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 هدیکچ
 ریسم اهصخاش هک ییا نآ زا و تسا رادیاپ هعسوت و نارحب تیریدم هزوض رد یدربراک و دیدج تاعوروم نیرتمهم زا یروآبات
 ،  اتهسار نیهمه رد . تهسا  یرورهر و مزال   یهملع ههیرظن و موهفم ره یاهصخاش تخاعش نیارباعب ،دعتسه یشخبرثا و هعسوت یلصا
 رظن زا و یدربراک  ده رظن زا رراض حهوهپ .دشابیم لیبدرا رهش یروآبات یدیلک یاهنارشیپ ییاساعش قیقحت نیا یلصا  ده
  .تهسا    لهیبدرا رههش حرهس رد    یرههش لئاهسم ههب اعشآ ناگربخ لماش قیقحت یرامآ هعماج .تسا یلیلحت -یفیصوت ،شور و تیهام
  رازهفا مرهن زا  قهیقحت  نهیا  یاهه هداد  لهیلحت و هیز ت یارب و تسا هدمآ تسدب رفن 440 یفرب هلولگ یریگ هنومن شور هب هنومن م ض
  و تاراهسخ تدش ،تارطاخم حهاک ،یداهن رتسب ،دمآرد یاهریاتم هک دهد یم ناشن قیقحت یاه هتفای .تسا هدش هدافتسا کم کیم
 -یمسج تیعرو ،بساعم یلاش طیارش هب یریذپتشگرب ییاناوت یاهریاتم و یراذگریثات یاههبتر نیرتالاب بیترت هب اهداهن طباور
    داهعبا اوهصخ رد .دهنراد ار یلک یریذپریثات یاههبتر نیرتالاب بیترت هب تاراسخ ناربج ییاناوت و زادناسپ ،یدام هیامرس ،یضور
 داعبا هب مه یریذپریثات یاههبتر و یداصتقا و یعامتجا ،یدبلاک ،یداهن داعبا هب بییرت هب یراذگریثات یاههبتر زین قیقحت هناگراهچ
 ،   داوهس حرهس رهیاتم 40 ، حهوههپ نیا هدش یسررب ریاتم 88 نایم زا یلک تلاض رد .دراد قلعت یداهن و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا
   تاراهسخ تدهش ،  یداههن طهباور ،  یتاهیض یاهه  تخاهسریز و  وهرخ ، ازرهرخ یاهیربراک ،دمآرد ،یداهن رتسب ،تارطاخم حهاک
 یزیرهمانرب هنوگره هک نیا ه یتن .دناهدش باختنا یرهش یروآبات رب رثوم یدیلک یاهریاتم ناوععهب یناسردادما زکارم و تراهم
  رههش یروآ باهت  حیازهفا رد  اههریاتم  نهیا  .دههد رارق هجوت دروم ار روکذم لماوع یدیلک حقن دیاب لیبدرا رهش یروآبات یارب
  .دعیآیم باسض هب لیبدرا رهش ندومن روآبات رد لوا تیولوا و دعتسه یعییاپ یگتسباو و الاب ذوفن تردق یاراد لیبدرا

 
 ،MICMAC  رازرفا مررن ، یدریلک یاهنارشیپ ،متسیس یرادیاپان و یرادیاپ ،یرهش یروآبات :یدیلک تاملک
 .لیبدرا رهش
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 همدقم
 و هدش رتریذپبیسآ یاهدنیازف تروص هب دارفا و عماوج هک تسا عوضوم نیا رگنایب ریخا نایلاس رد هداتفا قافتا یایالب
    لاماوع زا تاسد نایا و (Mayunga, 2007:1; Ainuddin and Routray, 2012: 26 ) داناهتفای شیازفا زین اهکسیر
  لیدابت نارحب تیریدم یهصرع رد مهم یاهزوح هب ،حناوس راثآ شهاک روونم هب یروآبات موهفم هک تسا هدش ثعاب
-بات .دوشیم هدافتسا تارک هب یروآبات یهژاو زا اهزور نیا ،لیلد نیمه هب .(331 :5322 ،ناراکمه و ییاضر) دوش
  هاب دوخ هبون هب هک دبای هعسوت ،اهتسایس و تالخادم قیرط زا دناوتیم و تساراد ار اهتیفرظ زا یاهعومجم یروآ
   رایخا یااه لااس رد ،ور نمیاه زا .دنکیم کمک ،ثداوح لباقم رد یبایزاب و خساپ رد هعماج ییاناوت شیازفا و داجیا
  رابارب رد روآبات هعماج هب یبایتسد رب ار دوخ یاه تیلاعف رتشیب تارطاخم شهاک هنیمز رد لاعف یاه سناژآ و اهداهن
 رد     تایلاعف هاب رتاشیب یاشخب هزیگنا یارب ((HFA وگویه یراک بوچراچ هک یاهنوگهب ،دناهتخاس زکرمتم تارطاخم
  بواصم اماهوکوی دربهار و (3332-3333) یعیبط حناوس شهاک یللملانیب ههد یراک بوچراچ یپ رد یناهج حطس
      یرااک هرود ناایاپ زا داعب .تافرگ لکاش ،3332   لااس هاب (UNISDR  ) حناواس شهااک یللملا نیب دربهار و 5332
 یادنس بوچراچ ،ابالب لباقم رد عماوج و للم یروآبات دوبهب و شیازفا تهج رد (4333-4233) وگویه بوچراچ
      یادناس رهاش رد داحتم لالم نامزااس یناهج سنارفنک نیموس رد حناوس یریذپرطخ شهاک فده اب (3233-4233)
   .(1 :5322 ،ناراکمه و یدیعس) دیسر بیوصت هب 4233 سرام 52 هخروم رد نپاژ
  یلاصا یازجا .تسا هدش لیکشت یمتسیسارف و یمتسیسریز  لتخم یازجا زا متسیس کی ناونع هب اهرهش یروآبات
  یااه کراحم  هاک  تاهج نآ زا اهریغتم نیا .دنشابیم یدیلک یاهریغتم ،هعسوت و یزیرهمانرب رد متسیس ةدنهد لیکشت
- یام  لکاش  ییالااب  یاشخبرثا اب ار هعسوت یلصا ریسم ،اهریغتم نیا .دنوشیم هدیمان نارشیپ یاهورین ،دناهعسوت یدیلک
  تاسرد شجنس هک تفگ ناوتیم .تسا یرورض و مزال یرهش یروآبات یدیلک یاهنارشیپ تخانش ،نیاربانب .دنهد
 .تسا صوصخ نیا رد مهم یاهنارشیپ ییاسانش مزلتسم ،اهرهش یروآبات
 ، لیاس ،     هالزلز نواچمه یتارطااخم رابارب رد یریذاپ     بیاسآ یالااب لیاسناتپ یاراد یاهرواشک هالمج زا ناریا روشک
   رد نارایا یاهرهاش رثکا دننام هب و هدوبن هییق نیا زا ینثتسم مه لیبدرا رهش .تسا ....و یاهداج ثداوح ،یلاسکشخ
     و هدواب ناشخ یواج طیاراش یاراد ، هتاشاد هلزلز هقباس هکنیا رب هوالع لیبدرا رهش .دراد رارق یریذپبیسآ تیعضو
  تاهج تسا مزال هک تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ...و هدایپ نارباع یتوف رامآ و هدعم ناطرس هب التبم رامآ نیرتالاب
  یااهنارشیپ یترابع هب ای و اهریغتم هک ییاجنآ زا .دنوش ییاسانش یروآبات یدیلک یاهنارشیپ ،هدشدای دراوم شهاک
   زا اات تاسا هدش یعس هلاقم نیا رد ،ور نیا زا ،تسا هدشن ییاسانش تارطاخم ربارب رد لیبدرا رهش یروآبات یدیلک
   لایبدرا رهاش یروآ باات یدیلک یاهنارشیپ کمکیم رازفامرن زا هدافتسا اب و هطوبرم ناسانشراک زا یهاوخرون قیرط
 یروآ  باات یدایلک یاهنارشیپ هک دشابیم لکش نیا هب قیقحت نیا یلصا لاوس اذل .دوش ییاسانش تارطاخم ربارب رد
 ؟دنمادک تارطاخم ربارب رد لیبدرا رهش
                                                                                                                                قیقحت هنیشیپ
 دالیم زا لبق نرق کی هب لقادح نآ دربراک هک تسا ینالوط رایسب هقباس یاراد یروآبات حالطصا ردناسکلا هتفگ هب انب



 999 ...رد یدیلک یاه نارشیپ ییاسانش

  نیاتال  لاعف زا  یدالیام 12  نراق  لایاوا رد یروآ باات هژاو   هاک یلااح رد .(Alexander, 2013: 2708 ) ددراگیم رب
"Resilire" تسا هدش یسیلگنا نابز دراو ،نتشگزاب دوخ لاح هب و شهج یانعم هب (Amaratunga & Haigh, 2011: 

