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 هدیکچ
 مهس دصرد 18 ناهج یاه هزرل نیمز لک زا هک دنا هداتسرف گرم ماک هب ار رفن نویلیم کی زا شیب اه هزرل نیمز ریخا نرق کی یط
 یاه بآ حطس ندمآ الاب ی هدیدپ تلع هب هجوت اب .تساراد ار روشک تسخن هبتر هلزلز عوقو رد نامرک ناتسا .دشاب یم ناریا

 کاخ عون لیلد هب رگید یوس زا دنتسه هجاوم هوقلاب رطخ اب و هدش یگتفرگ من راچد اه هزاس زا یرایسب هلزلز ماگنه رد ینیمزریز
 رطخ ضرعم رد ار رهش نیا لماوع نیا همه نیاربانب ،دراد دوجو رهش نیا رد زین هزرل نیمز تدش دیدشت ناکما نامرک رهش رتسب

 اه هزاس یزاس مواقم هب هجوت مدع رگید یوس زا و ینامتخاس حلاصم ریگمشچ خرن شیازفا لیلد هب اما تسا هداد رارق هزرل نیمز یدج
 روظنم هب قیقحت نیا رد .دراد دوجو ینویلیم رهش نالک نیا رد گرزب یا هعجاف زورب ناکما هظحل ره و هدشن هتفرگ یدج نامرک رد
 یزیر همانرب لماش یرامعم تامازلا درکیور نیا اب یحارط یارب .دش هدافتسا لماعریغ دنفادپ درکیور زا هلزلز تاراسخ ندش مک
 نیمأت تهج یشزرو یفنص عمتجم کی و دش هتفرگ رظن رد اه تخاسریز هکبش یحارط ،یدرکلمع دنچ یاهاضف یحارط ،یبای ناکم
 یرظن تاعلاطم قیرط زا هک دوب یفیصوت – یلیلحت شهوژپ نیا رد قیقحت شور .دش یحارط نامرک رد هلزلز نامز رد هاگهانپ
 رما رد هدش نییبت لوصا نتسب راکب رد یعس یفیک درکیور اب و تفای تسد رظندروم بوچراچ و لوصا هب یرظن ینابم نوماریپ

 و دوجوم یاه شرازگ و دانسا ،تالاقم ،اه باتک یسررب و هعلاطم لماش تاعالطا یروآدرگ شور .تشاد رظن دروم یحارط
 تیریدم یوگلا اب قباطم تیاهن رد و دوب یقطنم لالدتسا تاعالطا لیلحت شور نینچمه و رظندروم هقطنم زا ینادیم یاه تشادرب

 .دش هئارا یلصا حرط یشزرو یاه تیلباق زین و یرهش
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 همدقم
 زا شیب دنا هتخاب ناج ناهج رد یعیبط یایالب رثا رب رفن نویلیم 6/9 هتشذگ لاس 27 رد یللملا نیب یاهرامآ ساسا رب

 رامآ نیا .تسا هدشدراو نیمز نانکاس رب یلام تراسخ رالد درایلیم 547 رب نوزفا و دنا هدید بیسآ رفن درایلیم 9
 هدشربارب ¼ ایالب تدش 7557 ات 5338 یاه لاس نیب .تسا شیازفا هب ور ایند رد یعیبط یایالب هک دهد یم ناشن
 درایلیم 69 و رفن رازه 099 هلاس ره یعیبط یایالب رثا رد طسوتم روط هب .(3198 ،این دمحم و هداز یرکسع) تسا
 زا %02 و هعسوت لاح رد یاهروشک هب طوبرم ناگدش هتشک زا دصرد 03 ،ددرگ یم دراو یداصتقا تاراسخ رالد
 و هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب یارب تسا هتفرشیپ یاهروشک هب طوبرم رالد درایلیم 07 یداصتقا تاراسخ
 یلم صلاخان دیلوت دصرد ود ات کی (شزغل نیمز)یعیبط یایالب زا یکی اهنت زا یشان تاراسخ زا دصرد 02
 .(9 :5398 ،یمشاه)تساه نآ
 (لیس و هلزلز)یعیبط تارطخ عاونا ضرعم رد هراومه یسایس و ییایفارغج صاخ تیعقوم لیلد هب ناریا ام نیمزرس
 رد هنافسأتم .تسا هدش لمحتم ینیگنس یلام تاراسخ و یناسنا تافلت و تسا هتشاد رارق زاس ناسنا تادیدهت و
 ،یعیبط یایالب ربارب رد دنمشزرا براجت نتشاد و سدقم عافد لاس تشه نتشاذگ رس تشپ مغریلع ام روشک
 میتسه ییاهزاس و تخاس دهاش نانچمه و تسا هتفرگن رارق هجوت دروم دیاب هک نانچ تینما و ینمیا ثحب تیمها
 اب زین ناریا نیمزرس ،دنهد یم شیازفا اه نارحب عاونا ربارب رد ار یدبلاک طیحم یریذپ بیسآ نوزفا زور روط هب هک
 رثا رب هراومه و دیآ یم رامش هب ناهج زیخ هحناس روشک هد هلمج زا دوخ یسانش نیمز و ییایفارغج تیعقوم هب هجوت
 دراو روشک هب یهجوت لباق یلام و یناج تاراسخ هریغ و نافوط ،یلاس کشخ و هلزلز و لیس نوچ یحناوس زورب
 رادقم هکنآ هب هجوت اب و یطیارش نینچ رد .دشاب یم زیخ هلزلز هقطنم رد ناریا کاخ دصرد 61 مک تسد .تسا هدمآ
 تیمها یعیبط یایالب شهاک تهج یزیر همانرب دوش یم یعیبط یایالب ناربج فرص شا یلم صلاخان دیلوت زا یدایز
 .(78 :1398 : ،این دمحم و هداز یرکسع)تسا هتفای یا هژیو
 یرادروخرب ییازهوک هقطنم ،ایلامیه ،پلآ هلزلز دنبرمک ،هلمج زا ،نیمز هرک هثداحرپ هنهپ یور رب ناریا تالف رارقتسا
 و یعامتجا تالوحت و تارییغت نینچمه و نوگمهان یعیبط طیارش و یفارگوپوت عونت ،کشخ و مرگ میلقا زا
 رد نتفرگ رارق و کیژولونکت و یداصتقا راتخاس رد ینوگرگد ،ینیشنرهش ریظن ،ریخا یاه ههد باتش رپ یداصتقا
 یناسنا و یطیحم یاه نارحب عاونا عوقو هک تسا هدروآ دوجو هب ار یطیارش ًااعومجم ،یداصتقا راذگ نارود
 و دراد همادا مه زونه هک هتشاد دوجو ناریا رد یزیخ هلزلز یاه تیلاعف هتشذگ یاه نامز رد .تسا ریذپان بانتجا

 رتشیر 1 ات 2 نیب نآ دروم 18 تردق هک هداد یور ناریا رد مهم هلزلز 77 ،هتشذگ لاس 11 لوط رد .تشاد دهاوخ
 هک ییاه هلزلز .دوش یم ینیب شیپ ناریا رد دیدش هزرل نیمز کی عوقو لاس 0 ره طسوتم روط هب ینعی ؛تسا هدوب
 رابدور هلزلز هب ناوت یم لاثم ناونع هب .دننک یم دراو روشک هب یناوارف یاه تراسخ و دنراد عیسو رایسب داعبا ًاالومعم
 ،ریذپرطخ شهاک و یریگشیپ تنواعم) دش رجنم رفن رازه 09 زا شیب ندش هتشک هب هک درک هراشا 6198 لاس رد
 ناحارط طسوت یعافد هشیدنا یانبم رب فلتخم نکاما و تاسیسأت یلوصا و یحارط هب هجوت سپ .(صخشمان
 یناج تاراسخ و تامدص شهاک نآ عبت هب و ینمیا بیرض نتفر الاب ثعاب ،یزاسرهش نیناوق نیطباض و اه عمتجم

 رد صوصخب یرهش نارحب تیریدم اب لباقت رد و لماعریغ دنفادپ عوضوم هب نتخادرپ نینچمه .دش دهاوخ
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 ثداوح زورب رد یناسنا تافلت ات درک دهاوخ کمک دنراد یا هژیو هجرد تیمها ثیح زا هک یشزرو یاه یربراک
 ببس ام روشک رد فلتخم نارود لوط رد ار تاراسخ نیرتشیب هک هلزلز دننام یعیبط ثداوح هلمج زا فلتخم
 .دبای شهاک دنا هدش
 و هعسوت لاح رد یاهروشک رد صوصخ هب ناهج رد گرزب یاهرهش دادعت یجیردت شیازفا و ینیشنرهش شرتسگ
 رب یداصتقا و یطیحم یاه یراذگراب شیازفا و تیعمج عمجت و زکرمت اهرهش دشر و فرط کی زا ناریا هلمج زا
 .تسا هدش یددعتم یاهدرکلمع و اه شقن شریذپ هب رجنم اهرهش هب رتشیب هجوت نمض رگید فرط زا اه نآ رتسب
 موزل و یعیبط ثداوح عوضوم دنتسه نابیرگ هب تسد نآ اب ناهج گرزب یاهرهش رتشیب هک یتاعوضوم زا یکی
 هب نارحب تیریدم ناونع تحت ار یشناد یداینب و یرظن ینابم تایلمع یارجا و اه میمصت حیحص و عیرس ذاختا

 تهج نارحب عوقو ماگنه و دعب و لبق هک دوش یم قالطا ییاه تیلاعف هعومجم هب شناد نیا تسا هدروآ دوجو
 یزیر همانرب ثحابم اب یصاخ طابترا عوضوم نیا .دریگ ماجنا یریذپ بیسآ شهاک و ثداوح نیا تارثا شهاک
 نیا رد دوجوم میهافم نییبت و یزاسرهش طباوض و لوصا یریگراک هب اب .دراد ایفارغج و یرهش تیریدم ،یرهش
 هریغ و یرهش یاه تخاسریز و یطابترا یاه هکبش یرهش یضارا یربراک ،رهش راتخاس ،تفاب ،مرف دننام شناد
 نامرک شخب ًااصوصخ ناریا ییایفارغج هرتسگ .میهد شهاک ار یعیبط ثداوح زا یشان تاعبت یدایز دح ات میناوت یم
 ماجنا دسر یم رظن هب و دنا هتشاد ایالب هنوگ نیا زورب زا یخلت هبرجت هراومه هلزلز هژیو هب ثداوح نیا عوقو رظنزا
 رد یدامتم نایلاس هک یشزرو یاه هعومجم دننام یرهش یاهاضف رتشیب هچ ره یزاس نوصم تهج صاخ یزیر همانرب
 یاه تفاب ،تیعمج زکرمت لیلد هب اهرهش .دراد ترورض تسا هدوب مدرم یارب نما یناکم هلزلز و لیس ماگنه
 یصاخ راتخاس و مرف دوخ لیکشت زاغآ زا اهاضف نیا و دننیب یم بیسآ تدش هب یداصتقا یاه یراذگ هیامرس ،هدوسرف

 ییایفارغج شناد رب هیکت اب یزاسرهش شناد .دنا هتفای شرتسگ زین نامز رذگ رد و دنا هدومن باختنا دشر تهج
 ینارحب تیریدم و دنک لیلقت یدایز دح ات ار یعیبط یایالب هنوگ نیا تارثا دوخ میهافم و لوصا نییبت اب دناوت یم
 :2398 ،یزعم)دنروآرد ارجا هب ثداوح نیا ربارب رد اهرهش یریذپ بیسآ شهاک تهج مزال یتیریدم لوصا دناوت یم
2). 
 .دوش یم هتخانش یعیبطریغ و یعیبط یاه نارحب مامت رد لومعم هدیدپ کی ناونع هب هزورما ،یرهش قطانم یاهدیدهت
 .(58 :2398 ،یزعم)دیآ یم رظن هب یرورض اهرهش رب نآ زا یشان تارثا شهاک روظنم هب ییاه همانرب هئارا اذل

