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چکیده:
شهه فروفگاهههشامرشههشادر اههعناصرن رستشکههفصرنگههرر ههورت ههعت فر نر تههرراههمر تتههعرگرن رجا ههشر ههورشهه فر
وفگاهههشامراههشرران اههعهراههزراههورایش اههشصرمساههمرگرا اههمرا ههشوفن ر شگ ه را همرااتههعرگراههزرایش اههشصروههفاصرجا ههشر نر
شاینرام تتع.رنتهنره اهورشه فاشرا هیرا هیش را سهمرا ر گهاور هش

ننلساهدرنتاهشراهمر تتهع.راهورره صر هور
راهی ر

شهه فاشصروفگاهههشامر نراتهه ر گههاور ههف ر21راههماناتههع.ر شهه رنتههفن رایههنراسیهه را ههیش صرن ر شهه اشصر
ات فرگشلاشگهررر هوررا ر ه رگر هشرر ن رناهعن صرشه فروفگاههشامر نگهررناهشراته ر اطه ر شاهدررات نا هتورنگهرراهور
ا و یهههراهههشتمرا رنتهههنر ایتهههوراشرهههدرجتهههع.روفگاههههش راهههینرنلسااهههمرشه ه یعراششهههسماه ه ناراشه ه عرن رج راگهههرر
وفگاهش اشگرر وراهورارهفراهمر گهعرن ر شاایهرر اهشصر تهشاصرا ر ایتهور لهعتدراهورتهفرشه فروفگاههشامراف ه ان ر
اششههع.رلههدنهرا کههعاراطشلاههورا ههیرشهه فاشصروفگاهههشامرا ر گههاور ههش

راههیرننلساههدرش فاشهه عررنگههر.ر

گششتشگههمرنتههنراطشلاههوراشایتههش" کههیامرگ یاههمرنگههرر ههورا افماههورنگللههورش ه درنگههتشاصرگ تشاخشاههونصراههور
هههفاجگ صرشههش

اشهنااههشاگااف اشتع ارفهفوتههورشههع رشهه فاشصروفگاهههشامرا گههط

ناههع فان ر.را افماعااههعن گشررالاههمر(اتشگلعگههورشههش
ناعشههع.رجشااههورجاههش صر ت یههصراتخ

راههیننلسااههمرگااههمر

رنجسشعهناسیههررگنگل تههر)رگرAHPرنگههتاشا ر

ههینررکههتاررا ناهه اصرگاتخ

ههینرنا مسههدرگرا ههدرگراش هههشامر

گش فگش صراماششتعر وراور گشرغیف شاومرگاعوستع20راافرن رجا شرناتخشررشعاع.ر
تشوتههواههشصر ه گایرمشیههفرایههشا فرج رنگههرر ههورشه فراشه عرگروفگاهههش راشه عرن ر شاایهرراههشصراتشگههلمرن رج ههرر
اف هه ان صرن رشههش

راهههشصرشهه فاشصروفگاههههشامراف هه ان رنگههر.راهههوررهه صر هههوراشههش رر تتهههعهش ر

ه گایرمشیههفروفگاهههش رش ه یعراششههسمرا ه ناراش ه عرگرش ه فراش ه عر نرا ر ایتههوراف ه ان صرن ر تفگههش راههشصر
مسههدرگرا ههدهر تفگههش رراههشصرا ناهه اصهر تفگههش رراههشصر ههش صرگراش هههشامررگر تفگههش راههشصر وههشامرگر
عاش مرا رگیهایرراتشگهلمراهمر اناتهع.رناهشراهشرنتهنرمهشلهروفگاههش راشه عرا ر ایتهوراف ه ان صرن رشهش

راهشصر

تفرش فروفگاههشامراهشرلهشلیر اهشصرسهعررن هشلراهور ه ر ن رجاهنر تاهمرا رجشا هشتمراهش راه نتم رهرسهعررگجه ار

اهش ن رگرافن هنر فتههعرا رانات همروفگاهههش رشه فراشه عهرسهعررگجه اروهفصرشههشدهرسهعررگجه اراتهدرا رانات ههمر
وفگاهههش رشه فراشه عهرسههعررگجه ارگههشلناههشصرگ شههمرگرگههیتسشرا روفگاهههش هرگرسههعررگجه ارافن ههنر افتتههمرا ر
انات مروفگاهش رش فراش عهراف

ان رنگر .ر

گههشتفرتشوتههواههشصر ه گایرایههشا فرج رنگههرر ههورش ه فراش ه عرگروفگاهههش رنتههنرش ه فرن رتههفرگههفصرا ههش ر ه
یههادرا ر ایتههور لههعتدرشههع راههورست ه ن راف ههنر ههش صهراش هههشامهر افتتههمهر
نگههر.را ستههفتنرا ههش ر ه

رگر

ت ههتمرگراسشتشههمراف ه ان ر

را رنتههنر ایتههورسلش تههعرن ترگج ه اراتههفگرگر فایتههشلرا ههت دراههفنصر فگن اههشصر ههش جمر

گران اهمهر شاایهررگههفارشتوههدن صرگرجههدررگهفاشتورهههدن ران اهمرگر هش جمهرگجه ارهفاشه فن راتاههعاراهورالیههدر
ت ههتمراه ا رشه فهرگجه ار فگن اههشصراتاههعارن رن خههفرشه فاشصران اههمرگر اههعناصرن ر شه اشصراتط ههوهر طه ر
جا شههمراهه ا روفگاهههش راشهه عرا راههینروفگاهههش راههشصر شهه .را ستههفتنرا ههش ریههادرایههنرسیش تههعرن ترالهه ار
گی ههتزر یشههفوتورن ا ه

ناههمرگههفت نل ههیفهرال ه اراتههدرگراتههدرن شاههرراتشگ ه را ران ههدرگرا ههشگ

روفگاهههش ر

شهه فراشهه عهرالهه ارگههشلت شصراسههشتیرگر تاههفنا راههن مرگراههینرنلسااههمهرالهه ارایسش گههتش رگرافن ههنرا اههشامر
اتشگ ه را ران ههدرگرا ههشگ

روفگاهههش رش ه فراش ه عهرسههعررمد ه راخههیر

کههمرا ر ایتههورگههفاشتورهههدن صر

ا روفگاهههش رشهه فراشهه عهرنا شاههش ر ههزرگریههایدراهه ا ر تفگههش رراههشصر ههعاش مرا ران ههدروفگاهههش رشهه فر
اش عهر هفن رههفوتنرشه فراشه عرا رتهفرن اهیزرایسهور شهفهرسهعررگجه ارگهفا شا رواهشرگرنالش اهشصراتشگه راهفنصر
ات

ال روشگعشعامرا روفگاهش هرگرمد راشلینرا ش اشصر فا وفگشم.

نکات کلیددی :شه فرروفگاههشامرهرشهش
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راهشصرشه فروفگاههشامرهرر شاایت هشرهر ت تهشراهشهرا هش ر ه
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