
 

 یبثیسیستن ّشیٌِ سبسی ٍ اجزایعَاهل هَثز در پیبدُاٍلَیت ثزرسی 

در تحمیك هَردی  سلسلِ هزاتجیتحلیل فزایٌذ  ثب استفبدُ اسثزهجٌبی فعبلیت 

ت گزٍُ هحصَال -ٍراق ثْبدار تْزاىّبی پذیزفتِ شذُ در ثَرس اشزكت

 شیویبیی

 

 لذرت الِ طبلت ًیبدكتز 

 ّيأت علوي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس علَم ٍ تحقيقبت عضَ 

 خَسیيعلی 

 ، ايطاىثبز کتَلآلي ع ،يحؿبثساض گطٍُ ز کتَل،ثبآلي عٍاحس  ظاز اؾالهي،آًكگبُ زا

 ةدًکَی هزتض

 لي آثبز کتَل، گطٍُ هسيطيت، علي آثبز کتَل، ايطاىٍاحس ع ؾالهي،آظاز اًكگبُ زا

 

 چکیذُ 

يبثي هجتٌي ثط فعبليت عَاهل هؤثط ظيبزي ٍجَز ؾيؿتن ّعيٌِ ؾبظي ٍ اؾتقطاضثطاي پيبزُ

ّبيي ثب کوترطيي ّعيٌرِ   زاضز کِ تَجِ ثِ آًْب ثبعث افعايف اثطثركي ٍ کبضايي چٌيي ؾيؿتن

ِ تبثيط عَاهل هرتلف زض پيبزُهيعاى زض ايي هقبلِ . گطززهي يربثي  ؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتن ّعيٌر

گررطٍُ  -تْررطاى ِ قررسُ زض ثررَضؼ اٍضاا ثْرربزاض ّرربي پصيطفتررزض قررطکت ي فعبليررتثطهجٌررب

ثرِ   1(AHP)تحليل ؾلؿرلِ هطاتجري   فطايٌس ثب اؾتفبزُ اظهَضز ثطضؾي ٍ  ،هحهَالت قيويبيي

ِ   گيطي چٌس هعيربضُ، اظ  ضٍيکطزّبي تهويناظ عٌَاى يکي  گرصاضي قرسُ   لحربػ اّويرت ضتجر

بظهبًي، عَاهرل  هرتلف زض چْبض گرطٍُ کلري عَاهرل ؾر     انلي اثتسا عَاهلزض ايي ضاُ . اؾت

ثٌسي گطزيس ٍ زض هطحلِ ثعس ثط اؾربؼ  تجِضثٌسي ٍ عجقِفٌي ، عَاهل فطزي ٍ عَاهل هحيغي

قرطاض   انرلي ّرط يرا اظ عَاهرل    وَعرِ  جکرِ زض ظيرط ه   فطعي هرتلف تحقيقبت قجلي عَاهل

اّويت ،  AHPثط اؾبؼ ًتبيج حبنل اظ تکٌيا  .ًسقسگصاضي ثطضؾي ٍ ضتجِ ِ ثَزًس،گطفت

ًي اظ ؾبيط عَاهل ثيكتط ٍ پؽ اظ آى ثِ تطتيت عَاهل هحيغي، فطزي ٍ فٌري ثرِ   ؾبظهبعَاهل 

-ؾربظي ٍ اؾرتقطاض ؾيؿرتن   هَثط زض پيبزُ عَاهلتَجِ ثِ اّويت . يت قطاض گطفتٌسَتطتيت اٍل



 

ّربيي ثرب   کربضگيطي اثرطثرف ٍ کربضاي چٌريي ؾيؿرتن     ث ثرطاي ي يبثي کوا فطاٍاًّبي ّعيٌِ

 . ثبقسهيکوتطيي ّعيٌِ 

 

عَاهرل هحيغري، عَاهرل ؾربظهبًي، عَاهرل      هجٌربي فعبليرت،   ثرط ثييبّعيٌِ :ٍاصُكلیذ 

 .، گطٍُ هحهَالت قيويبييفطزي، عَاهل فٌي

 

 مذهِه

ّربي الظم جْرت   ّب ٍ فعبليرت ضٍاثظ علّي ثيي ايجبز ّعيٌِ ABCاظ ًظط عولي، ؾيؿتن 

ثرِ   .[10]ؾربظز کٌٌس، هكرم هياضائِ ذسهبتي ضا کِ ثطاي ؾبظهبى اضظـ اقتهبزي ايجبز هي

يبثي هحهَل اؾت کرِ  ّبي ًَيي ّعيٌِيبثي ثط هجٌبي فعبليت، يکي اظ ؾيؿتنثيبى زيگط ّعيٌِ

ّبي ًَيي تَليس ٍ اثطات تکٌَلرَغي ثرط نرٌبيم اهرطٍظ      ّبي هْن آى تَجِ ثِ پسيسُاظ ٍيػگي

ّربي  ِکٌس، ثِ عَض عجيعي، ّعيٌٌّگبهي کِ ؾبظهبًي اظ تکٌَلَغي پيكطفتِ اؾتفبزُ هي. اؾت

ًتيجرِ ايري اهرط    . يبثرس  ّبي کبض هؿتقين آى کبّف هيآٍضي آى افعايف ٍ ّعيٌِهطثَط ثِ في

ّبي ؾطثبض ٍ اذتهربل آًْرب ثرِ هحهرَالت اظ يکؿرَ ٍ زضنرس       اّويت ّعيٌِايي اؾت کِ 

يبثي ثط هجٌبي  ّعيٌِ. يبثسّبي تَليس ًيع اظ ؾَي زيگط فعًٍي هيّبي ؾطثبض اظ کل ّعيٌِّعيٌِ

کٌٌرس ٍ  ّرب ضا ههرطم هري   گيرطز کرِ هحهرَالت، فعبليرت    اظ ايي ثبٍض ؾطچكوِ هري فعبليت 

ـ تط ثِ قٌبؾبيي فعبليتيق ثب اضائِ اعالعبت زقيقطٍ اظ ايي ع ّب هٌبثم ضافعبليت ظا ٍ ّربي اضظ

ـ     .[14]اًجبهرس  ّبي فبقرس اضظـ هري  جساؾبظي آًْب اظ فعبليت  ،زض ٍاقرم ثرب اجرطاي ايري ضٍ

ّبيي اؾرت کرِ ثرطاي    ّبي هطثَط ثِ فعبليتهبت ثطاثط ثب جوم ّعيٌِّعيٌِ ّط هحهَل يب ذس

تَاى ثؿرظ   يبثي ضا هيثٌبثطايي ايي ؾيؿتن ّعيٌِ. قَز آى هحهَل يب ذسهبت نطم هي تَليس

ّربي  اي ّعيٌِ تلقري کرطزُ کرِ قربلَزُ ؾيؿرتن      اي اظ ضٍـ ترهيم زٍ هطحلِ تکبهل يبفتِ

گرصاضي   م قرسُ هحهرَالت ٍ ثرِ تجرم آى قيورت     يبثي نٌعتي ٍ هحبؾجِ ثْبي تورب  ًَيي ّعيٌِ

ّب عوَهبً ثط هجٌبي حجرن ثرِ هحهرَالت     يبثي ؾٌتي، ّعيٌِ زض ّعيٌِ. فطٍـ هحهَالت اؾت

ِ       ترهيم هي يربثي ٍ هرسيطيت ثرط هجٌربي فعبليرت،       يبثٌرس زض حبليکرِ ثرط اؾربؼ تفکرط ّعيٌر

هرطم کٌٌرسٓ   هحهَالت ٍ ذسهبت تَليس قسُ، هؿتقيوبً ههطم کٌٌسُ هٌبثم ًيؿتٌس ثلکرِ ه 



 

يبثرس ٍ ؾر ؽ   ّرب ترهريم هري   ّب ثِ فعبليرت زض ايي ضٍـ اثتسا ّعيٌِ .[11] ّب ّؿتٌسفعبليت

ذرسهبت اظ  هحهَالت يب ّب، ثط هجٌبي اؾتفبزُ ّط يا اظ ّبي ترهيم يبفتِ ثِ فعبليتّعيٌِ

ِ  ثْبي توبم قسُ  ،زض ًتيجِ .قَزّب، ثِ آًْب ترهيم زازُ هيفعبليت يربثي کرِ   هَضرَ  ّعيٌر

ـ فعبليت ّبي ؾٌتي اظ زقت کوتطي ثطذَضزاض ثَزًس ٍ ثْبيض ؾيؿتنز هٌربثم ثکربض    ّرب ٍ اضظ

ثَؾريلِ    ABCؾيؿرتن   زض ،کطزًرس ثطاي ّط هَضَ  ضا ثِ زضؾتي هكررم ًوري  گطفتِ قسُ 

ترطي  ثرِ نرَضت زقيرق   ّربي عوليربتي   ّبي فعبليرت ّبي ؾبظهبًي ثب ّعيٌِّعيٌِ هطتجظ کطزى

ّربي ًرَيي   يبثي ثطهجٌربي فعبليرت يکري اظ ؾيؿرتن    ؾيؿتن ّعيٌِطايي ثٌبث .[4]گطززهيهحبؾجِ 

يبثي زض جْت ّبي هَجَز ّعيٌِب ؾيؿتنثيب ّوطاُ  تَاًس ثغَض هجعا ٍيبثي اؾت کِ هيّعيٌِ

