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  ریذپ تسیز رهش لوصا یانبمرب یدبلاک-ییاضف هعسوترب یلیلحت
 1(رهشمالسا هناگ 6 قطانم یدروم هعلاطم) 

 ینیز رونم هدیس
 ناریا ،نارهت ، یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 2یهاقناخ هداز یبتجم نیسح
 ناریا ،نارهت ، یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج رایداتسا

 ینیکشم لضفلاوبا
 ناریا ،نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج رایشناد

 64/94/1396:شریذپ  رودص خیرات 67/76/23 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 نیا ساسا .تسیرورض یگدنز یاه درادناتسا یانبمرب بسانم یاهتسایس نیودت یارب اهرهش یدبلاک–ییاضف هعسوت یوگلا تخانش
 شهوژپ شور .دشاب یم ریذپ تسیز رهش یاه صخاش اب نآ قیبطت و رهشمالسا رهش ییاضف هعسوت یوگلا یگنوگچ یانبم رب شهوژپ

 هدافتسا اب اه هداد .دوش یم هتفرگ هرهب زین یگتسبمه ،یلع شور نوچمه اه شور ریاس زا هچرگ ،دشاب یم "یلیلحت- یفیصوت " رضاح
 هب 062/0 نازیم اب نآ ییایاپ هک .دش هدافتسا خابنورک یافلآ شور زا نآ ییاور شجنس یارب هک دنا هدش یروآدرگ همانشسرپ زا
 همانشسرپ 620 رهشمالسا یرفن 286266 تیعمج یارب هک دش هدافتسا نارکوک لومرف زا هنومن مجح نییعت یارب .تسا هدیسر دییات
 ،SPSS یاهرازفا مرن زا یرامآ لیلحت و اه هشقن ،اهرادومن مسر یارب .دنتسه رهشمالسا نانکاس یرامآ هعماج .تسا هدش هبساحم

ARCGIS، EXCEL تسا هدش هدافتسا هفرطکی سنایراو لیلحت نومزآ زا شهوژپ ندوب یطابنتسا هب هجوت اب . .دش هدافتسا. 
 یاه ریغتم .تسا هدش رگیدکی رب اه صخاش یگتسبمه و تاریثات لیلحت مارگاید هئارا و ینوناک یگتسبمه لیلحت ماجنا هب سپس
 یمامت رد هکنیا هب هجوت اب .(یتسیز طیحم و یداصتقا ،یدبلاک ،یعامتجا داعبا) .تسا ریغتم هعومجم 6 لماش ،قیقحت نیا رد ینوناک
 .ددرگ یم دییات ،ریغتم هعومجم 6 نیب ینوناک یگتسبمه دوجو هجیتن رد دشاب یم 50 .0 زا رت نییاپ (sig) یراد ینعم حوطس داعبا
 رد هقطنم نیرتدب و 0هقطنم ،ریذپ تسیز رهش یانبم رب یدبلاک-ییاضف هعسوت داعبا یمامت رد هقطنم نیرتهب هک دهد یم ناشن جیاتن
 هئارا رهشمالسا رهش یدبلاک -ییاضف هعسوت راتخاس حالصا یارب یاهداهنشیپ تیاهن رد و .دشاب یم ،4 هقطنم هعسوت داعبا ،یمامت

  .تسا هدش
 
 رهشمالسا ،ریذپ تسیز رهش ،ییاضف – یدبلاک ی هعسوت :یدیلک ناگژاو

                                                           
 اب ریذپتسیز رهش لوصا یانبم رب یدبلاک -ییاضف هعسوت یوگلا نیودت» ناونع اب ینیز رونم هدیس یرتکد یهلاسر ثحابم زا هتفرگرب هلاقم نیا -1
 .تسا یزکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد رد هدازیبتجم نیسح رتکد ییامنهار اب «رهشمالسا رب دیکات

  (لوئسم هدنسیون) -7
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  همدقم
 .تسا هتشاذگ رشب یگدنز رب یقیمع تاریثات هعسوت ،اپورا رد یتعنص بالقنا نامز زا ینعی ،شیپ نرق هس دودح زا
 هیهت رد رییغت لماش نآ هنانیبشوخ وراکشآ یور هک دش لدب یا هیور ود هکس هب تدم دنلب رد یتعنص بالقنا هجیتن
 تالوحت ،فرصم دیدج یاهوگلا ،از دمآرد یداصتقا تالوحت و یلم رازاب داجیا ،یزرواشک رد رییغت ،ماخ داوم

