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 هدیکچ
 و ناوت کرد رد ناگدنریگ میمصت و نازیر همانرب هب بسانم ياه صخاش زا هدافتسا اب قطانم و اهرهش يروآ بات نازیم شجنس
 فده .دنک یم ینایاش کمک بسانم ياه همانرب و اه يژتارتسا نیودت روظنم هب یناسنا و یعیبط تارطاخم ربارب رد قطانم تیلباق
 .دشاب یم ياهقطنم يروآ بات درکیور زا يریگ هرهب اب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا ياه ناتسرهش ياه ناوت یسررب شهوژپ نیا یلصا
 هیولیگهک ناتسا ياه ناتسرهش شهوژپ نیا يرامآ هعماج .دشاب یم يدربراک ،فده رظنزا و یلیلحت-یفیصوت ،شور رظنزا شهوژپ
 شخب هس صخاش 74 زا .دیدرگ جارختسا ناتسا شیامآ حرط زا رظندروم ياه هداد .دشاب یم 0947 لاس تامیسقت قبط دمحاریوب و
 نوناش یپورتنآ شور زا اه هداد لیلحت يارب .دیدرگ هدافتسا يا هقطنم يروآ بات شجنس روظنم هب یکیزیف و یعیبط ،یناسنا هیامرس
 ،هیولیگهک ،دمحاریوب ياه ناتسرهش هک تسا نیا رگنایب جیاتن .دش هتفرگ هرهب يدنب هبتر تهج اروم کینکت و یهد نزو روظنم هب

 .دندروآ تسد هب ار تفه ات کی هبتر بیترت هب يا هقطنم يروآ بات ياه صخاش رظنزا یئمهب و مارچ ،تشاب ،اند ،ناراسچگ
 و یطابترا تامدخ ،اه هار لوط دننام تبثم ياه صخاش اه ناتسرهش يروآ بات و يا هقطنم يروآ بات تیوقت تهج تسا يرورض
  .دنبای شهاک تیعمج مکارت ،لفکتراب ،يراکیب دننام یفنم ياه صخاش و دبای شیازفا ینامرد
 
 دمحاریوب و هیولیگهک ،اروم ،تارطاخم ،یا هقطنم یروآ بات ،یروآ بات :یدیلک تاملک
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 همدقم
 دنرب یم مان ههد راعش ناونع هب نآ زا و تسا هدرکادیپ یدایز تیمها ریخا یاه لاس رد یروآ بات حال صا
(McPhearson,2014:3). تسا هدش یریذپ بیسآ و یروآ بات هلوقم هب یدایز هجوت یسایس و یملع ثحابم رد 
(Lintz,2012,p. 364). و کوش  ی ربارب رد متسیس  ی تمواقم رب یروآ بات موهفم یسدنهم رد راب نیلوا 
 مولع یاه هزوح رد .(HOLLING, 1996:33) تسا هدش هراشا لداعت ای کوش زا لبق تلاح هب تشگزاب تعرس
 اهرهش و مدرم هب هک هنانیب شوخ سح  ی ،یلصا یوق یگژیو  ی بلغا یروآ بات ،فراعتم راتفگ رد یعامتجا
 زا هداس فیرعت  ی .(Perrings 2006:418) دهد یم ار یتخس اب هجاوم ماگنه هیلوا تلاح هب تشگرب ناكما
 کارتشا یرادیاپ دننام یمیهافم اب یروآ بات .(Arrow et al. 1995:478) تسا «راشف تحت تیقفوم» یروآ بات
 و یداصتقا دشر ،ی یحم تسیز تیفیک داضتم فادها نایم رد تدمدنلب لداعت رب تلٌالد یرادیاپ .دراد یموهفم
 ددجم یهدراتخاس و حالصا ،یراگزاس رب ،یروآ بات ،لباقم رد .(Campbell,1996, 299) دراد یعامتجا تلادع
 دراد هراشا ،دنوش یم وربور یبیسآ ای کوش ،نارحب اب هک ییاه متسیسریز و دهد یم خر ایوپ یاه متسیس نورد رد هک
(Derissen, 2011:1121). اه هزوح رگید و تسیز طیحم ،یسانشناور یاه هزوح زا یروآ بات موهفم ،ًالاریخا 
 Pendall et al, 2010:71 Simmie & Martin) تسا هدشدراو یا هق نم هعسوت و دشر هب یقیقحت

