
 

 

 

 پژوهشی-فصلنامه علمی

 ای( ریزی منطقه جغرافیا )برنامه

 1931 ، زمستان1سال دهم، شماره 

 209-226صص: 

 

 

 

 
 

 

  ارائه الگوی مدیریت بحران در مناطق روستایی

 )مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قرچک(

 علی عبدی
 ايران، تهراناسالمي، دانشگاه آزاد  ، واحد تهران مركزي،جغرافيا و برنامه ريزي روستاييدكتراي دانشجوي 

 1رحمانیبیژن 
 ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي ،گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستاييعضو هيئت علمي 

 شهره تاج
 ايران، تهراناسالمي، دانشگاه آزاد  ، واحد تهران مركزي،جغرافيا و برنامه ريزي روستاييعضو هيئت علمي 

 02/72/7031تاريخ صدرو پذيرش: 02/20/7031تاريخ دريافت مقاله:

 چکیده

در زمره کشورهای بالخیز دنیا به شمار می آید و در  2شرایط آب و هوایی و ویژگیهای ژئوپلیتیک، ایران به لحاظ وضعیت جغرافیایی

رتبه اول را در دنیا دارد و ایران ، طول تاریخ شاهد حوادث و سوانح بسیاری بوده است. قاره آسیا از نظر شیوع حوادث و بالیای طبیعی

(در این 19، 9831، بنگالدش و چین چهارمین کشور آسیا و ششمین کشور دنیا از نظر کثرت وقوع بالیاست. )جهانگیری، پس از هند

آسیب پذیری بیشتری نسبت به نقاط شهری دارند. ، به دلیل روابط تنگاتنگ با محیط طبیعی و داشتن توانهای محدود، میان نقاط روستایی

به دلیل ، هزار روستای واقع در حاشیه کویر 5( در حدود www.retrofitting.irکند. ) میهدید خطر زلزله بسیاری از روستاها را ت

 ها ههزار روستای مستقر در جوار رودخان 91در معرض تهدید هستند. همچنین بالغ بر ، 9تهاجم ریگهای روان و خشکسالی، گسترش بیابان

ها( در این تحقیق به نقش مدیریت محلی )شوراهای اسالمی و دهیاری ا در معرض خطر سیل قرار دارند. با توجه به اهمیت موضوعنیز غالب

ریزی کاهش مخاطرات طبیعی پرداخته شد. هدف این بود تا نقش مدیریت محلی را در کاهش مخاطرات درارائه الگویی به جهت برنامه

ای و باشد از روش کتابخانهتحلیلی می-تان قرچک بررسی شود. این تحقیق که کاربردی و توصیفیطبیعی در نواحی روستایی شهرس

که اکثر افراد  ها پرداخته شده است. نتایج نشان دادبه تحلیل داده SPSS ای برای گردآوری اطالعات و با استفاده از نرم افزارپرسشنامه

آگاهی مدیران محلی منطقه مورد  اقامات دارند در بخش تحلیلی نیز نتایج نشان داد اند آگاهی از تعاریف ومخاطرات را تجربه کرده

ریزی برای مطالعه از فرایند مدیریت بحران در سطح پایینی است. مدیران محلی منطقه مورد مطالعه نسبت به نقش خود در فرایند برنامه

حلی از نقش خود در برنامه ریزی کاهش مخاطرات طبیعی و عملکرد باشند. بین میزان آگاهی مدیران م کاهش مخاطرات طبیعی آگاه می

بر عملکرد آنان در ، رابطه معنی داری وجود دارد نوع نگرش و سطح دانش مدیران محلی در زمینه مدیریت بحران، آنان در این زمینه

 است. ریزی برای کاهش مخاطرات طبیعی تاثیرگذار برنامه

 مدیریت محلی، مدیریت روستایی، مخاطرات، مدیریت بحران، مدیریت :گان کلیدیواژ

                                                           

 asasd2011@gmail.com)نويسنده مسئول(  -7
2 - Geopolitics 
3 - Drought 



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 412

 همدقم
 یعیبط تارطاخم عاونا ضرعم رد هراومه رشب هک دهدیم ناشن نیمز هرک یور رد ناسنا یگدنز خیرات هب یهاگن
 ،اههلزلز نوچمه قطانم یکینوتکت و یسانش نیمز یاهیگژیو هب هک ار اهنارحب نیا زا یشخب .تساهدوب
 تارطاخم زا رگید یشخب .(3198 ،یریگناهج)دنمانیم یسانشنیمز یایالب ،دوشیم طوبرم نآ دننامواهناشفشتآ
 ،قرب و دعر ،ییاهراح یاهنافوط ،لیس دادخر ،یلاسکشخ عوقو دننام یمیلقا یاهناسون و تارییغت زا یشان هک یعیبط
 دنوشیم هدیمان یکیژولوکا یایالب ناونع هب تسا نآ دننام و اوه یگدولآ ،یگدزامرس و نادنبخی ،رابغ و درگ
 .(08 ،5398 ،راودیما)
 ساسا رب .تسا رشب هدهع زا جراخ ،ریذپانزیرگ یاهتیعقاو زا یشخب ناونع هب ،یعیبط یایالب عوقو لرتنک اتدمع
 559 دودح و هداتسرف گرم ماک هب ار مدرم زا رفن رازه 558 دودح هلاس ره یعیبط یایالب دحتم للم نامزاس رامآ
 ،یداصتقا تدمدنلب جیاتن و میقتسمریغ تاراسخ نیمخت نیا رد هتبلا .دراذگ یم یاج رب یلام تاراسخ رالد درایلیم
 50 رد یعیبط یایالب رارکت تاعفد و تدش شیازفا .تسا هدشن هتفرگ رظن رد یطیحم تسیز تاریثات و یعامتجا

 یداه) تسا هدوب عماوج نیرتریقف شود رب نآ راشف نیرتشیب هک هداد رارق رطخ ضرعم رد ار مدرم رثکا هتشذگ لاس
 .(3 ،6198 ،زازب هداز
 لاح رد یاهروشک رد یعیبط یایالب یداصتقا و یعامتجا بقاوع اهلاس نیا یط هک تسا یرورض هتکن نیا هب هجوت
 قطانم رد نآ مکارت و تیعمج شیازفا ثعاب تیعمج راشف و رقف قطانم نیا رد .تساهدوب رتشیب و رتدیدش هعسوت

 دوش یم یعیبط ثداوح زورب تروص رد یلام و یناج تافلت شیازفا و یریذپ بیسآ شیازفا هجیتن رد و زیخرطخ
 ریخا یاهلاس رد یداصتقا تاراسخ نازیم رظن زا یعیبط یایالب نیرترابنایز هچرگ .(6198 ،ناراکمه و یراختفا)
 نیا اب ،تسا هداد خر یعیبط یایالب ضرعم رد دایز رایسب یاهییاراد عیمجت تلع هب و هتفای هعسوت یاهروشک رتشیب
 نوچمه یداصتقا لماوع رب نآ ریثات و هعسوت لاح رد یاهروشک رد گرزب یعیبط حناوس زا یشان تاراسخ دوجو
 ،ناراکمه و یردب)دشاب هتفای هعسوت یاهروشک زا رتبرخم رایسب دناوت یم تلود یاهدمآرد و یلخاد صلاخان دیلوت
 هک تسا عماوج یریذپ بیسآ ثحب یعیبط یایالب هنیمز رد هجوت دروم هلئسم تارطخ عوقو رب هوالع .(1198
 هعقاو اب نآ هطساو هب ناوتب هک یطیحم ،یعامتجا ،یداصتقا ناوت حطس اب بیکرت رد رطخ رادقم» زا تسا ترابع
 .(39 ،7198 ،تیمسا) «درک هلباقم رطخ زا یشان

 هتسسگ ببس هک یاهنوگ هب ،دهد یم خر یطیحم تسیز طیارش رد هک دوش یم قالطا یتارییغت هب الوصا یعیبط یایالب
-یم طیحم یارب بیرخت و کانرطخ لماوع و رصانع ضرعم رد اهنآ نتفرگ رارق و مدرم یعیبط یگدنز دنور ندش
 ،یداصتقا تاراسخ و دراذگیم یقاب یناسنا یاههاگتنوکس رب یبرخم تاریثات نینچمه .(36 ،5298 ،راصع) دوش
 یایالب رگید ینایب هب .(46 ،6198 ،ناراکمه و یراختفا) دنک یم لیمحت عماوج رب ییاهدرتسگ یطیحم و یعامتجا

 ،تشاد دهاوخ دوجو زین هدنیآ رد و هتشاد دوجو رشب تایح لوط رد ریذپ رارکت یا هدیدپ ناونع هب هراومه یعیبط
 تافلت و هدراذگ یناسنا یاههاگتنوکس رب یبرخم تاریثات دراوم بلغا رد ،نافوت ،هلزلز ،لیس ریظن یثداوح عوقو
 یایالب ،اه هنیمز زا یرایسب رد یرشب شناد یاهتفرشیپ مغریلع تفگ ناوت یم .تسا هتخاس دراو نانآ رب ینیگنس
 تیعقوم هطساو هب ناریا روشک .(4 ،0198 ،یترجه) دوش یم یقلت یندشن راهم یا هدیدپ ناونع هب ناکامک یعیبط
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 هب هلاس همه .دوش یم بوسحم ناهج زیخالب یاهروشک هلمج زا یتخانش نیمز تیعضو و ،یمیلقا طیارش ،ییایفارغج
-59 ،2198 ،ناراکمه و ینیسح) دوش یم دراو روشک هب یدایز تافلت و تاراسخ ،ایالب ریاس و لیس عوقو هطساو
 ایند زیخالب یاهروشک هرمز رد کیتیلپوئژ یاهیگژیو و ییاوه و بآ طیارش ،ییایفارغج تیعضو ظاحل هب ناریا .(37
 یایالب و ثداوح عویش رظن زا ایسآ هراق .تسا هدوب یرایسب حناوس و ثداوح دهاش خیرات لوط رد و دیآ یم رامش هب

 زا ایند روشک نیمشش و ایسآ روشک نیمراهچ نیچ و شدالگنب ،دنه زا سپ ناریا و دراد ایند رد ار لوا هبتر ،یعیبط
 .(87 ،3198 ،یریگناهج) تسایالب عوقو ترثک رظن

 یرتشیب یریذپ بیسآ ،دودحم یاهناوت نتشاد و یعیبط طیحم اب گنتاگنت طباور لیلد هب ،ییاتسور طاقن نایم نیا رد
 رد عقاو یاتسور رازه 0 دودح رد .دنک یم دیدهت ار اهاتسور زا یرایسب هلزلز رطخ .دنراد یرهش طاقن هب تبسن

 رب غلاب نینچمه .دنتسه دیدهت ضرعم رد ،یلاسکشخ و ناور یاهگیر مجاهت ،نابایب شرتسگ لیلد هب ،ریوک هیشاح
-08 ،4198 ،ناراکمه و ایکزا) دنراد رارق لیس رطخ ضرعم رد ابلاغ زین اه هناخدور راوج رد رقتسم یاتسور رازه 78
68). 
 هعجاف هب ار هدیدپ نیا هچنآ .دنرادن یپ رد یبولطم ان جیاتن دوخ یدوخ هب یعیبط یایالب هک دهد یم ناشن هلاسم نیا
 ریثات زا یریگشیپ مدع یترابع هب و یو یاههاگتنوکس رارقتسا ناکم و ناسنا یاهزاس و تخاس هوحن ،دنک یم لیدبت
 و مهم هچنآ نیاربانب .(3 ،6198 ،زازب هداز یداه) تسا هدوب نآ بقاوع اب هلباقم تهج یگدامآ مدع و یعیبط یایالب

 رطخ اب هلباقم یارب .دهد شهاک یاهزادنا ات ار هلصاح یاهتراسخ هک تسا ییاهدربهار و ریبادت ذاختا تسا یرورض
 شهاک تهج ،یعیبط ثداوح عوقو زا دعب و ماگنه ،لبق ییاهتیلاعف هعومجم تسا مزال یعیبط یایالب تارثا شهاک و
 یریگولج هک ییاجنآ زا رگید یترابع هب .(7 ،6198 ،نیزو) دریگ ماجنا اهنآ یریذپ بیسآ شهاک و ثداوح نیا تارثا
 لیکشت ،دشابیمن ریذپناکما اهنآ تعیبط ببس هب (یلاسکشخ ،نافوط ،هلزلز ،لیس ریظن) یعیبط یایالب زورب زا
 نازیم دناوتیم یدایز دح ات ،ینارحب تیعضو لرتنک تهج بسانم و حیحص یاهشور لامعا و دنمناوت یتیریدم