 یهدیدع تالضعم ،هکس نیا ناهنپ یور .تسا هدوب ینیشن رهش و رهش هدنیازف دشر رتمهم همه زا و یتیعمج
 هک تسا یتخانش موب ناوت هب نادنچ ود راشف و یتسیزطیحم رت مهم همه زا و یگنهرف و یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا
 هتخیسگراسفا شیازفا ،دیدش ییارگفرصم ،ریذپ دیدجت عبانم شهاک ،توص ،کاخ ،اوه یاه یگدولآ هدنریگرب رد
 هچنآ تیمک و تیفیک لداعت و یربارب هب دیاب یرهش هعسوت یلک روط هب .(4396:10 ،روپ ناساس) دشاب یم کیفارتو
 یاج قطانم نیا رد هک نیا رد هک ینیشنرهش تیعمج هزادنا و دادعت هب رگید یوس زا و وسکی زا دوش یم ثادحا
 لوصا تیاعر رانک رد نادنورهش شیاسآ و هافر نتفرگ رظن رد و یرهش تسیز طیحم هب و هداد تیمها ،دنریگ یم
 شیازفا و اهرهش عیرس شرتسگ اب هکیلاحرددیامن یفاک هجوت تسا یرهش یزیر همانرب فادها زا هک اهرهش ییابیز
 تاغاب ندرب نیبزا اب هجیتن رد و تفر زاس و تخاس ریز هب اهرهش یضارا زا یرایسب حطس ،ناریا رد ینیشنرهش دشر
 ،تیعمج شیازفا اب هکلب ،هدروخ مه هب اهرهش یتامدخ حوطس نیب یطیحم تسیز لداعت اهنت هن ،یزرواشک یضارا و
 یوگخساپ ،یرهش لقن و لمح هکبش یفاک و بسانم ششک مدع ،ییانبریز تاسیسات و اه تخاسریز ،تامدخ دوبمک
  .(7396:117 ،ینیعم) تسین نینکاس یزورما یاهزاین
 دیدج فیاظو اب طابترا رد یرهش یریذپ تسیز هب نتخادرپ تیمها و ترورض وس کی زا هک دهد یم ناشن تاعلاطم
 و تالیهست تاناکما یوجتسج رد ادیدش هک ندش یتعنص زا سپ هعماج یاهزاین هب ییوگخساپ رد یزیر همانرب
 یور شیپ یاهدیدهت تهج هب یریذپ تسیز رگید یوس زا و تسا هتفای شیازفا تدش هب تسا یگدنز تیفیک
 هدنربنیب زا ددعتم لماوع اینرفیلاک رد دوخ قیقحت رد رلیو .تسا هتفای نادنچ ود یتیمها زین زورما یرهش یگدنز
 دح رد یزاس هناخ دوبمک ،زاب یاهاضف دوبمک ،یغولش و ماحدزا ،یرهش دشر تروص هب هک ار یرهش یگدنز تیفیک
 تسا هتفای یلجت یعامتجا یگدنز و ناکم سح ،یدبلاک تیوه نداد تسد زا و یعامتجا یتلادعیب دشر ،تعاطتسا
  .(Wheeler,2001) ده یم ناشن ار
 رهش نیا .دنا هتفرگ لکش عیرس دشر کی یپ رد و همانرب و حرط نودب رهشمالسا هلمج زا ناریا یاهرهش زا یدادعت
 99 لاس رد و هتشاد تیعمج رفن 1446 طقف 90 لاس رد ؛دوب هدنکارپ یاتسور دنچ لماش 9996 یرامشرس رد
 درک ادیپ شیازفا رفن 444967 زا شیب هب رهش تیعمج زین 91 لاس رد ،دیسر رفن رازه 49 زا شیب هب نآ تیعمج
 کدنا شیاسآ ،یفاکان یرهش تامدخ ،شزومآ هب اهنآ نتشادن یسرتسد هک ،(7396:790 ،یناقاهد هدازیدهشم)
 ندوب ملاسان ،یداصتقا و یعامتجا عونت دوبن ،راک لحم هب ندیسر یارب ینالوط تقو فرص ،ینوکسم یاهدحاو
 هدرک لکشم اهنآ یارب ار دمآرد و گنهرف شناد ،اه تراهم ءاقترا ناکما ،یتسیزطیحم و یعامتجا ظاحل زا طیحم
 تسا هدرک داجیا ار یعامتجا یاه ینماان زورب و اه یرباربان دیدشت نآ عبت هب و رقف لطاب رود و تسا
 یرهش هب رود نادنچ هن یا هدنیآ رد ار رهش نیا ،یقطنم و تسرد یزیر همانرب کی دوبن .(4396:640رورسورگراک)
 قیبطت و یسررب شهوژپ نیا فده اتسار نیا رد .دوش ماجنا یتخس هب نآ رد نتسیز یتح هک دنکیم لیدبت
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 نیا رگید ترابع هب .دشاب یم رهشمالسا یدبلاک -ییاضف شرتسگ ینونک تیعضو اب ریذپ تسیز رهش یاه صخاش
 رهش لوصا و فادها یاتسار رد رهش نیا یدبلاک و ییاضف هعسوت هنوگچ هک تسا لاوس نیا لابند هب شهوژپ
  ؟دشاب ریذپ تسیز
 قبقحت هنیشیپ
 رد اهرهش لوادتم هعسوت دض رب یتسیزطیحم یاه تیساسح اب یا هدرتسگ یاه شبنج یدالیم 42 ی ههد لئاوا زا
 تیفیک شهاک و یرهش عماوج تالکشم شرتسگ اب ینونک رصع رد .) 3296:1 ،یفارص) داتفا هار هب لامش یاهروشک
 رهش یاههصخاش و لوصا نینچمه و یرهش هعسوت و دشر دروم رد ناهج رسارس رد یددعتم تاعلاطم یگدنز
 هب همادا رد هک هدش ماجنا یرهش هژیو هب و یناسنا یاههاگتنوکس رد یریذپتسیز هب یبایتسد یگنوگچ و ریذپتسیز
 :دوش یم هراشا اهنآ زا یخرب

 یارب یضرف ییامش هئارا هب تردابم یلک و یموهفم یزاس ریوصت زا هدافتسا اب 9447 لاس رد ناراکمه و 6دلوره-
 تروص هب و زاغآ یمیدق هتسه کی زا یرهش هقطنم شرتسگ بوچراچ نیا یانبم رب .دنا هدومن یرهش دشر دنیآرف
  .ددرگ یم شخپ و دشر دیدج و درفنم هعسوت زکارم تمس هب ناماوت

