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-هقطنم رادتقا و یداصتقا هعسوت رد ییایفارغج یاهیدنمناوت و اهریغتم شقن
 سراف جیلخ و رزخ یایرد هقطنم رب دیکات اب ناریا یللملا نیب و یا

 1ینامز یلع
 ناريا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یسایس یایفارغج یارتکد یوجشناد

 ولشنک هبوبحم
 ناريا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یسایس یایفارغج یارتکد یوجشناد

 20/88/1398:شريذپ رودص خيرات 38/12/1398:هلاقم تفايرد خيرات

 هدیکچ
 تلوگ زین و یناتهاب رامرووتارپما یلل لا نیب و راهقطنم وا تقا و رگاصتقا هعهوت وگ کیژتارتها یشقن هواو م ییایفارغا رامریغتم
        ،اورم و بآ ،ینیمزرره قر ع ،تریع ا  رشو و  رلو و گاز ، ریلوت ،عافگ و موجم ،عبانم ،امهاو . ناهگرک افیا نو م رصع رامتلم –
 ی  رلل لا نیرب و را     هرقطنم وا رتقا و رگارصتقا هعرهوت وگ وااردریثات ییایفارغا رامریغتم هل ا زا ینیمزره لکش و یفاردوپوت ،امزرم
  .ترها ییایفارغا رامر ن ناوت و امریغتم شقن هب هتسباو رگایز هزا نا ات زین ناریا راهقطنم وا تقا و رگاصتقا هعهوت . نتسم امووشک
 لیلحت زا تها توابع هلاقم نیا ف م .تها سواف جیلخ و وزخ رایوگ  نواگووخرب ررتشیب تی ما زا هک راهقطنم وگ اتهاو نیا وگ
    راریوگ هرقطنم ررب  یکات اب ناریا یلل لانیب و راهقطنم وا تقا و رگاصتقا هعهوت وگ ییایفارغا رامر ن ناوت و امریغتم شقن یهورب و
       وا رتقا و رگارصتقا هعرهوت وگ یمار یاا هرچ سوارف جیلخ و وزخ رایوگ هقطنم هک تها نیا هلاقم یلصا لاوه .سواف جیلخ و وزخ
      هرک ترها نریا ایترسم نآ نورمزآ گ ص وگ یلصا لاوه نیا هب ییو خهاپ رارب هک او راهیضرف ؟ نواگ ناریا یلل لا نیب و راهقطنم
    جیرلخ و وزرخ راریوگ هقطنم وگ هژیو هب ییایفارغا رامریغتم ناریا راهقطنم وا تقا و هعهوت اتسیه رامگاگ نورب و امگاگ نووگ ریسم
 وا تقا و هعهوت رارب ناریا توق هطقن نیرتاهم هک  مگ یم ناشن شموژپ جیاتن .تها یلیلحت یفیصوت هلاقم نیا شوو . نتسم سواف
    وارشف و ایررحت و  ری هت لا عا اب راهقطنمارف تانایرا ر یگ فرط زا اما تها سواف جیلخ و وزخ رایوگ هقطنم وگ گواو راهقطنم
 . ناهگووآ  او هب هقطنم وگ نیا زا ناریا رواگربهرهب رارب او ییامتیگو حم

 
 .سراف جیلخ ،رزخ یایرد ،یاهقطنم رادتقا ،یداصتقا هعسوت ،ییایفارغج اهریغتم :یدیلک تاملک
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 همدقم
  میرسقت  یرعیبط  یاریفارغج و  ینارسنا  یاریفارغج یلصا هخاش ود هب ،یکيزیف مولع و ناسنا نایم یلپ ناونع هب ایفارغج
  ترعیبط و  نارسنا  لرباقتم  طرباور  مرلع  هدررک  ناریب  شالربزود  لادريو  هرک  رورط ناما ناوت یم ار ایفارغج .تسا  هدش
  ررب ناسنا و داد یم رارق ناسنا رایتخا رد ار یياا ناکما تعیبط هک دنک یم نایب یو .(0398 ،یفطل و یحتفلاوبا)تسناد
  نريا هب یرایسب یااداقتنا ریخا یاا هاد رد هک تشاد هجوت دياب هتبلا ،دنک یم یرادرب هرهب اانآ زا دوخ گنارف ساسا