ّبي هرسضى  زض ؾبظهبى .[10]َزرّب اؾتفبزُ قگيطيت زض تهوينرفطاّن کطزى اعالعبت هٌبؾ

ؾربظي  حصم يرب حرساقل  چٌس ّسم انلي زاضز کِ قبهل  يبثي ثط هجٌبي فعبليتؾيؿتن ّعيٌِ

ايجبز کبضايي ٍ اثطثركي، ؾربزُ  ٍ  کِ اضظـ افعٍزُ ًساضًس ّب ٍ هحهَالتي، فعبليتّبّعيٌِ

ّبي هَجس اضظـ افعٍزُ کِ زض فطايٌس کؿت ٍ کبض هَجت ثْجَز ثبظزُ ٍ هَثطؾبظي فعبليت

  .[5]، ّؿتٌس قًَسهي

يربثي ثطهجٌربي   ًبقي اظ ثِ کبضگيطي ؾيؿتن ّعيٌِ لَغيثسيْي اؾت کِ ثب پيكطفت تکٌَ

ّرب ٍ  ثعالٍُ ثب تغييط حرَظُ ثبظاضّرب، قرطکت   . يبثسّب افعايف هي، اثطثركي زض ؾبظهبىفعبليت

-ّب ٍاضز ضقبثتْبي جْبًي ذَاٌّس قس، ضقبثتْبيي کِ ثطاي ثطتطي زض آى ثغَض فعايٌسُؾبظهبى

  ABM  ٍABC. َلرَغي اعالعربت ًيربظ اؾرت    ٍ تکٌ ثوَقم، نحيح ٍ کبهل اي ثِ اعالعبت

ّرب ٍ  ؛ ثرِ عَضيکرِ ؾربظهبى    [9] ٌسؿرت ّثِ عٌَاى يرا ؾيؿرتن پيكرطٍ زض ايري ظهيٌرِ هغرط        

 . ّؿتٌس ايي ؾيؿتنًبچبض ثِ اؾتفبزُ ٍ ثِ کبضگيطي اًس کِ زضيبفتِ ّبقطکت

 

 هسئلِ ثیبى

ِ   ؾيؿتن ٍ  هربلي  يربثي ثرب اؾرتفبزُ اظ چٌرس هحرطن ّعيٌرِ گعاضقربت        ّربي ؾرٌتي ّعيٌر

زض . زازًرس  پكتيجبًي کطزُ ٍ اعالعبت تحطيف قسُ اضائِ هي کٌٌسُضا ثِ عَض گوطاُ اي ثَزجِ

يکري  . ًرس ثَزيبثي ذَز  ّبي ّعيٌِزض پي انال  ؾيؿتن  ّب ثغَض فعايٌسُچٌيي فضبيي ؾبظهبى

ثررَز کررِ هعايرربي    هررسيطيت ثطهجٌرربي فعبليررت  ٍ يرربثيّعيٌررِ ؾيؿررتن ،جسيررس يّررباظ ضٍـ



 

ّرب  ثٌربثطايي قرطکت  . يبثي ثط هجٌبي حجرن زاقرت   ّبي ؾٌتي ّعيًٌِؿجت ثِ ضٍـچكوگيطي 

ُ    يي ّبؾيؿتنچٌيي ؾبظي ٍ اؾتقطاض تهوين ثِ پيبزُ هٌرس   گطفتٌس ترب اظ هعايربي فرطاٍاى آى ثْرط

هسيطيت ثط  ٍ يبثيّعيٌِّبي ؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتن ٍلي ٍاقعيت آى اؾت کِ زض پيبزُ. قًَس

ّطگًَِ غفلرت ٍ زض ًظرط    ظيطا ؛ [8]کبضاًِ ٍ َّقوٌساًِ عول ًوَز فظِثبيس هحب هجٌبي فعبليت

ِ ًگطفتي قطايظ ٍ عَاهل هَثط زض پيبزُ يربثي ثرط هجٌربي    ؾبظي، اؾتقطاض ٍ اجطاي ؾيؿتن ّعيٌر

ثٌربثطايي،   .گرطزز فعبليت ثبعث زٍض قسى اظ هيعاى هَفقيت  ٍ اّسام زض ًظط گطفتِ قسُ هري 

ُ ؾبظي آگبّبًِ ؾيؿرتن کورا   ثِ پيبزُ ٍ هَفقيت زاًؿتي زالئل ًبکبهي ترَاى ثرب    ٍ هري  کرطز

ٍ هَثط عَاهل آگبّي ٍ ضعبيت  . ثرِ هَفقيرت زؾرت يبفرت     ،ؾيؿرتن  اجرطاي  زض پيبزُ ؾربظي 

 ِ ّربي فکرطي ٍ هربلي قبثرل ترَجْي، جلرَگيطي        افعايف زضجِ هَفقيت اظ ّسض ضفتي ؾرطهبي

ثب تَجِ ثرِ هطاترت    .[5]زّس کطزُ ٍ قسضت جلت اعويٌبى ٍ هكبضکت ؾبظهبًي ضا افعايف هي

 :ايي پػٍّف ايي اؾت تفَا ؾئَاال

ُ هرَثط ثرط   انرلي  عَاهل  اٍلَيت :اصلی سئَال ِ   ؾربظي ٍ اجرطاي  پيربز يربثي  ؾيؿرتن ّعيٌر

گرطٍُ   -تْرطاى  ّربي پصيطفترِ قرسُ زض ثرَضؼ اٍضاا ثْربزاض     ثطهجٌبي فعبليت زض قرطکت 

 هحهَالت قيويبيي چگًَِ اؾت؟

ِ   ظهبًي هَثط ثط پيبزُاٍلَيت عَاهل ؾب :فزعی اٍلسئَال  -ؾبظي ٍ اجرطاي ؾيؿرتن ّعيٌر

گرطٍُ   -ّبي پصيطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاا ثْبزاض تْرطاى يبثي ثطهجٌبي فعبليت زض قطکت

 هحهَالت قيويبيي چگًَِ اؾت؟

يبثي ؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتن ّعيٌِاٍلَيت عَاهل هحيغي هَثط ثط پيبزُ :ٍمدفزعی سئَال 

گرطٍُ   -صيطفترِ قرسُ زض ثرَضؼ اٍضاا ثْربزاض تْرطاى     ّربي پ ثطهجٌبي فعبليت زض قرطکت 

 هحهَالت قيويبيي چگًَِ اؾت؟

ِ اٍلَيت عَاهل فطزي هَثط ثط پيبزُ :مسَفزعی سئَال  يربثي  ؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتن ّعيٌر

گرطٍُ   -ّربي پصيطفترِ قرسُ زض ثرَضؼ اٍضاا ثْربزاض تْرطاى      ثطهجٌبي فعبليت زض قرطکت 

 هحهَالت قيويبيي چگًَِ اؾت؟



 

يربثي  ؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتن ّعيٌِاٍلَيت عَاهل فٌي هَثط ثط پيبزُ :مچْبرعی فزسئَال 

گرطٍُ   -ّربي پصيطفترِ قرسُ زض ثرَضؼ اٍضاا ثْربزاض تْرطاى      ثطهجٌبي فعبليت زض قرطکت 

 هحهَالت قيويبيي چگًَِ اؾت؟

 

 پیشیٌِ تحمیك

ي ّربي ًرَي  يبثي ثط هجٌبي فعبليرت يکري اظ ؾيؿرتن   ؾيؿتن ّعيٌِ َّضى گطى هعتقس اؾت

يبثي زض جْت ّبي هَجَز ّعيٌِتَاًس ثغَض هجعا ٍ يب ّوطاُ ثب ؾيؿتنيبثي اؾت کِ هيّعيٌِ

کرَپط ٍ  قجرل اظ آى،   .[10]ّب اؾرتفبزُ قررَز  گيطيفطاّن کطزى اعالعبت هٌبؾرت زض تهوين

ّب اظ عطيق تْيِ گعاضقبت هبلي قبل اتکرب  اًس کِ قطکتّبي ذَز هعتقس قسُکبپالى زض يبفتِ

ِ ABCيؿتن تَؾظ ؾ گرصاضي هرسضى،   ّرب، ثطقرطاضي ؾيبؾرتْبي قيورت    ، قبزض ثِ کبّف ّعيٌر

 .[7]اًستكريم فطنتْبي ثْجَز ٍ تعييي تطکيجبت تَليس ثب ؾَزآٍضي ثْيٌِ قسُ

ُ  هكکالت ثَجَز آهسُ ثطؾط گطي کَکيٌع،  ِ ّربي   عرط   ؾربظي  ضاُ پيربز يربثي ٍ  ّعيٌر

َ عجقِ قبهل  چْبضضا زض  هسيطيت ثط هجٌبي فعبليت ُ    اضزهر عرسم پرصيطـ   ، انرلي يرب ثبظزاضًرس

ثطذري اظ ايري   . ثٌسي ًوَزعجقِ ،زضزؾط ؾبظ هَاضزٍ  ًم ؾبظهبًيا، هَکٌٌسگبىتَؾظ اؾتفبزُ

آهَظـ کربفي ٍ  عسم ّبي هبلي ٍ غيط هبلي ؾبظهبى، کليِ قؿوتًگطفتي  هَاضز قبهل ثِ کبض

ترين   اًرسن  طا، جؿربضت ؾربظي ٍ اجر  پطزاظي زض پيبزُهَقم، زض ًظط ًگطفتي اّسام، ذيبلثِ

ّبي ثعسي ذَز عٌَاى کَکيٌع زض يبفتِ .[5]ثبقسهي... توبم ٍقت آًْب ٍ غيط ؾبظي، کبض پيبزُ

