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 09/09/1400 تبضيد پصيطـ ًْبيي: 15/07/1400تبضيد زضيبىت:

 
 تحلیل تطبیقی سیست پذیزی ضهزی با تاکیذ بز ضاخص های کالبذی مناطق ده گانه کالنطهزتبزیش

 1 یعاطفه فزج اله

 2 یمحمذرضا پورمحمذ

 3 انهیچ یذریح میرح

 4یداوود مختار

 چکیذه 

هََلِ ظيؿت پصيطي ًِ تٌْب اظ هْن تطيي ٍ هَحطتطيي ضٍيْطزّبي ًَيي زض ثطًبهِ ضيعي قْطي ٍ قْطؾبظي ثطاي زؾتيبثي ثِ قْط پبيساض اؾت 
اض قْطي ِّ ذَز پيف قطط ّليسي زض تجسيل ىطايٌس قْطًكيٌي ثِ قْطگطايي هي ثبقس ثلِْ پبضازاين ًَيٌي اؾت ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساه تَؾقِ پبيس

ضٍيْطز ظيؿت پصيطي هي ثبقس. ظيؿت پصيطي اظ رولِ ضٍيْطزّبيي اؾت ِّ ثِ  ،ّب زض رْت اضتَبء ّيييت ظًسگيزثِ ّويي هٌؾَض يْي اظ ضٍيْط
يٌ حبضط ًيع ثب زضُ اّويت ايي هَضَؿ، هٌبعٌ زّگبًِ آى ضا ثهَضت تغجيَي ٍ تحَرَاهـ اًؿبًي اؾت. زًجبل ايزبزِ يِ هحيظ اهي ٍ ؾبلن ثطاي 

تِ  Tپيوبيكي ٍ ًيع اثعاض پطؾكٌبهِ )زض زٍ عيو قْطًٍساى ٍ ّبضقٌبؾبى(، ثطضؾي ٍ تحليل ًوَزُ اؾت.اظ آظهَى  -هجتٌي ثط ضٍـ اؾٌبزي، هيساًي
ٍ ضٍـ تحليل احطات هتَبثل/ؾبذتبضي، ثب اؾتيبزُ اظ ًطم اىعاض  Vikorِ ، هسل تهوين گيطي چٌس قبذهSPSSًوًَِ اي زض هحيظ ًطم اىعاض 

MicMac .ًتبيذ ًكبًگط ايي اؾت ِّ ثط اؾبؼ ًؾطات ّبضقٌبؾبى ٍ  ثطاي تزعيِ ٍ تحليل زازُ ّبي گطزآٍضي قسُ، اؾتيبزُ ًوَزُ اؾت
( ِّ پبييي تط اظ 3.04طي ثط اؾبؼ ًؾطات قْطًٍساى )( هي ثبقس.قبذم ظيؿت پصي3قْطًٍساى،ظيؿت پصيطي ثبالتط اظ هتَؾظ )هيبًگيي ًؾطي

 ( زض ؾغح قْط تجطيع هي ثبقس.3.20هيبًگيي ًؾطات ّبضقٌبؾبى)

 

 تِ ًوًَِ اي، ّالًكْط تجطيع.  t: ظيؿت پصيطي قْطي ، ّبلجسي، آظهَى واصگان کلیذی

 

 مقذمه:

اىعايف روقيت ثِ ّوطاُ ًؿجت  حبل يياًس. زضف هَارِ يهحيغ يؿتاٍتهبزي، ارتوبفي ٍ ظ ّبي يٌِثؿيبضي زض ظه يّب قْطّب ثب چبلف
ضقس قْطًكيٌي ثب هكْالت ارتوبفي،  گًَِ ييضٍظاىعٍى قْطًكيٌي پيبهسّبي ظيبى ثبضي ثطاي قْطّب ثِ اضهنبى آٍضزُ اؾت. تساٍم ا

يؿت پصيطي زض قْطّب ضا ثِ قست ثِ تجـ آى ظثبقس ِّ  يٍ ّكساضي ثط ًبپبيساضي قْطّب ه يي ثَزُآىط  ثحطاى هحيغي يؿتاٍتهبزي، ٍ ظ
 ضٍحيِ تََيت ذسهبتي، ىطٌّگي، ارتوبفي، هكْالت (. زض ايي ضاؾتب ّبّف29: 1393يط ٍطاض زازُ اؾت)ؾبؾبى پَض ٍ ّوْبضاى، تأحتحت 

 ثبظ ٍ حطهَ ًحَ ثِ ارتوبفي فسالت ارطاي قْطي، ّبي هحيظ ثِ ظيجبيي ٍ ٍآؾبيف آضاهف ثبظگطزاًسى قْط، اهَض زض قْطًٍساى هكبضّت
 (.161: 1391اؾت)حؿيي ظازُ زليط ٍ ّوْبضاى،  قْطي ثْيٌِ هسيطيت گطٍ زض ّوِ ٍ ّوِ گًَبگَى، اثقبز ثِ اهٌيت گطزاًسى

تحَيٌ حبضط هقتَس اؾت ِّ هََلِ ظيؿت پصيطي يْي اظ هْن تطيي هؿبئل هغطح ثطًبهِ ضيعي قْطي زض ضاؾتبي اضتَبي ّيييت 
           ت الگَّبي آى زض گطٍ تحليل ضًٍسّبي ًٌَّي ّن ٍ ّيو ظًسگي قْطًٍساى اؾت چطا ِّ ّوِظًسگي قْطي اؾت ثٌبثطايي قٌبذ

                                                      
1
 )ًَيؿٌسُ هؿئَل(طاىيهطًس، ا ،يٍاحس هطًس، زاًكگبُ آظاز اؾاله ،يقْط يعيٍ ثطًبهِ ض بيگطٍُ رنطاى يزّتطا يزاًكزَ . 

Email : farajollahi.1999@gmail.com -Tel: 09141059516 
  طاىيا ع،يتجط ع،يزاًكگبُ تجط ،يقْط يعيٍ ثطًبهِ ض بياؾتبز گطٍُ رنطاى .2
 طاىيا  ع،يتجط ع،ي، زاًكگبُ تجط يقْط يعيِ ضٍ ثطًبه بيگطٍُ رنطاى بضيزاًك  .3

 طاىيا ع،يتجط ع،ي، زاًكگبُ تجط يغيٍ فلَم هح يعيزاًكْسُ ثطًبهِ ض ياؾتبز گطٍُ غئَهَضىَلَغ 4.
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            ثطًبهِ ّب ٍ عطح ّبي تَؾقِ قْطي، زض ًْبيت هيجبيؿت ثِ اىعايف ّيييت ظًسگي قْطًٍساى ثيبًزبهس ِّ زض فلَم قْطي هقبنط اظ آى
ّويي رْت، هَبلِ حبضط ثِ ثطضؾي  ٍ تحليل قبذم ّبي ظيؿت پصيطي قْطي ثب تبّيس  ثِ فٌَاى ظيؿت پصيطي قْطي يبز هي قَز. ثِ

هَضَؿ ظيؿت پصيطي قْطي زض قْطّبي رْبى ؾَم ٍ ثرهَل زض ايطاى اظ ربيگبُ ٍ اّويت ثؿعايي  ثط ثقس ّبلجسي پطزاذتِ اؾت.
ي اذيط ؾبذتبض ّيييت ظًسگي قْطي ٍ ّب زِّزض ثطذَضزاض اؾت تب ربيي ِّ ثب تَرِ ثِ ضقس ؾطيـ تقساز قْطّب ٍ روقيت قْطًكيي 

هحيغي  يؿتاٍتهبزي، ارتوبفي ٍ ظ يّب چبلفيط هٌيي ذَز ٍطاض زازُ اؾت. تأحهيَْم ظيؿت پصيطي ضا زض ايي هٌبعٌ تحت  هتقبٍجبً
قْطّب زض پي  گًَِ ييظيبى ثبضي ثطاي ا يبهسّبيپ يٌيًؿجت ضٍظاىعٍى قْطًك ٍىعايف روقيت ي ّكَضهبى ثِ ّوطاُ اقْطّب ّالىاهطٍظُ 

تجـ آى ظيؿت  ، تطاىيِ، هؿبئل ٍ هكْالت ضٍاًي ٍ ميطُ، ّيييت ظًسگي ٍ ثِّب يّوچَى اًَاؿ آلَزگ يزاقتِ اؾت. هكْالتي زيگط
عَض ذبل  آى ثِ يقْطّب عَض فبم ٍ ّالى . اهطي ِّ زض حبل حبضط قْطّبي ايطاى ثِزّس يقست ّبّف ه قْطّب ضا ثِ پصيطي زض ّالى

ٍ  يي ثَزُآىط ثحطاى هحيغي، يؿتضقس قْطًكيٌي ثب هكْالت ارتوبفي، اٍتهبزي ّبلجسي ٍ ظ گًَِ ييتساٍم ااًس.  يجبىگطؾت ثِ ثب آى ز
 پركبيف ثِ تَرِ ثسٍى اي ثطًبهِ ٍ عطح ّيچ ضؾس هي ًؾط ثِ اؾبؼ ّويي س. ثطهي ثبقّكَضهبى  ياضي ثط ًبپبيساضي ّالًكْطّبسّك