 ،یعامتجا ،یدبلاک داعبا همه رد ینمیا و تینما دنمزاین ،ناسنا روضح لیلد هب هک یناسنا مکارتم هاگتسیز رهش
 هچنانچ ،دنک همیب ار نآ یعونصم و یعیبط طیحم و یناسنا هعماج هک یمادقا عون ره یتیریدم و یگنهرف ،یداصتقا
 .(78 :2398 ،یزعم) .دوش یم بوسحم لماعریغ دنفادپ ،دشاب یماظنریغ مادقا و روحم تظافح ،درکیور
 عافد .تسا مهم و یدج رایسب یروشک ره یارب عافد ترورض ،تادیدهت و اه گنج لثم یعیبطریغ ثداوح هزوح رد
 تامادقا و اه یزیر حرط مامت ،لماع عافد رد .دوش یم لماعریغ (دنفادپ) عافد و لماع عافد هدمع شخب ود لماش
 یتامادقا و اه همانرب یریگراک هب ،لماعریغ دنفادپ رد اما تسا یگنج تازیهجت و حالس یریگراک هب مزلتسم یعافد
 ،نیاربانب .دوش یم تادیدهت لباقم رد مدرم یرایشوه و تامدخ و یرادیاپ شیازفا و اه یریذپ بیسآ شهاک بجوم

 ،ندرک جیسب ،نآ یکیتیلپوئژ و ییایفارغج صاخ تیعقوم هب هجوت اب روشک رد لماعریغ دنفادپ فادها هب لیم تهج
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 ،یعامتجا یاه تیلاعف لقث زکارم ناونع هب اهرهش .تسا تیمها زئاح رایسب اه نآ یگدنز رد مدرم یهاگآ و یگدامآ
 دنشابیم روشک دبلاک و هرکیپ ،متسیس ،لقث زکارم ،اهرهش ،عقاو رد و یدیلوت ،یلام-یداصتقا ،یتیریدم-یرادا

 اب یلحم تیریدم اه یرادرهش هک دروآ یم دیدپ یرهش تیریدم رد ار مازلا نیا اهرهش رد لماعریغ دنفادپ ترورض
 یپ رد ،تادیدهت ربارب رد اهرهش هب یدنفادپ عماج هاگن و اه یزیر همانرب تیاده و لرتنک ،تاررقم و طباوض یارجا
 رد هک تسا یرهش ،نمیا رهش .(3 :2398 ،یوضر) .دنشاب اهرهش رد یلام و یناج تراسخ و یریذپ بیسآ شهاک
 اب اه سایقم و داعبا بسانت ،یعامتجا و یعیبط یاهرطخ لباقم رد ینمیا و تینوصم ،بسانتم تسیز یطیحم ،نآ
 ره بلق ناونع هب یتایح و مهم تاسیسأت و یرهش زکارم نداتفا راک زا .دشاب هتشاد دوجو نانکاس هیلک راک و یگدنز
 :2398 ،یوضر)دوش یم هعماج رد یفلتخم یاه یراوشد زورب و یرهش یاه متسیس لداعت ندروخ مهرب هب رجنم ،ماظن

 اب رهش کی رد .دشاب یم لماعریغ دنفادپ لوصا یریگراک هب و قابطنا لماع هب هتسباو نمیا و بوخ رهش کی .(58
 یاهدرادناتسا اب اه نارحب و لماعریغ دنفادپ یاهوگلا اب قباطم یسرتسد یاه ماظن یلصا داعبا ،لماعریغ دنفادپ درکیور
 و تبقارم بلاق رد (هلزلز ،گنج) لیبق زا ییاه نارحب نامز رد لرتنک لباق رهش .تسا هدش هدیدرگ تیاعر عافد نامز
 تارییغت داجیا ناکما قح زین و نارحب نامز رد اهاضف نآ زا هدافتسا و تبقارم هوحن میظنت ،یرهش یاهاضف زا لرتنک
 .(88 :2398 ،یزعم) .دراد دوجو نادنورهش همه یارب رهش رد یرهش یاهاضف رد
 یشزرو یفنص عمتجم کی یحارط دص رد یرامعم تامازلا و لماعریغ دنفادپ نتفرگ رظن رد اب رضاح قیقحت رد
 ناکم هب لیدبت ناکما دیاب ،رتشیب ییاراک یارب اذل .تسا تقوم هانپ رس یارب هلزلز نامز رد هاگهانپ نیمأت تهج
 بیسآ یاهزاین نیرت یتایح نیمأت هب رداق دیاب هعومجم نارحب طیارش نیرتدب ضرف اب و دشاب هتشاد ار تنوکس
 رهش نطب رد یریگرارق لیلد هب عمتجم نینچمه .دشاب رطخ عوقو زا سپ هلصافالب و لبق یکدنا طیارش رد ناگدید
 رثؤم صخاش کی رهش زکرم هب عیرس یسرتسد لیلد هب و دشاب یم یدرکلمع دنچ یاضف یارب بسانم یاه هنیزگ زج
 ریذپ فاطعنا هک دوش یحارط یروط عمتجم یاضف رگا دسر یم رظن هب .دشاب یم هاگهانپ نیمأت یارب نآ یبای ناکم رب
-یفیصوت شور اب قیقحت نیا .دنک رییغت رگید یدرکلمع هب درکلمع کی زا نارحب نامز رد دناوت یم یتحار هب دشاب
 هک تسا لماعریغ دنفادپ ریبادت تیمها نآ یلصا فده و تسا هدش هیهت یا هناخباتک عبانم زا هدافتسا اب و یلیلحت
 یعیبط تارطخ عاونا ربارب رد یریذپرطخ شهاک تهج ،زاس ناسنا تادیدهت تاراسخ شهاک رب هوالع دناوت یم

 رد .تسا هتفر راکب یا هناخباتک شور بلاطم یروآ عمج و قیقحت نیا ماجنا رد دوش عقاو دیفم زین هلزلز ًااصوصخ
 یاهروشک براجت و ربتعم یتنرتنیا یاه هاگیاپ و تالاقم ،یلخاد و یللملا نیب فلتخم عبانم زا یا هناخباتک شور
 .تسا هدش هدافتسا یرامعم و یرهش تیریدم ،لماعریغ دنفادپ اب هطبار رد ماگشیپ
 ،سکع هیهت لماش هدافتسا دروم یاهرازبا ،تسا هتفریذپ تروص یلمع و یروئت شخب ود رد رضاح شهوژپ
 زا نت 0 تایرظن هب هجوت اب نینچمه .دوب دهاوخ تیاس زا ینادیم هدهاشم ،هشقن ،لوادج ،عبانم زا یرادرب شیف
 زا تاعالطا لیلحت و یروآدرگ رازبا ،هطوبرم بتک و تالاقم و هباشم یاه همان نایاپ ریاس تاعلاطم هب هجوت اب دیتاسا
 .تسا هدش هدروآ ،(8) لودج رد قیقحت شور .دشاب یم رادروخرب مزال ییاور
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 قیقحت شور .(1)لودج
 
 فیدر

 
 فادها

 
 قیقحت شور

 لیلحت یروآدرگ
 رازبا شور رازبا شور

 لوادج ،رادومن ،یرادرب شیف اوتحم لیلحت هشقن ،یصصخت تالجم ،یزاجم عبانم ،تالاقم ،همان نایاپ ،باتک یدانسا یفیصوت یملع 8
 - - ینادیم هدهاشم - یلیلحت یلمع 7

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یموهفم و یرظن درکیور

 رد رطخ زا اجنآ رد دنوش یم لقتنم اجنآ هب یتقو انب کی نانکاس ای نیفرصتم هک دوش یم قالطا یقطانم هب نما هقطنم
 نما ناکم ناونع هب دراد رارق انب لخاد رد هک یناکم هتبلا .دشاب انب زا جراخ ای لخاد دناوت یم ناکم نیا .دنشاب ناما
 (17 :1398 ،یرصاب) دوش یم یقلت قلطم نما هقطنم بسانم هلصاف اب انب زا جراخ نکاما اما دنتسه حرطم یبسن
 و نافوط و هلزلز ،لیس دننام یعیبط یاهدیدهت دنوش یم میسقت زاس ناسنا و یعیبط یاهدیدهت هتسد ود هب اهدیدهت
 ،یراکبارخ لماش)یتینما یاهدیدهت ،(ییایرد ،ینیمز ،ییاوه مجاهت لماش)یماظن هتسد هس هب زین زاس ناسنا یاهدیدهت
 میسقت (کانرطخ داوم تشن ای و تخوس نزاخم راجفنا ،یزوس شتآ لماش) یقافتا یاهدیدهت و (...و یراذگ بمب
 (نامتخاس یلم تاررقم مکی و تسیب ثحبم سیون شیپ) .دنوش یم
 زین نآ هدننک داجیا لماوع و دهد یم رارق ریثأت تحت ار ...،یداصتقا ،یعامتجا یگدنز فلتخم بناوج داعبا نارحب
 هئارا یفیراعت نآ یارب یملع عونتم یاه هزوح نادنمشیدنا طسوت ،فلتخم یاه هاگدید هب هجوت اب اذل ،دنتسه توافتم
 رارق دیدهت دروم ،شنکاو یارب دودحم نامز و یریگلفاغ ،میمصت نادقف طیارش رب بلغا فیراعت نیا .تسا هدش
 و یدمحم ناخ)دنراد تلالد تنوشخ و تموصخ ،یریگرد ،یتابث یب لامتحا شیازفا ،اه شزرا و فادها نتفرگ
 .دوش یم نایب اه هاگدید و فیراعت زا یشخب لیذ رد .(1398 ،ناراکمه
 هدودحم رد تاقافتا نیا .دهد یم یور لومعمریغ روط هب هک تسا یقافتا زا ترابع یرارطضا تیعضو ای نارحب
 راک یداع طیارش هب طیارش نیا ندنادرگزاب .دراذگ یمن رثا هعماج لک رب و دهد یم یور یصاخ هدع یارب و یکچوک
30 ،یرصاب)درادن هعماج تاناکما و عبانم هیلک زیهجت هب جایتحا و تسین یراوشد : 1398). 
 نامزاس کی دارفا هب هدمع تامدص ای گرم ثعاب دناوتب هک یا هرظتنمریغ دادیور کی ای هثداح کی ناونع هب ار نارحب
 ناوخا)تسا هدش فیرعت دزاس لتخم ار نآ تایلمع ای و دناشکب یدوبان هطرو هب راک و بسک و دوش مدرم مومع ای
 .(5398 ،هداز شیورد و
 زا یعیسو فیط .تسا هارمه تیروف ساسحا و تیعطق مدع ،دیدش دیدهت اب هک ددرگ یم قالطا یتیعضو هب نارحب
 کی درکراک رد یدج لالتخا نینچمه .دنریگ یم یاج فیرعت نیا رد کیژولونکت و یعیبط عیاجف دننام اه هدیدپ