 هب نارحب تیریدم .دنک تیاده یداع طیارش یوس هب نامز نیرتهاتوک رد ار ینارحب طیارش و هداد شهاک ار تاراسخ
 زا لبق طیارش هب تقو عرسا رد روما ندنادرگ رب دصق هب لرتنک لباق یلاور هب روما نایرج دنمفده نداد قوس یانعم
 یاهاروش تیلاعف نامز زا هرود راهچ نداهن رس تشپ هب هجوت اب .(98 ،6198 ،زازب هداز یداه) .تسا نارحب
 شقن نازیم زا یهاگآ ترورض و روشک رد اهاروش ییارجا یوزاب ناونع هب اهیرایهد نآ لابند هب و ییاتسور یمالسا
 یهار یتلود ریغ یمومع داهن ود نیا درکلمع لیلحت و یبایزرا یعیبط تارطاخم شهاک یزیر همانرب رد اهنآ ینیرفآ
 شهاک یزیرهمانرب تهج ییوگلا هئارا اب هطبار رد اهنآ درکلمع هوحن و توق و فعض طاقن هب یبایتسد یارب
 یرورض رگید ترابع هب .(1198 ،روپمارهب)دوب دهاوخ اهاتسور رد (....و یلاسکشخو هلزلز ،لیس) یعیبط تارطاخم
 و یعیبط تارطاخم شهاک و یزیرهمانرب تهج ییوگلا هئارا اب هطبار رد یتلودریغ یمومع داهن نیا شقن تسا
 یعیبط یایالب تیریدم فلتخم یاه هبنج هب هجوت اب ،یعیبط ثداوح عوقو زا دعب و نیح ،لبق اهنآ تامادقا هعومجم
 شیازفا یارب یبسانم هنیمز ات دریگ رارق یسررب و یبایزرا دروم یناوتزاب و یزاسزاب ،هلباقم ،یگدامآ ،یریگشیپ لماش
 و ییاتسور یمالسا یاهاروش ًاالوصا ایآ هک تسا نیا لاؤس ساسا نیا رب .دوش مهارف اه یتساک عفر و اهیدنمناوت
 ؟دنراد شقن اهاتسور یعیبط تارطاخم شهاک یزیرهمانرب رد اهیرایهد
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 زا لبق یاهتیلاعف هعومجم ،یعیبط یایالب تیریدم دنیآرف رد ،تسا صخشم نارحب تیریدم فیاظو زا هک نانچمه
 رادروخرب یرتالاب تیولوا زا تارطخ اب هلباقم رد یگشیمه یگدامآ داجیا و یریگشیپ تلصخ لیلد هب ایالب عوقو
 و یمالسا یاهاروش) یلحم تیریدم شقن یسررب ،قیقحت نیا رد هجوت و دیکات دروم یلصا ثحبم اما .دشاب یم
 نیا رگید ترابع هب .دشاب یم یعیبط تارطاخم شهاک یزیرهمانرب یارب ییوگلا هئارا رد کچرق ناتسرهش (اهیرایهد
 و هدومن یسررب ار ییاتسور یحاون رد یعیبط تارطاخم شهاک رد ار یلحم تیریدم شقن ات تسا نآ یپ رد قیقحت
 رارق یسررب دروم هک دنراد رارق هقطنم نیا رد هک یاهاتسور و کچرق ناتسرهش .دیامن هئارا اتسار نیا رد ییوگلا

 رهش لسگ ،نیمارو یاهلسگ یاراد هقطنم نیا رددنراد یا هژیو طیارش زین یعیبط تارطاخم رظن زا تفرگ دنهاوخ
 ،نیمز شنار و شزغل هقباس فرط زا دنکیم دیدهت هلزلز رطخ اب ار هقطنم نیا هک دراد دوجو کزیرهک لسگ ،یر
 زا شیب ار نارحب تیریدم ثحب هب هجوت تیمها هک تسا هدش هدید هقطنم نیا رد زین یگدزامرس و لیس ،یلاسکشخ
  .دنکیم راکشآ هقطنم نیا یاهاتسور رد شیپ

 قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم
 و وسمه تاقیقحت هب هعجارم ،یقیقحت یاههلئسم یسررب ۀوحن تخانش و یبایتسد یاههار زا یکی یلک روط هب 
 ماجنا هب نادنمشیدنا و ناققحم رگید طسوت هک تسا یتاقیقحت یاهراک زا یهاگآ و قیقحت عوضوم رد کرتشم
 هب ییازسب کمک ،قیقحت هنیشیپ بلاق رد یسررب عوضوم و یشهوژپ یاضف تخانش رگید یترابع هب .تساهدیسر
 زا دیدج تاقیقحت ًاالوصا و دسریم ماجنا هب نیشیپ یاهیسررب همادا رد تاقیقحت بلغا یلک روط هب .دیامن یم ققحم
 و هیزجت زا سپ ار صقاون دناوتب هک یطرش هب دوشیم دادملق نیشیپ یاهشهوژپ یاهییاسران هدننک لیمکت ینامز رظن
  .دشاب ون و دیدج یاه هیرظن هئارا تهج رد و عفر لیلحت
 نادنمشیدنا و ناققحم ،اهنامزاس تاقیقحت لیلحت و یسررب ،هعلاطم دروم عوضوم رت قیقد و یملع هعلاطم روظنم هب

 مک یفاضا تیلاعف مجح زا یدایز دح ات هکلب ،دیازفا یم شهوژپ یزاسدنتسم و یزاس ینغ هب اهنت هن ،رظن بحاص
 تایبدا رب یرورم .دراذگیم نیققحم یور ارف ناینیشیپ تاقیقحت موادت و یسررب تهج ار یرتشیب تصرف و هدومن
 نیب رد یناهج شلاچ کی ناونع هب هلزلز و لیس یاههدیدپ هب هّیجوت هک دهدیم ناشن یتاعلاطم عوضوم هب طوبرم
 هب یسیلگنا و یسراف تالاقم هلمجزا یدراوم .تسا هدوب رادروخرب یا هژیو تیساسح زا هراومه ،یعیبط تارطاخم
 :دشاب یم لیذ حرش
 لهاک رد نارحب تیریدم و ییاتسور یزیر همانرب شقن )) ناونع تحت یا هلاقم رد (4398) ناینامیلس و یناخ دمحم

 ناربج تاراسخ و ییاتسور فلتخم یاهحرط یارجا و یزیر همانرب رد فعض هب هک (( یعیبط تارطاخم ش
 و یزبر همانرب ار تاعوضوم هنوگ نیا لح هار و هدومن هراشا اهاتسور رد یعیبط تارطاخم رثا رب هک ار یریذپان
 .دشاب یم راتساوخ ار مدرم تکراشم و یراکمه
 رادیاپ هعسوت رد نارحب تیریدم شقن یسررب )) ناونع تحت یا هلاقم رد (4398)دار ییاز دمحم و یفطل ریم -
 ار تسیز طیحم و اهناسنا ناج هراومع یطیحم و یعیبط تارطاخم و ثداوح شقن هب ((ناتسیس هقطنم ییاتسور
 نارحب اب هلباقم یارب بسانم هلحرم ناونع هب ار یعیبط تارطاخم زا یشان تارطخ ییاسانش و هتخادرپ دنک یم دیدهت
 .دشاب یم رظندم قیقحت و هعلاطم فده هیلوا تلاح هب هدز نارحب هقطنم ندنادرگزاب و
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 هب اعاتسور یزاسزاب رد یمدرم تکراشم بلج یارب دیدج یوگلا هنارا )) عوضوم اب یقیقحت رد حلاص و یحتاف -
 هعسوت و یرامعم ،هزاس یلملا نیب هرگنک نیمود رد 9398 راشتنا لاس ((هلزلز لباقم رد یریذپ بیسآ شهاکروظنم
 .هلزلز نوچمه یعیبط تارطاخم ربارب رد یریذپ بیسآ شعاک و اهاتسور یزاسزاب رما رد

 هتفای راشتنا یاه نوتم یرس زا باتک نیا رد هک(0198) ییاتسور طاقن رب دیکات اب نارحب تیریدم اب ییانشآ باتک -
 بلاطم یعیبط یایالب اب هلباقم و نارحب تیریدم یاتسار رد نارایهد ییانشآ و شزومآ ترورض صوصخ رد
 .تسا هدش هیارا یا هدنزرا

 یسیلگنا نابز هب قیقحت هنیشیپ :2 لودج
 شهوژپ جیاتن و اوتحم شهوژپ ناونع ققحم

Rohit Jigyasu & Jo hn 
Thomas Cooper (2004) 

 تارطاخم زا دعب رادیاپ یزاسزاب
 کسیر تیریدم قیرط زا
 تاعامتجا هنومن :هچراپکی
 ایسآ بونج یاهاتسور

 رد یساسا دیلک ناونع هب یریذپ بیسآ شهاک دنیآرف رب و تارطاخم تیریدم و تارطاخم فیرعتزاب رب ناققحم
 شزومآ ،مک ییاناوت و تراهم ،نیمز عبانم و داوم دوبمک نوچمه یاهشلاچ عفر زا و .دنراد دیکأت کسیر تیریدم
 یریذپبیسآ شهاک رد یساسا یاه هفلؤم ناونع هب یداصتقا – یعامتجا لداعت مدع و کدنا یهاگآ ،نیئاپ شناد و
  .دننکیم دای

NICHOLA SF. 
COLMEN ARES (1997) 

 :ادیرولف رد کسیر شهاک
 یاتسار رد تارطخ شجنس
 هقطنم رادیاپ هعسوت

 تارطاخم کسیر تیریدم ،ادیرولف ثواس رطخ شهاک هعماج رب رادیاپ هعسوت شبنج ریثأت یسررب نمض ناشیا
 شیازفا و ییارگداهن نوچ مه ییانبم یاه هفلؤم یمامت هب نامز مه هّیجوت رطاخب رادیاپ هعسوت بوچراچ رد ار
 .دیامن یم داهنشیپ تکراشم و شناد ،یطیحم تیفرظ ،یداهن لماعت

CALIFORNIA Seismic 
Safety Commission 

(1999,40-48) 

 : هلزلز کسیر تیریدم
 شهاک قفوم یاهناتساد

 هداد ناشن جیاتن .تسا هداد رارق یسررب دروم اینرفیلاک رد ار هلزلز کسیر تیریدم یاه همانرب زا دروم 0 هژورپ نیا
 هداد ماجنا ورشیپ تارطاخم ًااصوصخم ،ثداوح ربارب رد ندوبنمیا یارب ار یاهدرتسگ یاهشالت اینرفیلاک یلاها هک
 – ناکم یهاگآ) کسیر تیریدم یاه هفلؤم یمامت هب هّیجوت دنمزاین ،هلزلز دمایپ شهاک هک دناهدیسر هجیتن نیا هب و
 .دراد یتایلمع گنهرف یزاسداهن ،یدبلاک رتسب ،شناد ،ینامز

John Ash (2002) 
 
 

 شهاک همانرب کی یارجا
 یعیبط تارطاخم

 یعیبط یایالب شهاک یژتارتسا کی یارجا لوط رد یتسیاب هک تسا هدوب یلماوع ییاسانش یپ رد ًااتدمع شهوژپ
 کرد ًاامومع ،هعلاطم دروم هعماج دارفا هک تسا هداد ناشن شهوژپ یاه هتفای .دریگ رارق هّیجوت دروم اواتا رهش رد
 زیمآ تیقفوم یارجا تارطخ شهاک شزومآ و یهاگآ شیازفا ،نیاربانب .تسا هتشاد یعیبط یایالب شهاک زا ینییاپ
 .دنک یم تیوقت ار یعیبط حناوس شهاک یژتارتسا

Jennifer S. Porter-
Gibson (2000) 