 یایفارغج و یلماكت داصتقا اب یوق یطابترا و یا هق نم یراگزاس اب یا هق نم یروآ بات کارتشا تلع هب .(2010:28
 تحت هكنیا و (Christopherson,2010:3) تسا هتفرگرارق لابقتسا دروم یعامتجا مولع رد یلماكت یداصتقا
 یناسنا و یعیبط یایالب ربارب رد قطانم یروآ بات تیلباق موادت یگنوگچ ،عبانم شهاک و ییاوه و بآ تارییغت ریيثت
 هاگدید و اوتحم یا هق نم یروآ بات موهفم .تسا هدش لیدبت یا هق نم و یرهش یزیر همانرب رد دیدج عوضوم  ی هب
 ناشن ار -دنتسه یا هق نم هعسوت ینوگرگد یاه یگژیو و دیدج طیارش هدننک سكعنم هک- یا هق نم یاه شهوژپ
 یا هق نم عوضوم رد یسایس یاه یراكمه و گنهرف ،اهراتفر رب یا هق نم یروآ بات .(Peng,2016:86) دهد یم
 نیا هجوت لباق هعسوت و روآ بات رهش اب طبترم یاه شهوژپ یسررب اب .(Iordan et al, 2015:627) دنک یم دیکثت
 تالخادم هنوگچ ؟دنوش یم تیریدم اه شلاچ و یا هق نم فلتخم یاه نارحب هنوگچ دننام یاه یشسرپ اه هاگدید
 زا سپ یا هق نم داصتقا هنوگچ ؟دنوش یم راگزاس دیدج طیارش اب هنوگچ ؟ددرگ یم (وحم) مضه یا هق نم یفنم
 و یا هق نم یروآ بات اب ه بار رد یغاد یاه ثحب و هدرک بذج دوخ هب ار یا هدرتسگ هجوت ؟ددرگ یم ایحا نارحب
 رد عبانم شیازفا و متسیس یریذپ بیسآ شهاک دنمزاین یا هق نم یروآ بات تیوقت .دنا هدرک داجیا روآ بات هق نم
 هب یساسا بیسآ) یدبلاک بیسآ لماش متسیس یریذپ بیسآ .(Peng et al 2016:86) دشاب یم سرتسد
 یعامتجا یاه بیسآ و (داصتقا رب هدمع تدمدنلب و تدم نایم ریيثت) یداصتقا یاه بیسآ ،(تاناكما و اه تخاسریز
 یروآ بات یبایزرا .(Dabson,2012:13) دشاب یم (یعیبط یگدنزو یعامتجا تابي ،ییارجا دركلمع هب بیسآ)
 نیرت مهم زا یكی یروآ بات یبایزرا رگید ترابع هب ،یا هق نم یروآ بات ییاسانش .تسا فاشتکا هلحرم رد زونه
 و یا هق نم روآ بات فادها رتشیب نییعت یارب ساسا و هیاپ هک تسا یا هق نم هعسوت تیاده یارب هدنام یقاب یازجا
 یاه صخاش هب هجوت اب یا هق نم یروآ بات یبایزرا .(Peng et al,2016:95) دشاب یم روآ بات هعسوت یزاس هنیهب
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 نیا رد هق نم تیفرظ .دوش یم ماجنا یسایس و ی یحم ،یعامتجا ،یداصتقا ،یدبلاک داعبا رد بسانم ییاهرادناتسا و
 هق نم رد یناسنا و یعیبط تارطاخم عوقو زا سپ یبایزاب و ارجا و یگدامآ روظنم هب هق نم ییاناوت زا ناشن داعبا
 یاه یزیر همانرب هب اه نآ ییاسانش هک دشاب یم یروآ بات هنیمز رد ییاه فعض و اه ناوت یاراد هق نم ره .دشاب یم
  .دنک یم  مک قطانم ل اسم شهاک و رت قیقد
 ناتسا رد یا هق نم یروآ بات یسررب هب بسانم داعبا و اه صخاش زا هدافتسا اب هک تسا نآ شهوژپ نیا فده
 نیا هب هجوت اب .دنک یدنب هبتر یروآ بات یاه صخاش رظنزا ار ناتسا یاه ناتسرهش و دزادرپب دمحاریوب و هیولیگهک
 یاتسار رد شهوژپ نیا ماجنا ترورض تسا هدش ماجنا روشک رد یا هق نم یروآ بات هزوح رد یکدنا تاعلا م هک
 و هیولیگهک ناتسا تیعضو هک تسا نآ قیقحت یلصا لاوئس ،اتسار نیا رد .تسا هدش نادنچود موهفم نیا طسب
 ؟تسا یح س هچ رد یروآ بات یاهصخاش رظن زا دمحاریوب

 یرظن ینابم و میهافم
 هک دراد دوجو یعامتجا یاه هكبش و اهراجنه ،دامتعا ،عامتجا راتخاس هوجو یور کرتشم دیکثت :یعامتجا هیامرس
  .دنک یم لیهست ار یعمج هتسد تامادقا

 صخشم ،دننک یم هدافتسا ناشتشیعم ندروآ تسد هب یارب مدرم هک ار یلام عبانم یداصتقا هیامرس :یداصتقا هیامرس
 ،دارفا تیفرظ و تیلباق یداصتقا هیامرس .تساهرابتعا و اه یراذگ هیامرس ،اهدمارد ،اهزادنا سپ لماش نیا .دنک یم
  .دهد یم شیازفا یبایزاب دنیآرف هب ندیشخب تعرس و هرطاخم رايآ بذج یارب ار عماوج و اه هورگ
 ،تنوكس لباق نكسم لماش هک دوش یم هداد عوجر هدش هتخاس طیحم هب یكیزیف هیامرس :یکیزیف هیامرس
 مه یگدنز یلصا طو خ لماش نینچ مه نیا .تسا اه هاگهانپ و ردانب و اهدس ،تعنص/تراجت ،یمومع یاه نامتخاس
 و سیلپ یاه هاگتسیا و سرادم ،اه ناتسرامیب نوچ مه یتایح یاه تخاسریز و نفلت ،بآ ،هتیسیرتكلا نوچ
  .تساه هاگشیاسآ و یناشن شتآ
 زا هک دوش یم ییاه تراهم و شناد لماش دوش یم طوبرم شزومآ هب یناسنا هیامرس عقاوم رتشیب رد :یناسنا هیامرس
 رد تیعمج تمالس هب نینچمه یناسنا هیامرس .دنا هدش مکارتم هبرجت و یزومآراک ،شزومآ لوصح یاه مرف قیرط
 ندروآرد لرتنک تحت یارب دناوت یمن تیعمج ،یتمالس زج هب هک تسانعم هب نیا .دوش یم هداد عاجرا لاغتشا نس
 یاه لاس ،لاثم یارب) یلیصحت تفرشیپ قیرط زا دناوت یم نینچ مه یناسنا هیامرس .دشاب رداق هیامرس رگید یاه مرف
 هب یبایتسد ،(تیموق و داژن لاثم یارب) یتیعمج یاه یگژیو ،تیعمج دشر ،تیعمج مکارت ،تمالس ،(شناد بسک
  .دوش یریگ هزادنا یگتسباو تبسن و نكسم تیفیک ،یراوناخ یاه یگژیو ،لقنو لمح یاه سیورس
 یارب اضق هک ینیمز و تفن ،نداعم ،بآ نوچ مه یعیبط عبانم هب ددرگ یمرب یعیبط هیامرس حال صا :یعیبط هیامرس
 یعیبط هیامرس .دنک یم ینابیتشپ رادیاپ میلقا و کاپ یاوهو بآ زا هک ییاه متسیسوکا و دنک یم مهارف راک و یگدنز
 یلم و یلحم یاه کراپ و اه لگنج ،اه بٌالات ،کاخ تیفیک ،اوه تیفیک ،بآ تیفیک قیرط زا دناوت یم نینچمه
 (9۳-1۳ :2397 ،شرورپ) دوش یریگ هزادنا

 



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 182

 یروآ بات
 Hosseini et) .ددرگ یمرب " بقع هب شرپ" ینعم هب هک resiliere" نیتٌال هملک هب لصا رد یروآ بات حال صا

al,2016:47). ر خ و هيداح  ی عوقو زا دعب هیلوا رادیاپ و لامرن تلاح هب تشگزاب یانعم هب (Coaffee, 