 رد مکارت رپ تالحم یسانش تخیر و یریذپ تسیز :بوخ تالحم» ناونع اب یشهوژپ رد 9447 لاس رد7سیرال
 هزادنا یارب ییاهرایعم نییعت و هلحم سایقم رد یریذپ تسیز زا یتایلمع یروئت کی داجیا فده اب یلامش یاکیرمآ
 و تیعمج رظن زا مکارتم تالحم هک دیسر هجیتن نیا هب دش ماجنا اکیرمآ رد یفیک و یمک شور اب هک نآ یریگ
 داعبا هب یبایتسد رظن زا تالحم نایم یراد انعم توافت و دنرتقفوم یریذپتسیز طیارش هب ندیسر رد نکسم
  .دراد دوجو یریذپتسیز

 لیلحت یزلام رد یفیک شور اب نانکاس هاگن زا ار یریذپتسیز یاهیگژیو و داعبا 4647 لاس رد ناراکمه و9یبلول
 نیرتمهم نایم زا .تینما و یدرکلمع ،یدبلاک ،یعامتجا دعب زا تسا ترابع یریذپتسیز داعبا هک دنتفایرد و هدومن
  .تسا یعامتجا دعب اهنآ نیرتتیمها مک و تینما نانکاس هاگن زا دعب

 تمالس یاهصخاش فشک یارب ایلارتسا زا ییاهسرد :یرهش یریذپتسیز ناونع اب 0647 لاس رد ناراکمه0دنلدب
 هافر و یعامتجا تمالس اب طابترا رد یلک هزوح 66 هکدنتفایرد ،دش ماجنا ایلارتسا رد یفیک شور اب هک یعامتجا
 و حیرفت ،نکسم ،یعامتجا تامدخ و تمالس ،دمآرد و لغش ،شزومآ ،تینما و مرج :زا دنترابع هک دیدرگ صخشم
 یسارکومد و یعامتجا ماجسنا و لقن و لمح ،یمومع زاب یاضف ،یعیبط طیحم ،اهالاک رگید و یلحم یاذغ ،گنهرف
  .یلحم

 رد یناریا ریذپ تسیز رهش لکش و ییاضف هعسوت یوگلا لوصا نیودت ناونع اب یا هعلاطم رد 3196 لاس رد دابآ ردنب
 یوگلا ،یرهش تیریدم هک دیسر هجیتن نیا هب دش ماجنا یمک و یفیک ناماوت شور اب هک نارهت 77و 96 ،6 قطانم

                                                           
1 Heroled 
2 Larice 
3 Lau Leby 
4 Badland 
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 اب سکع هطبار یگدرشف یناریا رهش رد .دنارهش یریذپ تسیز ری رثوم لماوع نیرت مهم یعیبط زادنا مشچ و یخیرات
  .دراد یریذپ تسیز

 رهش نالک یریذپ تسیز رب رثوم لماوع یریسفت– یراتخاس یزاس لدم مان هب یناونع رد 1396 لاس رد یربکا یلع
 تاناکما هنالداع عیزوت و بسانم نکسم ،رادیاپ دمآرد و لاغتشا یاهصخاش لماش یداصتقا دعب هک داد ناشن نارهت
 ،دور یم رامش هب نارهت رهش نالک یریذپتسیز هدننازیگنارب و کرحم ،ریثات نیرتشیب اب اکرتشم یتخاسریز تامدخو
 لماوع نیا یا هیاپ و یدیلک شقن هب دیاب نارهت رهش نالک یریذپتسیز یاقترا یارب مادقا و همانرب هنوگره هجیتن رد
  .دنک هجوت
 ینادنچ یملع تایبدا زا ناریا رد یریذپ تسیز داعباو لوصا درکراک هک دهدیم ناشن شهوژپ یهنیشیپ هعلاطم 
 رهش کی ییاضف هعسوت رد یریذپ تسیز لوصا ندرک هدایپ رد ار دوخ یریگ تهج شهوژپ نیا .تسین رادروخرب
  .دشاب یم دیدج دوخ عون رد ور نیا زاو هتشاذگ یمسر ریغ تنوکس هویش اب ناریا رد یرهشاریپ
 شهوژپ یرظن ینابم
 متسیس هدنهد لیکشت هریغ و یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا لماوع هک کیتامتسیس تسا یدنیآرف هعسوت
 دهد یم لیکشت یناسنا هعسوت و یعامتجا تلادع و یربارب ،یناسنا هافر ار متسیس هدناتس و دنوش یم بوسحم
  .(4396:19 دیعس ،یکلم)

 1(لاریپسا دشر) هدنکارپ یدبلاک هعسوت -
 ،عیرس ینیشنرهش داعبا نیرت راکشآ زا یکی اهرهش هتسویپان و مکارت مک ییایفارغج ای ییاضف شرتسگ ،رضاح لاح رد
 لاسرد راب نیتسخن یارب «ییور هدنکارپ» ترابع .(UN-Habitat,2008:15) دشاب یم هعسوت لاح رد ناهج رد هژیو هب

 (Wassmer,2002:2) دش هدرب راکب نازیر همانرب یلم سنارفنک رد 7یسنت هرد روما تسرپرس رپارد هلرا طسوت 2936
 نوچروف هلجم رد تیاو مایلیو مان هب سانش هعماج کی طسوت 1936 لاس رد زین « یرهش ییور هدنکارپ» حالطصا و
  .((Wassmer,2005:1-4 تسا هدش هدرب راک هب
 زا ییاضف دشر هک ییاج رد نییاپ یاه مکارت اب و هدنکارپ یدبلاک هعسوت» ناونع هب ار ییور هدنکارپ(1336) سگرب
  .(Burges,1998:1) دیامن یم فیرعت« تسا هتفرگ یشیپ تیعمج دشر
 3 یرهش رادیاپ هعسوت -
 یرهش تالکشم هک دیامن یم شالت یتسیزطیحم و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا یهبنجراهچ زا یرهش رادیاپ هعسوت
 شخب رد و دراد رظندم ار یعامتجا تلادع و یسارکمد ،دارفا قوقح یعامتجا شخب رد هکیروط هب ؛دیامن عفترم ار
-تیلاعف رد مدرم تکراشم تهج رد یزیر همانرب و رقف زا یریگولج ،مدرم یساسا یاهزاین ندومن فرطرب یداصتقا
  .(3296:20 ،دحوم) تسا رظن دروم یداصتقا یاه