  ااب یا هالاقم رد یروآ باات ردپ ناونع هب گنیلوه رابنیتسخن ار یروآبات حالطصا عبانم زا یرایسب دانتسا هب و (1-11
  تاسا ه  دراک حراطم  یتاسیز   طیاحم هاگداید ااب 2132  لااس رد "یکیژولوکا یاهمتسیس یرادیاپ و یروآبات" ناونع
(Bliki, 1997: 54153 :3322 ،ییاضر زا لقن هب ؛) اایالب  تیریدام  داننام یملع رب  لتخم روطب دعب هب نامز نآ زا و ، 
- باات ،3332   هاهد راخاوا رد و (52-32 :2322 ، نارااکمه و مدقمیناملس) تسا هتشاذگ ریثثت یژولوکا و یسانشناور
     مواب هاب یاعیبط یاسانش مواب زا (3333) رگدا دننام ینانادیفارغج و (5332) لیاباتاب دننام یناناداصتقا تمه هب یروآ
  حراطم زا  ساپ  هاهد ود  ًاادوداح  یانعی 3332 ههد رد یزاسرهش رد یروآبات هکنیا و هداد ریسم رییغت یناسنا یسانش
    واگویه شیاامه رد یدالیام 4333  لااس زا حناوس تیریدم ثحابم هب یروآبات هژاو دورو ًااتیاهن .دش رهاظ ،شندش
   ترواص هاب روآ باات عماوج داجیا و روآبات تشیعم ،روآبات عماوج دننام یمیهافم ،ریخا یاهلاس رد و دش حرطم
-    باات صواصخ رد یعمااج ًااتباسن تاقیقحت و (Manyena, 2006: 435) تسا هتفر راک هب یملع تالاقم رد لومعم
   راماش تاشگنا دننک مادقا یرهش یروآبات یاهریغتم ییاسانش هب هک یتاقیقحت اما تسا هتفرگ تروص عماوج یروآ
 .دناهدش رکذ تاقیقحت نیا ،همادا رد هک تسا هدوب
    عوان جناپ ؛هیامراس رب ینتبم درکیور کی ،هعماج یروآبات موهفم دربراک و کرد ناونع اب یاهلاقم رد (1333) اگنایام
      نیراتمهم ار یاعیبط هیامراس و یاکیزیف هیامراس ،  ینااسنا هیامراس ،یداصتقا هیامرس ،یعامتجا هیامرس لماش هیامرس
  یااه صخااش و اهرایعم یحارط هنیمز رد یاهعلاطم (3233) ناراکمه و رتراک .دنکیم یفرعم یروآبات یاهصخاش
 ، یدااصتقا ، یعاامتجا یروآ باات داعبا رد اهنآ بختنم یاهصخاش هک دناهداد ماجنا یعیبط یایالب ربارب رد یروآبات
- باات یرهش یزیرهمانرب ناونع اب یقیقحت رد (5233) اتاگامای و یفیرش .دشابیم هعماج هیامرس و یتخاسریز ،یداهن
 نیب طباور هدنهد ناشن هک دنیامن یحارط ار یموهفم بوچراچ کی ات دناهدرک شالت ،هدمع یاهرایعم و لوصا :یروآ
 ،    نیامز زا هدافتاسا نواچمه یرهاش قطانم یروآبات یبایزرا یلصا یاهرایعم .تسا  لتخم یاهرایعم زا یاهعومجم
   یدااهن و یعاامتجا ، یدااصتقا ،یطیحم داعبا هک دناهدرک میسقت یلصا عوضوم دنچ رد ار ...و تشادهب ،اه تخاسریز
  یزااس صخااش و یروآبات یموهفم نییبت ناونع اب یقیقحت رد (3322) ناراکمه و نایعیفر .دهدیم ششوپ ار رادیاپ
 ،یعامتجا هناگراهچ داعبا بلاق رد یروآ بات شجنس یارب بولطم یاهصخاش ،روحم عامتجا حناوس تیریدم رد نآ
  ااب  یاطیحم یروآ باات  نازایم (3322) نا رااکمه و یحلاص .دننکیم داهنشیپ ار یطیحم - یدبلاک و یداهن ،یداصتقا
- باات یاههفلام و داعبا نییعت اب هک تسا هدش نآ رب یعس هلاقم نیا رد .دناهدرک یسررب ار تیلع ةکبش لدم زا هدافتسا
  صخاشم  یاطیحم یروآبات یارب یداهنشیپ یاههفلام و داعبا ،هدش هعلاطم یاهلدم و اهبوچراچ هب هجوت اب یروآ
  نازورااشک یروآبات شیازفا رب رثوم لماوع یدنبتیولوا ناونع اب یقیقحت رد (2322) رادیقیساجس و ولقداص .دوش
-  باات رد راذاگریثات لماع نیرتمهم یزرواشک تالوصحم همیب هعسوت هک دناهدیسر هجیتن نیا هب ،یلاسکشخ ربارب رد
 و  ااهریغتم  ریثاات  لایلحت و  ییااسانش (4322   ) نارااکمه و یناملاس .داشابیم یلاسکشخ هرطاخم ربارب رد اهنآ یروآ
 اهریغتم نیرتراذگریثات یعامتجا و یداهن یاهریغتم هک هداد ناشن نآ جیاتن و دناهدرک هعلاطم ار یروآبات یاهصخاش
-  باات یااهصخاش یاقترا تارثا لیلحت ناونع اب یاهلاقم رد (1322) ناراکمه و نایاش .دنتسه هعماج یروآبات رد
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   رابارب رد ییاتاسور  یااه  هاگتنوکاس یروآ     باات نازایم بالیاس لاباقم رد ییاتاسور یاههاگتنوکس یرادیاپ رب یروآ
         نیاب رد یراذاگرثا نیرتاشیب هاک هداد نااشن قایقحت نایا جیااتن .دناهدرک یسررب ار لیس نوچمه یطیحم تارطاخم
  .تاسا یداصتقا صخاش هب طوبرم یراذگریثات نیرتمک و یعامتجا هیامرس صخاش هب طوبرم یروآبات یاهصخاش
   ااب رابارب و دناهدومن هلزلز عوقو رطخ ربارب رد لیبدرا رهش یروآبات شجنس هب مادقا مه (1322) هدازاشاپ و یدمحم
 هفلوم نیرترثوم میقتسمریم و میقتسم تارثا عومجم اب یدبلاک ی هفلام ،هناگراهچ یاه هفلام نیب زا ،شهوژپ یاه هتفای
 .تسا هدوب لیبدرا رهش یروآ بات رد
 یروآ   باات ماهم یااه   صخااش نیایعت صواصخ رد هک درک نایب هنوگنیا ناوتیم قیقحت هنیشیپ یسررب هب تیانع اب
   لایلحت شور ااب یروآ  باات یدایلک نارشیپ ییاسانش صوصخ رد اما ؛تسا هتفرگ تروص یعونتم تاقیقحت یرهش
   مااجنا ناراهت رهش زا یشخب یارب اهنت و4322 لاس رد ناراکمه و یناملس طسوت قیقحت کی اهنت کمکیم یراتخاس
    هاکنیا و دواش مااجنا رتگرزب یاههدودحم یارب یروآبات صوصخ رد تاقیقحت تسا رتهب هک یلاح رد .تسا هتفرگ
 زا ،   نیانچمه .داشاب هتاشاد یتوافتم یاهنارشیپ دناوتیم دوخ یناکم و ینامز طیارش هب هجوتاب یایفارغج هدودحم ره
 یروآ  باات یدایلک یاهریغتم ییاسانش تهج یقیقحت (لیبدرا رهش) قیقحت نیا هعلاطم دروم هدودحم یارب هک ییاجنآ
 .دوش ییاسانش لیبدرا رهش رد یروآبات یدیلک یاهریغتم قیقحت نیا رد تسا هدش یعس ،تسا هتفرگن تروص
 یرظن ینابم
    هاتفرگ هماشچرس (نتاشاد فاطعنا) (Resilire) نیتال تغل زا لصا رد یروآبات ،هدش رکذ نیا زا شیپ هک هنوگنامه
 ،  متاسیس اای دوجوم کی ییاناوت هب یروآبات تغل یمومع دربراک .دشابیم هیلوا تلاح هب تشگزاب ینعم هب هک ،تسا
 ,Kelin et al)  دراد تالالد ، هتخیاسگ مه زا نآ تیعضو هک هحناس کی عوقو زا سپ یعیبط طیارش هب تشگزاب یارب

 ,Botton et al ) درایگیم رارق هدافتسا دروم متسیس کی یکیمانید تیلباق یانعم هب یروآبات ،یلک روطهب .(39 :2003

  .دوریم راک هب هتشذگ هب تشگزاب موهفم هب بلما و (102 :2006
 زورب یناهگان تروص هب یخرب و یجیردت تروص هب تارییغت زا یخرب نکیل دنرییغت لاح رد اهرهش همه هک ییاجنآ زا
  شهااک  یاللملا  نیاب یژتارتسا رتفد  یرعت ربانب .دومن یقلت یبسن یرما ار روآبات رهش موهفم ناوت یم ،اذل ؛دنیامن یم
 ثداوح رد عیرس یناوتزاب و تمواقم یارب یرهش یاهمتسیس ییاناوت هب یرهش یروآبات دحتم للم نامزاس تارطاخم
  اهرهاش  داح نآ رد  هاک تسا ینازیم ای دح ،هجرد ناونع هب یرهش یروآبات ،رگید یترابعهب .دوشیم هتفگ زیمآهعجاف
  و روایرپ)  دنتاسه رییغت لمحت هب رداق ،دنوش یهدنامزاسزاب اهدنیارف و اهراتخاس زا یدیدج یهعومجم هب هکنیا زا لبق
   .(432 :3322 ،ناراکمه
  و یرایگ هزادانا   یاراب مزال یااه  صخااش نیایعت ،روآ  باات تااعامتجا هب طوبرم یاهشخب نیرتمهم ثحابم زا یکی
 ،      ییارااک هاک داننک لامع هایلوا طیاراش زا یا هعومجم ناونع هب دناوت یم اه صخاش .تساهنآ یروآبات نازیم یبایزرا
  یرایگ هزادانا ار  دانا هدش یحارط حناوس یروآبات دوبهب یارب صاخ یلکش هب هک ار یتاوحالم و اه تسایس ،اه همانرب
    نواچ .دناشاب لاماع نآ   رگناایب و یواق ،بسانتم هک تسا ییاهریغتم ییاسانش ،اهصخاش داجیا رد مهم هلحرم .دننک
  ناوات   یام تأراج هاب ، نونکاات .دوشیم نییعت هدش باختنا یاهریغتم تیفیک یانبم رب اهصخاش  عض و توق هطقن
  رابارب رد تاعامتجا یروآبات نازیم یزاسیّممک یارب اهصخاش ییاهن یدنبهتسد زا یصخشم هعومجم چیه هک تفگ
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  یمواهفم یروآ  باات عاامتجا و یروآ  باات هاکنیا رب ینبم ،یملع هعماج رد یلک عامجا یلو ،تسا هدشن هئارا حناوس
 ،داعبا نیا هب هجوت اب .دراد دوجو ،تسا یطیحم و یدبلاک ،یداهن ،یداصتقا ،یعامتجا دننام یداعبا لماش و هبناجدنچ
  ااه     نایا زا کای ماداک داننک نیایعت دیاب تاقیقحت هک تسا هدش هئارا یروآبات یبایرزا یارب ییاهصخاش و اهرایعم
 زا یشان دوخ ،لماوع هنوگ نیا ایآ عقاو رد و دنتسه اهنآ نیب لخادت نازیم و یروآبات هب طوبرم جیاتن هدننکینیبشیپ
   نادنماشیدنا فراط زا هدش حرطم یاهصخاش 2 لودج رد .(Cutter et al, 2008:4-10) دنتسه رتیساسا یاهدنیارف
  .تسا هدش هیارا هصالخ تروص هب یروآبات هزوح