2013:242; Lhomme et al, 2013:222). موهفم یملع رظنزا اما Resilience تسا هدیچیپ و گنگ. 
(Adger, 2000:347; Friend & Moench, 2013:99). صاخ هویش رد راتفر یارب ًالٌالومعم هک یمتسیس 
 یحارط ت س زا ار نآ دركلمع و لتخم برخم هعقاو هلیسو هب نآ لداعت هک یماگنه دنک یم راتفر یداع طیارش تحت
 متسیس  ی رد هک ییاه شخب .تسا فارحنا تدم و رادقم شهاک ییاناوت متسیس  ی یروآ بات .دنک یم فرحنم
 :دوش یم هدهاشم 7 هرامش لكش رد تسا مهم روآ بات

 
  روآ بات متسیس کی مهم یاه شخب :1 لکش

(Proag,2014:373).  

 تیلباق ای یگژیو هس صاخ روط هب .دراد یگتسب متسیس ینورد ای و یتاذ یاه یگژیو هب لقادح متسیس یروآ بات
 دادیور بذج یارب متسیس ییاناوت :بذج تیفرظ :دوش یم هدافتسا روآ بات متسیس یحارط و نییبت ،فیرعت یارب
 یبایزاب یارب متسیس ییاناوت :یمیمرت تیفرظ و دادیور نیا اب قاب نا یارب ییاناوت :یقاب نا تیفرظ ؛برخم
(Proag,2014:375). زا یخرب اما تسا هدش یفرعم ر خ ماگنه رد لماع نیرت مهم متسیس دركلمع یرادیاپ 
 رخآ مسیناكم رد .دنناد یم هيداح عوقو زا دعب متسیس  ی یجیردت یراگزاس ییاناوت ار یروآ بات نارظن بحاص
 ،تمواقم ینعی رگید تلاح هس ،میهافم نیا اب هباشتم .دوش یم نوگرگد ای و لیدبت رگید تلاح هب تعرس هب متسیس
 لمحت ییاناوت هب هراشا :تمواقم .(Frommer, 2011:723) تسا هدش یفرعم یروآ بات یارب تیقالخ و یبایزاب
 و دركلمع رد رییغت نودب دناوت یم متسیس  ی هک تراسخ رثکادح ت س ناونع هب ،رفاب تیفرظ هیبش متسیس  ی
 زا شیپ هب دناوت یم متسیس  ی دركلمع نآ بجوم هب هک هلباقم ییاناوت زا عون  ی :یبایزاب .دنک لمحت نآ راتخاس
 بجوم هب هک دیدج تیعضو اب قاب نا یارب متسیس  ی ییاناوت :تیقالخ .ددرگرب نیعم نامز  ی رد لالتخا تیعضو
 یاراد ٌالاب یریذپ فا عنا اب یاه متسیس .دناسر یم رتٌالاب ت س  ی هب هكلب یلصا ت س هب ار دوخ اهنت هن متسیس نآ
  .(Peng et al,2016:9) دنهد یم دوبهب دیدج یاه تیعقوم ای هبرجت رد ار دوخ هک یریگدای دوخ ییاناوت  ی
 درف یاه شنکاو فیصوت یارب یهار ناونع هب یروآ بات موهفم زا ینٌالوط تدم هب ناسانش ناور :یا هقطنم یروآ بات
 هتفرگرارق هدافتسادروم اهراتخاس و اه ناكم یارب یروآ بات دربراک ًالاریخا یلو دنا هتفرگ هرهب بیسآ ای شلاچ  ی هب
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 قطانم و اهرهش شیارگ هدنهد ناشن یا هق نم و یرهش یروآ بات دروم رد تاقیقحت .(Bonanno, 2004:22) تسا
 دننام سوملم یاه صخاش زا هدافتسا اب اه نآ هک ینعم نیدب .دشاب یم ی یحم تارطاخم ربارب رد یروآ بات هب
 زا لبق هب ار دوخ تشگرب یا هق نم  یفارت نایرج و یداصتقا یاه تیلاعف دننام رت مهبم میهافم ای لغش و تیعمج
 تاعلا م زا یدایز شخب لک رد .(Vale & Campanella, 2005:13) دننک یم یریگ هزادنا (هیلوا تلاح) هرطاخم
 عاونا دادخر زا سپ دوخ یبایزاب رد ناكم ییاناوت هب و هنوگ کوش تٌالالتخا ای هيداح ربارب رد یروآ بات یسررب هب
 نیرخآ ناونع هب یروآ بات .(Berke & Campanella, 2006:194) تسا هدش یمک هجوت تار خ و ایالب
 تسا هدرکادیپ دومن تعرس هب هبناج همه هعسوت لاحرد یاه هبنج و یا هق نم تاعلا م هزوح رد جیار موهفم
(Bristow & Healy, 2014:924). دنیوگ یم نخس یروآ بات دروم رد یعامتجا مولع نادنمشناد هک یماگنه 
 دننام ییاه کوش .(Pendall et al. 2010:72) دنراد اه کوش هب اه متسیس ای و اه نامزاس ،دارفا خساپ هب هراشا
 یداصتقا نارحب ،نیمز هرک ندش مرگ دننام ی یحم تارییغت ،یعیبط یایالب ،یتسیرورت تالمح ،یدرف تامدص
 هریغ و یسایس تٌالوحت ،عیانص یشاپورف ،خوسنم لاح رد یاه یروآ نف ،گرزب یاه هناخراک یلی عت ،یناهج
(Boschma, 2015: 734). داصتقا عوضوم دناوت یم یروآ بات هک دندرک داهنشیپ (2442) ناراكمه و ینایجر 
 یكی خساپ هب  مک یارب یهجوت لباق لیلحت یناناوت یروآ بات .(Reggiani, 2002:211) دشاب یا هق نم و یسایس
 دنتسه دیدجت هب رداق یا هق نم یاهداصتقا زا یخرب ارچ :تسا یداصتقا یایفارغج هزوح رد تٌالاؤس نیرت باذج زا
 یلم و یلحم حو س رد اهداصتقا و عماوج .(HASSINK,2010:45) دننام یم یقاب دوکر تیعضو رد نارگید اما
 یناهگان یاه کوش ؛فلتخم  یتامتسیس تٌالالتخا لیلد هب بلغا اه تیع ق مدع نیا .دنتسه تیع ق مدع هرود رد
 ییارگ صصخت ،عبانم شهاک دننام یجیردت یاه کوش مه و عیانص یناهگان یلی عت و یلام نارحب ،هلزلز دننام
  .(Yamamoto,2011:723) دنوش یم داجیا تیعمج شیازفا ای و دحزا شیب
 یروآون و یهد نامزاسدوخ ،تابي ینعی یگژیو هس ساسارب یا هق نم یروآ بات ،یروآ بات تاقیقحت ساسارب 
 یا هق نم هعسوت لوحت یاه یگژیو و دیدج یاهیدنمزاین هدننک سكعنم یا هق نم یروآ بات موهفم .تسا هدش فیرعت
 ،یزیر همانرب رب و تسا هتفرگ یشیپ «دنمشوه دشر» و «یرادیاپ» ،«زبس» میهافم زا موهفم نیا رضاح لاح رد .دشاب یم
 نیب رد یروآ بات هكنیا هب هجوت اب .(Peng et al,2016:86) دراذگ یم ریيثت هق نم یاضف راتخاس دیدجت و هعسوت
 هتشاد رارق نییاپ یروآ بات اب یا هق نم تسا نكمم ،روآ بات هعماج  ی رد ،تسا توافتم ییایفارغج یاه سایقم
 هچراپكی هب زاین یروآ بات .دشاب هتشاد دوجو ٌالاب یروآ بات اب هق نم  ی ،مک یروآ بات اب هعماج  ی رد و دشاب
 دهد یم رده ار هعماج عبانم برخم  داوح هک یماگنه .دراد اه سایقم مامت رد یریگ میمصت و تامادقا و دنیارف یزاس
 یاه سایقم مهس و شقن .دراد یناتسا و یتلود یاه نامزاس و رواجم عماوج فرط زا بسانم یاه خساپ هب زاین
 زکرمت و اه تیقالخ و نییاپ هب ٌالاب ًالاتدمع عبانم ندوب سرتسد رد .تسا توافتم یروآ بات رد فلتخم ییایفارغج
 ،اه سایقم طبار یارب کرتشم یتیریدم یاهراتخاس دیاب یروآ بات زا نانیمطا یارب .تسا ٌالاب هب نییاپ ًالاتدمع هلئسم
  .تسا هدش نایب اه سایقم طباور 7 لودج رد .دشاب هتشاد دوجو طابترا تیوقت و دامتعا داجیا
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 اه سایقم لباقتم طباور :1 لودج
 داعبا
 یروآ بات