                                                           
2-Sprawl Growth 
3-Earle Draper of the Tennessee Vally Authority 
3 Urban Sustainability Development 
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 لماش و دراذگ یم ریثات عامتجا دارفا یور رب میقتسم روط هب هک تسا یرادیاپ فادها هعومجم ریز یریذپ تسیز
-تسیز اب یرادیاپ توافت .تسا ...و یعامتجا ماجسنا و تینما ،تلادع ،یتسیزطیحم تیفیک ،یلحم داصتقا هعسوت
 هاتوک و یلحم فادها یور یریذپ تسیز یلو دراد دیکات تدم دنلب و یناهج فادها ور یرادیاپ هک تسا نیا یریذپ
  .(1396:70 ،داژن یمتاح) تدم
 هعلاطم دروم هدودحم
 زکرم ناونع هب رهشمالسا رهش هک دشاب یم ناتسا نیا یاه ناتسرهش زا یکی ،نارهت یبرغ بونج رد عقاو رهشمالسا

 نیرتمهم زا یکی هار رس رد رهش نیا .دشاب یم یرهش هقطنم 1 یاراد رهشمالسا رهش ،تسا رهشمالسا ناتسرهش
 یرتمولیک 77 رد و مق- نارهت نهآ طخ و هواس-نارهت روحم ینعی روشک بونج اب نارهت ناتسا یطابترا یاهروحم
 مساق مان هب یکچوک یاتسور 9996 لاس زا لبق ات ،یرهش هطقن نیا .تسا هدش رقتسم نارهت برغ بونج ینیمز هار
 نارجاهم بذج و هواس- نارهت روحم رد ددعتم یاههاگراک ثادحا ،عیانص شرتسگ و دشر یپ رد هک دوب یهاش دابآ
 رب رهش نیا یتعنص و یتامدخ فیاظو ریخا یاهلاس ردو دش زاغآ فارطا هب نآ شرتسگ ،روحم نیا عیانص ناوارف
 .دش لیدبت نارهت ناتسا یبرغ بونج رد رجاهم بذج هدمع بطق هب تهج نیمه هب و دش هدوزفا یلبق یاهدرکلمع
 زا و هدش ربارب 100 هب بیرق رهش نیا هنکس رامش ،هتشذگ لاس لهچ لوط رد نکسم و سوفن یرامشرس ساسارب
  .تسا هدیدرگ غلاب رفن رازه100 هب رفن رازه کی
 بسانتم عیزوت ساسا رب تامیسقت نیا .تسا هدش میسقت هلحم 02 و هیحان 36 و هقطنم 1 هب رهشمالسا یرهش هدودحم

 یلصا ینایرش یاهروحم هلیسو هب ًااتدمع ،یفرع یدنب هلحم هب هجوت اب و تالحم و قطانم حطس رد تامدخ و تیعمج
  .دنا هدش کیکفت مه زا

 تالوحت راچد ار رهش نیا ،ریخا یاهلاس یط رهشمالسا همانرب یب و نوزفازور شرتسگ و دشر هک تسا رکذ هب مزال
 ار رهش رانک و هشوگ رد هیور یب یاهزاس و تخاس و یمسرریغ یاه هاگتنوکس یریگ لکش و هدرک یناوارف یدبلاک
 نتفر نیب زا ثعاب یدراوم رد یتح و هدرک رتفیعض ار یا هلحم تامیسقت ،یدبلاک تالوحت نیا .تسا هدش بجوم
 هب ،مئاق نادیم و زامن نادیم ینعی یلصا نادیم ود ،یدبلاک رظن زا ناوتیم ار رهش هدنهد لیکشت طاقن تسا هدش تالحم
 رد .دنوشیم لصتم مه هب هواس هداج روحم قیرط زا هک دنتسه رهشمالسا رهش راتخاس یلصا یاه هرگ و طاقن ناونع
 دنتسه رهشمالسا رهش یاهیدورو ،طاقن نیا عقاو

.  
 رهشمالسا یلیصفت حرط :ذخام رهشمالسا رهش هب یدورو یاه هار :1 هرامش لکش
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 ناگدنسیون :عبنم نآ قطانم و رهشمالسا ییایفارغج تیعقوم 1 هرامش هشقن