يبثي ثط هجٌبي فعبليت ًبقي ّعيٌِؾيؿتن ؾبظي ٍ اجطاي ًوَز کِ ًَز زضنس هَفقيت زض پيبزُ

ُ . اظ عَاهل ؾبظهبًي ٍ ثقيِ زض اثط عَاهل هحبؾجبتي اؾت ؾربظي ًجبيرس ّورِ    ّوچٌيي زض پيربز

ّربي ؾربظهبى اؾرتفبزُ    ثبيؿت اظ هكربضکت ؾربيط ثررف   اهَض ثط عْسُ حؿبثساضاى ثبقس ٍ هي

ؾبظي ٍ اضتجبعربت،  زض ايي ضاؾتب عَاهلي هبًٌس آهَظـ، زاقتي عط  ٍ ثطًبهِ زض پيبزُ. گطزز

اظ آًجبييکرِ  زض ّوريي ضاثغرِ    .[6]ّب حبئع اّويرت اؾرت  ّب ٍ فعبليتطناًتربة نحيح هح

ؾربظي ًيربظ اؾرت، تَجرِ کوترطي ثرِ       جْبت ظيبزي ثِ هالحظبت تکٌيکي الظم ثطاي پيبزُتَ

ِ     .[12]گرطزز ؾبظي هيبٍهت زض هقبثل پيبزُهَضَ  هق يربثي ثرط   ثغرَض ذالنرِ ؾيؿرتن ّعيٌر

ّربي ؾرٌتي   ترطي ًؿرجت ثرِ ؾيؿرتن    هجٌبي فعبليت ثؿيبض ثْتط ٍ اضائِ زٌّسٓ اعالعربت نرحيح  



 

. ي ظيبزي زض پرصيطـ ٍ تَؾرعِ اعالعربت آى ٍجرَز زاضز    ّبحؿبثساضي اؾت ٍلي گطفتبضي

ّرب  يکي اظ ثعضگتطيي هكکالتي کِ زض هَضز ايي ؾيؿتن ٍجرَز زاضز ايري اؾرت کرِ قرطکت     

ؾربظي ٍ اؾرتقطاض ؾيؿرتن جسيرس ثٌوبيٌرس ٍلري زض       زاًٌس کِ چگًَِ ٍ چغَض اقسام ثِ پيبزُهي

ُ  .[9] کٌٌرس ٍ اّوبل هي هَضز ايٌکِ چطا ثبيس چٌيي اقساهي ًوبيٌس کوتط تَجِ ًوَزُ -زض پيربز

ثبيؿت هسيطاى ضا ثرطاي اًجربم تغييرطات تَجيرِ     ، هييبثي ثط هجٌبي فعبليتّعيٌِؾبظي ؾيؿتن 

ّوچٌرريي ضرروي ثطگررعاضي . ٍضزآّرربي هرربزي ٍ هعٌررَي الظم ضا ثررِ عوررل ًوررَزُ ٍ حوبيررت

ي ؾيؿرتن ثرط   ٌبضّبي هطتجظ ًؿجت ثِ آقٌبيي ٍ آهَظـ کبضکٌبى اقسام ًوَز ٍ تبثيطات اييؾو

زض ّرط نرَضت ثرسٍى     .ٍ هعايبي آى ضا شکط ًورَز  ضا لحبػ ّبي هرتلف ؾبظهبىضٍي ثرف

. گرطزز ؾبظي ٍ اجطاي ايي ؾيؿتن ثب قکؿت هَاجِ هياي انَلي ٍ هٌظن، پيبزُزاقتي ثطًبهِ

ّربي هرتلرف   زض ايي ثطًبهِ ثبيس ّسم اظ اجطا ثِ ضٍقٌي ثيبى گطزز ٍ ًيبظ ثِ ّوکبضي ثرف

ّرب،  قٌبؾبيي، تعطيرف زقيرق ٍ يربفتي کويرت هٌبؾرجي اظ فعبليرت      . ض ًظط گطفتِ قَزؾبظهبى ز

   .[2]ّبي ّعيٌِ ًيع تبثيط ظيبزي زض اجطاي هَفقيت آهيع ؾيؿتن زاضزهطاکع ّعيٌِ ٍ هحطن

ّربي  ؾربظي ٍ اجرطاي ؾيؿرتن   ثط ضٍي عَاهل هَثط ثط اثطثركي پيبزُ زيگطي زض تحقيق

ّرب  ايي ؾيؿرتن ؾبظي ٍ اؾتقطاض عَاهل هَثط ثط پيبزُ ،جبم گطفتيبثي ثط هجٌبي فعبليت اًّعيٌِ

زض گطٍُ هحهرَالت قريويبيي،    -تْطاى ّبي پصيطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاا ثْبزاضزض قطکت

کِ ثِ جْرت جلرَگيطي    [1]قسي چْبض گطٍُ عَاهل ؾبظهبًي، فطزي، هحيغي ٍ فٌي قٌبؾبي

زض )ًگبقرتِ ًكرسُ اؾرت    زض ايي قؿوت  ٍ ظيطهجوَعِ عَاهل انلي يععَاهل فط، اظ تکطاض

 ؾبظي ٍ اجطايپيبزُعَاهل هَثط زض  AHP، هطثَط ثِ زضذت ؾلؿلِ هطاتت 1جسٍل قوبضُ 

ؾبظهبًي هطثَط ثِ ضفتبض  عَاهل. (قبثل هكبّسُ اؾت ABCيبثي ثط هجٌي فعبليت ؾيؿتن ّعيٌِ

ايري  . ٍ ضٍاثظ ضؾروي ٍ غيطضؾروي کبضکٌربى ٍ هرسيطاى ؾرغَ  هرتلرف زض ؾربظهبى اؾرت        

 عبهرل عَاهرل فطعري ظيرط هجوَعرِ      .عَاهل تَؾظ هرسيطاى قبثرل هرسيطيت ٍ کٌترطل اؾرت     

عرسم هقبٍهرت   ، هكبضکت قؿروتْبي غيطهربلي زض عطاحري ٍ اجرطاي ؾيؿرتن      ؾبظهبًي قبهل 

آهرَظـ  ، ّبي هرتلفآهبزگي کبضکٌبى قؿوت، کبضکٌبى زض هقبثل ؾيؿتن اعالعبتي جسيس

ٍجررَز ًظرربضت ٍ ؾطپطؾررتي ، ي اجررطاي ؾيؿررتنٍجررَز زؾررتَضالعول ثررطا، کرربفي ٍ ثوَقررم

ؾيؿتن  يک بضچگيٍ  ّبي هرتلف ؾبظهبىزضًظطگطفتي ًيبظّبي اعالعبتي قؿوت، ثطعوليبت



 

 هسيطاى اضقس ؾبظهبى ذَز هؿتقيوبً عوليربت اجرطاي   اگط. [1]ثبقسهي ّبجسيس ثب ؾبيط ؾيؿتن

هبًم زضگيط  ،ّب ث طزاظًسليتعبفضا زض اذتيبض ثگيطًس ٍ ثِ تعطيف اؾتبًساضزّب ٍ تعطيف ؾيؿتن 

کٌٌسگبى ٍ کبضکٌبى قسُ ٍ ثرسيي تطتيرت ثؿريبضي اظ هعايربي      قسى ٍ هكبضکت ؾبيط اؾتفبزُ

وکي اؾت هٌجط ثرِ ايري قرَز    ه ،جسيستن ؿّبي ؾي زازُکؿت  .ضٍز ؾيؿتن جسيس اظ ثيي هي

   ُ ُ   کِ زض هَضز ًحَُ کبض ثعضي کبضکٌبى تجسيس ًظرط قرَز، قريَ بي ّر  ّرب ٍ عولکطزّرب ٍ ضا

اًجبم کبض جسيس زض ًظط گطفتِ قرَز يرب ًؿرجت ثرِ حرصم، جبثجربيي يرب جربيگعيٌي ثعضري          

حرصم ٍ ثرطٍى ؾر بضي    ّطگًَِ تغييط زض اجطاي عوليربت،   .کبضکٌبى يب تجْيعات اقسام قَز

. ثبيس ثؿريبض ثبزقرت اًجربم گيرطز     ،اًس ّبيي کِ ثسٍى اضظـ افعٍزُ تكريم زازُ قسُفعبليت

کٌرس ترب کربض ضا     ٌبي فعبليت، ؾطپطؾت ّط قؿروت قرغلي ضا ٍازاض هري   يبثي ثط هج ؾيؿتن ّعيٌِ

ِ هحهَالت يبثي  ّعيٌِاي اًجبم زّس کِ  قيَُ ثِ ُ   ٍ عولکطزّب عبزالًر . گيرطي قرَز   ترط اًرساظ

       ُ ترط ثرَزُ ٍ زض هقبثرل     اگط کبضکٌبى زضن ثْترطي اظ ؾيؿرتن جسيرس زاقرتِ ثبقرٌس، ثرب اًگيرع

ٌرس ٍ زضًتيجرِ زض اجرطاي تهرويوبت قرطکت      زّ يطات هقبٍهت کوتطي اظ ذَز ًكبى هري يتغ

ّبي جسيس هسيطيت ّعيٌرِ زض  ثب اؾتفبزُ اظ تکٌياّوچٌيي  .[1]ًقف هثجتي ايفب ذَاٌّس کطز

ـ آٍضي ٍ پكتيجبًي تهويوبت، هترههبى قجلي ًيع ًيبظ ثِ  ثْجَز ثْطُ ّربي جسيرس پيرسا    هرَظ