  چوک هب گرزب سایقم گرزب هب  چوک سایقم

 یروآ عمج یاه متسیس و رت گرزب یاه سایقم تراظن یاه تیولوا یارب تاعالطا هب زاین ینیب شیپ
 اه هداد

 تادیدهت نیا ربارب رد تایبرجت هقباس و یلامتحا تادیدهت دروم رد تاعالطا

 راظتنا نكمم یرار ضا یاهزاین اب ه بار رد هق نم زا هچنآ دروم رد تاعالطا یا هق نم سایقم رد یرار ضا تاکرادت ریاخذ دروم رد تاعالطا هب زاین لیلقت/شهاک
  .دور یم

 یرار ضا تاکرادت نیمثت هدید بیسآ تیعمج هیلخت شنکاو
 دیدج یاه تخاسریز رد یراذگ هیامرس یارب یلام عبانم هب یسرتسد هق نم یداصتقا دشر هب  مک یبایزاب

 Dabson,2012,p. 30-31 :عبنم

  :درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم یا هق نم یروآ بات عوضوم رد قیقحت هنیشیپ اب طابترا رد
 سپ «نیوزق یرهش هعومجم رد یروآ بات یاه تیفرظ شجنس » ناونع اب یا هلاقم رد (0397)یلداع و روپ شاداد
 رد یروآ بات نازیم یبایزرا یارب یموهفم یلدم ه ارا هب ،یروآ بات رب مکاح یبرجت و یرظن نوتم رب یرورم زا
 یرهش هعومجم ،یروآ بات فلتخم داعبا نیب رد هک تسا نآ زا یکاح نانآ یاه هتفای جیاتن .دنتخادرپ قطانم ت س
 زا هلصاف دصرد 10 اب) ییاضف -یدبلاک داعبا سپس و (هنیهب دح زا هلصاف دصرد ۳0 اب) یداهن داعبا ظاحل هب نیوزق
  .دراد یرت بسانمان تیعضو (هنیهب دح
 رظانم و یكیژولوکا-یعامتجا دیلوت یا هزادنا مشچ زا یا هق نم یروآ بات یسررب هب یشهوژپ رد ولگوا یجتفیج
 یضارا و ینیشنرهش ،یلاس  شخ هلمج زا لالتخا لماوع اب ههجاوم رد یلامش سربق رد Lefke هق نم رد ییایرد
  .Ciftcioglu,2016) )تخادرپ اه صخاش زا یا هعومجم ذاختا هب ،هدشاهر
 یپارم ناشف شتآ ناروف زا سپ Petung و Kaliadem Jambu رد یروآ بات یسررب هب ناراكمه و نامحر
 و دنراد یبوخ تیعضو یسرربدروم صخاش ۱7 زا صخاش 97 هک دنتفای تسد جیاتن نیا هب و دنتخادرپ یزنودنا
  .(Rahman et al:2016)دنشاب یم روآ بات هق نم یاهاتسور
 هدنهد ناشن جیاتن .دنا هتخادرپ نآ یاه شخب و ینامور قطانم رد یا هق نم یروآ بات یسررب هب ناراكمه و نادرل
  .(Loradn et al:2015)تسا هق نم  ی یاه شخب نایم رد و قطانم نایم رد دوبهب و هعسوت فلتخم یاهوگلا