 تاعامتجا یریذپ بیسآ یبایزرا
 هقطنم رد لیس زا یشان ییاتسور
 نیچ ،وزوه

 نیرتریذپبیسآ مه زونه هتشذگ نوچمه نازرواشک و ییاتسور قطانم هک تسا تیعقاو نیا نیبم قیقحت نیا جیاتن
 یریذپ بیسآ نازیم شهاک رد یّیمهم لماع ناونع هب ار یتعنص هعسوت و .دنوشیم بوسحم وزوه هقطنم رد رشق
  .تسا هدومن دادملق رگید یاه شخب یارب نآ شیازفا لاح نیع رد و اهشخب زا یضعب رد

Amy Newborn (2006) سل رد ایالب هلحرم یارب یناکم 
 سلجنآ

 زا ،رشب طسوت هدش هتخانش یعیبط تارطاخم ربارب رد هرطاخم رپ قطانم زا یکی سلجنآ سل ،قیقحت نیا ساسا رب
 شهوژپ نیا رد ..دشابیم اهدابدرگ و بیهم یاه ناشفشتآ ،یلاسکشخ ،ییایرد یاهدابدنت ات هتفرگ اههزرل نیمز
 یگدامآ داجیا یاهدرکراک اب ییاهنامتخاس ثادحا رب یعیبط تارطاخم ربارب رد یریذپ بیسآ شهاک روظنم هب
 .تسا هدش دیکأت زاین دروم یّآلمع تامادقا و ایالب یاهویرانس دننام یمومع یناسر عالطا ،ایالب اب هلباقم یارب

William Keith Guthrie 
(2006) 

 کرد :یعیبط تارطاخم اب هلباقم
 نانکاس یعامتجا یاه شنکاو و

 یکی ار یّآلحم شناد و تاروصت ًااتیاهن .تسا هتخادرپ یعیبط یایالب زا مدرم تاروصت شقن یسررب هب شهوژپ نیا
 .دناد یم یعیبط تارطاخم ربارب رد مدرم یاه شنکاو رد رثؤم لماوع زا

 تکراشم و شزومآ شقن نییبت (0198) یناخ یقت
 0198 هلزلز کسیر شهاک رد

 نارحب هژیو هب ،تارطاخم کسیر تیریدم رد ار تکراشم و شزومآ یاهشور داعبا و عاونا ،دوخ قیقحت رد ناشیا
 دیکأت کسیر تیریدم دنیآرف رد یساسا یاهمرها ناونع هب یناگمه تکراشم و شزومآ هب و هدومن یسررب هلزلز
  .دراد

 رد نیون و یموب شناد شقن (6198) نیزو سگرن
 رد یطیحم یاه بیسآ شهاک
 شخب ،یدروم هعلاطم) اهاتسور
 (متسر شروخ

 نینچمه .دراد دیکأت یعیبط یایالب یریذپ بیسآ شهاک رد نیون و یموب شناد یشخب رثا رب دوخ هلاسر رد نیزو
 زا یخرب یریذپ بیسآ شهاک رد یمسر شناد هب تبسن یرتشیب مهس یموب شناد هک دهد یم ناشن یو یاه هتفای
 .تسا هتشاد ییاتسور یحاون رد نافوت و یلاسکشخ ،نادنبخی و امرس ،لیس ،هلزلز نوچمه یعیبط یایالب

 یریدق دومحم
(2198) 

 و اهرهش یعامتجا تخاس هطبار
 هلزلز ربارب رد یریذپ بیسآ
 (نارهت رهش نالک ،یدروم هنومن)

 رارق یسررب دروم رتشیب ار یریذپ بیسآ یعامتجا دعب ،یریذپ بیسآ فلتخم یاه هاگدید یسررب نمض هدنراگن 
 شزومآ و داوس) یداصتقا و یعامتجا هاگیاج اب یاهراوناخ هک دهدیم ناشن ناشیا تاعلاطم جیاتن .تسا هداد
 روخرب بسانم یعامتجا و یداصتقا عضو اب تاقبط هب تبسن یرتشیب یریذپبیسآ نازیم زا(مک دمآرد نازیم ،نیئاپ
 .دنراد
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 للم نامزاس .تسا هتفرگ رارق یناهج عماوج یاه تیلاعف یلصا تیولوا رد تارطاخم تیریدم ریخا ههد ود یط
 و هدرک یراذگمان یعیبط تارطاخم تارثا شهاک یللملا نیب ۀهد ار (5338-5557) متسیب نرق ینایاپ ۀهد دحتم
 راشتنا دنس .دنا هداد ماجنا یدایز یاهشالت یتاقیقحت زکارم و اه تلم نایم هبرجت لدابت تهج نامزاس نیا ناسانشراک
 ریز لودج قباطم ار ریز کیژتارتسا یاه همانرب و فادها ،0557 وگویه سنارفنک رد دحتم للم نامزاس یوس زا هتفای
 .تسا هدرک یفرعم یعیبط تارطاخم تارثا شهاک هنیمز رد دوجوم یاه شلاچ و اه فاکش اب هلباقم روظنم هب

 تارطاخم کسیر تیریدم یارب للم نامزاس بسانم یداهنشیپ یاه یژتارتسا و فادها 1 لودج
 اهدربهار فادها

 و یراذگ نوناق راتخاس رد تارطاخم کسیر شهاک همانرب ندناجنگ •
 .للم یراذگ تسایس
 .ماگنه دوز رادشه و رطخ مالعا و شیاپ ،یبایزرا ،تارطخ ییاسانش •
 .رطخ یلصا لماوع شهاک

 شهاک و ینمیا گنهرف داجیا تهج تراهم و شزومآ ،شناد تیریدم •
 .کسیر

 .یزاسزاب و رثوم شنکاو تهج یگدامآ •

 رد رادیاپ هعسوت هب طوبرم یاهتسایس اب ایالب تارثا هدنهد شهاک تامادقا رتدمآراک یزاس هچراپکی •
 .اه همانرب
 و میمرت ،ییاسانش اب طبترم یاهتیفرظ و اهراک و زاس ،اهراتخاس هدش یهدنامزاس و دنم ماظن تیوقت •
  .تارطاخم زا یشان تاراسخ ناربج

 .سرادم ،اه هناسر ،امیس یاه هکبش رد اهتراهم ،شناد شیازفا تهج یشزومآ یاه همانرب ندناجنگ •

 ضرعم رد عماوج رد تاراسخ میمرت و شنکاو ،یرارطضا و شاب هدامآ یاه همانرب دنمماظن یارجا •
 .کسیر

 38 ،5398 ،ناشیرپ : عبنم

 تیلباق اب دارفا و اههورگ رد هژیو هب نس و ،گنهرف ،تیسنج ینوگانوگ رب ینتبم یدرکیور اب سنارفنک دنس نینچمه
 و یللملانیب یاهیراکمه ءاقترا و یّآلحم تاماقم هب تارایتخا ضیوفت ،(ریقف و ییاتسور عماوج) رتشیب یریذپ کسیر
 .دنک یم داهنشیپ تارطاخم کسیر تیریدم رد یداینب رصانع ناونع هب ار یریگشیپ گنهرف ءاقترا و دشر و یاهقطنم
 تامازلا رب ینتبم ییاهبوچراچ هیارا ،یناهج عماجم یاهششوک یمامت یلصا روحم ،هک تفگ ناوتیم عومجم رد
 یارجا و براجت ساسا رب ًااتیاهن .تسا یا هقطنم و یّآلم هعسوت یاهحرط رد یعیبط یایالب تارثا شهاک یدربهار
 یللملانیب یاهنامزاس ،اهتلود هلیسو هب دناوتب هک یّآلک یامنهار طوطخ نیودت تهج ییاهتیولوا ،یدروم تاعلاطم
 هب اههاگتنوکس رد یطیحم و یکیژولونکت یاهبیسآ و اهدمایپ شهاک و بانتجا هب کمک تهج (یتلودریغ ًااتدمع)
  .(6557 ،8گیف) تسا هدش صخشم ،دریگ رارق هدافتسا دروم ییاتسور ریذپبیسآ قطانم هژیو
 ار یدمآراک و قفوم یاه همانرب هک دشاب قفوم دناوتیم ینامز یعیبط تارطاخم کسیر شهاک دربهار عومجم رد
 یلماوع هب هّیجوت اتسار نیا رد .دیامن هئارا (دعب ،نیح ،لبق) یعیبط تارطاخم کسیر تیریدم فلتخم لحارم یارب
 و یداصتقا یاهتیعقاو رب ینتبم یرامعم یاهلحهار و نارمع یسدنهم دربراک ،یا هتشر نیب درکیور نتشاد نوچ مه
 یارب نودم همانرب کی نیودت و بوخ ییاورمکح ،هدش یهدنامزاس و دنمناوت طیحم ،یعامتجا – یسایس یاهرتسب
 تسا یرورض طیحم اب بسانتم یاهراتخاس باختنا دروم رد مدرم نتخاس اناوت تهج یمومع شزومآ تیوقت
  .(0557 ،7ینایتشآ و یروفغ(
 نارحب
 و یدام تاراسخ ،یناج تاعیاض اب هارمه هک هعماج ای هورگ تیلاعف زا یشخب ای و لماک هفقو زا تسا ترابع
 زا اهنارحب .دشاب یمن نآ ناربج هب رداق دراد رایتخا رد هک یعبانم اب هطوبرم هعماج و هتفای شرتسگ یطیحم یاهبیسآ

                                                           
1 FIG 
2 Ghafory and Ashtyani 
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 میسقت رشب زاس تسد و یعیبط هتسد ود هب زین لماع رظن زا و یجیردت و یناهگان هتسد ود هب عوقو تعرس رظن
 .,UNDP) 49,7557( دنوش یم
 رد هدوب یتخانش بآ و (یکیزیف یتخانش نیمز) یتخانش نیمز ،ییاوه و بآ یاه هدیدپ زا یشان یعیبط یاهنارحب

 لئاسم ،یعیبط عبانم زا یرادرب هرهب ،یتعنص یاه هنیمز رد ناسنا تامادقا زا یشان رشب زاس تسد یاهنارحب هک یلاح
  .(18 ،0198 ،نایدوریب) دنشاب یم کیژولوئدیا و یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا
 :1نارحب تیریدم
 هی و نارحب اب ییورایور یارب مزال تاکرادت و تادیهمت ندرک مهارف و یگدامآ داجیا زا تسا ترابع نارحب تیریدم
 ؛یگدامآ ؛یریگشیپ زا تسا ترابع نارحب تیریدم لحارم .(1 ،6298 ،یچنهآ) نآ یبیرخت راثآ ندناسر لقادح هب
-هبنج یمامت هک تسا ییایوپ و هتسویپ تامادقا و تایلمع زا یاهریجنز هدنریگرب رد نارحب تیریدم .یزاسزاب ؛هلباقم
 دریگیم ربرد ار نارحب زا دعب و ،نیح ،لبق یاه تیلاعف رب لمتشم نارحب اب طبترم و نارحب یارب یزیر همانرب یاه
 .(0 ،4198 ،یردب)
 2تیریدم

 ،یزیرهمانرب قیرط زا ،یدام و یناسنا عبانم رثؤم و دمآراک هدافتسا دنیآرف رنه و ملع زا تسا ترابع تیریدم 
  .(68 ،7198 ،یدمحا) ینامزاس فادها ققحت تهج رد ایوپ طیحم کی رد لرتنک و تیاده ،یهدنامزاس
  :3ییاتسور تیریدم
 تامادقا رب تراظن و یگنهامه و یاهعسوت تامادقا یهدنامزاس ،اتسور یارب یزیر همانرب زا ترابع ییاتسور تیریدم
 ،هعماج فراعتم حطس رد هک دنک تیوقت یوحن هب ار ییاتسور رادیاپ هعسوت دنیآرف هک یروط هب .دشابیم هدش ماجنا
 ،یناسنا ،یعیبط یاه یگژیو بسانت هب ناییاتسور رتدمآراک و رت تحار یگدنز یارب ار یبسانم طیحم و هنیمز
 .(08 ،4198 ،هناتسآ نابرد) دوش مهارف یداصتقا و یعامتجا
 :4یلحم تیریدم
 زا روظنم .تسا یکتم نآ عبانم زا یرادرب هرهب و ناکم قیقد هرادا اب ،یلحم عماوج یاهتیفرظ رب ،یلحم تیریدم 
 یاهاروش تاباختنا و فیاظو تالیکشت نوناق» بیوصت لابند هب هک تسا یتالیکشت قیقحت نیا رد یلحم تیریدم
 رد «روشک یاهاتسور رد افکدوخ یاهیرایهد سیسات نوناق» زین و 0298 لاس رد «نارادرهش باختنا و روشک یمالسا