ثرِ عرَض    ّبي جسيسظ ؾيؿتنّبيي ثَجَز ًيبيس اکٌٌس ٍ اگط چٌيي آهَظقْب ٍ تغييطزيسگبُ هي

 . [6]هٌبؾت اؾتفبزُ ًرَاّس قس

اظ ؾَي زيگط، عَاهل هحيغي هطثَط ثِ قطايغي اؾت کِ زض ثيطٍى اظ ٍاحرس تجربضي   

عَاهرل فطعري ظيرط    . ٍجَز زاقتِ ٍ هسيطاى کوترطيي قبثليرت کٌترطل ضا ثرط ضٍي آًْرب زاضًرس      

بهعِ، ٍجَز اؾتبًساضز ٍ قبهل قٌبؾبيي جبهم هعايبي ؾيؿتن تَؾظ ج هجوَعِ عبهل هحيغي

    ُ ّرب ٍ هطاکرع آهَظقري    ضٌّوَزّبي هطثَط ثِ ؾيؿتن جسيرس ٍ آهرَظـ ؾيؿرتن زض زاًكرگب

. اؾرت  ؾيؿرتن  ؾربظي ن عطاحي ٍ پيبزُّب ٍ ذهَنيبت تيل فطزي قبهل ٍيػگيعَاه. اؾت

ً طزاذتي ؾرتگيطاًِ ثِ جعييبت زض ٌّگربم عطاحري،    فطزيعَاهل فطعي ظيط هجوَعِ عبهل 

ؾربظي، کبضتوربم ٍقرت تَؾرظ     سي هعقَل عطاحي ٍ پيبزٌُؾبظي، ظهبًجفٌَى قجيِثکبضگيطي 

تين عطاحي، جؿبضت کبفي تَؾرظ ترين عطاحري، نرالحيت ترين عطاحري ٍ قريَُ ثطذرَضز         

ِ  .ثبقسهٌبؾت هجطيبى هي ؾربظي ثرِ ّورطاُ ؾطپطؾرتي     ٍجَز زؾتَضالعول جبهم ٍ اًجبم قرجي



 

طزز کِ زض هست ظهبًي هعقَل گثبعث هيکبفي ٍ ًظبضت ثط هطاحل هرتلف اجطاي عوليبت 

هوکري اؾرت هٌْسؾري عطاحري      .ّبي ثعول آهسُ ثِ ّسض ًرطٍز عط  ثِ پبيبى ضؾيسُ ٍ تالـ

 ؛ثِ جعئيربت ثغرَض هفرطط پطزاذترِ قرَز      ٍ يب َزُثؿيبض ؾرتگيطاًِ ث ABC اعالعبتي ؾيؿتن

لحربػ هعيربض    چٌيي ضٍقي ثْبي توبم قسُ ؾيؿتن جسيس ضا افعايف زازُ ٍ ؾيؿتن جسيس ضا ثِ

ؾطگطٍُ يب هؿئَل تين عطاحي ثبيس جؿربضت   .ًوبيس پصيطي زٍض هيهٌفعت، اظ تَجيِ –ّعيٌِ 

هٌستطيي فطز اظ هيبى افطاز نربحت نرالحيت ثبقرس ٍ آهربزُ      ٍ عالقِ اًجبم تغييطات ضا زاقتِ

ؾرطگطٍُ  . زضيبفت ٍ تحليل اًجَّي اظ اعالعبت ٍ عقبيس ٍ کبض تحرت قرطايظ ؾررت ثبقرس    

هكربٍضاى  . گيرطي ًوبيرس   تَاًرس ًؿرجت ثرِ ثکربضگيطي هكربٍضاى هجرطة تهروين        هيّوچٌيي 

الجتِ هْن اؾت کِ هؿرئَليت  . کٌٌس ة، زٍضًوبي ظًسُ ٍ قفبم ضا ثطاي ؾيؿتن فطاّن هيهجط

 .[8]هؿئَليت پطٍغُ ثط عْسٓ تين عطاحي اؾت. پطٍغُ ثط عْسُ هكبٍضيي قطاض ًگيطز

ِ عَاهل فٌي ًبقي اظ هَاضزي اؾ، ؾطاًجبم  -ت کِ ضيكِ زض شات ٍ هبّيت ؾيؿتن ّعيٌر

اعتوربز کربفي کبضکٌربى    فٌري  عَاهل فطعي ظيرط هجوَعرِ عبهرل     .يبثي ثطهجٌبي فعبليت زاضًس

ّبي هحرطن ّعيٌرِ   فعبليت ًِ چٌساى ظيبز تعساز ًؿجت ثِ اعالعبت حبنل اظ ؾيؿتن، ٍجَز

ّربي ظًجيرطُ   ِ، زض ًظط گطفتي توبهي ّعيٌر ٍجَز هَضَعبت ّعيٌِ هكرمهطاکع ّعيٌِ،  ٍ

ؾبظي ٍ اجطاي ّب، ٍجَز عط  ؾبظهبًي ثطاي پيبزُّب ٍ ّعيٌِنطّوجؿتگي قَي هحاضظـ، 

 .ّب ٍ اذتالم اًسن ثيي ًتبيج حبنرل اظ ؾيؿرتن جسيرس اؾرت    ؾيؿتن، تعطيف زقيق فعبليت

ضا  ي هرتلرف ّرب ًطخ يب الگَي ههطم هطثرَط ثرِ فعبليرت    ثبيس ّبّبي ّعيٌِ فعبليتهحطن

ّرب زاقرتِ   ثرب ّعيٌرِ فعبليرت    قرَي ّبي ّعيٌِ ّوجؿرتگي  اگط هحطن. ًوبيٌس ثرَثي هٌعکؽ

زض اًترربة   .ذَاّرس قرس  نرحيح، کبهرل ٍ هطثرَط    ًيرع   ؾيؿرتن  تزض ًْبيت گعاضقب ،ثبقٌس

ّوجؿتگي ثيي فعبليرت ٍ   ّبي تعييي هحطن ،  هحطکْبي ّعيٌِ ثبيس ثِ عَاهلي اظ جولِ ّعيٌِ

 .[6]ييي هحطن ثِ زقت تَجِ ًوَزهحطن فعبليت ٍ آثبض ضفتبضي ًبقي اظ تع

ُ  عٌَاى ًوَزُپػٍّف ذَز زض  کَکيٌع -کِ زض نَضت عسم تَجِ ثِ ايي عَاهل، پيربز

يبثي ثطهجٌبي فعبليرت ثرب قکؿرت ٍ يرب زٍض قرسى اظ هيرعاى       ّبي ّعيٌِؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتن

ّربي  ِّرب ّعيٌر  تجسيس حيبت زٍثبضُ ايي ؾيؿتن کِثِ عَضيهَفقيت هَضز اًتظبض ضٍثطٍ قسُ 



 

، ُپػٍّف حبضط کِ زض ازاهِ تحقيقبت گصقتِ ثرَز  .زّسهبلي ٍ اًؿبًي ظيبزي ضا ثِ ّسض هي

 .ويت ّط يا اظ عَاهل هصکَض اؾتّيي اٍلَيت ٍ هيعاى ايثِ زًجبل تع

 

 رٍش تحمیك 

کرِ زض چْربض    ،ABCؾيؿتن  ؾبظي ٍ اجطايپيبزُ تبثيطگصاض ثطعَاهل  زض ايي تحقيق

ِ  گطٍُ انلي قبهل عَاهل ؾ ُ  بظهبًي، فطزي، هحيغي ٍ فٌي قٌبؾربيي عجقر اًرس، ثرب   ثٌرسي قرس

فطايٌرس تحليرل ؾلؿرلِ     .ثٌرسي ذَاٌّرس قرس   اٍلَيرت ٍ گصاضي ضتجِ AHP تکٌيا ُ اظاؾتفبز

گيطي ثب هعيبضّبي چٌسگبًِ اؾرت کرِ ثوٌظرَض    ّبي تهوينيکي اظ تکٌيا (AHP) هطاتجي

-عسز تهوين، ثرب تَجرِ ثرِ قربذم    ّبي هتگيطي ٍ اًتربة يا گعيٌِ اظ هيبى گعيٌِتهوين

  .[13] ضٍزکبض هيکٌس، ثگيطًسُ تعييي هيّبيي کِ تهوين
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I2-2- ٍجَز اؾتبًساضز ٍ ضٌّوَزّبي هطثَط ثِ ؾيؿتن جسيس 
I2-3- ُّب ٍ هطاکع آهَظقيآهَظـ ؾيؿتن زض زاًكگب 

I4-1- اعتوبز کبفي کبضکٌبى ًؿجت ثِ اعالعبت حبنل اظ ؾيؿتن 

I4-2-فعبليتْبي هحطن ّعيٌِ ٍهطاکع ٍجَزتعسازًِ چٌساى ظيبز
 ّعيٌِ
I4-3-  ٍُجَز هَضَعبت ّعيٌِ هكرم کِ ههطم کٌٌس

 فعبليتْب ثبقس
I4-4- زض ًظط گطفتي توبهي ّعيٌِ ّبي ظًجيطُ اضظـ 
I4-5-ّوجؿتگي قَي هجطن ّب ٍ   ّعيٌِ ّب 

I4-6- ٍجَز عط  ؾبظهبًي ثطاي پيبزُ ؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتن 
I4-7- تعطيف زقيق فعبليتْب 
I4-8-اذتالم اًسن ثيي ًتبيج حبنل اظ ؾيؿتن جسيس 

 

 

 

 

