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 چکیده

های زمین  شناسی و توسعه ژئوتوریسم به عنوان ابزاری برای حفاظت از میراث در این دهه شاهد افزایش عالقه به رویدادهای زمین

کل که خورد. بدین ش ای نو و بدیع در تبلیغات گردشگری کشورها به چشم می باشیم. این شاخه از گردشگری امروزه به عنوان واژه می

باشد مکان ژئومورفولوژیک  های منحصر به فرد زمین شناسی خاص خود می ای از زمین دارای جاذبه زمین است و هر نقطه، هر جا بروید

زیباشناختی و ، تاریخی -فرهنگی، که با توجه به درک و استنباط انسان دارای ارزش علمی، عبارت است از یک شکل ژئومورفولوژیکی

های ممکن است شامل یک یا چند پدیده ژئومورفولوژیکی و یا چشم اندازهایی وسیع باشند و  اقتصادی است. چنین مکان -اجتماعییا 

به آنها خسارت بزند و یا حتی آنها را تخریب نماید. ژئوتوریسم بخشی از گردشگری ، تواند آنها را تغییر دهد های انسانی می فعالیت

شناختی و ژئومورفولوژیکی و عناصر مرتبط با آن  که به بررسی سفر گردشگران به مناطق نمونه زمینشود  مسئوالنه محسوب می

شناسی زیبا کمتر از بعد ژئوتوریسم شناخته شده است. در  پردازد. شهرستان خلخال با دارا بودن آثار و اشکال ژئومورفولوژیکی و زمین می

های منتخب شهرستان خلخال پرداخت شده است.  ران به بررسی و ارزیابی ژئومورفوسایتاین تحقیق با استفاده از مدل فاسیلوس و همکا

، پتانسیل استفاده و اکولوژیکی ارزیابی شدند. آبشار سجن، اقتصادی، زیبایی، فرهنگی، ها با استفاده از معیارهای علمی ژئومورفوسایت

تپه ، غار پلگنا، های رسوبی قرمز رنگ جاده سرچم عارضه، ه ازناوچشم، چشمه ورازشت، آّبشار نره گر، غار جالل آباد، آبگرم تیل

های چشمه  ها جهت ارزیابی انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که ژئومورفوسایت به عنوان ژئومورفوسایت، کلور-رنگین جاده دارم

های برتر انتخاب شدند و  به عنوان سایت 39.49و سنگهای رسوبی قرمز رنگ جاده سرچم  34.34چشمه ورازشت با ، 30.94ازناو با امتیاز 

های از لحاظ دسترسی با مشکل مواجه هستند که  در جهت بازاریابی و توسعه گردشگری انتخاب شدند. همچنین برخی از ژئومورفوسایت

 های برای دسترسی مناسب گردشگران اقدماتی انجام داد.  ریزی توان در آینده برنامه می

  شهرستان خلخال.، روش فاسیلوس و همکاران، ژئومورفوسایت، توریسمواژگان کلیدی: ژئو
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 هلاسم نایب و همدقم
 زا تظافح یارب یرازبا ناونع هب مسیروتوئژ هعسوت و یسانش نیمز یاهدادیور هب هقالع شیازفا دهاش ههد نیا رد
 یرگشدرگ تاغیلبت رد عیدب و ون یا هژاو ناونع هب هزورما یرگشدرگ زا هخاش نیا .میشاب یم نیمز یاه ثاریم
 رصحنم یاه هبذاج یاراد نیمز زا یا هطقن ره و تسا نیمز ،دیورب اج ره هک لکش نیدب .دروخ یم مشچ هب اهروشک
 زا تسا ترابع کیژولوفروموئژ ناکم .(52 :7398 ،یمارهب و ییاتسور) دشاب یم دوخ صاخ یسانش نیمز درف هب
 ،یخیرات -یگنهرف ،یملع شزرا یاراد ناسنا طابنتسا و کرد هب هجوت اب هک ،یکیژولوفروموئژ لکش کی
 و یکیژولوفروموئژ هدیدپ دنچ ای کی لماش تسا نکمم یاه ناکم نینچ .تسا یداصتقا -یعامتجا ای و یتخانشابیز
 اهنآ یتح ای و دنزب تراسخ اهنآ هب ،دهد رییغت ار اهنآ دناوت یم یناسنا یاه تیلاعف و دنشاب عیسو ییاهزادنا مشچ ای
 یاه شزرا زا هک ،یکیژولوفروموئژ ی هژیو یاه ناکم اه تیاسوفروموئژ .(917 :7398 ،یراتخم) دیامن بیرخت ار
 اریرپ نینچ مه .(Comanescu & Dobre,2009:86) دنتسه ،دنرادروخرب ناسنا یرادرب هرهب و کرد ساسا رب یصاخ
 ،یکیژولوکا ،یملع ،نوچ یا هژیو یاه شزرا یاراد هک دناد یم یاه ناکم ار اه تیاسوفروموئژ ،دوخ فیرعت رد
 ییاسانش ،یمیهافم نینچ حرط زا فده ًااساسا .(Pereira et al, 2007:159) دنتسه یداصتقا و ییابیز ،یگنهرف
 Nickolas and) دنتسه نیمز حطس خیرات کرد و فیصوت رد یا هژیو تیمها یاراد هک تسا ییاه مرفدنل

Zouros,2007:169). و یخیرات ،یگنهرف ثیراوم اب بیکرت رد ای و دوخ یدوخ هب اه تیاسوفروموئژ نیاربانب 
 دومن دهاوخ هضرع هقطنم کی رد رادیاپ یرگشدرگ یریگ لکش رد یا هظحالم لباق یاه یدنمناوت ،یکیژولوکا
(Coratza & Giusti,2005,107). ناسنا تلاخد زا یراددوخ و رییغت مدع ،نآ یاهزادنا مشچ و تسیز طیحم ظفح 
 و یسانش نیمز یاه ناکم اب یرگشدرگ نیب طابترا .تسا مسیروتوئژ یلصا فادها زا نیمز هرهچ ندز مه رب رد
 زا یا هعومجم ریز و دیدج هدیدپ کی ناونع هب دناوت یم رظانم و یژولوفروموئژ یاه تیاس لماش ،اهنآ یاه یگژیو
 دصاقم رد یرگشدرگ عبانم ظفح نآ فده و (Bernard joyce, 2010:53) دوش حرطم یرگشدرگ و یسانش نیمز
 و ینوریب لاعف لماوع هجیتن هک دنتسه ییاه متسیس ،اهتیاسوفروموئژ .(97 :9398 ،ناراکمه و یدوصقم) تسا
 .دنراد هقطنم کی یسانش نیمز لماکت و خیرات تخانش رد یدایز تیمها و دنشاب یم هقطنم کی رد ینورد لاعفریغ
 تسا دایز رایسب ،یرگشدرگ یاه هیامرس عمجت و هدنیآ یارب تظافح هب نآ هجوت لیلد هب تیاسوفروموئژ کی شزرا
(Comanescu; 2001, 1116 151و Feuillet and Sourp; 2011,). نینچمه و یعیبط عبانم و تسیز طیحم بیرخت 
 ریثات یعیبط ضراوع و تعیبط نایم رد یگدنز یارب رشب هزیگنا رب ،ناسنا یگدنز رب یداصتقا و یتعنص راشف شیازفا
 مجح نیمه .تسا هداد شیازفا یتخانش نیمز و یعیبط یاه طیحم یرگشدرگ یارب ار اضاقت و هتشاذگ ییازس هب
 بولطم تامدخ رانک رد اه هبذاج نیا هئارا رد زین یرگشدرگ نالوئسم و تاسسوم ات تسا هدش ثعاب اضاقت
 یتاذ و یملع یاه شزرا یفرعم و تخانش ،مسیروتوئژ رد ماگ نیلوا دیاب ،طیارش نیا رد .دنزرو تردابم یرگشدرگ
 طیارش ،تظافح هلئسم نداد رارق رظن دم نمض و هدش هتخانش نارگشدرگ یارب ات دشاب تیاسوفروموئژ کی
 هب نیون مسیروتوئژ هک تفگ دیاب عقاو رد .دروآ مهارف ار اهتیاسوفروموئژ یارب یرگشدرگ یتامدخ و یتخاسریز
 دوبهب هب طونم ار یرگشدرگ یاه شزرا و تسا لئاق یدایز تیمها مرفدنل کی یتظافح و یملع شزرا تخانش