 دراو ار یگدنیالآ نازیم نیرتمکرهش یاهداب شزو تهج هب تیانع ابرهش قرش لامش و قرش تاهجرد عیانصرارقتسا
 یرتمولیک ود یبیرقت هلصاف رد جرک هناخدور هبل رد رهش هلابز نفد لحم ینیزگ ناکم رد ماهبا اهنت .دننک یم رهش
 میرح رد یریگرارق و یحطس بآ و کاخ ،یرصب ،اوه یگدولآ فلتخم یاه هبنج هک تسا رهشمالسا برغ لامش
 برغ لامش رد عقاو هدوسرف تفاب یاه هلحم هلابز نفد زا یشان یاوه یگدولآ .تسا یدایز تالاکشا یاراد هناخدور
 ءاشنم زا رهش قرش و یقرش لامش یاه تفاب رد یگدولآ الاب بلاطم ربانب .دهد یم رارق ریثات تحت ار رهش
  .( 79-4196 ،ینیرحب) . .تسارهش لامش و یبونج قطانم رد یگدولآ و یلیسف یاه تخوس
 شهوژپ شور
 یاضف رب مکاح درکیور و یدربراک قیقحت عون ،عوضوم فادها و عوضوم تیهام هب هجوت اب رضاح شهوژپ شور
 هرهب زین اهنیا زج و یگتسبمه ،یلع شور نوچمه اه شور ریاس زا هچرگ دشاب یم "یلیلحت- یفیصوت " قیقحت
  .تسا یلیلحت -یفیصوت شور رب ینتبم قیقحت یلصا درکیور نکیل ،دوش یم هتفرگ
  اه هداد لیلحت و هیزجت شور -
 یارب .دنتفرگ رارق لیلحت هیزجت دروم (یمک شور) یطابنتسا رامآ قیرط زا یدنب هتسد زا سپ هدمآ تسدب تاعالطا
 هدش هدافتسا SPSS، ARCGIS، EXCEL یاهرازفا مرن زا اه هداد یرامآ لیلحت و اه هشقن میسرت ،اهرادومن مسر
 هعماج .تسا هدش یحارط همانشسرپ نآ زا هدافتسا اب سپس و باختنا طبترم یاه صخاش و داعبا دعب هلحرم رد .تسا
 یزیر همانرب رما رد لیخد یاه تکرش و ناریدم و رهشمالسا نانکاس زا دنترابع قیقحت نیا رد هعلاطم دروم یرامآ



 144 ... یدبلاک-ییاضف هعسوترب یلیلحت

 هجوت اب .دشاب یم تیعمج رفن 376100 و یرهش هقطنم شش یاراد رهشمالسا 9396 لاس یرامشرس ساسارب .یرهش
 نارکوک لومرف زا هدافتسا اب ،یفیک یاه ریغتم رد هنومن مجح نییعت و یریگ هنومن شور زا تیعمج یالاب دادعت هب
 هنومن لومرف ساسارب هعلاطم دروم هیحان رد هنومن مجح ادنبا .تسا هدش هدافتسا نآ قطانم و رهشمالسا هعلاطم یارب
 هناگ 1 قطانم زا کیره هب سپس و هبساحم همانشسرپ 019 رهشمالسا رهش یارب هک دش هبساحم نارکوک یریگ
 یاههاگدید زا همانشسرپ ییاور یسررب یارب .دش هداد صیصخت بسانتم هیمهس ،تیعمج دادعت ساسارب ،یرهش
 یارب شهوژپ نیا رد .دش هتفرگ هرهب یزاسرهش و یرهش ناسانش هعماج ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج ناسانشراک
 رد لیخد یصوصخ یاه تکرش و ناریدم ،نادنورهش) هعماج هس همانشسرپ ینعی یریگ هزادنا رازبا ییاور شجنس
 نآ ییایاپ بیرض دشاب رت کیدزن کی هب افلآ رادقم هچره .دش هدافتسا خابنورک یافلآ شور زا (یزیر همانرب رما
 لباق حطس رد ییایاپ بیرض دهد یم ناشن هک هدوب 403/4 قیقحت نیا رد هدمآ تسد هب خابنورک یافلآ .تسا رتشیب
 ،(همانشسرپ یدرف یاه یگژیو) یا هنیمز یاهریغتم لیلحت و هیزجت هب یفیصوت رامآ لیلحت رد دشاب یم یلوبق
 لوصا یانبم رب یدبلاک – ییاضف هعسوت ،یتسیزطیحم و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا و اه هفلوم و اه صخاش
 هدش هدافتسا هفرطکی سنایراو لیلحت نومزآ زا شهوژپ ندوب یطابنتسا هب هجوت اب .تسا هدش هدروآ ریذپ تسیز رهش
 رد و رگیدکی رب اه صخاش یگتسبمه و تاریثات لیلحت مارگاید هئارا و ینوناک یگتسبمه لیلحت ماجنا هب سپس .تسا
  .تسا هدش هتخادرپ لدم هئارا هب تیاهن

 هیضرف نومزآ -

 ،رهشمالسا یدبلاک-ییاضف هعسوت داعبا زا ،رهشمالسا هناگ 6قطانم یریذپ ریثات نازیم رد دسر یم رظن هب:هیضرف*

  .دشاب هتشاد دوجو یرادانعم توافت ریذپ تسیز رهش لوصا یانبم رب

 یتسیزطیحم-0یداصتقا-9 یدبلاک-7 یعامتجا-6 :داعبا
 نیب رد دوجوم یاه توافت یسررب هب هک ؛تسا هدش هدافتسا «هفرطکی سنایراو لیلحت » زا اهریغتم شجنس یارب
  .دنزادرپ یم هعلاطم دروم یاه هورگ یاه نیگنایم

  هیضرف ،هفرطکی سنایراو لیلحت-1 هرامش لودج
 یراد ینعم حطس F نومزآ یدازآ هجرد نیگنایم روذجم اه هورگ سنایراو  داعبا

 
 یعامتجا

 

 5 429 .837 147 .4187 یهورگ نیب سنایراو
5. 078 . 004 

 364 906 .164 634 .60025 یهورگ نورد سنایراو

 
 یدبلاک
 

 5 584 .11434 920 .57172 یهورگ نیب سنایراو
 

33. 651 
 
 367 799 .339 372 .124706 یهورگ نورد سنایراو 004 .

 
 یداصتقا

  5 205 .632 027 .3161 یهورگ نیب سنایراو
17. 057 

 
 375 064 .37 815 .13898 یهورگ نورد سنایراو 004 .