 یروآبات رد حرطم یاهصخاش -1لودج

  اهصخاش /داعبا ای یتاعلاطم یاهبوچراچ لدم ای ققحم
Emergency 

Management 
Australia (EMA) , 

2001 

 ؛(نانیمطا تیلباق ،یسرتسد ،ششوپ) یتخاسریز تیعضو ؛(یگدنز طیارش یاهباختنا ،هکبش ،اهتراهم ،تیسنج ،نس ،دمآرد ،تمالس) یصخش تایصوصخ
 طیارش ؛(یسنج لداعت ،ترجاهم ،ینس راتخاس) اهشیارگ و یتخانشتیعمج طیارش ؛(تاعادبا ،مادختسا حوطس ،لوزن و دشر) اهشیارگ و یداصتقا طیارش
 .(اوهوبآ ،یفارگوپوت ،یرود) ییایفارغج تایصوصخ ؛(یگدولآ ،عونت ،یرادیاپ) یتسیز طیحم

Mayunga, 2007 ااه ترااهم ، تمالاس ،    تالیاصحت) ینااسنا هیامراس ؛(ااه یراذاگ هیامراس ،زادناسپ ،دمآرد) یداصتقا هیامرس ؛(اههکبش ،اهراجنه ،دامتعا) یعامتجا هیامرس ، 
 .(متسیسوکا ،بآ و نیمز ،عبانم) یعیبط هیامرس ؛(تعنص/لماشم ،یمومع تاسیسات ،نکسم) یکیزیف هیامرس ؛(تاعالطا/شناد

Cutter et al, 2008 تیعمج) یعامتجا ؛لحاوس زا تظافح یاهراتخاس ،یتسیز طیحم عونت ،ذوفن لباقریم حطس دصرد ،شیاسرف خرن ،تافلت نازیم و اهبالات حطس) یکیژولوکا 
    یدااهن ؛(یرهاش یلاام عبانم ،تورث دیلوت ،اهییاراد شزرا ،لاغتشا) یداصتقا ؛(یداقتعا نامزاس ،هعماج یاه شزرا یگتسبمه ،یعامتجا یاه هکبش ،یسانش
 رارمتسا یاههمانرب ،لباقتم طابترا ،هلباقم یاههمانرب ،یدنبهقطنم و یزاسنامتخاس یاهدرادناتسا ،یرارطضا تامدخ ،تارطاخم شهاک یاههمانرب ،تکراشم)
 هعماج یگتسیاش ؛(یراجت زکارم و اه هناخراک ،ینوکسم یاههناخ تیکلام و نس ،لقن و لمح هکبش ،یتایح یاهنایرش و اهتخاسریز) یتخاسریز ؛(تامدخ
 .(یگدنز تیفیک ،هافر و تمالس ،یناور یسانشبیسآ ،یاهرواشم تامدخ ،کسیر و یلحم کرد)

Catter et al, 2010 و بسک نازیم ،لاغتشا ،هنالداع دمآرد ،نکسم ،هیامرس) یداصتقا یریذپفاطعنا ؛(یتشادهب تاناکما ،همیب ،وردوخ ،نفلت هب یسرتسد) یعامتجا یریذپفاطعنا 
  و ماو یااطعا ،اهداهن یریذپتیلوسم ،رطخ قطانم رد نکاس تیعمج دصرد ،رطخ شهاک حرط ششوپ تحت تیعمج) ینامزاس /یداهن یریذپفاطعنا ؛(راک
  یریذاپ   فااطعنا ؛(یاسایس یگراپدانچ ،  رگیداکی ااب یتلودریم و یتلود یاهنامزاس طابترا ،مدرم و رگیدکی اب یاهلحم یاهنمجنا و اروش طابترا ،تارابتعا
 .(یتایح یاهنایرش هب یسرتسد ،نفلت هب یسرتسد ،ینامرد و یتشادهب تاناکما و ینوکسم یاهدحاو ماکحتسا ،اههاگهانپ) ییانبریز /یتخاسریز

Normandin et al, 
2011 

         ؛نکاسم طیاراش ؛یاطیحم تاسیز طیاراش ؛تاربااخم ؛هامیب شاشوپ ؛یژرنا ؛تیعمج دشر ؛یرارطضا طیارش همانرب نتشاد ؛بآ عبانم هب یسرتسد ؛دمآرد
 .کسیر یبایزرا ؛شزومآ ؛هعماج یریگرد ؛یرهش یزیرهمانرب ؛تمالس ؛لاغتشا ؛تیسنج ؛تالیصحت ؛نس ؛ینمیا یاهدک و اهدرادناتسا

Ainuddin, 2012 ؛طوطخ ؛راک و بسک سایقم ،راک و بسک عون ،لاغتشا ؛یتمالس ششوپ ؛یعامتجا هیامرس نازیم ؛داوس حطس ؛تیعمج یسنج راتخاس ؛تیعمج ینس راتخاس 
 .یداهن طباور ؛یداهن درکلمع ؛یداهن رتسب ؛ینامتخاس مکارت ؛یناسردادما زکارم ؛نآ رمع و نکسم هریخذ ؛لقن و لمح هکبش

- باات رد  حراطم یاهصخاش و اههفلوم ،داعبا نوماریپ ینوگانوگ تاعلاطم ،دوشیم هوحالم 3 لودج رد هک هنوگنامه
 و هداد  راراق روندم ار یروآبات یصاخ هاگدید و رونم زا مادکره هک تسا هدش نایب یرهش یاهمتسیس و اهرهش یروآ
  لمااش و هبناجدنچ یموهفم ،روآبات عامتجا و یروآبات هکنیا رب ینبم یملع هعماج رد یلک عامجا .دناهتخادرپ نآ هب
 یعیسو هرتسگ یروآبات ثحبم هکارچ .دراد دوجو ،تسا یطیحم و یدبلاک ،یداهن ،یعامتجا ،یداصتقا دننام یداعبا
   رابارب رد عاماوج یروآبات ،یترابع هب .(25 :3322 ،شرورپ) دریگیم رب رد ار یناسنا عماوج و یرهش یاهمتسیس زا
    دراد راب رد یاطیحم یااه  هاصیصخ و یدااصتقا ،   یعاامتجا لاباقتم یگتاسباو زا    هدایچیپ هاعومجم کای ایالب تارثا
 .(52 :4322 ،ناراکمه و ینیرا ساگ)
 هعلاطم دروم  هدودحم
 هتفای شرتسگ یعاعش تروص هب و مان نیمه هب یتشد رد لیبدرا ناتسا یسایس – یرادا تیزکرم ناونع هب لیبدرا رهش
  (راونااخ 333542 ) رافن 331434  لایبدرا رهش تیعمج 4322 لاس رد روشک یمسر یریگرامآ نیرخآ ساسارب .تسا
    لایبدرا رهاش یدانبهیحان ساسارب .تسا هدش شرازگ راتکه 3321 زا شیب لیبدرا رهش تحاسم و تسا هدش شرازگ
 و یعامتجا ،یدبلاک یاهیگژیو یاراد مادکره هک تسا یرهش هلحم 132 و هیحان 55 ،هقطنم 5 یاراد ،عماج حرط رد
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 ، هداش    ماامدا یاتاسور هالمج زا یرهاش یاهتفاب عاونا ،یرهش تالحم نیا نیب رد .تسا یدرف هب رصحنم یداصتقا
 ،دنوارگ) دراد دوجو هدشیزاسهدامآ تفاب و کیناگرا تفاب ،کیناگراهمین تفاب ،یمسرریم و یاهیشاح یاههاگتنوکس
   قافوم ااهنآ یروآ     باات یترواص رد .دناشاب هتاشاد یاصاخ یروآ باات نازیم دنناوتیم اهنآ زا کیره هک ،(55 :4322
    هاک تاسا رکذاب مزال .دنوش ییاسانش صوصخ نیا رد یدیلک یاهنارشیپ و لماوع نیرتمهم ،هک دش دهاوخ هدیجنس
  رد یرواشک یالاب رامآ) یناسنا تارطاخم عاونا و درادن رارق یبسانم طیارش رد یرهش یروآبات ظاحل زا لیبدرا رهش
 ،     هالزلز عواقو لاامتحا) یاعیبط تارطااخم و (....  و هداعم ناطراس ، یرهاش نورد تافداصت ،یریگرد مرج صوصخ
 .دنکیم دیدهت ار رهش نیا (...و دیدش نادنبخی و امرس ،دیدش فرب :نوچمه یمیلقا تارطاخم

