚ فشػٛدٌی دچبس صٔبٖ

 ؿبخلٝ تٙضَ. ٞؼتٙذ ٔٛارٝ غیشٜ ٚ التلبدی وبِجذی،ارتٕبٓی، ِحبٍ اص ثؼیبسی ٔـىالت ٚ ٔؼبئُ ثب اوٖٙٛ سٚ ایٗ اص ٚ ٌشفتٝ

 ٚ ٌشیجب٘ٙذ ثٝ دػت آٖ ثب ؿٟشی ٞبی پٟٙٝ ایٗ وٝ اػت ٔٔوالتی ا٘جٜٛ اص یىی ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٞب ؿٟشی فوبٞبی دس ویفی ٞبی

 تٙضَ ٔتمبثُ احش ٌزاس٘ذ، ٔی ٕ٘بیؾ ثٝ سا ؿٟشٚ٘ذاٖ حوٛس ٚ ؿٟشی حیبت ٔىب٘ی تزّی اٚد ؿٟشی، فوبٞبی وٝ آ٘زب اص

 ایٗ. ػبصد ٔی تش سٚؿٗ سا ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٞب دس ٔٔوُ ایٗ اثٔبد ٚ ٕٓك ؿٟشی ص٘ذٌی ویفیت تٙضَ ثش ؿٟشی فوبٞبی ویفیت

 ثبؿذ. ٔی ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ؿٟش لذع ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص ؿٟشٞبی پیشأٖٛ وال٘ـٟش تٟشاٖ ثش وٛتبٜ ٔذخّی پظٚٞؾ

 ٘مبى وبِجذی ٚ فشٍٞٙی التلبدی، ارتٕبٓی، ِ٘ش اص ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٞب ػٙزی ُشفیت ثب وٝ اػت وبسثشدی اصّ٘ٛ پظٚٞؾ ایٗ

 اػبع ثش ایٗ ؿٟش ػبوٙبٖ ص٘ذٌی ویفیت استمبء رٟت سا ٞبیی ساٞجشد ٚ ٕ٘ٛدٜ ؿٙبػبیی سا ٞب تٟذیذ ٚ ٞب فشكت لٛت، هٔف،

اػت.٘تبیذ حبكُ اص تحّیُ یىپبسچٝ تبپؼیغ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ دادٜ  اسائٝ ٞب ثبفت ٔشٔت ٚ احیب فشآیٙذ دس ٔٛرٛد ٞبی ؿبخق

 ٔیضاٖ سهبیتٕٙذی اص ؿبخق ٞبی ویفیت ص٘ذٌی دس ؿٟش لذع ٚ ٔحالت غیشسػٕی آٖ ٔتٛػي سٚ ثٝ پبییٗ ٔی ثبؿذ.

 ساٞجشدٞبی پظٚٞؾ 

تٛػٔٝ ؿٟشٞب ثب ٌزاسی  ا٘زبْ الذأبت ٔشثٛى ثٝ حٛصٜ احیبء، ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی دس چبسچٛة ِ٘بْ ٕٞبًٞٙ دس ػیبػت .1

 ثخـی ثٝ ػیبػت تٛػٔٝ دسٚ٘ی اِٚٛیت

 سفْ ؿىؼت ثبصاس صٔیٗ ٚ ٔؼتغالت ؿٟشی ٚ ثبصاس ػشٔبیٝ دس پبػخ ثٝ تمبهبی اػىبٖ لـشٞبی وٓ دسآٔذ ؿٟشی .2

ٞبی احیبء)ثبصص٘ذٜ ػبصی(، ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی ثشاػبع تمبهبی ٚالٔی ػبوٙبٖ ٚ ثٝ فشاخٛس  ٞب ٚ تِٙیٓ ثش٘بٔٝ تٟیٝ ًشح .3

ِٔٙٛس ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی، تمٛیت ٚ  ٞبی ٞذف ثٝ ٞب ٚ ٔحّٝ ٞبی التلبدی، ارتٕبٓی ٚ وبِجذی ٞش یه اص ٔحذٚدٜ ٚیظٌی

 ٞب ٞب ٚ ٔحذٚدٜ استمبی ٞٛیت ٔحّٝ

 ٞبی ٞذف دس صٔیٙة احیبء، ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی ٞب ٚ ٔحّٝ رّت ٔـبسوت ػبوٙبٖ ٚ ؿبغالٖ ٔحذٚدٜ .4