 الظهِ زاقت ًؾط زض ثَز. ثبيس ًرَاّس ّب تقبزل فسم ٍ ّب ًبثطاثطي تكسيس اظ رلَگيطي يب ملجِ ثِ ٍبزض ارتوبفي ذسهبت ٍ اهْبًبت نحيح
 تيبٍت ٍ اذتالىبت ثِ ثطزى پي ًتيزِ زض ٍ ضيعي ثطًبهِ ّبي هزوَفِ ارعاي اظ ّطيِ هَرَز ٍضقيت قٌبذت ضاؾتب، ايي زض ثطزاقتي گبم

 ًبثطاثطي ثِ تَرِ ظهيٌِ، ايي زض. اؾت هزوَفِ ايي ارعاي اظ ّطيِ زض ّب ًبثطاثطي فّبّ ٍ ضىـ رْت زض گصاضي ؾيبؾت ٍ هَرَز ّبي
 اضظيبثي ثِ ٍبزض ضيعاى ثطًبهِ آى عطيٌ اظ ِّ ضٍز هي قوبض ثِ ضيعي ثطًبهِ اثعاضّبي تطيي هْن رولِ اظ پصيطي ظيؿت ضٍيْطز ٍبلت زض

ايي هَضَؿ زض ّالًكْط تجطيع ثِ فٌَاى   (.30: 1388 هحوسي، پَض)ثَز سذَاٌّ رنطاىيبيي ّبي هحسٍزُ ثؿتط زض ّب ثطًبهِ ارطاي ًتبيذ
ثبقس. ىطآيٌسي ِّ هٌزط ثِ تَليس ٍ ضقس هٌبعٌ  يه هكبّسُ ٍبثليي ّالًكْطّبي ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي قْطّبي ايطاى ًيع تط هْنيْي اظ 

ضٍ ترَيٌ حبضط  ييا اظگصاضز.  يهؿت پصيطي ضا ثِ ًوبيف ي ظيّب تيبٍتٍ هحالتي زض ؾغح ايي ّالًكْط گطزيسُ ِّ حس ثؿيبض ثباليي اظ 
 تجطيع ثِ ثطضؾي ايي هْن پطزاذتِ اؾت. قْطزاضي گبًِ 10 هٌبعٌ زض قْطي ثب تبّيس ثط ثقس ّبلجسي پصيطي ظيؿت تغجيَي ثب تحليل

 پیطینه تحقیق:

ثِ هٌؾَض زؾتيبثي ثِ ايسُ ّبي ثطًبهِ ضيعي  1يْبتَؾظ ازاضُ هلي ٌّطّبي اهط 1970ٍاغُ قْطّبي ظيؿت پصيط ثطاي اٍليي ثبض زض ؾبل 
ِّ هغبلقبت گؿتطزُ اي زض  2ّبي تحَيَبتي ًؾيط ازاضُ حيبؽت هحيغي قْطي هسًؾط آًبى ٍ ثِ زًجبل آى تَؾظ ؾبيط هطاّع ٍ ؾبظهبى

ض ازثيبت هطتجظ ثب ايي حَظُ ضا ذهَل ظيؿت پصيطتطيي قْطّبي آهطيْب اًزبم زازُ اؾت، ثِ ّبض گطىتِ قس. ثِ زًجبل آى ًيَش، ايي ٍاغُ ز
 Saturday Review ٍ Christian ّبي ظيؿت پصيط زض هزالت  زض ذهَل هْبى 3زض ًَقتِ ّبي ٍيليبم هبضليي 1975تَاى زض ؾبل  هي

Science Monitor رؿتزَ ّطز ِّ ؾجت قس تب چٌسي ثقس قْطزاض ٍٍت آتالًتب قْطّبي ظيؿت پصيط ضا ؾٌگ ثٌبي ؾيبؾت قْطي 
 .(Mc. Nulty, 1998: 200) ايي ٍاغُ ضا ثِ ًؾبم ؾيبؾي ٍ تهوين گيطي ٍاضز ًوبيس ًوَزُ ٍ ثِ ايي تطتيتهقطىي 

 Landscapeگطزز ظهبًي ِّ هزلِ  ثبظ هي 1975زض اضٍپب هغبلقبت هطتجظ ثب اضائِ تقطيو زض ذهَل قْط ظيؿت پصيط حساٍل ثِ ؾبل 

Architecturi  زاًكگبّيبى ضا زض ذهَل ايزبز قْطّبي ظيؿت پصيط هٌتكط ّطز، ّطچٌس ِّ هزوَفِ اي اظ هَبالت َّتبُ هترههبى ٍ
زض ّيچ يِ اظ ايي هَبالت ًَيؿٌسگبى ٍاغُ ظيؿت پصيطي ضا هؿتَيوبً ثِ ّبض ًگطىتٌس. اهب هَبالت زض ذهَل هؿبئل قْطي حبل حبضط ٍ 

اؾبؼ يِ  ّب ثط لي اظ ثتي ٍ ... ثَزًس ٍ ّط يِ اظ آىّبي رصاة، عجيقت ظيجب زض زاذل رٌگ ّبيي ثطاي تنييط قْط هطّعي ثِ هحيظ ضاُ
چبضلع    .(Larice, 2005: 120)"ٌّس ضا ايزبز هي 4ايسُ قرهي ثِ زًجبل زؾتيبثي ثِ پبؾري ثطاي ايي پطؾف ثَز ِّ چِ چيع قْط ذَة

                                                      
   )ّبي ٌّطي زض ؾغَح فبلي اؾت س ٍ ّسه اظ آى حوبيت هبلي ٍ هقٌَي اظ پطٍغُتَؾظ ٌّگطُ آهطيْب تبؾيؽ ق     1965پكتَاًِ هلي ٌّطّبي آهطيْب ًبم يِ ؾبظهبى ىسضال زٍلتي زض آهطيْب اؾت.ايي ؾبظهبى زض ؾبل ) . 1

2. EPA  
3. Wilyam marlyan  
4. Good city  



  175 عيهٌبعٌ زُ گبًِ ّالًكْطتجط يّبلجس يثط قبذم ّب سيثب تبّ يقْط يطيپص ؿتيظ يَيتغج ليتحل

 

ثطاي قٌبؾبيي يِ قْط ظيؿت پصيط ًِ هقيبض هَحط ضا  ،"قْطي ضٍبثت اظ رسيسي هٌجـ: قْطي ؾطظًسگي"زض هَبلِ اي ثِ فٌَاى  1الًسضي
هي قوبضز ِّ فجبضتٌس اظ: تطاّن هييس اىطاز، تٌَؿ، زؾتطؾي، ايوٌي ٍ اهٌيت، َّيت ٍ توبيع، ذالٍيت، اضتجبط ٍ تكطيِ هؿبفي، ؽطىيت  ثط

اىتس. اٍ تبّيس  اتيبً هيّب ثِ ؾرتي  اًس ِّ ذطٍد اظ ايي ثحطاى ّبيي قسُ ؾبظهبًي ٍ ضٍبثت. اٍ هقتَس اؾت ِّ اهطٍظُ قْطّب زچبض ثحطاى
 ,Landry)ٌّس ِّ ثطاي زاقتي قْطي ؾبلن ٍ ثِ زٍض اظ ّيبَّ ثبيس ًِ هقيبض ثبال ضا زض نسض زؾت يبثي ثِ ثطًبهِ ّبي قْطي ٍطاض زاز هي

2000:4.) 

ضٍيْطز  ٍ ثب ؟ّالًكْط تجطيع زض چِ قطايغي ٍطاض زاقتِ گبًِ زُهٌبعٌ  ظيؿت پصيطي قْطي، ثِ لحبػ سوال  اساسی پضوهص

زّگبًِ تجطيع ًؿجت ثِ يْسيگط، چگًَِ اؾت ٍ ّسام هٌبعٌ زض چِ قطايغي ظيؿت پصيطي قْطي هٌبعٌ  ، ّن ٍ ّيوغجيَيت -يتحليل
 ٍطاض زاضز؟

 نوآوری پضوهص

 هَبيؿِ ٍ هغبلقِ تغجيَي هيعاى ظيؿت پصيطي هٌبعٌ هرتلو قْط تجطيع ٍ تجييي ٍضقيت هَرَز  -

 صيطي زض ؾغح هٌبعٌ قْطيتوطّع ثط ّبّف اذتالىبت ظيؿت پ -

 ًگبُ فسالت هحَضاًِ زض هَضَؿ ظيؿت پصيطي زض هٌبعٌ قْطي  -

 بخشی اس پژيَش َای تجزبی مزتبط با مًضًع تحقیق : 1جذيل       
 نتیجه عنوان پضوهص محقق

قوبضز ِّ فجبضتٌس  يثط ه طيپص ؿتيقْط ظ ِي ييقٌبؾب يهَحط ضا ثطا بضيهق ياظ ضٍبثت قْط يسيهٌجـ رس يقْط يؾطظًسگ 2004،چارلش النذری
 ع،يٍ توب تيَّ ت،ياهٌ ،يوٌيا ،ياىطاز، تٌَؿ، زؾتطؾ سياظ: تطاّن هي

 .ٍ ضٍبثت يؾبظهبً تيؽطى ،يهؿبف ِياضتجبط ٍ تكط ت،يذالٍ

 ؿتيظ يجيتطّ بضيهق ِي: تَؾقِ يقْط يطيپص ؿتيقبذم ظ 2012،و همکاران  2گشیه
 3هحَض رَاهـ بؾتيؾ يطيپص

زض قْط  يآزضؼ هؿًَْ 1.550.641 يثطا يطيپص ؿتيپػٍّف ظ ييزض ا
ثب  ييىضب يطيپص ؿتيزّس قبذم ظ يَضى هحبؾجِ قس ِّ ًكبى هجهل

 ضىتبض حول ٍ ًَل ىقبل هطتجظ اؾت.

