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 هدیکچ
 هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا ییاتسور هعسوت رب (یرادماد) یتشیعم داصتقا راثآ نییبت زا تسا ترابع هلاقم نیا یلصا فده
 قیرط هب شهوژپ نیا ؟دزاسیم ریذپ ناکما نآ فلتخم داعبا رد ار ییاتسور هعسوت ،یرادماد یاه تیلاعف زا یشان ییاز لاغتشا ایآ
 هدش یریگ هرهب سکع و هدهاشم ،هرهچ هب هرهچ هبحاصم ،همانشسرپ زا ینادیم شور رد .تسا هتفرگ ماجنا یا هناخباتک و ینادیم
 یخرب ،اه همانرامآ ،تایرشن ،یلخاد تالاقم ،بتک ،یتلود یاهداهن ،اه نامزاس یاه شرازگ ،دانسا زا یا هناخباتک شور رد .تسا

 هدافتسا اب یگتسبمه -یفیصوت شور زا تاعالطا لیلحت و هیزجت رد .تسا هدیدرگ هدافتسا ،طبترم یاه همان نایاپ ،یشهوژپ یاه حرط
 کمک اب و روکذم شور زا هدافتسا اب قیقحت نیا رد .تسا هدش هدافتسا SPSS رازفا مرن زا اهرادومن میسرت یارب ،تاوس لدم زا
 زا هدافتسا تهج هب زین نآ ییاور .دمآ تسد هب لک بیرض ناونع هب 829/1 ددع و تفرگ رارق هبساحم دروم spss رازفا مرن
 یرادیاپ تاعلاطم هنیمز رد صصختم دیتاسا و ناگربخ دیئات دروم نینچمه و هدش هتفرگ راک هب نیشیپ تاعلاطم رد هک ییاهرگامن
 سأر 2912 ندوب اراد اب رابدور یلامش دابآ متسر ناتسهد یاتسور 12 رد لاعف رادماد راوناخ 182 هلاقم یرامآ هعماج .تفرگ رارق
 لک هب ،رادماد راوناخ 182 دادعت هب هجوت اب .دریگ یم ربرد ار دشاب یم ماد 2113 ًااعومجم هک کچوک ماد سأر 1816 و گرزب ماد
 .دیدرگ یدنب هقبط ریز لودج قبط و لیمکت هرهچ هب هرهچ شور هب و دش هداد همانشسرپ نارادماد هعماج
 
 .دابآ متسر ناتسهد ،رابدور ناتسرهش ،ییاتسور هعسوت ،یرادماد :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 شرورپ و دیلوت لماش یدیلوت فلتخم یاه هعومجمریز رد مایالا میدق زا یزرواشک و یرادماد ،ییاتسور عماوج رد
 هب یتسد عیانص و یرادغاب ،تعارز و یرگراکش ،یدایص ،هطوبرم تادیلوت و نایکام ریاس و سورخ ،غرم ،ماد عاونا
 زین نونکا مه هک دندرک یم مادقا یدیلوت و یعیبط ماخ داوم یلیدبت یاه تیلاعف هب یا هقطنم و یا هیحان میلقا بسانت
 یاهزاین ریاس و شرف و کاشوپ و کاروخ یاهزاین عفر یارب تادیلوت زا یتمسق یتشیعم داصتقا رد .دراد همادا

 ای یگتفه یاهرازاب رد دیلوت دازام یگنهرف و یعامتجا و یتامدخ یاهزاین عفر یارب .دوش یم فرصم هنازور یرورض
 یط هک دوشیم هتفگ یتیلاعف هب یتنس یرادماد ،یتنس روما فیرعت یانبمرب ،یتنس یرادماد .دسر یم شورف هب یمئاد
 یضعب رد و یفرصم تاینبل و تشوگ نیمأت روظنم هب هدمع روطهب و دوخ یخیرات براجت ساسا رب نارادماد نآ
 دیدج یژولونکت و شناد زا یرمتسمریغ و دودحم هزادنا رد ًاامومع دوخ تیلاعف رد و دنزادرپ یم نآ هب یراجت دراوم
 یشخب ییاتسور رادماد و دریگیم ماجنا یزرواشک لمکم و ییاتسور طاقن رد ًاارثکا یرادماد عون نیا .دننک یم هدافتسا
 یاهزاین لیمکت رد تسخن هجرد رد ار نآ یاه هدروآرف و دزادرپ یم ماد یرادهگن هب ار شیوخ یراک تاقوا زا

 رد یرادماد تیلاعف .(797: 5198 ،یربا ینیسح)دنک یم هضرع رازاب هب دازام دوجو تروص رد و فرصم هداوناخ
 طاقن و اهیدابآ رد ییاتسور یرادماد .دریگ یم ماجنا نیون ای یتعنص و ییاتسور ،(هدنچوک) یلیا لکش 9 هب ناریا
 نیمأت اب دوخ یعارز یضارا تعسو و یلام عضو هدودحم رد هداوناخ هک تروص نیا هب ،تسا لوادتم ناریا ییاتسور
 ماد .دنک یم رویط و ماد یدادعت یرادهگن هب مادقا یعارز رچ سپ و تشاک تسد و یعترم زا معا هفولع یرادقم
 ناتسمز لصف رد .ددرگ یم زاب ماگنه بش و درچ یم فارطا عرازم و عترم رد زور لوط رد ًاالومعم ییاتسور
 ،یربا ینیسح)دننکیم ریس ار اهنآ کشخ یاه فلع اب لوا هجرد رد و هدرک یرادهگن لغآ رد ار دوخ ماد نایئاتسور
097:0198). 
 زا ناراکیب ،دسرب لقادح هب دلوم لاغتشا صخألاب ،لاغتشا ات هدیدرگ ببس هعلاطم دروم هدودحم یگتفای هعسوت مدع
 دیماان یناسنا نأش روخ رد و نئمطم هدنیآ هب ،دنشابن رادروخرب یعامتجا نیمأت یایازم زا ،دنشاب مورحم یفکم دمآرد
 رد زاین دروم یاه تکراشم زا دروم نیا رد دوخ هب طوبرم روما هب تبسن ،دننک یرود یلحم عامتجا زا ،دندرگ
 ،دوش هدرپس یشومارف هب راکیب دارفا رد یزارفارس و تزع ساسحا ،دنشاب نازیرگ ،یگدنز لحم یاه یریگ میمصت
 روکذم دراوم عبت هب ،ددنبرب تخر ناراکیب هعماج رد هناهاگآ تیلوئسم ساسحا ،یدنمناوت ،یرالاس مدرم ،یدازآ
 یتح ،ناداتعم دادعت شیازفا نآ هجیتن رد دوش نایامن کچوک هعماج نیا رد اه یقالخادب و اه یراکهزب و اه یراجنهان
 یاه هدنورپ شیازفا ،جاودزا نس نتفر الاب هجیتن رد و عقوم هب جاودزا هب ناناوج تبغر مدع ،دایتعا نس ندمآ نیئاپ
 ،ییاتسور تیعمج شهاک ،ترجاهم شیازفا ،یلحم عامتجا یاه هداوناخ هب هتساوخان یاه هنیزه لیمحت ،ییاضق
 نآ عبت هب و یرهش ینیشن هیشاح شیازفا ،ناگدننک فرصم شیازفا ،ناگدننکدیلوت شهاک ،هطوبرم تادیلوت شهاک
 نیمأت یایازم هناوتشپ اب نئمطم و دلوم لغاشم دوجو مدع .نیرجاهم دصرد هب تبسن یرهش تالکشم داجیا
 رد یگدنز هب دیما و تزع ساسحا مدع ،اه ناسنا یهیذغت رد یناویح نیئتورپ تیمها ،تیعمج بسانت هب یعامتجا
 یاه یزیر همانرب رد ات هدیدرگ بجوم هعلاطمدروم هدودحم یگتفای هعسوت مدع ،تیعمج تیبثت دوجو مدع ،ناراکیب
 راثآ نییبت زا تسا ترابع هلاقم نیا یلصا فده .دنک ادیپ ترورض قیقحت نیا ماجنا ،یلم ،یا هقطنم ،یا هیحان ،یلحم



 339 ... (یرادماد)یتشیعم داصتقا راثآ نییبت

 یاه تیلاعف زا یشان ییاز لاغتشا ایآ هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .ییاتسور هعسوت رب (یرادماد) یتشیعم داصتقا
 یا هناخباتک و ینادیم قیرط هب شهوژپ نیا ؟دزاسیم ریذپ ناکما نآ فلتخم داعبا رد ار ییاتسور هعسوت ،یرادماد
 رد .تسا هدش یریگ هرهب سکع و هدهاشم ،هرهچ هب هرهچ هبحاصم ،همانشسرپ زا ینادیم شور رد .تسا هتفرگ ماجنا
 یخرب ،اه همانرامآ ،تایرشن ،یلخاد تالاقم ،بتک ،یتلود یاهداهن ،اه نامزاس یاه شرازگ ،دانسا زا یا هناخباتک شور
 -یفیصوت شور زا تاعالطا لیلحت و هیزجت رد .تسا هدیدرگ هدافتسا ،طبترم یاه همان نایاپ ،یشهوژپ یاه حرط
 اب قیقحت نیا رد .تسا هدش هدافتسا SPSS رازفا مرن زا اهرادومن میسرت یارب ،تاوس لدم زا هدافتسا اب یگتسبمه
 هب لک بیرض ناونع هب 842/5 ددع و تفرگ رارق هبساحم دروم spss رازفا مرن کمک اب و روکذم شور زا هدافتسا
 دروم نینچمه و هدش هتفرگ راک هب نیشیپ تاعلاطم رد هک ییاهرگامن زا هدافتسا تهج هب زین نآ ییاور .دمآ تسد
 .تفرگ رارق یرادیاپ تاعلاطم هنیمز رد صصختم دیتاسا و ناگربخ دیئات
 یرظن درکیور
 یاه ناکم لباقتم تیوقت ماظن داجیا و رتشیب نزاوت یرارقرب اب هک تسا نآ یا هیحان هعسوت دربهار داعبا زا یکی
 یارب یزرواشک یایفارغج تاعلاطم .(41 :4398 ،یجالعتسا -شیاسآ)درک هچراپکی ار اتسور و رهش درکراک ،یزکرم
 یرورض هعسوت فادها و یزیر همانرب هنیمز رد ًااصوصخ ناسنا یاه تیلاعف رد ینوگرگد و رییغت هنوگره
 هب هجوت اب و اه ناسنا هیذغت رد یناویح نیئتورپ تیمها ظاحل هب .(71 :7398 ،یهانپ تعیرش ،یجالعتسا)دشاب یم
 زاین نیمأت هب هجوت ،ددرگ یم دروآرب رفن نویلیم 52 دودح 0198 لاس رد نآ دادعت هک روشک تیعمج دشر دنور
 یرامآ نایب عقاورد هعسوت یاه صخاش .(168 :9198 ،یدورگنل یعیطم)دراد ترورض رایسب ،تیعمج ییاذغ
 یمهم رایسب شقن ییاتسور داصتقا هعسوت رد هک یساسا عبنم هس .(47 :4198 ،یناوضر)تسا یا هقطنم یاه هدیدپ
 یزاس نیون هب ییاتسور هعسوت .(259 ،9398 ،نارگید و یراختفا) .یروناج یگدنز ،بآ ،نیمز :زا دنا ترابع دنراد
 ،یرافغ -ایکزا) .دوش نیجع یلم داصتقا اب هک دهد یم رییغت یا هعماج هب یتنس یاوزنا کی زا ار نآ و دزادرپ یم هعماج
 ییاه عوضوم هب نامز مه روط هب ات تسا ددصرد رادیاپ هعسوت یوگلا رب دیکأت اب ییاتسور هعسوت رد .(87 ،9198
 اب ناسنا و شتاعونصم اب ناسنا ،ناسنا اب لماعت رد ییاتسور ناسنا یتسیزهب و هافر ،یگدنز ،تسیز طیحم دننام
 و یرهاطروپ) .دهد هئارا یعامتجا هافر اب نآ دنویپ و یداصتقا یاه تیلاعف هب بسانم یخساپ و دنک هجوت شطیحم
 .(70 ،5398 ،نارگید

 یسک رگا .(54 :2198 ،یلسوتم) .تسا هدش فیرعت زین اه یگتسیاش دوبهب و اه یدنمناوت شیازفا ناونع هب هعسوت
 رگا و یدنمناوت نابایخ ،یرالاس مدرم هاردازآ ،یدازآ نادیم :دینک شا ییامنهار نینچ دسرپ امش زا ار هعسوت یناشن