 
 هعلاطم دروم هدودحم هشقن -1 لکش

 1322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 قیقحت شور
-هداد  دایلوت و هیهت دنور رد .تسا یلیلحت -یفیصوت تروص هب شور رون زا و یدربراک فده ظاحل زا رضاح شهوژپ
 ، ااههاگشناد رد ناسانشراک و ناداتسا لماش ناگربخ تارون زا هدافتسا اب لیبدرا رهش یروآبات رب رثام یاهصخاش ،اه
    یراامآ هاعماج داداعت ندوبن صخشم هب هجوتاب صوصخ نیا رد .(2 لودج) تسا هدافتسا تارادا و یشهوژپ زکارم
    لایمکت یاراب اذال ، (یرهاش یروآ   باات) قایقحت عواضوم زا ناسانشراک تخانش رد ماهبا و (هطوبرم رما ناسانشراک)
  رکذاب    مزال .دامآ تاسد هاب حیحص خساپ اب همانشسرپ 332 دادعت ًااتیاهن هک دش هدافتسا یفرب هلولگ شور زا همانشسرپ
        طیاحم رد س اس و (هماناشسرپ یایاور داییات) تافرگ راراق ناسانشراک دییات دروم ادتبا همانشسرپ تالاوس هک تسا
 تسد هب 235/3اب ربارب هتخاس ققحم همانشسرپ یارب خابنوک یافلآ نومزآ جیاتن هک تفرگ رارق شجنس دروم یشیامزآ
   هاطوبرم هماناشسرپ ،زین یعقاو یطیحم رد .دشابیم (همانشسرپ) قیقحت رازبا یالاب نانیمطا تیلباق هدنهد ناشن هک دمآ
   هاب س اس ،       داش یاحارط لاماوع عطااقتم رااثآ نیایعت یاراب ،32 رد 32  دااعبا رد عطاقتم راثآ سیرتام تروص هب هک
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  هاب اهزایتما نیگنایم ًااتیاهن ؛دننک یهدزایتما 2 ات رفص زا ار مه رب لماوع یراذگرثا نازیم ات دش هداد هطوبرم ناسانشراک
 .دش کمکیم رازفامرن دراو دادعا و باختنا ییاهن زایتما ناونع
 کم کیم رازفا مرن زا هدافتسا اب یراتخاس لیلحت شور
- یام  رااک هب ددعتم داعبا یاراد و هدرتسگ یاهمتسیس رد هژیوهب اهریغتم نیب طباور لیلحت یارب یراتخاس لیلحت شور
  ةزواح رد مهم یاهریغتم ادتبا هک تسا هنوگ نیا رازفامرن نیا شور .دوشیم ارجا کمکیم رازفامرن رد شور نیا دور
      نایا ناایم طاابترا نازایم و دواشیم دراو تارثا لیلحت سیرتام دننام یسیرتام رد س س ،دوشیم ییاسانش رون دروم
  رد دواجوم یاهریغتم رب اهرطس رد دوجوم یاهریغتم .دوشیم هداد صیخشت ناگربخ طسوت ؛طوبرم ةزوح رد اهریغتم
   طاابترا نازایم  .دانریذپریثات ، ااه نوتاس یاهریغتم و راذگریثات ،اهرطس یاهریغتم بیترت نیدب ؛دنراذگیم ریثات اهنوتس
 رفص) دادعا بلاق رد ناسانشراک هورگ تارون ساسا رب ،هک یاهنوگب .دوشیم هدیجنس هس ات رفص نیب دادعا اب اهریغتم
 دنوشیم یراذگشزرا (دایز ریثثت یانعم هب 2) و (طسوتم ریثثت یانعم هب 3) ،( یعض ریثثت یانعم هب 2) ،(مدع یانعم هب
(Godet, 2006: 91). دوشیم ماجنا یلک هلحرم هس رد یراتخاس لیلحت ،یلک روط هب: 
   هامادا رواونم هب اما ،دراد یدرادناتسا و یمسر راتخاس تردن هب هک هلحرم نیا -لماوع /اهریغتم جارختسا :لوا هلحرم
   نداد دانویپ ماهب ،  تاسا ماهم هلحرم نیا رد هچنآ -اهریغتم نیب طباور نییعت :مود هلحرم ؛تسا یمازلا شزادرپ دنور
 ، نارااکمه و یرایز) یدیلک یاهریغتم ییاسانش :موس هلحرم و تساهنآ نیب طابترا هکبش  یصوت و لماوع و اهریغتم
1322: 51).   
 یسررب لباق تاصتخم  لتخم یحاون رد و رادومن قیرط زا رگیدکی رب اهریغتم (لباقتم ریثات لیلحت) یراتخاس لیلحت
       یریذاپرثا و یراذاگرثا نازایم ماداک راه هاک دراد هیحان راهچ رگیدکی رب اهریغتم لباقتم راثآ لیلحت تاصتخم .تسا
     زرام هاک (سیرتاام زاکر  م) دراد دواجو ماه یمجنپ هیحان هک تسا رکذب مزال) دهد یم ناشن ار رگیدکی رب اهنارشیپ
 .(3 لکش ) (دوشیم لماش ار یلصا هیحان راهچ زا یشخب

 
 یریذپریثات -یراذگریثات رادومن -2 لکش
 Godet and Gerber, 2006: 189 :عبنم
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   قیقحت یاههتفای

 یرهش یروآبات یاهریغتم و داعبا لباقتم تاریثات لیلحت-
   و یاسررب کام  کایم رازافا مران طیحم رد لباقتم تاریثات لیلحت شور زا یریگهرهب اب قیقحت یاهریغتم شخب نیا رد
 32   ااب یدااهن و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا دعب راهچ لماش 32*32 داعبا هب یسیرتام زا روونم نیدب .دناهدش لیلحت
      ناگدانهد خاساپ زا .ددراگ صخاشم (یرهاش یروآ   باات) متاسیس رد ااه نآ زا کیره تیعضو ات دش هدافتسا ریغتم
 .دنزادر ب قیقحت یاهریغتم ییاتود هسیاقم هب هک دش هتساوخرد
 (MDI)1میقتسم تاریثات سیرتام-
     زا لاصاح جیااتن ناواتب اات دش لیکشت اههمانشسرپ زا لصاح یاهنیگنایم ساسا رب میقتسم تاریثات سیرتام ادتبا رد
    تاریثاات و سیرتاام یااه   هداد هایلوا لایلحت .دروآ تسدب نآ اب طبترم یکیفارگ یاههشقن و اهرادومن ،لباقتم تاریثات
 نیا زا هک دراد دوجو سیرتام یارب هنیزگ 5332 عومجم رد ،سیرتام داعبا هب هجوت اب هک تسا نآ هدنهد ناشن عطاقتم
 53/23      هاک تاسا نآ زا یکااح هاک تاسا دصرد 53/23 سیرتام یگدشرپ هجرد .تسا یبایزرا لباق هطبار 441 ،نیب
  رااب ود اب یرامآ یاه صخاش ساسا رب سیرتام نیا رب هوالع .دنا هتشاد ریثات رگیدمه رب هدش باختنا لماوع زا دصرد
         ییالااب یایاور زاین عواضوم نایا هاک تاسا هدواب رادروخرب دصرد 332 یگدش هنیهب و تیبولطم زا یا هداد شخرچ
 .(2 لودج) دهد یم ناشن ار نآ یاهخساپ و همانشسرپ

 نآ یاه هرامآ و سیرتام یاه هداد هیلوا لیلحت -3 لودج
 یگدشرپ هجرد  عمج (2) یوق ریثات (3) طسوتم ریثات (2)  یعض ریثات (3) ریثات نودب رارکت دادعت سیرتام داعبا
32*32 3 312 113 413 522 441 53/23 % 
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    زا رتاشیب (یدااهن داعب یاهریغتم) یداهن دعب یراذگریثات ،(5 لودج) میقتسم عطاقتم سیرتام یلیلحت جیاتن ساسا رب
- هاب ، تاسا توافتم تیعضو یداصتقا دعب صوصخ رد یلو .(دصرد 2/12 لباقم رد دصرد 23) تساهنآ یریذپریثات
 ، راگید یوس زا .(دصرد 4/53 لباقم رد دصرد 5/12) دشاب یم نآ یراذگریثات زا رتشیب دعب نیا یریذپریثات هک یاهنوگ
 ...  و تارااسخ تداش ،  تارطااخم شهااک ،  یدااهن رتاسب ،دمآرد یاهریغتم بیترت هب ،شجنس دروم یاه ریغتم نیب رد
  تیعاضو ،  باسانم یلغاش طیارش هب یریذپتشگرب یاهریغتم لباقم رد و دنراد ار یراذگریثات نیرتشیب یداهن طباور
    زاایتما نیرتاشیب نیانچمه  .دانراد ار یریذپریثات نیرتشیب ...و تاراسخ ناربج ییاناوت ،یدام هیامرس ،یحور -یمسج
 ،یحور -یمسج تیعضو ،تاراسخ تدش یاهریغتم هب بیترت هب ،یریذپریثات و یراذگریثات صوصخ رد هدش بسک
  رتاشیب ...و یداهن رتسب ،دمآرد ،لاغتشا ،تاراسخ تدش یاهریغتم یراذگریثات نیب نیا زا هک ،تسا طوبرم ...و دمآرد
 رب (یرهش یروآبات) متسیس رب یرایسب ریثات هدش دای یاه ریغتم هک تسا نیا زا یکاح نیا و هدوب اهنآ یریذپریثات زا
   مهاس یانعی ، دانا   هدواب رتریذاپریثات یاحور - یماسج تیعضو و یدام هیامرس یاهریغتم لباقم رد و دنراذگ یم یاج
 .(5 لودج) دنراد (یرهش یروآبات) متسیس رب ریثات رد یرتمک

 

 

                                                           
1 -Matrix of Direct Influences 
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 رگیدمه رب اهریغتم و داعبا میقتسم ریثات -4 لودج
 دعب ریغتم  یراذگریثات   یریذپریثات 
   زایتما لک هبتر دعب هجیتن زایتما لک هبتر دعب هجیتن

  لاغتشا 25 3  15 32 
 
 
 
 یداصتقا

 راک و بسک عون 32 33  12 12 
 راک و بسک سایقم 23 33  13 43 
 دمآرد 21 2 زایتما 222 32 52 زایتما 355
 زادنا سپ 42 42 دصرد 4/53 14 5 دصرد 5/12
  یدام هیامرس 42 42 لوا هبتر 31 2 لوا هبتر