ّكو  يثطا بياظ اؾتطال يي: زضؼ ّبيقْط يطيپص ؿتيظ 2014،بذلنذ و همکاران
 يؾالهت ارتوبف يطياًساظُ گ يقبذم ّب

 ّطزُ اًس ٍِّ ضىبُ هكرم  يط ثب ؾالهت ارتوبفزض اضتجب يحَظُ ّل 11
 ت،يحَظُ ّب قبهل؛ رطم ٍ اهٌ ييقس. ا سيياضتجبعكبى ثب ؾالهت ٍ ضىبُ تب

ٍ  حيهؿْي، تيط ،يآهَظـ، قنل ٍ زضآهس، ؾالهت ٍ ذسهبت ارتوبف
 ،يثبظ فوَه يىضب ،يقيعج ظيّبالّب، هح گطيٍ ز يهحل يىطٌّگ، مصا

 .ثبقس يه يهحل يزهَّطاؾٍ  يارتوبف ًؿزبمحول ٍ ًَل ٍ ا

اهطٍظ، زض  ظيهَضَؿ اؾت ِّ ثب تَرِ ثِ قطا ييا بًگطيهَبلِ ث يّب بىتِي ّب : هيَْم، انَل، اثقبز ٍ قبذميقْط يطيپص ؿتيظ 1325سلیمانی مهزنجانی و همکاران،
 ليٍ ضطٍضت قٌبذت، تحل تياّو ٓزضثبض يرْبى تَاىٌ ّل يقْطّب كتطيث

ض اثقبز گًَبگَى ٍرَز زاضز؛ اهب اروبؿ ًؾط ز يقْط يطيپص ؿتيظ يييٍ تج
 آى ٍرَز ًساضز. يّب ٍ قبذم بضّبيانَل، هق و،يتقط ٓزضثبض

 تيىقبل ييتوطّع ظزا يثطا ييّب بؾتيؾ سيپػٍّف ثب يّب بىتِيثطاؾبؼ  قْط هَسؼ ٍن يثرف هطّع يطيپص ؿتيظ يقبذم ّب 1324،و همکاران زانذوستیا
 يتالـ ثطا ،يثط ذَزضٍ هحَض يجتٌتَؾقِ ه يّب بؾتيزض ؾ طييّب، تن

ذسهبت هحلِ( ٍ اظ  تيييّ فياىعا ،يهٌغَِ )ًَؾبظ يويؾبٌّبى ٍس تيتخج

 .هَاضز، اتربش قَز ليٍج ييا

 هبذص: ًگبضًسُ

 

                                                      
1. Charles, Landry  

2 Higgs 

3The Urban Liveability Index: developing a policy-relevant urban liveability composite measure and 

evaluating associations with transport mode choice 
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 مبانی نظزی:

هحيظ قْط هزوَفِ اي ثِ ّن پيَؾتِ اظ هْبى ّب هي ثبقس، ِّ ثب قجِْ اي اظ ضاُ ّب ٍ فٌَاى هرتلو حطّت ثْن هطثَط 
يكَز.ًَف انلي هحيظ قْطي زض ىطاّن آٍضزى اهْبًبتي ثطاي تؿْيل ضٍاثظ اًؿبًْبثب يْسيگط ربي زاضز )آؾيبثبًي پَض ٍ ه

 ٍ ثْساقت ؾبلن، هؿْي قنل، ثِ ّوطاُ هَضَفبتي اظ ٍجيل اٍتهبزي، ارتوبفي ٍ قٌبذت ٍ آگبّي اظ ًبثطاثطي ّبي (.24،1399ّوْبضاى،
 ثطاي گًَبگًَي ضٍيْطزّبي اهطٍظُ اؾبؼ ّويي ثبقس. ثط يهيي هجبحج هغطح زض هغبلقبت قْطي تط هْناهٌيت اهطٍظُ اظ  ٍ آهَظـ زضهبى،
 يِ پصيطي، پصيطي قْطي اقبضُ ًوَز. ظيؿت ظيؿت ثِ تَاى يه رولِ اظ ِّاًس  قسُ ّبض گطىتِ ثِ ٍ هغطح رْبى زض قطايظ ايي ثب هَارِ

زض اضتجبط  ؾبلن ارتوبفبت ٍ هْبى، ّيييت ٍ ظًسگي ّيييت پبيساضي، هبًٌس زيگط انغالحبت ٍ هيبّين اظ ثب تقسازي ِّ اؾت ّلي هيَْم
 يب ٍ ثؿيبض گؿتطزُ قَز يه تقطيو آى زض ِّ اي يٌِظه ٍ ثؿتط ثِ تَرِ ثب تَاًس يههيَْم  يِ فٌَاى ثِ پصيطي ثبقس. ظيؿت يهًعزيِ 
 ٍ هجبحج ييتط هْن اظ يْي هٌغَِ يب قْط يِ ؾبٌّبى ظتَؾقسُ  تزطثِ "ظًسگي ّيييت"فٌَاى ثِ قْطي پصيطي ثبقس. ظيؿت هحسٍز

 قَْىبيي ثؿتط ايزبز ٍ ميطهبزي ٍ هبزي اظ افن ؾبٌّبى ظيؿتي ًيبظّبي ييتأه ثطاي هْبى يِ ٍبثليت ٍ تَاى ِّ اؾت هغطح يهؿبئل
 اظ يْي فٌَاى ثِ ٍ ٌّس يه ظيبزي ّوِ قْطًٍساى ظًسگي ّيييت اضتَبي ثِ آى ثْجَز ٍ ًوبيس يه تقطيو ضا قْطًٍساى فوَم ّبي يتَاًوٌس
 فٌَاى ثِ هطزم ثب تَاًٌس يه ضٍيِ ؾِ ايي ِّ يا ضاثغِ ٍ قْطي هسيطيت يعي،ض ثطًبهِ عطاحي، ّبي يِضٍ تحت هحيظ ّييي يّب هؤليِ
ل ًگطـ زض ّكَضّبي تَؾقِ يبىتِ ،ضًٍس پطاٌّف قْطي حبن .گيطز يه ٍطاض ًوبيس، يه ثطٍطاض ؾرت ثرف فٌَاى ثِ هحيظ ٍ ًطم ثرف

هسضًيؿتي ثِ ىضبّبي قْطي ٍ تبّيس ثط زٍ انل فولْطزي ٍ اتْب ثِ اتَهجيل زض حول ٍ ًَل قْطي اؾت زض ظهبى هب تَؾقِ ىيعيْي 
(. ظيؿت پصيطي اًگبضُ ّبي 24، 1398ًبهَظٍى قْطّب، يْي اظ هؿبئل هْن ضا زض ّبضثطي ظهيي پسيس آٍضزُ اؾت.)ضؾَل ٍطثبًي ٍ ّوْبضاى،

ـ ِّ ٍهس زاضًس ضقس ٍ تَؾقِ ضىبُ ثطاي قْطًٍساى زض هْبى ضا ثِ ٍرَز آٍضًس ضا تََيت هيٌْس)اقٌَيي ًَـ هْوي ثطاي رَاه
 (.                                                          25، 1400آثبزي،

 ًْب اضائِ هي گطزز:تقبضيو هرتليي اظ ظيؿت پصيطي اضائِ قسُ اؾت ِّ زض ظيط ثطذي اظ آ
 ّ( ايي انغالح ضا ثِ هقٌبي هٌبؾت ثطاي ظًسگي 2010) 2ٍ ىطٌّگ لنت آًاليي زاًكگبُ پطيٌؿتَى  1ٌگ لنت هيطيبم ٍثؿتطىط

 اًس. ثكط تقطيو ًوَزُ
 زض ّتبة انَل ظًسُ ؾبظي قْطّب، ظيؿت پصيطي ضا زض ربيي ِّ حَظُ ّبي هقٌبي هكتطُ ثب هيَْم ؾط ظًسگي  3ٌّطي لٌبضز

ّن آهسى ميط ضؾوي هطزم زض فطنِ ّبي  ٌّس: اهْبى توبقبي هطزم ٍ قٌيسى نساي آًْب، اهْبى گطز هي زاضز، ثِ ايي نَضت تقطيو
فوَهي، ىطنت ارتوبفي قسى ثطاي َّزّبى ٍ رَاًبى زض فطنِ ّبي فوَهي، تبئيس ٍ اضظـ ٍبئل قسى ّوِ قْطًٍساى ثطاي يْسيگط ٍ 

 .(Lennard, 1997)احتطام ثِ هقطىت ٍ آگبّي توبم ؾبٌّبى قْط هي ثبقس

  ظيؿت پصيطي زضثبضُ ًيبظ اًؿبى ثِ تؿْيالت ارتوبفي، ثْساقت ٍ ؾالهت ٍ ضىبُ ىطزي ٍ ارتوبفي اؾت. ظيؿت پصيطي زض هَضز
 (.Newman, 1999: 222)تَاًس رساي اظ هحيظ عجيقي زض ًؾط گطىتِ قَز اًؿبًي اؾت ِّ ثِ ّيچ ٍرِ ًوي