 ییاناوت زا رتارف هک یا هنوگ هب دوش یم ببس ار یا هدرتسگ یطیحم تسیز و یدام ،یناسنا یاه تراسخ هک هعماج
 لمحت ار نآ و دیآرب اه تراسخ نیا هدهع زا دوخ یلخاد عبانم زا هدافتسا اب ًاافرص دناوتب ات تسا هدید بیسآ هعماج
 یاهوگلا نآ یط هک (هلزلز لثم) کانتشهد یناهگان تیعضو کی فیصوت یارب نارحب حالطصا یهاگ نینچمه .دنک
 و یناسنا تایح ظفح و تاجن یارب یرارطضا و هداعلا قوف تالخادم و دنوش یم مدهنم (متیسیسوکا)یگدنز لومعم
 و یعیبط یاهدرکلمع و اهدادخر رثا رد هک یثداوح تفگ نینچ ناوت یم لک رد .ددرگ یم یمازلا تسیز طیحم ای
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 و دنک یم لیمحت یناسنا هعماج ای هعماج ای هعومجم کی هب ار یتاراسخ و دیآ یم دوجو هب یناهگان روط هب یناسنا
 اذل .(1398:34 ،یرصاب)دوش یم هدیمان نارحب دراد هداعلا قوف و یرارطضا تایلمع و تامادقا هب زاین نآ ندرک فرطرب
 تروص هب رشب طسوت ای و یعیبط روط هب تسا یا هثداح نارحب :درک فیرعت لیذ لکش هب ار نارحب ناوت یم ًااتیاهن
 زاین نآ ندرک فرطرب تهج هک دیامن لیمحت یناسنا هعماج هب ار یقتشم و یتخس و دیآ دوجو هب هدنیازف ای و یناهگان
 و فرط کیزا هعماج یاهزاین نیب نزاوت یداع طیارش رد هک ینعم نیدب .دشاب هداعلا قوف و یساسا تامادقا هب
 مه هب اهزاین و عبانم نیب نزاوت نارحب طیارش اما تسا رارقرب رگید فرط زا دوجوم عبانم و اه یدنمناوت
 .(50 :1398 ،یرصاب)دروخ یم
 هرمزور یگدنز هزاریش هک یتدش نانچ اب گنج ای یژولونکت ای تعیبط زا یلمع ای هعقاو زا تسا ترابع هحناس ای الب
 ،یتشادهب یاه تبقارم ،هانپرس ،کاشوپ ،اذغ هب هجیتن رد و دنوش یگدنامرد و جنر راچد مدرم و هدش هتخیسگ ناهگان
 دندرگ جاتحم طیحم دعاسمان طیارش و لماوع لباقم رد تظفاحم هب و یگدنز تایرورض ریاس و یراتسرپ و یکشزپ
 لماش یناسنا راوگان راثآ ،ناهگان و تخس رایسب تروص هب یگدنز یعیبط دنور عطق :زا دنا ترابع نآ یاه یگژیو هک
 ،یلم ییانب ریز و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس هب یدج تامطل ؛یرامیب و یناور و یمسج یگدید بیسآ ؛ریم و گرم
 زا جراخ زا (هانپ رس و یتشادهب یاه کمک ،کاشوپ ،کاروخ)مدرم هیلوا تاجایتحا نیمأت هب زاین یناهگان و عیرس دشر
 .یللملا نیب یاه کمک طسوت ًااتدمع و لحم
 هعماج تامدخ درکلمع رد و هدش همدص و ریم و گرم ثعاب هعماج دارفا زا یعیسو هورگ رد هک دنتسه ییاهالب
 :دنوش یم میسقت ریز یاه هتسد هب تعسو رظنزا ایالب .دنروآ یم دوجو هب یدیدش لالتخا

 نامز و یمیلقا طیارش ؛تاراسخ و بیرخت نازیم ،یگدنکارپ ،تعسو ظاحل هب هک دنتسه یثداوح یلحم ثداوح -8
 .دنشاب نآ یزاسزاب و ناربج ،لرتنک هب رداق یلحم یورین و دشاب هتشاد یلحم دعب ،عوقو

 نامز و یمیلقا طیارش ،تاراسخ و بیرخت نازیم یگدنکارپ تعسو ظاحل هب هک دنتسه یثداوح یا هقطنم ثداوح -7
 .دنشاب نآ یزاسزاب و ناربج ،لرتنک هب رداق ناتسا یاهورین و دشاب هتشاد یناتسا دعب عوقو

 نامز و یمیلقا طیارش ،تاراسخ و بیرخت نازیم ،یگدنکارپ تعسو ظاحل هب هک دنتسه یثداوح یلم ثداوح -9
 .(2398 ،یزعم)دنشاب نآ یزاسزاب و ناربج ،لرتنک هب رداق یلم یورین و دشاب هتشاد یلم دعب عوقو

 زج یلصاح هک تساه نامتخاس زا یعیسو شخب بیرخت هب رداق یلبق رادشه نودب هزرل نیمز ،یعیبط حناوس نایم رد
 یجراخ و یلخاد یا هزاس ریغ رصانع نتخیر ورف ی هطساو هب هلزلز زا یشان تاراسخ .درادن یلام تاراسخ و تافلت

 کی هدیدپ نیا زا هچنآ .درادن یپ رد یبولطمان جیاتن دوخ یدوخ هب یعیبط هدیدپ کی ناونع هب هلزلز .تسا نامتخاس
 هک یمادام تروص ره هب .تسا نآ بقاوع اب هلباقم تهج یگدامآ مدع و نآ تاریثأت زا یریگشیپ مدع دزاس یم هعجاف
 بقاوع رظتنم دیاب مرجال دشاب هتشادن یفاک نیمضت هلزلز لباقم رد شهاگتسیز و هعماج ،ناسنا یریذپ بیسآ مدع
 هک تسا ینیمزریز شبنج ای و اه لسگ زا یشان نیمز هتسوپ تاشاعترا لصا رد هلزلز .دوب نآ زاس نارحب و از تراسخ
 هیلوا تارطخ هلزلز .دوش یم رظانم و نامتخاس هب بیرخت ای بیسآ ،تاناویح و مدرم گرم ای و بیسآ ببس دنناوت یم
 دنک یم داجیا بآ حطس ناسون و هلزلز زا یشان نیمز یگتسکش ،نیمز ناکت ،نیمز ییاج هباج ،حطس یگتسسگ دننام
 .دشاب یم تسشنورف ،لیس ،یزوس شتآ ،نیمز شنار هیوناث تارطخ و
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 و دوش یم داجیا نیمز ییالاب هشوگ ای هتسوپ رد هدش هتشابنا یژرنا یناهگان ندش اهر زا هک تسا یا هدیدپ هزرل نیمز 
 هب .تسین ناسکی نیمز طاقن مامت رد هزرل نیمز زا یشان ناکت تدش .تسا یتخانش نیمز دادیور کی باتزاب عقاورد
 نامز مه تروص هب اه نآ رد هزرل نیمز هک درک ییاسانش ناوت یم ار ییاه هطقن نینچمه ،هزرل نیمز عوقو ماگنه
 هطقن ره رد نیمز هتسوپ ناکت .دیآ یم تسد هب نامز مه یاهدنب رپ مه طاقن نیا ندومن لصو زا ،تسا هدش ساسحا
 داجیا هلزلز ای هزرل نیمز تاشاعترا نیا روبع .دوش یم رشتنم نیمز هتسوپ و لخاد رد هک دنک یم داجیا یتاشاعترا
 یگرزب و تدش هک دشاب هتشاد اه هوک شزغل و شزیر ،اهراغ نتخیر ورف نوچمه یرگید للع دناوت یم هلزلز .دنک یم
 هتسوپ لخاد رد یژرنا زا یدایز مجح ندش دازآ زا دنا ترابع هزرل نیمز تفگ ناوت یم لک رد تشاد دنهاوخ یکچوک
 و یضرع ،یلوط ،یمجح جاوما تروص هب یکیناکم جاوما داجیا بجوم هک هاتوک نامز تدم رد هتشوگ یالاب ای و
 :دوش یم میسقت تمسق هس هب نیمز تکرح هنماد .دنیوگ هزرل نیمز ار دوش یم یحطس جاوما

 شکورف ًاابیرقت تکرح یتاظحل زا سپ هک هتفای شیازفا هراب کی یضرع یاه هزرل زا تسا ترابع هک هیلوا یاه ناکت -8
 .دهد یم خر هاتوک نامز تدم رد مک تدش اب هک ییاه ناکت یترابع هب .دنک یم

 دوش یم داجیا هیلوا یاه ناکت زا دعب هک رت گرزب هنماد اب یاه هزرل زا تسا ترابع هک یلصا یاه ناکت -7

 .(1557 ،سیره)دریگ یم رب رد ار هلزلز جاوما شهاک هک هلزلز هلابند -9
 شقن یناسنا یاهزاین مره رب یرورم اب ددرگ یم رب یگدنز یارب ناسنا یاهزاین هب لماعریغ دنفادپ یاه ثحب هشیر
 ربارب رد ناسنا تینما و ینمیا نیمأت روظنم هب لماعریغ دنفادپ .تساراکشآ تینما و ینمیا هتساوخ مهم رایسب
 رارق لیلحت دروم نارحب تیریدم هیواز زا ناوت یم ار لماعریغ دنفادپ رگید یفرط زا .دشاب یم رطخ زورب یاه لیسناتپ
 نیا رد ،داد رارق لیلحت دروم نارحب لرتنک و تیریدم هوحن ،یزیخ نارحب یاه لیسناتپ ییاسانش تروص نیا رد داد

 دنفادپ متسیس یاه یدورو ناونع هب نارحب لرتنک و تیریدم هوحن ،یزیخ نارحب یاه لیسناتپ ییاسانش تروص
 .دوش یم هدرب PASSIVE DEFENCE لماعریغ دنفادپ ترابع قیقد لداعم نیتال عبانم .دنوش یم هتخانش لماعریغ
 یاراد نایماظنریغ زا تظفاحم هتکن رد ًااتدمع هک تسا هدش نایب یفلتخم یاهتروص  هب لماعریغ دنفادپ ترابع یلو
 یشتآ اب شتآ هب خساپ و یماظن تایلمع رب دیکأت لماع دنفادپ زا لماعریغ دنفادپ یلصا زیامت .دنتسه کارتشا هجو
 یژتارتسا یلامتحا نامجاهم هب تبسن رت یوق عضوم نتشاد و یماظن تردق هعسوت هک یلاح رد تسا رت هدنبوک و یوق
 لاح نیع رد و هدرتسگ یاهدربراک یاراد یعفادت یاه شور رد مه و یمجاهت یاه شور رد مه هک تسا ینالک
 تسا توافتم جیاتن اب یلو هباشم
 رودقملا یتح و طیارش ،رازبا زا هدافتسا اب هک تسا ییاه حرط و تامادقا ،تادیهمت هعومجم عقاو رد لماعریغ عافد
 ار هعومجم یعافد ناوت وس کی زا یتامادقا نینچ .دریگ تروص اکتا دوخ تروص هب یناسنا یورین هب زاین نودب
 اب ار هدید بیسآ قطانم یزاسزاب ناکما و شهاک ار نارحب یاهدمایپ رگید یوس زا و هداد شیازفا نارحب نامزرد
 تاحیلست نآ رد و دبلط یم ار یصاخ تادیهمت هک تسا عافد زا یعون لماعریغ دنفادپ .دزاس یم مهارف هنیزه نیرتمک
 ریغ مادقا ره یلک روط هب و دشاب یم نارحب تیریدم یور رب دیکأت رتشیب لماعریغ یدنفادپ عقاو رد .درادن دوجو
 یاه نایرش و دانسا ،تازیهجت ،تاسیسأت ،اه نامتخاس ،یناسنا یورین یریذپ بیسآ شهاک بجوم هک یا هناحلسم
 .ددرگ یناسنا لماع و (نافوط و شزغل ،شنار ،هلزلز ،لیس ،یلاس کشخ) یعیبط لماع اب ییاه نارحب لباقم رد روشک
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 هتسد ود هب ار هطوبرم تایرظن ناوت یم لماعریغ دنفادپ هدش هئارا فیراعت یسررب رد .دوش یم هدناوخ لماعریغ دنفادپ
 و تاراـسخ شهاـک تهج رد هنامصخ تامادقا و تالمح اب یماظنریغ هلباقم ار لماعریغ دنفادپ یهورگ.درک میسقت

