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 چکیدٌ

اٗي ًکتِ تَٗژُ در هَرد تزخٖ اس سًذگٖ ضْزٕ است.ٓ در هفقَدّإ حلقِاس جولِ  ضاداتٍٖ سزسًذگٖاهزٍسُ 

فضا ٍ  ساهاًذّٖزف تِ جٌثِ كوٖ تَجِ صّوچٌ٘ي هحالت هسکًَٖ ضْزّإ اٗزاى ت٘ص اس گذضتِ هغزح است. 

. تذٗي تزت٘ة ً٘اس تِ ضذُ استٍاحذ ّوساٗگٖ تؼذٕ تِ آى،سثثکاّص ك٘ف٘ت اغلة فضاّإ ػوَهٖ ًگاُ تك

تاسًگزٕ ٍ تَجِ ٍٗژُ تِ عزاحٖ فضاّإ ػوَهٖ ٍاحذّإ ّوساٗگٖ ٍ هحالت هسکًَٖ تِ ػٌَاى فضاّاٗجوؼٖ 

ّإ زٍرت دارد.ّذف اٗي پژٍّص كطف چگًَگٖ راتغٔ ك٘ف٘تّإ هسکي اهزٍسٕ ضهطتزک در تس٘ارٕ اس گًَِ

هح٘غٖ ٍ سزسًذگٖ ٍاحذّإ ّوساٗگٖ ٍ هحالت هسکًَٖ ضْز تْزاى است تا فضاّإ ػوَهٖ ٍاحذّوساٗگٖ 

 ّإ هختلف را فزاّن ساسد.اهکاى حضَر فؼال افزاد تزإ هطاركت در فؼال٘ت

ّإ فزم ساخت ب( ّوساٗگٖ تز اساس الف( هؤلفِتز اساس ّذف، ارسٗاتٖ سزسًذگٖ فضاّإ ػوَهٖ ٍاحذ 

ّإ گ٘زد.اٗي تحق٘ق تزك٘ثٖ اس رٍشػولکزدٕ صَرت هٖ-ّإ اجتواػٖ، ٍ ج( هؤلف1ِّإ ك٘ف٘ت فضاٖٗهؤلفِ

تاضذ كِ در چْار هزحلِ تِ اًجام رس٘ذُ است.در هزحلِ اٍل، ادت٘ات هَضَع در ارتثاط تا ًطاط ٍ كوٖ ٍ ك٘فٖ هٖ

َرپذٗزٕ فضا، سزسًذگٖ ٍ حضَرپذٗزٕ هح٘ظ هَرد تزرسٖ قزار گزفتِ ٍ ػَاهل هؤثز تز سزسًذگٖ فضا، حض

سزسًذگٖ ٍ حضَرپذٗزٕ فضا استخزاج ضذُ است. در هزحلٔ دٍم، پس اس تزرسٖ هثاًٖ ًظزٕ ٍ عزاحٖ هذل 

عزاحٖ  هفَْهٖ در قالة ٗك تزرسٖ ه٘ذاًٖ، اس هؼواراى ٍ عزاحاى كِ اغلة افزاد داًطگاّٖ ٍ هتخصص در حَسٓ

هسکي ٍ هٌظز تَدًذ، ًظزسٌجٖ ضذُ است )تکٌ٘ك دلفٖ(. سپس تا استفادُ اس رٍش تحق٘ق پ٘واٗطٖ ٗا 

اس ٍاحذّإ ّوساٗگٖ ضْز تْزاى  ّا تا استفادُ اس آهار تَص٘فٖ ٍ استٌثاعٖ، سِ ًوًَِ ٗاتٖ ٍ تحل٘ل دادُ سهٌِ٘

الؼات ه٘ذاًٖ، سِ ٍاحذ ّوساٗگٖ اًتخاب ٍ پس اس هغاًذ. هَرد تزرسٖ قزار گزفتِ ٍس٘لٔسِ اتشار هختلفتِ

إ در ه٘اى هتخصصاى ٍ ساكٌاى ٍاحذّإ ّوساٗگٖ تَسٗغ ضذُ است. ضَ٘ٓ پژٍّص در اٗي رسالِ، ًاهِپزسص

AHPّوثستگٖ است كِ تا تث٘٘ي رٍش 
ّإ هٌتخة تز حضَر فؼال افزاد، ، ه٘شاى تأث٘ز ّز ٗك اس هؤلف2ِ

ًظز گزفتي ٍسى ّز ضاخص، جاٗگاُ ّز ٗك اس هتغ٘زّا در الگَٕ ًظزٕ تؼ٘٘ي  گ٘زد ٍ تا درهَردارسٗاتٖ قزار هٖ

صَرت  ر تا رٍش آهار تَص٘فٖ )تحل٘ل ػاهلٖ( استخزاج ضذُ ٍ رٍاتظ ػَاهل هذكَر تِهتغ٘زّإ تأث٘زگذاضَد.هٖ