-همانرب ،ریگمیمصت داهن ناونع هب اروش ،نوناق قبط .تساهدمآ دوجو هب روشک ییاتسور تیریدم هصرع رد 2298 لاس
 و یردب) تساهدش هتخانش اتسور روما یارجا لوئسم و اروش ییارجا یوزاب ناونع هب یرایهد و راذگتسایس و زیر
 ماظن ندرک یلحم» یارجا یوس هب تکرح زا یاهناشن یتلودریغ یمومع داهن ود نیا سیسات .(48 ،1198 ،یوسوم

                                                           
1 - Crisis Management 
2 - Management 
3 - Rural Management 
4 - Local Management 
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 اب ییانشآ باتک).دشاب ییاتسور تیریدم هعسوت دنیآرف رد لوحت ءاشنم دناوتیم هک تسا «اهاتسور رد تیریدم
 (0198 ،نارحب تیریدم
 قیقحت یسانششور
 ،یفیصوت ،یخیرات تاقیقحت :زا دنترابع هک دنوش یم میسقت هورگ 0 هب ،شور و تیهام ساسا رب یملع تاقیقحت
 .(90 ،0198 ،این ظفاح) تسا یفیصوت تاقیقحت هعومجمریز یدروم قیقحت هک اجنآ زا .یّآلع و یبرجت ،یگتسبمه
 و مظنم فیصوت هب و یسررب دوجوم عضو شور نیا رد اریز تسا یلیلحت – یفیصوت شهوژپ نیا رد قیقحت شور
 تاقیقحت مزلتسم دوجوم عضو هیاپ رب درکلمع هدنیآ ینیبشیپ نینچمه .دوش یم هتخادرپ نآ یلعف تیعضو رادماظن
  .درک یزیر همانرب اهنآ ساسا رب ناوتب ات تسا یفیصوت
 هزوح رد اهیراذگتسایسو اهیریگمیمصت رد قیقحت جیاتن زا هدافتسا ناکما هک اریز تسا یدربراک عون زا قیقحت نیا
 ار ییاتسور عماوج رد یعیبط تارطاخم شهاک یزیر همانرب و یریذپ بیسآ شهاک رد نارحب و کسیر تیریدم
-هتفای ینادیم تاقیقحت و یدانسا هعلاطم اب و یفیصوت یاهشور زا هدافتسا اب رضاح قیقحت رد .تشاد راظتنا ناوت یم
 ،یفیصوت رامآ یسررب زا سپ .دش مادقا اههداد لیلحت و هیزجت و جارختسا هب SPSS رازفامرن زا هدافتسا اب قیقحت یاه
  .تفرگ رارق نومزآ دروم قیقحت یاه هیضرف
 هک تروص نیدب .تسا هدش هدافتسا ینادیم و یا هناخباتک شور ود زا تاعالطا یروآعمج یارب شهوژپ نیا رد
 یاه هکبش زا و یا هناخباتک هعلاطم زا قیقحت یرظن ینابم و عوضوم تایبدا ،هنیشیپ دروم رد تاعالطا یروآعمج یارب
 دروم هقطنم رد ینادیم تاعالطا یروآدرگ .دش هدافتسا یعیبط تارطاخم شهاک یارب یزیر همانرب اب طبترم یتنرتنیا
 ماجنا میقتسم هدهاشم و همانشسرپ زا هدافتسا اب ،قیقحت تایضرف نومزآ و قیقحت تالاوس هب خساپ یارب زین هعلاطم
 زا یرگید شخب زین روشک یاه یرامشرس رامآ و یا هناخباتک عبانم هب هعجارم و کرادم و دانسا یسررب .تسا هدش
 یاهیرایهد نانکراکو ییاتسور یمالسا یاهاروش ،نارایهد قیقحت نیا رد هنومن هعماج .دشاب یم قیقحت شور
  .دشاب یم کچرق ناتسرهش
 لیلحت و هیزجت روظنم هب و هعلاطم دروم عوضوم و قیقحت فادها ساسا رب همانشسرپ تالاوس یحارط زا سپ
 رظن دروم یاهدک دعب هلحرم رد .دش یراذگ دک هدش لیمکت یاه همانشسرپ تالاوس زا کی ره ،قیقحت یاه هتفای

 رظن دروم تاعالطا جارختسا هب مادقا روکذم رازفا مرن قیرط زا رخآ هلحرم رد .دیدرگ SPSS رازفا مرن دراو تالاوس
 .دش
 t نومزآ زا هک دوب SPSS رازفا مرن زا هدافتسا قیقحت یاه هیضرف نومزآ یارب و جیاتن جارختسا راک زا یرگید شخب
 .دش هدافتسا یا هلمج ود نومزآ و یاهنومن کت
 هعلاطم دروم هقطنم
 هب قرش لامش تمس زا ناتسرهش نیا تسا هدیدرگ عقاو نارهت قرشبونج یرتمولیک 57رد کچرق ناتسرهش
 هب زین یبرغ لامش و برغ ،یبرغ بونج زا ،نیمارو ناتسرهش هب بونج و قرش بونج ،قرش زا ،تشدکاپ ناتسرهش
 .(47 ،0398 ،یدحو و یقداص ،یوضر).دشابیم دودحم یر ناتسرهش
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 نآ رواجم یاه ناتسرهش و کچرق ناتسرهش :1 هرامش هشقن
 کچرق یرادرهش تیاس:عبنم

 کچرق ناتسرهش :2 هرامش هشقن
 کچرق یرادنامرف تیاس:عبنم

 هیناث 87 و هقیقد 09 یلامش ضرع و هیناث 19 و هقیقد 80 ات هیناث 37 و هقیقد 80 یقرش لوط زا ناتسرهش نیا هرتسگ
 لاس نارهت ناتسا یرامآ همانلاس ).دشابیم رتم 043 دودح 8ایرد حطس زا نآ عافترا و هدوب هیناث 27 و هقیقد 09 ات
0398) 
 ،مک یگدنراب و هدوب درس اتبسن ییاهناتسمز و مرگ ییاه ناتسبات اب ینابایب همین و کشخ یاوه و بآ یاراد کچرق
 لاس لوط رد ناتسرهش یاوه یامد هکیروطب دشاب یم هقطنم نیا یاه یگژیو زا ینالوط یکشخ هرود و دایز یامرگ

                                                           
1 - sea level 
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 ناتسرهش نیا رد یوج تالوزن تیعضو و هدوب دارگیتناس هجرد 94 ات هجرد -2 زا یتارییغت یراد نیگنایم تروص هب
 7یمیلقا طیارش .دسر یم رتمولیک 08 هب طسوتم روط هب نآ رد 8یمسوم یاهداب تعرس رثکادح و رتمیلیم 568 هنایلاس
 نیدرورف یاههام رد ،بوطرم طئارش یاراد دنفسا و نمهب ،ید ،رذآ یاه هام رد هک تسا تروص نیدب هقطنم نیا رد
 کچرق فاص نامسآ .دشاب یم مکاح کشخ یمیلقا طئارش لاس هیقب هام شش و کشخ همین تلاح تشهبیدرا و
 طسوتم روطب هامدادرم رد هکیروطب .دشاب باتفآ شبات دهاش لاس یاهزور زا یدایز تاعاس هقطنم نیا ،هدیدرگ ثعاب
  (0398 لاس نارهت ناتسا یرامآ همانلاس ( .تسا هدیدرگ تبث هقطنم یارب یباتفآ تعاس 069 زا شیب
 زا زین 9اه لسگ نیا نادنچ تیلاعف مدع دوجو اب کزیرهک و نیچراپ لسگ ود زرم یور رب ناتسرهش نیا نتفرگ رارق
 یلو ،وتیج قالشق ،دابآ حلاص (هنکس یاراد یادابآ 1) ،یدابآ 88 ناتسرهش نیا .دشاب یم ناتسرهش یاه یگژیو رگید
 و دابآ متسر ،دابآدومحم (هنکس زا یلاخ یدابآ هس) ،دابآ نیما ،مود قالشق ،لوا قالشق ،دابآ دواد   ،دابآدمحم   ،دابآ
 (عبنم نامه).دش دهاوخ هتخادرپ هنکس اب یدابآ 1 هب قیقحت نیا رد هک .دراد دابآیضر
 و دابآ یلو)ناتسهد ود ،(یزکرم) شخب کی ،(کچرق) رهش کی یراد کچرق ناتسرهش یروشک تامیسقت ظاحل زا
 ،مود قالشق ،لوا قالشق ،دابآ یلو ،دابآ نیما ،دابآدمحم) الاب تیعمج یاراد یدابآ 1 ؛یدابآ 88 ،(وتیج قالشق
 (دابآدومحم و دابآ یضر ،دابآ متسر) یرایهد دقاف و تیعمج مک یدابآ هس و ،( وتیج قالشق و دابآ حلاص ،دابآدوواد
 (10 ،0398 ،ناراکمه و یقداص).دشاب یم

 

 
 اهیدابآ و ناتسهد و رهش کیکفت اب کچرق ناتسرهش : 3 هرامش هشقن

                                                           
1 - Monsoon 
2 - The climate 
3 - Faults 



 912 ...ییاتسور قطانم رد نارحب تیریدم یوگلا هئارا

 ناتسا ییاتسور تیعمج زا اهنآ مهس و کچرق ناتسرهش یاه یدابآ تیعمج :3 هرامش لودج

 ناتسا یاه یدابآ دادعت زا مهس ناتسا ییاتسور تیعمج زا مهس ناتسا ییاتسور تیعمج 8تیعمج یدابآ مان فیدر

 9919 دابا حلاص 8

294221 

44/. % 

8/8 % 

 % 32/5 9316 وتیج قالشق 7

 % 91/5 9792 دابادواد 9

 % 855/5 88 دابا متسر 4

 % 755/5 28 دابا یضر 0

 % 5 4 یئابطابطدابادومحم 6

 % 81/5 1582 دمحم یدهشم قالشق 2

 % 29/5 7679 نسحلاوبا یدهشم قالشق 1

 % 78/5 6158 دابا نیما 3

 % 94/5 4019 دابا یلو 58

 % 6/5 9170 العادابادمحم 88

 - % 54/4 - 42619 عومجم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 نارهت ناتسا اب نآ هسیاقم و ینس یاه هورگ کیکفت هب کچرق ناتسرهش تیعمج :4 هرامش لودج

 هلاس 46 -13 هلاس 13 -51 هلاس 41-5 هلاس 4-1 تاصخشم
 و لاس 46

 رتشیب

 نارهت ناتسا
 517717 1733636 3725623 31153۳ 111311 تیعمج

 %14/6 %13/25 %41/62 %۳6/7 %16/6 دصرد

 کچرق ناتسرهش
 1711 61246 7241۳ 51673 74712 تیعمج

 %55/3 %2۳/72 %57/24 %43/61 %44/۳ دصرد

 یتیعمج مکارت بیترت هب نارهت ناتسا یاهناتسرهش مکارت و تیعمج ،تحاسم :51 هرامش لودج
تر

 هب
 2یتعمج مکارت (عبرم رتمولیک) تحاسم 1۳31 تیعمج ناتسرهش مان

 ناتسا زا مهس

 تعسو تیعمج

 %74/1 %13/4 2111 46 ۳16325 ناتسراهب 1

 %25/۳ %22/76 5۳26 1131 1۳7۳111 نارهت 2

 %16/1 %۳3/2 5453 21 3661۳2 سدق 3

 %66/1 %۳1/1 1552 1۳ 262132 کچرق 4

 %14/1 %۳۳/3 3452 1۳1 116514 رهشمالسا 5

 %64/2 %31/5 1511 633 144426 رایرهش 6

 %41/2 %16/1 ۳66 3۳2 71۳5۳1 میرک طابر 7

 %4۳/4 %14/2 334 576 ۳112۳2 تشدکاپ 1

 %11/6 %61/3 114 13۳ 313373 درالم ۳

 %74/1 %26/1 573 112 45457 اوشیپ 11

 %21/2 %51/1 473 672 243311 سیدرپ 11

 %72/11 %34/2 2۳1 1451 1116۳2 نیمارو 21

 %21/61 %26/2 541 4122 513۳13 یر 31

 %4۳/31 %31/1 35 51۳1 ۳16111 دنوامد 41

 %67/1 %63/1 73 1۳11 16144 تاناریمش 51

 %34/71 %23/1 61 3132 21713 هوکزوریف 61

 %111 %111 1۳1 17631 36331121 ناتسا لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
                                                           