 924 ... لاخلخ ناتسرهش یاه تیاسوئژ یبایزرا

 تیفیک یبایزرا ر د یددعتم یاه شالت هتشذگ ی ههد یط رد .(7 :8398 ،یجورا) دناد یم یتظافح و یملع یاه شزرا
 تسا هتفرگ تروص فلتخم تاهج زا یرگشدرگ یاه تیاسوفروموئژ تیلباق و یکیژولوفروموئژ ثیراوم
(Reynard et al, 2007,148). قیالع ههایس هیهت هک تسا نیا کیژولوفروموئژ یاه ناکم یبایزرا رد مهم هلاسم اما 
 دناوت یمن رظن دروم یاه ناکم زا یرادرب هرهب یگنوگچ دروم رد ییاه حرط هئارا و یتظافح یاه صخاش نییعت ،یملع
 اه حرط نیا رد هک نیا رگم دوب دهاوخن قفوم ییاه حرط نینچ و دشاب ینیع و کیمداکآ یاه صخاش یانبم رب
 ،نیمز مولع نادنمشناد) یسانشراک یاه هورگ رظن دم یعامتجا یاه شزرا هدننک سکعنم دناوتب هک یرگید یاهرایعم
 نیا ،یتروص نینچ رد .دشاب هدش ظاحل دشاب مدرم مومع و (یعیبط عبانم ناظفاحم و یتلود تاماقم ،نازاس میمصت
  .(417 :7398 ،یراتخم) تشاد دهاوخ یدیفم جیاتن یعامتجا تیلوبقم هناوتشپ اب اه حرط
 یدادعت هب ًاالیذ هک هتفرگ تروص روشک جراخ و لخاد رد یفلتخم تاقیقحت مسیروتوئژ عوضوم تیمها هب هجوت اب
 جیاتن گنک گنه کراپوئژ دروم رد یشهوژپ هب ناوت یم یللملا نیب حطس رد .دوش یم هراشا راصتخا هب اهنآ نیرت مهم زا

 متسیس ،یرگشدرگ یاه تخاس ریز یزاس هنیهب ،رثوم یتظفاحم تیریدم ،دنمزاین کراپوئژ نیا هک تسا نیا زا یکاح
 اهنآ اب تکراشم و ،یلحم عماوج موادم شزومآ ،اه کراپوئژ ریاس اب تالدابت ،هوبنا تاغیلبت ،یوق یملع ریسفت
  .(wang et al., 2015) دشاب یم
 رب هک درک هراشا نانوی سیتیرولیس کراپوئژ یاه تیاسوفروموئژ یبایزرا یارب (8857) 8ناراکمه و سولیساف راک 
 کیکفت هب تیاسوفروموئژ ره یرگشدرگ و یتظافح ،یملع یاهشزرا نایاپ رد و دشاب یم یلصا راعیم 6 ساسا
 رد یبایزرا لدم کی هسنارف هنریپ یلم کراپ یارب (8857) 7پروس و تیلیف لاس نیمه رد .دندش نیعم و صخشم
 رد .دنداد رارق یبایزرا دروم رظنم نیا زا ار تیاسوفروموئژ 59 و هدرک فیرعت یرگشدرگ و یتیریدم یاهشزرا بلاق
 شالت هتشذگ زا شیب یلم کراپ یفرعم و تظافح رد اهداهن و اهنامزاس دیاب هک دننک یم داهنشیپ ناگدنسیون تیاهن
 و یشوروب .دریگ تروص هدرتسگ تاعلاطم زین یلاچخی ریغ ضراوع هرابرد دیاب هک دنراد داقتعا نینچمه .دننک
 رب هک دنداد هعسوت ار اه تیاسوفروموئژ یبایزرا شور کی زین تلام رد ارتسیجم کراپوئژ یارب (8857) 9ناراکمه
 اه تیاسوفروموئژ یبایزرا لدم کی (8857) 4ناراکمه و کیجیو تیاهن رد .دوب یمک همین و یمک شور ود هیاپ
 ار راعیم 27 اه نآ ،راک نیا رد .دندرک یحارط تیاسوفروموئژ 48 یارب ناتسبرص روشک رد اروگاکسورف یاه ه وک یارب
 رظن زا ناتسهوک نیا یاه تیاسوفروموئژ هک دندیسر هجیتن نیا هب راک نیا رد اه نآ .دندرک باختنا یبایزرا یارب
 تیعضو رد یدرکراک یاه شزرا ظاحل هب و هدوب دنمشزرا رایسب یلصا یاه شزرا هاگن زا ،لک رد و یملع شزرا

 اه شزرا نیا یور رتشیب دیاب و دنرادن رارق یبوخ
 یبایزرا شور هئارا هب مادقا هژیو تاعوضوم دروم رد مه یفلتخم ناگدنسیون نایم نیا رد .درک تیلاعف رادیاپ هعسوت و
 و روار راک نینچمه و یناشفشتآ یاه تیاسوفروموئژ یبایزرا رد (8857) 0اتساک راک هب ناوت یم هک دندومن
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 یارب یبایزرا لدم کی ،هورگ نیا هک دوب بآ لخاد یاه تیاسوفروموئژ یسررب رد (8857) 8ناراکمه
 .دندرک یحارط نانوی سووسل هریزج رد یریس هیحان یارب بآ لخاد یاه تیاسوفروموئژ
 یدوصقم هب ناوت یم هک دنا هدرک مادقا ،روشک رد اه تیاسوفروموئژ یبایزرا هب زین یلخاد ناگدنسیون ،اتسار نیمه رد
 سپ و دندرک هدافتسا اریرپ شور زا راب نیلوا ریوک یلم کراپ یاه تیاسوفروموئژ یبایزرا رد (8398) ناراکمه و
 یقیقحت رد .دندرک باختنا رترب تیاسوفروموئژ ناونع هب ار یا هزیراو یاه بیش تیاهن رد ،تیاسوفروموئژ 58یبایزرا
398) ناراکمه و ینامی طسوت هک  جیاتن .تسا هدش ماجنا هرمیس ی هقطنم یاه تیاسوفروموئژ یبایزرا صوصخ رد (7
 ناوت هقطنم رد 7625 زایتما اب هرمیس شزغل و 0625 رایتما اب رهش هرد بارس یرو هرهب شزرا نیگنایم هک دهد یم ناشن
 ی هنیمز رد الاب ناوت لیلد هب هک تسا نیا یایوگ قیقحت یاه هتفای یفرط زا .دنراد مسیروتوئژ بذج هنیمز رد ییالاب
 بوسحم یمهم لماع یگنهرف و یناتساب یخیرات یاه هبذاج دوجو ،ییابیز نوچمه یاه یگژیو و نیمز مولع شزومآ
 نتفاین شرتسگ رد یمهم لماع تاغیلبت دوبمک و اه تخاس ریز دوبن هک دهد یم ناشن جیاتن نینچ مه .دوش یم
 هکدهد یم ناشن جیاتن (9398) ناراکمه و یدوصقم طسوت هک رگید یقیقحت رد .تسا هریمس هقطنم مسیروتوئژ
 تهج رد و دندش باختنا رترب یاه تیاس ناونع هب نامیلس نادنز و سیقلب هوک ،نامیلس تخت یاه  تیاسوفروموئژ
 رظن زا هقطنم یاه تیاسوفروموئژ هک داد ناشن نینچمه جیاتن .دندش باختنا یرگشدرگ هعسوت و یبایرازاب