I3-1- طزاذتي ؾرتگيطاًِ ثِ جعييبت زض ٌّگبم عطاحي ً 

I3-2-ثکبضگيطي فٌَى قجيِ ؾبظي 

I3-3- ظهبًجٌسي هعقَل عطاحي ٍ پيبزُ ؾبظي 

I3-4- ت تَؾظ تين عطاحيکبضتوبم ٍق 

I3-5-جؿبضت کبفي تَؾظ تين عطاحي 

I3-6- نالحيت تين عطاحي 
I3-7- قيَُ ثطذَضز هٌبؾت هجطيبى 

 

 

 تعریف دقیق فعالیتها -7

 اختالف اندک بین نتایج حاصل از سیستم جدید-8
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 (I4)فٌيعَاهل 

 (I3)عَاهل فطزي

 (I2)هحيغيعَاهل 

 هجٌبي فعبليت ؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتن ّعيٌِ يبثي ثط عَاهل هَثط زض پيبزُ AHPزضذت تحليل ؾلؿلِ هطاتجي  -1جسٍل 



 

اؾربؼ  . فطايٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي هٌعکؽ کٌٌسُ ضفتبض عجيعي ٍ تفکط اًؿبًي اؾرت 

گيطًرسُ ثرب فرطاّن    تهروين . گيطي ثط اؾربؼ هقبيؿربت ظٍجري ًْفترِ اؾرت     نايي ضٍـ تهوي

زضذت ؾلؿرلِ   .قَزآغبظ هي 1، ّوبًٌس جسٍل قوبضُ آٍضزى زض ذت ؾلؿلِ هطاتت تهوين

ّبي ضقيرت هرَضز اضظيربثي زض تهروين ضا ًكربى      هطاتت تهوين، عَاهل هَضز هقبيؿِ ٍ گعيٌِ

ايري هقبيؿربت ٍظى ّطيرا اظ    . گيرطز ؾ ؽ يا ؾطي هقبيؿبت ظٍجي اًجربم هري  . زّسهي

ِ   AHPزض ًْبيت هٌغرق  .ؾبظزت هكرم هيّبي ضقيعَاهل ضا زض ضاؾتبي گعيٌِ اي ثرِ گًَر

ؾبظز تب تهوين ثْيٌرِ حبنرل   ّبي حبنل اظ هقبيؿبت ظٍجي ضا ثب يکسيگط تلفيق هيهبتطيؽ

 .[3]گطزز

 

 AHPهزاحل اجزای تکٌیک 

 سبختي درخت سلسلِ هزاتت تصوین-1
 ترطيي اثترسايي  .زضذت ؾلؿلِ هطاتت ثيبًگط اؾتطاتػي تهوين ثهَضت گطافيکي اؾرت 

گيرطي  ؾغَ  هيبًي، هعيبضّبي هَثط ثط تهوين .گيطي اؾتؾغح ايي زضذت، ّسم تهوين

هْوترطيي ثررف زض ايري هطحلرِ، اًترربة      . گيرطي ّؿرتٌس  ّربي تهروين  ٍ ؾغح آذط، گعيٌِ

زضذت ؾلؿلِ هطاتت ثطاي ايي پرػٍّف  . گيطي اؾتهعيبضّب ٍ عَاهل هَثط ثط ّسم تهوين

 .قَزهكبّسُ هي، 1جسٍل قوبضُ زض 

 

 اًجبم همبیسبت سٍجی  -2

. قرًَس اي ثط اؾبؼ زضذت ؾلؿلِ هطاتت اظ ثربال ثرِ پربييي تْيرِ هري     ّبي هقبيؿِجسٍل

اًرساظُ هرطجح، عطاحري قرسُ     هقبيؿِ زٍ ثِ زٍ ثب اؾتفبزُ اظ هقبيؿي کِ تطجيح يکؿبى تب ثري 

 .هكرم قسُ اؾت ،2ايي هقيبؼ زض جسٍل قوبضُ  .اؾت

 

 

 

 



 

 AHPمقايسه دو به دو در  -2جدول شماره
 

 درجه اهميت در مقايسه دي به دي مقدار عددي

 ترجيح يکسان 1

 ترجيح وسبتاًً ضعيف 3

 ترجيح قًي 5

 ترجيح خيلي قًي 7

 ترجيح مطلق 9

 هاي مياوي بيه ترجيحاتارزش 2ي4ي6ي8

 

تَاى زض جسٍلي ًكربى زاز کرِ ثرِ آى هربتطيؽ هقبيؿربت      حبنل هقبيؿِ ّط فطز ضا هي

پرؽ اظ ايٌکرِ    .قغط انلي ايي هبتطيؽ عرسز يرا اؾرت    عجيعي اؾت  .قَزظٍجي گفتِ هي

اي کليِ افطاز تْيِ قسُ، ثبيؿتي ايي ًظطيبت ضا ثِ يا ًظرط ٍاحرس تجرسيل    ّبي هقبيؿِجسٍل

هٌبؾرجتطيي ضٍـ ثرطاي ايري کربض اؾرتفبزُ اظ       .کطز تب ثط اؾبؼ آى تهوين ثْيٌِ حبنرل آيرس  

k)(ٌيسثطاي ايي هٌظَض فطو ک .هيبًگيي ٌّسؾي اؾت

ija   هَلفِ هطثَط ثِ قررمk   ام ثرطاي

هحبؾرجِ  ( 1)زض ايي نَضت هيبًگيي ٌّسؾي ثهَضت ضاثغرِ  . ثبقس jًؿجت ثِ  iهقبيؿِ عبهل 

 .[3]قَزهي

(1)                                                     
NN

K

k

ijij aa

1

1

)(









 



 

 

 ّبی همبیسِ سٍجی گزٍّیٍلّب اس جذّب اٍلَیتاستخزاج -3

زض ايي هطحلِ ٍظى ًؿجي عَاهل ٍ هعيبض ّط ؾغح اظ ؾغَ  ؾلؿلِ هطاتت هسل هحبؾجِ 

-ّبي هقبيؿِ قسُ ثبيؿتي اظ زٍ هطحلِ ًطهربل ثطاي تعييي اٍلَيت ّط يا اظ گطٍُ. گطززهي

ـ ثرطاي ًطهربل  . ؾبظي ٍ هحبؾجِ هيبًگيي هَظٍى عجَض کطز ّربي هرتلفري ٍجرَز    ؾربظي ضٍ

 :قَزثطاي ًطهبل کطزى هبتطيؽ اؾتفبزُ هي (2) ضاثغِاظ  AHPکِ زض تکٌيا  ،ضززا



 

(2  )                                                                  




n

i

ij

ij

ij

a

a
r

1

 

 .هَلفِ ًطهبل قسُ اؾت rijکِ زض آى 

هيبًگيي هرَظٍى  ( 3)ثغِ پؽ اظ ًطهبل ؾبظي اظ هقبزيط ّط ؾغط اظ هبتطيؽ، ثط اؾبؼ ضا

  .قَز تب زضجِ اّويت ّطيا اظ گعيٌِ يب هعيبض ثسؾت آيسگطفتِ هي

(3)                          
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ّبي ًؿجي، ثب تعييي ضتجِ ّطيا اظ عَاهل ٍ زض ًظرط گرطفتي ٍظى ضتجرِ ٍ    پؽ اظ هحبؾجِ ٍظى

ثرطاي  . ي ضؾيس ٍ ًتيجرِ اضظيربثي ضا اعرالم کرطز    تَاى ثِ ٍظى ًْبيٍظى عَاهل ؾغح آذط، هي

هحبؾجِ ٍظى ًْبيي ثبيس ضتجِ توبم عَاهل ؾغح آذط هكرم قَز ٍ ؾ ؽ، هجورَ  حبنرل   

ضتجِ ًظيط آى، هالن تعييي ضتجرِ اضظيربثي   ( اهتيبظ)ّبي ٍظى جوعي ّط عَاهل زض ٍظى ضطة

 .کٌيناؾتفبزُ هي( 4)ثطاي ايي هٌظَض اظ ضاثغِ . ذَاّس ثَز

 (4)                                             
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 هحبسجِ ًزخ سبسگبری -4
زضنَضت ؾبظگبض ثَزى، هحبؾجِ . تَاًس ؾبظگبض يب ًبؾبظگبض ثبقسهبتطيؽ هقبيؿِ ظٍجي هي

)(ٍظى  iw  اهرب زض حربلتي   . آيرس ّط ؾتَى ثِ زؾت هيؾبزُ اؾت ٍ اظ ًطهبليعُ کطزى عٌبنط

کِ هبتطيؽ ًبؾبظگبض ثبقس، ثب تَجِ ثِ ايٌکِ هعيبض پرصيطـ ٍ تبييرس ًتربيج فطايٌرس ؾربظگبضي      

 0.1 I.Rزض نرَضتي کرِ    .هحبؾرجِ قرَز  ( I.R)ثبيس ًطخ ؾربظگبضي   ،ؾلؿلِ هطاتجي اؾت

 0.1چٌبًچرِ ايري ًؿرجت اظ    . قَزّبي ظٍجي ثِ پصيطفتِ هيثبقس، ؾبظگبضي هبتطيؽ هقبيؿِ

ِ  ذَاؾت تب زض قضربٍت  پطؾف قًَسُثعضگتط ثبقس، ثبيس اظ  اي ذرَز زض جْرت   ّربي هقبيؿر

 :ثٌبثطايي ثبيس ثبثت قَز کِ. ؾبظگبضي ثيكتط تجسيس ًظط کٌس
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 .ثبقٌسهي Aت ثطزاض ٍيػُ ٍ هقساض ٍيػُ هبتطيؽ ثِ تطتي wٍ کِ زض ايي ضاثغِ 

 :هزاحل هحبسجِ ًزخ ًبسبسگبری

 .زّينضا تكکيل هي  Aهبتطيؽ هقبيؿِ ظٍجي  .1

 .کٌينضا هكرم هي( w)ثطزاض ٍظى  .2

 .آٍضينثسؾت هيwmaxترويٌي هٌبؾجي اظ  Aزض هبتطيؽ  wثب ضطة ثطزاض  .3

ّربيي هٌبؾرجي اظ   تروريي  wثرط   wmaxثطاي  ثب اؾتفبزُ اظ هقبزيط ثسؾت آهسُ .4

m ax کٌينضا هحبؾجِ هي. 

mهتَؾظ .5 ax کٌينّبي ثسؾت آهسُ ضا هحبؾجِ هي. 