 یسانش شور
 ناتسا یاه ناتسرهش تیعضو یسررب زین شهوژپ نیا ماجنا زا فده .تسا یلیلحت -یفیصوت عون زا قیقحت شور
 یرهش یروآ بات دننامه ار یا هق نم یروآ بات .دشاب یم یروآ بات یاه صخاش ساسارب دمحاریوب و هیولیگهک
 یسررب دروم یدبلاک و ینوناق ،یداهن ،ی یحم ،یتخاسریز ،یعامتجا ،یداصتقا دننام یددعتم داعبا رظن زا ناوت یم
 و یعیبط ،یناسنا هیامرس شخب هس رد صخاش 79 زا سرتسد رد یاه هداد هب هجوت اب شهوژپ نیا رد .دادرارق
 ،ینیشناتسور تبسن ،لفكت راب ،یداوساب خرن ،هدشدراو نارجاهم یاه صخاش هک بیترت نیدب .دیدرگ هدافتسا یكیزیف
 دادعت ،ییاتسور یراكیب ،یرهش یراكیب ،ییاتسور لغاش ،یرهش لغاش ،ینوكسم دحاو رد راوناخ مکارت ،راوناخ دعب
 یاه هناخدور یاه صخاش ،یناسنا صخاش هعومجمریز ینوكسم دحاو رد درف مکارت و تعنص شخب رد نیلغاش
 زکرم یاه صخاش و یعیبط هیامرس زا یبآ تشک ریز ت س و مید تشک ریز ت س ،عترم ،یم اد یاه هناخدور ،یلصف
 ،زاتشیپ تسپ ،یتعنص یاهدحاو دادعت ،(CNG ،نیزنب) تخوس یاه هاگیاج دادعت ،زاگ باعشنا دادعت ،یشخب ناوت
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 یاهاتسور ،ییاتسور یاه هار لوط ،هناخوراد ،هاگشیامزآ ،رتمولیک هب اه هار تحاسم ،یرهش نورد یمومع هیلقن لیاسو
  .دنریگ یم رارق یكیزیف هیامرس هعومجمریز اهاتسور یناسرزاگ ،ینفلت طابترا یاراد یاهاتسور ،لاعف تشادهب یاراد
 دروم هدودحم دایز تعسو و اه ناتسرهش دادعت ببس هب هک تسا یشیامیپ راک دنمزاین یعامتجا هیامرس یسررب
 ساسارب قیقحت یاه صخاش .دشن ریذپ ناكما یداصتقا هیامرس یاه صخاش هب یسرتسد و دوبن ریذپ ناكما هعلا م
 شیامآ حرط زا رظندروم یاه هداد .دوش یم ه ارا دركیور نیا حرش همادا رد دنا هدش نیودت اگنویام هیاپ-هیامرس دركیور
 ،دوب ناتسرهش 1 یاراد هک 4397 لاس رد ناتسا یسایس تامیسقت هب هجوت اب اه هداد نیا .دیدرگ جارختسا ناتسا
 تخادرپ ناتسرهش  یكفت هب صخاش ره یسررب هب ناوتن هک هدش ثعاب اه صخاش دایز دادعت .دش یروآدرگ
 ناونع هب اه ناتسرهش یدنب هبتر نیا رد .دیدرگ هدافتسا اه ناتسرهش یدنب هبتر یارب اروم یریگ میمصت  ینكت زا نیاربانب
 یپورتنآ شور زا شهوژپ یاه صخاش یهد نزو یارب .تسا هدش هتفرگرظنرد رایعم ناونع هب صخاش 79 و هنیزگ
  .دیدرگ هدافتسا نوناش
 تارطاخم ربارب رد روآ بات تاعامتجا و یروآ بات اب طبترم تاقیقحت و تاعلا م رد یساسا رایسب یاه هبنج زا
 هرطاخم هب طوبرم تاقیقحت همه هک ییاجنآزا .تسا یروآ بات نازیم شجنس یارب بسانم هویش هب یبای تسد ،یعیبط
 تیهام تلع هب ،دنراد یمرب ماگ تناوس ر خ شهاک روظنم زین و یروانف و یملع دوبهب تهج رد یعیبط تناوس و
 یاه بوچراچ زا راذگ -تسا یعامتجا و یداهن ،یداصتقا ،یكیژولوکا داعبا لماش هک -یروآ بات یهجودنچ
 یایوپ لباقتم تاريا رطاخ هب هعماج یروآ بات یبایزرا .تسا هدش زیگنارب شلاچ و هدیچیپ– نآ یبایزرا هب یموهفم
 یاه بوچراچ یدایز یدادعت رضاح لاح رد .تسا هدیچیپ دنیآرف  ی تسیز طیحم و تاعامتجا ،هعماج ،مدرم
 و یریگ هزادنا یارب یبلاغ و جیار لدم ای بوچراچ اما ،دراد دوجو موهفم نیا یریگ هزادنا یارب یداهنشیپ یموهفم
 ناونع هب اگنویام هیاپ– هیامرس دركیور .(Mayunga, 2007:5) درادن دوجو یعامتجا  داوح یروآ بات تراظن
 یعامتجا هیامرس دركیور اگنویام .دوش یم هدافتسا هعماج یا هرطاخم یروآ بات هب یسرتسد یارب بوچراچ  ی
  .یعیبط و یناسنا ،یكیزیف یداصتقا ،یعامتجا هیامرس :دهد یم میمعت هیامرس یلصا مرف اب ار دوخ یداهنشیپ

 هعلاطم دروم هدودحم
 32 نیب ،سرگاز لابج هلسلس یاه هنماد رد عقاو عبرمرتمولیک 04117 دودح یتحاسم اب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا 
 یقرش لوط هقیقد 91 و هجرد 71 ات هقیقد 91 و هجرد 30 و یلامش پرع هقیقد 12 و هجرد 79 ات هقیقد ۱1 و هجرد
 یسمش 9097 لاس هامریت رد دمحاریوب لیا شروش لابند هب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا .(2لكش)تسا هتفرگرارق
 ناونع اب و دش ادج ناتسزوخ و سراف یاهناتسا زا دمحاریوب و هیولیگهک تقو یلم یاروش سلجم هبوصم قبط
 زا و دیدرگ لیدبت ناتسا هب 1197 هامدادرخ رد و دش لقتسم ،جوسای تیزکرم هب دمحاریوب و هیولیگهک یرادنامرف
 ناهفصا و سراف یاه ناتسا هب قرش زا ،رهشوب و سراف یاه ناتسا هب بونج زا ،یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا هب لامش
 و هیولیگهک ناتسا 7397 لاس رد ،روشک یسایس تامیسقت ساسارب .دوش یم دودحم ناتسزوخ ناتسا هب برغ زا و
 شیاپ شیدنا زبس رواشم نیسدنهم تکرش) دشابیم رهش 17 و ناتسهد 10 ،شخب 37 ،ناتسرهش ۳ یاراد دمحاریوب
  .(0 :0397 ،(پاس)
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  دمحا ریوبو هیولیگهک ناتسا تیعقوم :2 لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 قیقحت یاه هتفای
 و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش یا هق نم یروآ بات شجنس روظنم هب دش نایب قیقحت شور شخب رد هک روط نامه
  .تسا هدش هراشا اه صخاش نیا هب قیقحت شور شخب رد هک دش هتفرگ هرهب صخاش 79 زا دمحاریوب