 ناریا رامآ زکرم – 0398 لاس نکسم سوفن یمومع یرامشرس زا هدمآ تسدب رامآ ساسا رب - 8
 عبرم رتمولیک رب تیعمج تبسن زا تسا ترابع مکارت صخاش- 7
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 قیقحت یاههتفای

  یفیصوت یاههتفای

  نآ اب هلباقم هوحن و یعیبط یایالب
 هک تسا یلاح رد نیا .دنراد رارق لیس ضرعم رد یدودحات اهاتسور دصرد 0252 ،هدش هئارا یاهخساپ قبط رب
 .دنرادن رارق هلزلز ضرعم رد نادنچ اهاتسور رتشیب ینعی .دشاب یم دصرد 8200 لداعم هلزلز دروم رد اهخساپ نیرتشیب
 رد یدودحات اهاتسور رتشیب ینعی .تسا (دصرد 7230) طسوتم حطس رد زین بآ نارحب رطخ دروم رد عوضوم نیا
 .دنراد رارق بآ نارحب و یلاسکشخ ضرعم
 زا هک روط نامه ،یعیبط یایالب تیریدم و نارحب تیریدم هب طوبرم یشزومآ یاه هرود رد دارفا تکرش دروم رد
 طوبرم یشزومآ یاه هرود رد هک دناهدرک مالعا (دصرد 0203) نایوگخساپ رتشیب ،تسا صخشم (9-4) لودج
 .دناهتشاد تکرش
 هدوب رثوم یعیبط یایالب زا تخانش و یهاگآ یاقترا رد یدح هچ ات یشزومآ یاههرود ندرک یط هک نیا دروم رد
 یایالب زا دوخ تخانش و یهاگآ نازیم شیازفا رد ار اههرود نیا رد تکرش (دصرد 8230) نایوگخساپ رتشیب ،تسا

  دننادیم رثوم یعیبط
 (دصرد 9227) طسوتم و (دصرد 2224) دایز تارطاخم زا یشان یاهبیسآ و اهکسیر زا نایوگخساپ رتشیب تخانش
 6296) یدودح ات یعیبط تارطاخم عوقو یعیبط للع زا نایوگخساپ زا یرایسب هک تسا یلاح رد نیا .دشاب یم
 یدودح ات لیس و هلزلز ریظن یعیبط یایالب عوقو زا لصاح یاهدمایپ و تاراسخ هب تبسن و دنراد عالطا (دصرد
 یدایز دحات یعیبط یایالب عوقو للع زا تخانش دندقتعم نایوگخساپ رتشیب لاح نیع رد .دنراد ییانشآ (دصرد 50)
 .دوشیم ناشیتیریدم یاههویش حالصا ثعاب (دصرد 9270)

 یریگشیپ

 ناشدوخ یاتسور رد هبرجت نیرتشیب نایوگخساپ ،تسا صخشم زا هک روطنامه ،یعیبط تارطاخم هبرجت هنیمز رد
 یایالب (دصرد 3254) راب کی هتشذگ لاس هس یط نایوگخساپ رتشیب رظن زا نینچمه .دنناد یم (دصرد 9270) هلزلز ار
 صخشم جیاتن زا هک روطنامه ،لیس عوقو زا یریگولج تایلمع هنیمز رد .تسا هداد خر ناش یاتسور رد یعیبط
 نیچ گنس ،یشک راوید ،یدنب نویباگ بیترت هب لیس رطخ شهاک و یریگشیپ یارب لومعم تامادقا نیب رد تسا
 رد نینچمه .دنشاب یم لوا تیولوا جنپ ،یاهبتر نیگنایم ساسا رب عقوم هب یناسر عالطا و مدرم هب شزومآ ،ندرک
 لیس رطخ شهاک و یریگشیپ یارب لومعم تامادقا رتشیب ،هعلاطم دروم یاهاتسور رد تامادقا نیا ماجنا هنیمز
 .تسا رتمک اهنآ هب تبسن هدش ماجنا یاهراک نازیم و تسا یزیر همانرب لاح رد ای و ماجنا لاح رد ،نایوگخساپ
 یربراک لرتنک سپس و (دصرد 2277) هناخدور میرح رد زاسو تخاس زا یریگولج هدش ماجنا مادقا دصرد نیرتشیب
 زین هلزلز برخم راثآ شهاک یارب لومعم تامادقا نیب رد .دشاب یم (دصرد 0257 اب مادکره) مدرم شزومآ و نیمز
 ،مدرم ییانشآ یارب یشزومآ یاههچباتک عیزوت بیترت هب نایوگخساپ رظن زا ،تسا صخشم لودج زا هک روط نامه
 تیولوا هس وزج 820 و 220 ،726 یا هبتر نیگنایم اب ینوکسم یاه هناخ ندرک همیب و ینمیا تازیهجت تاکرادتو هیهت
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 قیقد تراظن ،هدش ماجنا نایوگخساپ طسوت هک هلزلز برخم راثآ شهاک یارب لومعم تامادقا نیب زا .دنشاب یم لوا
 هب ییاتسور یاهزاس و تخاس رد هطوبرم یاه همان نییآ و ینمیا لوصا تیاعر و مواقم نکسم یاهزاس و تخاسرب
 ،ینوکسم یاه هناخ ندرک همیب نینچمه .دنتسه هدش ماجنا تامادقا شخب نیرتشیب دصرد 1281 و 8241 اب بیترت
 .دنتسه ماجنا لاح رد تامادقا شخب نیرتشیب بیترت هب عقوم هب یناسرعالطا و ینمیا تازیهجت کرادت و هیهت
-همانرب ماجنا ،هدش هداد یاهخساپ هب هجوت اب .تسا یزیر همانرب لاح رد تامادقا شخب نیرتشیب زین مدرم هب شزومآ
 6296) یدودح ات نایوگخساپ تمدخ لحم یاتسور رد یعیبط تارطاخم زا یریگشیپ صوصخ رد صخشم یزیر
 یعیبط تارطاخم زا یریگشیپ روظنم هب مزال تامادقا زا نایوگخساپ رتشیب یهاگآ نازیم .تسا هدش ماجنا (دصرد
 و (دصرد 8241) دایز بیترت هب یریگشیپ هلحرم رد ار یلحم تیریدم تیلاعف ،نایوگخساپ رتشیب .تسا "یدودحات"
 اتسور یمالسا یاروش و رایهد ،نانکراک لماعت و یگنهامه ترورض هب لاح نیع رد .دنناد یم (دصرد 2224) طسوتم
  .دنراد داقتعا (دصرد 8230) دایز حطس رد یعیبط یایالب زا یریگشیپ هلحرم رد
 یعیبط یایالب عوقو ماگنه یگدامآ
 صخشم جیاتن زا هک روط نامه نایوگخساپ تمدخ لحم یاتسور رد یعیبط یایالب یگدامآ رونام یرازگرب هنیمز رد
 .تسا هدش رازگرب رونام (دصرد 4286) اهاتسور نیا رتشیب رد ،تسا
 دیاب (دصرد 9222) تقو همه و هشیمه دندقتعم نایوگخساپ رتشیب یعیبط یایالب اب هلباقم یارب یگدامآ نامز دروم رد
 تشاد یگدامآ یعیبط یایالب اب هلباقم یارب
 و هلزلز ریظن یتارطاخم دنیارف رد نارگید هب کمک هک ترابع نیا اب نایوگخساپ رتشیب هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب

 لیس و هلزلز ریظن یتارطاخم رد هک ترابع نیا اب و .(دصرد 0240) دنتسه قفاوم الماک تسا یناسنا هفیظو کی لیس
 اب .(دصرد 2272) دنراد قفاوم رظن میوش ههجاوم یناوارف تارطخ اب نارگید هب تدعاسم و کمک ماگنه تسا نکمم
 رد هک دراد ییاهرازبا هب زاین لیس و هلزلزریظن یتارطاخم دنیارف عوقو ماگنه رد ناییاتسور تدعاسم هک ترابع نیا

 نارازگراک هک هنیمز نیا رد نایوگخساپ رتشیب .(دصرد 8241) دنتسه قفاوم زین درادن دوجو اتسور رد رضاح لاح
 تسارتهب سپ ،دننک کمک مدرم هب هلزلز و لیس ریظن یتارطاخم دنیارف ماگنه رد دنناوتیم یلحم دارفا زا رتهب یتلود
 ییانشآ تهج هب یلحم داهن دندقتعم لاح نیع رد .(دصرد 1260) دنتسه فلاخم درک راذگاو اهنآ هب ار روما نیا هرادا
 تیریدم ار تاجن و دادما هلحرم دنناوتیم اتسور زا جراخ ناسردادما یاهورین زا رتهب اتسور تیعضو و تیعقوم اب
 .(دصرد 1260) دنشاب زهجم هیلوا تاناکما هب هکنآ طرش هب دننک

 یعیبط تارطاخم ربارب رد نکاسم و اتسور یریذپبیسآ هک دنراد داقتعا یدح ات نایوگخساپ رتشیب رگید یوس زا
 رد دندقتعم ،دوخ یلبق هبرجت هب هجوت اب هکنیا رب فاضم .(دصرد 7216) تسا اهنآ بسانمان رارقتسا زا یشان رتشیب

 نیا اب نایوگخساپ رثکا .(دصرد 20) داد شهاک ار نآ تارثا ناوتیم ،لیس و هلزلز ریظن یعیبط یایالب عوقو تروص
 اراد ار یعیبط یایالب ربارب رد شنکاو و هلباقم تامدخ هیارا ییاناوت اهیرایهد و ییاتسور یمالسا یاروش هک ترابع
 رب قیقد تراظن لامعا تروص رد هک دنراد قفاوت هتکن نیا رب لاح نیع رد .(دصرد 7216) دنقفاوم یدحات دنتسه
  .(دصرد 0204) دباییم شهاک رایسب یریذپبیسآ نازیم ،اتسور یاهزاس و تخاس هوحن
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 :یعیبط یایالب عوق و زا دعب یناوتزاب و یزاسزاب
 دعب یناوتزاب و یزاسزاب صوصخ رد یصخشم یزیرهمانرب دندقتعم نایوگخساپ رتشیب ،داد اشن جیاتن هک روط نامه
 هتفرگ تروص (دصرد 2272) یدودح ات تمدخ لحم یاتسور رد نآ زا یشان نارحب و یعیبط تارطاخم عوقو زا
 ریظن یعیبط تارطاخم زا دعب یناوتزاب و یزاسزاب روظنم هب مزال تامادقا زا نایوگخساپ رتشیب یهاگآ نازیم .تسا