 تیلوئسم یهنشاپ رب اه برد یهمه اریز ،تسین کالپ هرامش نتسناد هب یزاین اجنآ رد ،دییوگب دیسرپ ار کالپ هرامش
 زاغآ یدام یاهالاک اب هعسوت .(158 :4398 ،نسایترامآ) .دنوش یم هدوشگ رادیاپ هعسوت یور هب و دخرچ یم هناهاگآ
 و هدروخن تسد عبانم همه 9 نیا نودب ،دوش یم زاغآ طابضنا اب و نامزاس اب ،اه نآ تیبرت و نایمدآ اب ،دوش یمن
 ناهج قطانم نیرت دعاسمان رد یتح یناوارف یاه هورگ و عماوج .(898 :7398 ،رخاموش) .دنام یم یقاب فرصمالب
 .(428:0398 ،پیلیف -ینوتنآ)دننک یم دیلوت تورث و دنبای یم هعسوت
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 صاخ میهافم ناونع هب موس ناهج یاهروشک رد هژیو هب هعسوت رما هنیمز رد ار ریز یاه یگژیو نیققحم زا یا هدع
 هعسوت -7 .دریگ ماجنا لداعتم حطس کی رد فرصم شیازفا و تامدخ ،الاک دیلوت شیازفا -8 :دنریذپ یم هعسوت
 هکلب دهد شیازفا ار تورث اهنت دیابن هعسوت ،دزاس مهارف هعماج مدرم همه یارب یعامتجا هافر تسا مزال ،یداصتقا
 و میلعت رد یراذگ هیامرس شیازفا بجوم ،هعسوت رما -9 .ددرگ ببس زین ار هعماج یعامتجا و یگنهرف هعسوت
 ار یسایس یاه یدازآ ،یمومع شزومآ و مدرم یاه یهاگآ ،دیازفا یم مدرم یاه یهاگآ و تایبرجت هب ،دوش یم تیبرت
 هعسوت -4 .ددرگ یم بوسحم یگنهرف و یداصتقا یعامتجا یاه تفرشیپ همه ساسا رما نیا و دنک یم یرادساپ

 ) زا لقن هب یئوکش) .دننک تیاضر راهظا ،اتسور و رهش رد ،دوخ یگدنز تیفیک زا هعماج مدرم همه هک دوش یم ببس

Timothy oriordon.pp.38-39. میهافم و فیراعت زین نانادداصتقا و ناسانش هعماج ،ناناد یفارغج زا یخرب 
-نآ مها زا ریز ریبعت ،هعسوت لاح رد یاهروشک صاخ طیارش هب هجوت اب هک دنهد یم تسدب هعسوت زا ینوگانوگ
 لطاب رود ،دنوش یم جیسب لماک روط هب هعماج مدرم همه نآ رد هک تسا یناسنا درکلمع کی ًااساسا هعسوت :تساه
 ،لاح نامه رد دبای یم دوبهب یئایفارغج یحاون همه رد مدرم همه یگدنز تیفیک ،دوش یم هتسکش ضرم و رقف
 progress in زا لقن هب یئوکش)ددرگ یم حرطم یللملا نیب حوطس رد اهروشک ریاس اب روشک طباور زا یا هزات موهفم

Human Geography. P. 465.) 
 ای بیرخت نودب هعسوت ،نآ زا دارم یدربراک یایفارغج رد و دوشیم بوسحم یدربراک یایفارغج راک ساسا ،هعسوت

 لئاسم ،یتعنص و یزرواشک هعسوت ،هتشذگ رد هک تسا تیعقاو ،تسا هعماج دوس رثکادح ربارب رد بیرخت لقادح
 نازیم نتفر الاب ،کاخ یگدولآ ،بآ ،اوه یگدولآ نازیم شیازفا .تسا هدش بجوم ناسنا تسیز طیحم رد ار یمهم
 یتشادهب و ینامرد ،یعامتجا هافر یاههنیزه دیدش شیازفا هرخالاب و ناسنا یتمالس نداتفا رطخ هب ،ضارما
 یرادرب هرهب و تسیز طیحم هرادا رد حیحص تیریدم مدع رگنایب ،لئاسم نیا ندمآ دوجوب .تسا نآ زا یئاه هنومن
 رد ،تسیز طیحم لئاسم ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد هک تسا ینتفگ .دشاب یم یعیبط یاهمتسیسوکا زا لوقعمان
 نویلیم اهدص ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد هزورما .تسا هدمآ دوجو هب یئطب هعسوت ای و مزال هعسوت نادقف هجیتن
 هب زین رفن نویلیم اهدص و دناهرهب یب یتمالس و سابل ،نکسم ،یفاک یاذغ لثم یرشب یاهزاین نیتسخن زا ،ناسنا
 هجیتن رد تادیلوت شهاک ،کاخ یزیخلصاح شهاک ،اهلگنج بیرخت .دنرادن یهار یمیاد لاغتشا و تیبرت و میلعت
 یگدننکش و فعض ،ددرگ یم فیعض یاهمتسیسوکا یور راشف شیازفا ببس ،مدرم ییاذغ مک و هیذغتءوس ،تافآ
 هب هک دشاب یم لوقعمان فرصم و دح زا شیب یریگ هرهب ،هعماج مزال هعسوت مدع زا یشان دوخ ،اهمتسیسوکا نیا

 دوش یم حرطم لاؤس نیا ،دش هتفگ هک هچنآ نتفرگ رظن رد اب لاح ،دزاس یم مهارف ار یعیبط عبانمو فعض تعرس
 دراوم زا ناوت یم ار لاؤس نیا خساپ ؟ددرگ یم هتفریذپ راک ساسا ناونع هب هعسوت ،یدربراک یایفارغج رد ،ارچ هک
 :درک تفایرد ریز
 ،یدربراک یایفارغج رد :ب .دنرگیدکی لمکم تسیز طیحم تظافح و هعسوت فادها ،یدربراک یایفارغج رد :فلا
 یم دیدهت ار هعسوت همادا بیرخت نیا و ددرگ یم تسیز طیحم بیرخت و یناریو ببس هعسوت رما ،نآ رد هک یشور
 رد اما دننک یم یگدنز ایند تیعمج 9/7 زا شیب هعسوت لاح رد یاهروشک رد :ج .دوشیم هتشاذگ رانک یلک هب دنک
 یاهزاین نیتسخن نیمات ریسم رد یعامتجا و یداصتقا یاهینوگرگد تهج رد یا هنیزگ هنوگ چیه ،اهروشک نیا



 114 ... (یرادماد)یتشیعم داصتقا راثآ نییبت

 یاهزاین تهج رد یعیبط هیامرس کی ناونع هب ناسنا تسیز طیحم ،یدربراک یایفارغج رد :د .دوشیمن هدید یناسنا
 فده هکلب .ددرگیمن هصالخ یلم صلاخان دیلوت دشر رد اهنت هعسوت یاهفده و دوش یم هدرمش مرتحم ،یناسنا
 یدوبان نودب ،یساسا یاهزاین ءاضرا و یگدنز تیفیک شیازفا رد ،تسیز طیحم تسایس و هعسوت تسایس ییاهن
 .Mostfa kamal tolba. PP. 11- 12 (1 زا لقن هب یئوکش)دوشیم یریگ تهج یناسنا و یعیبط یاهمتسیسوکا
 هعلاطم دروم هیحان
 هب قرش زا ،تشر ناتسرهش هب قرش لامش و لامش زا تسا عقاو رابدور ناتسرهش لامش رد یلامش دابآ متسر ناتسهد
 دابآ متسر و تفش ناتسرهش هب برغ زا و یزکرم دابآ متسر هب بونج زا ،دراد رارق تاکولب نآ یارو رد هک دوردیفس
 .دوش یم دودحم یبونج

 
 (1۳31) هعلاطم دروم هدودحم :1 هرامش هشقن

 (نالیگ یزیر همانرب و تیریدم نامزاس) :عبنم
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 یزکرم شخب رد رابدور ناتسرهش تمسق نیرت یلامش رد ،تسادیپ شمان زا هک روطنامه یلامش دابآ متسر ناتسهد
 نیا .دراد رارق یلامش ضرع º 29 7 ΄و º 69 20΄یقرش لوط º34 69΄ و º 34 07 ΄نیب یا هیاپهوک هیحان کی رد نآ
 یزکرم دابآ متسر و برغ رد تفش ناتسرهش و لامش رد تشر ناتسرهش اب و دراد تعسو عبرم رتمولیک 73 ناتسهد
 ،رابدور ناتسرهش ،یسایس ،یردا تامیسقت نیرخا ساسا رب .دشاب یم زرم مه قرش رد دور دیفس هگلج ،بونج رد
 زا دعب .دشاب یم هنکس زا یلاخ اتسور 0 و هنکس یارادا اتسور 08 دادعت نیا زا هک تسا اتسور 57 یاراد ناتسهد نیا
 مامت صوصخ هب فارطا یاهاتسور یخرب زا ییاه هداوناخ ،لگنج زا ماد جورخ حرط یارجا لیلد هب و 3698 هلزلز
 رانک رد یریگ رارق ظاحل زا نآ صاخ تیعقوم لیلد هب ار کلکسا یاتسور ،یلعف هنکس زا یلاخ یاهاتسور نینکاس
 زا یرادروخرب و یهدتامدخ و رابدور و تشر زا ربارب ًاابیرقت ،هلصاف هب یا هطقن رد و نارهت هب تشر هداج
 کلکسا ،اتسور نیا رد تیعمج عمجت هجیتن رد و دندرک باختنا تنوکس لحم ناونع هب یبسن یهافر یاه تخاسریز
 .دراد رارق شلات هوک هتشر یا هیاپهوک هدودحم رد یلامش دابآ متسر ناتسهد .تسا هدرک ادیپ تیزکرم تلاح

 (1۳31) اهاتسور کیکفت هب یلامش دابآ متسر ناتسهد ییایفارغج تاصتخم :1 هرامش لودج

 هدودحم
 عافترا ییایفارغج ضرع ییایفارغج لوط
 رتم هجرد هقیقد هجرد هقیقد

 رابدور ناتسرهش
88 
 ات
0 

34 
 ات
50 

 ات 99
2 

 ات 69
29 

 

 یلامش دابآ متسر ناتسهد
07 
 ات
69 

34 
 ات
34 

20 
7 

 ات 69
29 

 

 کلکسا
49 
09 

34 
 ات
34 

 507 ات 558 29 5

 754 29 7 34 07 دور هسوت
 147 29 8 34 49 هلحم شارتبوچ
 558 29  34 37 کلوخ

 هتشپ دور هایس
99 
49 

34 
 ات
34 

 508 ات 548 69 30

 564 29 5 34 29 دور هتشر
 577 69 30 34 79 نایکره
 554 69 10 34 89 نایزام
 574 69 20 34 89 ارسریپ
 559 69 10 34 79 ارسناو هنهک
 574 69 30 34 89 مشالک

 هوکزید
09 
69 

34 
 ات
34 

5 
8 

 ات 29
29 

557 
558 

 509 69 20 34 89 شک هلوک

 (یدزی یلپاپ هدنسیون ،یبهذم طاقن و اه یدابآ گنهرف) :عبنم

 خرن و دشاب یم دصرد -18/8 دشر خرن یاراد 01-03 ههد رد و -7/9 دشر خرن یاراد 02-01 ههد رد ناتسهد نیا
 .دشاب یم دصرد -08/7 ،01-03 یارب و دصرد -70/7 ،02-01 ههد یارب راوناخ دعب دشر



 914 ... (یرادماد)یتشیعم داصتقا راثآ نییبت

 
 5۳-51 -57 یرامشرس یاه هرود رد یلامش دابآ متسر ناتسهد راوناخ دعب :1 هرامش رادومن

 (نالیگ یرادناتسا یزیر همانرب تنواعم) :عبنم

 هب هک هتفای لیلقت 03 رد 03/7 و 01 لاس رد رفن 16/9 و 02 رد رفن 02/4 ناتسهد راوناخ دعب رادومن هب هجوت اب
 صوصخ هب ،یناسنا یورین هکییاجنآ زا .تسا هتفای شهاک رفن 72/5 و رفن 25/8 ،یرامشرس هرود ره رد بیترت
 یورین راتخاس زا یهاگآ ،دوش یم بوسحم یلم ،یا هقطنم ،یلحم هیامرس نیرت گرزب ،رهام ،برجم ،هدرک لیصحت
 همانرب کی نیودت رد ار ام ،دنراد ای و هتشاد لاغتشا تیلاعف هب فلتخم یاه شخب رد هک هعلاطم دروم هدودحم یناسنا