 یيایفارغج  يراعت هما زکرم رد دازآ رازاب داصتقا ،تخاسزاب موهفم ،یسایس داصتقا هزورما و تسا  هدش دراو  يرعت
 رد  اریفارغج سيردت رب هوالع .(۶398 ،یرابخا)تسا رادروخرب یدايز تیماا زا هزورما ایفارغج ملع .تسا  هتفرگ رارق
  نیمزررس  شيارمآ و عبانم تيريدم و یزير همانرب و اضف یادنامزاس رد یمهم مهس ایفارغج ،یلیصحت  لتتم عطاقم
  شرترسگ .(9398   ،نارارکما و یلرضفا)تسا  هدررک یدايز توافت هتشذگ هب تبسن ایفارغج ملع تیاام هزورما .دراد
  تاعورضوم ،رگيد فرط زا یيایفارغج یاا هزوح لباقتم ی هطبار یياسانش و فرط کي زا ایفارغج تاعالطا و اا هداد
  لرباقتم  هرطبار  میرسرت و  لریلحت رد  یرثورم و  زارتمم شقن یيایفارغج مولع .تسا هدرک داجيا ار یا هتشر نایم ديدج
  شرناد  یرشزومآ  هرمانرب رد  اریفارغج سرد  ندرناجنگ .(2398 ،ناراکما و یلابقا)دنراد ار یو نوماریپ طیحم و ناسنا
 و  ارا  ناورت ،اا تيدودحم اب و دسانشب رتهب ار دوخ ناهج و یگدنز طیحم دناوتب زومآ شناد هک دوش یم اعاب نازومآ
  هرب  تبرسن  یرترشیب  تیلوئرسم  سارسحا ،طیحم و ناسنا لباقتم طباور حیحص کرد اب و دوش انشآ یعیبط یاا یيابيز
 .(1398 ،ايوپ)دشاب هتشاد دوخ تسيز طیحم
 :ه وررگ ود  لمارش  مرلع  نريا یلصا یاا هخاش رطاخ نیما هب دنشاب یم ایفارغج ملع یلصا عوضوم ود طیحم و ناسنا
 ود  هرب  طوربرم  تارعالطا  لریلحت و  هریهت  رطارتب زین یيایفارغج نونف و دنشاب یم یعیبط ایفارغج و یناسنا یایفارغج
  هرعلاطم ار یا  هرناگادج تاعوضوم ایفارغج هک دنچرا .داد یم لیکشت ار ایفارغج ملع موس هورگ ،قوف یلک عوضوم
  و یدرمحا  ینیرسح)تسا  مرلع  نريا فدا یعیبط تسيز طیحم و ناسنا لباقتم طباور یسررب نیب نيا رد اما دنک یم
  ناریم  نريا رد و  درنک یم بسک یناسنا و یعامتجا ،یعیبط مولع زا ار دوخ تاعالطا رتشیب ایفارغج .(1398 ،ناراکما
  یردریح)دراد  هدرهعرب ار  نارسنا  ترسيز  طیرحم زا  یيارنبريز تاعالطا بسک رد ساسح یاهفیظو ،یعیبط یایفارغج
 رد بآ  ،میرلقا ،یضاير یایفارغج لماش هک دنک یم هعلاطم ار یتاعوضوم لیلد نیما هب .(0398 ،ناراکما و ینایفوص
  ؛نورچما یمولع اب یمیقتسم هطبار یعیبط یایفارغج اذل .تسا نااایگ شيور و اا کاخ ،اا یراوماان ،نآ لاکشا مامت
 و  یرعیبط  ترسيز  طیرحم  یازرجا هعلاطم اب .دراد یسانش هایگ و یسانش کاخ ،یسانش نیمز ،یسانش بآ ،یسانشاوا
    ناورنع هرب اریفارغج .(۶398   ،نارارکما و یردیح)دورش یم صتشم اهنآ نایم رد ناسنا هفیظو و هاگياج ،اانآ تارثا
  لارس 2290   اربيرقت دراد یرشب نوناک یاا هتسا نیلوا رد هشير هک تسا یا هيامنارگ شناد ،مولع نيرت یميدق زا یکي
     ناورنع هرب نیرمز هرعلاطم»  :دراد یم هئارا یفيرعت نینچ ایفارغج زا وا .تفرگ راک هب ار ایفارغج هملک نتسوتارا زا لبق
 و  هررم زور روما رد هکلب هدوب وگتساپ ار رشب یواکجنک اهنت هن یيایفارغج یاا یااگآ ،خيرات لوط رد «ناسنا هاگياج
 نيز )ترسا هتفرگ بقل یگدنز ملع ایفارغج هک  تسا رطاخ نیما هب و تسا هتشاد یملع یاادربراک زین یناسنا طباور