  یلغش طیارش هب تشگرب ییاناوت 23 13  41 2 

  تاراسخ ناربج ییاناوت 33 53  14 5 

  تاراسخ تدش 14 5  35 32 

  یتایح یاهتخاسریز و طوطخ 15 1  53 13 
 
 
 یدبلاک
 

 لقن و لمح هکبش 53 43  32 32 
 هینبا تیعضو 22 32 زایتما 253 34 1 زایتما 153
 یناسردادما زکارم 55 5 دصرد 23 35 22 دصرد 3/23
 هدش هتخاس مکارت 33 53 مراهچ هیتر 35 22 موس هبتر
  ییایفارغج تایصوصخ 22 22  1 32 

   زاب و زبس یایف تیعضو 32 32  43 13 

  راگزاسان و ازرطخ یاهیربراک 25 22  32 32 

  یداهن رتسب 21 3  33 33 
 
 یداهن
 
 

 یداهن طباور 55 4  45 22 زایتما 552
 اهداهن درکلمع 22 23 زایتما 113 53 53 دصرد 2/12
 ییاورمکح 32 22 زایتما 23 35 22 مراهچ هبتر
 اهداهن لالقتسا 13 13 موس هبتر 12 33 
  تارطاخم شهاک 21 3  32 32 

  تیعمج ینس راتخاس 32 23  1 22 
 
 
 
 یعامتجا

 تیعمج یسنج راتخاس 22 23  1 22 
 داوس حطس 15 1  33 53 
 تیعمج مکارت 23 33 زایتما 122 33 23 زایتما 332
 یعامتجا هیامرس 52 52 دصرد 4/13 34 1 دصرد 2/13
  یتمالس ششوپ 52 52 مود هبتر 35 5 مود هبتر

  یحور و یمسج تیعضو 42 42  21 3 

  تراهم 35 32  22 12 

  شناد و یهاگآ 35 32  55 3 

  عومجم 5422 - دصرد 332 5422 - دصرد 332

 1322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

      ریثاات ااهریغتم زا یدوداحم داداعت راب هک یریغتم .دنتسه شجنس لباق سیرتام یاه ریغتم و داعبا ریثات ،شور نیا رد
 هدنریگرب رد طیحم و اهریغتم مامت هکنیا و دراد (یرهش یروآبات) متسیس لک رد زین یکدنا یراذگریثات ،دراد میقتسم
   داد شیاامن (یریذاپریثات -   یراذاگریثات) تااصتخم رواحم ای یموهفم رادومن کی رد اه نآ شیامن اب ناوتیم ار اه نآ
  نااشن میقتسم تاریثات لیلحت رد ار یبایزرا دروم یاه ریغتم تیعقوم 2 لکش (32 :5322 ،یدنجریب یروصنم و یلاز)
 .دهد یم
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 میقتسم تاریثات سیرتام یریذپریثات -یراذگریثات روحم رد اه نآ هاگیاج و اه ریغتم یگدنکارپ -3 لکش

 1322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

  جناپ رد اهریغتم نیا ،یلک روط هب .تسا (یرهش یروآبات) متسیس رد اهنآ تیعضو رگنایب رادومن رد اهریغتم تیعقوم
   هاجوت ااب ار اه ریغتم زا کی ره تیعضو ناوت یم ،دش هراشا ًاالبق هک یدراوم ساسا رب و دنوشیم یدنبهقبط یلک هتسد
   رد یاناوارف رااثآ ،  رادوامن یلاماش هقطنم رد عقاو یاهریغتم هک یاهنوگب ،داد صیخشت (2) لکش رد اه نآ تیعقوم هب
  و یراذاگرثا نازیم و هناگچنپ یاههتسد رد اهریغتم کتکت یریگرارق لحم همادا رد .دنراد (یرهش یروآبات) متسیس
 .تسا هدش هئارا اهنآ یریذپرثا
   یدااهن رتاسب ،یداصتقا دعب زا دمآرد ریغتم تفه هک دهد یم ناشن اهریغتم شنکارپ رادومن :راذگریثات یاه ریغتم هتسد
-تخاسریز و طوطخ و ازرطخ یاهیربراک ،یعامتجا دعب زا تراهم و داوس حطس ،یداهن دعب زا تارطاخم شهاک و
   نیرتاشیب ااه   رایغتم نایا ،  عاقاورد .دناشاب   یام یرهاش یروآ باات یاهریغتم نیرتراذگریثات یدبلاک دعب زا یتایح یاه
 .دنراد لیبدرا رهش یروآبات رد ار یریذپریثات نیرتمک و یراذگریثات
      داعب زا لاغتاشا و تارااسخ تداش یااهریغتم یهجوود یاهریغتم هب طوبرم هدودحم رد :یهجوود یاهریغتم هتسد
    و شاناد و یعاامتجا هیامراس ، یایاورمکح و یدبلاک دعب زا یناسردادما زکارم ،یداهن دعب زا اهداهن طباور ،یداصتقا
 یروآ  باات یور راب ینامزمه و الاب یراذگریثات و یریذپریثات اهریغتم نیا ینعی .دناهتفرگ رارق یعامتجا دعب زا یهاگآ
    هاب هاجوتاب یایاورمکح و لاغتشا ،یناسردادما زکارم ،اهداهن طباور یاهریغتم ،هدشدای یاهریغتم نیب زا .دنراد یرهش
  هیامراس و شناد و یهاگآ یاهریغتم نینچمه .دنوشیم بوسحم کسیر یاهریغتم وزج ،رادومن یور یریگرارق لحم
   .تسا اهنآ یراذگریثات زا رتشیب اهریغتم نیا یریذپریثات .دناهدش هتخانش متسیس فده یاهریغتم ناونع هب یعامتجا
- ساپ ،  باسانم یلغاش طیارش هب یریذپتشگرب ،تاراسخ ناربج ،یدام هیامرس یاه ریغتم :ریذپریثات یاه ریغتم هتسد
  هتخااس مکارت ،یعامتجا دعب زا یتمالس ششوپ و یحور -یمسج تیعضو ،یداصتقا دعب زا راک و بسک عون و زادنا
  دناشابیم یرهش یروآبات یاه ریغتم الاب رایسب یریذپریثات و نییاپ یراذگریثات اب یدبلاک دعب زا هینبا تیعضو و هدش
 .دنتسه ساسح رایسب یهجوود و راذگریثات یاهریغتم لماکت هب تبسن هک



 929 ...رد یدیلک یاه نارشیپ ییاسانش

 ،  یدابلاک داعب    زا ییاایفارغج تایاصوصخ و لاقن و لمح هکبش ،زاب و زبس یایف یاهریغتم :لقتسم یاه ریغتم هتسد
 و ینس راتخاس ،یتیعمج مکارت و یداهن دعب زا اهداهن لالقتسا و اهداهن درکلمع ،یداصتقا دعب زا راک و بسک سایقم
    ناداب نایا .دنواش یام ییاسانش یرهش یروآبات لقتسم یاهریغتم ناونع هب یعامتجا دعب زا تیعمج یسنج راتخاس
      یریثاات اای هتاشاد یامک ریثاات زین اه نآ رب و هتفریذ ن ینادنچ ریثات متسیس یاه ریغتم ریاس زا اه ریغتم نیا هک تسانعم
    لالقتاسا و تایعمج یاسنج راتخاس ،تیعمج ینس راتخاس ،اهداهن درکلمع یاهریغتم ،هدش دای دراوم نیب زا .دنرادن
  یاداتبا رد نتفرگ رارق لیلد هب مه ییایفارغج تایصوصخ ریغتم .دنتسه متسیس نیا هیوناث یمرها یاهریغتم هک اهداهن
     هداد نااشن زیچاان رایاسب نآ یریذاپریثات و یراذگریثات هکارچ ،دراد ییالاب ندش فذح تیلباق ،رادومن تاصتخم ادبم
 .دوشیم
  و ینااسردادما زکارم ،راذگریثات یاهریغتم زا تراهم و ازرطخ یاهیربراک یاهریغتم :یمیظنت /نّییعمان یاه ریغتم هتسد
    و ااهداهن دراکلمع و ریذاپریثات یاهریغتم زا راک و بسک عون و هدش هتخاس مکارت ،یهجوود یاهریغتم زا ییاورمکح
   مراها ترواص هب دنناوت یم هک ،دناهتفرگ رارق 4 هیحان رد هک دنتسه یریغتم 5 ،لقتسم یاهریغتم زا لقن و لمح هکبش
   .دنیامن لمع هیوناث کسیر صخاش ای و هیوناث
 1(MII)میقتسمریغ تاریثات سیرتام
 ،    سااسا نایا راب و هداش ...و 4 ،5 ،2 ،3   ناوات هاب رازفامرن طسوت اه ریغتم زا کی ره ،میقتسمریم تاریثات سیرتام رد
      رد هاجوت لاباق فالتاخا زا یکااح میقتاسمریم لباقتم تاریثات سیرتام .دوش یم هدیجنس اه ریغتم میقتسمریم تاریثات
     متاسیس میقتاسمریم یریذاپریثات زا داصرد 4/12 هک یاهنوگهب .تسا یداصتقا و یداهن دعب ود یریذپرثا و یراذگرثا
   داعب رد هیایق نیا اما .دشابیم دصرد 5/13 نآ یراذگرثا هک یلاحرد تسا یداصتقا دعب زا یشان (یرهش یروآبات)
  رابارب  رد داصرد 4/23 ) تاسا هدوب شایریذپرثا زا رتشیب دعب نیا یراذگرثا هک یاهنوگهب ؛تسا هدوب سوکعم یداهن
    نیرتراذاگریثات ناوانع هاب ...  و داواس حطاس ، تارطااخم شهاک ،یداهن رتسب یاه ریغتم بیترتهب ًاانمض .(دصرد 5/32
   هاب ماه ... و یاحور -  یماسج تیعاضو ، یداام هیامرس ،بسانم یلغش طیارش هب یریذپتشگرب یاهریغتم و اهریغتم
  یباایزرا دروم یاه ریغتم تیعقوم 5 لکش رد .(4 لودج) دنشابیم میقتسمریم تروص هب اهریغتم نیرتریذپریثات ناونع
 .تسا هدش هداد  ناشن میقتسمریم تاریثات لیلحت رد