 هچ اب و یناسک هچ یارب میناد یم هک هژیو هب .دنک یم کمک رایسب ،هعسوت فده هب ندیسر یارب یملع و عماج
 ،02 یاه لاس یرامآ یاه همانلاس زا هدافتسا اب ناتسهد تیعمج راتخاس اذل ؛مینک یزیر همانرب میهاوخ یم ییاهتیعقوم
 .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم نالیگ یزیر همانرب و تیریدم 03 ،01
 لاعف ریغ تیعمج ار دصرد 77/26 و لاعف تیعمج ار دصرد 12/79 ،0298 لاس یرفن 7119 تیعمج لک زا •
 .دهد یم لیکشت راکیب ار دصرد 41/2 و لغاش ار دصرد 43/47 لاعف تیعمج دادعت نیا زا هک دهد یم لیکشت
 11/0 و درم دصرد 78/88 ناراکیب هورگ زا و دنتسه نز دصرد 29/9 و درم دصرد 80/64 نیلغاش هورگ نیا زا •
 .دنتسه نز دصرد
 .دنتسه نز دصرد 75/73 و درم دصرد 95/84 لاعف ریغ تیعمج زا

 رد دصرد 73/39 تعنص شخب رد دصرد 28/87 و یزرواشک شخب رد دصرد 26/69 ،02 لاس لاعف تیعمج زا
 هدشن راهظا %47/8 و تامدخ شخب
 ار دصرد 7/00 و لاعف تیعمج ار دصرد 1/44 ،یلامش دابآ متسر ناتسهد 0198 لاس یرفن 9327 تیعمج لک زا

 .دنتسه راکیب دصرد 4/9 و نیلغاش دصرد 4/84 لاعف تیعمج دادعت زا .دنهد یم لیکشت لاعف ریغ تیعمج
 .دنتسه نز دصرد 7/77 و درم دصرد 2/86 نیلغاش هورگ زا
 .دنتسه نز دصرد 7/7 و درم دصرد 6/4 ناراکیب هورگ زا
 .(078 :0198 ،نالیگ یرامآ همانلاس)دنتسه نز دصرد 6/02 و درم دصرد 2/99 ،لاعف ریغ دصرد 7/00 تیعمج زا
 رد دصرد 4/74 و تعنص شخب رد دصرد 0/87 و یزرواشک شخب رد دصرد 1/09 ،0198 لاس لاعف تیعمج زا
 .دنشاب یم هدشن راهظا دصرد 9/5 و دنراد تیلاعف تامدخ شخب
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 ار دصرد 20/56 و لاعف تیغمج ار دصرد 1/89 یلامش دابآ متسر ناتسهد 0398 لاس یرفن 1247 تیعمج لک زا •
 هورگ زا .دنتسه راکیب دصرد 92/4 و نیلغاش دصرد 25/27 ،لاعف تیعمج زا .دنهد یم لیکشت لاعفریغ تیعمج
 .دنشاب یم لاعفریغ دصرد 20/56 و دنتسه نز دصرد 75/9 و درم دصرد 05/47 ،نیلغاش

 5۳ و 51 ،57 یاه یرامشرس کیکفت هب یلامش دابآ متسر ناتسهد لغاش ریغ و لغاش ،لاعف ریغ و لاعف تیعمج عیزوت دصرد :1 هرامش لودج

0298 

 77/26 =لاعف ریغ 12/79=لاعف
 75/73=نز 95/84=درم 2//41=راکیب 43/47=لغاش
 نز درم نز درم

 
80/64 29/9 78/88 11/0 

0198 

 7/00=لاعفریغ 1/44=لاعف
 6/02 =نز 2/99=درم 4/9=راکیب 4/84=لغاش
 نز درم نز درم

 
2/86 7/77 6/4 7/7 

0398 

 20/56=لاعفریغ 1/89=لاعف
 - =نز - =درم 92/4=راکیب 25/27=لغاش
 نز درم نز درم

 
05/47 75/9 - - 

 (هرود هس یرامآ همانلاس) :عبنم

 

 
 یلامش دابآ متسر ناتسهد لاعفریغ و لاعف تیعمج عیزوت دصرد :2 هرامش رادومن

 هرود هس یرامآ همانلاس :ذخأم 57-51-5۳ یرامشرس هرود هس رد

 0298 لاس رد .تسا هتشاد یلوزن و یدوعص ریس 03 و 01 و 02 یرامشرس هرود هس لاعف ریغ و لاعف تیعمج
 ناراکیب ،دندوب نز دصرد 29/9 و درم دصرد 80/64 اب لغاش دصرد 43/47 هک هدوب دصرد 12/79 لاعف تیعمج
 دصرد 95/84 هک هدوب دصرد 77/26 لاعفریغ تیعمج .دندوب نز 11/0 و درم دصرد 78/88 هک هدوب دصرد 41/2
 7/77 و درم 2/86 اب لغاش دصرد 4/84 هک هدوب دصرد 1/44 تیعمج 0198 لاس رد .دندوب نز دصرد 75/73 و درم
 7/00 لاعفریغ تیعمج .تسا هدوب دصرد 7/7 نز و دصرد 6/4 درم هک دندوب دصرد 4/9 ناراکیب ،دندوب نز دصرد
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 514 ... (یرادماد)یتشیعم داصتقا راثآ نییبت

 هک هتفای لیلقت دصرد 51/89 لاعف تیعمج 0398 لاس رد .تسا هدوب نز دصرد 6/02 درم دصرد 2/99 اب صدرد
 تیعمج .تسا هدوب دصرد 72/4 زین ناراکیب ،هدوب نز نآ دصرد 75/9 و درم نا دصرد 05/47 و لغاش دصرد 25/27
 تسا هدوب دصرد 30/2 دصرد زا رتمک و دصرد 84/73 رتشیب و هلاس هد تیعمج .تسا هدوب دصرد 20/56 لاعفریغ
 79 دودح هک تسا نآ رگنایب 0398 لاس رامآ .تسا هدوب نز 78/64 درم دصرد 17/64 رتشیبو هلاس هد تیعمج زا
 ار یگدنز هنیزه (رگید رفن ود و شدوخ) رفن 9 یارب رفن 8 ینعی تیعمج دصرد 16 دودح یارب تیعمج دصرد
 راک رازاب دراو یدایز تیعمج هدنیآ رد رتشیب و هلاس هد یدصرد 84/73 تیعمج هب هجوت اب زین .دنک یم نیمأت

 .دش دنهاوخ
 1۳31 لاس رد یلامش دابآ متسر ناتسهد رد جیار یزرواشک تیلاعف :2 هرامش لودج

یدر
 ف

 اتسور مان

عارز
 جنرب ت

 یرادغاب

رورپ یرادماد
 رویط ش

رورپ
 مشیربا مرک ش

رورپ
 لسع روبنز ش

رورپ
 یهام ش

اغاب حطس راتکه هب جنرب تشک ریز حطس
 راتکه هب ت

 نیگنس

بس
 ک

 دوردیفس هیشاح

 هنماد

 1 0 57 - × - × 536 579 × × کلکسا 8
 0 - 7 - × - × 554 - × × ارسریپ 7
 0 1 - - - - × 519 528 × × دور هسوت 9
 - - - - - -  556 50 × - نامراچ 4
 تسا رتتسم کلکسا رد تسا رتتسم کلکس ا رد - - - × - 448 × × هلحم شارتبوچ 0
 4 2 - - - - × - 54 × × کلوخ 6
 0 - 77 × × - × 550 054 × × هوک زید 2
 58 09 - × × - × 552 480 × × دورتشر 1
 0 58 9 - - - × 51 12 × × هتشپ دورهایس 3
 6 - 9 - - - × 568 06 × × لوک هعلق 58
 9 - 1 - - - × - 54 × × شک هلوک 88
 - - - - - - × - 50 × - مشالک 78
 - - - - - - × - 54 × - ارسناو هنهک 98
 8/5 - - - - - × - 24 × - کرکزگ 48
 - - - - - - × 559 50 × - نایزام 08
 7 - 88 - - - × - 86 × × نایکره 68
 8/90 62 00     5819 4257    عمج
    4110     898  

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 یداصتقا راتخاس

 ناریا داصتقا رد یزرواشک تیمها
 ،ندعم و تعنص ،یزرواشک) نیمزرس نآ یداصتقا یاهشخب درکراک هب هتسباو ،نیمزرس ره یداصتقا تیعقوم

 ره هک دراد دوجو نآ ناکما .دریگیم لکش نیمزرس یدیلوت تردق هنیهب بیکرت وترپ رد درکراک نیا .تسا (تامدخ
 آراک و یدیلوت ناوت هب هجوت اذل .دشاب رادروخرب ناوترپ و بسانم یدیلوت تردق زا ،صاخ یا هنیمز رد ،ینیمزرس
 یداصتقا یاهشخب درکراک رد یشرگن .دروآ یم دوجو هب یداصتقا یاهیرو هرهب یارب ار یبسانم یاه هنیمز ،نآ ندرک
 رظن زا تسا هتسناوت یزرواشک اریز ؛تسا ناریا یداصتقا رد یزرواشک شخب بسانم تیعقوم زا یکاح ،روشک
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 ،زرا نیمأت نینچمه و تیعمج یفرصم یاهزاین نیمأت ،یلم صلاخان دیلوت رد نآ مهس و دمآرد نیمأت ،یئاز لاغتشا
 (658 :1298 ،یدورگنل یعیطم)دیامن بسک یداصتقا یاهشخب ریاس هب تبسن ار یرتبولطم تیعقوم
 :یزرواشک
 نارادماد .دنشورف یم ار دیلوت دازام رادماد یاه هداوناخ همه هک دراد جاور یرادماد تیلاعف اهاتسور مامت رد •
 .دنتسه رگید لغش دقاف و دننک یم شاعم رارما یماد تادیلوت شورف زا زیر ماد بحاص
 .دراد جاور اهاتسور مامت رد یتشیعم یاهزاین عفر یارب رویط شرورپ •
 دیلوت دازام هک دنتسه لسع روبنز یودنک 597 یاراد راوناخ 0 ،هوکزید ،کلوکسا ،دور هتشر ،ارسریپ یاهاتسور رد •
 .دنشورف یم ار هنالاس

 زا دعب و هتفای صاصتخا اه هنماد و اه هرد و دور دیفس هگلج رد جنرب تشک هب یعارز یاه نیمز مظعا تمسق
 هدنراگن طسوت هبحاصم و هدهاشم قیرط زا هک جنرب تشک حطس نازیم .دراد رارق تیمها مود هجرد رد یرادماد
 طیارش توافت لیلد هب اه هنماد و اه هرد عرازم راتکه ره زا یلاصحتسا جنرب هک تسا راتکه 898 هدیدرگ هبساحم
 عرازم زا ،عراز نارادماد صوصخب نیعارز زا یا هدع .تسا دوردیفس هیشاح زا یلاصحتسا جنرب دصرد 51 یعارز
 زین عرازم یهدزاب رد هک دننک یم هدافتسا ماد هفولع و کاروخ زا یتمسق نیمأت روظنم هب ردبش ،وج مود تشک یارب
 .دسریم راتکه 188 هب راتکه 488 زا تشک ریز حطس تروص نیا رد .دراد ریثات
 :ناتسهد تاغاب

 اه هویم ریاس ،هچولآ ،ودرگ لاسنهک ناتخرد ششوپ تحت هک تسا راتکه 8/90 یلامش دابآ متسر ناتسهد تاغاب حطس
 راظتنا دروم یهدزاب زا هویم ناتخرد ،یشحو تاناویح موجه و یوج طیارش ندوب بسانمان لیلد هب ،دشاب یم
 رد ودرگ ناتخرد طقف نایم نیا رد .دوشیم هدافتسا اهنآ زا یتشیعم یاهزاین عفر دح رد طقف دنشاب یمن رادروخرب

 شورف هب ار دیلوت دازام اهغاب نابحاص هک دراد یبوخ یهدزاب اهلاس زا یضعب یوج طیارش ندوب دعاسم تروص
 طیارش ندوب دعاسم تروص رد هک دنا هدرک تابکرم ناتخرد تشک هب مادقا ییاهراوناخ ریخا یاهلاس رد .دنناسر یم