 رظن زا یلو دنراد یبولطم طیارش یسرتسد و زادنا مشچ ریظن یرگشدرگ یاه صخاش یخرب و یملع یاه صخاش
 سبط ناتسرهش مسیروتوئژ یسررب هب (8398) یجورا .دنراد تیوقت هب زاین یرنه و یگنهرف ،یتظافح یاه صخاش
 یبایزرا لدم نینچمه و یشوروب راک و پروس و تیلیف ،سولیساف دیدج یاه شور زا هدافتسا اب و هدرک مادقا

GAM، و هداد رارق یبایزرا دروم هچراپکی تروص هب نینچمه و هناگادج هقطنم هس رد ار ناتسرهش مسیروتوئژ 
 ،یملع یاه شزرا رظنم زا هناگادج تروص هب ار اه نآ ،شور ره کیکفت هب دعتسم یاه تیاسوفروموئژ یفرعم نمض
 طیارش زونه ناتسرهش نیا یاه تیاسوفروموئژ رتشیب هک هدیسر هجیتن نیا هب و هدرک هسیاقم یرگشدرگ و یتظافح
 همانرب و یرگشدرگ یربراک عون زین تیاسوفروموئژ ره یارب زین نایاپ رد .دنرادن ار مسیروتوئژ هعسوت یارب لآ هدیا
 صوصخ رد (8398) ناراکمه و یحوتف طسوت هک یشهوژپ رد .تسا هدرک نیعم ار یتسیروتوئژ یزیر
 لیلد هب نوتسیب هوک هک دهد یم ناشن جیاتن .تسا هدش ماجنا نوتسیب هنومن هقطنم رد یرگشدرگ یاه تیاسوفروموئژ
 اه تیاسوفروموئژ نیب رد شزرا نیرتشیب زئاح یعیبط یابیز یاهزادنا مشچ و یسانش ناتساب و یخیرات راثآ دوجو
 .تسا هدرک بسک زایتما 8125 یرو هرهب نیگنایم و 3225 یرگشدرگ شزرا رد هک یروط هب هدش
 اه شور و داوم

 هعلاطم دروم هقطنم
 لوط هقیقد 79 و هجرد 14 نیب ناریا تالف لامش رد عبرم رتمولیک 5517 رب غلاب تحاسم اب لاخلخ ناتسرهش
 حطس زا رتم 5508 زا شیب عافترا اب و چیونیرگ راهنلا فصن زا ییایفارغج ضرع هجرد 29 و هقیقد 29 و ییایفارغج
 340 هلصاف اب ناتسرهش نیا .(8 هرامش هشقن) تسا هدش عقاو لیبدرا ناتسا بونج رد و ناریا یبرغ لامش رد ایرد

                                                           
1. Rovere et al, 
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 یحاون رد و ریسدرس یقرش تمسق رد نآ یاوه و بآ .تسا هدش عقاو یناتسهوک هیحان رد نارهت زا یرتمولیک
 لاخلخ ناتسرهش قیرط زا اهنت ناجنز ناتسا اب لیبدرا ناتسا یراوجمه نینچ مه .تسا لدتعم یبونج و یلامش
 تاعالطا و میالع ساسا رب .دوش یم بوسحم لاخلخ یبونج هیاسمه رتمولیک 0276 لوط هب ناجنز ناتسا هک دشاب یم
 یاهدنزاس .تسا هدش لیکشت رنرتاوک یتفربآ تابوسر ات لوا نارود یاه گنس زا هیحان تالیکشت ،یسانش نیمز هشقن
 هک دورهاش دور قرش و غاد ورغب هوک هتشر بونج رد یکی .دنا هدنکارپ شخب ود رد تالیکشت نیا ،لوا نارود
 و .دریگ یم رب رد ار لاش ناتسهد لامش و قرش زا یشخب و دورهاش ناتسهد قرش ،یقرش لیبدناخ ناتسهد بونج
 لماش ار اگنلپ ناتسهد زا یا هکیراب و لاش ناتسهد رد عقاو هعلاطم دروم هدودحم یقرش بونج و بونج یرگید
 ود نیب رد دورهاش دور برغ و دادتما رد هیحان ینایم شخب و قرش رد ًااتدمع هک ،مود نارود یاهدنزاس .دوش یم
 زین هساترک یاهدنزاس زا یضعب یلو دنراد یرتشیب شرتسگ کیسراوژ یاهدنزاس .دنراد یگدنکارپ هیحان یلصا لسگ
 دایز رایسب لاش و اگنلپ ناتسهد رد اهدنزاس نیا یگدنکارپ .تسا هدش هدرتسگ نیمز حطس رد دورهاش هرد فارطا رد
 زا یاه شخب و دهد یم لیکشت کیساروژ تالیکشت ار اهناتسهد نیا تالیکشت دصرد 51 ًاابیرقت هک یا هنوگ هب ،تسا

 یرایشرت یاهدنزاس .دشاب یم مود نارود یاهدنزاس ار یلامش دبجنس زین و یقرش لیبدناخ و یقرش دبجنس قرش
 یرایشرت یناشفشتآ و یبوسر یاهگنس زا هعلاطم دروم هیحان یاهدنزاس دصرد 02 دودح ،(مراهچ و موس نارود)
 یاهدنزاس زا هک دورهاش دور قرش و برغ فارطا و لاخلخ قرش لامش و لامش زا ریغ هب هک تسا هدش لیکشت
 لماش ار هعلاطم دروم هدودحم ،برغ بونج و برغ لماش هک یحاون هیقب ًاابیرقت دنا هدش لیکشت مود و لوا نارود
 هک دنتسه فورعم رین جرک و ترایز یاهدنزاس مان هب تالیکشت نیا .دنا هدش لیکشت یرایشرت یاهدنزاس زا دوش یم
 .( 51 :8398 ،هدازیلع) دنراد قلعت نژوئلاپ هب یگمه

 
 ناگدنراگن :عبنم  لاخلخ ناتسرهش ییایفارغج تیعقوم :1هرامش هشقن

 قیقحت شور
 و 8سالوساف سوپمالاراچ هک تسا هدش هدافتسا یشور زا یرتش هوک هتشر یاه تیاسوفروموئژ یبایزرا یارب
 هتفرگ راک هب نانوی رد 7یتیسال ناتسهوک و 8ترک هزیزج رد 7سیتیرولیس کراپوئژ یارب 8857 لاس رد ناراکمه

                                                           
1. Charalampos Fassoulas 
2. Psiloritis 
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 راک هب نآ جیاتن زا نانیمطا تهج هقطنم ود یارب فلتخم ناسانشراک تارظن زا هدافتسا اب لدم نیا سالوساف .دش
 زا .تسا هدرک هدافتسا تیاسوفروموئژ یاج هب پوتوئژ حالطصا زا سالوساف یاقآ شهوژپ نیا رد هتبلا .تفرگ
 هجیتن نینچمه و دراد (ندوب یناتسهوک) لاخلخ ناتسرهش اب یصاخ تهابش ،لدم نیا هعلاطم دروم هقطنم هکییاجنآ
 یسررب یارب لدم نیا زا ،تسا هتفرگ رارق ناحتما دروم (یتیسال ناتسهوک) یناتسهوک هقطنم کی رد لدم نیا
 هورگ شش رد ،دندش فیرعت شور نیا رد هک ییاه شزرا و اهرایعم .دیدرگ هدافتسا هقطنم نیا یاهتیاسوفروموئژ
 :دندش فیرعت یلصا