 رگیدمه رب اه ریغتم و داعبا میقتسم ریغ ریثات -5 لودج
 دعب ریغتم  یراذگریثات   یریذپریثات 

   زایتما لک هبتر دعب هجیتن زایتما لک هبتر دعب هجیتن

  لاغتشا 43114 32  52211 3 
 
 
 
 یداصتقا

 راک و بسک عون 33435 33  31324 12 

 راک و بسک سایقم 35553 32  51212 53 

 دمآرد 13531 2 زایتما 224525 24215 12 زایتما 533454

 زادنا سپ 51155 52 دصرد 5/13 52151 4 دصرد 4/12
  یدام هیامرس 12155 32 مود هبتر 52255 2 لوا هبتر

  یلغش طیارش هب تشگرب ییاناوت 33322 53  23535 2 

  تاراسخ ناربج ییاناوت 12232 13  21325 5 

  تاراسخ تدش 42151 5  22324 22 

  یتایح یاهتخاسریز و طوطخ 51554 5  22522 13 

                                                           
1 - Matrix of Indirect Influences 
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  لقن و لمح هکبش 12532 13  15532 33 
 
 یدبلاک
 

 هینبا تیعضو 52225 32 زایتما 321532 14411 5 زایتما 211232

 یناسردادما زکارم 31514 3 دصرد 5/32 54224 52 دصرد 1/33

 هدش هتخاس مکارت 32442 43 مراهچ هیتر 32124 32 موس هبتر

  ییایفارغج تایصوصخ 15552 22  4535 32 

   زاب و زبس یایف تیعضو 32422 32  22522 13 

  راگزاسان و ازرطخ یاهیربراک 15314 22  33512 23 

  یداهن رتسب 33125 2  51512 33 
 
 یداهن
 
 

 یداهن طباور 42241 1  22344 22 زایتما 433332

 اهداهن درکلمع 23345 12 زایتما 515112 32342 43 دصرد 5/32
 ییاورمکح 21254 22 زایتما 4/23 13224 42 مراهچ هبتر

 اهداهن لالقتسا 12232 53 موس هبتر 31333 33 

  تارطاخم شهاک 35335 3  51252 23 

  تیعمج ینس راتخاس 55325 23  1315 32 
 
 
 
 یعامتجا

 تیعمج یسنج راتخاس 23125 33  1315 22 

 داوس حطس 35111 4  41313 53 

 تیعمج مکارت 53433 33 زایتما 341555 12332 32 زایتما 555225

 یعامتجا هیامرس 53534 52 دصرد 1/53 53231 1 دصرد 4/13

  یتمالس ششوپ 53215 12 لوا هبتر 52551 1 مود هبتر

  یحور و یمسج تیعضو 25555 42  25255 3 

  تراهم 31334 1  52255 52 

  شناد و یهاگآ 33444 32  53121 32 

  عومجم 4525442 - دصرد 332 5415442 - دصرد 332

 1322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 
 1322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم   میقتسمریغ تاریثات سیرتام یریذپریثات -یراذگریثات روحم رد اه نآ هاگیاج و اه ریغتم یگدنکارپ -4 لکش

- یربرااک ، ترااهم ،داوس حطس ،تارطاخم شهاک ،یداهن رتسب ،دمآرد یاهریغتم متسیس یاهریغتم ،5 لکش ساسا رب
    .دنتاسه میقتاسمریم شور رد یرهاش یروآ   باات یااهریغتم نیرتراذاگریثات ،  یتاایح یااهتخاسریز و ازرطخ یاه
 ،   تارااسخ نارابج یااهریغتم .دنراد ار یریذپریثات نیرتمک و یراذگریثات نیرتشیب اهریغتم نیا ،دش رکذ هک هنوگنامه
 رد یناسردادما زکارم و ییاورمکح ،اهداهن طباور ،شناد ،یهاگآ ،یعامتجا هیامرس ،یحور -یمسج تیعضو ،لاغتشا
   هیامراس و یاحور -  یماسج تیعاضو ، لاغتاشا یاهریغتم ،اهنآ نیب زا هک .دناهتفرگ رارق یهجوود یاهریغتم هدودحم
-  یام کاسیر طخ یاهریغتم وزج ییاورمکح و یهاگآ و شناد یاهریغتم و فده هدودحم یاهریغتم وزج یعامتجا
 ،هینبا تیعضو ،راک و بسک عون ،بسانم یلغش طیارش هب یریذپتشگرب ،تاراسخ ناربج ،زادناسپ یاهریغتم .دنشاب
  .دناشاب     یام متاسیس یور راب یالااب رایسب یریذپریثات و نییاپ یراذگریثات یاراد یتمالس ششوپ و هدش هتخاس مکارت
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 یایف ،اهداهن لالقتسا ،راک و بسک سایقم ،تیعمج یسنج راتخاس ،تیعمج ینس راتخاس ،یتیعمج مکارت یاهریغتم
   نیاب زا .دانا هاتفرگ رارق متسیس لقتسم یاهریغتم هدودحم رد ییایفارغج تایصوصخ و لقن و لمح هکبش ،زبس و زاب
  دناشابیم هیوناث یمرها یاهریغتم وزج تیعمج یسنج راتخاس و ینس راتخاس ،اهداهن لالقتسا یاهریغتم ،اهریغتم نیا
  هاک دنتسه یریغتم 5 ،راک و بسک عون و ییاورمکح ،یناسردادما زکارم ،تراهم یاهیربراک یاهریغتم هکنیا ًااتیاهن و
  هایوناث کسیر صخاش ای هیوناث مرها تروص هب دنناوت یم هک دناهتفرگ رارق (یمیونت ای نییعمان یاهریغتم) 4 هیحان رد
   .دنیامن لمع
   اهریغتم یلک یریذپریثات و یراذگریثات یدنبهبتر-
 1  لوداج ،اتسار نیمه رد دشابیم اهریغتم یریذپریثات و یراذگریثات هبتر نداد ناشن قیقحت نیا لحارم زا رگید یکی
          تیعاضو ود رد ار یباایزرا دروام یااهریغتم (میقتاسمریم و میقتاسم تاریثاات) یالک یدانبهبتر 1 و 4 یاه لکش و
  .دنهد یم ناشن یلک یریذپریثات و یلک یراذگریثات

 قیقحت یاهریغتم یریذپریثات و یراذگریثات یدنبهبتر -6 لودج
 دعب  ریغتم  یراذگریثات    یریذپریثات  

 هااااابتر دعب هبتر
 ییاهن

 هاااااااابتر میقتسمریم هبتر
 میقتسم

 هااااابتر دعب هبتر
 ییاهن

 هااااااابتر میقتسمریم هبتر
 میقتسم

  

  لاغتشا 3 32 3  32 3 32 
 
 
 
 یداصتقا

 راک و بسک عون 33 33 33  12 12 12 

 راک و بسک سایقم 33 32 33  43 53 43 

 دمآرد 2 2 2  52 12 52 

 زادنا سپ 42 52 42 5 5 4 5 2
  یدام هیامرس 42 32 12  2 2 2 

  یلغش طیارش هب تشگرب ییاناوت 13 53 13  2 2 2 

  تاراسخ ناربج ییاناوت 53 13 53  5 5 4 

  تاراسخ تدش 5 5 5  32 22 32 

  یتایح یاهتخاسریز و طوطخ 1 5 1  13 13 13 
 
 
 یدبلاک
 

 لقن و لمح هکبش 43 13 43  32 33 32 

 هینبا تیعضو 32 32 32  1 5 1 

 یناسردادما زکارم 5 3 5 3 22 52 22 2

 هدش هتخاس مکارت 53 43 53  22 32 52 
  ییایفارغج تایصوصخ 22 22 22  32 32 32 

   زاب و زبس یایف تیعضو 32 32 32  13 13 13 

  راگزاسان و ازرطخ یاهیربراک 22 22 22  32 23 33 

  یداهن رتسب 3 2 3  33 33 33 
 
 یداهن
 
 

 یداهن طباور 4 1 4  22 22 22 

 اهداهن درکلمع 23 12 23 2 53 43 53 5

 ییاورمکح 22 22 22  22 42 42 

 اهداهن لالقتسا 13 53 13  33 33 33 

  تارطاخم شهاک 3 3 2  32 23 23 

  تیعمج ینس راتخاس 23 23 23  22 32 22 
 
 
 