 یتسیز طیحم
 004 . 090 .16 5 177 .896 886 .4480 یهورگ نیب سنایراو
 378 698 .55 715 .21053 یهورگ نورد سنایراو

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هب هجوت اب ؛دش ماجنا ،رهشمالسا رد نکاس نادنورهش زا رفن019 یور رب هفرطکی سنایراو لیلحت قوف لودج رد
 قطانم یریذپ ریثات نازیم رد هک تسا نیا ۀدنهد ناشن عقاو رد ؛تسا 94 .4 زا رت نییاپ(sig) یراد ینعم حوطس هکنیا

 دوجو یرادانعم توافت ریذپ تسیز رهش لوصا یانبم رب ،رهشمالسا یدبلاک-ییاضف هعسوت داعبا زا ،رهشمالسا هناگ 1
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 رهشمالسا یدبلاک-ییاضف هعسوت داعبا زا یریذپ ریثات رد ،هناگ 1 قطانم نایم یرادانعم توافت و فالتخا عقاورد .دراد
 :دیدرگ صخشم ریز تروص هب دراوم اه توافت لیلحت زا دعب هکدراد دوجو
  .دنا هتشاد 1 ی هقطنم هب تبسن یرتشیب یریذپریثات (9 ،0 ،9 ،7 ،6) قطانم یمامت :یعامتجا دعب رد

 یریذپریثات ،9 و 0 قطانم .دنا هتشاد 1 و 9 ،0 قطانم هب تبسن یرتشیب یریذپریثات ،7 و6 قطانم :یدبلاک دعب رد
  .دنا هتشاد 1 هقطنم هب تبسن یرتشیب
 یرتشیب یریذپریثات ،9 و 7قطانم .دنا هتشاد 1 و 9 قطانم هب تبسن یرتشیب یریذپریثات ،6 هقطنم :یداصتقا دعب رد
  .دنا هتشاد یرتشیب یریذپریثات (1 ،9 ،0 ،7 ،6) قطانم همه زا 9 هقطنم .دنا هتشاد 1 و 0 قطانم هب تبسن
 یریذپریثات 7 هقطنم .دنا هتشاد 1 ی هقطنم هب تبسن یرتشیب یریذپریثات (9 ،0 ،9 ،7 ،6) قطانم :یتسیزطیحم دعب رد
  .تسا هتشاد 1 و 9 ،0 ،6 قطانم هب تبسن یرتشیب
 رب یدبلاک-ییاضف هعسوت داعبا یمامت رد هقطنم نیرتهب ،هک تفرگ هجیتن نینچ ناوت یم ،هلصاح دادعا هب هجوت اب
-ناتسورسو ناتسهم -6 زاف -7 زاف-9 زاف-9 و 0زاف-ناتسوب-ناواو ناتابکا) 3 هقطنم ،ریذپتسیز رهش یانبم

 96-دیحوت کرهش-ءایبنا کرهش-هیهلا کرهش) 1 هقطنم ،مود هبترم رد و ،(یسیع هدازماما-یرادرهش هلحم-نایگنهرف

-اهلگ کرهش-ناشفارز-ضیف غاب) 2 هقطنم موس هدر رد و(رولاس کرهش-هدرنغاب-یرهطم-یناشاک-یرادرهش یرتم
 سپس و (یدوریش-هیضیف هیدمحا-دابآایض-ینیمخ یفطصمدمحا کرهش-هیمئاق-هیدیعس کرهش-هیدمحم-هیدهم
 (دابآءایضرهم نکسم و نیسح ماما کرهش) ) 1 هقطنم تیاهن رد و ،(یتشهب یوک هلحمو هرتاش هلحم) 0 ،9 قطانم
  .دنشاب یم

 
 ناگدنسیون :عبنم ریذپ تسیز رهش داعبا زا رهشمالسا هناگ 6 قطانم یریذپ ریثات تیعضو 2 لکش
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 زا یکی هک دشاب یم 1 هقطنم ،ریذپ تسیز رهش یانبم رب یدبلاک-ییاضف هعسوت داعبا ،یمامت رد هقطنم نیرتدب عقاو رد
 ؛دشابیم رهشرد یمسرریغ یاههاگتنوکس هلمج زا هک (نیسح ماما کرهش) دابآ نایم کرهش نآ یلصا تالحم
  .تسا هدش لیکشت

 :ینوناک یگتسبمه -
 اب ققحم هک دور یم راک هب یعقاوم رد هک دشاب یم هریغتمدنچ لیلحت یاهشور هلمج زا ،ینوناک یگتسبمه لیلحت
 یگتسبمه عقاو رد ینوناک یگتسبمه .دراد راکورس لقتسم یاهریغتم زا یا هعومجم و هتسباو یاهریغتم زا یا هعومجم
 ای و یراتخاس تالداعم یزاس لدم دننامه نومزآ نیا .دنکیم یسررب ار هتسباو و لقتسم یاهریغتم نایم طباور و
-هعومجم راتفر ،دنناوتیم ،اهریغتم زا هعومجم کی ردقچ تفگ ناوت یم عقاو رد .دنک یم لمع ،یدییات یلماع لیلحت
 داعبا) .تسا ریغتم هعومجم 0 لماش ،قیقحت نیا رد ینوناک یاهریغتم .دنیامن نییبت و ینیبشیپ ور اهریغتم زا رگید یا
 ار هعومجم 0 نیا نایم هطبار هک تسا نیا کینکت نیا هفیظو .(یتسیز طیحم و یداصتقا ،یدبلاک ،یعامتجا هعسوت
  .دروآ تسدب

 ناگدنسیون :عبنم ینوناک یگتسبمه -2 لودج
 رگیدکی اب یدبلاک -ییاضف هعسوت داعبا ینوناک یگتسبمه زلکیو یادبمال نومزآ ینوناک یگتسبمه روذجم دصرد یراد ینعم حطس هجیتن