 نیب رد یناسنا هیامرس یاه صخاش یسررب :دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش نیب رد یناسنا هیامرس
 ار یداوساب خرن نازیم نیرتٌالاب دمحاریوب ناتسرهش دشاب یم بیترت نیا هب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش
 خرن صخاش رد ...تسا هتفرگ رارق ناراسچگ و هیولیگهک ،مارچ ،تشاب ،اند ،یئمهب یاه ناتسرهش نآ زا دعب و دراد
 ،هیولیگهک ،یئمهب ،دمحاریوب ،مارچ یاه ناتسرهش نآ زا دعب و نازیم نیرتٌالاب ناراسچگ ناتسرهش ییاتسور یراكیب
 ،ناراسچگ یاه ناتسرهش نآ زا دعب و یئمهب ناتسرهش ار یرهش یراكیب خرن نیرتٌالاب .دنشاب یم تشاب و اند
 و اند ،مارچ ،یئمهب ،هیولیگهک ،ناراسچگ ،دمحاریوب یاه ناتسرهش .دنراد اند و مارچ ،هیولیگهک ،تشاب ،دمحاریوب
 ینیشناتسور تبسن صخاش رد .دنراد ار رتٌالاب و هلاس 47 تیعمج دادعت نیرتمک ات نیرتشیب بیترت هب تشاب
 رارق نآ زا دعب ناراسچگ و هیولیگهک ،دمحاریوب ،یئمهب ،تشاب ،مارچ یاه ناتسرهش و نازیم نیرتٌالاب اند ناتسرهش
 و یئمهب ،مارچ ،اند ،هیولیگهک ،ناراسچگ ،دمحاریوب یاه ناتسرهش عیانص رد نیلغاش دادعت صخاش رد .دنتفرگ
 مکارت نیرتٌالاب هیولیگهک ناتسرهش ینوكسم دحاو رد رفن مکارت صخاش رد .دنتفرگ رارق تفه ات  ی هبتر رد تشاب
 دعب صخاش .دنراد یاج نآ زا دعب یاه هبتر رد ناراسچگ و اند ،تشاب ،یئمهب ،دمحاریوب ،مارچ یاه ناتسرهش و
 ناراسچگ و اند ،تشاب ،مارچ ،یئمهب ،دمحاریوب اه ناتسرهش و دراد ار نازیم نیرتٌالاب هیولیگهک ناتسرهش رد راوناخ
 یئمهب ،مارچ ،دمحاریوب ،اند ،ناراسچگ ،هیولیگهک یاه ناتسرهش بیترت هب لفكتراب صخاش رد .دنراد رارق نآ زا دعب
 یاه صخاش زا یدادعت ییاضف مکارت 9 هرامش لكش رد .دنراد رارق نازیم نیرتمک ات نازیم نیرتٌالاب زا تشاب و
  .تسا هدش هداد شیامن یناسنا هیامرس
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 یناسنا هیامرس یاه صخاش شیامن :3 هرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یعیبط هیامرس یاه صخاش یسررب رد :دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش نیب رد یعیبط هیامرس
 ،هیولیگهک ،دمحاریوب ،مارچ ،ناراسچگ یاه ناتسرهش بیترت هب ،عترم صخاش رد هک درک نایب ناوت یم تروص نیدب
 ،دمحاریوب ،تشاب یاه ناتسرهش بیترت هب ،یلصف هناخدور صخاش رد .دنراد ار تیعضو نیرتهب تشاب و اند ،یئمهب
 تحاسم نیرتٌالاب دمحاریوب ناتسرهش .دنراد ار تحاسم نیرتمک ات نیرتشیب یئمهب و اند ،مارچ ،هیولیگهک ،ناراسچگ
 تشاب و یئمهب ،مارچ ،ناراسچگ ،اند ،هیولیگهک یاه ناتسرهش نآ زا دعب و دراد ار یم اد یاه هناخدور صخاش رد
 و مارچ ،اند ،تشاب ،ناراسچگ ،هیولیگهک ،دمحا ریوب یاه ناتسرهش یبآ تشک ریز ت س نازیم رظن زا .دنراد رارق
 ناشن یعیبط هیامرس یاه صخاش ییاضف مکارت 0 هرامش لكش رد .دنراد رارق تفه ات  ی یاه هبتر رد یئمهب
  .تسا هدش هداد