 ضاخص های بزنامه ریشی موثز بز سیست پذیزی ضهزی

، ِّ يْي اظ  قْطي پصيطي ظيؿت اذم عَض ثِ ٍ پصيطي هََلِ ظيؿت زض قْطي ضيعي ثطًبهِ هَضز ؾٌزف زض ّبي اظ قبذم
هْوتطيي ايي قبذم ّبي هَضز ؾٌزف ظيؿت پصيطي قْطي، ثقس هحيظ ّبلجسي هي ثبقس ِّ زض پػٍّف حبضط ثِ ايي اهط پطزاذتِ 

 قسُ، ثِ قطح شيل هي ثبقس:

 

                                                      
1. Merriam webster 
2. Princeton university 
3. Henry Lennard  
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 ضاخص محیطی -1

 ٍطاض گيطي اًساظُ ٍ ثطضؾي هَضز عجيقي ظيؿت هحيظ ٍ ىضبيي –ّبي هحيظ ذَز هي تَاًٌس زض زٍ ثقس هحيظ ّبي ّبلجسي  قبذم
 .گيطًس

 محیط کالبذی)فیشیکی( -

هٌؾطُ پبيساض هحيظ ظًسگي، اظ هْن تطيي هَضَفبت رْت ثبال ثطزى ؾغح ّييي ىضبي ظًسگي قْطًٍساى اؾت. تَرِ ثِ هقوبضي 
وگٌي، ّوزَاضي، ّن پيًَسي ٍ تيْيِ هٌبؾت ىضب ٍ ّبلجسّب ثبفج ثبال ضىتي ؾغح ّييي ظًسگي قْطًٍساى اظ عطيٌ ؾبذتوبى ّب، ّ

 آضاهف شٌّي ٍ زيساضي آًْب اؾت.
 سیست محیطی  -

 ذغطّبي ّوچٌيي ٍ نٌقتي ٍ ذبًگي ّبي ىبضالة ٍ ثبظيبىت ّبي ؾيؿتن ٍ پؿوبًسّب ٍ ظثبلِ زىـ ٍ هحيغي ظيؿت هؿبئل ثِ تَرِ
 تَؾقِ ثِ تَرِ ثب ذهَل ثِ. ًيؿت آى ضطٍضت ثِ پطزاذتي ثِ لعٍهي ِّ اؾت هكَْز ٍ هْن ٍسض آى ميطُ، ٍ ظلعلِ ٍ ؾيل هبًٌس جيقيع
 حتي. اؾت زاًكوٌساى اظ ثؿيبضي هجحج هَضَؿ، ايي ثِ ثيكتط تَرِ ثِ ًيبظ ههٌَفي، ٍ عجيقي ميط هَاز تَليس ٍ تٌَْلَغي پيكطىت ٍ

 هحيظ ّيييت حيؼ ثب قست ثِ قْطّب ٍ قْطًٍس ظًسگي ِّ زاقت تَرِ ثبيس. ًبهٌس هي ظيؿت هحيظ فهط ضا، ضُزٍ ايي ًَيؿٌسگبى ثطذي
 .اؾت ذَضزُ پيًَس آى ؾالهت تساٍم ٍ تضويي ٍ قْطي ظيؿت
 ضاخص اقتصادی -2

ل هيبى فطضِ ٍ تبهيي حساٍل ًيبظّبي اٍتهبزي، اظ هْن تطيي قبذم ّبي هسيطيت ّيييت ظًسگي قْطًٍساى اؾت. ايزبز تقبز
تَبضبي ّبالّب، ّعيٌِ ٍ زضآهس ٍ اقتنبل قْطًٍساى، زاقتي هؿْي هٌبؾت، ّيييت اهْبًبت ٍ ذسهبت ظيط ثٌبيي، زؾتطؾي آؾبى ٍ ّيييت 

 حول ٍ ًَل فوَهي ٍ ميطُ ثؿيبضي اظ هكْالت قْطًٍسي ضا حل ٍ ىهل ذَاّس ّطز.
 ضاخص اجتماعی -3

فوَهي، تيطيحبت، هطاٍجت ّبي  آهَظـ بهِ ضيعي قْطي زض ظيؿت پصيطي ِّ قبهل)ثب تَرِ ثِ زض ًؾط گطىتي قبذم ّبي ثطً
پعقْي، پيَؾتگي، اهٌيت ىطزي ٍ ارتوبفي(، هي ثبقس ِّ ثْجَز ّط يْي اظ قبذم ّبي ىًَ هٌزط ثِ ثْجَز ّيييت ظًسگي ٍ ظيؿت 

 پصيط تط ًوَزى يِ قْط هي گطزز.
 ضاخص کالبذی -4

ّوَاضُ اضتَبي ّيييت هؿبّي، قجِْ هقبثط ٍ ضضبيت اظ زؾتطؾي ثِ ذسهبت ٍ تبؾيؿبت ظيطثٌبيي، ثِ هٌؾَض هغبلقِ قبذم ّبلجسي، 
رعء ىبّتَضّبي تبحيط گصاض ثط اىعايف ضضبيت هٌسي ؾبٌّبى اؾت. هْوتطيي هتنيطّبي ّبلجسي هَضز هغبلقِ حبضط زض ظيؿت پصيطي 

ثط ٍ بييت اثٌيِ، ضضبيت اظ ؾيوب ٍ هٌؾط قْطي ٍ ّيييت قجِْ هققْطي )ضضبيت اظ زؾتطؾي ثِ تبؾيؿبت ظيطثٌبيي ٍ ذسهبت قْطي، ّي
 هيبزيي( هي ثبقس.
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 : مذل مفًُمی پژيَش1 شکل

 هبذص: ًگبضًسُ

 روش تحقیق:

 ياًسيٍ ه يثبقس. اظ زٍ ضٍـ اؾٌبز يه يليتحل -يييتَن ثَزُ ٍ ضٍـ ثطضؾي آى ثهَضت يپػٍّف حبضطاظ ًَؿ ّبضثطزالگَي 
ٍ  بظياعالفبت هَضز ً يروـ آٍض يثطا يساًيٍ ضٍـ ه ،پػٍّف ٌِيكيٍ پ يًؾط يهجبً يييتج يثطا ياؾتيبزُ قسُ اؾت، ِّ ضٍـ اؾٌبز
اؾت، ِّ  هحٌَ ؾبذتِ پطؾكٌبهِ زض ايي پػٍّف زازُ يروـ آٍض يثِ ّبض گطىتِ قسُ اؾت. اثعاض انل ،ؾٌزف قبذم ّب ٍ فَاهل هَحط

 عيٍ هحََبى اؾتيبزُ قسُ اؾت. ً سيپطؾكٌبهِ اظ ًؾطات اؾبت ييضٍا ييتضو يثطاّبضقٌبؾبى اضائِ قسُ اؾت. زض زٍ ؾغح قْطًٍساى ٍ 

زیست 

 پذیری

 ًَشْس گسایی -

 زشد َّشوٌد -

 شْس فشسدُ -

 شْس سالن -

 سیستن زتبِ بٌدی اکًََهیست -

 سیستن زتبِ بٌدی هَسسِ هسکس -

 زٍیکسد تجسبی -

زٍیکسد ادزاکات فسدی ٍ  -

 هطالعات بْصیستی ذٌّی

 زٍیکسد کیفیت شًدگی -

 دل ٍیٌٍَْىه -

هدل سٌجش شیست پریسی  -

 شْسّای کاًادا

 هدل هتابَلیصم شْسی -

 هدل ًٍکٍَز -

 هدل ّای  زٍیکسدّا

 سٌجش

سیستن ّای زتبِ بٌدی 

 شیست پریسی

جٌبش ّای شْسساشی هتاثس اش شیست 

 پریسی

شاخص هحیطی)هحیط  -

 شیست هحیطی( -کالبدی

 شاخص اقتصادی -

 شاخص اجتواعی -

 شاخص کالبدی -

 اتزیش يیه، .1

 استزالیا ملبًرن، .2

 استزالیا سیذوی، .3

 ضاپي اکا،شاٍ .4
 کاًادا کلگسی، .5
 کاًادا ًٍکٍَز، .6
 کاًادا تَزًتَ، .7
 ضاپي تَکیَ، .8
 داًوازک کپٌْاگي، .9

 استسالیا آدالید،  .11

 

شیست پریستسیي 

2119شْسّای سال   

شاخص ّای بسًاهِ 

زیصی شْسی هَثس بس 

 شیست پریسی شْسی
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ثطآٍضز قسُ اؾت ٍ  71/0قسُ اؾت ِّ هَساض آى  يطيثْطُ گ SPSSّطًٍجبخ زض ًطم اىعاض  يپطؾكٌبهِ اظ آظهَى آليب ييبيپب يييتق يثطا
ثب تَرِ ثِ روقيت ثبقس.  يه عيتجطهٌبعٌ زّگبًِ ّالًكْط  ؾبٌّبى ،پػٍّف يضثبقس. ربهقِ آهب يٌٌّسُ پطؾكٌبهِ ه سييتب

ثبقس. ًوًَِ آهبضي ًيع ثط اؾبؼ ضٍـ  هي زضنس 5 ًيط ثب احتوبل ذغبي  391ًيطي ّالًكْط تجطيع حزن ًوًَِ ّلي ثطاثط ثب 1558693
 گيطي ؾبزُ تهبزىي اًتربة قسُ اؾت.  اي ٍ ثِ ًؿجت ؾْن روقيتي هٌبعٌ ثب اؾتيبزُ اظ ضٍـ ًوًًَِوًَِ گيطي عجَِ