 :ًوبييناثغِ ظيط هحبؾجِ هيضضا اظ ( I.I) 2هقساض قبذم ًبؾبظگبضي .6

1
. max






n

n
II


 

 :آٍضينضا اظ ضاثغِ ظيط ثسؾت هي I.Rگبضي ًطخ ًبؾبظ .7

RII

II
RI

..

.
.  

ثررطاي هبتطيؿرْبي تهرربزفي ٍ هغرربثق  ( I.I.R) 3کرِ قرربذم ًبؾرربظگبضي هربتطيؽ تهرربزفي  

 :جسٍل ظيط اؾت

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

45/1 45/1 
41/

1 
32/1 24/1 12/1 9/0 58/0 0 0 I.I.R 

 



 

ضي يا ؾلؿلِ هطاتجري، قربذم ًبؾربظگبضي ّرط     زض پبيبى، ثطاي هحبؾجِ ًطخ ًبؾبظگب

ضا زض ٍظى عٌهطي کِ هبتطيؽ زض هقبيؿرِ ثرب آى ؾربذتِ قرسُ اؾرت ضرطة       ( I.I)هبتطيؽ 

).(ًوَزُ ٍ حبنل جوم آًْب ضا ثِ زؾت هي آٍضيرن ٍ ايري حبنرل جورم ضا      II  ًربهين هري .

RIIهجوَعكرربى ضا ّرربي هطثررَط ضررطة ٍهرربتطيؽ I.I.Rّوچٌرريي، ٍظى عٌبنررط ضا زض  .. 

حبنل تقؿين. کٌينًبهگصاضي هي
RII

II

..

  .[3]ّوبى ًطخ ًبؾبظگبضي ؾلؿلِ هطاتجي اؾت .

 ّربي هبتطيؽقًَسگبى، عوليبت تطکيت ّبي پطؾفپؽ اظ ثجت پبؾدزض ايي پػٍّف 

جبهعِ هَضز آظهرَى زض  . قًَسگبى ثب يکسيگط قطٍ  ذَاّس قساي ّط يا اظ پطؾفهقبيؿِ

ّربي  قرطکت هسيطاى، هسيطاى هبلي ٍ ضٍؾبي حؿبثساضي ٍ گطٍُ ذجطگربى  ايي تحقيق قبهل 

قرطکت   34ثَضؼ اٍضاا ثْبزاض تْطاى ثِ تعرساز   گطٍُ هحهَالت قيويبيي، پصيطفتِ قسُ زض

زض ايري ًرَ    . ثبقرس گيطي تهبزفي ؾبزُ هيگيطي زض ايي تحقيق، ًوًَِضٍـ ًوًَِ. ثبقسهي

  .گيطي ثِ ّطيا اظ افطاز جبهعِ قبًؽ هؿبٍي زازُ هي قَز تب زض ًوًَِ اًتربة قَزًًَِو

 

 ًتبیج تحمیك

  ِ  Expert Choice  Teamّرب، ثرب اؾرتفبزُ اظ ًرطم افرعاض      پؽ اظ تکويرل پطؾكرٌبه

اي جْت اذرص  ًطم افعاض زاضاي اهکبًبت گؿتطزُ ايي. گطززًظطات افطاز ثب يکسيگط تلفيق هي

ّبي افرطاز گًَربگَى ٍ تجرسيل ثرِ     هقبيؿبت ظٍجي افطاز ٍ ؾ ؽ تلفيق هبتطيؽّبي هبتطيؽ

ّربي افرطاز   تا ترا عٌبنرط هربتطيؽ    ،اظ عطيق هيبًگيي ٌّسؾي. يا هبتطيؽ ٍاحس اؾت

-عطيقِ کبض ثسيي  نَضت ثَز کرِ پرؽ اظ تکويرل پطؾكرٌبهِ تَؾرظ پبؾرد      . آيسثسؾت هي

نرَضت اًفرطازي   ِ ثر  زضٍى ًطم افرعاض  ّبي هقبيؿبت ظٍجي آى پطؾكٌبهِزٌّسگبى، هبتطيؽ

ٍ ثطاي تعييي ؾبظگبضي يب ًبؾبظگبضي ًظطات، الظم ثَز ًطخ ًبؾربظگبضي هربتطيؽ    قسٍُاضز 

ّبي هقبيؿِ ظٍجري ٍ  ضٍـ هحبؾجِ توبهي هبتطيؽ .ًظطات ّط يا اظ افطاز ضا هحبؾجِ کٌين

ٍ  يرل تحل Expert Choice  Teamًرطم افرعاض    ّوچٌيي هحبؾجِ ًطخ ًبؾبظگبضي تَؾظ

 .ثبقسًتبيج  ثِ قط  شيل هي

 



 

 ماتريس مقايسه های زوجی عوامل اصلی -3جدول 
 

 (I)ارجحيت عًامل  I4 I3 I2 I1 ايزان 

523/0 89898/4 16228/3 3 1 I1 
221/0 87298/3 1 1  I2 

165/0 41421/1 1   I3 

I.R=0.04 09/0 1    I4 

 

 0.1اؾت ٍ چَى ايي هقساض کوتط اظ ( I.R=0.04)ًطخ ًبؾبظگبضي ثطاثط  هبتطيؽزض ايي 

 .ثبقسثَزُ ٍ ًيبظي ثِ ضفم ًبؾبظگبضي ًوي قجَل ثٌبثطايي قبثل ؛اؾت

 

 های زوجی عوامل فرعی سازمانیماتريس مقايسه -4جدول 
 

 

 (I1)عًامل سازماوي  I1-8 I1-7 I1-6 I1-5 I1-4 I1-3 I1-2 I1-1 ايزان

234/0 3 1 2 3 2 5 464/3 1 I1-1 
065/0 2/1 1 4/1 2/1 3/1 414/1 1  I1-2 

062/0 2/1 2/1 3/1 2 4/1 1   I1-3 

157/0 2 1 1 2 1    I1-4 

085/0 1 3/1 414/1 1     I1-5 

142/0 828/2 2/1 1      I1-6 

177/0 162/3 1       I1-7 

I.R=0.07 078/0 1        I1-8 

 

 0.1اؾت ٍ چَى ايي هقساض کوتط اظ ( I.R=0.07)ًطخ ًبؾبظگبضي ثطاثط  هبتطيؽزض ايي 

 .ثبقس ثَزُ ٍ ًيبظي ثِ ضفم ًبؾبظگبضي ًوي قجَل ثٌبثطايي قبثل ؛اؾت
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 های زوجی عوامل فرعی محیطیماتريس مقايسه -5جدول 
 

 

 (I2)عًامل محيطي  I2-3 I2-2 I2-1 ايزان

088/0 512915/1 5/1 1 I2-1 
504/0 41421/1 1  I2-2 

I.R=0.02 408/0 1   I2-3 

 

 0.1اؾت ٍ چَى ايي هقساض کوتط اظ ( I.R=0.02)ًطخ ًبؾبظگبضي ثطاثط  هبتطيؽزض ايي 

 .ثبقسثَزُ ٍ ًيبظي ثِ ضفم ًبؾبظگبضي ًوي قجَل اؾت ثٌبثطايي قبثل

 

 ماتريس مقايسه های زوجی عوامل فرعی فردی -6جدول 
 

 

 (I3)عًامل فردي  I3-7 I3-6 I3-5 I3-4 I3-3 I3-2 I3-1 ايزان

081/0 1 218/1 2/1 3/1 2/1 2 1 I3-1 
066/0 2/1 3/1 3/1 1 314/1 1  I3-2 
205/0 4/3 112/1 214/1 1 1   I3-3 
155/0 1 3/1 46/3 1    I3-4 
091/0 2/1 414/1 1     I3-5 
301/0 4/4 1      I3-6 

I.R=0.08 102/0 1       I3-7 

 

 0.1اؾت ٍ چَى ايي هقساض کوتط اظ ( I.R=0.08)ًطخ ًبؾبظگبضي ثطاثط  هبتطيؽزض ايي 

 .ثبقسثَزُ ٍ ًيبظي ثِ ضفم ًبؾبظگبضي ًويقجَل ثٌبثطايي قبثل  ؛اؾت

 

 

 

 



 

 ماتريس مقايسه های زوجی عوامل فرعی فنی -7جدول 
 

 

 (I4)عًامل فىي I4-8 I4-7 I4-6 I4-5 I4-4 I4-3 I4-2 I4-1 ايزان

114/0 224/1 1147/1 414/1 1 2909/1 1134/1 111/1 1 I4-1 
180/0 949/3 2 754/1 519/1 1 843/1 1  I4-2 
164/0 937/3 1 183/4 2/1 1401/1 1   I4-3 
121/0 449/2 326/1 1115/1 095/1 1    I4-4 
135/0 738/2 284/1 1122/1 1     I4-5 
124/0 582/4 949/1 1      I4-6 
121/0 6 1       I4-7 