 یعامتجا

 تیعمج یسنج راتخاس 23 33 33  22 22 32 

 داوس حطس 1 4 1  53 53 53 

 تیعمج مکارت 33 33 32  23 32 23 

 یعامتجا هیامرس 52 52 52 2 1 1 1 3

  یتمالس ششوپ 52 12 52  5 1 5 

  یحور و یمسج تیعضو 42 42 12  3 3 3 

  تراهم 32 1 32  12 52 12 

  شناد و یهاگآ 32 32 32  3 32 3 

 1322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم
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     ااهداهن طاباور و تارااسخ تداش ،  تارطااخم شهااک ، یدااهن رتسب ،دمآرد یاهریغتم دوش یم هدهاشم هک روطنامه
 ، یاحور -یمسج تیعضو ،بسانم یلغش طیارش هب یریذپتشگرب ییاناوت یاهریغتم و یراذگریثات یاههبتر نیرتالاب
    دااعبا صواصخ رد .داناهتشاد ار یلک یریذپریثات یاههبتر نیرتالاب تاراسخ ناربج ییاناوت و زادناسپ ،یدام هیامرس
  یااه   هابتر و یدااصتقا و یعاامتجا ، یدابلاک ،    یدااهن دااعبا هاب باییرت هب یراذگریثات یاههبتر زین قیقحت هناگراهچ
 .تسا هتفرگ قلعت یداهن و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا هب مه یریذپریثات
 لیبدرا رهش یروآبات رب رثوم یدیلک لماوع باختنا
 ، دنواش هتفرگ رون رد ناماوت ریذپریثات و راذگریثات ییاهریغتم تسا مزال یدیلک یاهریغتم ییاسانش یارب هک ییاجنآ زا
  یریذاپریثات  و یراذاگریثات نازیم و رادومن یور یریگرارق یحاون صوصخ رد قیقحت یاهریغتم همادا رد ،ورنیمه زا
   .ددرگیم ثحب اهنآ
  یریذاپریثثت زا  رتاشیب  ااهنآ   یراذاگریثثت نازایم  هاک  دانایرصانع ،زاسمین یالاب رصانع ،دش هتفگ رتشیپ هک هنوگنامه
  (نیعماان  اای یا هاشوخ( مجنپ و (یهجوود ای طساودح( مود ،)یدیلک ای یدورو( لوا یحاون رد هک ییاهریغتم.تساهنآ
   یااهریغتم نیراتمهم اذل.دنشابیم یگدننک نییعت تردق و دایز تیمها ةجرد یاراد ،دنریگیم رارق رادومن زاسمین یالاب
 .(1 لودج) دنشاب یم لیبدرا رهش یروآبات

 (میقتسم یراذگریثات رظن زا) لیبدرا رهش یروآبات هدننک نییعت و یدیلک یاهریغتم - 2 لودج
 /هاااااایحان
 هتسد

 یراذگریثات صلاخ یدنبهبتر (یگدننکنییعت تردق) یراذگریثات صلاخ یریذپریثات نازیم یراذگریثات نازیم اهریغتم

 3 13 33 15 داوس حطس 
 4 23 32 21 تارطاخم شهاک لوا هیحان
 5 33 33 21 یداهن رتسب  یاهریغتم
 2 22 32 21 دمآرد راذگریثات
 2 23 53 15 یتایح یاهتخاسریز و طوطخ 
 1 42 35 14 تاراسخ تدش 
 32 2 45 55 اهداهن طباور مود هیحان
 52 -2 15 25 لاغتشا  یاهریغتم
 12 -5 55 35 شناد و یهاگآ یهجوود
 52 -32 34 52 یعامتجا هیامرس 
 1 22 32 25 ازرطخ یاهیربراک 
 5 3 22 35 تراهم هیحان
 3 5 35 55 یناسردادما زکارم مجنپ
 32 -2 35 32 ییاورمکح  یاهریغتم
 42 -4 12 32 راک و بسک عون نییعمان
 12 -22 35 33 هدشهتخاس مکارت 
 32 2 53 22 اهداهن درکلمع 
 22 -3 32 53 لقن و لمح هکبش 

 1322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

  رایغتم 32    نیاب زا هاک داهد  یام نااشن میقتسم تارثا اب یگدننک نییعت تردق یاراد یاهریغتم صوصخ رد 1 لودج
   هایحان رد رایغتم 4) دنا هتفرگ رارق میقتسم یریذپریثات و یراذگریثات رادومن زاسمین یالاب رد ریغتم 52 دادعت شهوژپ
     دانراد تاثبم یراذاگرثا رایغتم 22    نیاب نایا زا هاک ،(3 لکش) (مجنپ هیحان رد ریغتم 5 و مود هیحان رد ریغتم 4 ،لوا
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 ،   لوا هایحان زا یتاایح یااه تخااسریز   و طواطخ و دامآرد ، یدااهن رتسب ،تارطاخم شهاک ،داوس حطس یاهریغتم)
 و یناسردادما زکارم ،تراهم ،ازرطخ یاهیربراک یاهریغتم و مود هیحان زا تاراسخ تدش و یداهن طباور یاهریغتم
   دامآرد یااهریغتم هژیوهب) لوا هیحان یاهریغتم هب میقتسم یراذگرثا یاههبتر نیرتالاب .(مجنپ هیحان زا اهداهن درکلمع
 .تسا طوبرم (داوس حطس و

 (میقتسمریغ یراذگریثات رظن زا) لیبدرا رهش یروآبات هدننک نییعت و یدیلک یاهریغتم -1 لودج
 /هاااااایحان
 هتسد

 یراذگریثات یدنبهبتر (یگدننکنییعت تردق) یراذگریثات صلاخ یریذپریثات نازیم یراذگریثات نازیم اهریغتم

 2 12132 41313 35111 داوس حطس 
 3 11125 51252 35335 تارطاخم شهاک 
 2 32355 51512 33125 یداهن رتسب لوا هیحان
 5 45222 24215 13531 دمآرد  یاهریغتم
 4 21313 22522 51554 یتایح یاهتخاسریز و طوطخ راذگریثات
 1 55232 33512 15314 ازرطخ یاهیربراک 
 1 53533 22324 42151 تاراسخ تدش 
 3 5353 22344 42241 اهداهن طباور 
 32 -3321 53121 33444 شناد و یهاگآ مود هیحان
 52 -2253 52211 43114 لاغتشا  یاهریغتم
 42 -13512 53231 53534 یعامتجا هیامرس یهجوود
 12 -31342 25255 25555 یحور -یمسج تیعضو 
 5 32142 52255 31334 تراهم  هیحان
 32 2344 54224 31514 یناسردادما زکارم مجنپ
 22 4132 13224 21254 ییاورمکح یاهریغتم
 22 -2545 31324 33435 راک و بسک عون نییعمان

 1322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

  رایغتم 32   نیاب زا هاک دهدیم ناشن میقتسمریم تارثا اب یگدننک نییعت تردق یاراد یاهریغتم صوصخ رد 5 لودج
  رد رایغتم 1 ) دانا    هاتفرگ راراق میقتاسمریم یریذاپریثات و یراذگریثات رادومن زاسمین یالاب رد ریغتم 12 دادعت شهوژپ
  دانراد تثبم یراذگرثا ریغتم 22 نیب نیا زا هک (3 لکش) (مجنپ هیحان رد ریغتم 5 و مود هیحان رد ریغتم 1 ،لوا هیحان
  یتاایح یاهتخاسریز و طوطخ و ازرطخ یاهیربراک ،دمآرد ،یداهن رتسب ،تارطاخم شهاک ،داوس حطس یاهریغتم)
   و ینااسردادما زاکارم ،     ترااهم یااهریغتم و مود هایحان زا تارااسخ تداش و یداهن طباور یاهریغتم ،لوا هیحان زا
   یااهریغتم هژایو   هاب) لوا هایحان یااهریغتم هب مه میقتسمریم یراذگرثا یاههبتر نیرتالاب .(مجنپ هیحان زا ییاورمکح
 .تسا طوبرم (تارطاخم شهاک و یداهن رتسب
 یروآ     باات راب رثوام یدایلک یااهریغتم ناونعهب ریغتم 32 ،شهوژپ نیا هدش یسررب ریغتم 32 نایم زا یلک تلاح رد
  طواطخ ،ازرطخ یاهیربراک ،دمآرد ،یداهن رتسب ،تارطاخم شهاک ،داوس حطس یاهریغتم .تسا هدش باختنا یرهش
     قایقحت نایا یدایلک یااهریغتم یناسردادما زکارم و تراهم تاراسخ تدش ،یداهن طباور ،یتایح یاهتخاسریز و
 مزال .(5 و 2   لکاش) دنتاسه میقتسمریم و میقتسم تاریثات رادومن یالاب زاسمین یاهریغتم عقاورد اهریغتم نیا .دنتسه
   .دناهدمآ تسدهب میقتسمریم و میقتسم یراذگریثات یاههبتر هسیاقم زا اهریغتم نیا هک تسا رکذ هب
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   یدایلک رایغتم 22  لوا هالحو رد ،     ااهریغتم میقتاسمریم و میقتاسم یراذاگریثات زا هدامآ تسد هب یاههبتر هب هجوت اب
  میقتاسمریم راذگریثات یدیلک یاهریغتم رد نآ ریغتم 32 میقتسم یراذگریثات ،یدیلک ریغتم 22 نیا زا هک ،دندش باختنا
 .دشابیم ریغتم 23 قیقحت نیا یدیلک یاهریغتم ییاهن دادعت ،ورنیمه زا تسا هدش رارکت زین

 کیژتارتسا یاهریغتم ییاسانش
          متاسیس راییغت و ییاایوپ راب ماه و دناشاب لراتنک و یراکتاسد لاباق مه هک دنتسه ییاهریغتم کیژتارتسا یاهریغتم
  رات      کایدزن رادوامن مود هایحان یااهتنا تماس هاب مراهچ هیحان یاهتنا زا هچ ره هک تسا رکذب مزال .دنشاب راذگریثات
    و هداش هداد تاحیاضوت هاب هجوت اب ،(4 لکش) دوش یم هدوزفا اهریغتم ندوب کیژتارتسا و تیمها نازیم رب ،میوش یم
     یزااب ار کیژترتاسا یااهریغتم شاقن ،  قایقحت نایا یاهریغتم زا مادکچیه هک دوش یم صخشم ریز لکش هب هجوت اب
 .دندرکن

 
 (32 :6731 ،ناراکمه و یرایز :عبنم) کیژتارتسا یاهریغتم تیعقوم -5 لکش

 متسیس یرادیاپان و یرادیاپ-
       هاچانچ .تاسا متاسیس یرادایاپان اای یرادایاپ نازیم رگنایب یریذپریثات -یراذگریثات روحم رد اهریغتم شنکارپ هوحن
 ریثات موادت و یراذگریثات یاهریغتم رد تابث رگناشن تلاح نیا و تسا رادیاپ متسیس ،دشاب L لکش هب اهریغتم عیزوت
    شاخپ نآ یلاواح رد و رادوامن یاهتنا یوس هب تاصتخم روحم تمس زا اهریغتم هچانچ .تسا اهریغتم ریاس رب اه نآ
  یباایزرا تلاح نیا ،(1 لکش) دنک یم دیدهت ار متسیس ،راذگریثات یاهریغتم دوبمک و تسا رادیاپان متسیس ،دنشاب هدش
  .(Godet, 2003: 22) دننکیم لکشم رایسب ار یدیلک لماوع ییاسانش و