  ؛یملع یاه شزرا  
  ؛یتظافح و یکیژولوکا یاه شزرا  

  ؛یگنهرف یاه شزرا  

  ؛یتخانش ییابیز یاه شزرا  

  ؛یداصتقا یاه شزرا  

 .یرگشدرگ فلتخم یاه یربراک رد هدافتسا یارب لیسناتپ یاه شزرا  

 هدش صخشم هورگ ره یارب 58 ات 8 زا درادناتسا یزایتما متسیس اب هک دراد رایعم ریز دنچ اه شزرا زا مادک ره
 یهد شزرا اهرایعم و تفرگ تروص تبون نیدنچ رد ناگدنراگن طسوت ینادیم شیامیپ اب اهرایعم نیا .تسا
 :تسا هدش هداد شیامن 9-7لودج رد تاحیضوت رکذ اب شور نیا رد هدش هتفرگ راک هب یاه شزرا .دندیدرگ

 لاخلخ ناتسرهش یاه تیاسوفروموئژ یبایزرا یارب هدافتسا دروم یاه شزرا .1لودج
 58 0/2 0 0/7 8 صخاش فیرعت صخاش

 یملع شزرا

 یسانش نیمز بوکشا لک یایوگ یلحم بوکشا  خیرات دایز عاونا یایوگ  خیرات عون ود زا شیب یایوگ  خیرات عون کی طقف یایوگ یسانش نیمز خیرات 8/8
 هقطنم

 .دشاب نآ یاهدنیارف و یسانش نیمز خیرات رگ فیصوت و رگنایب دناوت یم نازیم هچ ات تیاس کی هک هک تسا نیا ینعم هب .هعلاطم دروم هقطنم یسانش نیمز یلک خیرات ریسفت رد پوتوئژ ره مهس رگنایامن هک
 هقطنم نآ یسانش نیمز خیرات زا یشخب رگنایب ینعی نیا و دشاب همشچ بآ حطس نتفر نییاپ و الاب و یراذگبوسر دنیارف رگنایب دناوت یم همشچ ،نامیلس تخت رد الثم

 الاب یلیخ الاب طسوتم مک تسین ندوب رگنایامن 7/8

 تشد الثم .تسا هقطنم یژولوفروموئژ و یسانش نیمز یلک یگژیو رگنایامن دناوت یم دح هچ ات تیاسوفروموئژ ای هضراع کی ینعی) هقطنم لک یسانش نیمز خیرات زا هنومن کی ناونع هب تیاس تیعضو هک
 .دشاب ریوک تشد نیمه یگژیو زا یا هدمع شخب رگنایامن دناوت یم نج گیر الثم هضراع کی لاح .تسا نآ ندوب یریوک و یکشخ نآ و دراد دحاو یگژیو کی ریوک

 دصرد 02 زا رتشیب دصرد 02 دصرد 50 دصرد 07 دصرد 0 زا رتشیب یکیژولوفروموئژ عونت 9/8

 و یتخانش نیمز ظاحل هب یعون هب هک ییاهدنیارف و لاکشا همه اجنیا رد) .تسا هدش هسیاقم هقطنم یتیسرویدوئژ زا یلک هنماد اب هک پوتوئژ اب طبترم یاهدنیارف و دشاب یم کیژولوفروئژ عونت زا یفیصوت
 یکیژولوفروموئژ یاهدنیارف و لاکشا لک هب تبسن ،طبترم ضراوع دادعت نیا و دوش یم هتفرگ رظن رد ،تسا طابترا رد نآ یاهیگژیو و یریگ لکش ای داجیا دروم رد تیاسوفروموئژ اب یکیژولوفروموئژ
 .دوش یم هدیجنس هقطنم

 درف هب رصحنم 8-9 4زا رتمک و 9زا رتشیب 2 زا رتمک و 0 زا رتشیب هنومن 2 زا رتشیب یبای مک 4/8

 ار یرتشیب شزرا دشاب هتشادن هباشم هقطنمرد یا هدیدپ رگا ًااتعیبط .دراد دوجو نآ هباشم یاه هدیدپ نازیم هچ هعلاطم دروم هقطنم رد) هقطنم رد دوجوم یاهپوتوئژ هب هجوت اب پوتوئژ ندوبن جیار هب طوبرم
 .(دراد

0/8 
 

 ملاس و هدروخن تسد ییزج و مک بیرخت طسوتم بیرخت هدش بیرخت ًاادیدش لماک بیرخت هب کیدزن یگچراپکی و یگدروخن تسد

 تسا هدش هدافتسا یتیسرویدوئژ هرابرد تاعلاطم و یسانش نیمز یاه هشقن ،دوجوم تایبدا زا روظنم نیا یارب .دوش یگدروخ تسد و ندروخ مه هب بجوم یعیبط یاهدنیارف و ناسنا یاهتیلاعف تسا نکمم
 بیرخت بجوم هک ییاهدنیارف .دشاب راکشآ نارگشدرگ یارب و هدوب هدروخن تسد هضراع کی هکنیا ای دشاب دوجوم هضراع زا یشخب طقف و دشاب هتفر نیب زا لماک روط هب تسا نکمم هضراع کی)
 .(هریغ و یخیرات ضراوع هن دشاب یم یسانش نیمز و یکیژولوفروموئژ ضراوع ،هضراع زا روظنم هتبلا .دشاب ناسنا یاهتیلاعف مه و یعیبط یاهدنیارف دناوت یم مه دنوش یم

 یکیژولوکا شزرا

 الاب یلیخ الاب طسوتم مک تسین یکیژولوکا ریثات 8/7

 و یاهیگژیو فیصوت و ظفح ،هعسوت ،یفرعم رد هقطنم یژولوفروموئژ و یتخانش نیمز ضراوع هک یشقن) دهد یم راکشآ هقطنم رد دوجوم یاه هنوگ ای پوتوکا هژیو هعسوت رد ار پوتوئژ ره مهس
  .دراد هقطنم متسیسوکا عومجم رد و یروناج و یهایگ یاه هنوگ

                                                                                                                                                                                     
1. Crete 
2. Lassith 



 724 ... لاخلخ ناتسرهش یاه تیاسوئژ یبایزرا

 دوجو یصاخ طاقن رد هدش داجیا تیدودحم درادن دوجو یتظافح تظفاحم تعیضو 7/7
 دراد

 ًاالماک اه شخب رتشیب رد

 هب نیمز مولع هتشر ناصصختم ای نالوئسم طسوت تسا نکمم یتیاسوفروموئژ ره) دشاب طیحم و نیمز مولع نادنمشناد یراکمه اب یتاررقم و یلوصا هناگ دنچ درکیور هیاپ رب دیاب هک یعقاو تظافح
 یتح ای و دوش ور هبور تیدودحم اب دیدزاب تهج هضراع کی زا ییاه شخب تسا نکمم .دشاب یم هقطنم یکیژولوکا یگژیو دیکات اب رتشیب ،تظفاحم زا فده .دوش عقاو تظفاحم دروم فلتخم یاهتروص
 .دشاب دازآ الماک یا هضراع زا دیدزاب نآ رانک رد دشاب رود هب میقتسم یسرتسد زا لماک روط هب یا هضراع

 یگنهرف شزرا

 الاب یلیخ الاب طسوتم مک تسین راتفر و موسر و بادآ 8/9

 رگنایب هضراع نیا ایآ .دراد هعلاطم دروم هقطنم موسر و بادآ نینچمه و یموق و ییاتسور یاهیگژیو اب یطابترا هچ هضراع کی) موسر و بادآ و یقالخا و یبدا و یرنه تیعضو اب پوتوئژ طابترا
 ؟(دراد هقطنم یموق و یگنهرف لئاسم اب یطابترا

 الاب یلیخ الاب طسوتم مک تسین یخیرات 7/9

 مرگ بآ رانک رد یسابع هاش قاط یخیرات هضراع دوجو الثم .تسا هدروخ دنویپ یخیرات یاهیگزیو اب یتخانش نیمز یاه هدیدپ زا یرایسب) یناتساب یسانش نیمز یایاقب ای یخیرات یاهدادیور اب تیاس طابترا
 .دنک یم صخشم یخیرات رظن زا ار هدیدپ ود نیا نیب طابترا ،لحم کی رد یلع همشچ