ٞبی ٔلٛة ٕٓٛٔی ٚ خذٔبتی ثب اِٛیت ثٝ تشتیت تٛػي  اػتخٙبی وبسثشی ٞبی ٞذف ثٝ ٞب ٚ ٔحّٝ خشیذ صٔیٗ دس ٔحذٚدٜ .5

 ( لبٖ٘ٛ ٔذیشیت خذٔبت وـٛسی5ٞبی ارشایی ٔٛهّٛ ٔبدٜ ) ٞب ٚ دػتٍبٜ ثخؾ خلٛكی، ؿٟشداسی

 ٞبی ٞذف ٞب ٚ ٔحّٝ ثٟجٛد ٚهٔیت التلبدی، ارتٕبٓی ٚ ؿشایي ٔحیٌی ػبوٙبٖ ٔحذٚدٜ .6
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ٞبی  ٞبی وبِجذی، ارتٕبٓی، التلبدی ٚ ٔحیٌی أبوٗ ٚ ٔحذٚدٜ ٞب ٚ لبثّیت فیتٌیشی اص ُش ؿٙبػبیی،حفَ، تمٛیت ٚ ثٟشٜ .7

 ٞبی ٞذف ٞب ٚ ٔحّٝ فشٍٞٙی ؿٟشٞب دس رٟت احیبء، ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی ٔحذٚدٜ -تبسیخی

 ٞبی ٞذف ٞب ٚ ٔحّٝ ٞبی احیبء، ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی ٔحذٚدٜ ٞب ٚ ثش٘بٔٝ تِٙیٓ ِ٘بْ تأٔیٗ ٔبِی ٔٙبػت ثشای تحمك ًشح .8

 أش دس ؿٟشداسی ٞب اص دِٚت حٕبیت رٟت دس تالؽ ٚ ٘ٛػبصی ٚ ثٟؼبصی أش دس ؿٟشداسی ٞب ٔحٛسی ٘مؾ ثٝ رٝتٛ .9

 ٘ٛػبصی ٚ ثٟؼبصی

 ٌزاسی ٞب  ػیبػت دس ٔٛهّٛ ثیٙی پیؾ ثب ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ٌؼتشؽ اص ٍ٘شی پیؾ ٚ ٌیشی پیؾ ٔٛهّٛ ثٝ تٛرٝ .10

 ِ٘ش ٔٛسد ٞبی سیضی ثش٘بٔٝ ٚ

 ٞبی غیشسػٕی پشدسآٔذ ثٝ ػىٛ٘تٍبٜرزة افشاد  .11

 وبٞؾ تشاوٓ دس ثبفت  .12

 ٞب ؿٟش ثب ٞذف افضایؾ ػٌح ػٛاد ؿٟشٚ٘ذاٖ ثبالثشدٖ ػشا٘ٝ آٔٛصؿی دس ػىٛ٘تٍبٜ .13

 ٞبی ٔختّف ارتٕبٓی فشٍٞٙی دس ثبفت ٞب تـىیُ ٌشٜٚ .14

 ٞب افضایؾ ػشا٘ٝ فوبی ػجض دس ایٗ ثبفت .15

 ٔحالتٞب ٚ  افضایؾ ػشا٘ٝ أىب٘بت تفشیحی ٚسصؿی دس ثبفت .16

 ایزبد خذٔبت ثشتش دس ػٌح ٔحالت .17

 اسائٝ خذٔبت ثٝ ػبوٙیٗ ثب ٞذف افضایؾ تٕبیُ ثٝ ٔب٘ذٌبسی دس ػبوٙیٗ .18

 ثٟجٛد ٚهٔیت وبِجذی ثٙبٞبی ٔٛرٛد دس ثبفت .19

 ثٟجٛد ٚهٔیت ثلشی خیبثبٖ ٞب ٚ ٔحالت .20

 

 هراجع .9
 

پظٚٞؾ: ٔحّٝ  ؛ٔٛسدیٔحّ ٗیٍ٘شؽ ػبوٙ یثب ثشسػ یدس ٔحالت ؿٟش یشسػٕیغ یػىٛ٘تٍبٜ ٞب یٚ تٛإ٘ٙذػبص یبٚس،ػبٔب٘ذٞیسػتٓ صادٜ، .1 
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