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چکيذُ
خلَكيػبصي حولًٍمل سيلي ّوشاػتب ثب ػيبػتّبي كالى كـَس اص ػبل  1384ثلَست خذي هَسد تَخِ لشاس گشفتِ
اػت .دس ػيي حبل ثِ دليل فمذاى تدشثِ كبفي دس صهيٌِ خلَكي ػبصي دس كٌؼت سيلي اخشاي ايي فشايٌذ ثب هـکالت صيبدي
ّوشاُ ثَدُ اػت .دس ايي همبلِ تالؽ ؿذُ اػت ثب ؿٌبػبيي هؼيبسّبي هَثش دس اًتخبة سٍؽ خلَكيػبصي ٍ ثکبسگيشي
تکٌيکّبي تلوينگيشي چٌذهؼيبسُ ثْتشيي سٍؽ خلَكيػبصي دس ساُآّي ايشاى ؿٌبػبيي ٍ اًتخبة گشدد .دس ّويي
ساثغِ اص سٍؽ تحليل ػلؼلِ هشاتجي ثِ ػٌَاى يکي اص سٍؽّبي كبسثشدي ٍ ؿٌبختِ ؿذُ ثشاي تؼييي ثْتشيي گضيٌِ دس صهيٌِ
خلَكيػبصي ساُآّي ايشاى اػتفبدُ ؿذُ ٍ همبيؼبت صٍخي گضيٌِّب ٍ ؿبخقّب ثب ًظش كبسؿٌبػبى ٍ ثب اػتفبدُ اص
ًشمافضاس  expert choiceاًدبم ؿذُ اػت .كليِ گضيٌِّب دس دٍ دػتِ خلَكيػبصي ثب ٍاگزاسي هبلکيت ٍ ثذٍى ٍاگزاسي
هبلکيت تمؼينثٌذي ؿذُاًذ ٍ ثشاي اًتخبة ؿبخقّبي تلوينگيشي اص سٍؽ دلفي اػتفبدُ ؿذُ اػت .دس ًْبيت ًتبيح
ثذػتآهذُ اص ًشمافضاس هَسد تحليل ٍ ثشسػي لشاس گشفتِ اػت ٍ ثب دس ًظشگشفتي ؿشايظ فؼلي ٍ ػيبػتّبي آتي ،ثْتشيي
سٍؽ خلَكيػبصي دس ساُآّي ايشاى پيـٌْبد ؿذُ اػت.
ٍاطُّبي كليذي :خلَكيػبصي ،ساُآّي ،تحليل ػلؼلِ هشاتجي
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 - 1همذهِ
خلَكيػبصي يک اص هَضَػبت هْن دس هجبحث التلبدي دس ثؼيبسي اص كـَسّبي خْبى اػت .كـَس هب ًيض اص ايي اهش
هؼتثٌي ًجَدُ ٍ ثبيذ ثب هغبلؼِ ّوِ خبًجِ ،ايي هَضَع سا دس ػبصهبىّب ٍ ًْبدّبيي كِ لبثليت خلَكيؿذى سا داسا
ّؼتٌذ ،پيبدُػبصي ًوبيذ .خلَكيػبصي ثِ هدوَػِاي اص الذاهبت گفتِ هيؿَد كِ دس لبلت آى ،ػغَح ٍ صهيٌِّبي
گًَبگَى ًظيش كٌتشل ،هبلکيت ٍ هذيشيت اص ثخؾ دٍلتي خبسج ٍ ثِ ثخؾ خلَكي ػپشدُ ؿَد .ثِ ايي تشتيت دس ًْبيت
داهٌِ ًفَر هؼتمين دٍلت ثش فؼبليتّبي التلبدي هحذٍد ؿذُ ٍ توشكض فؼبليتْب دس ثخؾ خلَكي افضايؾ هييبثذ.
الضام ثِ خلَكيػبصي آىچٌبى هحشص ٍ ؿٌبختِ ؿذُ اػت كِ ػوَهبً ثلَست يکغشفِ ٍ آهشاًِ اص عشف هؼئَليي دٍلتي
ثِ ػبصهبىّبي هتجَع اثالؽ هيگشدد .حدن ثباليي اص فؼبليتّبي التلبدي ايشاى دس حبل حبضش دس دػت دٍلت اػت ٍ
هذيشاى دٍلتي ػْذُداس اداسُ ٍاحذّبي التلبدي ّؼتٌذ .ػولکشد ضؼيف ايي ثٌگبُّب ٍ پبيييثَدى ػغح كبسايي آىّب،
هبًٌذ ّش التلبد دٍلتي ديگش ،هَخت ؿکلگيشي اًذيـِ خلَكيػبصي ثٌگبُّبي دٍلتي دس ػبل  1362گشديذّ .شچٌذ كِ
ٍخَد ؿشايظ خٌگ دس كـَس هبًغ اص آى ؿذ كِ خلَكيػبصي ثِ ػٌَاى يک ػيبػت سػوي ثغَس گؼتشدُ اػالم ٍ اخشا
گشدد .ثب اتوبم خٌگ ٍ آغبص ثشًبهِ اٍل تَػؼِ دس ػبلّبي  ،1368-1372ثشًبهِ اكالحبت التلبدي اص خولِ
خلَكيػبصي ٍاحذّبي التلبدي تحت تولک دٍلت ،دس ساع ػيبػتّبي دٍلت لشاس گشفت .خلَكيػبصي دس ساُآّي كِ
ًؼجت ثِ ديگش ػبصهبىّبي دٍلتي اص سيـِّبي ػويكتشي دس هٌبفغ ػوَهي ٍ ػيبػتّبي كالى كـَس ثشخَسداس اػت
ثؼيبس هـکلتش ثِ ًظش هيسػذ .يکي اص هـکالت دس ايي صهيٌِ تٌَع ػَاهلي اػت كِ ثِ هٌظَس ٍاگزاسي ايي ثخؾ ،ثِ
ثخؾ خلَكي ثبيذ دس ًظش گشفتِ ؿَد ] .[1ثب تَخِ ثِ ٍخَد گضيٌِّبي هختلف ٍ ٍخَد هؼيبسّبي هتؼذد دس ايي
تلوينگيشي هيتَاى اص تکٌيکّبي هَخَد دس تلوينگيشي چٌذهؼيبسُ 1ثشاي كبّؾ خغب دس فشآيٌذ تلوينگيشي اػتفبدُ
ًوَد .سٍؽ تحليل ػلؼلِ هشاتجي 2ثِ ػٌَاى يکي اص سٍؽّبي كبسثشدي ؿٌبختِ ؿذُ دس ايي صهيٌِ هحؼَة ؿذُ ٍ
هيتَاى ثب تؼييي هؼيبسّبي هٌبػت ثشاي تلوينگيشي ،ثْتشيي گضيٌِ سا ثشاي خلَكيػبصي دس ساُآّي ايشاى اًتخبة
ًوَد.
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تلوينگيشي چٌذهؼيبسُ ثشاي ستجِثٌذي گضيٌِّب ثب دس ًظش گشفتي تؼذاد هـخلي اص هؼيبسّب اػتفبدُ هيگشدد .چشچوي ٍ