I.R=0.07 042/0 1        I4-8 

 

 0.1اؾت ٍ چَى ايي هقساض کوتط اظ ( I.R=0.07)ًطخ ًبؾبظگبضي ثطاثط  هبتطيؽزض ايي 

 .ثبقس ثَزُ ٍ ًيبظي ثِ ضفم ًبؾبظگبضي ًوي قجَل ثٌبثطايي قبثل ،اؾت

 

 AHPرتبه بندی  براساس تکنیک  -8جدول 

 

 رتبه
يزن 

 وهايي

يزن عًامل 

 فرعي

عًامل 

 فرعي

يزن 

 عامل
 عامل

1 122/0 234/0 I1-1 

523/0 

ي
ماو

ساز
ار 

عي
م

(
I1) 

10 034/0 065/0 I1-2 

12 032/0 062/0 I1-3 

5 082/0 157/0 I1-4 

8 045/0 085/0 I1-5 

6 074/0 142/0 I1-6 

3 093/0 177/0 I1-7 

9 041/0 078/0 I1-8 

14 020/0 088/0 I2-1 221/0  معيار



 

2 112/0 504/0 I2-2 محيطي(I2) 

4 090/0 408/0 I2-3 
19 013/0 081/0 I3-1 

165/0 

ي
رد

ر ف
عيا

م
(

I3) 
21 011/0 066/0 I3-2 
11 034/0 205/0 I3-3 
13 026/0 155/0 I3-4 
17 015/0 091/0 I3-5 
7 050/0 301/0 I3-6 
15 017/0 102/0 I3-7 
22 010/0 114/0 I4-1 

ي 09/0
 فى

يار
مع

(
I4) 

16 016/0 180/0 I4-2 
18 015/0 164/0 I4-3 
21 011/0 121/0 I4-4 
20 012/0 135/0 I4-5 
21 011/0 124/0 I4-6 
21 011/0 121/0 I4-7 
23 004/0 042/0 I4-8 

 

اؾت ٍ چَى ايي هقساض کوتط اظ ( I.R=0.06)زض ايي ًطخ ًبؾبظگبضي ؾلؿِ هطاتجي ثطاثط 

 .ثبقسٍ ًيبظي ثِ ضفم ًبؾبظگبضي ًويثَزُ  قجَل اؾت ثٌبثطايي قبثل 0.1

 

 ّبی تحمیكیبفتِ

-پيبزُ زضهَثط انلي  عَاهلگطٍُ  4فطعي عي  عبهل 26زض ايي پػٍّف هيعاى تبثيط 

يبثي ثط هجٌبي فعبليت زض قطکتْبي پصيطفتِ قسُ زض ثَضؼ ؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتن ّعيٌِ

پبؾد ّط يا اظ  .قطاض گطفتهَضز ثطضؾي  ،گطٍُ هحهَالت قيويبيي -تْطاى اٍضاا ثْبزاض

 :ّبي پػٍّف ثِ قط  ظيط اؾتپطؾف



 

ّبي تحقيق، ثط اؾبؼ يبفتِ قبثل اؾتٌجبط اؾت،، 3جسٍلّوبًغَض کِ اظ : ؾَال اٍل پبؾد

عَاهل ثِ تطتيت ؽ اظ آى پاظ ؾبيط عَاهل ثيكتط ٍ  (0.523ثب ٍظى ) اّويت عَاهل ؾبظهبًي

ثِ تطتيت اٍليت قطاض  (0.09ثب ٍظى ) ٍ فٌي (0.165ثب ٍظى ) ، فطزي(0.221ثب ٍظى ) هحيغي

 . گيطزهي

ٍلَيت زض هيبى عَاهل ؾبظهبًي ا، 4ّبي جسٍل قوبضُ ثط اؾبؼ زازُ: فطعي اٍلپبؾد ؾَال 

اجطاي » ،«ٍ اجطاي ؾيؿتن ّبي غيطهبلي زض عطاحيهكبضکت قؿوت»عَاهل  ٍ اّويت

آهَظـ کبفي ٍ »ٍ  «ظهبىّبي هرتلف ؾبؾيؿتن ٍ زضًظطگطفتي ًيبظّبي اعالعبتي قؿوت

ّبي پصيطفتِ يبثي ثطهجٌبي فعبليت زض قطکتؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتن ّعيٌِزض پيبزُ ،«ثوَقم

. اؾت اظ ؾبيطيي ثيكتط گطٍُ هحهَالت قيويبيي، -قسُ زض ثَضؼ اٍضاا ثْبزاض تْطاى

، «ٍجَز زؾتَضالعول ثطاي اجطاي ؾيؿتن»، «ٍجَز ًظبضت ٍ ؾطپطؾتي ثطعوليبت»عَاهل 

عسم هقبٍهت کبضکٌبى زض هقبثل ؾيؿتن »، «ّبک بضچگي ؾيؿتن جسيس ثب ؾبيط ؾيؿتني»

ّبي ثعسي ثِ تطتيت زض اٍلَيت« آهبزگي کبضکٌبى قؿوتْبي هرتلف»ٍ  «اعالعبتي جسيس

 .قطاض زاضًس

هَثط زض هحيغي عَاهل  زض هيبى، 5ّبي جسٍل قوبضُ ثط اؾبؼ زازُ: فطعي زٍمپبؾد ؾَال 

ّبي پصيطفتِ قسُ زض يبثي ثطهجٌبي فعبليت زض قطکتاي ؾيؿتن ّعيٌِؾبظي ٍ اجطپيبزُ

ٍجَز اؾتبًساضز ٍ ضٌّوَزّبي » گطٍُ هحهَالت قيويبيي، -ثَضؼ اٍضاا ثْبزاض تْطاى

ّب ٍ آهَظـ ؾيؿتن زض زاًكگبُ»زاضاي ثبالتطيي اٍلَيت ثَزُ ٍ  «هطثَط ثِ ؾيؿتن جسيس

 . ّؿتٌس ثعسي تزض هطات« تن تَؾظ جبهعِقٌبؾبيي جبهم هعايبي ؾيؿ»ٍ  «هطاکع آهَظقي

ٍلَيت ٍ افطزي عَاهل  زض هيبى، 6ّبي جسٍل قوبضُ ثط اؾبؼ زازُ: فطعي ؾَمپبؾد ؾَال 

 ،«ؾبظيعطاحي ٍ پيبزُزض ظهبًجٌسي هعقَل »، «نالحيت تين عطاحي» عَاهل اّويت

بظي ٍ ؾزض پيبزُ« قيَُ ثطذَضز هٌبؾت هجطيبى»ٍ  «کبضتوبم ٍقت تَؾظ تين عطاحي»

ّبي پصيطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاا يبثي ثطهجٌبي فعبليت زض قطکتاجطاي ؾيؿتن ّعيٌِ

جؿبضت کبفي »عَاهل . اظ ؾبيطيي ثيكتط اؾت گطٍُ هحهَالت قيويبيي، -ثْبزاض تْطاى

ثکبضگيطي »ٍ  «ً طزاذتي ؾرتگيطاًِ ثِ جعييبت زض ٌّگبم عطاحي»، «تَؾظ تين عطاحي

 .ّبي ثعسي قطاض زاضًسزض اٍلَيت ثِ تطتيت« ؾبظيفٌَى قجيِ



 

ٍلَيت ٍ افٌي عَاهل  ، زض هيبى7ّبي جسٍل قوبضُ ثط اؾبؼ زازُ: فطعي چْبضمپبؾد ؾَال 

، «ّبي هحطن ّعيٌِ ٍهطاکع ّعيٌِفعبليت ًِ چٌساى ظيبز تعساز ٍجَز» عَاهل اّويت

ي ّوجؿتگي قَ » ،«سٌّب ثبقٍجَز هَضَعبت ّعيٌِ هكرم کِ ههطم کٌٌسُ فعبليت»

ؾبظي ٍ زض پيبزُ« ّبي ظًجيطُ اضظـزض ًظط گطفتي توبهي ّعيٌِ»ٍ  «ّبّب ٍ ّعيٌِهجطن

ّبي پصيطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاا يبثي ثطهجٌبي فعبليت زض قطکتاجطاي ؾيؿتن ّعيٌِ

ٍجَز عط  »عَاهل . اظ ؾبيطيي ثيكتط اؾت گطٍُ هحهَالت قيويبيي، -ثْبزاض تْطاى

اعتوبز کبفي »، «ّبتعطيف زقيق فعبليت»، «ٍ اجطاي ؾيؿتنؾبظي ؾبظهبًي ثطاي پيبزُ

اذتالم اًسن ثيي ًتبيج حبنل اظ ؾيؿتن »ٍ « کبضکٌبى ًؿجت ثِ اعالعبت حبنل اظ ؾيؿتن

 .ّبي ثعسي قطاض زاضًسثِ تطتيت زض اٍلَيت« جسيس

ل هكبّسُ ثقب ،8قوبضُ  زض جسٍلًؿجت ثِ يکسيگط  کليِ عَاهلاٍلَيت  ّوچٌيي

هكبضکت قؿوتْبي غيطهبلي زض عطاحي ٍ »ثِ تطتيت عَاهل  عَاهل فطعيبى کل زض هي. اؾت

زضًظطگطفتي »، «ٍجَز اؾتبًساضز ٍ ضٌّوَزّبي هطثَط ثِ ؾيؿتن جسيس»، «اجطاي ؾيؿتن

ّب ٍ هطاکع آهَظـ ؾيؿتن زض زاًكگبُ»، «ًيبظّبي اعالعبتي قؿوتْبي هرتلف ؾبظهبى

تعطيف »تبثيط ٍ عَاهل  ييزاضاي ثيكتط« ؾيؿتنٍجَز زؾتَضالعول ثطاي اجطاي »ٍ « آهَظقي

ّوجؿتگي قَي »، «ؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتنٍجَز عط  ؾبظهبًي ثطاي پيبزُ»، «ّبزقيق فعبليت