 یاهاگتساخ اب اه نارحب عاونا رد تاراسخ شهاک یارب مزال تامادقا ار نآ یا هدع و دنناد یم یناسنا تافلت ًااصوصخ
 .دنناد یم نارـحب تیریدـم یاه تسایس اب وسمه ار نآ و دنا هدرک فیرعت یعیبط و یناسنا

 لماش رما نیا .دنا هتفرگ رظن رد دوخ راک زا یشخب ناونع هب ار تینما و تظافح هراومه ناحارط خیرات رسارس
 هب ندناسر بیسآ دصق هک یدارفا دنزگ ربارب رد تینما داجیا زین و ناراب و داب و یوج طیارش لباقم رد تظفاحم
 ناونع هب نیون لماعریغ دنفادپ ناهج یاهروشک زا یرایسب رد مود یناهج گنج نایاپ زا .دوش یم دنتشاد ار اه نآ
 هدش حرطم یناسنا یورین و ییانب ریز تازیهجت ،یرهش تاسیسأت یریذپ بیسآ شهاک تهج رد هناحلسمریغ راکهار
 زا هک دهد یم ناشن حوضو هب نآ یاه همانرب یسررب :قباس یوروش رد لاثم ناونع هب .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم و
 یاهداتس لخاد رد ونان نامیپ رد .دراد اهروشک تینما تامدقم هیهت رد یمهم شقن لماعریغ عافد ،وشرو نامیپ رظن
 ماجنا نآ هفیظو دراد دوجو یرارطضا و یروف یزیر همانرب صوصخم یماظنریغ نامزاس کی لسکورب رد ونان
 عافد ای یماظن عافد یاه نامزاس رد هک دنروبجم یسیئوس نادنورهش مامت سیوس رد .دشاب یم یماظنریغ یزیر همانرب
 .تسا دنورهش ره یارب هاگهانپ کی نتشاد روشک نیا رد لماعریغ عافد همانرب یساسا فده .دننک تمدخ لماعریغ
 عافد شخب رد ار تامدخ و تاداهنشیپ زا یعیسو هنماد یرهش عافد یرارطضا تیریدم راک روتسد ودنالز رد
 حطس رد ثداوح عوقو ماگنه هب سرتسد رد عبانم لرتنک و تیاده و نارحب تریدم لرتنک و یبایزرا تهج لماعریغ
 هوالع روشک هک داد ناشن انیرتاک نافوت هجیتن رد مادهنا سایقم اکیرمآ هدحتم تالایا رد نینچمه و تسا هدومن هئارا
 نامزاس ناریا رد هرخالاب و دراد رارق یعیبط یایالب زا یشان یاه بیسآ ضرعم رد هراومه یناسنا أشنم اب ثداوح رب
 و ثداوح عوقو زا یریگشیپ و ینیب شیپ نآ فده هک دیسر بیوصت هب 2998 نمهب 18 رد ناریا یماظنریغ عافد
 رد لماعریغ دنفادپ زین و دوب گنج زا یشان تارثا ای و یعیبط ثداوح و حناوس اب هلباقم یارب یگدامآ داجیا نینچمه
 هدنرادزاب و بسانم یاه مادقا هدرک فلکم ار تلود مراهچ هلاس جنپ همانرب 878 هدام 88 دنب رد 7198 نابآ متشه
 یاه یدنمناوت و تاناکما تفگ ناوتیم .دهد رارق راک روتسد رد ار یتایح و ساسح زکارم یریذپ بیسآ شهاک یارب
 زا هچ و تازیهجت و هینبا ظاحل زا هچ زکارم زا یمظعا شخب بیرخت رثا رد و یعیبط ینارحب عوقو رثا رب ،هعماج کی
 هعماج یاه یدنمزاین هجیتن رد ددرگ یم ییاراک شهاک و تراسخ راچد دوخ صصختم و رهام یناسنا یورین رظن
 دنفادپ فادها زا تارطخ ربارب رد اه ناسنا ناج ظفح و اه بیسآ شهاک شور و هار سپ ،دنک یم ادیپ شیازفا
 شهاک تهج زاس ناسنا تادیدهت تاراسخ شهاک رب هوالع دناوت یم لماعریغ دنفادپ ریبادت و تسا لماعریغ
 .(50 ات 29 : 2398 ،یتالحم)دوش عقاو دیفم زین یعیبط یاه نارحب ربارب رد یریذپرطخ
 یرامعم رد لماعریغ دنفادپ
 بتارم هلسلس رد تینما هب زاین یاضرا رد و درب یم الاب ار یعافد تردق هطساو کی ناونع هب یزاسرهش و یرامعم
 تادیدهت)نمشد لباقم رد عافد هژاو سکیتسکا رد .ددرگ یم ناسنا یاقب ثعاب و هتشاد تبثم رثا ولزام یا هلپ
 یرامعم هب ِنناسانشناور درکیور نیا اب .دور یم راکب یعیبط تادیدهت لباقم رد (تظفاحم و ینمیا) هژاو و (زاس ناسنا

 ینف تایئزج و نالک تاعوضوم زا یحارط و یزیر همانرب حوطس هیلک رد دیاب تینما و ینمیا ثحب یزاسرهش و
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 عمتجم کی نالک یزیر همانرب رد دیاب اهنت هن ،یئاوه نارابمب زا یشان راجفنا جوم ترثا لاثم یارب .دریگ رارق رظندم
 ،دشاب رادیاپ ات دوش یسررب لداعتم و هبناج همه تروص هب یسدنهم هزوح نیرت یئزج رد دیاب هکلب .ددرگ روظنم
 دارفا ناـج تاـجن یارـب ار یا هژیو تاناکما دناوت یم یحارط اب فده نآ طابترا هوحن و ینامتخاس یاهاضف شیارآ
 هوحن اـنب یـسدنه حرـط نیـیعت .ددرگ نآ یریذپ بیسآ شهاک و متسیس درکلمع دوبهب ثعاب و هدومن داجیا
 رد نامتخاس رـه یارـب یدرکلمع دنچ ییاضف ناونع هب نما یاضف ینیب شیپ نینچمه و اهوشزاب تیعقوم ،یسرتسد
 یحارط ار ییاهاضف نآ یاـهزاین و اـنب یربراـک هـب هجوت اب دیاب رامعم .دشاب یم رامعم هدهع رب گنج و حلص نامز
 تیریدم رد لماعریغ دنفادپ ریبادت .دشاب هتشاد یبسانم یربراک زین حلص نامز رد یدنفادپ درکلمع رب هوالع هک دیامن

 یریذپرطخ شهاک تهج ،(...و ییاوه نارابمب ،گنج) زاس ناسنا تادیدهت تاراسخ شهاک رب هوالع دناوت یم یرهش
 دننام یعیبط تارطخ اب هلباقم یارب لماعریغ دنفادپ یحارط قیفلت .دوش عقاو دیفم زین یعیبط تارطخ عاونا ربارب رد
 .(51-26 :2398 ،یدمحم) ددرگ یم یعافد حرط یرادیاپ گنج و حلص نامز رد زاس ناسنا تادیدهت رب هوالع هلزلز
 هعلاطم دروم طیحم
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نامروشک کاخ زا دصرد 88 دودح و هدش عقاو ناریا یقرش بونج رد نامرک ناتسا
 ات هجرد 90 و هقیقد 67 و یلامش ضرع هجرد 79 ات هجرد 07 و هقیقد 00 یاهرادم نیب ییایفارغج رظن زا ناتسا نیا

 ناتسا نیمود تعسو رظن زا ناتسا نیا .تسا هتفرگ رارق چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط هجرد 30 و هقیقد 37
 و ناتسیس ناتسا هب قرش زا ،ناگزمره ناتسا هب بونج زا ،یبونج ناسارخ و دزی یاه ناتسا هب لامش زا تسا روشک
 .دوش یم دودحم سراف ناتسا هب برغ زا و ناتسچولب
918 لداعم 1198 لاس رد نامرک ناتسا تحاسم  ٫  نیرتروانهپ و نیرت گرزب تعسو ظاحل زا و هدوب عبرم رتمولیک 938
 ناریا قباس یروشک تامیسقت رد هک (رفن 488080 تیعمج)نامرک رهش نآ زکرم .دیآ یم باسح هب روشک ناتسا
 شخب 90 ،رهش 96 ،ناتسرهش 77 یاراد نامرک ناتسا ،یروشک تامیسقت نیرخآ ساسا رب .دوب روشک 1 هرامش ناتسا
 ،دنَبرَبز ،ناجْفنَبسْففَبر ،رَبوار ،تْففُرریج ،مَبب ،ریسِددرَبب ،تفاب :زا دناترابع ناتسا یاه ناتسرهش یماسا .تسا ناتسهد 948 و
 .جنگ هعلق و بونج رابدور ،نانَببهوک ،ناجونَبم ،جونْههَكک ،نامرک ،دابآربنع ،کباب رهش ،ناجریس

 :تسا زیامتم ًاالماک تمسق ود یاراد اه یراومهان ظاحل هب نامرک ناتسا ییایفارغج هنهپ

 ات تسا دزی و یبونج ناسارخ یاه ناتسا یبونج یاهزرم هک ناتسا هطقن نیرت یلامش زا :ناتسا یقرش تمسق .8
 هدیشوپ یریوک و تسپ یاه نیمز اب ًاامامت ،دهد یم لیکشت ار درگاشب یاه هوک یلامش ههبج هک هیحان نیرت یبونج
 زا بونج رد نایرومزاج و طسو رد دمحا یگنَبز تول ،(دادهَكش رازکمن) لامش رد تول ریوک زا یشخب هک دنا هدش
 یریوک تسپ قطانم یگتسویپ نیا ،ناتسا قرش بونج رد ،زِنراب لابج یاه هوک هتشر زا یتمسق ،اهنت .تسا اه نآ هلمج
 .دنک یم عطق نایرومزاج لامش رد ار

 ناتسهوک یاه مان هب هوک هتشر هس ،هدنکارپ هوک دنچ رب هوالع تمسق نیا رد :نامرک یبرغ و یزکرم تمسق .7
 یاراد هک دنروخ یم مشچ هب ناتسا بونج و زکرم ،لامش رد بیترت هب درِدگاشَبب ناتسهوک و زراب لابج ناتسهوک ،راوْفلَبپ

 زراب لابج رد هک تسا  م 0644 عافترا هب رازِده هوک ناتسا هوک نیرتدنلب .دنشاب یم یقرش بونج ـ یبرغ لامش تهج
 .تسا هدش عقاو ناتسا ییایفارغج زکرم رد ًاابیرقت و
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 ناتسا رهش نیرت تیعمجرپ ساسا نیا رب .تسا  هدوب رفن 1824689 اب ربارب 0398 لاس رد نامرک ناتسا تیعمج
 هتبلا .تسا  هدوب رفن 182290 لداعم 03 لاس رامآ ساسا رب رهش نالک نیا تیعمج .تسا نامرک یخیرات رهش ،نامرک
 نیا و تسا رادقم نیا زا رتارف نامرک رهش نالک یعقاو تیعمج و تسا نیشن  هیشاح تیعمج یاهنم رامآ نیا

1 زا شیب تیعمج  مهم یاه ناتسا زا نامرک .دوش یم بوسحم روشک تیعمجرپ ناتسا نیمهن نامرک .تسارفن 55555
 ،یگنهرف ،یتعنص عجرم یعون هب و تسا روشک قرش بونج زکرم نامرک ناتسا .دیآ یم رامش  هب روشک یخیرات و
 .تسا روشک قرش بونج هقطنم یاه ناتسا نایم رد اه صخاش ریاس و یبهذم ،یملع-یهاگشناد یزرواشک ،یسایس
 تبث رثا 2 نامرک ناتسا .تسا ناریا یخیرات یاه ناتسا زا و دراد هدش تبث یلم رثا 566 زا شیب نینچمه نامرک ناتسا