ّوکبساى دس ػبل  1957ثشاي اٍليي ثبس تلوينگيشي چٌذهؼيبسُ سا دس صهيٌِ اًتخبة عشحّبي ػشهبيِگزاسي ثب اػتفبدُ اص
سٍؽ هدوَع ػبدُ ٍصًي 1اػتفبدُ ًوَدُاًذ ] .[2دس ػبل  1956لَع اص سٍؽ لکضيکَگشافيک 2ثشاي ستجِ ثٌذي عشحّب
اػتفبدُ ًوَدُ اػت ] .[3سٍؽ تبپؼيغ 3دس ػبل  1981تَػظ ّبًگ ٍ يَى هؼشفي ؿذ .اػبع ايي تکٌيک ثش ايي
هفَْم اػتَاس اػت كِ گضيٌِ اًتخبثي ،ثبيذ كوتشيي فبكلِ سا ثب ساُحل ايذُآل هثجت (ثْتشيي حبلت هوکي) ٍ ثيـتشيي
فبكلِ سا ثب ساُحل ايذُآل هٌفي (ثذتشيي حبلت هوکي) داؿتِ ثبؿذ ] .[4ثٌبيَى ٍ ّوکبساى دس ػبل  1996سٍؽ الکتشُ 4سا
هؼشفي ًوَدًذ ] .[5ايي سٍؽ تَػظ سٍي دس ػبل  1971ثْجَد ثخـيذُ ؿذ ] .[6ػبػتي دس ػبل  1977سٍؽ تحليل ػلؼلِ
هشاتجي سا اسائِ ًوَد ،دس ايي سٍؽ ػٌبكش تلوينگيشي ثِ كَست ػلؼلِ هشاتجي ثِ ّذف ،هدوَػِاي اص ؿبخقّب ٍ
گضيٌِّب تمؼين هيؿًَذ ] .[7ثبع ٍ ّوکبساى دس ػبل  1977اص سٍؽّبي فبصي دس تلوينگيشي چٌذهؼيبسُ اػتفبدُ
ًوَدًذ ] .[8چشًغ ٍ ّوکبساى سٍؽ تحليل پَؿـي دادُّب 5سا كِ هجتٌي ثش كبسايي ًؼجي اػت ،اسائِ ًوَدًذ .ثشًغ ٍ
ّوکبساى دس ػبل  1984سٍؽ پشٍهيتي 6سا كِ دس آى تبثغ ّذفي ثش هجٌبي تفبٍت ثيي ؿبخقّب تؼشيف هيؿَد سا اسائِ
ًوَدًذ ].[9,10
ثْجَد دس سٍؽّبي تلوينگيشي چٌذهؼيبسُ اص عشيك تشكيت سٍؽّبي هختلف اًدبم گشفت .ػيؼکبع ٍ ّوکبساى دس
ػبل  1984سٍؽ فبصي سا ثِ ّوشاُ الکتشُ ٍ ّوچٌيي گَهض ٍ ليگشئَ دس ػبل  2000اص تشكيت هدوَػِّبي فبصي ٍ سٍؽ
پشٍهيتي اػتفبدُ ًوَدُاًذ ] .[11,12ثشخي اص هحمميي اص تشكيت سٍؽ فبصي ٍ تبپؼيغ اػتفبدُ ًوَدًذ (چي دس ػبل
 ،2001يًَگ دس ػبل  ٍ 2006لي دس ػبل ّ .[13,14,15] )2007بئَ ٍ ّوکبساى دس ػبل  2008اص تئَسي دهپؼتش-ؿفش 7دس
سٍؽ تحليل ػلؼلِ هشاتجي ثشاي حل هؼبئل تلوينگيشي چٌذهؼيبسُ كِ اعالػبت كبهل ًذاسًذ ،اػتفبدُ ًوَدًذ ].[16
ّوچٌيي اص تکٌيک ّبي َّؽ هلٌَػي ًيض دس حل ايي هؼبئل اػتفبدُ ؿذُ اػت .دس ػبل ّ ٍ َّ 2010وکبساى اص
سٍؽّبي يکپبسچِ خْت حل هؼبئل اػتفبدُ ًوَدُاًذ ].[17
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دس هَاسدي كِ اعالػبت تلوينگيشي ًبلق اػت ،هؼوَال اص سٍؽّبيي كِ دس دٍ فبص ّؼتٌذ ،اػتفبدُ هيؿَد .دس فبص اٍل
اعالػبت ًبلق ثب اػتفبدُ اص هکبًيضمّبي يبدگيشي ٍ سٍؽّبي اثتکبسي تکويل هيؿَد ٍ دس فبص دٍم اص سٍؽّبي هؼوَل
تلوينگيشي چٌوذهؼيبسُ ثشاي حل هؼئلِ اػتفبدُ هيگشدد.
دس ػبل  2010خٌگ ٍ ّوکبساى همبلِاي سا دس صهيٌِ ٍاگزاسي ػشهبيِگزاسي ٍ تَػؼِ ؿيَُّبي هختلف حولًٍمل ثِ
ثخؾ خلَكي اسائِ ًوَدًذ .دس ايي همبلِ ػشهبيِگزاسي دس ؿيَُّبي هختلف حولًٍمل دس كـَس چيي ثشسػي ؿذُ اػت
] .[18دس همبلِاي كِ تَػظ لبدسي ٍ ّوکبساى دس ػبل  2008هٌتـش ؿذُ اػت اص سٍؽ تحليل پَؿـي دادُّب ٍ تحليل
ػلؼلِ هشاتجي ٍ ّوچٌيي ؿجيِػبصي دس ثْجَد ٍ ثْيٌِػبصي ؿجکِّبي ساُآّي اػتفبدُ ؿذُ اػت ] .[19هْبخشي ٍ
ّوکبساى دس ػبل  2010ثِ هکبًيبثي ايؼتگبُّبي ساُآّي ايشاى ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبي تحليل پَؿـي دادُّب ٍ تحليل
ػلؼلِ هشاتجي پشداختِاًذ .دس ايي همبلِ چْبس هؼيبس اكلي استجبط سيلي ،خذهبت هؼبفشي ،ؿْشػبصي ٍ هؼبئل التلبدي دس
ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ] .[20دس ػبل  2002پبليت ٍ اػويت همبلِاي سا ثشاي اسصيبثي خلَكيػبصي دس ثشيتبًيب هَسد ثشسػي
لشاس اسائِ دادُاًذ .اص ًتبيح ايي همبلِ هيتَاى ثِ كبّؾ ّضيٌِّبي ػوليبتي ٍ افضايؾ كبسايي اص عشيك خلَكيػبصي
اؿبسُ ًوَد ] .[21دس ػبل  2002اػتيچ ٍ ّوکبساى خلَكيػبصي دس ساُآّي ثشصيل ٍ آسطاًتيي ٍ دس ػبل ًَ 1998لض
خلَكيػبصي سا دس ساُآّي ثشيتبًيب اص خٌجِّبي هختلف هَسد ثشسػي لشاس دادُاًذ ].[22,23