 ،زایپ ،ناجمداب ،یگنرف هجوگ ،رایخ ،تاجیزبس ،تابوبح عاونا تشک .تسا یبوخ یهدزاب یاراد اهلاس زا یخرب یوج
 ربونص ناتخرد تاغاب یخرب زا یتمسق رد انمض .دراد جاور ناتسهد رد یتشیعم یاهزاین عفر یارب ینیمز بیس ،ریس
 .دوش یم هدافتسا شورف یارب رتشیب هک دروخ یم مشچ هب زین
 :یرادماد
 و هدوب یرادماد یارب بسانم رتسب یاراد یعیبط صاخ یاهیگژیو زا یرادروخرب لیلد هب یلامش دابآ متسر ناتسهد
 الاح ات دنور نیا هک ،دنا هدرک یم شاعم رارما یرادماد هار زا نآ نینکاس تیرثکا رود نادنچ هن هتشذگ رد ،تسه
 و لسن رییغت و یتاعلاطم هدودحم یاهراوناخ نانکاس یگدنز گنهرف رد هدمآ دوجوب تارییغت لیلد هب اما هتفای همادا
 یرادماد نانچمه اما هدش هتساک ماد دادعت و رادماد یاهراوناخ دادعت زا ،اه تلود طسوت هدش داجیا یاه تیدودحم
 هب ینادیم تاعلاطم و رابدور ناتسرهش یکشزپماد هرادا نویسانیسکاو رامآ قبط .دراد همادا هعلاطم دروم هدودحم رد
 زیر ماد سأر 4110 دادعت اهراوناخ دصرد 45/47 ربارب راوناخ 587 ،هودحم نیا نکاس راوناخ 691 لک زا هدمآ لمع
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 اه ماد لک زا .دنیامنیم شاعم رارما یرادماد هار زا طقف اهراوناخ نیا زا یخرب هک دننکیم یرادهگن ار تشرد و
 .دنشاب یم کچوک ماد سار 5819 و گرزب ماد سار 4257
 :رویط شرورپ
 جاور یتشیعم یاهزاین عفر یارب ناتسهد یاهاتسور لک رد یزرواشک یاهتیلاعف زا تیعبت هب یگناخ رویط شرورپ
 یم ار فرصم دازام لاس رد رتشیب دیلوت اب دنتسه رادوخرب رتبسانم یناکم تیعقوم زا هک اه هداوناخ زا یخرب ،دراد
 .دشاب یم نوملقوب ،زاغ ،کدرا ،غرم ،دننک یم تردابم اهنآ شرورپ هب نایئاتسور هک رویط عاونا .دنشورف

 :تعنص
 هک دنتسه رقتسم یبوکجنرب هناخراک دحاو کی ،هسام و نش دیلوت هناخراک دحاو کی یلامش دابآ متسر ناتسهد رد
 هناخراک نیا هک دراد تیلاعف لاس مامت رد هسام و نش دیلوت هناخراک یلو تسا لاعف لاس زا هام 6 یبوکجنرب هناخراک
 بآ دیلوت دحاو کی .هدیدرگ یطیحم تسیز یگدولآ بجوم یشزومآ ،ینوکسم یاهناکم هب یکیدزن لیلدب کلکسا
 .دنا هدرک داجیا لاغتشا ًاامیقتسم رفن 79 یارب روکذم یدیلوت یاهدحاو ،دراد تیلاعف نایکره رد یندعم

 :تامدخ
 مامضناب دراد و هتشاد تیزکرم ناتسهد یاهاتسور همه هب تبسن هک کلکسا یاتسور یخیرات تمدق هب هجوت اب
 زا یکی نارفاسم هب یهاررس تامدخ هئارا دنراد رارق نارهت -تشر هداج رانک رد هک دورهایس و هوکزید یاهاتسور
 عاونا شورف ،ناروتسر ،هناخ هوهق تروص هب یتامدخ زکارم هک .دشاب یم اهاتسور نیا نانکاس تیلاعف نیرت هدمع
 دوجو ،قوف تامدخ رب هوالع .دنتسه تیلاعف رد ،یرورض و هیلوا جاتحیام یاههاگشورف دوجو ،ناتسهد تادیلوت
 زکارم زا ،لیبموتا سیورس و نغور ضیوعت زکرم کی ،کناب تسپ و تسپ ،یتارباخم ،یتشادهب ،یشزومآ یاهدحاو
 هتشاذگ یبوخ ریثات هعلاطم دروم هدودحم داصتقا رب هک تسا یموب ریغ دارفا و نارفاسم تامدخ تاعجارم هدمع
 لبق مدوخ هچنآ و ما هدیسرپ نسم دارفا زا هک یلامش دابآ متسر ناتسهد یاهاتسور همه هیلوا هتسه لیکشت رد .تسا
 لک رد یرادماد ،لماع نیرتمهم ،ما هدیسر نآ هب هلاس دنچ قیقحت هجیتن رد و ما هدینش و هدید اهلگنج ندش یلم زا
 هداوناخ ود یاراد زب و دنفسوگ سار 557 و واگ سار 508 دودح یرادهگن یارب ینارادماد دنا هدوب و دشابیم ناتسهد
 یاهرازاب رد ار یماد و ینبل تادیلوت و دندرکیم هدافتسا لگنج فیلعت زا دوخ یاهماد یرادهگن رد هک دنا هدوب رکون
 هقطنم نیا لگنج بوچ زا هدافتسا ،ناتسهد یریگ لکش مود لماع .دنا هدناسریم شورف هب رابدور -دابآ متسر -تشر
 رد یبوچ یاه هدروارف نیا شورف و ربت و ساد و گنلک و لیب هتسد -وراپ و سروارت و راولا عاونا و لاغذ هیهت یارب
 ناتسهد یاهاتسور همه تفاب .تسا هدوب نارهت ،ناجنز ،نیوزق رازاب رد اتدمع و رابدور ،دابآ متسر ،تشر یاهرازاب
 زجب .دشابیم هدنکارپ ،تسا هدوب یرادماد هدافتسا یارب اهاتسور یریگ لکش هیلوا هتسه هکنیا لیلدب یلامش دابآ متسر
 هکیئاه هداوناخ کلکسا رد اریز .دشابیم عمتجم و یگدنکارپ زا یبیکرت زین اتسور ود نیا .نایکره و کلکسا یاهاتسور
 لوغشم تامدخ شخب رد هک اهنآ نادنزرف اهتنم دنراد تنوکس یمیدق یاهناکم نامه رد دننک یم یرادماد نونکات

 رد حطسم ناکم کی هب یرهش ًااتبسن یگدنز کی زا یبسن یرادروخرب و یتامدخ زکارم هب ندش کیدزن یارب دنا هدش
 روکذم دارفا رب هوالع هک ،دنا هتفای ناکسا عمتجم تروص هب نارهت ،تشر هداج زا رتمدصکی دودح هلصاف هب یا هطقن
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 زا هک ینیرجاهم و دندوب هدید بیسآ 36 هلزلز رد نانآ یاه هناخ هک یلیلق هدع و یهدناماس حرط لومشم نارادماد
 زا کلکسا ریظن مک زادنا مشچ و بوخ یاوه و بآ زا یرادروخرب لیلدب هک یناسک ای و کلکسا فارطا یاهاتسور
 رثا رب نیمز شنار لیلدب ،دیدج نایکره یاتسور اما ؛دنا هدرک باختنا تنوکس و هدرک ترجاهم هطقن نیا هب نارهت
 دروم ناتسهد یاهاتسور هیقب .تسا هتفرگ لکش عمتجم تروص هب یمیدق هدنکارپ ناکم زا هیلخت هجیتن رد 36 هلزلز
 رادماد هک دراد تنوکس رادماد کی مادک ره کرکزگ و مشالک یاهاتسور رد ،دنشاب یم هدنکارپ تفاب یاراد هعلاطم
 یایوگ رادماد کی درکلمع نیا هک دنک یم یراددوخ لگنج زا ماد جورخ و یهدناماس حرط لوبق زا یمشالک
 لیلدب یلامش دابآ متسر ناتسهد .دشابیم اه هیضرف رب یدیئات و ؛تسا رادماد هداوناخ کی یارب شخب نیا یروآدوس
 رد لاعف یرتدغرم دحاو جنپ ،کلکسا رد لاعفریغ یرورپماد دحاو ود رارقتسا لحم ،بسانم میلقا زا یرادوخرب
 لاعفریغ دحاو کی ،دورتشر و هوکزید رد یبآدرس یهام رختسا دحاو ود ،ارسریپ ،کلوخ ،کلکسا ،هوکزید یاهاتسور
 روط هب و دنتسه لاعف یمسا تیفرظ زا رتمک اهرختسا و اه یرادغرم هک دشاب یم کلکسا رد یبآ مرگ یهام شرورپ
 راک هب اهدحاو نیا رد ناتسهد نیلغاش 25/27 زا 24/97 ینعی ؛دنا هدرک ییاز لاغتشا رفن 50 یارب هنازور طسوتم
 .دنراد لاغتشا یعامتجا نیمأت یایازم زا یرادروخرب اب نئمطم
 1247×%1/89 =112 لاعف تیعمج رفن
 112×%25/27 =987 لغاش تیعمج رفن

 24/97=
50 × 558

987
 = x 

 قیقحت یاههتفای

 یاهیگژیو ندوب اراد هب هجوت اب یتاعلاطم هیحان هک دنهد یم یهاوگ یگلمج هعلاطم دروم ینادیم و یا هناخباتک عبانم
 :زا دنترابع اه هتفای مها .تسا بسانم یرادماد یارب صاخ
 .یرادماد یارب هدودحم یطیحم راتخاس تبسانم •

 هدرک مهارف یرادماد یارب ار مزال رتسب یهایگ ششوپ ،کاخ ،بآ عبانم ،میلقا ،یفارگوپوت رظن زا یطیحم راتخاس •
 .تسا
 ماد فیلعت یارب هدودحم ییاذغ ناوت •
 ماد سأر 55508 لقادح رود نادنچ هن هتشذگ رد هکنیاب هجوت اب ماد ییاذغ یاهزاین ندرک هدروآرب ناوت ندوب اراد •
 ود و رسمه ود ندوب اراد اب هدوب دنزرف دقاف هک رادماد درم کی طقف هلمج نآ زا .دنا هدش یم فیلعت هدودحم نیا رد
 !تسا هدوب زب و دنفسوگ سار رازه یاراد رس همشچ یلعف هنکس زا یلاخ یاتسور رد بسا ود و یگداوناخ رکون
 یهدناماس حرط لومش زا دور هسوت یاتسور نانکاس جورخ •
 جراخ لگنج زا ماد جورخ حرط لومش زا ار اتسور نیا ینوناق یاهریسم یط اب دور هسوت یاتسور نانکاس هیلک
 .تسا اه هضرف رب یدییات هک دندرک
 یتاعلاطم هدودحم ناتخرد گرب تیفیک •
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 تخرد گرب هلمج نآ زا دنک یم تباقر تالغ هدش یروآرف یاذغ اب یئاذغ داوم رظن زا گرب نهپ ناتخرد گرب
 یاتسور نارادماد زا یکی راهظا هب انب دوش یم هتفگ (KECAM مکک یلحم نابز هب هک) ارفا تخرد هریت زا فوک
 .دوش یم یماد تادیلوت شیازفا بجوم و دراد ییاذغ داوم مدنگ سوبس ربارب کلکسا
 طولب تخرد هناد تیفیک •
 تخرد زا دشر هرود یط زا سپ هک تسا ینیئتورپ داوم یواح و هدوب اهماد هقالع دروم یاذغ طولب تخرد هناد 