 الاب یلیخ الاب طسوتم مک تسین یبهذم 9/9

 نایادخ و اه هروطسا اب نانوی رد سوئز هوک لثم دوش یفرعم هدیدپ نآ اب طبترم یبهذم مسارم دوجو رطاخ هب هدیدپ کی تسا نکمم .دراد یبهذم لئاسم اب یکیژولوفروموئژ هضراع کی هک ییاهدنویپ
 ...و ونابرهش یب یب هوک و نوتسیب یاه هوک ای تسا هتخیمآ رد نانوی

 الاب یلیخ الاب طسوتم مک تسین گنهرف و رنه 4/9

 هب ییاه مسارم و اه ملیف ای تسا طابترا رد هضراع نیا اب یعون هب هک یرنه و یگنهرف یاه هدیدپ ای تسا طبترم نآ هب و .دوش یم رازگرب یکیژولوفروموئژ هضراع کی رانک رد هک ییاه لاویتسف و اه هراونشج
 و یخیرات و یگنهرف یاه هداد همه زا هدافتسا .تسا هدش هدافتسا هریغ و نیوزق توملا دورامرگ یاه همشچ هرابرد یدورامرگ یوسوم یرنه راثآ لثم .دوش یم رازگرب تیاسوفروموئژ ای هضراع نیا رطاخ
 .تسا مزال رایعم نیا یارب تاراشتنا و اهتیاور و اهرولکلوف و اهدادیور

 ییابیز شزرا

 دید هطقن 4زا رتشیب دید هطقن 9 دید هطقن 7 دید هطقن 8 تسین یندید طاقن دادعت 8/4

 ناوت یم اجنآ زا هک دنتسه یطاقن روظنم) دنوش یم نییعت ،دنراد هلصاف رگیدمه زا رتمولیک کی 8 شیب هک اه نهآ هار و اه هداج و اه هار زا طاقن نیا .دراد دوجو پوتوئژ یارب دید تیلباق هک یطاقن
 .دشاب هتشاد هلصاف رتمولیک کی لقادح رگید هطقن زا دیاب هطقن ره هک دوش یم نییعت یطابترا یاهریسم ای اه هداج زا طاقن نیا .درک کرد ارنآ و هدرک هدهاشم بسانم و یفاک دح هب ار تیاسوفروموئژ

 الاب یلیخ الاب طسوتم مک تسین زادنا مشچ فالتخا 7/4

 یتیلویفا ای ینرام هدیدپ کی الثم .دراد دوجو لکش و گنر فالتخا و توافت ردقچ نآ فارطا یاهنیمز رتسب و ضراوع و هضراع نیب ینعی) پوتوئژ و هنیمز نیب یژولوفروم و گنر ،لکش رد ار فالتخا
  .(نادنچ ود ییابیز یاراد مه و دشاب هتشاد دید تیلباق یبوخ هب دناوت یم هک تسا یبوخ رایسب دید یاراد ،هقطنم یبوسر رتسب هب تبسن زبس ای و زمرق گنر هب

 یداصتقا شزرا

 رفن 55502 زا رتشیب رفن 55550زا رتشیب رفن 55557 زا رتشیب رفن 5550 زا رتشیب رفن 5550 زا رتمک نارگشدرگ دادعت 8/0

 .دشاب روشک ای هقطنم نارگشدرگ لیسناتپ تیفرظ عومجم اب طبترم دیاب هشیمه هک نارگشدرگ دادعت

 یللملا نیب یا هیحان یا هقطنم یلحم تسین تیباذج حطس 7/0

 یلو تسا یللملا نیب هبذاج کی ناودنک الثم .یا هقطنم ای یلحم حطس رد ای و دراد شزرا ردقچ یلم حطس رد هبذاج کی ینعی) یلحم و یا هقطنم ای یلم حطس رد هبذاج کی ناونع هب پوتوئژ کی تیمها
 .(دشاب هتشاد یلحم شزرا اهنت راغ کی هک تسا نکمم

 تسین یلحم یا هقطنم یتلایا یللملا نیب یرادا تظفاحم 9/0

 و تاسسوم طسوت ایآ .تسا هتفرگ رارق یمسر تظافح دروم ینوناق تروص هب ردقچ هضراع ینعی) دراد ناسنا یاه تیلاعف تیدودحم رب تلالد یمسر تظافح .پوتوئژ کی ینوناق تظافح تیعضو
 .(یلحم تروص هب رتکچوک حوطس رد ای دراد ارق تظافح دروم یللملا نیب یاهنامزاس

 هدافتسا لیسناتپ شزرا

 تسین فیعض طسوتم دیدش دیدش یلیخ هدافتسا تدش 8/6

 .دراد رارق دح زا شبیب هدافتسا دروم هک ناودنک و هبارخ بایسآ لثم تسا هدش نآ تیفرظ زا شیب ای هیور یب هدافتسا دروم نارگشدرگ طسوت ردقچ هضراع نیا ینعی

 
7/6 

 تسین مک طسوتم الاب الاب یلیخ اه بیسآ

 تسا هدش نآ یملع شزرا و تلاصا نتفر نیب زا بجوم و هتشاد هضراع رد یفنم تارثا اه تلاخد نیا و دنتشاد هضراع رد یموب هعماج هچ و نارگشدرگ هچ و نالوئسم هچ ناسنا طسوت هک ییاهتلاخد
 .یعیبط یاه هضراع یور رب یعونصم یاهریسم داجیا ای طیحم یگدولآ لثم دریگ یم تروص کیژولوفروموئژ ضراوع یور رب یرگشدرگ هعسوت لیلد هب تارییغت دننام

 الاب یلیخ الاب طسوتم مک تسین تمواقم هجرد 9/6

 تبسن ناشتمواقم هک یناشفشتآ هدیدپ لثم .دهد یم ناشن تمواقم یناسنا و یعیبط یاهدنیارف لباقم رد ردقچ هضراع کی) یگدش بیرخت لیسناتپ اب طابترا رد پوتوئژ ره یکیزیف ضراوع تمواقم هجرد
 .تسا رت مواقم نارگشدرگ موجه لباقم رد و دشاب یم رتشیب یسل یاه کاخ هب

 هتلافسآ هار هب کیدزن هداج هب کیدزن ور هدایپ ریسم هب کیدزن یسرتسد 4/6
 یلحم

 رهش و هارگرزب هب کیدزن یا هقطنم هداج هب کیدزن

 نهآ هار و هداج هب یکیدزن

 الاب یلیخ الاب طسوتم مک تسین لوبق لباق تارییغت 0/6

 نودب دریذپب ار تارییغت نیا دریگ تروص هضراع دوخ ای هضراع نیا فارطا رد یتارییغت دشاب انب رگا ینعی) یکیزیف ضراوع بیرخت ای شیاسرف رطخ نودب ،تارییغت هب تبسن پوتوئژ ره تمواقم هجرد
 .دیآ دراو نآ یملع و یلصا تیهام هب یبیسآ ای بیرخت هکنیا

 Fassoulas et al; 2011 :عبنم

 :دوش یم لصاح ریز لومرف قیرط زا ییاهن یبایزرا نینچ مه
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 یملع شزرا صخاش: 
  (یکیژولوکا شزرا * 7/5) + (یسانش ییابیز شزرا 7/5) + (یگنهرف شزرا * 7/5) + (یملع شزرا * 4/5 ) 
 یرگشدرگ شزرا :  

 (یداصتقا شزرا * 7/5) + (هدافتسا لیسناتپ * 7/5) + (یگنهرف شزرا * 7/5) + (یسانش ییابیز شزرا * 4/5) 
 یتظافح شزرا: 