زاضاي کوتطيي « زض ًظط گطفتي توبهي ّعيٌِ ّبي ظًجيطُ اضظـ»ٍ  «ّبّب ٍ ّعيٌِهحطن

 .ًساّب قٌبؾبيي قسُؾيؿتن ٍ اجطا ؾبظيٍظى زض اثط ثركي پيبزُ

ّبي ّط عبهل، عبهلي کِ اظ زيس عيٌي زاضاي اگط چِ هوکي اؾت زض تعييي اٍلَيت

  AHPًوبيين زض ضٍـسي، هكَْز ًجبقس، لکي يبزآٍضي هيٌثجِتاٍلَيت اٍل اؾت زض ض

ّب ثط اؾبؼ ًظط هترهم اؾت ٍ حبنل آى ثطآيٌس ًظطات هتفبٍت تسٍيي اٍلَيت

طچِ هوکي اؾت هترههيي زض اظْبض گا .ثبقسهكرم هي ِهترههيي زض قبلت يا ضتج

ى اؾت کِ ثط تجطثِ ٍ تحهم ذَز آًظط گبّي زچبض افطاط ٍ تفطيظ قًَس ليکي انل ثط 

تبهيي  سًْب هالن ذَاّس ثَز ٍ ثِ لحبػ ظبّط، اًتظبضات هكَْز ضا ًتَاًٌآاتکب زاضًس ٍ ًظط 

 .ًوبيٌس

 



 

 گیزیًتیجِ

فقيت ثب کوتطيي ّعيٌِ ايي اؾت کرِ  ّبي ؾطعت ثركيسى زض زؾتيبثي ثِ هَيکي اظ ضاُ

ِ     زض پيبزُ ؾربظي ٍ اجرطا  عَاهل هَفقيت  ًْرب ٍ زٍضي  آکربضگيطي  ضا قٌبؾربيي کرطزُ ٍ ثرب ثر

ثٌبثط ًتبيج ايري تحقيرق ٍ ثرب تَجرِ ثرِ      . يبثينثِ هَفقيت زؾتجؿتي اظ عَاهل عسم اثطثركي 

ثيط ظيربزي  ّوِ هَاضز آظهَى قسُ جلت هكبضکت ّوِ اضکبى ٍ قؿوتْبي هرتلف قطکت تب

ثبيؿرت   ؾيؿتن، هيايي  ؾبظي ثٌبثطايي قجل اظ پيبزُ. زاضز ABCؾبظي ؾيؿتن ثط هَفقيت پيبزُ

ضؾبًي قؿوتْبي عوليبتي ٍ ثركْبي ظًجيطُ اضظـ  اظ ًيبظّبي اعالعبتي ٍ ًيع اهکبًبت اعال 

 .ؾبظي ٍ اجطا ًورَز ٍ ثط حؿت آى اقسام ثِ عطاحي ٍ ازاهِ هطاحل پيبزُ آگبّي حبنل کطز

ثطگرعاضي ؾرويٌبض ٍ جلؿربت ثحرث ٍ گفتگرَي آظاز ٍ هرربثطٓ       تْيِ زؾتَضالعول ؾرٌجيسُ،  

ًتبيج آى زض ؾغح ؾبظهبى ٍ اؾتفبزُ اظ ؾبيط اثعاضّبي جلت هكربضکت کبضکٌربى ٍ آهرَظـ    

آهرَظـ ٍ آگربّي ضؾربًي     .زّس کبفي ٍ ثِ هَقم هيعاى هَفقيت ؾيؿتن جسيس ضا افعايف هي

کٌٌرسگبى زاذلري اظ    افتس کِ اؾتفبزُ قطعي اتفبا هيِ ث ABCؾيؿتوْبي اعالعبتي  زض هَضز

هٌس قًَس ٍ ثِ افطاز هتٌبؾت ثب عولکطزّرب ٍ قرطايظ ؾربظهبًي آهرَظـ زازُ      هعايبي آى ثْطُ

  .پطزاظًس هي  قَز، زض غيط ايي نَضت افطاز ًبآگبّبًِ ثِ اؾتفبزُ غيط هفيس اظ ؾيؿتن

جؿبضت کبفي ثطاي ايجربز  ثبيس  فعبليتيبثي ثطهجٌبي ّعيٌِؾيؿتن  ؾطگطٍُ تين عطاحي

هٌستطيي فرطز اظ هيربى افرطاز     ؾطگطٍُ يب هؿئَل تين عطاحي ثبيس عالقِ. قتِ ثبقساتغييطات ضا ز

نبحت نالحيت ثَزُ ٍ آهبزُ زضيبفت ٍ تحليل اًجَّي اظ اعالعبت ٍ عقبيرس ٍ کربض تحرت    

ٍ      ؾرطگطٍُ ّوچٌريي هري   . قطايظ ؾرت ثبقرس  ضاى هجرطة  تَاًرس ًؿرجت ثرِ ثکربضگيطي هكرب

هكبٍضاى تجبضة، زٍضًوبي ظًسُ ٍ قفبم ٍ ظطفيت اًجبم کربض ضا ثرطاي   . گيطي ًوبيس تهوين

. الجتِ هْن اؾت کِ هؿئَليت پرطٍغُ ثرط عْرسُ هكربٍضيي قرطاض ًگيرطز      . کٌس ؾيؿتن فطاّن هي

ّب ًيع ثبيس ًؿجت ثِ آهرَظـ کربفي ٍ   زض زاًكگبُ. هؿئَليت پطٍغُ ثط عْسٓ تين عطاحي اؾت

يبثي ثط هجٌربي فعبليرت اقرسام قرسُ ٍ زٍلرت      ِ زاًكجَيبى زض ذهَل ؾيؿتن ّعيٌِّوِ جبًج

 .ّبي الظم زض ايي ذهَل ضا تسٍيي ٍ اثالغ ًوبيسقَاًيي، اؾتبًساضزّب ٍ ثركٌبهِ

ًطخ يرب الگرَي ههرطم     اي اًتربة قًَس کِثبيس ثِ گًَِ ّبّبي ّعيٌِ فعبليتهحطن

ّربي ّعيٌرِ ّوجؿرتگي    اگط هحطن. عکؽ ًوبيٌسضا ثرَثي هٌ ي هرتلفّبهطثَط ثِ فعبليت



 

ًيع ثسٍض اظ ٍاقعيرت   ABC ؾيؿتن تزض ًْبيت گعاضقب ،ضعيفي ثب ّعيٌِ فعبليتْب زاقتِ ثبقٌس

ِ   .ٍ گوطاُ کٌٌسُ ذَاّس قس ّربي   زض اًتربة هحطکْبي ّعيٌِ ثبيس ثِ عَاهلي اظ جولرِ ّعيٌر

ضفتربضي ًبقري اظ تعيريي    ّوجؿرتگي ثريي فعبليرت ٍ هحرطن فعبليرت ٍ آثربض        تعييي هحرطن،  

ًيع ثبيس ثِ زقت قٌبؾربيي ٍ تعطيرف قرًَس ٍ اظ تعرسز      ّبفعبليت .هحطن ثِ زقت تَجِ ًوَز

 .ّب پطّيع قَزظيبز هطاکع ّعيٌِ ٍ ؾغَ  فعبليت

يربثي   ّعيٌِؾبظي ٍ اجطاي ؾيؿتوْبي  زاًؿتي زاليل قکؿت ٍ ًبکبهي پيبزُثغَض کلي 

ّرب  قرسى ٍ ثرِ حرساقل ضؾربًيسى احتوربل قکؿرت      ثبعرث کوترط   ٍ هسيطيت ثط هجٌبي فعبليت 

، ًقبط ضعف  ؾبظي يب اجطاي ؾيؿتن زض غيط ايي نَضت، هوکي اؾت زض حيي پيبزُ .قَز هي

ُ   هَاضزي کِ اظ قجل قبثل پيف. ٍ عسم اثطثركي فطاٍاًي ظبّط قَز اًرس   ثيٌي ٍ پيكرگيطي ثرَز

سز ؾيؿرتن، هٌربثم هربلي ٍ    زض ايي ثيي ٍ زض ضاُ انال  هجر . تَجْي قسُ اؾتٍلي ثِ آًْب ثي

ترَاى   ثب آگبّي اظ زاليرل ايجربز ًبکربهي هري     .گطزز هي ًيطٍي اًؿبًي ظيبزي اظ ؾبظهبى ظايل 

ُ  ٍ ثکربضگيطي ترساثيط   ّب ثيٌي ّبي ضفم هكکالت ٍ اًجبم پيف  زًجبل ضاُ ثِ ؾربظي   الظم زض پيربز

هعايربي فرطاٍاى   اظ  ّرب قرطکت  ضؾربًين ترب   ثسيي تطتيت قبًؽ هَفقيت ضا ثرِ حرساکثطهي   .ثَز

ABC ثْطُ ثطزُ ًٍْبيتبً اضظـ ؾبظهبى افعايف يبثس. 
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