 - 3هفبّين پبيِاي خلَكيػبصي
 -1-3تؼبسيف اٍليِ
خلَكيػبصي تالؿي دس خْت تَخِ ثِ ًمؾ ثبصاس دس همبثل تلوينّبي دٍلت ثِ ػٌَاى كبسگضاس التلبدي اػت .دس ٍالغ
هفَْم خلَكيػبصي گؼتشدُتش اص تغييش كشف هبلکيت ثٌگبُّبي تَليذي اػت .اًذيـِ اكلي دس تفکش خلَكيػبصي،
حبكنكشدى هکبًيضم ثبصاس ثش تلوينّبي التلبدي ثَدُ كِ ًتيدِ آى ايدبد فضبي سلبثتي ثشاي ثٌگبُّبي خلَكي ثَدُ ٍ اص
ايي عشيك كبسايي ثٌگبُّب ًؼجت ثِ ثخؾ ػوَهي استمب پيذا هيًوبيذٍ .اطُ خلَكيػبصي ثِ سٍؽّبي هختلفي گفتِ
هيؿَد كِ ثبػث تغييش ساثغِ ثيي دٍلت ٍ ثخؾ خلَكي گشدد .اص خولِ فشٍؽ داساييّبي هتؼلك ثِ دٍلت،
همشساتصدايي ،حزف ضَاثظ هحذٍدكٌٌذُ ٍ هؼشفي سلبثت دس اًحلبسّبي هغلك دٍلتي ٍ پيوبًکبسي ٍ ٍاگزاسي تَليذ كبال ٍ
خذهبتي كِ تَػظ دٍلت اداسُ ٍ تبهيي هبلي هيؿًَذ .خلَكيػبصي حشكت ثِ ػَي التلبد ثبصاس اص سٍؽّبيي ًظيش
ػيبػتگزاسي التلبدي ،تَػؼِ ثخؾ خلَكي ٍ خلَكيػبصي هَػؼبت التلبدي ػوَهي اػت .اص اّذاف
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خلَكيػبصي هيتَاى ثِ كبّؾ ًمؾ دٍلت دس فؼبليتّبي التلبدي ،افضايؾ هـبسكت هشدم دس اهَس التلبدي ٍ
تلوينگيشي ،افضايؾ ػغح كبسايي هَػؼبت التلبدي تحت تولک دٍلت اص عشيك خلَكيػبصي ،تخليق هغلَة
هٌبثغ كـَس ثش اػبع ػولکشد ثبصاس ،تَػؼِ ثبصاس ػشهبيِ دس داخل كـَس اص عشيك سًٍك ثخـيذى ثِ ثبصاس ثَسع ٍ اٍساق
ثْبداس ،گؼتشؽ هبلکيت ٍػيغ ػْبم ٍ هـبسكت الـبس هختلف هشدم دس ػشهبيِگزاسي ،كبّؾ ّضيٌِّبي ثَدخِاي دٍلت
ٍ ايدبد اًگيضُ كبسي دس كبسكٌبى هَػؼِّبي التلبدي اص عشيك ٍاگزاسي ػْبم هَػؼِ ثِ آًْب اؿبسُ ًوَد .ثغَس كلي
هْوتشيي ّذف خلَكيػبصي دس اكثش كـَسّب افضايؾ كبسايي ثٌگبُّب ٍ ثْيٌِػبصي تخليق هٌبثغ اػتً .کتِ اػبػي
دس خلَف افضايؾ كبسايي اص عشيك خلَكيػبصي ايي اػت كِ كشف اًتمبل هبلکيت ًويتَاًذ ػغح كبسايي سا افضايؾ
دّذ ثلکِ ػٌلش سلبثت ًيض ًمؾ هَثشي سا دس ايي فشايٌذ داسد ].[23,24
 -2-3ؿيَُ ّبي خلَكيػبصي
ثب دس ًظش گشفتي ًحَُ هبلکيت هَػؼِّبي دٍلتي ،ؿيَُ ٍاگزاسي ؿشكتّبي دٍلتي ثِ ثخؾ خلَكي سا هيتَاى ثِ دٍ
ثخؾ خلَكيػبصي ّوشاُ ثب ٍاگزاسي هبلکيت ٍ ثذٍى ٍاگزاسي هبلکيت تمؼين ًوَد.
دسخلَكيػبصي ّوشاُ ثب ٍاگزاسي هبلکيت ،هبلکيت ثٌگبُّبي دٍلتي اص دٍلت ػلت ؿذُ ٍ ثِ ػشهبيِگزاساى خلَكي
هٌتمل هيؿَد .سٍؽّبي ػشضِ ػْبم ٍاحذّب ثِ ػوَم هشدم ،ػشضِ ػْبم ٍاحذّب ثِ اؿخبف خبف ،تدضيِ ٍاحذّبي
ثضسگ ثِ ٍاحذّبي كَچکتش ٍ ٍاگزاسي آًْب ،فشٍؽ داسايي ٍاحذّبي هَسد ًظش ،فشٍؽ ٍاحذ دٍلتي ثِ هذيشاى ٍ كبسكٌبى آى
ٍاحذ ،ػشهبيِگزاسي خذيذ ثخؾ خلَكي دس ٍاحذّبي دٍلتي اص هشػَمتشيي سٍؽّبي ٍاگزاسي ؿشكتْبي دٍلتي ثِ ثخؾ
خلَكي ّوشاُ ثب ٍاگزاسي هبلکيت اػت .دسخلَكيػبصي ثذٍى ٍاگزاسي هبلکيت ،اكَالً فشٍؽ ػْبم ثش ػبيش سٍؿْبي
ٍاگزاسي اسخحيت داسد .صيشا ايي سٍؽ هَخت اًتمبل حمَق هبلکبًِ ثِ ػْبهذاساى هيؿَد ٍ آًْب ثشاي كؼت ػَد ثيـتش
ػؼي دس ػولکشد ثْتش ؿشكت ٍ كبّؾ ّضيٌِّب خَاٌّذ داؿت .دس ثشخي اص كـَسّب ٍ دس ثؼضي اص ؿشكتّبي خبف ،هوکي
اػت فشٍؽ كبهل آى ؿشكت ثِ داليل هبلي ٍ ػيبػي اهکبىپزيش ًجبؿذ ،ثٌبثشايي دس ايي ؿشايظ ثبيذ ساُحلّبي ديگشي سا
ثشاي خلَكيكشدى ٍاحذّبي دٍلتي پيذا ًوَد .اكَالً دس خلَكيػبصي ثذٍى ٍاگزاسي هبلکيت ػؼي هيؿَد كِ هذيشيت
ٍاحذ هَسدًظش ثِ ثخؾ خلَكي ٍاگزاس ؿَد ثذٍى آًکِ هبلکيت داساييّبي آى اًتمبل يبثذ].[1
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دس ػلن تلوينگيشي كِ د س آى اًتخبة يک ساّکبس اص ثيي ساّکبسّبي هَخَد ٍ يب اٍلَيتثٌذي ساّکبسّب هغشح اػت،
سٍؿْبي تلوينگيشي ثب ؿبخقّبي چٌذگبًِ ( )MADMاس اّويت صيبدي ثشخَسداس ّؼتٌذ .اص ايي هيبى سٍؽ  AHPثيؾ
اص ػبيش سٍؿْب دس ػلن هذيشيت هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت .فشايٌذ تحليل ػلؼل ِ هشاتجي يکي اص هؼشٍفتشيي فٌَى
تلوينگيشي چٌذ هٌظَسُ اػت كِ اٍليي ثبس تَػظ تَهبعال .ػبػتي ػشالي االكل دس دِّ  1970اثذاع گشديذ .فشايٌذ
تحليل ػلؼلِ هشاتجي هٌؼکغكٌٌذُ سفتبس عجيؼي ٍ تفکش اًؼبًي اػت .ايي تکٌيک ،هؼبئل پيچيذُ سا ثش اػبع آثبس
هتمبثل آًْب هَسد ثشسػي لشاس هيدّذ ٍ آًْب سا ثِ ؿکلي ػبدُ تجذيل كشدُ ٍ ثِ حل آى هيپشداصد .فشايٌذ تحليل ػلؼلِ
هشاتجي دس ٌّگبهي كِ ػول تلوينگيشي ثب چٌذ گضيٌِ سليت ٍ هؼيبس تلوينگيشي هَاخِ اػت ،اػتفبدُ هيگشدد.
هؼيبسّبي هغشح ؿذُ هيتَاًذ كوي ٍ كيفي ثبؿٌذ .اػبع ايي سٍؽ تلوينگيشي ،ثش همبيؼبت صٍخي ًْفتِ اػت.
تلوينگيشي ثب ايدبد دسخت ػلؼلِ هشاتجي تلوين آغبص هيگشدد .دسخت ػلؼلِ هشاتت تلوين ،ػَاهل هَسد همبيؼِ ٍ
گضيٌِّبي سليت هَسد اسصيبثي دس تلوين سا ًـبى هيدّذ .ػپغ يک ػشي همبيؼبت صٍخي اًدبم هيگيشد .ايي همبيؼبت
ٍصى ّش يک اص فبكتَسّب سا دس ساػتبي گضيٌِّب ًـبى هيدّذ .دس ًْبيت هٌغك فشآيٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتجي ثِ گًَِاي
هبتشيغّبي حبكل اص همبيؼبت صٍخي سا ثب يکذيگش تلفيك هيػبصد كِ تلوين ثْيٌِ حبكل گشدد].[25
 -1-4اكَل فشايٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتجي گشٍّي
ػبػتي چْبس اكل صيش سا ثِ ػٌَاى اكَل فشآيٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتجي ثيبى ًوَدُ ٍ كليِ هحبػجبت ،لَاًيي ٍ همشسات سا
ثش ايي اكَل ثٌب ًْبدُ اػت .ايي اكَل ؿبهل ؿشط هؼکَػي ،اكل ّوگٌيٍ ،اثؼتگي ٍ اًتظبسات اػت .دس ؿشايظ
هؼکَع اگش تشخيح ػٌلش  Aثش ػٌلش  Bثشاثش  nثبؿذ ،تشخيح ػٌلش  Bثش ػٌلش  Aثشاثش  1/nاػت .دس اكل ّوگٌي ،ػٌلش A