 و رتشیب یکیژولوکا بیسآ رگا (تظافح تیعضو بیرض /یکیژولوکا ریثات بیرض) :یکیژولوکا رطخ بیرض 
 .تسا رتشیب یکیژولوکا رطخ بیرض ،دشاب رتمک تظافح
 { 9 / (یگدروخن تسد و یگچراپکی بیرض – 88) + یکیژولوکا رطخ بیرض + یملع شزرا}
  :قیقحت یاه هتفای
 دروم رد قیقحت یاه هتفای هلحرم نیا رد ،قیقحت شور نایب نینچمه و قیقحت فادها و ترورض یسررب سپ
  .(7 هرامش لودج) ددرگ یم هئارا اه تیاسوفروموئژ

 تیاسوفروموئژ
 نجس راشبآ

 لیت مرگبآ

 دابآ لالج راغ

 رگ هرن راشبآ

شزارو همشچ
 ت

 وانزا همشچ

نس
نر زمرق یبوسر یاه گ

 هداج گ
 مچرس

 رولک-مراد هداج نیگنر هپت

 اگنلپ راغ

زرا
 یملع ش

 یسانش نیمز خیرات

027 

8 

027 

8 8 

027 

8 8 

024 

 ندوب رگنایامن

58 

8 

027 

0 0 

027 

027 

8 

022 

 یکیژولوفروموئژ عونت

8 

027 

8 8 8 8 8 8 

022 

 یبایمک

8 

58 

022 

022 

022 

58 

58 

0 0 

 58 یگچراپکی و یگدروخن تسد

022 

022 

58 

58 

022 

58 

58 

زرا 022
 یکیژولوکا ش

 یکیژولوکا ریثات

58 

8 8 

58 

58 

58 

8 8 8 

 تظافح تیعضو

8 

027 

8 8 8 

027 

8 8 8 

زرا
 یگنهرف ش

 راتفر و موسر و بادآ

8 

027 

8 8 8 8 8 8 8 

 یخیرات

027 

0 0 8 

58 

022 

8 8 8 

 یبهذم شزرا

8 8 8 8 8 

022 

8 8 8 

 یگنهرف و یرنه شزرا

8 8 8 8 8 

027 

8 8 8 

زرا
 ییابیز ش

 دید طاقن دادعت

8 

027 

8 8 8 

58 

0 

027 

027 

 زادنا مشچ فالتخا

027 

0 0 

027 

027 

0 

58 

58 

027 
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زرا
 یداصتقا ش

 نارگشدرگ دادعت

58 

58 

027 

58 

58 

58 

58 

0 

027 

 تیباذج حطس

027 

0 

027 

027 

027 

022 

027 

8 0 

 یرادا تظفاحم

58 

58 

58 

58 

58 

022 

58 

022 

022 

زرا
 هدافتسا ش

 هدافتسا تدش

58 

022 

58 

58 

58 

027 

58 

58 

022 

 اه بیسآ

58 

022 

0 

58 

58 

0 

022 

58 

0 

 تمواقم هجرد

022 

8 

022 

022 

58 

027 

8 8 

027 

 یسرتسد

8 

58 

58 

8 8 

58 

58 

022 

0 

 لوبق لباق تارییغت

0 8 0 

022 

022 

0 8 8 0 

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 لیلد هب .دیدرگ صخشم ریز تروص هب تیاسوفروموئژ ره ییاهن شزرا ،اهرایعم یبایزرا زا سپ ،تیاهن رد و
 .دنتسه ییاهن یاهرایعم ای اهراعیم زا مادک ره رد شزرا رگناشن لیذ یاه گنر هبستکم یاهزایتما مهف رد تلوهس
  :(9 هرامش لودج) مک زایتما :زمرق گنر ،طسوتم زایتما :درز گنر ،الاب زایتما :زبس گنر

 ییاهن شزرا و هناگ هس یاه شزرا رد اه تیاسوئژ ییاهن زایتما .3 هرامش لودج
 هبتر تیاسوئژ مان یملع شزرا یتظافح شزرا یرگشدرگ شزرا ییاهن زایتما

      
 8 نجس راشبآ 1298 91288 2298 99239

 7 لیت مرگبآ 3278 121 9208 29

 9 رگ هرن راشبآ 0298 91288 3298 97239

 4 تشزارو  همشچ 9208 91288 72268 01294

 0 وانزا همشچ 1218 99258 3238 95234

 6 مچرس هداج 48 9121 7228 95254

 2 مارد هداج ریسم رد نیگنر هپت 3258 6626 4248 63289

 1 دابآ لالج راغ 6288 021 68 8269

 3 اگنلپ راغ 7288 1 8248 9299

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 گنر زمرق یبوسر یاه هضراع» و «وانزا همشچ» ،«تشزارو همشچ» تیاسوفروموئژ هس دیآ یمرب جیاتن زا هک روطنامه
 ناونع هب و دندوب رادروخرب یبولطم طیارش زا یرگشدرگ و یتظافح ،یملع صخاش هس ره رد ًاابیرقت «مچرس هداج
 یرگشدرگ شزرا و یملع یاه شزرا شخب رد .دندش باختنا یرگشدرگ هعسوت یارب دعتسم یاه تیاسوفروموئژ
 ندوب الاب ،اه تیاس نیا یرگشدرگ یلصا یگژیو .دنتسه رادروخرب یرت بولطم طیارش زا هدش دای یاهتیاسوفروموئژ
 رب اه نآ ندوب سایقم گرزب هب نآ یلصا تلع هک دشاب یم اه تیاسوفروموئژ نیا یالاب رایسب دید تیلباق و دید طاقن
 یلیخ نارگشدرگ دزن رما نیا هک مچرس هداج گنر زمرق یبوسر یاهگنس رد هژیو هب زادنا مشچ فالتخا .ددرگ یم
 یا هقطنم یاه هداج هب اه تیاس نیا ود ره ،یطابترا یاه هکبش هب یسرتسد ظاحل هب ،یفرط زا .دوب دهاوخ راذگ ریثات
 زا وانزا همشچ هکنیا نمض .تسا دنمشزرا یرگشدرگ یارب رایسب یتخاسریز ظاحل هب هلئسم نیا هک دراد یسرتسد
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 هب تیاس نیا یرگشدرگ یالاب شزرا هک تفگ دیاب زین تشازرو همشچ صوصخ رد .تسا رادروخرب ییالاب ترهش
 لیلد هب یفرط زا .دشاب یم یگدروخن تسد ،یتآ تارییغت شریذپ ،الاب تمواقم هجرد ،یخیرات لئاسم دوجو لیلد
 دوش یم یشان تهج نآ زا هلئسم نیا .دشاب یم یکیژولوفروموئژ و یتخانش نیمز یاهدنیارف رگشیامن و ندوب رگنایامن
 هکنیا نمض .دنشاب یم هقطنم رد یسانش نیمز هرود دنچ رگناشن و هدوب ینغ یتخانش نیمز خیرات زا تیاس هس نیا هک
 نارگشدرگ دورو زا یشان بیرخت نینچمه و یعیبط یاه بیسآ و بیرخت دروم رتمک تیاس هس نیا هناتخبشوخ
 و وانزا همشچ تیاسوفروموئژ ود رد یلاع رایسب یسرتسد هتبلا .دندوب هدروخن تسد و هچراپکی ابیرقت و دندوب
 وانزا همشچ دروم رد .دیامن کمک اه تیاسوئژ نیا هعسوت هب دناوت یم یلیخ مچرس هداج گنز زمرق یاه هضراع
 نارگشدرگ یلصا یدورو هک) لاخلخ هب ملاسا هداج زا یدورو نارگشدرگ دایز دادعت دوجو ،لاخلخ رهش هب یکیدزن
 ،یگنهرف ثاریم نامزاس طسوت ،یرگشدرگ هنومن هقطنم ناونع هب هقطنم نیا بیوصت ،(تسا ناتسبات و راهب مایا رد