 %79 44 .4 دییات

4. 74 

 یدبلاک

 یعامتجا
 یداصتقا %27 44 .4 دییات

 44 .4 دییات
46% 

 یتسیز طیحم
 %31 :لک عمج

 %79 44 .4 دییات

4. 44 

 یعامتجا

 یدبلاک
 یداصتقا %10 44 .4 دییات

 44 .4 دییات
77% 

 یتسیز طیحم
 %446 :لک عمج

 %27 44 .4 دییات

4. 64 

 یعامتجا

 یداصتقا
 یدبلاک %10 44 .4 دییات

 44 .4 دییات
9% 

 یتسیز طیحم
 %12 :لک عمج

 %46 44 .4 دییات

4. 64 

 یعامتجا

 یتسیز طیحم
 یدبلاک %77 44 .4 دییات

 44 .4 دییات
9% 

 یداصتقا
 %99 :لک عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یارب هرامآ نیرتلوادتم ؛دش ماجنا ،رهشمالسا رد نکاس نادنورهش زا رفن019 یور رب ینوناک یگتسبمه ،لودج رد
 هک درک تواضق ناوت یم ،دشاب 94 .4 زا رتکچوک نآ رادقم رگا هک دشاب یم زلکیو یادبمال ،یراد ینعم حطس نومزآ
 ینعم حوطس هکنیا هب هجوت اب .دنا هتشاد دنویپ ینوناک یگتسبمه هلیسوب یراد ینعم تروص هب اهریغتم زا هعومجم ود
 0 نیب ینوناک یگتسبمه دوجو هک تفرگ هجیتن ناوت یم ،تسا 94 .4 زا رت نییاپ اه هعومجم یمامت (sig) یراد
 دعب سنایراو زا یعامتجا دعب رد هعسوت دصرد 79 دودح رد ینوناک یگتسبمه .ددرگ یم دییات ،ریغتم هعومجم
 یگتسبمه .دنکیم نییبت ار ،یتسیزطیحم دعب سنایراو زا دصرد 46 و یداصتقا دعب سنایراو زا دصرد 27 ،یدبلاک
  .دنکیم نییبت ار یدبلاک دعب سنایراو زا یعامتجا دعب رد هعسوت دصرد 79 دودح رد ینوناک
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 دعب سنایراو زا دصرد 77 ،یداصتقا دعب سنایراو زا یدبلاک دعب رد هعسوت دصرد 10 دودح رد ینوناک یگتسبمه
 طیحم دعب سنایراو زا یداصتقا دعب رد هعسوت دصرد 9 دودح رد ینوناک یگتسبمه .دنک یم نییبت ار ،یتسیز طیحم
 ،دزادرپ یم رگیدکی رب اه صخاش یگتسبمه و تاریثات لیلحت هب هکریز مارگاید ریسفت رد .دنک یم نییبت ار ،یتسیز
 = 19 .4 یاتب بیرض اب سکعلاب و یداصتقا هب یدبلاک دعب رد ریثأت نیرتشیب ،هک تسا نآ زا یکاح هدمآ تسدب جیاتن

β، 19 .4 یاتب بیرض اب سکعلاب و یعامتجا هب یدبلاک دعب ،مود ی هبترم رد و = β، طیحم هب یدبلاک دعب سپس و 
 ،β = 90 .4 یاتب بیرض اب سکعلاب و یداصتقا هب یعامتجا دعب سپس ،β = 99 .4 یاتب بیرض اب سکعلاب و یتسیز
 طیحم هب یداصتقا دعب تیاهن رد و ،β = 29 .4 یاتب بیرض اب سکعلاب و یتسیز طیحم هب یعامتجا دعب سپس
  .دوب دهاوخ ،β = 67 .4 یاتب بیرض اب سکعلاب و یتسیز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 رگیدکی رب اه صخاش یگتسبمه و تاریثات لیلحت-1 هرامش مارگاید

 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
 نیا ،دشاب یم نآ نابیتشپ و لقن و لمح تامدخ شیارگ اب یتامدخ -یهاگباوخ یرهش رهشمالسا هک نآ هب هجوت اب

 ،هدرک هبرجت هواس نارهت روحم هیشاح رد ار یعیرس هعسوت و دشر ،دودحم رایسب نامز تدم رد هکنیا لیلد هب رهش
 کی اب ،دوخ یراتخاس تالکشم مامت رب هوالع ،رهشمالسا ،دسریم رظن هب ،نیاربانب .تسا یرهش یوق تیزکرم دقاف
 و یعامتجا یاه یسررب رد .تسا هجاوم یدبلاک دنم ماظن راتخاس نادقف و یدنب ناوختسا نادقف یساسا لکشم

 لیلدب ،هتشذگ نایلاس یط ،رهشمالسا رهش یهاگباوخ شقن ؛دش صخشم رهشمالسا رهش دوجوم عضو یداصتقا

 اب دوشیم ینیبشیپ .تسا هتشاد یشیازفا دنور رهشنالک نیا رد یداصتقا یاهتیباذج دوجو و نارهت رهش هب یکیدزن
 و یرهشارف و یرهش فلتخم یاهسایقم رد دلوم یداصتقا یاهتیلاعف رارقتسا و یریگلکش مدع و دوجوم دنور همادا
 یرهش راطق ثادحا تروص رد هک تشاد دهاوخ همادا یشیازفا دنور نیا ینوکسم یربراک هب یرهش یضارا صاصتخا
 هب رهش یگتسباو و درک دهاوخ ادیپ یرتدنت بیش دنور نیا ،نارهت رهش نالک و رهشمالسا نیب رفس نامز شهاک و

 یداصتقا

 یعامتجا

 یدبلاک

 یتسیزطیحم

0. 58 = β  

 

0.
37

 = β  
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 یبایتسد روظنم هب رهشمالسا رهش یدبلاک -ییاضفراتخاس حالصا روظنم هب نیاربانب .دش دهاوخ دیدشت نارهت رهشنالک
 :دوش یم حرطم ریز تاداهنشپ ریذپ تسیز رهش لوصا هب