ثب ػٌلش  Bثبيذ ّوگي ٍ لبثل همبيؼِ ثبؿذ .ثِ ثيبى ديگش ثشتشي ػٌلش  Aثش ػٌلش ً Bويتَاًذ ثي ًْبيت يب كفش ثبؿذ .دس
ٍاثؼتگي ّش ػٌلش ػلؼلِ هشاتجي ثِ ػٌلش ػغح ثبالتش خَد هيتَاًذ ٍاثؼتِ ثبؿذ ٍ ثِ كَست خغي ايي ٍاثؼتگي تب
ثبالتشيي ػغح هيتَاًذ اداهِ داؿتِ ثبؿذ .دس اكل اًتظبساتّ ،شگبُ تغييشي دس ػبختوبى ػلؼلِ هشاتجي سخ دّذ ،فشايٌذ
اسصيبثي ثبيذ هدذد اًدبم گيشد .ثشاي اًدبم همبيؼبت ،اهتيبصات اختلبف يبفتِ تَػظ ّش يک اص تلوينگيشاى ّن ٍصى
تلمي ؿذُ ٍ دس ًْبيت اص سٍؽ هيبًگيي ٌّذػي ثشاي تـکيل هبتشيغ ًْبيي اػتفبدُ ؿذُ اػت (ساثغِ .)1