  (                                                  1ضاثغِ )
 

 :جامعٍ ي ومًوٍ آماری 2جذيل 

ًوًَِ آهبضي 
 )ًيط(

 ضزيو هٌغَِ تقساز روقيت )ًيط( ًؿجت روقيتي)زضنس(

53 13.72 218647 1 1 

48 12.33 196507 2 2 

56 14.4 229474 3 3 

76 19.78 315183 4 4 

35 8.93 143138 5 5 

27 6.83 108959 6 6 

40 10.15 161873 7 7 

8 1.84 29384 8 8 

2 0.14 2250 9 9 

46 11.79 187958 10 10 

 ّل قْط 1593373 100 391
 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف، 

 
زض هحيظ  Tآظهَى ًؾيط يآهبض اؾتٌجبع ياٍل ٍ ضٍـ ّبهخل؛ ًوَزاض ٍ رس يييآهبض تَن ياظ ضٍـ ّب پػٍّف يزازُ ّب ليتحل يثطا

، ضٍـ تهوين گيطي چٌس قبذهِ ٍيَْض ٍ ضٍـ تحليل احطات ؾبذتبضي/ هتَبثل ثب اؾتيبزُ اظ ًطم اىعاض هيِ هِ  SPSSًطم اىعاض 
 اؾتيبزُ قسُ اؾت.

 محذوده مورد مطالعه:

الٌْبض  زٍيَِ پٌْبي قوبلي اظ ًهو 05زضرِ ٍ  38زضاظاي ذبٍضي ٍ  زٍيَِ 17زضرِ ٍ  46قْط تجطيع هطّع اؾتبى آشضثبيزبى قطٍي، زض 
 هٍَقيت اؾتَطاض عجيقي، ٍ رنطاىيبيي ّبي ٍيػگي لحبػ ّْتبض هي ثبقس. ثِ 25056 حسٍز . ٍؾقت ايي قْط زض گطيٌَيچ ٍاٍـ قسُ اؾت

 هؿبفست ٍ هَاّت ّويي زليل ثِ ِّ ثَزُ بييفَاهل رنطاىي هؿبفستطيي ٍ هٌبؾجتطيي اظ حبّي قْط گيطي قْل اٍليِ ّؿتِ ٍ تجطيع قْط

 قطٍي ًيوِ زض قْط ًَبط پبييي تطيي .اؾت قسُ تجسيل ّكَض قْطّبي ثعضگتطيي اظ يْي ىيعيْي ثِ تَؾقِ تبضيري ضًٍس زض رنطاىيبيي ّبي
 تَپَگطاىي لحبػ ثِ قْط اظ ٍؿوت ايي آري چبي ضٍزذبًِ اىتبزُ ىطٍ ثؿتط ثِ زليل ِّ زاضز ٍطاض تهييِ ذبًِ هحل زض ٍ 7 هٌغَِ زض آى

 فَى َُّ زاهٌِ ّبي زض ٍ آى قطٍي ٍ قوبلي ًيوِ زض قْط ًَبط هطتيـ تطيي ّوچٌيي .هي ضٍز ثكوبض آى تطيي ًَغِ پبييي ٍ تطيي پؿت

 ًَاحي ٍ هطّعي حَظُ اظ ٍؾيقي ّبي زاضًس. ٍؿوت ٍطاض 5 ٍ 1 هٌبعٌ هحسٍزُ زض ِّ اؾت آثبز ىتح ٍ يقََة ثبك ّطّذ، ًَاحي فلي ٍ اثي
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 حيج ايي اظ هحسٍزيتي ّيچگًَِ ٍ ثَزُ فبضضِ ىبٍس تَپَگطاىي لحبػ ثِ ايي اضاضي. گيطًس هي ربي زقت ٍاحس زض قْط مطثي
 (.24: 1393تجطيع،  قْط فوطاى ٍ تَؾقِ ًساضًس)عطح

  شیتبز هیشُزوش تیجمع تحًالت:3جذيل 

 روقيت اؾتبى ؾبل
روقيت قْط 

 تجطيع
 ؾْن قْط تجطيع ثِ زضنس

1345 454/755 413/403 4/53 

1355 292/188/1 976/597 3/50 

1365 809/998/1 482/971 6/48 

1375 540/325/3 291/172/1 6/35 

1385 056/634/3 060/398/1 17/38 

1390 620/634/3 998/494/1 13/41 

1395 3.909.652 1593373 75/40 
 1345 -1395هٌجـ: هحبؾجبت ًگبضًسگبى ثط اؾبؼ ًتبيذ ؾطقوبضي

 

 1395:جمیعت ي سُم جمعیتی مىاطق شُز تبزیش در سال  4جذيل 

تقساز  هٌغَِ
 روقيت

ؾْن روقيتي 
 زض قْط

تقساز  هٌغَِ
 روقيت

ؾْن روقيتي 
 زض قْط

1 218٬647 13.72 6 108٬959 6.83 

2 196٬507 12.33 7 161٬873 10.15 

3 229٬474 14.4 8 29٬384 1.84 

4 315٬183 19.78 9 2٬250 0.14 

5 143٬138 8.93 10 187٬958 11.79 

هزوَؿ روقيت هٌبعٌ زّگبًِ ّالًكْط تجطيع 
 95ثط اؾبؼ آذطيي زٍضُ ؾطقوبضي

1593373 

 139هٌجـ: هحبؾجبت ًگبضًسگبى ثط اؾبؼ ًتبيذ ؾطقوبضي

 
وقيت ثطآٍضز قسُ زض ؾبل ّْتبض هي ثبقس ِّ ثب تَرِ ثِ ر 24498هؿبحت هزوَؿ ّبضثطي ّبي قْط تجطيع زض ٍضـ هَرَز ثبلل ثط 

 (.1395)هغبلقبت عطح تيهيلي قْط تجطيع،هتط هطثـ هي گطزز 7/159ًيط هي ثبقس، ؾطاًِ ّل قْط حسٍزا ثطاثط 1593373ِّ هقبزل  1395

 : سُم اراضی ساختٍ شذٌ ي باس شُز تبزیش5 جذيل

 زضنس ؾطاًِ)هتطهطثـ( هؿبحت)ّْتبض( ًَؿ اضاضي

 4/40 5/64 9893 ؾبذتِ قسُ

 6/59 2/95 14605 بظ ٍ ؾجع قْطيث

 100 7/159 24498 هزوَؿ
 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،
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 : مًقعیت محذيدٌ مًرد مطالع2ٍشکل 

 1395هٌجـ: هغبلقبت عطح تيهيلي قْط تجطيع، 

 یافته های توصیفی پزسطنامه ضهزونذان 

 تحلیل توصیفی سواالت پزسطنامه ضهزونذان

ٌبهِ اظ ًؾط پبؾد ّبي افالم قسُ قْطًٍساى هَضز تحليل ٍطاض هي گيطز ِّ ثط اؾبؼ آى تَنييي اظ زض ايي ثرف ؾَاالت پطؾك
 ٍضقيت ّط گَيِ زض قْط ٍ هٌغَِ ثِ زؾت آهس.

 : يضعیت پاسخ بٍ سًاالت بعذ کالبذی در سیست پذیزی شُزی اس سًی شُزيوذان6 جذيل

 خیلی سیاد سیاد متوسط کم خیلی کم  بعذ

 
 
 
 
 

 کالبذی

 20.7 32.0 22.8 8.4 16.1 بيت اظ زؾتطؾي ثِ تبؾيؿبت ظيطثٌبييضض

 24.6 37.3 13.6 3.6 21.0 ضضبيت اظ زؾتطؾي ثِ ذسهبت قْطي

 27.6 32.0 22.5 7.2 10.7 ّيييت اثٌيِ

 22.5 26.9 25.8 15.6 9.2 ضضبيت اظ ؾيوب ٍ هٌؾط هٌغَِ قْطي

 24.6 29.9 22.5 6.6 16.4 ّيييت قجِْ هقبثط ٍ هيبزيي

 18.7 38.6 18.4 3.6 20.7 ّيييت پيبزُ ضٍ ّب ٍ اهْبى پيبزُ ضٍي

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

 
 کالبذی بعذ دری شُزيوذان َا پاسخ طبقات :1 ومًدار

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،
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هي  "ظيبز"گَيِ ضا قبهل هي قَز ِّ پبؾد ّبي قْطًٍساى ثِ ايي ؾَاالت، ًكبًگط تؿلظ عجَِ  6ثقس ّبلجسي پطؾكٌبهِ قْطًٍساى 
 ثبقس. 