 نامرک رهش نالک ،نامرک ناتسا زکرم .دراد ثیح نیا زا ار ناریا تسخن هبتر و دراد وکسنوی یناهج ثاریم رد هدش
 نینچمه نامرک ناتسا .دوش یم بوسحم ناریا گرزب یاهرهش زا و روشک قرش بونج رهش نیرت مهم هک تسا

 یروشک تامیسقت رد ناتسا نیا .تسا  هدرک دوخ نآ زا ار روشک یتفنریغ تارداص تسخن هبتر یلاوتم لاس نیدنچ
 نایتشترز تیعمج نیرتشیب .تسا هدش یم لماش زین ار دزی و ناگزمره یاه ناتسا و هدوب ناریا 1 هرامش ناتسا ،قباس
 .تسا  هدش تبث یلم یاه نییآ تسرهف رد نامرک هدس نشج و دننک یم یگدنز نامرک ناتسا رد ناریا
 رد هراومه ،طاقن رثکا رد ینابایب همین و ینابایب یاوه و بآ و ناوارف لاعف یاه لسگ نتشاد لیلد هب نامرک ناتسا
 یلام و یناج یاه تراسخ لمحتم نامرک ناتسا هدش ببس هلئسم نیا .دراد رارق یدایز تارطاخم و ثداوح ضرعم
 نآ یاهتراسخ شهاک و ثداوح نیا اب هلباقم یارب ناتسا ی هجدوب زا یشخب هراومه هک یروط هب .دوش یناوارف
 .دوشیم هداد صاصتخا

 اه نآ داجیا رد رثؤم لماوع و یعیبط تارطاخم لودج :1 لکش
 یعیبط تارطاخم عاونا یعیبط تارطاخم داجیا لماوع فیدر
 نیمز تسشن و اه هنماد حطس تابوسر ییاجباج و شزغل ،نیمز تکرح -هلزلز اه لسگ و نیمز هتسوپ تاحفص تکرح 8
 ناور یاه هسام تکرح -یگدزامرس و نادنبخی -یلاس کشخ -لیس اوهو بآ 7
 ینوکسم یضارا و رباعم یگدروخ کرت -نیمز تسشن ینیمزریز یاه بآ تفُرا 9
 داب تدش شیازفا و کاخ شیاسرف -لیس تردق شیازفا -ییاز ینابایب و ناور یاه هسام تکرح یهایگ ششوپ بیرخت 4

 (geographies.blogfa.com-http://www.teenager) :عبنم

 هیقب و الاب یلیخ رطخ هجرد اب هقطنم رد نامرک رهش زین و نامرک ناتسا طاقن زا یرایسب ،ناریا یزیخ هلزلز هشقن رد
 ،دنراد دوجو ناتسا هنهپ رد هک یددعتم و ینالوط یاه لسُرگ .دنا هدش عقاو طسوتم و الاب هجرد اب قطانم رد مه طاقن
 ،ناتسا قرش رد عقاو ،«مب» رهش رد ش 7198 تافلترپ هلزلز هک دنا هدروآ دیدپ ار یرایسب رگناریو و رابگرم یاه هلزلز
 .تشاذگ یاج رب یرایسب یاه نایز و درک بیرخت ار نآ فارطا و روکذم رهش زا دصرد 51 زا شیب

 ،یسانش نیمز طیارش هب هجوت اب و تسا هتفای شرتسگ و ثادحا یرنرتاوک ناوج یاه تفربآ یور رب نامرک رهش
 رظن قبط .تسا هتشاد یا هثداحرپ خیرات یزیخ هزرل ظاحل زا ،یمیدق یاه لسگ و هقطنم لاعف و ناوج یاه لسگ
 ندش زاب رثا رد لامش تمس هب ناتسبرع هحفص راشف و تکرح نارـیا یاه هزرل نیمز عوقو یلصا تلع ،ناققحم
 هحفص طسوت قرش زا ،ایساروا هحفص طـسوت لامـش زا نارـیا هکنیا هب هجوت اب .دوش یم هتفرگ رظن رد خرس یایرد
 و هدرشف ناتسبرع هحفص یشراشف یاهورین ریثأت تحت ،تسا هدش هطاحا یلوتانآ هحفص هلیسو هب برغ زا و دنه

 بوـنج– برـغ لامش یاتسار رد سوکعم یاه لسگ داجیا تروص هب ناوت یم ار ندش هدرشف نیا و دوش یم میخض
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 هک مهم لسگ 18 تسا هجاوم هزرل مان هب ریذپانراکنا یتیعقاو اب ناتسا نیا دومن هظحالم یگدروخ نیچ زـین و قرـش
 رب رد ار یتیعمج قطانم و ناتسا دص رد 13 هک دراد دوجو نامرک رد دنا هدش لیکشت هلسگ اهدص زا مادک ره
– جدننس دحاو ،سبط– نامرک دحاو هب ناوت یم نامرک ناتسا یتخاس نیمز هزرل یاهدحاو نیرت مهم زا دنریگ یم

 یتخاس نیمز دحاو نیرت مهم .دومن هراشا تول دحاو و نایرومزاج دحاو ،نارکم دحاو ،سرگاز دحاو ؛ناجریس
 .(2398 ،یزعم)دشاب یم سبط – نامرک یتخاس نیمز هزرل دحاو تسا عقاو نآ رد زین نامرک رهش هک نامرک ناتسا

 رت گرزب یاه هلزلز یگدنکارپ 9 لکش و نامرک ناتسا رد هعلاطم دروم هدودحم رد دوجوم لاعف یاه لسگ 9 7 لکش
 .تسا هدش هداد ناشن نامرک ناتسا رد

 
 (/https://www.researchgate.net) :عبنم نامرک ییایفارغج تیعقوم (1) لکش

 
 iies.ir نامرک ناتسا رد دوجوم یاه لسگ .1 لکش

 رتشیر 0/4 زا رتشیب یاه هلزلز یگدنکارپ 7 لکش رد
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 نامرک ناتسا رد رت گرزب یاه هلزلز یگدنکارپ 3 لکش

 اههتفای
 ًاافرص و یماظن تازیهجت دربراک هب زاین نودب هک تسا هدش هدیشیدنا شیپ یتامادقا هعومجم لماعریغ دنفادپ زا روظنم
 مرف تاصخشم تهج یتادیهمت هدارااب و یناسنا لماع هب زاین نودب و یرامعم یحارط و یزیر همانرب یانبم رب

 ،یلخاد نویسالوکریس و یجراخ یاهوشزاب ،یبناج یاهامن ،یرامعم نالپ ،ینوماریپ یاه ناملا و ماجحا ،نامتخاس
 و یناج تافلت ندناسر لقادح هب و دارفا ناج زا تظفاحم و تینما نیمأت روظنم هب یدبلاک یاضف یاه تیلباق دوبهب

 زین و یریگراک هب ترورض تسا نشور و حضاو هچنآ نایم نیا رد .تسا نارحب روهظ و زورب تروص رد عبانم ظفح
 رد یریذپ بیسآ شهاک هکارچ .تسا یشزرو یاه یربراک رد لماعریغ دنفادپ یاهراکهار و لوصا ریگارف شزومآ
 هناتسآ و تمواقم شیازفا ،اهدرکلمع و اه یربراک ییانام و یرادیاپ شیازفا ،یعیبط و تخاس ناسنا تادیدهت ربارب
 دنفادپ لوصا دراد اج اذلف .دراد هارمه هب ار یلحم و یلم حطس رد تینما ساسحا شیازفا و ظفح هب کمک ،لمحت
 نآ لئاسم نیرت یلک زا و حرط نیزاغآ لحارم زا دیاب لماعریغ دنفادپ هب هجوت .دوش هدربراک هب یدج روط هب لماعریغ
 نایم نیا رد .دریگ رارق هجوت دروم تایئزج نیرتزیر ات و هدش زاغآ حرط یبای ناکم و ییامناج ،یجنسزاین ماگنه هب
 درکلمع دوبهب ثعاب و هدومن داجیا دارفا ناج تاجن یارب ار یا هژیو تاناکما دناوت یم هزاس و یرامعم ییوسمه
 هک مییامن یم یحارط ار ییاهاضف نآ یاهزاین و انب یربراک هب هجوت اب هک ددرگ یم نآ یریذپ بیسآ شهاک و متسیس
 یلامجا یسررب زا دعب .دنشاب هتشاد زین یبسانم دربراک زین یداع نامزرد نارحب نامز رد یدنفادپ درکلمع رب هوالع
 یرامعم یحارط هک درب یپ مهم نیا هب ناوت یم ،نآ لوصا و اهرایعم ،هاگیاج ،لماعریغ دنفادپ فیراعت و میهافم
 هک زین یتاقیقحت هک درک رکذ دیاب هتبلا .تسا هدش هتفرگ هدیدان نونکات ام روشک رد لماعریغ دنفادپ درکیور اب یعافد
 ،حارط نارامعم و هدشن یتایلمع ًاالومعم ،هدش ماجنا یسدنهم و ینف و یناسنا مولع یاه هتشر ناصصختم طسوت نونکات

 هزوح نیا رد دیدج یا هتشر نایم شیارگ کی داجیا نیاربانب ؛دنا هدومنن ظاحل دوخ یاه یحارط رد ار یدرکیور نینچ
 رد یراذگ تسایس دنمزاین و دراد یتیریدم تیهام ،لئاسم نیا زا یرایسب لح هار هتبلا .دسر یم رظن هب یرورض
 ،یحارط هلیسو هب دنناوت یم ،لماعریغ دنفادپ طباوض و لوصا هب هاگآ نارامعم .تسا روشک یعافد یزیر همانرب
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 ،دراد رارق تیولوا رد ینمیا یاهزاین عفر .دنهد شهاک ار لومعمریغ ای و لومعم ثداوح زا یشان تامدص و تارطخ
 و یگدنز تیلباق شیازفا تهج رد دیاب ناحارط .تسناد یعافد یرامعم یحارط یلصا فده ار نآ ناوت یمن اما
 ثعاب یرامعم یاه حرط رد لماعریغ دنفادپ تادیهمت تفگ ناوت یم .دننک شالت یعافد یرامعم حرط یرادیاپ
 دارفا ناج زا تظفاحم نیمأت روظنم هب یدبلاک یاضف یاه تیلباق دوبهب ،تادیدهت زا یشان یاه بیسآ ندومن دودحم
 اب اه نآ طابترا هوحن و ینامتخاس یاهاضف شیارآ .دشاب یم راجفنا رطخ زا یشان یناج تافلت ندناسر لقادح هب و
 شهاک و متسیس درکلمع دوبهب ثعاب و هدومن داجیا دارفا ناج تاجن یارب ار یا هژیو تاناکما دناوت یم فارطا
 هوالع هک دنیامن یحارط ار ییاهاضف نآ یاهزاین و انب یربراک هب هجوت اب دیاب رامعم ناسدنهم ،ددرگ نآ یریذپ بیسآ
 .دشاب هتشاد دربراک زین هلزلز لثم یعیبط نارحب رد گنج نامز رد یدنفادپ درکلمع رب
 .تسا هداد ناشن ار رظندروم هقطنم تیعقوم (8) لکش 

 
 Google earth:عبنم یا هراوهام ریوصت یور رب نامرک رهش رد هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم .(1) لکش 

 .دهد یم ناشن ار هعومجم تیاس لیلحت (7)لکش

 
 نامرک یسانشاوه نامزاس عبنم :هعومجم تیاس لیلحت .(2)لکش

 .دهد یم ناشن ار هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم و نامرک رهش یبرغ شخب یاه نابایخ هشقن (9) لکش

 
 فارطا یاه نابایخ ریاس و الیو ،بش کی و رازه ،افش یاه نابایخ هب تبسن هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم و نامرک رهش یبرغ شخب یاه نابایخ هشقن (3) لکش