ساثغِ ()1

6

i,j=1,2,...,n i  j

k

1

 k

xij =   x ijl 
 l=1


 -2-4هذل فشايٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتجي گشٍّي
ثکبسگيشي ايي سٍؽ هؼتلضم چْبس لذم هذلػبصي ،لضبٍت تشخيحي ،هحبػجبت ٍصىّبي ًؼجي ٍ ادغبم ٍصىّبي ًؼجي
اػت.
دس هذلػبصي ،هؼألِ ٍ ّذف تلوينگيشي ثِ كَست ػلؼلِ هشاتجي اص ػٌبكش تلوين كِ ثب ّن دس استجبط ّؼتٌذ ،اػتخشاج
هيؿَد .ػٌبكش تلوين ؿبهل ؿبخقّبي تلوينگيشي ٍ گضيٌِّبي تلوين ّؼتٌذ .فشايٌذ تحليل ػلؼلِهشاتجي ًيبصهٌذ
ؿکؼتي يک هؼبلِ ثب چٌذيي ؿبخق ثِ ػلؼلِهشاتجي اص ػغَح اػت .ػغح ثبال ثيبًگش ّذف اكلي فشايٌذ تلوين گيشي
اػت .ػغح دٍمً ،ـبىدٌّذُ ؿبخقّبي ػوذُ ٍ اػبػي كِ هوکي اػت ثِ ؿبخقّبي فشػي ٍ خضئيتش دس ػغح ثؼذي
ؿکؼتِ ؿًَذ ،ثَدُ ٍ ػغح آخش گضيٌِّبي تلوين سا اسائِ هيكٌذ.
دس لضبٍت تشخيحي ،همبيؼِ گضيٌِّبي هختلف تلوين ،ثش اػبع ّش ؿبخق ٍ لضبٍت دس هَسد اّويت ؿبخق ،ثب اًدبم
همبيؼبت صٍخي كَست هيپزيشد .ثؼذ اص عشاحي ػلؼلِ هشاتت هؼبلِ تلوين ،تلوينگيشًذُ ثبيذ هدوَػِ
هبتشيغّبيي سا كِ ثِعَس ػذدي اّويت يب اسخحيت ًؼجي ؿبخقّب سا ًؼجت ثِ يکذيگش ٍ ؿبخقّب سا ًؼجت ثِ ّش
گضيٌِ ًـبى هيدّذ ،ايدبد كٌذ .ايي كبس ثب اًدبم همبيؼبت دٍ ثِ دٍ ثيي ػٌبكش تلوين (همبيؼِ صٍخي) ٍ اص عشيك
تخليق اهتيبصات ػذدي كِ ًـبىدٌّذُ اسخحيت يب اّويت ثيي دٍ ػٌلش تلوين اػت ،كَست هيگيشد .ثشاي اًدبم ايي
كبس هؼوَال اص همبيؼِ گضيٌِّب ثب ؿبخق  iام ًؼجت ثِ گضيٌِّب يب ؿبخقّبي  jام اػتفبدُ هيؿَد كِ دس خذٍل صيش
ًحَُ اسصؽگزاسي ؿبخقّب ًؼجت ثِ ّن ًـبىدادُ ؿذُ اػت.

دس

خذٍل  -1اسصؽ گزاسي ؿبخقّب ًؼجت ثِ ّن
اسصؽ تشخيحي

همبيؼِ ً iؼجت ثِ j

تَضيح

1

اّويت ثشاثش

گضيٌِ يب ؿبخق ً iؼجت ثِ  jاّويت ثشاثش داسًذ.

3

ًؼجتبً هْوتش

گضيٌِ يب ؿبخق ً iؼجت ثِ  jكوي هْوتش اػت.

5

هْوتش

گضيٌِ يب ؿبخق ً iؼجت ثِ  jهْوتش اػت.

7

خيلي هْوتش

گضيٌِ يب ؿبخق  iداساي اسخحيت خيلي ثيـتشي اص  jاػت.

9

كبهالً هْن

گضيٌِ يب ؿبخق هغلمبً  iاص  jهْوتش ٍ لبثل همبيؼِ ثب ً jيؼت.

8ٍ6ٍ4ٍ2

اسصؿْبي هيبًي ثيي اسصؿْبي تشخيحي سا ًـبى هي دّذ

7

هحبػجِ ٍصىّبي ًؼجي ،ثشاي تؼييي ٍصى ػٌبكش تلوين ًؼجت ثِ ّن اص هدوَػِاي اص هحبػجبت ػذدي اػتفبدُ
هيؿَد .دس ادغبم ٍصًْبي ًؼجي ثِ هٌظَس ستجِثٌذي گضيٌِّبي تلوين ،ثبيذ ٍصى ًؼجي ّش ػٌلش سا دس ٍصى ػٌبكش ثبالتش
ضشة كشد تب ٍصى ًْبيي آى ثذػت آيذ .ثب اًدبم ايي هشحلِ ثشاي ّش گضيٌِ ،همذاس ٍصى ًْبيي ثذػت هيآيذ.
ًشخ ًبػبصگبسي 1كِ دس ساثغِ ( )1اسائِ ؿذُ اػتً ،ـبى دٌّذُ هيضاى اػتوبد ثِ همبيؼبت صٍخي اػت .تدشثِ ًـبى دادُ
اػت كِ اگش ًشخ ًبػبصگبسي كوتش اص  0/10ثبؿذ ػبصگبسي همبيؼبت لبثل لجَل ثَدُ ٍ دس غيش ايٌلَست همبيؼِّب ثبيذ
تدذيذ ًظش ؿَد .لذمّبي صيش ثشاي هحبػجِ ًشخ ًبػبصگبسي ثِ كبس گشفتِ هيؿَد:
هبتشيغ همبيؼبت صٍخي دس ثشداس ػتًَي ٍصى ًؼجي ضشة ؿذُ ٍ ثشداس خذيذي سا كِ ثِ ايي عشيك ثذػت هيآيذ ،ثشداس
هدوَع ٍصًيً 2بهيذُ هيؿَد .اص تمؼين ػٌبكش ثشداس هدوَع ٍصًي ثش ثشداس اٍلَيت ًؼجي ثشداس ػبصگبسي 3ثذػت هيآيذ.
 maxهيبًگيي ػٌبكش ثشداس ػبصگبسي اػت .ؿبخق ًبػبصگبسي 4اص عشيك ساثغِ ( )1تؼشيف هيؿَد .دس ايي ساثغِ n
ًـبىدٌّذُ تؼذاد گضيٌِّبي هَخَد دس هؼبلِ اػت ].[25

λ max -n
n-1

ساثغِ ()1

=II

دس ًْبيت ًشخ ًبػبصگبسي اص تمؼين ؿبخق ًبػبصگبسي ثشؿبخق ًبػبصگبسي تلبدفي  5ثذػت هيآيذ( .ساثغِ )2