 .دریگ یم رارق ماد هدافتسا دروم و دزیر یم طولب ناتخرد ریز رد و هدش ادج
 یکلل تخرد هلیپ تیفیک •
 هریخذ یارب نارادماد هک تسا یژرنا و نیئتورپ زا راشرس و تسا ماد دایز هقالع دروم (ایغاغا)یکلل تخرد هلیپ
 زا و دنهد یم ماد هب تسین لغآ زا جورخ هب رداق ماد هک فرب ماگنه صوصخب یناتسمز یاذغ ناونع هب نآ ندرک
 یاه هنیزه زا شیب نآ یهدزاب هک دنا هتفایرد هبرجت هب هکلب دنتسین نارگن اهنت هن زین یزاس هریخذ لحارم هنیزه ماجنا
 .دشابیم طوبرم
 ناتخرد گرب یزاس هریخذ •
 و رهم رد نارادماد ار (یلحم نابز هب Mazoo وزام) طولب و (یلحم نابز هب osendar رادنسا)یریجنا ناتخرد گرب
 لغآ زا جورخ هب رداق هک دازون یاه هرب صوصخب اهماد یناتسمز کاروخ یارب کچوک یاه هتسد رد هلاس ره نابآ
 ماد کاروخ ناونع هب زاین تروص رد ناتسمز رد و دننک یم هریخذ رتم هس ات ود عافتراب ناتخرد هنت رد ار دنتسین
 .دننک یم هدافتسا
 ناتسمز رد ناتخرد هنت شیور لباق ناهایگ عاونا •
 صوصخب صاخ ناتخرد هنت رد هک (تسا فورعم هقشع هب یسراف رد هک کچیپ هایگ یعون) شاو هایس و کشلل
 نیا نارادماد هدافتسا دروم ناتسمز و زیئاپ رد ،دراد ار LELSHK ،کشلل یهدزاب ناوت نیرتشیب هک یریجنا تخرد
 .تسا رادروخرب یبوخ یلیخ یهدزاب زا و دریگیم رارق اهماد فیلعت یارب ناتسهد
 یوقم ناهایگ عاونا •
 ،شالش ،تسنآ دیدج عون زا رتبوغرم نآ یمیدق عون هنوم ،لاچماپ ،هشفنب ،شاو تش و یشحو هجنوی و ناهایگ دوجو
 ییاذغ عبانم ،شاو هایس ،کشلل ،تساهماد هقالع دروم و دراد ییاذغ شزرا سوبس هزادناب یلو (تسا مک رایسب) تسگرز
 .دریگ یم رارق اه ماد رایتخا رد و دوش یم ادج تخرد هنت زا رادماد طسوت هک تسا ناتسمز رد اه ماد یارب یوقم
 ناتسبات یامرگ شهاک رد یهایگ ششوپ رثا •
 میور شیپ تاعافترا و اه هنماد فرط هب دوردیفس هگلج زا هچ ره و دهاک یم ناتسبات یامرگ تدش زا یهایگ ششوپ 
 .دنک یم لمحت لباق اهماد یارب ار ناتسبات یامرگ هک دوش یم یذوم تارشح زا یراع و رت عوبطم و رتکنخ اوه
 ماد فیلعت یارب دوردیفس هگلج تبسانم •
 .دشابیم اهماد فیلعت یارب جنرب لوصحم تشادرب زا سپ مزال یهایگ ششوپ یاراد زین دوردیفس هگلج 
 ناراس همشچ دوجو •
 .تسا رثوم رایسب اهماد دشر رد ناراس همشچ نایرج رد یاراوگ بآ ندوب یراج 



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 114

 فرصم یاهرازاب هب ناتسهد یکیدزن •
 هب تشر هار رس رب یریگرارق و مشاه هدازماما ،دابآ متسر ،رابدور ،تشر فرصم یاهرازاب هب ناتسهد ندوب کیدزن
 لوصحم مه دنک یم لیمحت فرصم یاهرازاب هب تالوصحم هضرع یارب هدننک دیلوت رب ار یرتمک هنیزه مه ،نارهت
 .دسریم هدننک فرصم هب هزات
 شدوخ لغش زا رادماد تیاضر •
 .تسالط زا رتهب ماد و لغش نیرتهب یرادماد تفگ یم رادماد کی 
 لگنج زا ماد جورخ حرط زا نارادماد یخرب لوبق مدع •
 یکلوخ رادماد یتح هدرک یراددوخ لگنج زا ماد جورخ حرط شریذپ زا رادماد هس مشالک ،کلوخ ،کلکسا رد 
 رد دناوتیمن غلبم نیا اب تسا دقتعم و هتفریذپن 4198 لاس رد ار ناموت نویلیم هاجنپ غلبم ،زایتمالا قح ناونع هب طقف
 .دنک نیمات هدنیآ رد ار شا یرفن هدزای هداوناخ یراج و ناکسا یاه هنیزه اهرهش فارطا
 ار لگنج زا ماد جورخ حرط هک یمشالک رادماد دنچ زا رادماد کی :هتفریذپ ار یهدناماس حرط هک رادماد تیاضر •
 رثکا هک هدرک قازترا ار رفن هدزیس ًااعمج شرسمه و دوخ و دنزرف هدزای یرادماد اب هک دراد یم راهظا ،هتفریذپ
 .دنا هدنارذگ زین ار یهاگشناد تالیصحت یلاع جرادم یرادماد زا هدافتسا اب شنادنزرف

 هعلاطم دروم هیحان یاه توق :3 هرامش لودج

یدر
 ف

 ییاهن بیرض هبتر هیوناث بیرض هیلوا بیرض توق

 729/5 4 935/5 683 .دزاس یم ریذپ ناکما نآ فلتخم داعبا رد ار ییاتسور هعسوت یرادماد یاه تیلاعف زا یشان ییاز لاغتشا 8
 604/5 4 488/5 3888 .تسا هیجوت لباق ییاتسور هعسوت رب یرادماد یاه تیلاعف رب ینتبم یتشیعم داصتقا هاگیاج 7

 117/5 9 635/5 143 .تسا بسانم یرادماد یارب هعلاطم دروم هدودحم یطیحم راتخاس 9

4 
 دادعت تبسن هب روشک زاین دروم زرا زا یشخب نیمأت روظنمب دیلوت دازام رودص و یلم ،یا هیحان ،یلحم تیعمج ینیئتورپ ییاذغ نیمأت
 .هعلاطم دروم ناتسهد ماد

793 035/5 9 017/5 

 454/5 4 858/5 133 .ییاتسور رادیاپ هعسوت و هعسوت ،هناهاگآ تیلوئسم ،یدنمناوت ،یرالاس مدرم ،یدازآ ،ییاکتادوخ ساسحا 0

 717/5 9 435/5 673 .دوش یم جراخ نآ یاه هنکفا طورخم زا هک زاین دروم بآ و ماد یاذغ نیمأت رد یطیحم هوقلاب ناوت 6

 454/5 4 858/5 133 .دیور یم ناتخرد یاههخاش و هنت رد هک یناهایگ و هناد و گرب ینیئتورپ نامدنار و تیفیک 2

 454/5 4 858/5 633 .تسا بسانم ناتسمز و زیئاپ رد ماد یارچ یارب ،جنرب عرازم زا لوصحم تشادرب زا سپ دوردیفس هیشاح 1

3 
 شورف هنیزه اذل و دشاب یم کیدزن هعلاطم دروم ناتسهد هب یتیعمج زکارم ریاس ،دابآ متسر ،رابدور ،تشر یاهرهش فرصم رازاب
 .دراد یرتمک

1858 958/5 4 784/5 

 454/5 4 858/5 633 .دشاب یم یراتشک ماد شورف هنیزه لیلقت بجوم تشر یتعنص هاگراتشک زا ناتسهد یرتمولیک 57 هلصاف 58

 882/9 - 333/5 1413 عمج

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 هعلاطم دروم هیحان یاه فعض :4 هرامش لودج

یدر  ف

 ییاهن بیرض هبتر هیوناث بیرض هیلوا بیرض فعض

 128/5 7 315/5 801 (لاس 56 زا رتشیب) نارادماد ندوب نسُبم 8

 4/5 4 8/5 603 یرادماد موادت زا نارادماد نادنزرف لابقتسا مدع 7

 794/5 4 /158 5958 دیدج یاهانب ثادحا و یریذپرجاهم لیلدب ناتسهد تاغاب و عرازم حطس شهاک 9
 684/5 4 458/5 833 هاگارچ هب ندیسر یارب ییاتسور یاههار هیشاح زا روبع ماگنه اهماد ددرت رد تمحازم داجیا و لیبموتا شیازفا 4

 327/5 9 935/5 611 ییاتسور یاههار زا یخرب ندوب بسانمان 0

 107/5 9 615/5 381 هعلاطم دروم ناتسهد رد یماد تادیلوت یلیدبت عیانص دوجو مدع 6

 017/5 9 035/5 053 یتنس شور هب تادیلوت شورف 2

 694/5 4 358/5 5458 رتمک هنیزه اب یرادماد رد ماد کاروخ دیلوت یلوصا شور زا نارادماد عالطا مدع 1

 474/5 4 658/5 1558 ماد کاروخ عاونا یهدزاب نازیم زا نارادماد عالطا مدع 3

 474/5 4 658/5 7858 هلماعم عقوم رد ماد تمیق زین و ماد شورف حیحص شور زا نارادماد عالطا مدع 58

 790/9  633/5 1343 عمج

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم



 114 ... (یرادماد)یتشیعم داصتقا راثآ نییبت

 هعلاطم دروم هیحان یاه تصرف :5 هرامش لودج

یدر
 ف

 ییاهن بیرض هبتر هیوناث بیرض هیلوا بیرض تصرف

 4/5 4 8/5 7858 لاعف رادماد ماد شیازفا ای یرادماد تیلاعف زاغآ رد یموب یاهماد هب هنیزه مک و ناسآ یسرتسد 8
 437/5 9 /135 313 ماد یا هنارای کاروخ زا یرادروخرب روظنمب ناتسهد و اتسور رد نارادماد ینواعت رد تیوضع 7
 38/5 7 035/5 303 یکناب تالیهست زا یرادروخرب 9

4 
 یاهماد یارب یا هنارای یکناب هرهب زا یرادروخرب و یتشوگ ای یریش یاهماد یرادرب هرهب هناورپ ذخا

 یریش
9558 335/5 4 639/5 

 784/5 4 958/5 5458 یرادرب هرهب هناورپ ذخا زا سپ یعامتجا نیمأت نامزاس ششوپ تحت یریگرارق 0
 454/5 4 858/5 2758 یگتسشنزاب هب ندیسر زا سپ یعامتجا نیمأت یایازم زا یرادروخرب 6
 38/5 7 035/5 163 هعلاطم دروم هدودحم هوقلاب یرادماد یاهتیلاعف لیامت شیازفا 2
 638/5 7 135/5 733 تسیز طیحم ظفح هب کمک و یموب مدرم یطیحم تسیز یاه یهاگآ شیازفا 1
 658/5 8 658/5 8258 هدودحم جراخ زا یصوصخ تاسسؤم و اهتکرش یراذگ هیامرس 3

58 
 و دمآرد بسک و ییاز لاغتشا درکیور اب ییاتسور هعسوت زا روشک نالوئسم تیامح و هجوت شیازفا
 تیعمج تیبثت هجیتن رد

2758 858/5 4 454/5 

 733/7  633/5 11558 عمج
 شهوژپ یاه هتفای:عبنم

 هعلاطم دروم هیحان تادیدهت :6 هرامش لودج

یدر
 ف

 ییاهن بیرض هبتر هیوناث بیرض هیلوا بیرض دیدهت

 684/5 4 458/5 713 یلصف ریگاو یاه یرامیب دوجو 8
 784/5 4 958/5 163 اهنآ ندوب نارگ و رثؤم یاهوراد دوبن ای دوبمک 7
 959/5 9 858/5 503 یلخاد یاه نسکاو ییآراک مدع 9
 959/5 9 858/5 343 اه یرادماد هخرچ رد یتلود تیریدم فعض 4
 235/5 8 235/5 183 ماد همیب هنیزه ندوب نارگ 0
 174/5 4 258/5 7858 ماد زور تمیق اب هدش همیب ماد ندش فلت زا سپ تراسخ همیب هنیزه بسانت مدع 6
 74/5 4 058/5 533 یکناب تالیهست ندوب نارگ 2
 474/5 4 658/5 9558 ناتسمز و زییاپ رد ماد کاروخ دوبن یهاگ و ندوب نارگ 1
 025/5 8 025/5 452 دشاب یضار رادماد هک یوحن هب تلود طسوت یماد تادیلوت ینیمضت دیرخ مدع 3
 738/5 7 635/5 153 طبریذ یاه نامزاس طسوت یجیورت تامدخ هئارا مدع 58
 25/9  033/5 4193 عمج

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 SO :(اه تصرف و توق طاقن) رثکادح -رثکادح یاهدربهار
 .ددرگ یم هدافتسا تصرف زا یرادرب هرهب رثکادح یارب توق طاقن زا شخب نیا رد
 مواقم ضارما عاونا ربارب رد یموب یاهماد نوچ و دهد یم شیازفا ار دوس و شهاک ار اه هنیزه ماد هب ناسآ یسرتسد
 رب دنور نیا رثا هک دش دهاوخ مهارف ییاز لاغتشا موادت تابجوم و دیسر دهاوخ رفص ای لقادح هب تافلت و دنتسه
 هیجوت ییاتسور هعسوت رب ار نآ هاگیاج و هدرک ریذپ ناکما نآ فلتخم داعبا رد ار ییاتسور هعسوت ،یتشیعم داصتقا
 ینواعت رد تیوضع و تسیز طیحم ظفح رب دیکات اب یطیحم راتخاس زا هنیهب یرادرب هرهب رد -7 .دنک یم ریذپ
 یرادرب هرهب هناورپ نتشاد اما ،دوش هدافتسا ماد رتشیب یرو هرهب رد یعیبط کاروخ رانک رد رتنازرا کاروخ زا نارادماد
 زا یرادروخرب هجیتنرد -9 .دشاب یم یمازلا نآ یایازم زا یرادروخرب یارب ندش هتخانش و ندش راد همانسانش روظنمب
 رد -4 .ددرگ مادقا یرادماد یاهدحاو شیازفا و تیوقت و داجیا رد هعلاطم هدودحم هوقلاب تیفرظ رثکادح زا ،یدازآ
 ظفح یارب مزال یاه شزومآ نیلغاش هب تسیز طیحم ظفح یارب ،ماد یاذغ نیمأت رد یطیحم هوقلاب ناوت زا هدافتسا