 :یعامتجا دعب رد
 یاه هچوک و رباعم ییانشور هب هجوت و (هتسبرادم نیبرود و سیلپ) نابایخ رد یفاک تراظن و لرتنک شیازفا .6
 رتشیب تینما ساسحا تهج رد هعلاطم دروم قطانم

 ،ناوج یاه لیسناتپ تیوقت و دنک یم مهارف اه همانربرد ار نادنورهش تکراشم یاه هنیمز هک ییاهتسایسزا هدافتسا .7
 اه همانرب نیودت رد تکراشم تهج هزیگنا اب و صصختم

 یعامتجا یاه یراجنهان و تاناکما دوجو مدع و دایز یغولش لیلد هب یناکم قلعت سح تیوقت .9

 لئاسم زورب هنیمز یتخاس ریز یاه دوبمک رانک رد ماوقا عونت هکنآ لیلد هب تالحم رد یعامتجا یگتسبمه شیازفا .0
 دنک یم مهارف ار یتینما

 :یدبلاک دعب رد
 یروبع روحم ،نهآ هار لسگ هس زا دناوتب هک یرهشارف و یرهش درکلمع اب یوق یبونج-یلامش روحم کی داجیا .6
  .دیامن روبع حطسمه ریغ تروص هب مود یدنبرمک روحم و جیسب

 رهش حطس رد اهنآ بسانتم عیزوت و یدرکلمع حوطس یمامت رد رهش زاین دروم یاهتخاسریز و تامدخ نیمأت .7

 کرحم یاه تیلاعف و هیلوا یاهتخاسریز قیرزت قیرط زا یرهش دمآراکان و هدوسرف تفاب یزاسدنمناوت و یزاسهب .9
  .هعسوت

 تسشنورف و هزرل نیمز تارطاخم ظاحل زا رهش یریگرارق ۀقطنم هب هجوت اب زاس و تخاس یاهدرادناتسا تیاعر .0
  نیمز

 :یداصتقا دعب رد
 دیلوت بطق هب رهش ندیسر یارب شالت و رهش یاه یدیلوت و اههاگراک و یهدناماس .6

 اب یراوجمه و نیرپآ کشخ ردنب دوجو ببس هب یتعنص و یداصتقا هعسوت تهج بسانم یاه رتسب داحیا .7
 ینیمخ ماما یللملا نیب هاگدورف

 یرهش سایقم رد تیلاعف ثادحا تهج یصوصخ شخب یراذگ هیامرس و یمدرم تکراشم بذج .9
 
 :یتسیز طیحم دعب رد
 تهج هدش فیرعت یرهش یاهاضف شیازفا و یمیلقا شیاسآ داجیا یاربرباعم رد یهایگ ششوپ زا هدافتسا .6
  تغارف تاقوا و یعامتجا تالماعت

 بسانم یحارط و گنهامه یاهامن قیرط زا اه هلحم یزاسابیز و اه نابایخ و رباعم یزاسرظنمو یزاسابیز هب هجوت .7
 یحارط و یرامعم ناصصختم زا هدافتسا اب اهنآ

 هناخ هیفصت ثادحا و یرهش بالضاف و یحطس یاهبآ تیاده و یهدنامزاس قیرط زا یطیحم یاهیگدولآ شهاک .9
 نآ فارطا زرواشک یضارا یرایبآ تهج نآ بآسپ زا هدافتسا و قطانم یارب ازجم
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 یحطس یاهبآ عفد هکبش یدمآراک و حالصا و بالضاف یاه هناخ هیفصت ییارجا تایلمع عیرست .0

 عبانم
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،یرهش یحارط دنیآرف :(4196) نیسح دیس ،ینیرحب

 هلاسر ،نارهت 77 و 96 ،6 قطانم یدروم هعلاطم- یناریا ریذپ تسیز رهش لکش و ییاضف هعسوت یوگلا نیودت :(3196) اضریلع ،دابآ ردنب
  .نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یزاسرهش یرتکد

 باتک دارآ تاراشتنا ،نارهت ،یرهش یریذپ تسیز رب یا همدقم:(1396) ردان ،یعبات و ابیرف ،ینادرک یورسخ ؛نیسح ،داژن یمتاح

  .نارهت رهش یزیر همانرب و تاعلاطم زکرم ،نارهت ،نارهت رهشناالک رب دیکات اب اهرهشنالک هعسوت یرادیاپ ینابم :(4396) هنازرف ،روپ ناساس

  .0 هرامش ،6 لاس ،یرهش تیریدم همانلصف ؟تسیچ رادیاپ رهش :(3296) رفظم ،یفارص
 ینایدق تاراشتنا ،نارهت ،یرهش یزیر همانرب رد ون یاه هشیدنا :(9396) نارگید و رفظم ،یفارص

  هدک یپ رواشم نیسدنهم :(9396) رهشمالسا رهش یلیصفت حرط

 مهدزای پاچ ،ناریا تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا نارهت ،ناریا رد یرهش یزیر همانرب یاهیگژیو زا یلیلحت :(7396) یناقاهد هدازیدهشم

 لوا پاچ ،زاوها ،نارمچ دیهش هاگشناد ،یرهش رادیاپ هعسوت رب یدمآرد :(4396) دیعس ،یکلم

  43 هرامش ،بالقنا و نکسم هلجم ،یرهش رادیاپ هعسوت :3296) یلع ،دحوم

 ،نارهت ،رهشمالسا و نارهت یرهش هقطنم یبونج هیشاح رب دیکات اب .یعامتجا تینما و هیشاح ،رهش :(4396) میحر ،رورس ؛نمهب ،رگراک
 حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس تاراشتنا
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