II
IRI

(ساثغِ )2

=IR

ؿبخق ًبػبصگبسي تلبدفي اص خذٍل صيش اػتخشاج هيؿَد.
خذٍل  -2ؿبخق تلبدفي

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IRI

0

0

0.6

0.9

1.12

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5

1

)Inconsistency Ratio (IR
)Weighted Sum Vector (WSV
3
)Consistency Vector (CV
4
)Inconsistency Index (II
5
)Inconsistency Random Index (IRI
2
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 - 5پيبدُػبصي هذل پيـٌْبدي
 -1-5اًتخبة گضيٌِّب
ّوبًغَس دس كِ دس ثخؾ ػَم اؿبسُ ؿذ سٍؽ ّبي خلَكيػبصي سا هي تَاى ثِ دٍ دػتِ تمؼين ًوَد .دس سٍؽ اٍل
ٍاگزاسي هبلکيت دٍلتي ثِ ثخؾ خلَكي ٍ دس سٍؽ دٍم خلَكي ػبصي ثذٍى ٍاگزاسي هبلکيت ثِ ثخؾ خلَكي اًدبم
هيؿَد .ثب تَخِ ثِ اّويت تلوينگيشي دس ايي صهيٌِ ،گضيٌِّب ثِ گًَِاي دس ًظش گشفتِ ؿذُاًذ كِ ّش دٍ سٍؽ ثِ
كَست كبهل پَؿؾ دادُ ؿَد ،تب ثتَاى ثب تَخِ ثِ خٌجِ كبسثشدي هؼئلِ اسائِ ؿذُ ،ثْتشيي سٍؽ سا ثشاي خلَكيػبصي
ساُآّي ايشاى اػتفبدُ ًوَد .ثب هغبلؼبت گؼتشدُ پظٍّؾّبي اًدبم ؿذُ ٍ ثب دس ًظش گشفتي پبساهتشّبي هَسد ًيبص دس
خلَكيػبصي ساُآّي ايشاى ،گضيٌِّبي لشدادّبي خذهبت ٍ اخبسُ ،1لشدادّبي هذيشيتيٍ ،2اگزاسي اهتيبصاتٍ ،3اگزاسي
اهتيبص ػبخت ،ثْشُ ثشداسي ٍ اًتمبل  ٍ )BOT( 4خلَكيػبصي كبهل 5ثِ ػٌَاى هْنتشيي گضيٌِّب اًتخبة ؿذُاًذ.
دس سٍؽ لشدادّبي خذهبت ٍ اخبسُ هيتَاى خذهبت پبيِ ًظيش ًظبفت ٍاگي ،سًگآهيضي لکَهَتيَّب ،خذهبت اهٌيتي ٍ ...
سا ثِ ثخؾ خلَكي ٍاگزاس ًوَد .ثب اًدبم ايي ٍاگزاسي توبهي كٌتشلّبي هذيشيتي ثِ ٍيظُ كبسّبي پبسُ ٍلت (ثِ خبي
اػتخذام كبسهٌذاى توبم ٍلت) دس ثخؾ ػوَهي ثبلي هيهبًذ.
لشدادّبي هذيشيتي اغلت ثِ ػٌَاى يک هشحلِ همذهبتي ٍ گزسي پيؾ اص هؼشفي يک دٍسُ ثلٌذهذت خلَكيػبصي اخشا
هيؿَد .ػشهبيِ ثخؾ خلَكي هوکي اػت هٌدش ثِ افضايؾ ػولکشد هبلي هدوَػِ ؿَد .ثب افضايؾ تَاى هبلي
هدوَػِ اهکبى تشثيت ًيشٍّبي هتخلق ثشاي ثخؾ خلَكي فشاّن هيآيذ.
دس ٍاگزاسي اهتيبصات ،ثخؾ خلَكي ػوليبت خغَط ساُآّي ٍ يب تؼويش ٍ ًگْذاسي آى سا ثشاي يک صهبى هـخق دسدػت
هيگيشد .ػبختبس صيشثٌبيي ّوچٌبى دسدػت دٍلت ثبلي هبًذُ ٍ دٍسُ ٍاگزاسي اهتيبص هؼوَال  25-30ػبل ثَدُ ٍ اغلت
لبثل توذيذ اػت .دس ايي سٍؽ هؼئَليتّبي هبلي اص ثخؾ دٍلتي ثِ ثخؾ خلَكي اًتمبل هييبثذ .ثب تَخِ ثِ هؼيي
ثَدى هذت ثْشُثشداسي ،ثخؾ خلَكي اص توبم تَاى خَد ثشاي ثْشُثشداسي حذاكثشي دس دٍسُ لشاسداد اػتفبدُ هيكٌذ.