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 214

 ماد یهدزاب و بسانم دشر بجوم ناتخرد هناد و گرب ینیئتورپ نامدنار و تیفیک -0 .دوش هداد تسیز طیحم
 -6 .ددرگ مادقا یماد تادیلوت هب طوبرم عیانص رد راذگ هیامرس بذج هب تبسن دیلوت شیازفا هجیتنرد و ددرگ یم
 یرادرب هرهب زا هک تسا ناتسمز رد اه ماد هیذغت یارب یبسانم رتسب دور دیفس هیشاح عرازم
 و دش دهاوخ اه طیحم نیا تیوقت بجوم فلتخم عبانم زا یبوانت یرادرب هرهب زین و دهاک یم یمومع یاه طیحم
 زا مه و دراد ربرد هنیزه نودب ار هعرزم تیوقت مه ،یناجم روطب یناویح دوک یعیبط شخپ و عرازم رد ماد شدرگ
 دروم هدودحم هب فرصم رازاب یکیدزن -2 .دریگ تروص دیاب یرادرب هرهب رثکادح تصرف نیا زا دهاک یم عراز هنیزه
 نارادماد دمآرد شیازفا اب نآ هجیتن رد هک رتشیب دیلوت و رتمک هنیزه اب تادیلوت هضرع یارب تسا یتصرف هعلاطم
 و دش دهاوخ تیعمج تیبثت بجوم و دش دنهاوخ بیغرت یزرواشک شخبریز نیا رد لاغتشا هب راکیب دارفا ،لغاش
 زین و شخبریز نیا رد تیلاعف نایضاقتم یارب مزال رتسب یزاس هدامآ رد طبریذ نالوئسم تیامح و شیازفا کمک اب

 .دوب دهاوخ یبوخ تصرف ییاتسور رادیاپ هعسوت و هعسوت یوس هب تکرح ،نیلغاش زا تیامح
 OW :(فعض و تصرف) لقادح -رثکادح یاهدربهار
 .درب نیب زا ای شهاک ار فعض طاقن ،اه تصرف زا هدافتسا اب دیاب دربهار نیا رد
 ،تصرف نیا زا ،تشاد دهاوخ ربرد ار یرتمک هنیزه نسم دارفا یارب هعلاطم دروم هدودحم زا یموب یاهماد هیهت -8
 .درب دهاوخ نیب زا ای شهاک ار شورف و دیرخ ای ینیزگیاج رد ندوب نسُبم فعض
 نیلغاش رایتخا رد رتنازرا کاروخ نارادماد ینواعت قیرط زا نیلغاش راک موادت ای و راکیب دارفا بیغرت روظنمهب -7
 رد دنشاب راودیما نئمطم هدنیآ هب ات ددرگ مادقا ناعفنیذ ندرک همیب هب تبسن طوبرم یاههناورپ رودص اب و دریگ رارق
 .درک دنهاوخ لابقتسا یرادماد زا نارگید و نارادماد نادنزرف تروصنیا

 لگنج ظفح تهج رد و دریگ رارق رادماد رایتخا رد قرُرق ناونع تحت لگنج زا یتمسق ماد دادعت بسانت هب -9
 ناتخرد عطق و لگنج بیرخت زا مه و دیامن هنیهب هدافتسا لگنج زا مه هک دوش هتفرگ رادرب هرهب زا مزال تادهعت
 شهاک فعض بیترت نیاهب هک ؛دیامن تظافح بوچ نایچقاچاق طسوت لاس دص زا شیب ًااهاگ و هلاس هد دنچ دنمونت

 زین و تفای دهاوخ شیازفا طیحم زا تظافح و یطیحم تسیز یاهیهاگآ و دش دهاوخ ناربج تاغاب و عرازم حطس
 طسوت یماد تادیلوت یلیدبت عیانص داجیا -4 .تفر دهاوخ نایم زا نآ زا یشان یفنم تاعبت و لیبموتا دوجو
 یماد تادیلوت شورف اذل و هدومن مهارف ار اهنآ لیدبت و یماد تادیلوت بذج تابجوم یقوقح و یقیقح صاخشا
 نالوئسم تیامح و هجوت شیازفا اب -0 .داد دهاوخ شور رییغت ییاز لاغتشا و رتشیب یروهرهب اب یتعنص هب یتنس زا
 یزرواشک جیورت هرادا هفیظو ،تیعمج تیبثت و دمآرد بسک و ییازلاغتشا درکیور اب ییاتسور هعسوت داعبا زا روشک
 و کاروخ عاونا یهدزاب نازیم و رتمک هنیزهاب یلوصا شور هب ماد کاروخ دیلوت یارب نارادماد هب شزومآ قیرط زا ار
 یلغش یاهیهاگآان فعض دراوم نیا یارجا تروص رد و دنکیم رتنیگنس اهماد دیرخ ای و شورف حیحص شور زین
 .دش دهاوخ فرطرب نارادماد
 ST :(توق طاقن و اهدیدهت) رثکادح -لقادح یاهدربهار
 .داد شیازفا ار توق طاقن ،اهدیدهت زا یرود یارب دیاب دربهار نیا رد



 914 ... (یرادماد)یتشیعم داصتقا راثآ نییبت

 نداد یهاگآ اب یکشزپماد هرادا تسا مزال ،تسا نآ نیرتداح یکفرب بت هک یلصف یاهیرامیب اب هزرابم رد -8
 هب ار نآ رابنایز راثا ای و وحم ار دیدهت نیا ،لاس رد راب دنچ و یرامیب عویش زا لبق ماد ندرک هنیسکاو رد نارادماد
 اهماد تافلت زا طب ریز ناسانشراک رظن قبط یاهنارای تمیق اب رثوم یاهوراد عقومب عیزوت اب -7 .دناسرب لقادح
 .دریگ رارق رادماد رایتخا رد یناهج درادناتسا یاهوراد -9 .دش دهاوخ لیدبت توق هب دیدهت و هدمآ لمعهب یریگولج
 حطس ءاقترا تهج رد یزیرهمانرب قبط ،یزرواشک داهج ماد روما شخب ریز صوصخب ،طبریذ یاهنامزاس -4
ًاًٌالالوا -0دیامن مادقا یرادماد نیلغاش یاهیئاناوت و اهیهاگآ  لقادح هب تروصنیا ریغ رد و ددرگ یناجم اهماد همیب 
 -2 .ددرگ تخادرپ دازآ رازاب زور تمیق هب ندش فلت تروص رد هدش همیب یاهماد تراسخ -6 .دریگ ماجنا
 تیوقت اب -1 .دریگ رارق رادماد رایتخا رد تراظن تحت هنالاس دیسررس رد تخادرپزاب و تمیق نازرا تالیهست
 ات دریگ رارق رادماد رایتخا رد نازرا کاروخ ،هنارای تخادرپ و ناتسا و ناتسرهش ،ناتسهد ،اتسور نارادماد یاهینواعت
 ای تلود طسوت یماد تادیلوت دیرخ -3 .داد دنهاوخ همادا رتشیب راکتشپ و دیما اب تروصنیارد و ددرگ رتشیب دمآرد
 رمتسم و فلتخم تاهج زا یجیورت تامدخ -58 .ددرگ لصاح رادماد یرثکادح تیاضر هک یوحن هب تاجناخراک
 .دریگ رارق نارادماد رایتخا رد طبریذ تارادا قیرط زا
 WT :(فعض طاقنو اهدیدهت) لفادح -لقادح یاهدربهار
 یرود و فعض طاقن شهاک ،دربهار نییعت زا فده تلاح نیا رد .تساهدیدهت و فعض طاقن زا یبیکرت دربهار نیا
 تامادقا اب و هدومن بیغرت یرادماد هب ار نانآ ناناوج هب یقیوشت یاهزایتما نداد اب -8 .دشابیم دیدهت هنوگ ره زا

 یاهنسکاو اهوراد زین و دیآ لمعهب یریگولج یلصف یاهیرامیب هب ءالتبا زا طبریذ یاهنامزاس طسوت عقومب و مزال
-یرادماد یارب اهماد رورم و روبع یاهتیدودحم یارب -7 .دریگ رارق رادماد رایتخا رد عقوم هب تمیق نازرا و مزال
 رد زاس و تخاس یاههناورپ رودص زا ماد روما هخرچ رد یتلود تیریدم لامعا اب و ددرگ نییعت میرح یتنس یاه
-تیامح ،یماد تادیلوت زور تمیق اب بسانتم دیرخ ای و یلیدبت عیانص داجیا اب -9 .دیآ لمعهب یریگولج مئارح نیا
 نیا تیوقت تهج رد اهماد همیب ندرک یناجم ای و ندرک نازرا هب تبسن زین و دیآ لمع هب رادماد زا یتلود مزال یاه
 رد نارادماد یهاگآ حطس ندرب الاب تهج رد یشزومآ و یجیورت یاهسالک -4 .دیآ لمعهب مادقا کچوک یاهدحاو
 نآ تادیلوت و ماد شورف دنمدوس شور ،کاروخ یهدزاب نازیم ،ماد کاروخ دیلوت نازرا و بسانم شور یاههنیمز
 طسوت یماد تادیلوت ینیمضت دیرخ ،ناتسمز و زیئاپ رد یاهنارای کاروخ نیمأت ،هرهب مک تالیهست تخادرپ ،اه
 .دازآ رازاب زور تمیق هب تلود
 :یارب ار بسانم دربهار عون ،لاح
 .دزاسیم ریذپناکما نآ فلتخم ذاعبا رد ار ییاتسور هعسوت یرادماد یاهتیلاعف زا یشان ییازلاغتشا -8
 .مینکیم صخشم ار تسا ریذپهیجوت ییاتسور هعسوت رب یرادماد یاهتیلاعف رب ینتبم یتشیعم داصقا هاگیاج -7
 طاقن .هناراکهظفاحم یاهدربهار ،یتباقر یاهدربهار ،یعفادت یاهدربهار ،یمجاهت یاهدربهار ؛میراد دربهار عون راهچ
 25/9 اهدیدهت 733/7 تصرف 790/9 فغض طاقن 882/9 توق
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 هعلاطم دروم عوضوم تآوس رادومن :1 هرامش لکش

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 ناتسهد یتاعلاطم هدودحم هعسوت رب (یرادماد) یتشیعم داصتقا راثآ نییبت یاهدربهار ،هدمآ تسدهب هجیتن قبط رب
 .دشابیم کیدزن هناراکهظفاحم یاهدربهار هب یلامش دابآ متسر
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن

 هطبار ییاتسور هعسوت فلتخم داعبا و یرادماد یاه تیلاعف زا یشان ییاز لاغتشا نیب دسر یم رظن هب :لوا هیضرف
 .دراد دوجو یرادانعم

H0: درادن دوجو هطبار ییاتسور هعسوت فلتخم داعبا و یرادماد یاه تیلاعف زا یشان ییاز لاغتشا نیب. 
H1: دراد دوجو هطبار ییاتسور هعسوت فلتخم داعبا و یرادماد یاه تیلاعف زا یشان ییاز لاغتشا نیب. 