 
 : مجمًع طبقات پاسخ َای شُزيوذان در بعذ کالبذی2 ومًدار

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

، زض ضتيِ ّبي ثقسي ًيع ثِ تطتيت عجَِ ّبي ذيلي ظيبز، هتَؾظ، ذيلي ّن ٍ اظ ًؾط هزوَؿ پبؾد ّب ًيع، عجَِ ظيبز ضتجِ اٍل ضا زاضز
    زض ًْبيت عجَِ ّن ٍطاض گطىتِ اؾت

 یافته های استنباطی پزسطنامه ضهزونذان

پصيطي زض ؾغح زض ايي ثرف ثط اؾبؼ ضٍـ ّبي آهبض اؾتٌجبعي ثِ ٍيػُ آظهَى تي تِ ًوًَِ اي ٍضقيت ّط يِ اظ اثقبز ظيؿت
 گيطزقْط تجطيع ٍ زض ًْبيت زض ّل قْط تجطيع هَضز ثطضؾي ٍطاض هيهٌبعٌ 

 بعذ کالبذی شُز در پزسشىامٍ شُزيوذان : آمارٌ َای تی تک ومًوٍ ای7جذيل 

 ذغبي اؾتبًساضز هيبًگيي اًحطاه اؾتبًساضز هيبًگيي تقساز 

 0.04822 0.95345 3.2020 391 ثقس ّبلجسي

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

 بعذ کالبذی شُز در پزسشىامٍ شُزيوذان : وتایج آسمًن تی تک ومًوٍ ای8 جذيل

 

 3 ;هَساض آظهَى

t df تيبٍت هيبًگيي ؾغح هقٌبزاضي 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Lower 

 0.2968 0.1072 0.20205 0.000 390 4.190 ثقس ّبلجسي

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،
ضذهَل ثقس ّبلجسي تبة آٍضي ًيع زض ؾغح قْط تجطيع ٍ ثط اؾبؼ ًؾطات قْطًٍساى، هيبًگيي ايي ثقس ثبالتط اظ حس هتَؾظ ٍ ثطاثط ز

 ثطآٍضز قسُ اؾت. 3.20ثب 
 یافته های توصیفی پزسطنامه کارضناسان

ٍ پؿت ؾبظهبًي  ٍ هيعاى تحهيالت  زض يبىتِ ّبي تَنييي پطؾكٌبهِ ًيع ّبضقٌبؾبى ثِ لحبػ ٍضيقت ؾٌي ٍ رٌؿي ٍ ؾبثَِ ذسهت
 هَضز ثطضؾي ٍطاض گطىتٌس.
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 جنسیت

درصذ آنان  54طبقه مرد و زن قرار گرفته انذ که  2کارشناسان مشارکت کننذه در پاسخگویی از نظر جنسیت در 

 درصذ از آنها زن بوده است. 46مرد و 

 

 یت: يیژگی َای تًصیفی پاسخگًیان کارشىاس اس وظز متغیز جىس9جذيل

 زضنس تزوقي زضنس نحيح زضنس ىطاٍاًي رٌؿيت

 0/54 0/54 0/54 27 هطز

 0/100 0/46 0/46 23 ظى

  0/100 0/100 50 ّل

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

 

 رده ساسمانی

ثيكتطيي گطٍُ هسيط هيبًي، ّبضقٌبؼ هؿئَل ٍ ّبضقٌبؼ ثَزُ اؾت ِّ اظ ايي تقساز  3ضزُ ؾبظهبًي هكبضّت ٌٌّسگبى ّبضقٌبؼ زض 
 زضنس هي ثبقس. 44ؾْن هتقلٌ ثِ ضزُ ّبضقٌبؼ ثب 

 : يیژگی َای تًصیفی پاسخگًیان کارشىاس اس وظز متغیز ردٌ ساسماوی11جذيل

 زضنس تزوقي زضنس نحيح زضنس ىطاٍاًي ضزُ ؾبظهبًي

 0/18 0/18 0/18 9 هسيطهيبًي

 0/56 0/38 0/38 19 ّبضقٌبؼ هؿئَل

 0/100 0/44 0/44 22 ّبضقٌبؼ

  0/100 0/100 50 ّل

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

 تحصیالت 

عجَِ ٍطاض گطىتِ اؾت ِّ ثيكتطيي ؾْن هطثَط ثِ عجَِ تحهيالت ّبضقٌبؾي)ليؿبًؽ( ثب  4هتنيط تحهيالت ثطاي ّبضقٌبؾبى زض 
 زضنس اؾت. 44

 : يیژگی َای تًصیفی پاسخگًیان کارشىاس اس وظز متغیز تحصیالت11جذيل

 زضنس تزوقي زضنس نحيح زضنس ٍاًيىطا تحهيالت

 0/44 0/44 0/44 22 ّبضقٌبؾي

 0/76 0/32 0/32 16 اضقس

 0/100 0/24 0/24 12 زّتطي

  0/100 0/100 50 ّل

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

 سابقه خذمت

 10تب  5طٍُ ثب ؾبثَِ ذسهت عجَِ ربي گطىتِ اًس ِّ ثيكتطيي ؾْن هطثَط ثِ گ 4ّبضقٌبؾبى پبؾد زٌّسُ اظ ًؾط ؾبثَِ ذسهت زض 
 ؾبل اؾت.
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 : يیژگی َای تًصیفی پاسخگًیان کارشىاس اس وظز متغیز سابقٍ خذمت12جذيل

 زضنس تزوقي زضنس نحيح زضنس ىطاٍاًي ؾبثَِ ذسهت

 0/26 0/26 0/26 13 ؾبل 5ظيط 

 0/54 0/28 0/28 14 ؾبل 10تب5

 0/78 0/24 0/24 12 ؾبل 15تب  10

 0/100 0/22 0/22 11 ؾبل 15ثيف اظ 

  0/100 0/100 50 ّل

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

 
 یافته های آمار استنباطی پزسطنامه کارضناسان

 تحليل زض ؾغح هٌبعٌ -

اي زض ؾغح هٌبعٌ زض ايي ثرف قبذم ظيؿت پصيطي ّبلجسي ثط اؾبؼ ًؾطات ّبضقٌبؾبى ٍ ثب اؾتيبزُ اظ آظهَى تي تِ ًوًَِ
 ي گيطز.هَضز ثطضؾي ٍطاض ه

 

 بعذ کالبذی شُز در پزسشىامٍ کارشىاسان : آمارٌ َای تی تک ومًوٍ ای13جذيل 

 ذغبي اؾتبًساضز هيبًگيي اًحطاه اؾتبًساضز هيبًگيي تقساز هٌبعٌ قْطي

 0.37417 0.83666 4.2000 5 ثقس ّبلجسي 1

 0.73485 1.64317 3.8000 5 ثقس ّبلجسي 2

 0.50990 1.14018 3.4000 5 ثقس ّبلجسي 3

 0.58310 1.30384 2.8000 5 ثقس ّبلجسي 4

 0.40000 0.89443 2.6000 5 ثقس ّبلجسي 5

 0.55678 1.24499 2.9000 5 ثقس ّبلجسي 6

 0.40000 0.89443 3.4000 5 ثقس ّبلجسي 7

 0.37417 0.83666 2.7000 5 ثقس ّبلجسي 8

 0.31623 0.70711 4.000 5 ثقس ّبلجسي 9

 0.37417 0.83666 1.8000 5 ثقس ّبلجسي 01

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

 بعذ کالبذی شُز در پزسشىامٍ کارشىاسان : وتایج آسمًن تی تک ومًوٍ ای14 جذيل

 هٌبعٌ قْطي

 3 ;هَساض آظهَى

t df تيبٍت هيبًگيي ؾغح هقٌبزاضي 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Lower 

 2.2389 0.1611 1.20000 0.033 4 3.207 يثقس ّبلجس 1

 2.8403 -1.2403 0.80000 0.338 4 1.089 ثقس ّبلجسي 2

 1.8157 -1.0157 0.40000 0.477 4 0.784 ثقس ّبلجسي 3

 1.4189 -1.8189 0.20000 0.749 4 -0.343 ثقس ّبلجسي 4

 0.7106 -1.5106 -.40000 0.374 4 -1.000 ثقس ّبلجسي 5

 1.4459 -1.6459 -0.10000 0.866 4 -0.180 يثقس ّبلجس 6

 1.5106 -0.7106 0.40000 0.374 4 1.000 ثقس ّبلجسي 7

 0.7389 -1.3389 -0.30000 0.468 4 -0.802 ثقس ّبلجسي 8

 1.8780 0.1220 1.00000 0.034 4 3.162 ثقس ّبلجسي 9

 -0.1611 -2.2389 -1.20000 0.033 4 -3.207 ثقس ّبلجسي 10

 1399يبىتِ ّبي پػٍّف، هٌجـ:
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ذهَل ثقس ّبلجسي ًيع، ثط اؾبؼ ًؾطات ّبضقٌبؾبى ٍ آظهَى تي تِ ًوًَِ اي، اهتيبظ ّؿت قسُ زض ايي ثقس زض ثيي هٌبعٌ  زض
ظ اهتيب 9، ٍ 7، 3، 2، 1اهتيبظ ّوتط اظ حس هتَؾظ ّؿت ّطزُ اًس. زض هَبثل هٌبعٌ  10ٍ  8، 6، 5هرتلو، تيبٍت زاضز. ثِ عَضي ِّ هٌبعٌ 

 ثبالتط اظ حس هتَؾظ ضا ثِ لحبػ ظيؿت پصيطي ّبلجسي ثِ ذَز اذتهبل زازُ اًس. 
 تحليل زض ؾغح قْط -

 زض ايي ٍؿوت، ًتبيذ حبنل اظ پطؾكٌبهِ ّبضقٌبؾبى زض ؾغح ّل قْط هَضز ثطضؾي ٍطاض هي گيطز. 