1

Service Contract
Management Contract
3
Concessions
4
)Built Operate Transfer Concessions (BOT
5
Full Privatization
2
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دس سٍؽ ٍاگزاسي اهتيبص ػبخت ،ثْشُ ثشداسي ٍ اًتمبل ،ثخؾ خلَكي ػبختبسّبي صيشثٌبيي سا ايدبد ٍ ساُاًذاصي هيكٌذ ٍ
پغ اص اتوبم دٍسُ هـخلي ثِ دٍلت اًتمبل هيدّذ .اغلت حوبيت ثخؾ دٍلتي ثشاي دٍام التلبدي پشٍطُ هَسد ًيبص
اػت.
دس خلَكيػبصي كبهل ،دٍلت داسايي ساُآّي سا فشٍختِ ٍ كليِ حمَق سا ثِ عَس دائن ثِ ثخؾ خلَكي ٍاگزاس هيكٌذ .دس
ايي سٍؽ تَاهب سيؼکّب ٍ اختيبسات ثِ ثخؾ خلَكي هٌتمل هيؿَد .دس ايي سٍؽ دٍلت اص عشيك لبًَىگزاسي
ػيبػتْبي هـخلي سا اػوبل هيكٌذ .ايي يک ؿکل ًبدس خلَكيػبصي اػت كِ دس ساُآّيّبي ًيَصلٌذ ٍ چيي اخشا ؿذُ
ٍ دس اسدى تحت ثشسػي اػت .دس ايي سٍؽ ثخؾ خلَكي اًگيضُ ػشهبيِگزاسي داؿتِ ٍ ثْشٍُسي ثِ عَس هـخلي سٍ ثِ
افضايؾ اػت.
گضيٌِّبي لبثل اػتفبدُ ثشاي خلَكيػبصي تٌْب ثِ هَاسد هغشح ؿذُ هحذٍد ًويؿَد .اص ػبيش گضيٌِّب هيتَاى ثِ
ػبختبس حكالضحوِاي (ثبثت يب هتغيش) ،ػْويِّبي دٍلتي ،تخليق سيؼک ٍ ضوبًتّب اؿبسُ ًوَد.
 -2-5اًتخبة ؿبخقّب
ثب تَخِ ثِ اّويت ؿبخقّب دس ًتيدِ تلوينگيشي ٍ تخلليثَدى هؼئلِ هغشح ؿذُ دس ايي همبلِ ،ثِ هٌظَس اػتفبدُ
اص ًظشات كبسؿٌبػبى هدشة دس ايي صهيٌِ ،پشػـٌبهِّبيي تْيِ ٍ ثشاي آًْب اسػبل ؿذ .دس ايي پشػـٌبهِ ثشاي ّش
ؿبخق ٍصًي هؼيي ؿذُ ٍ پغ اص تؼييي ٍصى ّش ؿبخق تَػظ كبسؿٌبػبى ،هيبًگيي اٍصاى هَخَد هحبػجِ ؿذُ ٍ
ؿبخقّب ثِ تشتيت اٍلَيت ستجِثٌذي ؿذُ ٍ ػپغ ؿبخقّبيي كِ داساي اٍلَيت ثَدُاًذ ،ثشاي اػتفبدُ دس هذل
تلوينگيشي اًتخبة ؿذُاًذ .دس ًْبيت ؿبخقّبي تذاٍم كٌتشل دٍلت ،تحمك اّذاف ثلٌذهذت ،كبساييّ ،ضيٌِّب،
ّوبٌّگي ثب ػيبػتّبي كالى ،سيؼک ٍ ثبصگـت ػشهبيِ اًتخبة ؿذُاًذ.
ثب دس ًظش گشفتي ػذم پيبدُػبصي هَفك خلَكيػبصي كبهل ساُآّي دس ثشخي اص كـَسّبي دًيب ،تذاٍم كٌتشل دٍلت دس ايي
صهيٌِ هيتَاًذ يکي اص پبساهتشّبي تبثيشگزاس دس ًحَُ ٍاگزاسي ايي اهتيبص ثِ ثخؾ خلَكي ثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ّوشاػتب
ثَدى اّذاف كَتبُ هذت ،هيبى هذت ٍ ثلٌذهذت دس كَست ثشآٍسدُ ؿذى اّذاف ثلٌذهذت اص عشيك گضيٌِ پيـٌْبدي
لغؼب ػبيش اّذاف ًيض تب حذ صيبدي ثشاٍسدُ خَاّذ ؿذ.
دس ساػتبي پيبدُػبصي كٌتشل دٍلتي ٍ ثشآٍسدُؿذى اّذاف اػتشاتظيک دٍلتّ ،وبٌّگي ٍ ّوگبمثَدى ؿيَُ خلَكيػبصي
ثب ػيبػتّبي كالى اص خولِ گؼتشؽ ٍ تَػؼِ خغَط ٍ ًبٍگبى سيلي ٍ ثْشُهٌذي ًَاحي هختلف كـَس اص حولًٍمل سيلي،
اص هْنتشيي ٍ تبثيشگزاستشيي پبساهتشّب دس تلوينگيشي هحؼَة هيؿَد .ايدبد اًگيضُ دس ثخؾ خلَكي ثِ هٌظَس خزة
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ػشهبيِ اص هْنتشيي ساّکبسّب ثشاي خلَكيػبصي هَفك هحؼَة ؿذُ ٍ ثبيذ ايي ػبهل ثِ ػٌَاى يکي اص پبساهتشّبي
هَثش دس تلوين ًْبيي دس ًظش گشفتِ ؿَد .ايدبد اًگيضؽ دس ػشهبيِگزاساى اص عشيك ثبصگـت ػشهبيِ ثِ ّوشاُ سيؼک
تَخيِپزيش كَست هيپزيشد.
ً -3-5وَداس ػلؼِ هشاتجي
دس ؿکل ً 1وَداس ػلؼِ هشاتجي ،دس ػغح اٍلّ ،ذف تلوينگيشي هـخق ؿذُ ٍ دس ػغح دٍم ؿبخقّبي تلوينگيشي
ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػت .اهکبى ايدبد صيش ػغح ثِ هٌظَس ًوبيؾ صيش ؿبخقّب دس ػغح دٍم ٍخَد داسد .دس ػغح ػَم
گضيٌِّبي هَسد اػتفبدُ دس فشآيٌذ تلوينگيشي ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػت.
سطح هدف
سطح شاخصها
اوتخاب بٍتزيه شيُي خصُصيساسي در رايآٌه ايزان

سطح گشينهها
دف

کىتزل دَلت

باسگشت سزمايً

قزاردادهاي خدمات و

قزاردادهاي

اجاره

مديزيت

 -4-5الَيتثٌذي

ٌماٌىگي با سياستٌاي کالن

واگذاري امتياسات

ٌشيىً

ريسک

َاگذاري امتياس
ساخت ،بٍزيبزداري َ
اوتقال

کارايي

خصوصيساسي
کامل

ٌِّب
ؿبخقّب ٍ گض
ومُدار سلسلً مزاتبي بزاي اوتخاب بٍتزيه شيُي خصُصيساسي در رايآٌه ايزان
شکلي-1

دس ايي هشحلِ ثشاي ّشيک اص هؼيبسّب ،هبتشيغ همبيؼبت صٍخي تـکيل ٍ ايي هبتشيغ ثب اػتفبدُ اص ًظشات ػِ هتخلق
كٌؼت سيلي تکويل ؿذُ اػت .دس ايي هشحلِ اهتيبصات اختلبف يبفتِ تَػظ ّش يک اص تلوينگيشاى ّن ٍصى تلمي ؿذُ
ٍ اص سٍؽ هيبًگيي ٌّذػي ثشاي تـکيل هبتشيغ ًْبيي اػتفبدُ ؿذُ ٍ ًتيدِ آى دس خذٍل ؿوبسُ  3اسائِ ؿذُ اػت .ثش
سٍي توبهي هبتشيغّبي همبيؼبت صٍخي تَػظ ًشم افضاس  expert choiceتؼت ًبػبصگبسي اًدبم ؿذُ ٍ اص آًدبيي كِ
هيضاى ؿبخق ًبػبصگبسي لبثل لجَل كوتش اص  0/1هيثبؿذ ،همبديش ًبػبصگبسي دس هبتشيغ هشثَعِ تلحيح ٍ دس ّش خذٍل
ًـبى دادُ ؿذُ اػت ].[26
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خذٍل  -3همبيؼبت صٍخي ؿبخقّب ًؼجت ثِ ّذف
سيؼک

ّوبٌّگي ثب

ّضيٌِّب

كبسايي

3/55

1/58

4/21

2/88

2/28

0/37

2/62

2/88

0/69

0/43

3

0/37

0/34

ػيبػتّبي كالى

ثبصگـت

تذاٍم كٌتشل

همبيؼِ ًؼجي

ػشهبيِ

دٍلتي

ؿبخقّب

2/5

تذاٍم كٌتشل دٍلتي
ثبصگـت ػشهبيِ
كبسايي
ّضيٌِ ّب
ّوبٌّگي ثب

3/3

ػيبػتّبي كالى

ً ; 0/06بػبصگبسي

سيؼک

دس ايي ثخؾ پغ اص همبيؼِ صٍخي ؿبخقّب ،گضيٌِّب ًؼجت ثِ ّش ؿبخق همبيؼِ ؿذُاًذ ،ثِ ػٌَاى ًوًَِ دس خذٍل 4
همبيؼِ صٍخي گضيٌِّب ًؼجت ثِ ؿبخق تذاٍم كٌتشل دٍلتي ًـبى دادُ ؿذُ اػت .ػبيش همبيؼبت ثِ عشيك هـبثِ
اًدبم ؿذُ اػت.
خذٍل  -4همبيؼبت صٍخي گضيٌِّب ًؼجت ثِ ؿبخق تذاٍم كٌتشل دٍلتي
خلَكيػبصي