 
  یعیبط هیامرس یاه صخاش ییاضف مکارت شیامن :4 هرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رد تفگ ناوت یم دوجوم یاه هداد هب هجوت اب :دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش نیب رد یکیزیف هیامرس
 ،یئمهب ،مارچ ،اند ،هیولیگهک یاه ناتسرهش نآ زا دعب و دراد ار تیعضو نیرتهب ناراسچگ ناتسرهش ،CNG صخاش
 و دادعت نیرتٌالاب دمحاریوب ناتسرهش ،نیزنب هاگیاج دادعت صخاش رد .دنریگ یم رارق تشاب و دمحاریوب
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 بعشنم دادعت صخاش رد .دنشاب یم یدعب یاه هبتر رد مارچ و اند ،تشاب ،یئمهب ،هیولیگهک ،ناراسچگ یاه ناتسرهش
 تشاب و مارچ ،یئمهب ،ناراسچگ ،هیولیگهک ،اند ،دمحاریوب یاه ناتسرهش بعشنم دادعت نیرتمک ات نیرتٌالاب زا زاگ
 یاه ناتسرهش نآ زا دعب و دراد ار طیارش نیرتهب دمحاریوب ناتسرهش یشخب ناوت زکارم دادعت رظن زا .دنریگ یم رارق
 یاه ناتسرهش بیترت هب هناخوراد دادعت صخاش رد .دنریگ یم رارق اند و مارچ ،یئمهب ،تشاب ،هیولیگهک ،ناراسچگ
 ات نیرتشیب زا بیترت هب هاگشیامزآ دادعت رظن زا .دنراد رارق یئمهب ،تشاب ،مارچ ،هیولیگهک ،ناراسچگ ،دمحاریوب
 تحاسم صخاش رد .دنراد رارق تشاب و مارچ ،اند ،یئمهب ،ناراسچگ ،هیولیگهک ،دمحاریوب یاخ ناتسرهش ،نیرتمک
 یئمهب ،مارچ ،اند ،ناراسچگ ،هیولیگهک یاه ناتسرهش نآ زا دعب و دراد ار تحاسم نیرتٌالاب دمحاریوب ناتسرهش ،اه هار
 ،اند ،تشاب ،مارچ ،هیولیگهک ،دمحاریوب یاه ناتسرهش یمومع لقنو لمح لیاسو دادعت رظن زا .دنریگ یم رارق تشاب و
 نیرتهب دمحاریوب ناتسرهش ،اهاتسور یناسرزاگ صخاش رد .دنراد رارق تفه ات  ی یاه هبتر رد ناراسچگ و یئمهب
 ،اند یاه ناتسرهش .دنتفرگ رارق تشاب و مارچ ،اند ،ناراسچگ ،هیولیگهک یاه ناتسرهش نآ زا دعب و تیعضو
 یاهاتسور صخاش رد ار دصرد نیرتمک ات نیرتٌالاب بیترت هب مارچ و تشاب ،یئمهب ،دمحاریوب ،هیولیگهک ،ناراسچگ
 ،دمحاریوب ،هیولیگهک یاه ناتسرهش ،لاعف تشادهب یاراد یاهاتسور دادعت رظن زا .دنراد ینفلت طابترا یاراد
 هیولیگهک ناتسرهش ییاتسور یاه هار لوط صخاش رظن زا .دنراد رارق بیترت هب مارچ و تشاب ،اند ،یئمهب ،ناراسچگ
 .دنراد رارق دعب یاه هبتر رد تشاب ،ناراسچگ ،مارچ ،یئمهب ،اند ،دمحاریوب یاه ناتسرهش و دراد ار تیعضو نیرتهب
  .تسا هدش ه ارا یكیزیف هیامرس یاه صخاش زا یدادعت ییاضف مکارت 1 هرامش لكش رد

 
  یکیزیف هیامرس یاه صخاش ییاضف مکارت :5 هرامش لکش

 (ناگدنسیون ینادیم تاعلا م :عبنم)

 لوا ماگ رد روظنم نیا یارب تسا هدش هدافتسا اروم  ینكت زا اه ناتسرهش یدنب هبتر یارب :اه ناتسرهش یدنب هبتر
 بول م یدعب ماگ رد هكنیا رطاخ هب .دنا هدش لامرن ماخ یاه هداد مود ماگ رد .دیدرگ لیكشت ماخ یاه هداد سیرتام
 هدافتسا یلومعم یزاس   سایقم   یب شور زا ناوت   یم اجنیا رد ،دوش   یم هتفرگ رظن رد اهرایعم ندوب بول مان ای و ندوب
 رد ددرگ   یم میسقت هطوبرم نوتس یاه   هفلؤم عومجم رب یریگ   میمصت سیرتام یاه   هفلؤم زا  ی ره ؛نآ رد هک دومن
 رخآ ماگ رد .دیدرگ برض یپورتنآ شور زا هدافتسا اب هدش هبساحم یاه نزو رد هدش هزیلامرن سیرتام دعب هلحرم
 یاراد ای و بول مان هک ار یاهرایعم نینچمه و دنتسه تبثم تهج یاراد ای بول م هک ییاهرایعم برض لصاح
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 رب بول م یاهرایعم برض لصاح میسقت زا هنیزگ ره ییاهن هبتر سپس .مینک   یم هبساحم دنتسه یفنم تهج
 تبسن ،43-1۳ هدش دراو نارجاهم لماش یفنم یاه صخاش شهوژپ نیا رد .دوش   یم هبساحم بول مان یاهرایعم
 درف مکارت و ینوكسم دحاو رد راوناخ مکارت ،راوناخ دعب ،لفكت راب ،ییاتسور یراكیب ،یرهش یراكیب ،ینیشناتسور
 ،ییاتسور لغاش ،یرهش لغاش ،عترم ،(km) یلصف هناخدور لماش تبثم یاه صخاش و دشاب یم ینوكسم دحاو رد
 یاهدحاو دادعت ،تعنص شخب رد نیلغاش دادعت ،یشخب ناوت زکرم ،CNG ،نیزنب ،زاگ بعشنم دادعت ،یداوساب خرن
 ،رتمولیک هب اه هار تحاسم ،یرهش نورد یمومع هیلقن لیاسو ،زاتشیپ تسپ ،(km) یم اد یاه هناخدور ،یتعنص
 یاراد یاهاتسور ،لاعف تشادهب یاراد یاهاتسور ،ییاتسور یاه هار لوط ،یراگنوترپ زکرم ،هناخوراد ،هاگشیامزآ
 2 هرامش لودج رد .دنشاب یم یبآ تشک ریز ت س و مید تشک ریز ت س ،اهاتسور یناسرزاگ ،ینفلت طابترا
  .تسا هدش ه ارا اروم  ینكت ییاهن تابساحم

 اه   هنیزگ یدنب   هبتر و بولطمان و بولطم یاهرایعم :2 لودج

 u یفنم ریداقم برض تبثم ریداقم برض y یفنم ریداقم عمج تبثم ریداقم عمج ناتسرهش
تر
 هب

412/4 دمحاریوب  ۱14/4  937/4  1۱7/9  ۳21/9  030/۳  7 
997/4 هیولیگهک  914/4  4۳4/4  411/9  29۱/7  117/2  2 
277/4 ناراسچگ  104/4  ۱۱4/4  312/1  03۳/2  ۳41/2  9 