 بعذ کالبذی شُز در پزسشىامٍ کارشىاسان : آمارٌ َای تی تک ومًوٍ ای15جذيل 

 ذغبي اؾتبًساضز هيبًگيي اًحطاه اؾتبًساضز هيبًگيي قسازت اثقبز

 0.16423 1.16128 3.2800 51 ثقس ّبلجسي

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

 بعذ کالبذی شُز در پزسشىامٍ کارشىاسان وتایج آسمًن تی تک ومًوٍ ای : 16جذيل

 اثقبز

 3 ;هَساض آظهَى

t df  ؾغح
 هقٌبزاضي

تيبٍت 
 هيبًگيي

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Lower 

 1. 6011 -.1511 1.28111 1.195 49 0.715 ثقس ّبلجسي

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

ّؿت ّطزُ اؾت ِّ ثبالتط اظ حس  3.28ثقس ّبلجسي ًيع ثط اؾبؼ ًؾطات ّبضقٌبؾبى ٍ آظهَى تي تِ ًوًَِ اي، هيبًگيٌي ثطاثط ثب 
   ثَزُ اؾت. 3.20س. هَساض ايي ثقس ثط اؾبؼ ًؾطات قْطًٍساى ثطاثط ثب هتَؾظ هي ثبق

 :عًامل ي متغیزَای مًثز بز سیست پذیزی کالبذی شُزی  )بز اساس وظزات کارشىاسان(17جذيل  

 متغییزها عامل

 ثْؿبظي ثبىت حبقيِ ًكيي -ًَؾبظي ثبىت ىطؾَزُ -تَؾقِ ىضبّبي ؾجعٍ ثبظ کالبذی

 1399ػٍّف،هٌجـ: يبىتِ ّبي پ

 : میشان تاثیزگذاری ي تاثیزپذیزی مستقیم عًامل13جذيل 

رد

 یف

 میشان تاثیزپذیزی میشان تاثیزگذاری عوامل

 524 1048 ًَؾبظي ثبىت ىطؾَزُ 1

 524 1048 ثْؿبظي ثبىت حبقيِ ًكيي 2

 524 786 تَؾقِ ىضبّبي ؾجع ٍ ثبظ 3
 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

-َاهل ّليسي، اهتيبظ ٍ ضتجِ ّبي هتنيطّب اظ ًؾط تبحيطات هؿتَين ٍ تبحيطات ميطهؿتَين هَضز ثطضؾي ٍطاض هيزض ازاهِ ثطاي تقييي ف

 گيطز؛
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 : عًامل کلیذی مًثز بز بزيس پذیذٌ راوت در ساسمان مذیزیت شُزی14جذيل

 ضتجِ اهتيبظ ًْبيي  هتنيط ضزيو

 بحيط ميط هؿتَينت تبحيط هؿتَين تبحيط ميط هؿتَين تبحيط هؿتَين

 3 2 0150 0148 ًَؾبظي ثبىت ىطؾَزُ 2

 2 3 0161 0148 ثْؿبظي ثبىت حبقيِ ًكيي 3

 7 5 666 786 تَؾقِ ىضبّبي ؾجع ٍ ثبظ 5

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،
 تحلیل اثزات متقابل/ ساختاری؛

ّب زض ٍبلت هبتطيؽ تبحيطات هیي ثبقیس ّیِ ثیِ فٌیَاى      آى الظهِ تحليل هتنيطّب ثب اؾتيبز اظ ًطم اىعاض هيِ هِ، تقييي احطات هتَبثل
تٌؾين ٍ زض آى ضٍاثظ ثيي هتنيطّب اظ ًؾیط تبحيطگیصاضي، ثیط اؾیبؼ ًؾیطات       14*14ٌّس. ثطاي ايي ّبض هبتطيؽ ٍضٍزي ًطم اىعاض فول هي

زضنیس   67.85ثبض ٍ زضرِ پطقسگي ّبضقٌبؾبى هٌترت ثِ ضٍـ ّسىوٌس هكرم گطزيس. تقساز تْطاضّبي زضًؾطگطىتِ قسُ زض ًطم اىعاض زٍ
ضاثغِ ٍبثیل اضظيیبثي    133زضنس هَاضز ثط يْسيگط تبحيطگصاقتِ اًس. اظ هزوَؿ  67هي ثبقس. ايي ًْتِ ًكبى زٌّسُ ايي اؾت ِّ زض ثيف اظ 

هَضز ضاثغِ ٍَي  21هَضز ضاثغِ هتَؾظ )فسز زٍ( ٍ   54هَضز ضاثغِ ضقيو )فسز يِ(،  58هَضز ثسٍى ضاثغِ )فسز نيط(،  63زض هبتطيؽ، 
 (.15)فسز ؾِ( ثَزُ اؾت)رسٍل قوبضُ

 : تحلیل ايلیٍ دادٌ َای ماتزیس اثزات متقابل15جذيل 

 زضرِ پطقسگي روـ تقساز ؾِ تقساز زٍ تقساز يِ تقساز نيطّب تقساز تْطاض اثقبز هبتطيؽ قبذم

 67.85% 033 20 54 58 63 2 04 هَساض

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

 
-زضنس ثطذَضزاض قسُ اؾت ِّ ًكبًگط ضٍايي ثبالي پطؾكٌبهِ هي100ؽ احطات هتَبثل، ثب زٍثبض چطذف زازُ اي اظ هغلَثيت زض هبتطي

 (.15ثبقس)رسٍل قوبضُ

 :درجٍ مطلًبیت ي بُیىٍ شذگی ماتزیس 16 جذيل

 تبحيطپصيطي)زضنس( تبحيطگصاضي)زضنس( چطذف
1 97 91 
2 100 103 

 1399هٌجـ: يبىتِ ّبي پػٍّف،

 نتیجه گیزی

ثْجَز قطايظ ظًسگي قْطًٍساى ّوَاضُ ّسه انلي ثطًبهِ ّبي تَؾقِ قْطي ثَزُ اؾت ٍ ثِ عطً هرتلو ثطٍظ ٍ ؽَْض يبىتِ اًس. زض 
ّبي هحلي ٍ ايي هيبى ظيؿت پصيطي ثِ فٌَاى هيَْهي ًَؽَْض زض هََلِ ثطًبهِ ضيعي قْطي، زض ؾبل ّبي اذيط هَضز تَرِ ؾبظهبى

ّبي هرتليي هَضز ؾٌزف ٍاٍـ قسُ اؾت. ُ اؾت. ايي هيَْم ثٌبثط ًؾطيبت عطح قسُ زض ايي ظهيٌِ ثب اثقبز ٍ قبذمهسيطاى قْطي ثَز
اهب زض حبلت ّلي هي تَاى اثقبز اٍتهبزي، ارتوبفي ٍ ظيؿت هحيغي ٍ ّبلجسي ضا اظ ارعاي انلي آًْب ثِ قوبض آٍضز. ثِ ثيبى زيگط ضؾيسى 

بظهٌس اضتَبي ٍضقيت ّيييت ظًسگي قْطي زض اثقبز هرتلو اٍتهبزي، ارتوبفي، ظيؿت هحيغي ٍ ثِ ؾغحي هغلَة اظ ظيؿت پصيطي ًي
ّبلجسي اؾت . پػٍّف حبضط ِّ ثب ّسه تجييي ٍضقيت ظيؿت پصيطي زض ؾغح هٌبعٌ قْط تجطيع اًزبم قسُ اؾت اظ اًَاؿ ضٍـ ّب ٍ 

طؾكٌبهِ قْطًٍساى زض ؾغح هٌبعٌ ٍ ّل قْط تجطيع ًكبًگط ايي اثعاضّب ثطاي ايي ّسه ثْطُ گيطي ًوَزُ اؾت ًتبيذ حبنل اظ ثطضؾي پ
ثطآٍضز قسُ اؾت. زض  3.044اؾت ِّ ظيؿت پصيطي قْط تجطيع ثبالتط اظ هتَؾظ )هيبًِ ًؾطي( ٍطاض زاضز. ايي ضٍن ثطاي ّل قْط ثطاثط ثب 

اظ ًؾط ّيييت ظيؿت پصيطي  3ٍ  10، 4، 7، 5، 1، 2، 8، 9ؾغح هٌبعٌ ثط اؾبؼ ًتبيذ حبنل اظ پطؾكٌبهِ قْطًٍساى، ثِ تطتيت هٌغَِ 
ٍطاض گطىتِ اًس. ًتبيذ حبنل اظ تحليل پطؾكٌبهِ ّبضقٌبؾبى ًيع هَيس ثبالثَزى ّيييت ظيؿت پصيطي قْط تجطيع اظ حس هتَؾظ )هيبًِ 
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اظ ًؾط  10ٍ  3، 9، 5، 8، 7، 6، 4، 2، 1ًؾطي( هي ثبقس. ايي قبذم زض ؾغح هٌبعٌ تيبٍت ّبيي ضا ًكبى هي زّس ٍ ثِ تطتيت هٌبعٌ  
ظيؿت پصيطي ٍطاض گطىتِ اًس. ثط اؾبؼ تحليل ّبي اًزبم قسُ ثط اؾبؼ ًؾطات ّبضقٌبؾبى، هَساض قبذم ظيؿت پصيطي ثطاي قْط تجطيع 