 هقطنم نیا ناراذگ هیامرس هکنیا ًاافاضم .دنک یم میسرت تیاسوئژ نیا یارب ار نشور یا هدنیآ یرگشدرگ و یتسد عیانص
 اب .دنشاب یم نانامهیم و نارفاسم یارب یتامدخ و یرگشدرگ یاه تخاس ریز ندومن هدامآ لاح رد یرگشدرگ هنومن
 طیارش تیاسوفروموئژ نیا یکیدزن رد (یورسم یاقآ هراتس هس لته) ناتسا بونج هراتس هس لته اهنت حاتتفا
 رد یلته هقطنم نیا یکیدزن رد ،هدش ذاختا تامیمصت اب یفرط زا .تخاس دهاوخ ایهم رتهب ار نارگشدرگ شریذپ

 قنور هقطنم نیا هک تسا دیما یحیرفت و یهافر هعومجم نیا مامتا اب هک (یحیبذ یاقآ لته) تسا تخاس لاح
 رانک رد هک تسا یخیرات هقبس وانزا همشچ یالاب زایتما رگید لیالد زا یکی .دنیبب دوخ هب ار بسانم یرگشدرگ
 نیمز مولع ندرک یموب نامه هک مسیروتوئژ یلصا هفیظو یبوخ هب دناوت یم دوخ فارطا رد یاهراغ و ابیز زادنا مشچ
 هک دننک یم هعجارم تیاسوئژ نیا هب دوخ تغارف تاقوا ناراذگ یارب زاب رید زا هقطنم مدرم هتبلا .دیامن هدایپ ار تسا
 یاه یگدولآ ینادیم تاقیقحت رد .دسر یم رظن هب یرورض یرما یطیحم یگزیکاپ و یطیحم تسیز لئاسم تیاعر
 زمرق یبوسر یاه گنس صوصخ رد .تسا هدوب یلحم مدرم و نارگشدرگ روضح لصاح هک دیدرگ هدهاشم یدایز
 ،الاب تیباذج حطس ،(مچرس -لیبدرا) یلصا هارگرزب هب یبسن یکیدزن ،یرصب ییابیز تفگ دیاب زین مچرس هداج گنر
 درک هجوت هتکن نیا هب دیاب اما .دشاب یم تیاسوئژ نیا یالاب تیمها و شزرا لیالد زا ....و دایز نارگشدرگ لیسناتپ
 هک هوبنا نارگشدرگ روضح هنرگ و یرتشیب هجوت دنمزاین هداد خر تارییغت ربارب رد مک تمواقم نیا هب هدیدپ نیا هک
 بصن .ددرگ تیاسوئژ نیا نتفر نیب زا یتح و یدج بیرخت هب دناوت یم دننک یمن دروخرب هنالووسم مه ًاامومع
 عقاو رثوم دناوت یم تسا یسانش نیمز راثآ و تعیبط اب هنالووسم دروخرب صوصخ رد ینیماضم یواح هک یمالعا
 هدش هتخاس تیاسوئژ نیا فارطا رد ینامتخاس تکرش کی طسوت هک یقت ریپ یاتسور قلعم لپ نتفرگ رارق .ددرگ
 و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم هرادا تسایر اب یا هبحاصم تاعلاطم یط و هدیدرگ ثعاب ار نارگشدرگ موجه
 روضح یارب یدایز دارفا (ناتسبات و راهب) یرگشدرگ جوا مایا رد هک دیدرگ صخشم لاخلخ ناتسرهش یرگشدرگ
 هک دنا هدش ایوج هرادا نیا یرگشدرگ شخب زا ار یتالاوس (تسا هنایوجارجام یرگشدرگ یعون هک) قلعم لپ یور رب
 تمس ثحب دروم تیاسوئژ هک دنیامن روبع یریسم زا دیاب قلعم لپ نیا هب ندیسر ریسم رد نارگشدرگ نیا ًااعطق

 اب .دز دنهاوخ یرس مه تیاسوئژ نیا هب دنراد هنایوجارجام هیحور هک نارگشدرگ ًاامتح و هتفرگ رارق هداج پچ
 همشچ دروم رد .دنشاب هتشاد تیاسوئژ نیا زا یرادیاپ ثحب هب یدایز هجوت دیاب رما نالووسم رکذلا قوف تاحیضوت
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 و یگنهرف یاه شزرا دوبن ،مک زادنا مشچ فالتخا ،ندوب روبعلا بعص هقطنم مغر یلع هک تفگ دیاب تشزارو
 الاب یکیژولوکا یالاب ریثات و (8یژولوتیموئژ) یخیرات لئاسم دوجو ،مک بیسآ و بیرخت ندوب اراد لیلد هب یبهذم
 تیاس هس هک تفگ دیاب زین رگید یاه تیاس یرگشدرگ شزرا دروم رد .تسا هدرک بسک یالاب زایتما ،هقطنم نیا
 .دنتفرگ رارق یرت نییاپ حطس رد یرتمک هلصاف اب رگ هرن راشبآ و لیت مرگبآ ،نجس راشبآ
 وانزا همشچ و تشزارو همشچ ،رگ هرن راشبآ ،نجس راشبآ یاه تیاسوفروموئژ یتظافح یاه شزرا شخب رد
 هراشا اه تیاس یرادا تظفاحم ًااضعب و الاب تمواقم هب هب ار هلئسم نیا ناوت یم هک دنا هدرک بسک ار زاتیما نیرتالاب
 دنتسه رادروخرب یدایز یگدرتسگ زا و هدوبن درفنم هبذاج یمسیروتوئژ یاه هبذاج نیا رثکا هکنیا لیلد هب هتبلا .درک
 یاه هبذاج هب تبسن اه تیاس هب هدش دراو تراسخ و هدش میسقت اه تیاس لک رد نارگشدرگ یفنم تارثا
 بتارم هب یتظافح شزرا رضاح شهوژپ رد هعلاطم دروم یاهراغ ًاالثم .دوب دهاوخ مک ًااعطق درفنم یتسیروتوئژ
 هدیدپ کی هک لیت مرگبآ یفرط زا .دراد رما نیا رد یدایز یتاریثات رکذلا قوف بلطم هک دنا هدرک بسک ار یرتمک
 رد یریگ رارق هک دریگ رارق تظافح دروم شیپ زا شیب دیاب تسا ردان ناتسرهش حطس رد و یسانش نیمز باذج
 هجاوم یدج شلاچ اب ار هبذاج نیا یرادیاپ رما اه تیاس هیقب هب تبسن نارگشدرگ دایز روضح و هناخدور لخاد
 ثادحا اب یفرط زا .دیدرگ هدهاشم حوضو هب هلئسم نیا ،ناگدنراگن طسوت ینادیم یاه شیامیپ رد .تخاس دهاوخ
 لاخلخ ناتسرهش یهار ریسم نیا زا ار نارگشدرگ لیس دیدرگ دهاوخ حاتتفا هدنیآ رد هک لاخلخ -رولک -مارد هداج
 یاه لیسناتپ نینچ زا هدافتسا یارب یزیر همانرب موزل هک هتفرگ رارق هداج نیا زا یکدنا هلصاف اب لیت مرگبآ هک دهاوخ
  .دوب دهاوخ یرورض دشاب یرادیاپ لصا تیاعر اب بسانتم هک یتخاس ریز
  :یریگ هجیتن و ثحب
 و نیلوئسم هجوت ثعاب یملع شزرا .تسا هزوح نیا رد زاین دروم یاهرایعم مامت زا یبیکرت مسیروتوئژ هعسوت
 نیا زا تظافح یاه تسایس ذاختا موزل هجوت نیمه .دوش یم اه نآ یاه شزرا و اه تیاسوفروموئژ هب نارگشدرگ
 ار اه نآ و هدش یملع یاه شزرا تمس هب دروخزاب داجیا ثعاب دوخ تظافح نیا .دنک یم راکشآ زین ار اه تیاس
 یاه شزرا تیوقت و دوب دهاوخ یرگشدرگ یاه شزرا تیوقت هب رجنم صخاش نیا ود ره تیاهن رد .دنک یم تیوقت
 نیا دیاب یتسیروتوئژ یاه یزیر همانرب رد .دش دهاوخ یتظافح و یملع یاه شزرا تیوقت هب رجنم دوخ یرگشدرگ
 بولطم هقطنم کی یتظافح و یملع شزرا هک ینامز ات دراد ترورض یلو ددرگ رارقرب شزرا هس نیا نیب هقلح
 رد مه و هقطنم سایقم رد مه دناوت یم یتسیروتوئژ یزیر همانرب .دوش لمع طایتحا اب نآ یرگشدرگ هعسوت رد ،دشابن
 یزیر همانرب رد .ددرگ یم هئارا تیاس سایقم رد یتسیروتوئژ یاه یزیر همانرب اجنیا رد هک دریگ تروص تیاس سایقم
 ره یارب یزیر همانرب و دریگ تروص تیاس ره لیسناتپ هب هجوت اب یزیر همانرب تشاد هک هجوت دیاب یتسیروتوئژ
 یاه شزرا هب یتسیروتوئژ یزیر همانرب رد عقاو رد .دعتسم یاه تیاس یور رب طقف هن دریگ تروص اه تیاسوفروموئژ
 یزیر همانرب کی اه نآ بیکرت اب و هدرک هجوت هناگادج تروص هب یرگشدرگ یاه شزرا رخآ رد و یتظافح و یملع
 .درک یزیر همانرب شدوخ اب بسانتم یربراک بسح رب تیاس ره یارب ناوتب ات درک میظنت تیاس ره یارب مهم و عماج