 
 (42 :6731 ،ناراکمه و یرایز :عبنم) رادیاپان و رادیاپ یاه متسیس کیتامش یامن -6 لکش
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 ،(5 و 2    لکاش) تاسادیپ میقتاسمریم و میقتسم یریذپریثات -یراذگریثات یاهروحم رد اه ریغتم شنکارپ هوحن زا هچنآ
   هژیواب ؛داناهدش شخپ رادومن هناگراهچ یحاون رد لماوع هکارچ ،(1 لکش تسار تمس) دشاب یم رادیاپان متسیس نیا
  رد و دانا  هداش هفااضا قیقحت لماوع هعومجم هب یهجوود یاهریغتم و یمیونت لماع هتسد ود رضاح قیقحت رد هکنیا
 .دناهدش قیقحت نیا متسیس یرادیاپان ثعاب ،5( و 2 لکش) 4 و 3 یحاون هدودحم رد هتفرگ رارق یاهریغتم عقاو
 یریگ هجیتن
      تاریثاات لایلحت شور زا هدافتاسا ااب و نااگربخ طسوت ،یرون بوچراچ زا هدمآ تسد هب یاهریغتم ،قیقحت نیا رد
    و هایزجت دروام لایبدرا رهش یروآبات یدیلک یاهنارشیپ ییاسانش یاتسار رد و کمکیم رازفامرن طیحم رد لباقتم
   :دمآ تسد هب جیاتن نیا و تسا هتفرگ رارق لیلحت
   و یراذاگریثات یااه  هابتر نیرتالااب اهداهن طباور و تاراسخ تدش ،تارطاخم شهاک ،یداهن رتسب ،دمآرد یاهریغتم
  و زادانا ساپ ،  یداام هیامراس ، یاحور -  یماسج تیعاضو ،بسانم یلغش طیارش هب یریذپتشگرب ییاناوت یاهریغتم
-  هابتر زاین قیقحت هناگراهچ داعبا صوصخ رد .دناهتشاد ار یلک یریذپریثات یاههبتر نیرتالاب تاراسخ ناربج ییاناوت
 ، یدااصتقا داعبا هب مه یریذپریثات یاههبتر و یداصتقا و یعامتجا ،یدبلاک ،یداهن داعبا هب بییرت هب یراذگریثات یاه
 .تسا هتفرگ قلعت یداهن و یدبلاک ،یعامتجا
   شهوژاپ رایغتم 32 نیب زا هک هداد ناشن زین میقتسم تارثا اب یگدننکنییعت تردق یاراد یاهریغتم صوصخ رد جیاتن
   حطاس رایغتم 22 نیب نیا زا هک ،دناهتفرگ رارق میقتسم یریذپریثات و یراذگریثات طیارش ای هدودحم رد ریغتم 52 دادعت
 ،  تارااسخ تداش ،  یدااهن طاباور ،  یتاایح یااه تخااسریز و طوطخ ،دمآرد ،یداهن رتسب ،تارطاخم شهاک ،داوس
  یراذاگرثا یاههبتر نیرتالاب و دنراد تثبم یراذگرثا اهداهن درکلمع و یناسردادما زکارم ،تراهم ،ازرطخ یاهیربراک
    تاراثا ااب یگداننک   نیایعت ترداق یاراد یااهریغتم صوصخ رد و دنتسه داوس حطس و دمآرد یاهریغتم مه میقتسم
 22  نیاب   نایا زا هاک ، دانا هاتفرگ رارق میقتسمریم یریذپریثات و یراذگریثات تیعضو رد ریغتم 12 دادعت مه میقتسمریم
 طباور ،یتایح یاهتخاسریز ،طوطخ و ازرطخ یاهیربراک ،دمآرد ،یداهن رتسب ،تارطاخم شهاک ،داوس حطس ریغتم
 یراذگرثا یاههبتر نیرتالاب و دنراد تثبم یراذگرثا ییاورمکح و یناسردادما زکارم ،تراهم ،تاراسخ تدش ،یداهن
 .دنتسه طوبرم تارطاخم شهاک و یداهن رتسب یاهریغتم هب مه میقتسمریم
 ،  یدااهن رتاسب ،  تارطااخم شهااک ،  داواس حطاس ریغتم 32 ،شهوژپ نیا هدش یسررب ریغتم 32 نایم زا یلک تلاح رد
     زاکارم و ترااهم تارااسخ تداش ،  یدااهن طاباور ،  یتاایح یااه تخااسریز و طوطخ ،ازرطخ یاهیربراک ،دمآرد
     نایا یااهریغتم زا ماداکچیه ااما ،تسا هدش باختنا یرهش یروآبات رب رثوم یدیلک یاهریغتم ناونعهب یناسردادما
  یریذاپریثات -  یراذاگریثات یااهروحم رد اه ریغتم شنکارپ هوحن و دندماین تسد هب کیژترتسا یاهریغتم وزج ،قیقحت
 هنوگره هک درک یریگهجیتن لکش نیا هب ناوتیم ،تیاهن رد .دشاب یم متسیس یرادیاپان زا ناشن ،میقتسمریم و میقتسم
  شیازافا رد  ااهریغتم نیا .دومن هجوت لماوع نیا یساسا و یدیلک شقن هب دیاب لیبدرا رهش یروآبات یارب یزیرهمانرب
 هب لیبدرا رهش ندومن روآبات رد لوا تیولوا و دنتسه ینییاپ یگتسباو و الاب ذوفن تردق یاراد لیبدرا رهش یروآبات
 .دنیآیم باسح
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 عبانم
  هاقطنم دیدج یاهرهش :یدروم هنومن) یعیبط تارطاخم اب ههجاوم رد یرهش دیدج تاعامتجا یروآبات شجنس ،(3322) ارهز ،شرورپ

  هدکاشناد ،  یتاشهب دیهاش هاگشناد ،نایعیفر یبتجم رتکد ییامنهار هب ،یاهقطنم یزیرهمانرب دشرا یسانشراک هماننایاپ ،(ناهفصا یرهش
 .یتسیز عمتجم یزیرهمانرب و یحارط هورگ ،یزاسرهش و یرامعم
   یاراب کایژولوکا یرادیاپ یاهدربهار طسب ،(3322) هاگپ ،یتاره و لیعامسا ،یحلاص ؛اضردمحا ،یروای ؛رویرهش ،یدایرف ؛وتسرپ ،رویرپ

 .232-322 ،(2) 32 ،یسانش زیحم ،نارهت یرادرهش 2 و 2 قطانم :یدروم هنومن ،یرهش تسیز طیحم یروآبات شیازفا
 رد یرهش یروآبات شیازفا رد یضارا یربراک یزیرهمانرب دربراک ،(2322) هنازرف ،نایواک و مساقلاوبا ،یدمحاریما ؛دمحم ،مدقمیناملس

 ،12 ، کاشخ قطانم ییایفارغج تاعلاطم ،(راوزبس رهش :یدروم هعلاطم) GISییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب هزرلنیمز ربارب
52-12. 
- باات یاهصخاش و اهریغتم ریثات لیلحت و ییاسانش ،(4322)  یرش ،فوطم و یلع ،یردب ؛نیرسن ،هللااطع یناثیمظاک ؛دمحم ،یناملس

 .2-33 ،(3) 2 ،یطیحم تارطاخم ییایف لیلحت هیرشن ،نارهت یقرش لامش و لامش زا یدهاوش :یروآ
 هقطنم) یلاسکشخ ربارب رد نازوراشک یروآبات شیازفا رب رثوم لماوع یدنبتیولوا ،(2322) هللادمح ،یرادیق یساجس و هرهاط ،ولقداص

 .332-542 ،(32) 2 ،یطیحم تارطاخم و ایفارغج ،(دورجیا ناتسرهش یاهاتسور نازرواشک :هعلاطم دروم
   رد یرهاش یااه   عاامتجا یدابلاک یروآ بات نازیم یبایزرا و شجنس ،(5322) یفطصمدیس ،ینیسحو یبتجم ،نایعیفر ؛اضردمحم ،ییاضر

 .331-231 ،(5) 15 ،یناسنا یایفارغج ةلجم ،نارهت رهش یاه هلحم :یدروم ةعلاطم ؛هلزلز ربارب
 و  یزایرهمانرب و یروآبات یموهفم نییبت ،(3322) شوایس ،نایاش و ربکا ،راکزیهرپ ؛یلع ،یرگسع ؛اضردمحم ،ییاضر ؛یبتجم ،نایعیفر

 .32-25 (5)42 ،یناسنا مولع سردم ،ایف شیامآ و یزیرهمانرب ،روحم عامتجا حناوس تیریدم رد نآ یزاسصخاش
  یرهاش یزیرهمانرب رب دیکات اب یزیرهمانرب رد نیون یمیاداراپ یهوژپهدنیآ ،(1322) نیمار ،یشچومدعاس و اهاط ،ینابر ؛هللاتمارک ،یرایز

 .نارهت ،مود پاچ ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،(اهشور و اهدرکیور ،میهافم ،ینابم) یاهقطنم و
      یاهرهاش یاراب یاشلاچ) یاعیبط یاایالب لباقم رد یرادیاپ و یروآبات ،(4322) وکنیمود ،هنور سآ و وتناگ ،یدرفنام ؛ولوئاپ ،ینیرا ساگ

 .باتک دارآ تاراشتنا :نارهت ،یشهیترصن ییترم و داژنیمتاح نیسح :همجرت ،(هدنیآ
- شهوژاپ ، لایبدرا رهش :یدروم هعلاطم ،هلزلز عوقو رطخ ربارب رد یرهش یروآبات شجنس ،(1322) رغصا ،هدازاشاپ و اضریلع ،یدمحم
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