 نو گارنوگ و  عیرسو  یاراورملق  هرب  هرجوت اب ایفارغج ،ینامز صاخ طيارش رد اي و تاقوا بلغا .(0398 ،هدوتس و ازفا
     طياررش تریمکاح ارب یياریفارغج یاا اضف یا هنامز و رصع را رد اريز ؛دنک هدنسب  يرعت کي هب اهنت دناوت یمن دوخ
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 ديدج یاا اضف دوخ صاوخ لماوع زا یريذپ ریثأت اب یا هعماج را و دباي یم رییغت یداصتقا و یگنارف ،یسایس ديدج
   ترسا اریفارغج ملع یاا یدنمناوت زا یشتب ینايرج نینچ ءاشنم دياش .(1398 ،ناراکما و یتنيز)دزاس یم یيایفارغج
 لیلحت زا تسا ترابع هلاقم نيا فدا .دزاس دیقم و دودحم تباث لوصا و  يرعت کي هب دناوت یمن ار دوخ ورملق هک
 رب دیکات اب ناريا یللملانیب و یاهقطنم رادتقا و یداصتقا هعسوت رد یيایفارغج یاایدنمناوت و ااریغتم شقن یسررب و
  رد یاارگياج هچ سراف جیلخ و رزخ یايرد هقطنم هک تسا نيا هلاقم یلصا لاوس .سراف جیلخ و رزخ یايرد هقطنم
  رد یلرصا لاوس نيا هب یيوگتساپ یارب هک ار یاهیضرف ؟دنراد ناريا یللملا نیب و یاهقطنم رادتقا و یداصتقا هعسوت
  نارريا یا هرقطنم        رادرتقا و هعرسوت مترسیس یاراداد نوررب و اراداد نورد ریرسم هک تسا نيا میتسا نآ نومزآ ددص
 .تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم نيا شور .دنتسا سراف جیلخ و رزخ یايرد هقطنم رد هپيو هب یيایفارغج یااریغتم
 یرظن درکیور
   ینارنوي هرملک لصا .تسا نیمز میسرت و یياسانش ینعم هب و هدش هتفرگ Graphus و Geo ینانوي هملک ود زا ایفارغج
     یرسراف ناربز رد ود ررا هرک « اریفارغج» و « یرفارغج» هژاو و « هریفارغجلا» نآ فرعم و هدوب «ایفارگوئج» تروص هب و
   یرسیلگنا ناربز رد .(1398  ،نارارکما و یبارهس)تسا هدش هتفرگ یبرع نابز زا دنشاب یم ینعم کي یاراد و لوادتم

Geography (یفارگوئج) ؛ شرتب ود زا و تسا بکرم یمسا و هدمآ Geo: کارخ» و « نیرمز»  یرنعم  هرب و دنو رشیپ » 
 « نداد شيارمن و نداد حرش و نتشون نف و رنا» ینعم هب و دنوسپ :graphy («یيایفارغج» و «ایفارغج» ینعم هب یااگ)
 یور رب نآ هشقن شيامن و نیمز لاوحا نداد رهش و نتشون شناد اي ملع اي نف هژاو ینعم نياربانب ؛«شناد» و «ملع» و
  و ارنب     م کري و یرملع دانترسا کري یارنبم رب  يرعت را و تسا هدش هئارا ایفارغج زا یتوافتم یاا  يرعت تسا ذغاک
 .(Alijani, 2002: 7) تسا راوتسا احب
 :درک میسقت یلصا شتب ود هب ناوت یم ار ایفارغج ملع یناسنا هعماج یاا یگپيو و یعیبط طیحم لماوع هب هجوت اب
 یعیبط یایفارغج -  لا
 یناسنا یایفارغج - ب
 یعیبط یااهرهچ زا یيایفارغج هعلاطم :دنک یم  يرعت ناسنيدب ار یعیبط ایفارغج یسیلگنا فورعم نادیفارغج پیتسا
 ، ارا   کارخ و ارابآ ، اورا و بآ ،نیمز لاکشا یگدنکارپ شجنس لیلحت و هيزجت هب ایفارغج زا هتشر نيا .نیمز هرایس
  ،نارارکما و یاانپ تعيرش )(یعیبط یایفارغج  يرعت) دزادرپیم یعیبط یاا هديدپ رياس و نداعم ،تاناویح ،نااایگ
9398). 