1۱4/4 اند  294/4  094/4  7۳0/1  312/0  4۳7/7  0 
۱04/4 یئمهب  094/4  274/4  194/0  ۱72/1  231/1  1 
114/4 تشاب  ۳24/4  ۳24/4  71۱/7  213/9  122/0  1 
۳04/4 مارچ  294/4  ۱74/4  490/2  ۱۳9/2  ۳74/7  ۱ 

 ناگدنسیون ینادیم تاعلا م :عبنم

 هب یئمهب و مارچ ،تشاب ،اند ،ناراسچگ ،هیولیگهک ،دمحاریوب یاه ناتسرهش تفگ ناوت یم 2 هرامش لودج هب هجوت اب
 هک تسا نیا رگنایب جیاتن نینچمه .دنا هتفرگرارق یا هق نم یروآ بات یاه صخاش رظنزا تفه ات  ی هبتر رد بیترت
 یاه ناتسرهش یدنب هبتر ۱ هرامش لكش رد .تسا هدوب ناسكی اه ناتسرهش یدنب هبتر یفنم و تبثم یاه صخاش رظنزا
  .تسا هدش ه ارا ییاضف تروص هب

 
 (ناگدنسیون ینادیم تاعلاطم :عبنم) یا هقطنم یروآ بات یاه صخاش رظنزا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر :6 لکش
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 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
 ،یدبلاک یاه شخب زا یا هعومجم زا هک دنناد یم متسیس  ی دننامه ار هق نم ،یا هق نم یزیر همانرب تایبدا رد
 نیا هک تسا هدش لیكشت هاگتنوكس یدادعت زا هق نم .تسا هدش لیكشت یراتخاس و ی یحم ،یعامتجا ،یداصتقا
 هق نم زا شخب  ی رد لالتخا داجیا و دنراد لباقتم ه بار فارطا یاه هاگتنوكس و ییایفارغج طیحم اب اه هاگتنوكس
 و یلاس  شخ و ناشف شتآ ،هلزلز ،لیس دننام یعیبط تارطاخم رثکا .دوش یم هق نم متسیس لک رد لالتخا ببس
 ای ناتسا  ی دننام یعیسو هزوح  ی رد یعامتجا و یداصتقا ل اسم ،مسیرورت دننام یناسنا یاه نارحب نینچمه
 تاقیقحت هعلا ماب شهوژپ نیا رد .دنوش یم هق نم  ی یاه شخب لک رد لالتخا ببس و دنهد یم خر ناتسرهش
 یسرتسد هب هجوت اب مزٌال یاه هداد و باختنا بسانم یاه صخاش یا هق نم و یرهش یروآ بات و یروآ بات اب طبترم
  ینكت زا هدافتسا ببس ناتسرهش 1 ت س رد یسررب و اه صخاش یٌالاب دادعت هب هجوت اب .دیدرگ هیهت اه نآ هب
 اب سپس تسا هدمآ تسد هب اه صخاش نزو نوناق یپورتنآ شور زا هدافتسا اب ادتبا هک بیترت نیدب .دش اروم یدنب هبتر
 ،هیولیگهک ،دمحاریوب یاه ناتسرهش هک دهد یم ناشن جیاتن .دش ماجنا اه ناتسرهش یدنب هبتر اروم  ینكت زا هدافتسا
 یا هق نم یروآ بات یاه صخاش رظنزا تفه ات  ی هبتر رد بیترت هب یئمهب و مارچ ،تشاب ،اند ،ناراسچگ
 هدوب ناسكی اه ناتسرهش یدنب هبتر یفنم و تبثم یاه صخاش رظنزا هک تسا نیا رگنایب جیاتن نینچمه .دنا هتفرگرارق
  .تسا
 یریذپ بیسآ دشاب روآ بات هق نم  ی هک یماگنه .دراد طبترم و لباقتم ه بار یریذپ بیسآ موهفم اب یروآ بات
 هعسوت و یرادیاپ موهفم اب نینچمه یروآ بات .دراد یرتمک یروآ بات ،دشاب ریذپ بیسآ هک یماگنه و دراد یرتمک
 رد یروآ بات ت س دنشاب هتشاد ییٌالاب ت س هق نم یعامتجا و یداصتقا هعسوت یاه صخاش یتقو .تسا طبترم
 ناشن زین ار ناتسرهش ره هعسوت ت س ،هدش یسررب یاه صخاش ،شهوژپ نیا رد .دور یم ٌالاب زین هق نم ت س
 ار مزٌال یاه تخاسریز و تاناكما و دشاب هتشاد یرتهب تیعضو هعسوت یاه صخاش رظنزا هک یناتسرهش .دنهد یم
 تیوقت یارب نیاربانب .دراد ار یرتشیب یبایزاب و تمواقم ناوت ،لالتخا ای کوش اب ندش هجاوم ماگنه دشاب هتشاد
 ینامرد و یطابترا یتامدخ ،اه هار لوط دننام تبثم یاه صخاش دیاب اه ناتسرهش یروآ بات و یا هق نم یروآ بات
 و مارچ ،یئمهب یاهناتسرهش .دنبای شهاک تیعمج مکارت ،لفكتراب ،یراكیب دننام یفنم یاه صخاش و دبای شیازفا
 جراخ دنراد رضاح لاح رد هک یریذپ بیسآ تیعضو زا ات دنتسه رما نیلوئسم یوس زا یرتشیب هجوت هتسیاش تشاب
 رظنزا ناتسرهش ره تیعضو هدنیآ یاه شهوژپ رد تسا مزٌال هدش یسررب یاه صخاش و داعبا رب هوالع .دنوش
 ،یا هفیاط یاه یریگرد دننام یعامتجا نارحب ،نیشنریقف قطانم ،یزیخ هزرل ،زیخ لیس قطانم رد اه هاگتنوكس یریگرارق
  .دریگ رارق یسررب دروم مورحم یاه ناتسرهش هعسوت هب هجوت مدع للع و یزیر همانرب و ینوناق ل اسم

  عبانم
 ةتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یعیبط تارطاخم اب ههجاوم رد یرهش دیدج تاعامتجا یروآ بات نازیم شجنس ،(2397) ارهز ،شرورپ

  .یتسیز عمتجم یزیر همانرب و یحارط هورگ ،یزاسرهش و یرامعم هدكشناد ،یتشهب دیهش هاگشناد ،یا هق نم یزیر همانرب
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