 1۳31 نامرک یلیصفت حرط هشقن زا هتفرگرب عبنم .هدودحم
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 2یشزرو فنص کی یحارط دید زا تیاس یبای ناکم
 اب نوگانوگ لاکشا هب یدایز هورگ و هدش حرطم ناهج رد فلتخم نیوانع هب هک تسا یروما زا یکی شزرو هزورما
 هب دنم هقالع و رادفرط یهورگ ،روتامآ راکشزرو یهورگ و دنا یا هفرح راکشزرو ،مدرم زا یخرب .دنراد راک ورس نآ
 ار شیوخ یگدنز روما شزرو هار زا زین یا هدع و ،هدوب یشزرو یاه شیامن و تاقباسم ،اه همانرب ندید و شزرو
 و دشر لاح رد داعبا یمامت رد شزرو و تسا تفرشیپ لاح رد تعرس اب شزرو ناهج هکنیا هب هجوت اب .دننارذگ یم
 رد .(96 :1398 ،یدازآ) دشاب یمن شزرو هزورما زاین یوگباوج یمیدق یاه ضرف شیپ زا یرایسب ،تسا ینوگرگد
 و دایز تقو فرص نودب یشزرو هنیهب و بسانم تاناکما اب یرهش یاه طیحم قلخ و اقترا و یرو هرهب ینونک ماظن
 ترازو نوچ ییاهداهن رد فادها نیا هکنیا هژیو هب ،دشاب یم لاعف یاه نامزاس مهم یاه یژتارتسا زا فازگ هنیزه
 یا هدننک نییعت رایسب شقن یشزرو نکاما یاراد ییارجا یاه هاگتسد ریاس و یشزرو یاه نویساردف ،ناناوج و شزرو
 هب اه نآ دمآ و تفر ات هدش یحارط رهش نطب رد هعومجم نیا نیاربانب ،(89 :1398 ،یناجزارب) دیامن یم افیا ار
 .دوش ماجنا تلوهس

 هلزلز نامز رد (تقوم هانپرس)هاگهانپ کی یحارط دید زا تیاس یبای ناکم 

                                                           
 دارفا ییاناوت و اهدادعتسا ییافوکش و دشر (8 :زا دنا ترابع تشاد رظندم شزرو یفنص ماظن یزاس هدایپ زا ناوت یم هک ییایازم و فادها هلمجزا 7
 و دلوم ییاز لاغتشا ،راکو بسک یاضف ینیرفآراک و ییاراک و یرو هرهب شیازفا (9 تلود یرگ یدصت شهاک (7 نآ یهد نامزاس و هطوبرم هعماج
 و یهورگ نیب یراتفر لماعت یاه هنیمز نتخاس مهارف (0 یشزرو هعماج شزرا ندروآرد شیامن هب (4 شزرو رد تیقالخ و یروآون شیازفا
 رد تکراشم زین و اه همانرب و اه تسایس صوصخ رد مزال دروخزاب هئارا (6 اهدنیارف رد ذوفن و یتروشم و یتیامح یاه تیلاعف یارب یزاسرتسب
 تیریدم یاه شیارگ رد نالغاش راک تیفیک و ینف شناد یاقترا (2 .درک دهاوخ کمک هعسوت یاه همانرب نیودت هب ینامزاس و یسایس تارییغت
 و -یشزومآ -ینف – یملع هاگیاپ داجیا قیرط زا کیناکمویب و یژولویزیف ،یسانشناور و یتکرح راتفر ،یحالصا تاکرح و یسانش بیسآ ،یشزرو
 دیدج دارفا دورو و شنیزگ دعاوق عضو (1 دروآ دهاوخ مهارف ار اه نآ نایم یلمع یراکمه داجیا و (یشزرو یا هفرح شزومآ میلعت) تاراشتنا
 دوجو هب ار نالیصحتلا غراف و نایوجشناد صاخ یشزرو یاه هتشر و لغش رد راصحنا یرارقرب و دروآ دوجو هب ار یشزرو لغاشم هب یشزروریغ
 .دوش ثعاب ار تشادهب ترازو اب یریگرد زا یریگولج و دارفا تیثیح و یعامتجا قوقح زا عافد (3 .دروآ
 یمومع یاهداهن و تاسسؤم) ،هدام نیا قبط رب .دومن تاسسؤم نیا فیرعت هب مادقا دوخ 0 هدام رد راب نیلوا یارب (8/6/6698 بوصم) یمومع تابساحم نوناق
 هیهت هدام نیا هرصبت رد (دنوش یم لیکشت دنراد یمومع هبنج هک یتامدخ ای فیاظو ماجنا روظنم هب و نوناق هزاجا اب هک دنتسه یصخشم ینامزاس یاهدحاو یتلودریغ
 یمالسا یاروش سلجم بیوصت زا 9298 لاس رد و هدحاو هدام هب یتلودریغ یمومع تاسسؤم و اهداهن تسرهف .دیدرگ ینیب شیپ اهداهن و تاسسؤم نیا تسرهف
 ،صخشم رایعم هئارا اب ات دیدرگ یعس یروشک تامدخ تیریدم نوناق بیوصت اب .دوب نآ زج روشک شزرو شخب زا یروتامآ یشزرو یاه نویساردف هک تشذگ
 روما هرادا ناکرا زا یکی ناونع هب ییارجا هاگتسد زا یشخب ناونع هب اهداهن نیا نداد رارق اب و ددرگ نییبت رتشیب هچ ره داینبون یاهداهن نیا یقوقح ماظن بوچراچ
 تهج رد تسا فظوم تلود 29 هدام قبط هک تسا هدش هراشا اه لکشت و اهداهن هب ناریا یمالسا یروهمج هعسوت همانرب نوناق زا یدراوم رد .دنوش هتخانش یمومع
 طسوتم یتفنریغ تارداص دشر و دصرد مینو هس هنالاس طسوتم راک یورین یرو هرهب شیازفا و یریذپ تباقر میکحت و تیوقت یارب ،بسانم یاهرتسب و اضف داجیا

 :فلا :دروآ لمع هب ار ییاه مادقا (دصرد شش هب دصرد ود زا یتفنریغ تارداص رد هتفرشیپ یروانف یاهالاک تارداص مهس یاقترا و دصرد مهد مین تفه و هد هنالاس
 رد یروانف زاتشیپ و نیون یاه هصرع رد تامدخ و اهالاک دیلوت زا :ب .دیامن مهارف یریذپ تباقر تیوقت تهج رد ار بسانم ینف ،یداصتقا ،یقوقح ،ینوناق یاه ماظن
 یصصخت -یفنص یتلودریغ ینوناق یاه لکشت تکراشم هنیمز :ج .دروآ لمع هب تیامح تادیلوت نیا دیرخ هب تلود یاضاقت زا یشخب صاصتخا قیرط زا روشک
 اب طبترم یعون هب هک یساسا نوناق 44 لصا یلک یاه تسایس یارجا نوناق رد نینچمه دیامن داجیا هطوبرم یراذگ تسایس و یزیر همانرب رد ار فلتخم یاه شخب
 یاضف داجیا) شخب نیا یریذپ تیلوئسم و تکراشم یارب رتدعاسم هچ ره طیارش نیمأت روظنم هب -83 هدام قبط هک دوش یم هراشا تسا یا هفرح– یفنص یاه نمجنا
 یندم یاهداهن رانک رد یفنص یاه ماظن ،ینامرآ تلود کی بوچراچ رد سپ ،(44 لصا یلک یاه تسایس یارجا نوناق حالصا) ددرگ مادقا (نآ عناوم عفر و دعاسم

 .دنتسه تیمکاح رد یزیر همانرب یارب اه تیولوا نییعت و تامدخ هئارا ،یفنص یاضعا رب تراظن ،اه یزاس میمصت رد تلود یارب بسانم لمکم و نیزگیاج
 یتسیاب روظنم نیا هب دوش یم هعسوت یاه همانرب یبایزرا و ارجا ،یزیر همانرب رد ییاناوت و شرتسگ بجوم اهداهن عون نیا تیوقت و رارقتسا ،تخاس دوجو نیااب

 .(86-30 ،1398 ،یدازآ) دروآ مهارف ار یفنص یاه ماظن تکراشم و داجیا یارب بسانم یاه تصرف و تالیهست ،یونعم و ینوناق ظاحل هب تموکح
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 مکارت یرادا نکاما هب عیرس یسرتسد ،یروهمج راولب هب عیرس یسرتسد ،رهش یهارگرزب یاه نایرش زا یکی هب لامعا
 افش ناتسرامیب کیدزن رد نتفرگ رارق ،یناسر دادما ،هلحم رد الاب یتیعمج

 لماعریغ دنفادپ یارجا صوصخ رد هلزلز دید زا تیاس یبای ناکم

 .درک دنهاوخ دیدشت ار هزرل نیمز جاوما تفربآ سنج و تماخض هک هدش هتخاس یتفربآ تشد کی یور نامرک رهش
 شیازفا زین قطانم نیا رد تفربآ تماخض و دراد دوجو یتفربآ کچوک و زیر یاه هناد نامرک بونج و برغ رد
 نامرک بونج و برغ رد نینچمه .دهد یم شیازفا قطانم نیا رد ار هزرل نیمز عوقو رطخ لماوع نیا هک دبای یم
 لخلختم هتشاد دوجو نآ رد یدایز یاه تانق هتشذگ رد هک ینیمز یور نتفرگ رارق رطاخ هب هک دنتسه یقطانم
 .دنتسه ریذپ بیسآ یلامتحا یاه هلزلز ربارب رد و دنا هدش
 تیاس یفرعم و لیلحت

 نارحب نیح رد و یشزرو تامدخ ماجنا ،ندرک شزرو ،تغارف تاقوا ندنارذگ یارب یداع طیارش رد هعومجم نیا
 ،رایس ناتسرامیب ،تقوم ناکسا پمک ،یدادما یاه پمک رارقتسا لحم نارحب زا دعب ،(تقوم هانپرس) نتفرگ هانپ لحم
 دشاب یم ،ییوراد و ییاذغ داوم تشابنا لحم
 .عبرم رتم 5206 -هتسب یاضف تحاسم ،عبرم رتم 59487 -زاب یاضف تحاسم ،عبرم رتم 5517-نیمز لک تحاسم
 .دشاب یم (9)لودج قباطم هتفای صاصتخا یاضف تبسن یلک روط هب هتفای صاصتخا حطس هب هجوت اب

 هتفای صاصتخا یاضف .(3)لودج 
 یاضف صاخ تحاسم ناونع فیدر

 هتسب

 لک زا دصرد صلاخان تحاسم

 %50 6000 0444 یشزرو شخب 1

 %48 078/9968 0/7998 یحیرفت شخب 2

 %4 07/604 069 یگنهرف شخب 3

 %07 021/8927 0/0187 یهافر شخب 4

 %2 07/651 046 یتامدخ ینابیتشپ شخب 5

 %558 07/68788 9231 عمج 6

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یحارط
 .تسا هدش هدروآ (4) لکش رد یحارط یریگ لکش دنور

 
 1۳31 ،ناگدنراگن عبنم یحارط یریگ لکش دنور .(4) لکش
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 یفنص هعومجم یحارط یاه هینایب و یرامعم حرط نایم هطبار لیلحت
 هدش هداد ناشن (0) لکش رد هک دشاب یم کیمانیدوریا یفنص ماظن نامتخاس لکش و هدوب هچراپکی نامتخاس مرف
 .تسا

 
 1۳31 ناگدنراگن عبنم کیمانیدوریآ لاکشا قبط هعومجم یحارط .(5) لکش

 هب درکلمع کی زا یتحار هب نارحب طیارش رد هک یا هنوگ هب دنا هدش یحارط ریذپ فاطعنا یلخاد یاهاضف یرامعم نالپ
 .دهد یم ناشن ار نارحب زا دعب و لبق یلخاد یامن (2) ،(6) لکش .دننک یم رییغت یرگید درکلمع