 یناوتزاب و یزاسزاب هلحرم رد تیلاعف تیمها نازیم نایوگخساپ رتشیب .تسا (دصرد 1281) یدودح ات هلزلز و لیس
 یلمع تامادقا نازیم نایوگخساپ رتشیب .دننکیم ناونع (دصرد 0240) یطسوتم حطس ات ار نارحب تیریدم دنیارف زا
 .دننادیم (دصرد 9270) طسوتم دح رد ار هلزلز و لیس ریظن یعیبط تارطاخم زا دعب یناوتزاب و یزاسزاب اب هطبار رد
 ربارب رد یناوتزاب و یزاسزاب هلحرم رد (یمالسا یاهاروش و یرایهد) اتسور یلحم یاهداهن یراکمهو لماعت نازیم
 یزاس مواقم) یناوتزاب و یزاسزاب تامدخ هئارا ناکما نایوگخساپ رتشیب .دشابیم ( دصرد 9270) دایز یعیبط یایالب
 یاهاروش و یرایهد) ییاتسور یلحم یاهداهن (....و یعیبط یایالب ربارب رد اتسور طیحم یزاس نمیا و نکاسم
 ییاتسور یلحم یاهداهن شقن نایوگخساپ رتشیب نینچمه .دننادیم (دصرد 9222) دایز ار اتسور مدرم هب (یمالسا
 اتسور طیحم یزاس نمیا و نکاسم یزاس مواقم) یناوتزاب و یزاسزاب تامدخ هئارا رد (یمالسا یاهاروش و یرایهد)
 .دنناد یم ( دصرد 9222) دایز ار اتسور مدرم هب (....و یعیبط یایالب ربارب رد
 یارب یمالسا یاروش و یرایهد ییاناوت و تیلباق زا هدافتسا ناکما نایوگخساپ رتشیب ،هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب
 و یرادشخب نیلووسم دندقتعم نایوگخساپ رتشیب .دنناد یم (دصرد 9222) طسوتم ار یعیبط تارطاخم یگدامآ
 3253) یدایز دح ات نارحب تیریدم رد ییارجا یاه حرط و ون یتیریدم ۀویش هیارا و رظن زاربا رد اهنآ هب یرادنامرف
 یاههویش رد نانآ تارظن و اههدیا زا (دصرد 2272) یدودح ات ناییاتسور دندقتعم لاح نیع رد .دنهدیم اهب (دصرد
 ربارب رد یگدامآ یارب صخشم یزیر همانرب ماجنا صوصخ رد .دننک یم لابقتسا نارحب تیریدم دیدج یتیریدم
 تروص یگدامآ نیا (دصرد 4261) یدودح ات دندقتعم نایوگخساپ رتشیب ،تمدخ لحم یاتسور رد یعیبط تارطاخم
 نآ نایوگخساپ رتشیب یعیبط تارطاخم ربارب رد یگدامآ روظنم هب مزال تامادقا زا یهاگآ نازیم هنیمز رد .تسا هتفرگ
 هلحرم رد رایهد و اتسور یمالسا یاروش تیلاعف تیمها نازیم هنیمز رد .دننادیم بسانم (دصرد02) یدودح ات ار
 .(دصرد 2272) و (دصرد 1281) دننادیم دایز بیترت نیا هب ار نآ نایوگخساپ رتشیب یگدامآ
 نآ نایوگخساپ رتشیب یعیبط یایالب ربارب رد یگدامآ هلحرم رد اتسور یمالسا یاروش و رایهد لماعت نازیم هنیمز رد
16) طسوتم حطس رد ار  الاب) یگدامآ تامدخ هئارا رد رایهد و یمالسا یاروش شقن نینچمه .دننکیم رکذ (دصرد 29
 (دصرد 1281) دایز حطس رد ار اتسور مدرم هب (یعیبط یایالب تارطخ اب ناگمه ندرکانشآ و یمومع یهاگآ ندرب
 رد اتسور تازیهجت هب (دصرد 1281) یدودح ات رایهد و یمالسا یاروش دندقتعم نایوگخساپ رتشیب .دننکیم زاربا
  .دناهدرک کمک سنالوبمآ و یناشن شتآ ریظن یرارطضا تاناکما
 رد (نارحب تیریدم داتس/رمها لاله) طبر یذ یاهنامزاس اب نایوگخساپ رتشیب لماعتو طابترا نازیم جیاتن هب هجوت اب
 رتشیب تاجن و دادما تازیهجت اب ندرک راک هنیمز رد .تسا هدوب (دصرد 9222) دایز تاجن و دادما و هیلوا یاهکمک
 یصخشم یزیرهمانرب دندقتعم نایوگخساپ رتشیب .دننک راک اهنآ اب دنرداق (دصرد 6296) یدایز دح ات نایوگخساپ
 هتفرگ تروص (دصرد 8241) یطسوتم دح ات دوخ یاتسور رد نآ زا یشان نارحب و یعیبط تارطاخم اب هلباقم یارب
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 (دصرد 0252) یدایز دح ات اتسور ندید بیسآ و یعیبط یایالب زورب تروص رد دندقتعم نایوگخساپ رتشیب .تسا
 عالطا ناکما نایوگخساپ رتشیب نینچمه .دنشاب هتشاد شقن (کاشوپ و اذغ نیمات) هیلوا یاه کمک رد دنناوتیم
 رتشیب .دنناد یم (دصرد 7216) یدودح ات ار یعیبط یایالب عوقو ماگنه دوخ تمدخ لحم یاتسور رد یناسر
 تمدخ لحم یاتسور رد یعیبط تارطاخم ربارب رد شنکاو و هلباقم یارب یصخشم یزیر همانرب دندقتعم نایوگخساپ
 و هلباقم روظنم هب مزال تامادقا زا نایوگخساپ رتشیب یهاگآ نازیم .تسا هتفرگ تروص ( دصرد 0232) یدودح ات
 .تسا (دصرد 1260) یطسوتم حطس رد هلزلز و لیس ریظن یعیبط تارطاخم ربارب رد شنکاو
 و لیس ریظن یعیبط تارطاخم زا شنکاو و هلباقم اب هطبار رد ار دوخ یلمع تامادقا تیمها نازیم نایوگخساپ رتشیب
 رد اتسور یمالسا یاروش و یرایهد لماعت نازیم نایوگخساپ رتشیب روط نیمه .دننکیم رکذ (دصرد 4261) دایز هلزلز
 تامدخ هئارا ناکما نایوگخساپ رتشیب .دننادیم (دصرد 1281) دایز ار یعیبط یایالب ربارب رد شنکاو و هلباقم هلحرم
 (دصرد 50) یدایز حطس رد ار ایالب عوقو زا دعب مدرم هب یرایهد و یمالسا یاروش تقوم ناکسا و یدادما یاهکمک
  .دننکیم ناونع
 رتشیب ،یلحم داهن هن و تسا یزکرم تلود هدهع هب یعیبط یایالب عوقو زا دعب یناوتزاب و یزاسزاب هکنیا هنیمز رد
 دارفا زا رتهب یتلود نارازگراک هک ترابع نیا اب نایوگخساپ رتشیب .(دصرد 7216) دنتسه قفاوم یدحات نایوگخساپ
 رتهب نیاربانب ،دننک کمک مدرم هب لیس و هلزلز ریظن یتارطاخم عوقو دعب یناوتزاب و یزاسزاب رد دنناوتیم یلحم
 یاروش ریظن یلحم یاهداهن هکنیا اب اما .(دصرد 2272) دنتسه فلاخم ،دومن راذگاو اهنآ هب ار روما نیا هرادا تسا
 ریظن یتارطاخم عوقو زا دعب یناوتزاب و یزاسزاب رد دنناوت یم یتلود نارازگراک زارتهب اهیرایهد و ییاتسور یمالسا
 .(دصرد 6296) .دنتسه قفاوم دومن راذگاو اهنآ هب ار روما نیا هرادا تسارتهب سپ .دنیامن کمک مدرم هب لیس و هلزلز
 و یزاسزاب رد تامدخ هئارا ییاناوت اه یرایهد و ییاتسور یمالسا یاروش ریظن یلحم یاهداهن هکنیا اب روطنیمه
 هک ترابع نیا اب نایوگخساپ رتشیب .(دصرد0252) .دنتسه قفاوم یدح ات دنراد ار یعیبط یایالب عوقو دعب یناوتزاب
 رد هک دراد یتاناکما هب زاین لیس و هلزلز ریظن یتارطاخم عوقو زا دعب یناوتزاب و یزاسزاب هلحرم رد یلمع تامادقا

  .(دصرد 3206) دنتسه قفاوم یدح ات درادن دوجو ام داهن رد رضاح لاح
 اههیضرف نومزآ

 .دراد رارق ینییاپ حطس رد نارحب تیریدم دنیارف زا هعلاطم دروم هقطنم یلحم ناریدم یهاگآ :لوا هیضرف

 یعیبط تارطاخم اب هطبار رد نارحب تیریدم دنیارف زا یلحم ناریدم یهاگآ نازیم نتفای یپ رد هیضرف نیا حرط
 :دشاب یم حرطم ریز تروص هب H1 و H0 ضرف ریسفت نیا اب .دشاب یم
 .تسا ینییاپ حطس رد نارحب تیریدم دنیارف زا هعلاطم دروم هقطنم یلحم ناریدم یهاگآ :H1 هیضرف
 .تسین ینییاپ حطس رد نارحب تیریدم دنیارف زا هعلاطم دروم هقطنم یلحم ناریدم یهاگآ :H0 هیضرف
 یا هنومن کت t نومزآ زا هدش حرطم تالاوس یارب (ترکیل فیط) هدافتسا دروم فیط هب هجوت اب هیضرف نیا یارب
 .دهد یم ناشن هیضرف نیا یارب ار t نومزآ جیاتن لودج .تسا هدش هدافتسا
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 لوا هیضرف نومزآ روظنم هب یا هنومن کت t نومزآ جیاتن 3 لودج

 دادعت

 نیگنایم

ارحنا
 رایعم ف

 هدش درادناتسا نیگنایم یاطخ

 9 :درادناتسا دح

 رادقم
t 

 یدازآ هجرد

 یرادانعم حطس

وافت
 نیگنایم ت

 %03 نانیمطا هلصاف

 رتالاب رت نییاپ

44 9627 06725 5425 2823- 94 55525 69.- 44.- 17.- 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تیریدم دنیارف زا یلحم ناریدم یهاگآ نازیم هک تسا دروم نیا رگنایب t نومزآ لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن
 حطس رد ،تسا 55525 اب ربارب %03 یاردانعم حطس رد sig رادقم هکنیا هب هجوت اب ،یعیبط تارطاخم ربارب رد نارحب
  .درک در H1 ضرف عفن هب ار H0 ضرف ناوت یم نیاربانب .دشاب یم ینییاپ

 
 یعیبط تارطاخم شهاک یارب یزیرهمانرب دنیارف رد دوخ شقن زا هعلاطم دروم هقطنم یلحم ناریدم :مود هیضرف 

 .دراد یکدنا یهاگآ ییاتسور یحاون رد
 تارطاخم شهاک یارب یزیرهمانرب دنیارف رد دوخ شقن زا یلحم ناریدم یهاگآ نازیم نتفای یپ رد هیضرف نیا حرط
 :دشاب یم حرطم ریز تروص هب H1 و H0 ضرف ریسفت نیا اب .دشاب یم یعیبط

 تارطاخم شهاک یارب یزیرهمانرب دنیارف رد دوخ شقن هب تبسن هعلاطم دروم هقطنم یلحم ناریدم :H1 هیضرف
 .دنشاب یم هاگآ یعیبط
 تارطاخم شهاک یارب یزیرهمانرب دنیارف رد دوخ شقن هب تبسن هعلاطم دروم هقطنم یلحم ناریدم :H0 هیضرف
 دنشاب یمن هاگآ یعیبط
 یا هنومن کت t نومزآ زا هدش حرطم تالاوس یارب (ترکیل فیط) هدافتسا دروم فیط هب هجوت اب هیضرف نیا یارب
 .دهد یم ناشن هیضرف نیا یارب ار t نومزآ جیاتن (4) لودج .تسا هدش هدافتسا
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 مود هیضرف نومزآ روظنم هب یا هنومن کت t نومزآ جیاتن :(4) لودج

 دادعت

 نیگنایم

ارحنا
 رایعم ف

 هدش درادناتسا نیگنایم یاطخ

 9 :درادناتسا دح

 رادقم
t 

 یدازآ هجرد

 یرادانعم حطس

وافت
 نیگنایم ت

 %03 نانیمطا هلصاف

 رتالاب رت نییاپ

44 4027 63825 37525 97208- 94 55525 50425- 8025- 3925- 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یزیرهمانرب دنیارف رد دوخ شقن زا یلحم ناریدم هک تسا دروم نیا رگنایب t نومزآ لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن
 55525 اب ربارب %03 یاردانعم حطس رد Sig رادقم هکنیا هب هجوت اب ،ییاتسور یحاون رد یعیبط تارطاخم شهاک یارب
 هب هجوت اب تسا حیضوت هب مزال هتبلا .درک در H1 ضرف عفن هب ار H0 ضرف ناوت یم نیاربانب .دنشاب یم هاگآ ،تسا
 نازیم ندوب الاب یانعم هب H1 ضرف دییات ،تسا 4027 هک نیگنایم و دشاب یم طسوتم ینعی 9 هک درادناتسا دح نازیم
 دح رد نازیم نیا هک تسا نیا رگناشن هکلب دشاب یمن نارحب تیریدم دنیارف رد دوخ شقن زا یلحم ناریدم یهاگآ
  .دراد رارق یطسوتم

 
 درکلمع و یعیبط تارطاخم شهاک یزیر همانرب رد دوخ شقن زا یلحم ناریدم یهاگآ نازیم نیب :موس هیضرف 