پبييي تط اظ  ثَزُ اؾت ِّ 3.04ثطاٍضز قسُ اؾت. ايي هَساض اظ ًؾط قْطًٍساى ثطاثط ثب  3.20ثب اؾتيبزُ اظ آظهَى تي تِ ًوًَِ اي، ثطاثط ثب 
ضٍن حبنل اظ پطؾكٌبهِ ّبضقٌبؾبى هي ثبقس. ايي اهط هي تَاًس ًبقي اظ ًگبُ ٍ ًگطـ قْطًٍساى ٍ ّبضقٌبؾبى ثِ هَضَؿ ظيؿت پصيطي 

ّب اظ هَليِ ّبي هَحط ثبقس. زضذهَل تحليل فَاهل ّليسي تبحيطگصاض ثط ظيؿت پصيطي قْطي ثب تبّيس ثط ثقس ٍ ضضبيتوٌسي هتيبٍت آى
اًزبم قس. ًتبيذ ًكبى زٌّسُ ايي اؾت  Mic Macًيع اظ ضٍـ تحليل هتَبثل/ؾبذتبضي اؾتيبزُ قس. ايي ّبض زض هحيظ ًطم اىعاض  ّبلجسي

ِّ ثِ تطتيت فَاهل ؛ ًَؾبظي ثبىت ىطؾَزُ، ثْؿبظي ثبىت حبقيِ ًكيي، تَؾقِ ىضبّبي ؾجع ٍ ثبظ ٍ فَاهل ّليسي تبحيطگصاض ّؿتٌس. زض 
طضؾي تغجيَي ٍضقيت ظيؿت پصيطي ثِ لحبػ ثقس ّبلجسي زض ثيي هٌبعٌ قْط تجطيع اًزبم قسُ اؾت، ثب اؾتيبزُ ايي پػٍّف ِّ ثب ّسه ث

اظ هقيبضّبي فيٌي ٍ شٌّي ثِ ثطضؾي ٍضقيت ظيؿت پصيطي هٌبعٌ پطزاذتِ قس. ثطاي ايي هٌؾَض اظ اثعاض پطؾكٌبهِ زض زٍ گطٍُ 
ثب اؾتيبزُ اظ هسل تهوين گيطي ٍيَْض )هسل تهوين گيطي چٌسقبذهِ( اٍسام ثِ ّبضقٌبؾبى ٍ قْطًٍساى ثْطُ گيطي قسُ اؾت. ّوچٌيي 

ؾٌزف ظيؿت پصيطي ثط اؾبؼ هتنيطّبي فيٌي پطزاذتِ قس. زض هطحلِ ثقس ثط اؾبؼ ًؾطات ّبضقٌبؾبى ٍ قْطًٍساى ثب اؾتيبزُ اظ ضٍـ 
ًؾط ظيؿت پصيطي ّبلجسي هكرم گطزيس. ًَآٍضي ّبي آهبض اؾتٌجبعي هَضز تحليل ٍطاض گطىت ٍ ثط اؾبؼ آى ٍضقيت ّط هٌغَِ اظ 

هَبيؿِ ٍ هغبلقِ تغجيَي هيعاى ظيؿت پصيطي هٌبعٌ هرتلو قْط تجطيع ٍ -1پػٍّف ٍ توبيع آى اظ ثَيِ پػٍّف ّبي نَضت گطىتِ زض 
ظيؿت ًگبُ فسالت هحَضاًِ زض هَضَؿ -3توطّع ثط ّبّف اذتالىبت ظيؿت پصيطي زض ؾغح هٌبعٌ قْطي-2تجييي ٍضقيت هَرَز

 پصيطي زض هٌبعٌ قْطي هي ثبقس.



188  ِ81ضيعي، قوبضُ فلوي رنطاىيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

 منابع:

 (،تبحيط ىبّتَضّبي ظيؿت پصيطي قْطي ثط ٍضـ هَرَز ثب اؾتيبزُ اظ هسلؿبظي 1399آؾيبثبًي پَض؛ الْبم، پٌبّي؛فلي،احوسظازُ؛ حؿي .)
 رنطاىيب ٍ ثطًبهِ ضيعي، ًكطيِ فلويهقبزالت ؾبذتبضي ثب  ضٍـ حساٍل هطثقبت رعئي)هغبلقِ هَضزي: هٌبعٌ زّگبًِ ّالًكْط تجطيع(.

 46-23،نيحبت 1399پبئيع 73،قوبضُ 24ؾبل

 (1394ايطاًسٍؾت، ّيَهطث؛ فيؿي لَ، فلي اننط؛ قبُ هطازي، ثْعاز .) :قبذم ظيؿت پصيطي زض هحيظ ّبي قْطي )هغبلقِ هَضزي
 .120-102(: 13)4. ثرف هطّعي قْط هَسؼ ٍن(

 قطٍي، آشضثبيزبى اؾتبى: هَضزي ًوًَِ تَؾقِ ًگبضي آيٌسُ ٍ اي هٌغَِ ّبي طاثطيًبث ًبثطاثطي تحليل ،(1388) هحوسضضب هحوسي، پَض 
 .29-64 نم ، 32 قوبضُ ،ضيعي ثطًبهِ ٍ رنطاىيب ًكطيِ

 ىهلٌبهِ. اَّاظ قْط ّالى ّبلجسي پصيطي  ظيؿت ىضبيي تحليل ،(1398)َّضـ حيسضي، اذَاى هؿقَز، هساًلَرَيجبضي، حؿيي، ًػاز، حبتوي 
 .23-11(, 13 پيبپي)6, ّبلجسي تَؾقِ ضيعي ثطًبهِ پػٍّكي-فلوي

 ىهلٌبهِ ايطاى، هيبًي قْطّبي زض قْطي هسيطيت ،(1391)حؿيي هحوس حؿيٌي، هحوس، ؾطاؾْبًطٍز، اّجطپَض ّطين، زليط، ظازُ حؿيي 
 .37 قوبضُ زٍاظزّن، ؾبل ، اّط رنطاىيبيي ىضبي پػٍّكي فلوي

 ارتوبفي ّبي ًبثطاثطي ثط تحليلي  ،(1394) حْيوِ تجبض، ايوبًي ثْوي، هيالى، ٍليْي ،قبّيي ظًَظي، فليعازُ ضحين، چيبًِ، حيسضي- 

 پػٍّف ىهلٌبهِ  زضهبًي، ثْساقتي ذسهبت: هَضزي هغبلقِ قطٍي آشضثبيزبى اؾتبى زض VIKOR ٍ SAW ّبي هسل ثط هجتٌي اٍتهبزي
 .21 قوبضُ قكن، ؾبل قْطي، ضيعي ثطًبهِ ٍ

 (. ٍبثليت ظيؿت پصيطي قْطّب زض ضاؾتبي تَؾقِ پبيساض قْطي)هغبلقِ 1392ؾبى پَض، ىطظاًِ؛ تَاليي، ؾيويي)رقيطي اؾسآثبزي، حوعُ؛ ؾب
 .157-129(: 42)12، زٍضُ رسيس. پػٍّكي ٍ ثيي الوللي اًزوي رنطاىيبي ايطاى -ىهلٌبهِ فلويهَضزي: ّالًكْط تْطاى(، 

  ،ثبىتْبي پصيطي ظيؿت ثط هَحط فَاهل (. تحليل1395هحوس؛ احسًػاز، هحؿي)حيسضي، تَي؛ قوبفي، فلي؛ ؾبؾبى پَض، ىطظاًِ؛ ؾليوبًي 
 .25-1(:59)17. ىهلٌبهِ ىضبي رنطاىيبيي. (ظًزبى قْط ىطؾَزُ ثبىت) قْطي ىطؾَزُ

 ((. ؾٌزف ّيييت شٌّي ظًسگي زض ًَاحي قْطي)هغبلقِ قْطًَضاثبز 1389ذبزم الحؿيٌي، احوس؛ هٌهَضيبى، حؿيي؛ ؾتبضي، هحوسحؿيي
 .60-45(: 3)1، ىهلٌبهِ رنطاىيب ٍ هغبلقبت هحيغيبى لطؾتبى(. اؾت

 ( ؛ ؾٌزف1391ذطاؾبًي، هحوس اهيي؛ ضضَاًي، هحوسضضب؛ هغيقي لٌگطٍزي، ؾيسحؿي؛ ضىيقيبى، هزتجي) ٍ پصيطي ظيؿت اضظيبثي 
 .110-85(: 12)3. پػٍّف ّبي ضٍؾتبيي. (ٍضاهيي قْطؾتبى: هَضزي هغبلقِ)قْطي پيطاهَى ضٍؾتبّبي

 هَضز) قْطي پبيساض تَؾقِ ضاؾتبي زض قْطّب پصيطي ظيؿت ٍبثليت ،(1393)حوعُ اؾسآثبزي رقيطي, ؾيويي تَاليي, ىطظاًِ پَض ؾبىؾب 
 .129-157. 42 قوبضُ ،12 زٍضُ ،رنطاىيب ًكطيِ ،(تْطاى ّالًكْط: هغبلقِ
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 (هغبلقبت عطح تيهيلي قْط تجطيع.1391هٌْسؾيي هكبٍض ظيؿتب .) 

 هزلِ (. اضظيبثي ّيييت ظًسگي قْطي زض هحالت ثبىت ٍسين ٍ رسيس قْط اضٍهي1394ِض؛ آٍبظازُ هَسم، ؾٌْس)ًؿتطى، هْيي؛ احوسي، ٍبز .
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