 
 1۳31 ،ناگدنراگن عبنم نارحب زا لبق یلخاد یامن .(6) لکش

 
 1۳31 ،ناگدنراگن عبنم نارحب زا دعب یلخاد یامن .(7) لکش

 ناشن ار هتسوپود اب شزرو یفنص هعومجم یامن (1)لکش .تسا هدش یحارط هتسوپ ود یامن اب هک یلصا تمسق
 .دهد یم

 
 1۳31 ،ناگدنراگن :عبنم هتسوپ ود زا هعومجم یامن .(1) لکش
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 سیورس و مامح یاراد ازجم روط هب مادک ره یشزرو یاضف ،تسا هدش یحارط نتب تلکسا اب نامتخاس نیا
 یناکم نارحب نامز رد هعومجم تیاس یاهاضف .دنک کمک دارفا تشادهب هب نارحب نامز رد هک دنتسه یتشادهب
 .دشاب یم رداچ رارقتسا یارب بسانم
 نتفر نیب زا اب یتح دراوم نیا هک تسا هدش هتفرگ رظن رد کیتپس نزاخم و یدیشروخ یژولونکت اب قرب و بآ نیمأت

 هب اه کیتپس رد هدش هریخذ بآ و هدوب یدیشروخ یژرنا هب هتسباو اریز دننک یم راک زاگ و قرب و بآ یاه نایرش
 .درادن یگدولآ هقطنم بآ نایرش زا ندوب ادج لیلد
 .تسا هدش هداد ناشن (98) ،(78) ،(88) ،(58) ،(3) لکش رد نالپ تیاس

 
 1۳31 ،ناگدنراگن عبنم :نالپ تیاس .(۳)لکش

 
 1۳31 ،ناگدنراگن :عبنم لوا هقبط نالپ .(11)لکش 1۳31 ،ناگدنراگن :عبنم فلکمه هقبط نالپ .(11) لکش

 
 1۳31 ،ناگدنراگن :عبنم لماعریغ دنفادپ فکمه هقبط .(31)لکش 1۳31 ناگدنراگن :عبنم لماعریغ دنفادپ لوا هقبط نالپ .(21) لکش

 .دهد یم ناشن ار (یبونج یامن و یلامش یامن ،یبرغ یامن ،یقرش یامن)هعومجم یامن (48)لکش

 
 1۳31 ،ناگدنراگن :عبنم یبونج یامن و یلامش یامن ،یبرغ یامن ،یقرش یامن (41)لکش
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 .دهد یم ناشن ار (B-B عطقم و A-A عطقم) هعومجم عطقم (08)لکش

 
 1۳31 ،ناگدنراگن :عبنم B-B عطقم و A-A عطقم .(51)لکش

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ثداوح اب ههجاوم روظنم هب یرهش یزیر همانرب و یحارط رد لماعریغ دنفادپ زا هدافتسا اهرهش ی هعسوت اب هزورما
 نیرت ساسح زا یکی رد یریگرارق تلع هب ناریا روشک .دیآ یم رامش هب یرورض یرما یناسنا و یعیبط هبقرتمریغ
 یارجا موزل ،هلزلز زا معا یطیحم تارطاخم رظن زا قطانم نیرتریذپ بیسآ و یکیژتارتسا ظاحل زا ناهج طاقن

 زا هکنآ زا شیپ یرهش لماعریغ دنفادپ .تسا هدومن تیمها زئاح شیپ زا شیپ نآ یارب ار لماعریغ دنفادپ یاه حرط
 کیژتارتسا یاهراتخاس تیوقت هب طوبرم دعاوق عفادم ،دیامن یوریپ یرهش یاه هزاس و انب ماکحتسا هب طوبرم دعاوق

 لماع و تسا یگدنرادزاب دربهار زا یمهم ءزج و نارحب تیریدم یارب یدیفم رازبا لماعریغ دنفادپ .تسا یرهش
 تایح رد لماعریغ دنفادپ ضقن و یعافد یزاسرهش هلئسم .دشاب یم روشک یاهرهش یرهش رادیاپ هعسوت رد یساسا

 نیا رب تسا هدوب یخیرات نهک نارود زا یرهش یزیر همانرب و یزاسرهش تاعلاطم رد نیداینب ثحابم زا اهرهش
 ینیب شیپ یژتارتسا اب نامرک رد لماعریغ دنفادپ ییارجا حرط و مادقا همانرب و هناملاع هاگن کی اب عومجم رد ،ساسا
 هنیشیپ و یخیرات هقباس نتفرگ رظن رد اب یتلودریغ و یتلود یاه نامزاس نایم یشخب نایم یراکمه و یزیر همانرب و
 رد دنک یم کمک لماعریغ دنفادپ تفرشیپ و دوبهب ریسم رد دیدج یاه یروآون زا یریگ هرهب و یخیرات رهش نیا رد
 ،نشور رایت لگازریم) ،(0398 ،رادنید و یلالج) ؛(6398 ،ناراکمه و نارکسع) لماعریغ دنفادپ یارجا اب هطبار
 یاضف هب لیدبت تلیباق اب یهد نامزاس و ینیب شیپ و هجوت هک دنداد ناشن (6398 ،لگ هدازیلع و یقداص) ،(5398
 ناگدید هحناس و ناربراک ناج ظفح و اه نامتخاس یناسر تمدخ موادت و درکلمع ظفح یارب هاگهانپ و نما
 تارطاخم ربارب رد لماعریغ دنفادپ زا فده هک داد ناشن (5398) داژن مساق نینچمه .تسا یرورض تارطاخم
 یخودرم .دریگ رارق رظن دم نکاما یمامت تخاس رد دیاب دراوم نیا و تسا شمارآ و تینما داجیا هلزلز دننام یعیبط
 ،هافر ،ینامرد زکارم رد هک داد ناشن لماعریغ دنفادپ درکیور اب جدننس رد یناتسرامیب یحارط رد (6398)نایلیل و
 ای و هدش هتفرگ رظن رد رتمک لماعریغ دنفادپ هب هجوت اب ینارحب قطانم رد هژیو هب نادنورهش رطاخ شمارآ و تینما
 نیا هب هدنیآ زکارم داجیا و یحارط رد نارامعم و یرهش ناریدم هک درک داهنشیپ هک تسا هدشن نآ هب یهجوت ًاالصا
 هب رگا یشزرو نکاما تخاس رد لماعریغ دنفادپ داد ناشن یوضر نینچمه .دنشاب هتشاد نادنچ ود یهجوت دراوم

 داجیا هک ییاه تخاسریز زا یرایسب دوخ هب دوخ دوش هنیداهن روشک هعسوت و یحارط اب یزیر همانرب کی تروص
 لثم ییاهراکهار هئارا اب ناوت یم مه یلعف یاه تخاسریز حالصا یارب و تشاد دهاوخ ینمیا دوخ تاذ رد دوش یم
 .درک مکحتسم ار اه نآ ددجم یسدنهم



 31 ...درکیور اب شزرو یفنص عمتجم یحارط

 یشزرو یاه ناکم رد لماعریغ دنفادپ لوصا یزاس هدایپ یارب یرهش زاس تخاس و تیریدم هزوح رد نامرک رهش رد
 دهاوخ هجاوم یدایز تارطاخم اب رهش هلزلز دننام یعیبط ثداوح زورب تروص رد و تسا هتفرگن ماجنا یتادیهمت

 ساسح یاه شخب رد ساسح طاقن لماعریغ دنفادپ بوچراهچ رد هدمآ لمع هب یاه یسررب اب تسازاین و دش
 عیاجف داجیا زا تسخن هبترم رد راوگان ثداوح عوقو تروص رد ات ددرگ مادقا نآ عفر هب تبسن و هدش ییاسانش
 .دیآ لمع هب یریگولج یلام تفگنه یاه هنیزه لیمحت زا مود هبترم رد و یناسنا
 و یدانسا عبانم زا هدافتسا اب و هدمآ تسد هب هعلاطم دروم هقطنم زا هک ینادیم تاعلاطم هب هجوت اب یریگ هجیتن
 لماعریغ دنفادپ درکیور یشزرو یاه عمتجم و اه هاگشاب زا کی چیه رد هتفرگ تروص یاه یسررب و یا هناخباتک
 نایب حرط هئارا اب ار دوخ تاداهنشیپ و هدرک باختنا ار هقطنم کی تاعالطا نیا هب هجوت اب حرط نیا درادن دوجو
 ،یشزرو تیریدم یاه شیارگ رد نالغاش یارب یرادا یاه شخب) لماش یشزرو یفنص عمتجم کی هنوگچ هک هدرک
 یاراد و هدرک یحرط ار کیناکمویب و یژولویزیف ،یسانشناور و یتکرح راتفر ،یحالصا تاکرح و یسانش بیسآ
 یزاب نلاس ،ناکدوک رختسا ،قیمع همین رختسا ،قیمع رختسا ،کیبوریا ،یزاس ندب ،درایلیب ؛رتویپماک ،تاعالطا نلاس
 نلاس ،تیریدم ،یراجت شخب ،پاش یفاک ،سینت نلاس ،لاستوف نلاس ،نوتنیمدب نلاس ،تیکسا تسیپ ،ناکدوک
 اب یفنص عمتجم نیا یاه یگژیو زا .دشاب رابنا ،ناروتسر ،یراوس هخرچود ریسم ،یتسردنت هداج ،ینهذ یاه شزرو
 تادیدهت و یعیبط تارطخ عاونا زا یخرب رد هک ییاه هباشت هب هجوت اب هک تفگ ناوت یم لماعریغ دنفادپ درکیور
 لباقم رد لماعریغ دنفادپ تادیهمت نایم لماعت ،هلزلز زا یشان تاراسخ شهاک دننام دوش یم تفای زاسزاسنا
 ،یرورض تامدخ موادت ،یریذپ بیسآ شهاک ،یرادیاپ هب دناوت یم رگید یوس زا هلزلز دننام زاس ناسنا تادیدهت
 و لماعریغ دنفادپ لوصا زا هدافتسا اب .دوش رجنم یلم یرادیاپ اقترا یگدنرادزاب شیازفا ،نارحب تیریدم لیهست
 هلحرم رد هروظنمدنچ و هنیزه مک و یدربراک یاه حرط اب هارمه رثؤم یریگراک هب اب ناوت یم یرامعم تاظحالم
 داهنشیپ .تساک تارطخ زا یشان تافلت و تاراسخ یگدرتسگ تدش زا یدایز نازیم هب ،نارحب زا لبق یگدامآ
 شهاک ینعی لماعریغ دنفادپ یاهرایعم یزاس هدایپ رد یرهش زاسو تخاس تیریدم اب لماعریغ دنفادپ دوش یم
 یمداهنشیپ زاسو تخاس تیریدم رد دنفادپ لوصا یزاس هدایپ یارب ریز دراوم بیترت ره هب دشاب رثؤم یریذپ بیسآ
 یاه حرط بیوصت ،لماعریغ دنفادپ ندرب راکب نودب رهش ساسح و یتایح یاه هزاس ثادحا زا یریگولج :ددرگ
 تاظحالم لامعا ،یتآ هعسوت رد لماعریغ دنفادپ لوصا یزاس هدایپ تهج زاسو تخاس شخب نالاعف یارب یقیوشت
 .یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسزاب و یزاسون رد لماعریغ دنفادپ
 عبانم
 و رنه هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(لاعفریغ عافد)لماعریغ دنفادپ درکیور اب رهش یموهفم یحارط ،(1398)فرشا ،هداز میهاربا

 .557-8 ص ،زاریش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم
 و رنه هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(زاریش رهش یدروم هعلاطم)لماعریغ دنفادپ درکیور اب یرهش شیامآ ،(1398)روپدمحا