رٗشٕ گزدٗذُ است. تا تزرسٖ راتغِ ٍ ه٘شاى تأث٘ز ػَاهل تز ٗکذٗگز، اٗي هذل تا رٍش تحل٘ل  هذل خغٖ عزح

زحلِ تؼذ، ّإ تحق٘ق هَرد تحل٘ل ٍ ارسٗاتٖ قزار گزفتِ است. در ه هس٘ز اصالح ضذُ ٍ تز اساس آى فزضِ٘

ٍس٘لٔ پزسطٌاهِ اس ارسٗاتاى هستقل، اسات٘ذ ٍ صاحثٌظزاى در اٗي سزسًذگٖ ٍاحذّإ ّوساٗگٖ هَردهغالؼِ، تِ

 اهز هَرد تزرسٖ قزار گزفتِ ٍ سپس ًتاٗج حاصل اس آى هقاٗسِ ٍ تحل٘ل گزدٗذُ است. 

ِ سِ هؤلفْفزم ساخت، ك٘ف٘ت دٌّذ كِ تا ٍجَد اٌٗکّإ صَرت گزفتِ ًطاى هًٖتاٗج تِ دست آهذُ اس تحل٘ل

ّإ ك٘ف٘ت ػولکزدٕ در راستإ افشاٗص سزسًذگٖ فضا تأث٘زگذار ّستٌذ، اها اّو٘ت هؤلفِ-فضاٖٗ ٍ اجتواػٖ

-ػولکزدٕ، تِ عَر هؼٌادارٕ ت٘ص اس هؤلفْفزم ساخت در فضاّإ ػوَهٖ ٍاحذّوساٗگٖ هٖ-فضاٖٗ ٍ اجتواػٖ

تَاًذ در راستإ َدضاى در فضاّإ ػوَهٖ ٍاحذّوساٗگٖ هٖتاضٌذ. در هؤلفِ فزم ساخت، هؼ٘ارّاٖٗ كِ ٍج

افشاٗص سزسًذگٖ فضا هَثز تاضذ تِ تزت٘ة ه٘شاى اّو٘ت ػثارتٌذ اس: تٌاسثات ٍ هق٘اس، تٌَع در ًوا ٍ فزم، 

ّإ هختلف تارٗخٖ. در هؤلفِ ك٘ف٘ت  ّإ تزك٘ثٖ اس دٍرُ ى ّإ دارإ كارتزٕ هختلظ، ٍ ساختواساختواى

تَاًذ در راستإ افشاٗص سزسًذگٖ فضا ارّاٖٗ كِ ٍجَدضاى در فضاّإ ػوَهٖ ٍاحذّوساٗگٖ هٖفضاٖٗ، هؼ٘

                                                 
پذٗزٕ كالثذٕ، ، اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘ت، دستزسٖپذٗزٕ ٍ دٗذ تصزٕرٍٗت، ّإ آبٍ تذًِ ػَاهل عث٘ؼٖاٗي ك٘ف٘ات فضاٖٗ ػثارتٌذ اس: 1

 .خَاًاٖٗ ٍ هس٘زٗاتٖ آساى
2
Analytic Hierarchy Process 



 

 

-پذٗزٕ ٍ دٗذتصزٕ، دستزسّٖإ آب، رٍٗتهَثز تاضذ تِ تزت٘ة ه٘شاى اّو٘ت ػثارتٌذ اس: ػَاهل عث٘ؼٖ ٍ تذًِ

ػولکزدٕ، -هؤلفِ اجتواػٖ هزاتة فضاّإ ػوَهٖ ٍ خصَصٖ. درپذٗزٕ اهي، خَاًاٖٗ ٍ هس٘زٗاتٖ آساى ٍ سلسلِ

تَاًذ در راستإ افشاٗص سزسًذگٖ فضا هَثز تاضذ هؼ٘ارّاٖٗ كِ ٍجَدضاى در فضاّإ ػوَهٖ ٍاحذّوساٗگٖ هٖ

كٌٌذگاى، ًَرپزداسٕ ّإ هطتزک، تٌَع استفادُتِ تزت٘ة ه٘شاى اّو٘ت ػثارتٌذ اس: اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘ت، تٌَع فؼال٘ت

ًقلِ٘.ػالٍُ تز اٗي، ًتاٗج حاصل اس اٗي پژٍّص ًطاى هٖ دّذ كِ ٍجَد ضثاًِ ٍ حجن تزاف٘ك ٍ سزػت ٍساٗل 

ّإ تَاًذ تِ ٍاسغِ افشاٗص پتاًس٘ل جذب ٍ حضَر افزاد ٍ گزٍُّإ هطتزک هٖفضاّإ ػوَهٖ تزإ فؼال٘ت

گ٘زٕ هالقات ٍ تؼاهالت تا ّوساٗگاى، در راستإ هختلف در آى هکاى ٍ ّوچٌ٘ي فزاّن كزدى اهکاى ضکل

 ٗص سزسًذگٖ فضا هَثز تاضذ.افشا
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