 .دراد دوجو یراد ینعم هطبار ،هنیمز نیا رد نانآ
 :دشاب یم ریز تروص هب هیضرف نیا نومزآ یارب H1 و H0 ضرف
 رد نانآ درکلمع و یعیبط تارطاخم شهاک یزیر همانرب رد دوخ شقن زا یلحم ناریدم یهاگآ نازیم نیب :H1 هیضرف
 .دراد دوجو یراد ینعم هطبار ،هنیمز نیا
 رد نانآ درکلمع و یعیبط تارطاخم شهاک یزیرهمانرب رد دوخ شقن زا یلحم ناریدم یهاگآ نازیم نیب :H0 هیضرف
 .درادن دوجو یراد ینعم هطبار ،هنیمز نیا
 یا هنومن کت t نومزآ زا هدش حرطم تالاوس یارب (ترکیل فیط) هدافتسا دروم فیط هب هجوت اب هیضرف نیا یارب
 .دهد یم ناشن هیضرف نیا یارب ار t نومزآ جیاتن (0) لودج .تسا هدش هدافتسا
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 موس هیضرف نومزآ روظنم هب یا هنومن کت tنومزآ جیاتن (5) لودج

 دادعت

 نیگنایم

ارحنا
 رایعم ف

 درادناتسا نیگنایم یاطخ

 هدش

 3 :درادناتسا دح

 رادقم
t 

 یدازآ هجرد

 یرادانعم حطس

وافت
 نیگنایم ت

 %5۳ نانیمطا هلصاف

 رتالاب رت نییاپ

44 1222 4221 7321 242۳1- 34 11121 1721- ۳721- 4621- 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رد دوخ شقن زا یلحم ناریدم یهاگآ نازیم نیب هک تسا دروم نیا رگنایب t نومزآ لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن
 .دراد دوجو یرادانعم هطبار هنیمز نیا رد نانآ درکلمع و یعیبط تارطاخم شهاک یزیر همانرب
 ضرف عفن هب ار H0 ضرف ناوت یم نیاربانب ،تسا 55525 اب ربارب %03 یاردانعم حطس رد Sig رادقم هکنیا هب هجوت اب

H1 درک در.  

 
-همانرب رد نانآ درکلمع رب ،نارحب تیریدم هنیمز رد یلحم ناریدم شناد حطس و شرگن عون :مراهچ هیضرف 

 .تسا راذگریثات یعیبط تارطاخم شهاک یارب یزیر
 :دشاب یم ریز تروص هب هیضرف نیا نومزآ یارب H1 و H0 ضرف

 یارب یزیرهمانرب رد نانآ درکلمع رب ،نارحب تیریدم هنیمز رد یلحم ناریدم شناد حطس و شرگن عون :H1 هیضرف
 .تسا راذگریثات یعیبط تارطاخم شهاک
 یارب یزیرهمانرب رد نانآ درکلمع رب ،نارحب تیریدم هنیمز رد یلحم ناریدم شناد حطس و شرگن عون :H0 هیضرف
 .تسین راذگریثات یعیبط تارطاخم شهاک

 یا هنومن کت t نومزآ زا هدش حرطم تالاوس یارب (ترکیل فیط) هدافتسا دروم فیط هب هجوت اب هیضرف نیا یارب
 .دهد یم ناشن هیضرف نیا یارب ار t نومزآ جیاتن (6) لودج .تسا هدش هدافتسا



 122 ...ییاتسور قطانم رد نارحب تیریدم یوگلا هئارا

 هنیمز رد یلحم ناریدم شناد حطس و شرگن عون هک تسا دروم نیا رگنایب t نومزآ لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن
 رادقم هکنیا هب هجوت اب .تسا راذگریثات یعیبط تارطاخم شهاک یارب یزیرهمانرب رد نانآ درکلمع رب ،نارحب تیریدم

Sig ضرف ناوت یم نیاربانب .تسا 55525 اب ربارب %03 یرادانعم حطس رد H0 ضرف عفن هب ار H1 درک در. 
 مراهچ هیضرف نومزآ روظنم هب یا هنومن کت t نومزآ جیاتن (6) لودج

 دادعت

 نیگنایم

ارحنا
 رایعم ف

 درادناتسا نیگنایم یاطخ
 هدش

 9 :درادناتسا دح

 رادقم
t 

 یدازآ هجرد

 یرادانعم حطس

وافت
 نیگنایم ت

 %03 نانیمطا هلصاف

 رتالاب رت نییاپ

44 5027 2725 4525 05278- 94 55525 3425- 2025- 8425- 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 

 یریگهجیتن و یدنبعمج
 شهاک یزیرهمانرب تهج هب ییوگلا هیارارد (اهیرایهد و یمالسا یاهاروش) یلحم تیریدم شقن هب قیقحت نیا رد
 یحاون رد یعیبط تارطاخم شهاک رد ار یلحم تیریدم شقن ات دوب نیا فده .دش هتخادرپ یعیبط تارطاخم
 و ییاتسور یمالسا یاهاروش ینعی) یتلودریغ یمومع داهن ود نیا تیلوئسم هب هجوت اب .مینک یسررب ییاتسور
 رد شیوخ تیریدم تحت یاهاتسور زا تظافح رد (دریگیم رارق هراشا دروم یلحم تیریدم ناونع اب هک اهیرایهد
 رد اهنآ درکلمع و شقن یسررب و یبایزرا ،اهاتسور رد یعیبط یایالب تیریدم نینچمه و یعیبط ثداوح لباقم
 اهاتسور نارحب تیریدم هب طوبرم یاه یزیر همانرب رد دناوتیم اهاتسور رد یعیبط تارطاخم شهاک یزیرهمانرب
 :هک دهدیم ناشن هعلاطم دروم هدودحم رد هدش ماجنا هعلاطم جیاتن رب یرورم عومجم رد .دشاب رثوم
 یعیبط یایالب ربارب رد یگدامآ و یریگشیپ
  .دنراد رارق (بآ شنت اب نارحب) یلاسکشخ ،لیس ،هلزلز ضرعم رد رتشیب هعلاطم دروم یاهاتسور -
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 نیا و دناهدرک تکرش یعیبط یایالب تیریدم و نارحب تیریدم هب طوبرم یشزومآ یاههرود رد نایوگخساپ رتشیب -
  .تسا هتشاد دایز ریثات یعیبط یایالب زا دارفا تخانش و یهاگآ یاقترا رد اهشزومآ
 تارطاخم زا یشان یاهبیسآو اهکسیر زا نانآ تخانش و هدوب رترثوم تارطاخم عوقو زا شیپ یلمع تامادقا -
  .دشاب یم دایز
 حطس رد یعیبط تارطاخم زا لصاح یاهدمایپ و تاراسخ و عوقو یعیبط للع زا نایوگخساپ رتشیب ییانشآ -
  .دنناد یم یتیریدم یاههویش حالصا ببس یدایز دح ات ار تخانش نیا دارفا رتشیب نینچمه .تسا یطسوتم
 تارطاخم رباربرد نآ یریذپبیسآ رد ار ییایفارغج یاهیگژیو هب هجوتاب اتسور یریگرارق تیعقوم دارفا رتشیب -
 .دنناد یمن هزادنا کی هب هقطنم یاج همه رد ار هلزلز و لیس رطخ تدش و دننادیم رثوم یعیبط
 هدامآ هشیمه دیاب و تسا نیمکرد هراومه لیس و هلزلز ،هقطنم ندوب زیخ هثداح هب هجوت اب دندقتعم دارفا رتشیب -
 .دوب نآ اب هلباقم
 زا و .دنا هدرک هبرجت ار هلزلز رتشیب یعیبط تارطاخم نایم زا ،دوخ یاتسور رد یگدنز نامز زا نایوگخساپ رتشیب -
  .تسا هداد خر ناش یاتسور رد یعیبط یایالب راب کی هتشذگ لاس هس یط دارفا رتشیب رظن

 گنس ،یشک راوید ،یدنب نویباگ بیترت هب لیس رطخ شهاک و یریگشیپ یارب لومعم تامادقا نیب رد دارفا رتشیب -
 رطخ شهاک یارب لومعم تامادقا نینچمه .دنناد یم مهم ار عقوم هب یناسر عالطا و مدرم هب شزومآ ،ندرک نیچ
  .تسا یزیر همانرب لاح رد ای و ماجنا لاح رد رتشیب نایوگخساپ یاهاتسور رد لیس
 یارب یشزومآ یاه هچباتک عیزوت بیترت هب هلزلز برخم راثآ شهاک یارب لومعم تامادقا نیب رد دارفا رتشیب -
 نیب رد نینچمه .دنناد یم مهم ار ینوکسم یاه هناخ ندرک همیب و ینمیا تازیهجت تاکرادتو هیهت ،مدرم ییانشآ
 مواقم نکسم تخاسرب قیقد تراظن ،هدش ماجنا نایوگخساپ طسوت هک هلزلز برخم راثآ شهاک یارب لومعم تامادقا
 .دنشاب یم تامادقا نیرتشیب ییاتسور یاهزاسو تخاس رد ینمیا لوصا تیاعر و
 تمدخ لحم یاتسور رد یعیبط تارطاخم زا یریگشیپ صوصخ رد صخشم یزیرهمانرب زا نایوگخساپ رتشیب -
 .دنرادن ینادنچ فارشا

 رد یریگشیپ هلحرم رد ار اهیرایهد نانکراک و یرایهد ،اتسور یمالسا یاه یاروش تیلاعف نایوگخساپ رتشیب -
 یریگشیپ هلحرم رد ار اتسور یمالسا یاروش و یرایهد لماعت و یگنهامه لاح نیع رد .دننکیم یبایزرا دایز حطس
 .دننکیم یقلت مهم یدایز دح رد ار یعیبط یایالب زا

 .داد ماجنا یدایز تامادقا اهنآ ربارب رد ناوتیمن هک دننادیم یناهگان یاهدیدپ ار یعیبط یایالب نایوگخساپ رتشیب -
 رطاخ هب ار یعیبط یایالب زا یشان یاه تراسخ هدمع و هتسناد نامرد رب مدقم ار یریگشیپ نایوگخساپ رتشیب -
 .دوب نآ هراچرکف هب دیاب هک دنناد یم یلمتحم رما ار یعیبط یایالب نینچمه .دنناد یم اهنآ ربارب رد یگدامآ نتشادن