 شهوژپ لوا هیضرف لیلحت :7 هرامش لودج
p. value R2 R 

55/5 26/5 81/5 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رییغتم ود نیب (R) یگتسبمه بیرض نآ هجیتن رد هک دیدرگ لیلحت و هیزجت spss رازفا مرن هلیسو هب یرامآ یاه هداد
 26/5 (R2) یگدننک نییعت بیرض و 81/5 ییاتسور هعسوت فلتخم داعبا و یرادماد یاه تیلاعف زا یشان ییاز لاغتشا
 زا یشان ییاز لاغتشا لقتسم رییغتم عبات ییاتسور هعسوت فلتخم داعبا تارییغت زا دصرد 26 ینعی دندمآ تسد هب
 p. value هک ییاجنآ زا دنتسه لیخد (لرتنک لباقریغ یاهرییغتم) رگید لماوع دصرد 99 و تسا یرادماد یاه تیلاعف
 .تسا رادانعم شهوژپ دروم هیضرف نیاربانب تسا هدش 55/5 ربارب
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 هطبار ییاتسور هعسوت و یرادماد یاه تیلاعف رب ینتبم یتشیعم داصتقا هاگیاج نیب دسر یم رظن هب :مود هیضرف
 .دراد دوجو یرادانعم

H0: درادن دوجو یرادانعم هطبار ییاتسور هعسوت و یرادماد یاه تیلاعف رب ینتبم یتشیعم داصتقا هاگیاج نیب. 
H1: دراد دوجو یرادانعم هطبار ییاتسور هعسوت و یرادماد یاه تیلاعف رب ینتبم یتشیعم داصتقا هاگیاج نیب. 

 شهوژپ مود هیضرف لیلحت :1 هرامش لودج
p. value R2 R 

55/5 46/5 51/5 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رییغتم ود نیب (R) یگتسبمه بیرض نآ هجیتن رد هک دیدرگ لیلحت و هیزجت spss رازفا مرن هلیسو هب یرامآ یاه هداد
 نییعت بیرض و 51/5 ییاتسور هعسوت رد ندوب ریذپ هیجوت و یرادماد یاه تیلاعف رب ینتبم یتشیعم داصتقا هاگیاج
 هاگیاج ندوب ریذپ هیجوت رب ینتبم ییاتسور هعسوت تارییغت زا دصرد 46 ینعی دندمآ تسد هب 46/5 (R2) یگدننک
 .p هک ییاجنآ زا دنتسه لیخد (لرتنک لباقریغ یاهرییغتم) رگید لماوع دصرد 69 و تسا نآ رد یتشیعم داصتقا

value تسا رادانعم شهوژپ دروم هیضرف نیاربانب تسا هدش 55/5 ربارب. 
 ،راشتنا هیرظن ساسا رب یرادماد کچوک یاهدحاو راشتنا و داجیا اب هک تسا دعتسم یرادماد یارب یتاعلاطم هیحان
 .دیسر دهاوخ لقادح هب یراکیب هدیدپ و هتفای شیازفا هعلاطم دروم هدودحم رد ییازلاغتشا

 هقالع و ییاراک و راکتشپ ،دیلوت لحارم رد هکیتروصرد ،هام 6 رثکادح نامز تدم رد اپون یاهدحاو نیا نیلغاش
 راک زا لصاح فلتخم یاههناوتشپ زا یرادروخرب نمض هدیدرگ عفتنم یفکم دمآرد زا دنشاب هتشاد ار زاین دروم
 یاراد و هتفای تسد نئمطم یاهدنیآ هب یعامتجا نیمات نامزاس یایازم صوصخب یزرواشک شخبریز نیا یدیلوت
 هیلک رد ار دوخ دیسر دنهاوخ لایخ شمارآ هب دمآرد بسک و لغش رظن زا هکنیا لیلد هب و هدیدرگ ملاس یگدنز کی
 ریسم رد یتاعلاطم هیحان هجیتنرد هتسناد کیرش یداصتقا و یعامتجا ،یگنهرف ،یسایس روما لثم تنوکس لحم روما
 .تفرگ دهاوخ رارق ییاتسور هعسوت
 ییاتسور یاه راوناخ ییاذغ تینما تیعضو ندوب توافتم رگنایب هدش هعلاطم یاهراوناخ ییاذغ تینما یلعف تیعضو
 یرتالاب ییاذغ تینما زا لدتعم و درس هقطنم یاه راوناخ هک یروط هب ؛تسا ییاوه و بآ فلتخم قطانم
 ریغتم زا یشان دناوتیم رما نیا .دنراد رارق کشخ و مرگ و لدتعم قطانم یاه راوناخ بیترت هب نآ زا سپ ؛دنرادروخرب
 همان لصف) (ministry of agriculture 2010) .دشاب فلتخم قطانم رد لاس لوط رد یزرواشک تادیلوت ندوب
 (667 ،0398 ییاتسور یاه شهوژپ
 ییاوه و بآ طیارش ندوب دعاسم .دراد ییاتسور یاه راوناخ ییاذغ تینما رد ییازسب شقن هقطنم ره یاوه و بآ
 هب ،دشاب هتشاد یبولطم ییاوه و بآ طیارش یا هقطنم هک یتقو اریز ؛دهد یم دوبهب ار نانکاس ییاذغ تینما ،هقطنم ره
 هقطنم نیا رد ار یزرواشک تالوصحم زا یرایسب ناوتیم و دبای یم شرتسگ و دوبهب زین یزرواشک طیارش نآ لابند
 تالوصحم هب یبایتسد ناکما رما نیا هک دوب دنهاوخ ور هبور تالوصحم عونت اب قطانم نیا نانکاس .درک تشک
 یکیزیف یسرتسد ،یکاروخ داوم عاونا هب یسرتسد یاه هبنج زا (turrell,et al,1996) دنک یم مهارف ار عونتم یزرواشک
 (smith,amani,& Jensen,1999) .تسا هقطنم رد یکاروخ داوم ندوب دوجوم لماش هک تسا
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 هدافتسا و تشک ار تالوصحم ،ییاوه و بآ طیارش ساسا رب هک ییاه راوناخ ،شهوژپ نیا رد هدش هعلاطم هقطنم رد
 تادیلوت هک یقطانم رد ؛سکعلاب و دنراد یرتناسآ و رتشیب یکیزیف یسرتسد تالوصحم زا هتسد نیا هب ،دننک یم
 ینماان تدم دنلب رد هلئسم نیا هک تسا رتمک تالوصحم یخرب هب یکیزیف یسرتسد نازیم ،تسا دودحم یزرواشک
 رد دناوت یم رما نیا (bickel,nord,price, hamilton,&cook,2000) تشاد دهاوخ لابند هب نانکاس یارب ار ییاذغ
 ییازسب ریثات ییاذغ تینما هب یبایتسد نآ لابند هب و ییاتسور یاهراوناخ یکاروخ داوم زا هدافتسا مدع ای هدافتسا
 دیآ یم رامش هب ملاس هیذغت مهم عناوم زا اهنآ فرصم یگنوگچ و یکاروخ داوم زا تخانش دوبن اریز ؛دشاب هتشاد
(pawlak& Colby,2009). دروم یذغم داوم و یرلاک ندرکن تفایرد زا هیذغت وس زاس هنیمز رما نیا ،رگید فرط زا 
 .دوش یم ییاتسور یاهراوناخ ندب زاین
 داوم هب تبسن کشخ و مرگ و لدتعم و درس ییاوه و بآ هقطنم ود رد دارفا یتخانش شرگن میتفایرد قیقحت نیا رد
 یرتشیب تخانش هقطنم نآ دارفا ،دوش تشک یعونتم تالوصحم هقطنم کی رد یتقو اریز ؛دراد توافت هیذغت و ییاذغ
 نیا تشک ناکما ییاوه و بآ ظاحل هب هک یقطانم هب تبسن لوصحم تمیق و دننک یم ادیپ تالوصحم نیا هب تبسن
 رد یکاروخ داوم زا یرایسب زا هدافتسا مدع ای هدافتسا رد دناوت یم رما نیمه و تسا رتمک ،دنرادن ار تالوصحم

 .دشاب هتشاد ییازسب ریثات ییاتسور یاهراوناخ
 و بآ هقطنم ود هب تبسن ار دیلوت حطس نیرتشیب یزرواشک رظن زا لدتعم و درس هقطنم ،رامآ زکرم یاه هداد ساسا رب
 یفاک تخانش دوبن لیلد هب یتیعضو نینچ رد (statistical center of iran,2001) دراد لدتعم و کشخ و مرگ ییاوه
 و دیآ یم نییاپ ندب زاین دروم یرلاک نآ عبت هب و یذغم داوم زا هدافتسا نازیم ،تمالس رد اهنآ شقن و یکاروخ داوم زا
 یاه راوناخ رد اذل ،دوش یم یکاروخ داوم ماسقا زا هدافتسا مدع ای هدافتسا یارب اهراوناخ یریگ میمصت بجوم رما نیا
 شرگن تسا نآ رگنایب قیقحت نیا یاه هتفای .دیآ یم دوجو هب هیذغتءوس و ییاذغ ینماان لیبق زا ییاهدمایپ ییاتسور
 اب لدتعم و درس هقطنم رد ،ییاذغ تینما هب ندیسر یاتسار رد ییاذغداوم هب تبسن هدش هعلاطم یاهراوناخ یراتفر
 و میریدلی و (3338) ناراکمه و تیمسا ،(6557) یناوجخن یورغ .دراد توافت لدتعم و کشخ و مرگ هقطنم ود
 قطانم رد ییاتسور یاهراوناخ هیذغت گنهرف یتیعضو نینچ رد .دنا هتفای تسد یجیاتن نینچ هب زین (1557) نالیس
 مدع ای هدافتسا یارب یریگ میمصت و ییاذغداوم زا اه نآ تخانش و هقطنم ییاوه و بآ طیارش ساسا رب فلتخم
 .(azar,1998).دریذپ یم ریثات ییاذغ داوم عاونا زا هدافتسا
 یتروصرد ،سرتسد رد و دوجوم ییاذغ داوم و دراد مات یگتسباو هقطنم نآرب مکاح طیارش اب هقطنمره هیذغت گنهرف
 رد .(robinson,2000) دشاب هتشادن تریاغم هقطنم نآ رب مکاح ییاذغ گنهرف اب هک دنوش یم فرصم مومع طسوت
 توافت مه اب کشخ و مرگ و لدتعم و درس هقطنم ود ییاتسور یاهراوناخ هیذغت گنهرف هک میتفایرد قیقحت نیا
 تینما ققحت یارب هک تسا نآ رگنایب هتکن نیا .تسا کشخ و مرگ هقطنم زا شیب ،لدتعم و درس هقطنم رد و دراد
 زا یفاک و حیحص هدافتسا یاتسار رد ییاذغ داوم و هیذغت هب تبسن دارفا یاهرواب و یا هیذغت داوس و گنهرف ،ییاذغ
 هنیهب هدافتسا زین هناخ رد دوجوم دیفم ییاذغ داوم زا اهراوناخ هک تسا نآ زا یکاح رما نیا .تسا نییاپ ییاذغ داوم
 سرتسد رد عبانم زا هنیهب هدافتسا ًااموزل ،ییاذغ عبانم هب یداصتقا یسرتسد هک تفایرد ناوت یم نیاربانب ؛دننک یمن

 ندوب توافتم رگنایب هعلاطم نیا جیاتن .(azar,1998) تسا هیذغت گنهرف یلصا لماع هکلب دنکیمن نیمأت ار راوناخ



 714 ... (یرادماد)یتشیعم داصتقا راثآ نییبت

 و درس هقطنم یاهراوناخ هک یروط هب ؛تسا ییاوه و بآ فلتخم قطانم ییاتسور یاهراوناخ ییاذغ تینما تیعضو
 ییاذغ تینما کشخ و مرگ و لدتعم قطانم یاه راوناخ بیترت هب نآ زا سپ ؛دنراد یرتشیب ییاذغ تینما لدتعم
 (667 :0398 ،ییاتسور یاه شهوژپ همان لصف) .دنراد
  عبانم
 شناد یامن -نارهت ،یاهیحان یزیرهمانرب یاهشور و لوصا ،4398 ،اضریلع -نیسح ،یجالعتسا -شیاسآ
 ناتسب قاط -هاشنامرک یمالسا دازآ هاگشناد ،ناریا ییاتسور داصتقا رب یاهمدقم ،0198 ،رذون -نیسح ،یربنق -شیاسآ
 سموق -نارهت ،ایفارغج رب دیکات اب یناسنا مولع رد یملع قیقحت یاهکینکت و یسانش شور ،4198 ،میحردیس و نیسح ،یریشم -شیاسآ
 رون مایپ هاگشناد ،ناریا رد ییاتسور یزیرهمانرب ،7198 ،نیسح ،شیاسآ
 حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس ،اتسور یسانش تخانش ،7398 ،هللارصن -نیسح ،رابت حالف -شیاسآ
 انا ،ناریا خیرات هرتسگ رد شلات خیرات ،1298 ،میرکلادبع ،یناجاقآ
 ین رشن -نارهت ،یدازآ ینعی هعسوت ،4398 ،ینیئان یرون ،نسایت ،رامآ
 ،یریشم میحر دیس ،امنهار داتسا ،نارهت هاگشناد یرتکد هلاسر ،ییاتسور یحاون یداصتقا درکراک رد لوحت ترورض ،7198 ،رومیت ،رامآ