                                                           
 نهذ هتخاس ناتساد نآ دراد ناکما هک دوش یم تیاور یخیرات یاه ناتساد اهنآ هرابرد یعون هب هک دراد هراشا یکیژولوفروموئژ و یسانش نیمز یاه هدیدپ هب هژاو نیا .8
  .دشابن راگزاس یملع یاه تیعقاو اب و هدوب راگزور نآ نامدرم
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 تروص هب ار تیاس ره اب بسانتم یزیر همانرب ناوت یم ،شهوژپ زا هدمآ تسد هب جیاتن و دش هتفگ دراوم هب هجوت اب
 :درک یحارط ریز
 و تشزارو همشچ ،وانزا همشچ) ددرگ یم الاب یلیخ زایتما اب تیاس هس لماش هک :الاب تیولوا اب یاه تیاس 
 یبولطم طیارش رد فلتخم یاه صخاش رظنم زا اه تیاس نیا هک ییاجنآ زا .(مچرس هداج گنر زمرق یبوسر یاهگنس
 موجه هب هجوت اب هتبلا درک مادقا اه نآ یبایرازاب و یرگشدرگ هعسوت و نارگشدرگ هب هئارا تهج دنناوت یم ،دنراد رارق
  .دریگ رارق رما نیلووسم رظن دم یتظافح یاه همانرب دیاب ًااعطق نارگشدرگ

 اب یاه تیاسوفروموئژ یارب همانرب نیا :یتظافح و یملع یاهدرکیور تیوقت اب یرگشدرگ هعسوت یزیر همانرب 
 اه تیاسوفروموئژ دیاب شخب نیا رد .ددرگ نیودت (لیت مرگبآ و نجس راشبآ ،رگ هرن راشبآ) طسوتم ییاهن شزرا

  .ددرگ نیودت یتظافح یاه تخاسریز دیاب شخب نیا رد هتبلا دنوش هدامآ یرگشدرگ هعسوت تهج

 یلک یاه شزرا ادتبا دیاب شخب نیا رد :یرگشدرگ و یتظافح ،یملع یاه شزرا تیوقت تهج رد یزیر همانرب 
 -مراد هداج ریسم رد یبوسر هپت و اگنلپ راغ ،دابآ لالج راغ) لماش هک دنوش تیوقت و هدش یسررب اه تیاس نیا
 .درک مادقا حطس رد نارگشدرگ هب هئارا تهج رد یزیر همانرب هدنیآ یارب ناوت یم هلحرم نیا زا سپ و دوش یم (رولک
 دشاب یم نارگشدرگ هجوت دروم ناتسبات و راهب لوصف رد یمیلقا بسانم طیارش لیلد هب هقطنم نیا هک تفگ دیاب ًااتیاهن
  .درک هدافتسا هقطنم نیا یتسیروتوئژ یاه ناوت زا ناوت یم بسانم یزیر همانرب اب هک

  عبانم
 یاه لدم قیرط زا اهنآ یبایزرا و یا هکبش لیلحت لدم اب یرگشدرگ هنیهب یاه تیاسوفروموئژ یبای ناکم .(8398) نسح یجورا

 ،ایفارغج هدکشناد ،یناملس دمحم رتکد ییامنهار هب ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ؛(سبط ناتسرهش :یدروم هعلاطم) یتسیروتوفروموئژ
 .نارهت هاگشناد

 و ایفارغج همانلصف ،گنولارپ شور هب رتخد لپ یاه بالات یتسیروتوئژ یاه یدنمناوت یبایزرا .(7398) بنیز ،یمارهب ،مارهش ،ییاتسور
  .36-71 صص ،3هرامش ،یا هقطنم -یرهش شیامآ

 ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،لاخلخ ناتسرهش یدروم هعلاطم یرگشدرگ هعسوت رب دیکات اب یدربهار یزیر همانرب .(8398) دمحم ،هدازیلع
  .نارهت هاگشناد ،ایفارغج هدکشناد

 هعلاطم گنولارپ شور ساسا رب اه مرفدنل یتسیروتوفروموئژ یاه یدنمناوت یبایزرا .(8398) اناد ،یمیحر ،ارهز ،هداز یقت ،دمص ،یحوتف
  .97-64 صص ،67 هرامش ،مهدزاود لاس ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن ،نوتسیب یرگشدرگ هنومن هقطنم :یدروم

 قطانم تیریدم رد ون یشرگن ؟تسا (تیاسوفروموئژ) کیژولوفروموئژ ناکم رهشیداه -افلج تشد ایآ .(7398) دواد ،یراتخم
  .027-059 صص ،7398 راهب ،94 هرامش ،28 لاس ،(ایفارغج هدکشناد) یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ-یملع هیرشن ،یرگشدرگ

 رد یرگشدرگ یاه تیاسوفروموئژ تیلباق یبایزرا .(8398) یبتجم ،ینارآ ییاده ،دیعس ،یدابآره یمیحر ،دمحم ،هدازیلع ،نارهم ،یدوصقم
 .83 زییاپ ،38 هرامش ،متفه لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم یشهوژپ - یملع همانلصف ،ریوک یلم کراپ

 اب نامیلس تخت هقطنم یاه تیاسوفروموئژ یمک یبایزرا .(9398) ارمیس ،روپ نیسح ،رونا ،یفیرش ،دمحم ،هدازیلع ،نارهم ،یدوصقم
 ،9 هرامش ،موس لاس ،یمک یژولوفروموئژ یاه شهوژپ هلجم ،مسیروتوئژ ی هعسوت رب دیکات اب ناراکمه و سالساف شور زا هدافتسا

 .77-29 صص

 هریمس ی هقطنم یاه تیاسوفروموئژ یمسیروتوئژ یاه تیلباق یسررب .(8398) داجس ،یرکشل دیس یرقاب ،دمص ،دار یمیظع ،یبتجم ،ینامی
  .36-11 صص ،7 ی هرامش ،طیحم یرادیاپ و ایفارغج هلجم ،گنولارپ شور زا هدافتسا اب
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