 .657-8 صص ،زاریش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم
 مود هرامش مهد لاس کیتیلپوئژ همانلصف یرهش تیریدم رد لماعریغ دنفادپ یسرب .(9398)یلعدمحم ؛مدقم یدمحا ؛دمحم ،یرابخا

 .69-36 صص 9398 ناتسبات
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 ،هلزلز نارحب رد ناریا شناد تیریدم یرکف بتاکم رب ینتبم نارحب تیریدم بوچراچ هئارا ،(5398) هیضرم ،هداز شیورد ،نامیپ ،ناوخا
 .8 هرامش-27 هرود

 هرگنک نیلوا و تمالس و یندب تیبرت شیامه ،ناریا یمالسا یروهمج شزرو یفنص ماظن یحارط رب رثؤم لماوع ،(1398)رفولین ،یدازآ
 .26-60 صص -1398 ،نالیگ هاگشناد یشزرو تیریدم

 ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(دنجریب رهش یدروم هعلاطم)لماعریغ دنفادپ درکیور اب یرهش شیامآ ،(1398)ملسم ،تخدهاش یلیعامسا
 .608-8 ،سردم تیبرت هاگشناد ،ایفارغج هورگ ،یناسنا مولع هدکشناد

 .22-30:صص ،هفص یشهوژپ یملع هیرشن ،مب گرا رد لماعریغ عافد ،(4298)دمحا ،یدج نایرغصا
 دیهش هاگشناد ،یرامعم هدکشناد ،نارهت یصصخت یارتکد هلاسر ،لماعریغ دنفادپ رد هنارامعم تامازلا ،(9198)دمحا ،یدج نایرغصا

 .559-8 صص .یتشهب
 ،زاریش دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،لماعریغ دنفادپ درکیور زا هدافتسا اب نما یبهذم ناکم یحارط ،(1398) ،دمحا ،یرصاب

 13-8 ،ناریا ،زاریش
 لماعریغ دنفادپ هاگدید زا یشزرو هعومجم یسررب ،(9398)یکراشف یمشاه داوجدیس و یریدم یدهم و یدیعس یلع ؛دمحم ،یغادب

 سنارفنک یمئاد هناخریبد ،دهشم ،نارحب عماج تیریدم یللملا نیب سنارفنک نیمشش ،(نارهت یدازآ هاگشزرو :یدروم هعلاطم)
 .نارحب عماج تیریدم یللملا نیب

 اب نیلولعم یسرتسد رد یواست تهج یشزرو نکاما رارقتسا ینیزگ ناکم یاهرایعم یدنب تیولوا و نییعت ،(1398) نارماک ،یناجزارب
 .8-598 صص یرامعم و رنه هدکشناد ،زاریش دازآ هاگشناد ،دشرا همان نایاپ ،یبتارم هلسلس لیلحت شور زا هدافتسا

 هدکشناد ،یمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،نامرک رد لماعریغ دنفادپ درکیور اب یگنهرف عمتجم یحارط ،(1398)دنمرهب
 .557-8 صص ،یرامعم رنه

 یعافد متسیس زا ماهلا اب یزاس نامتخاس رد لماعریغ دنفادپ تهجرد یراکهار یتوبکنع هانپ ناج ،(3198)دمحمروپ اهس و شرآ ،نارسپ
 .44-49 صص .یتعنص هاگشناد ،لباب ،مواقم یاه هزاس و لماعریغ دنفادپ سنارفنک نیلوا ،ینیمزریز یاه توبکنع

 رد هتشذگ یاه گنج تایبرجت زا یریگ هرهب نردم یاه هاگهانپ رد هزاس ،(5398)یلگدیب ناودرا و یرگسع یلع و دیشهب دیس ،ینیسح
 یروانف یملع بطق ،نارهت هاگشناد ،نارهت ،هزاس و یرامعم یللملا نیب سنارفنک نیمود ،مشش لسن یاه گنج رد هاگهانپ یحارط
 .81-52 صص ،ابیز یاهرنه سیدرپ یرامعم

 نیلوا ،هلزلز ربارب رد یریذپرطخ شهاک تهج یراکهار لماعریغ دنفادپ ،(0398)رفهب یدازریش میرم و یردب یداه و یلع ،یفنح
 زکرم ،شناد حرط نایک تکرش ،لیبدرا ،اه شلاچ و اهراکهار ،ناریا یطیحم تسیز یاه نارحب و یعیبط تارطاخم یللملا نیب سنارفنک
 .درکرهش هاگشناد بآ عبانم تاقیقحت

 همان نایاپ ،یهاگهانپ نما یاضف کی ناونع هب ورتم یاه هاگتسیا یزاس بسانم رد لماعریغ دنفادپ یاهراکهار ،(1398)رایدنفسا ،یناقهد
  ،رتشا کلام یتعنص هاگشناد ،دشرا یسانشراک

 ،یمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناریا یمالسا یروهمج رد لماعریغ دنفادپ رد رثؤم لماوع ،(1398)نمهب ،داژن نامحر
 .518-8 صص ،تیریدم و داصتقا هدکشناد

 .54-49 ص ،زاریش ،یشزرو ناریدم شیامه نیمهدزای ،یشزرو نکاما تخاس رد لماعریغ دنفادپ ،(2398)هموصعم ،یوضر
 مولع هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناهفصا رد یرهش یزیر همانرب و ایفارغج رد لماعریغ دنفادپ دربراک ،(6398)نیهم ،یدهاز

 .ایفارغج ،یناسنا
 ،لماعریغ دنفادپ ،یضارا زا هدافتسا یزیر همانرب رد لماعریغ دنفادپ یاهدرکیور و لوصا لیلحت ،(0398)ینایک ربکا و یلعضرف ،یرالاس

 88 -47 ص ،49 یپایپ ،7 هرامش ،مهن لاس
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 رد لماعریغ دنفادپ یاه ناملا روطت ریس و یموهفم یحارط ،(3198)یربکا زانهم و نابهد دمص و هداز میهاربا یرهم و دمحم ،رازگساپس
 .87-8 صص ،نارمع هناخ ،نارهت ،نامتخاس ینمیا یلم شیامه نیمود ،ناریا یرهش یحارط و یرامعم

 نیموس ،نامتخاس یرامعم رد یریذپ رطخ شهاک تهج لماعریغ دنفادپ لوصا زا یریگ هرهب ،(6398)رفص ،لگ هدازیلع و ردان ،یقداص
 .یرهش تیریدم و یرامعم ،رنه سنارفنک نیلوا و یرهش هعسوت و نیمز مولع یللملا نیب هرگنک

 لماعریغ دنفادپ یزیر همانرب یاتسار رد یرهش راتخاس یبایزرا ،(0398)رغصا ،یمتاخ ؛رصان ،یلابقا ؛ریشب ،ییاباب گیب ؛نیدباعلا نیز ،یلداع
 808 ص ،79 هرامش ،3 هرود ،طیحم شیامآ ،بانب یدروم هعلاطم SWOT شور زا هدافتسا اب

 ، حناوس ربارب رد اهرهش یریذپرطخ شهاک تهج یراکهار لماعریغ دنفادپ ،(9398)یرداق میرم و ینیسحمالغ میحر و نیمار ، نایرکسع
 .9398 - یرهش هعسوت و یرامعم ،هزاس یللملا نیب هرگنک نیمود

 یاتسار رد یعیبط تارطاخم و ایالب و تیریدم یزیر همانرب ،(3198)روهظ یبتجم و یئارق این دمحم بارهس و دمحم دیس ،هداز یرکسع
 .نادهاز ،یمالسا ناهج نانادیفارغج یللملا نیب هرگنک نیمراهچ ،رادیاپ هعسوت

 ،لباب ،مواقم یاه هزاس و لماعریغ دنفادپ سنارفنک نیلوا ،یرامعم تاظحالم و لماعریغ دنفادپ ،(3198)یمخفا یربکا دواد و یلع ،یجرف
 .58-8 :صص .لباب یناوریشون یتعنص هاگشناد

 همان نایاپ ،نارهت 6 هقطنم هلزلز ربارب رد یرهش لماعریغ دنفادپ درکیور اب یشزومآ یربراک یریذپ بیسآ یبایزرا ،(2398)شونرهم ،یتالحم
 .318-8 ،زاریش ،یرامعم و رنه ،زاریش دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک

 رد لــماعریغ دــنفادپ هاگدید زا هژیو یاه یربراک یراوج مه یناکم یزاس لدم ،(4398)دیعس این یردیح و یفطصم ،همشچ هد یدمحم
 .7 هرامــش ،مهدزوــن هرود ،اــضف شیاــمآ و یزیر همانرب هــمانلــصف .زاوــها رهش نالک

 .31 ص ،تشر ،نالیگ یشزرو مولع و یندب تیبرت یلم شیامه ،یشزرو یاهانب رد لماعریغ دنفادپ تامازلا ،(2398) هیضار ،یدمحم

 درکیور اب یرهش تیریدم ی هزوح رد نارحب تیریدم یزیر همانرب ،(4398)یزاریش یمیرک دماح و یترصن رایرهش و دومحم ،یریدم
 زییاپ ،43 لماعریغ دنفادپ هتفه همان هژیو ،نارحب تیریدم همانلصف ،4 هرود ،MCDM و SWOT شور زا هدافتسا اب لماعریغ دنفادپ
 .08-0 صص ،ناتسمز و

 یلم سنارفنک نیمراهچ ،لماعریغ دنفادپ درکیور اب جدننس رد یناتسرامیب یحارط رد ،(6398)نایلیل اضردمحم و ناکشا ،یخودرم
 .62-26 ص ،نارمع یسدنهم رد ریخا یاهدرواتسد

 .مشش شیاریو نامتخاس یلم تاررقم مکی و تسیب ثحبم سیون شیپ ،(1198)نکسم و نامتخاس تاقیقحت زکرم
 تیریدم و یریگشیپ نامزاس ،نارهت رهش هلزلز تافلت و تاراسخ عیرس نیمخت هناماس ،صخشمان ،ریذپرطخ شهاک و یریگشیپ تنواعم

 .نارهت رهش نارحب
 .318 ص ،تفرشیپ ناماگشیپ هرگنک نیمهدزیس ،نامرک رد هلزلز یعیبط یالب شهاک رد نارحب تیریدم دنیارف ،(2398)نامحر ،یزعم
 لاس (نیمارو رهش : یدروم هعلاطم) لماعریغ دنفادپ درکیور اب یرهش تیریدم ،(2398)یروشک نمحرلادبع و داوج دیس ،بسن یسوم

 .رهش ایاپ یشهوژپ هلجم 07-79 ص ،2398 ناتسمز ،8 هرامش ،لوا
 شیامه نیتسخن ، لماعریغ دنفادپ و هلزلز ربارب رد اه نامتخاس یحارطرد یرامعم تاظحالم ،(5398)اضریلع ، نشور رابت لگازریم 

 .تخاس حلاصم و یرامعم
 شیامه نیمهن ،لماعریغ دنفادپ لوصا اب بسانتم نارهت رهش یشزرو یاه نلاس عیزوت هوحن لیلحت و یسررب ،(4398)دیجم ،رومان

 .57-38 ،یشزرو مولع و یندب تیبرت یللملا نیب
 نیمود  ،لماعریغ دنفادپ لوصا زا هدافتسا اب یرامعم رد یریذپرطخ شهاک تهج یراکهار ؛(0398)رادنید هیروح و اسن ، یلالج ءاسن

 .یرهش هعسوت و نیمز مولع یللملا نیب هرگنک

 جیسب نامزاس ،شنادایاپ همانلصف ،هلزلز اب هلباقم رد بیسآ شهاک یاهراکهار ،(5398)رادروخرب کمایس و نیسح ،یکراشف یمشاه
 .لوا لاس ،یلخاد تیریدم و لماعریغ دفادپ هورگ راک ،ناهفصا ناتسا یسدنهم
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