 .یودهم دوعسم و یناودرک زیورپ ،رواشم ناداتسا
 ین رشن -نارهت ،یبئان ،(8 دلج) یسانشعماج ،0398 ،نتاس -زندیگ ،پیلیف -ینوتنآ
 ین رشن -نارهت ،یبئان ،(7 دلج) یسانشعماج ،0398 ،نتاس -زندیگ ،پیلیف -ینوتنآ
 حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس -نارهت ،ناریا یناسنا یایفارغج ،7398 ،دیجمدمحم -اضریلع ،یهانپ تعیرش یلو -یجالعتسا
 مشش و لهچ لاس 21 هرامش یناسنا یایفارغج تاقیقحت همان لصف ،ییاتسور قطانم رد یدیشروخ یژرنا زا یرادرب هرهب ،یرافغ -ایکزا

 .9398 راهب
 ریاشع یدروم یسررب :دوجوم تالکشم و ناکسا ی هنیمز رد یریاشع یاهراوناخ شرگن شجنس ،ناکرت داوج و اضردمحم ،یناوریا

 .4198 راهب 8 هرامش 1 لاس هعسوت و اتسور همان لصف ،هیوقرج برع
-نایاپ ،ناجیهال هنبدور ناتسهد رد ریش یروآعمج زکارم هنیهب یبایناکمرب دیکات اب ییاتسور هعسوت رد یرادماد شقن ،0198 ،یلع -یرقاب

 اضریلع رتکد رواشم داتسا ،نیجشه ییالوم هللارصن رتکد امنهار داتسا ،تشر یمالسا دازآ هاگشناد دشرا یسانشراک یلیصحت همان
 .تسود روشک

 یناهج کناب ،یضارا یرادیاپ تیریدم ،3198 ،یرقاب هللادبع ،یعراز ربکا یلع همجرت ،یناهج کناب
 تمس -نارهت ،ییاتسور هعسوت یاه هیرظن ،2198 ،ریمادمحم و نیسحدمحم ،یمیهاربا و یدزی یلپاپ
 .3698 زییاپ مجنپ لاس 9 هرامش ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،عتارم تیکلام و تیریدم هرابرد یرظن ،نیسحدمحم ،یدزی یلپاپ
 .سراف ناتسا رد ریش دیلوت یداصتقا تیعضو عماج یسررب ،نیسح ،یناگزید یرادیاپ
 یوضر سدق ناتسآ تاراشتنا و پاچ هسسوم ،ییازریم دیس دمحم ،یرامآ یسانش تیعمج ،8298 ،نالور ،اسرپ
 .تشر یمالسا دازآ هاگشناد ،یماهس سوریس ،نالیگ رد ینابش یگدنز و یرادماد ،9198 ،یلع ،نزاب لسرام -یهوکیفروپ
 4 هرامش یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ همان لصف ،ییاتسور قطانم رد یعامتجا هافر یاقترا رب رثوم لماوع نییبت ،نارگید -یرهاطروپ

 4398 ناتسمز متفه و لهچ لاس
 تمس -نارهت ،اه شور و اههاگدید ییاتسور هعسوت یزیر همانرب رب یا همدقم ،2198 ،دومحم ،روپ هعمج
 تمس -نارهت ،یناسنا مولع رد قیقحت شور رب یا همدقم ،6198 ،اضردمحم ،این ظفاح
 ناهفصا هاگشناد ،ناریا ییاتسور یایفارغج رب یلخدم ،9198 ،نسح دیس ،یربا ینیسح
 ناریا یمالسا باقنا نکسم دایب -نارهت ،ییاتسور قطانم یدبلاک یزیر همانرب یا هیرظن یاه ناینب ،9398 ،اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر
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 .ناتسا 0 رد ییاتسور قطانم رد ریش یروآعمج زکارم هدنیآ زادنامشچ و یساسا یاههانگنت رب یلیلحت ،6298 ،دمص ،هروس یمیحر
 .هیمورا ناتسرهش رد ناریا رد ریش دیلوت رد سایقم داصتقا و عبانم صیصخت ،9298 ،دیعس دمحم ،دمص ،ینیئان یرون ،هروس یمیحر
 سموق -نارهت ،ناریا رد ییاتسور هعسوت یزیر همانرب رب یا همدقم ،2198 ،اضردمحم ،یناوضر
 یایفارغج یاه شهوژپ همان لصف ،یلماع یلیلحت لدم زا یریگ هرهب اب یا هیحان حوطس رد نکسم شخب یگتفای هعسوت یبایزرا ،یناوضر

 4398 زییاپ متفه و لهچ لاس 9 هرامش یناسنا
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،ییاتسور ی هعسوت ینابم ،8298 ،دومحم ،ناهبزور
 نابات تاراشتنا ،یداصتقا هعسوت ینابم ،2198 ،دومحم ،ناهبزور
 .99 هرامش ،مهن هرود ،هعسوت و اتسور همانلصف ،هعسوت ،تیعمج ،اتسور ،7198 ،...ا بیبح ،یناجنز
 هسنارف یهاگشناد تاراشتنا ،نالیگ رد یناقهد یگدنز و ییاتسور داصتقا ،0638 ،سوریس ،یماهس
 دهشم -اکین ،یماهس سوریس ،اهاتسور و اهرهش ،1138 ،رانرب ناژ ،هیراش
 یایفرغج هدکشناد ییاتسور یاه شهوژپ همانلصف ،میلقا تارییغت ربارب رد نازرواشک یراگزاس ناوت رب رثوم لماوع یسررب ،ادیل ،یفرش

 .4398 زییاپ 6 هرود 9 هرامش نارهت هاگشناد
 لوا ،یسانشاتیگ ،ایفارغج هفسلف رد ون یاه هشیدنا ،9198 ،نیسح ،یئوکش
 رشن هب ،یئایفارغج یاهبتکم و یدربراک یایفارغج ،6198 ،نیسح ،یئوکش
 یایفرغج هدکشناد ییاتسور یاه شهوژپ همانلصف ،ناریا ییاتسور قطانم رد یدعب دنچ رقف هدننک نییات لماوع ییاسانش ،یدهم ،ابیکش

 .4398 ناتسمز 6 هرود 4 هرامش نارهت هاگشناد
 لدرا و ناسراف ،نجورب ،درکرهش ناتسرهش راهچ رد دوجوم زکارم یبایزرا و ریش یروآعمج زکارم داجیا یبایناکم ،زابهش نیدلاسمش

 یرایتخب لاحمراهچ ناتسا
 شورس رشن -نارهت ،نیمار یلع ،تسابیز کچوک ،7398 ،فا تسنرا ،رخاموش
 نارهت هاگشناد ،ناریا رد ییاتسور تیریدم ،6298 ،یدهم ،بلاط
 یللملا نیب هژورپ :دروم هعلاطم) یلحم رادیاپ هعسوت یاتسار رد هعسوت درخ یاه هکبش یعامتجا هیامرس یبایزرا و لیلحت ،یدهم ،ینابرق

RFLDL 0398 زییاپ متفه هرود 9 هرامش نارهت هاگشناد یایفرغج هدکشناد ییاتسور یاه شهوژپ همانلصف ،(نایارس ناتسرهش. 
 لوا دلج ،ین رشن ،هعسوت و دشر داصتقا ،2198 ،یضترم ،نایغاب هرق
 یسانشراک یلیصحت هماننایاپ ،تفش ناتسرهش نانیشنچوک همین یعامتجا – یداصتقا راتخاس زا ییایفارغج یلیلحت ،1198 ،یدهم ،بیرق

 .یباختنا ریما مارهش رتکد رواشم داتسا ،تخبون باهش رتکد امنهار داتسا ،تشر یمالسا دازآ هاگشناد دشرا
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،اهکاخ یایفارغج ،1298 ،زیورپ ،یناودرک
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،ناریا رد بآ لئاسم و عبانم ،8198 ،زیورپ ،یناودرک
 ناگرزاب -تشر ،ییایفارغج یاهبتکم ،2198 ،اضریلع ،تسودروشک
 .مجنپ پاچ ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یزرواشک داصتقا لوصا ،9298 ،دیجم ،یهاپوک
 .یریاشع روما نامزاس ،ناکسا یاج هب لوحت ،چوک یاج هب رییغت ،3698 ،زیزع ،دنایک
 دهشم سدق ناتسآ تاراشتنا ،یمالسا بالقنا ات نونفلاراد زا ناریا رد ایفارغج ،2698 ،نسحدمحم ،یجنگ
 نارهت تاعالطا تاراتشنا ،یزرواشک یسانش هعماج ،7298 ،یلعلادبع ،هداز یئاساهل
 حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس ،رابت حالف هللارصن ،هعسوت لاح رد ناهج رد اتسور و رهش لباقتم طباور ،3338 ،تنک ،چنیل
 ،(GEM) ینیرفآراک یناهج ناب هدید وضع یاهروشک رد یداصتقا هعسوت و راک و بسک طیحم ،نیرفآراک نیب یهطبار یسررب ،یلسوتم

 7398 ناتسبات مجنپ و لهچ لاس 41 هرامش یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ همان لصف



 314 ... (یرادماد)یتشیعم داصتقا راثآ نییبت

 شهوژپ همانلصف ،مارچ ناتسرهش رد ییاتسور راک و بسک یاه هشوخ داجیا رب رثوم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش ،نویامه ،داژن یدارم
 .0398 زییاپ متفه هرود 9 هرامش نارهت هاگشناد یایفرغج هدکشناد ییاتسور یاه

 سموق ،ناریا نانیشن چوک یداصتقا رب یدمآرد ،3298 ،هللارصن میحر دیس ،نیجشه ییالوم -یریشم
 تمس ،ینیشن چوک یایفارغج ،7298 ،میحر دیس ،یریشم
 تمس ،ینیشن چوک ،0198 ،میحر دیس ،یریشم
 دهشم یهاگشناد داهج ،ناریا رب دیکات اب ییاتسور یزیرهمانرب ،6198 ،نسح ،یدورگنل یعیطم
 دهشم یهاگشناد داهج ،ناریا یداصتقا یایفارغج ،1298 ،نسح دیس ،یدورگنل یعیطم
 داشرا تاراشتنا ییایفارغج هسسوم ،نالیگ رابدور هدز هلزلز هقطنم یتیعمج راتخاس رد یشهوژپ ،4298 ،هللارصن ،نیجشه ییالوم
 تیبثت یجنس ناکما روظنم هب نالیگ برغ نیشن چوک همین عماوج رد یتنس یرادماد درکلمع ماظن یسررب ،1298 ،هللارصن ،نیجشه ییالوم

 یرادماد تشیعم هویش لوحت و تیعمج
 .(شلات -ملاسا) :یدروم هعلاطم ،نالیگ نانیشنچوک همین نیب رد نآ یزیرهمانرب و یلیا ورملق یسررب ،4198 ،هللارصن ،نیجشه ییالوم
 یهاگشناد داهج تاراشتنا هسسوم ،ناریا یاهاتسور یبآ عبانم ییایفارغج تخانش و یسررب ،7298 ،دوعسم ،یودهم
 ماظن تحلصم صیخشت عمجم رشان ،هتفرشیپ قیقحت شور ،7398 ،رقابدمحم ،تخبون
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یناوضر اضردمحم ،ییاتسور یایفرغج ،5398 ،لکیام ،زدوو
 78 دلج ،یرادماد ،شلات ،بادرم ،دوردیفس زیربآ هزوح یزرواشک هعسوت تاعلاطم ،2298 ،یزرواشک داهج ترازو
 .نارهت یزیرهمانرب تنواعم ،روشک ترازو
 .نارهت -روشک یرادرب هشقن نامزاس
 نالیگ یرادناتسا

 .یرامآ همانلاس ،نالیگ ناتسا همانرامآ ،(9198) نالیگ ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس
 .6198 ،نالیگ ناتسا یرامآ همانلاس
 نالیگ یزرواشک داهج لک هرادا
 نالیگ یعیبط عبانم لک هرادا
 نالیگ نکسم داینب لک هرادا

 نالیگ یاهقطنم بآ نامزاس
 نالیگ یسانشاوه نامزاس
 تشر دازآ هاگشناد یاههناخباتک
 رابدور یکشزپماد هرادا
 رابدور یزرواشک هرادا
 رابدور یعیبط عبانم
 دابآ متسر یزرواشک تامدخ زکرم

 
 