ٍاگزاسي اهتيبص ػبخت،

ٍاگزاسي

لشاسدادّبي

لشاسدادّبي

كبهل

ثْشُثشداسي ٍ اًتمبل

اهتيبصات

هذيشيتي

خذهبت ٍ اخبسُ

8/3

3/3

4/64

6/9

2/28

0/14

0/18

5/64

0/34

تذاٍم كٌتشل دٍلتي
لشاسدادّبي خذهبت
ٍ اخبسُ
لشاسدادّبي هذيشيت
ٍاگزاسي اهتيبصات
ٍاگزاسي اهتيبص ػبخت،

7/95

ثْشُثشداسي ٍ اًتمبل

ً ; 0/08بػبصگبسي

1

خلَكيػبصي كبهل

ّوبًغَسكِ دس ؿکل  2هـبّذُ هيؿَد دس ستجِثٌذي ؿبخقّب ،تذاٍم كٌتشل دٍلتي ثيـتشيي اٍلَيت سا ثِ خَد اختلبف
دادُ كِ ثب تَخِ ثِ ًحَُ خلَكي ػبصي دس ايشاى ٍ ٍاگزاسي تذسيدي ٍ ػذم حزف يکجبسُ دٍلت ايي ثشتشي هٌغمي ثِ ًظش
هيسػذ.
دس ؿکل  3سٍؽ ػمذ لشاسدادّبي اخبسُ ٍ خذهبت ثِ ػٌَاى گضيٌِ ثشتش اًتخبة ؿذُ اػت .ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبكل هيتَاى
الَيت خلَكيػبصي دس ساُ آّي ايشاى سا ثِ تشتيت ػمذ لشاسدادّبي اخبسُ خذهبتٍ ،اگزاسي ػوليبت ػبختٍ ،اگزاسي
اهتيبصات ،لشاسدادّبي هذيشيتي ٍ دس ًْبيت خلَكيػبصي كبهل ثيبى ًوَد .ثب تَخِ ثِ ػيبػتّبي كالى كـَس ،ثِ ًظش
هيسػذ ًتبيح ثذػت آهذُ ثب ايي ػيبػت ّب ّن ساػتب ثَدُ ٍ دس تلوين ًْبيي ،پبساهتشّبي هغشح ؿذُ دس ًظش گشفتِ
ؿذُ اػت.

شکل  -2الُيتبىذي شاخصٌا

شکل  -3الُيتبىذي گشيىًٌا

1

 ّوبًغَس. تبثيش ّش ؿبخق ثش سٍي توبهي گضيٌِّب سا ثِ كَست ّوضهبى ٍ دس لبلت يک ًوَداس ًوبيؾ هي دّذ4 ؿکل
 دس،كِ هـبّذُ هيؿَد ؿبخق تذاٍم كٌتشل دٍلتيي كِ تبثيشگزاستشيي ؿبخق دس فشآيٌذ تلوينگيشي هحؼَة هيؿَد
0.18
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Stability of Government Control

Risk

Return Of Investment

Efficiency

Harmony with Government Sterategy

Costs

0

Service Contract

.اًتخبة ٍاگزاسي لشاسدادّبي اخبسُ خذهبت ثِ ػٌَاى گضيٌِ ثشتش ثيـتشيي ًمؾ سا ايفب كشدُ اػت

 ًتيدِگيشي- 6
ُدس ايي همبلِ اص تکٌيکّبي تلوينگيشي چٌذ هؼيبسُ ثشاي اًتخبة ثْتشيي ؿيَُ خلَكيػبصي دس ساُآّي ايشاى اػتفبد
 ثِ ايي هٌظَس سٍؽ ػلؼلِ هشاتجي ثِ ػٌَاى يکي اص سٍؽّبي ؿٌبختِ ؿذُ دس ايي صهيٌِ اًتخبة ؿذُ ٍ دس.ؿذُ اػت
 دس. پبساهتشّبي هَسد ًيبص دس ػيبػتّبي خلَكيػبصي كـَس دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت،تؼييي گضيٌِّبي هذل پيـٌْبدي
اًتخبة ؿبخق ّب اص اخوبع ًظش كبسؿٌبػبى خجشُ اػتفبدُ ؿذُ اػت كِ ايي هَضَع ثبػث افضايؾ كحت ًتبيح ثذػت
 تذاٍم كٌتشل دٍلت ثِ ػٌَاى هَثشتشيي ٍ هْوتشيي، پغ اص ٍسٍد ًتبيح همبيؼبت صٍخي دس ًشمافضاس.آهذُ ؿذُ اػت
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ؿبخق دس فشآيٌذ تلوينگيشي هحؼَة ؿذُ ٍ ثب تَخِ ثِ ػيبػتّبي كالى دٍلتي ٍ دس دػتَس كبس ثَدى خلَكيػبصي
ٌِ اًتخبة گضي. تبييذكٌٌذُ ايي اهش اػت، اًتخبة ايي ؿبخق ثِ ػٌَاى اٍليي ؿبخق تبثيشگزاس دس هذل،تذسيدي
لشاسدادّبي خذهبت ٍ اخبسُ ثِ ػٌَاى اٍليي گضيٌِ خلَكيػبصي ٍ ّوبٌّگي ايي سٍؽ خلَكيػبصي ثب ػيبػتّبي
 ٍاگزاسي، ثب تَخِ ثِ ؿشايظ فؼلي. ًـبىدٌّذُ دلت ٍ كبسايي هذل پيـٌْبدي اػت،دٍلتي ٍ تغبثك ثب ؿبخقّب
 ثب ايي.لشاسدادّبي خذهبت ٍ اخبسُ ثِ ثخؾ خلَكي هيتَاًذ ؿشٍع خَثي ثشاي آغبص خلَكيػبصي دس ساُآّي ايشاى ثبؿذ
 دٍلت ًيض ثش آى،الذام تب حذي ّضيٌِّبي ثخؾ حول ٍ ًمل سيلي كبّؾ پيذا كشدُ ٍ دس اثتذاي فشايٌذ خلَكيػبصي
.ًظبست هيًوبيذ
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.1387  چبح دٍم، اًتـبسات داًـگبُ تْشاى،" "هجبحث ًَيي تحميك دس ػوليبت، هٌلَس،[ هَهٌي25]
 " اًتخبة پيوبًکبساى پشٍطُ ّبي حول ٍ ًمل سيلي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تحليل ػلؼلِ هشاتجي، خليل، ػدبدي، حويذسضب،[ احذي26]
.1389 ، كٌفشاًغ ثييالوللي هٌْذػي كٌبيغ،"گشٍّي
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