 یایالب هک رظن نیا اب و دنناد یمن ناسنا ندوب راد نید و اسراپ هب طبترم ار یعیبط یایالب رطخ نایوگخساپ رتشیب -
 .دنتسه فلاخم درب هانپ یهلا ردق و اضق هب دیاب ایالب رطخ زا و هدوب دنوادخ مشخ و ناگدنب هانگ هجیتن یعیبط
 و یرایهد هدهع هب ار اهنآ هب همدص زا یریگولجو مدرم لاوما و ناج یرادهگنو ظفح هفیظو نایوگخساپ رتشیب -
  .دنناد یم یعیبط یایالب زا یریگشیپ تامدخ هیارا هب رداق ار اهنآ و هتسناد اتسور یمالسا یاروش
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 .تسا هدش رازگرب یعیبط یایالب یگدامآ رونام ،نایوگخساپ هدش هعلاطم یاهاتسور رتشیب رد -
 ار یعیبط تارطاخم یگدامآ یارب یمالسا یاروش و یرایهد ییاناوت و تیلباق زا هدافتسا ناکما نایوگخساپ رتشیب -
  .دنناد یم طسوتم
 نیون یاههویش و رظن زاربا رد ییاتسور یمالسا یاهاروش و اه یرایهد هب یرادنامرف و یرادشخب نیلووسم -
  .دنهدیم اهب یدایز دح ات نارحب تیریدم رد ییارجا یاهحرط و یتیریدم
 دیدج یتیریدم یاههویش رد ییاتسور یمالسا یاهاروش و اه یرایهد تارظن و اههدیا زا یدودح ات ناییاتسور -
  .دننک یم لابقتسا نارحب تیریدم
 نیا رد اهنآ لماعت و دننادیم مهم یدایز دح ات یگدامآ هلحرم رد ار یلحم تیریدم تیلاعف نایوگخساپ رتشیب -
 .دننکیم یبایزرا فیعض ار هلحرم
 و یمومع یهاگآ ندربالاب) یگدامآ تامدخ هئارا رد ار یرایهد و اتسور یمالسا یاروش شقن نایوگخساپ رتشیب -
 .دنناد یم دایز ار اتسور مدرم هب(یعیبط یایالب تارطخاب ناگمه ندرکانشآ
 یرارطضا تاناکما رد اتسور تازیهجت هب یدودح ات یرایهد و اتسور یمالسا یاروش دندقتعم نایوگخساپ رتشیب -
  .دنا هدرک کمک سنالوبمآ و یناشن شتآ ریظن
 یعیبط یایالب هب شنکاو و هلباقم
 هیلوا یاهکمک رد(نارحب تیریدمداتس/رمها لاله) طبر یذ یاهنامزاس اب نایوگخساپ رتشیب لماعتو طابترا نازیم -
 .تسا دایز تاجن و دادما و
  .دننک راک تاجن و دادما تازیهجت اب دنرداق یدایز دح ات نایوگخساپ رتشیب -
 تروص یطسوتم دح رد نآ زا یشان نارحب و یعیبط تارطاخم اب هلباقم یارب یزیر همانرب اهاتسور رتشیب رد -
 .تسا هتفرگ
 یدودح ات یعیبط تارطاخم ربارب رد شنکاو و هلباقم روظنم هب مزال تامادقا زا نایوگخساپ رتشیب یهاگآ نازیم -
 شقن هیلوا یاهکمک رد دنناوت یم یدایز دح ات اتسور ندید بیسآ و یعیبط یایالب زورب تروص رد اهنآ و تسا
 .دنناد یم دایز ار هطبار نیا رد ناش یلمع تامادقا تیمها نازیم و .دنشاب هتشاد
 .دراد دوجو یدودح ات یعیبط یایالب عوقو ماگنه یناسر عالطا ناکما اهاتسور رتشیب رد -
  .دشاب یم دایز یعیبط یایالب ربارب رد شنکاو و هلباقم هلحرم رد اتسور یمالسا یاروش و یرایهد لماعت نازیم -
 زا دعب مدرم هب یرایهد و اتسور یمالسا یاروش طسوت تقوم ناکسا و یدادما یاهکمک تامدخ هئارا ناکما -
 .دشاب یم دایز ایالب عوقو
  .دنناد یم یناسنا هفیظو کی ار تارطاخم دنیارف رد نارگید هب کمک نایوگخساپ رتشیب -
 لاحرد هک دنناد یم ییاهرازبا هب زاین ار تارطاخم عوقو ماگنه رد ناییاتسور هب تدعاسم نایوگخساپ رتشیب -
 .درادن دوجو ناشیاتسور ردرضاح
 اب ییانشآ تهج هب (اه یرایهد و اتسور یمالسا یاروش) اتسور یلحم یاهداهن دنراد داقتعا نایوگخساپ رتشیب -
  .دننک تیریدم ار تاجنو دادما هلحرم دنناوتیم اتسور زا جراخ ناسر دادما یاهورین زا رتهب اتسور تیعضو و تیعقوم
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 بسانمان رارقتسا زا یشان یدحات ار یعیبط تارطاخم ربارب رد نکاسم و اتسور یریذپ بیسآ نایوگخساپ رتشیب -
 نازیم ییاتسور یاهزاس و تخاس هوحن رب یرایهد قیقد تراظن لامعا تروصرد دندقتعم الماک و دنناد یم اهنآ
 .دبای یم شهاک رایسب یریذپ بیسآ
 یایالب ربارب رد شنکاو و هلباقم تامدخ هیارا رد ار اه یرایهد و ییاتسور یمالسا یاروش نایوگخساپ رتشیب -
  .دنناد یم اناوت یدحات یعیبط
 یعیبط تارطاخم عوق و زا دعب یناوتزاب و یزاسزاب صوصخ رد صخشم یزیرهمانرب دندقتعم نایوگخساپ رتشیب -
 .تسا هتفرگ تروص یدودحات تمدخ لحم یاتسور رد نآ زا یشان نارحب و
 لیس ریظن یعیبط تارطاخم زا دعب یناوتزاب و یزاسزاب روظنم هب مزال تامادقا زا نایوگخساپ رتشیب یهاگآ نازیم -
  .تسا یطسوتم حطس رد هلزلز و
 دنیارف زا یناوتزاب و یزاسزاب هلحرم رد دوخ یلمع تامادقا نازیم و تیلاعف تیمها نازیم نایوگخساپ رتشیب -
  .دننکیم یبایزرا طسوتم ار نارحب تیریدم
 و یرایهد) اتسور یاهداهن یناوتزاب و یزاسزاب تامدخ هئارا ناکما و یراکمهو لماعت نازیم نایوگخساپ رتشیب -
 .دننادیم ییالاب حطس رد ار یعیبط یایالب ربارب رد یناوتزاب و یزاسزاب هلحرم رد (یمالسا یاروش
 هن دننادیم یزکرم تلود هدهع هب یدحات ار یعیبط یایالب عوقو زا دعب یناوتزاب و یزاسزاب نایوگخساپ رتشیب -
 تارطاخم عوقو زا دعب یناوتزاب و یزاسزاب رد تامدخ هئارا ییاناوت یلحم یاهداهن هک دندقتعم اما ،یلحم یاهداهن
 .دنیامن کمک مدرم هب دنناوتیم یتلود نارازگراک زارتهب هنیمز نیا رد و دنراد ار
 دنناد یم یتاناکما هب زاین ار تارطاخم عوقو دعب یناوتزاب و یزاسزاب هلحرمرد یلمع تامادقا نایوگخساپ رتشیب -
 .درادن دوجو ناشداهن رد رضاح لاح رد هک
 عبانم
 .نارهت ،لوا پاچ ،شیاریو و رشن هسسؤم تاراشتنا ،تیریدم و نامزاس ینابم ،(7198)،دوعسم ،یدمحا

 تاراشتنا ،ییاتسور قطانم رد هدشن ینیب شیپ ثداوح اب هلباقم و ینمیا لوصا ،(4198)،دمحم ،یقداص ،نیسح ،دازریش ،یفطصم ،ایکزا
 .لوا پاچ ،روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس

 .نارهت ،لوا پاچ ،تمس تاراشتنا ،داژن یزردوگ روپاش ،یمیقم میهاربا ،یطیحم تارطاخم ،(7198)،تیک ،تیمسا
 :دیدج و یموب ۀویش رد یعیبط یایالب تیریدم دنیارف ،(6198)،یدهم ،یرهاط روپ ،سگرن ،نیزو ،اضرلادبع ، نیدلا نکر ،یراختفا

 .یناسنا مولع سردم همانلصف ،(لاخلخ ناتسرهش) متسر شروخ شخب یاهاتسور
 .لوا پاچ ،دزی هاگشناد تاراشتنا ،یعیبط تارطاخم ،(5398)،لامک ،راودیما
 یروهمج رمحا لاله تیعمج تاقیقحت و شزومآ زکرم ،مکی باتک ،اه یروئت و لوصا ،میهافم : حناوس تیریدم ،(6298)،دمحم ،یچنهآ

 .نارهت ،ناریا یمالسا
 هسسؤم ،اه یرایهد هعسوت یارب بسانم یاهراکهار یوجتسج رد ییاتسور نیون تیریدم ،(1198)،فراع دیس ،یوسوم ،یلع دیس ،یردب

 .لوا پاچ ،رون قایتشا یگنهرف یتاراشتنا
 .نارهت ،روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس یشزومآ هوزج ،(ینابم و لوصا) نارحب تیریدم اب ییانشآ ،(4198)،یلع دیس ،یردب
 ییامنهار هب ،(9 هقطنم نارهت رهش :یدروم هنومن) نارحب تیریدم یاه تیاس ییامناج یوگلا نییبت و یسررب ،(1198)،یدهم ،روپ مارهب

 .سردم تیبرت هاگشناد ،یرامعم و رنه هدکشناد ،یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناینامب اضر دمحم
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 .مود پاچ ،دهشم یهاگشناد داهج تاراشتنا ،هرظتنم ریغ ثداوح رد ینمیا لوصا و نارحب تیریدم ،(0198)،ردان ،نایدوریب
 قطانم :یدروم هعلاطم) کسیر تیریدم درکیور زا هدافتسا اب (هلزلز) یعیبط تارطاخم یریذپ بیسآ شهاک ،(5398)،دیجم ،ناشیرپ

 .سردم تیبرت هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یارتکد همان نایاپ ،یرهاط روپ یدهم ییامنهار هب ،(نیوزق ناتسا ییاتسور
 .تمس تاراشتنا ،یناسنا مولع رد قیقحت شور رب یا همدقم ،(0198)،اضر دمحم ،این ظفاح
 .لوا پاچ ،نارهت رهش نارحب تیریدم و یریگشیپ نامزاس ،نارحب تیریدم ،(2198)،ناراکمه و رایزام ،ینیسح
 یملع یلاع شزومآ هسسؤم تاراشتنا ،ناهج یاهروشک یخرب و ناریا رد نارحب تیریدم ماظن اب ییانشآ ،(3198)،نویاتک ،یریگناهج

 .لوا پاچ ،ناریا رمحا لاله یدربراک

 .08 هرامش ،اه یرایهد همانهام ،مراهچ همانرب رد ییاتسور تیریدم هاگیاج ،(4198)،اضریلع ،هناتسآ نابرد
 .نارهت ،مود پاچ ،یهاگشناد رشن زکرم ،میدن نسحلاوبا ،یعیبط یایالب رد طیحم یزاسهب یامنهار ،(5298)،دمحم ،راصع

 هتشر یارتکد هلاسر ،(نارهت رهشنالک :یدروم هنومن) هلزلز ربارب رد یریذپ بیسآ و رهش یعامتجا تخاس هطبار ،(2198)،دومحم ،یریدق
 .نارهت سردم تیبرت هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،ایفارغج هورگ ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج

 .0298،رهشمالسا ناتسرهش نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ،ناریا رامآ زکرم
 .0198،رهشمالسا ناتسرهش نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ،ناریا رامآ زکرم
 .0698،یر ناتسرهش نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ،ناریا رامآ زکرم
 .5398،یر ناتسرهش نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ،ناریا رامآ زکرم

 .0398،یر ناتسرهش نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ،ناریا رامآ زکرم

 متسر شروخ شخب :یدروم هعلاطم) اهاتسور رد یطیحم یاه بیسآ شهاک رد نیون و یموب شناد شقن ،(6198)،سگرن ، نیزو
 هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یراختفا نیدلا نکر اضرلادبع ییامنهار هب ،(لاخلخ ناتسرهش
 .سردم تیبرت

 .لوا پاچ ،نیزرب رذآ تاراشتنا ،یعیبط یایالب ربارب رد یریذپ بیسآ شهاک :نارحب تیریدم ،(6198)،میرم ،زازب هداز یداه
 هعومجم :دروم) یرهش هعسوت یاه حرط رد (یعیبط یایالب) نارحب تیریدم رب رثؤم یاهدربهار یبایزرا ،(0198)،سابع دیس ،یترجه

 شقن نییبت ،(0198)،باهش ،یناخ یقت ،یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(نارهت یاهرهش
 طیحم هدکشناد ،یعیبط حناوس تیریدم و یسدنهم هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،هلزلز کسیر شهاک رد تکراشم و شزومآ
 .سردم تیبرت هاگشناد ،رنه هدکشناد .نارهت هاگشناد ،تسیز

 کچرق ناتسرهش یداصتقا و یعامتجا ،یتینما همانسانش(0398) ناراکمه و یلع،یقداص

 .((ناتسیس هقطنم ییاتسور رادیاپ هعسوت رد نارحب تیریدم شقن یسررب )) ناونع تحت یا هلاقم رد (4398)دار ییاز دمحم و یفطل ریم

 بیسآ شهاکروظنم هب اعاتسور یزاسزاب رد یمدرم تکراشم بلج یارب دیدج یوگلا هنارا )) عوضوم اب یقیقحت رد حلاص و یحتاف  
  هزاس یلملا نیب هرگنک نیمود 9398 راشتنا لاس ((هلزلز لباقم رد یریذپ

  یعیبط یایالب اب هلباقم و نارحب تیریدم یاتسار رد نارایهد ییانشآ و شزومآ (0198) ییاتسور طاقن رب دیکات اب نارحب تیریدم اب ییانشآ

 http://gharchak.ir کچرق یرادرهش تیاس

 https://qarchak.ostan-th.ir کچرق یرادنامرف تیاس
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