 :داد رارق هعلاطم دروم ريز حرش هب ناوت یم ار یعیبط ایفارغج یلصا یااهصخاش
     ماریليو هلیرسو هرب یژورلوفروموئژ . درننک یم احب اهنآ یگدنکارپ و نيوکت و شيادیپ نیمز لاکشا زا یژولوفروموئژ
 ر رتلاو)  رریظن ی نانادریفارغج  دنمرشزرا تاقیقحت اب و تفرگ لکش یياکيرمآ نادیفارغج (یدالیم 2218-2938) سيود
 .(Shayan, 2015: 2) دیسر دوخ یملع لوصا و نیناوق هب هک (یلرچ ،وئل ،گنیک ،گنپ
  یارا  تریلاعف و نارسنا یگدنکارپ لیلحت و هيزجت هب یناسنا یایفارغج تسا دقتعم یياکيرمآ نادیفارغج ليرک تربرا
 .(PourAhmad, 2001: 614) دزادرپ یم وا یسایس و یداصتقا ،یگنارف ،یعامتجا
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  یرضعب  یرگنج و یسایس یاا شکمشک و اا نارحب رد نآ زا عناق و غبان هدافتسا و کیتیلپوئژ راوگان تارثا هب هجوت اب
      لارس رد ور نريا زا درنریگ تمدرخ هرب یرشب یاا هورگ یتسيز هب تهج ار ایفارغج ملع هک دمآ مزز نانادیفارغج زا
   یاررب اریفارغ  ج هرعلاطم نآ زا فدرا هک هدش هئارا رلیت تفيرگ روسفورپ هلیسو هب کیفساپوئژ ناونع (یدالیم 0238)
 .(Golfeshan and Waseg, 2016: 199) تسا یتسود ناسنا و یدازآ و افص و حلص تفايرد
  رد تدرش هب نآ زا یشان جياتن و تیعمج یگدنکارپ اريز دراد تیعمج یایفارغج هب یکيدزن هطبار تنوکس یایفارغج
  ارت    هدرکاد کري رد یياترسور هداس نکسم کي زا ور نيا زا .دتفا یم رثؤم یتنوکس یاادحاو رارقتسا و اضف تعسو
   ،نارارکما و یاارنپ  تعيررش) درریگ یم رارق تیعمج لماع ذوفن ريز اسآ لوغ یرهش هعماج کي رد یرامقا یاارهش
   کبرس رد یدارصتقا دشر نازیم ،تیعضو عون ،اا ناسنا دادعت ینوکسم یاادحاو اي یتنوکس دحاو را  زوصا .(۶398
        ترسا ارهنآ یرعیبط طیرحم هرب هرجوت ارب ، نیرعم نامز رد اا ناسنا گنارف زا ینئمطم رگشيامن یلک روطهب و یرامعم
(Mahdavi and Ahmadi, 2011: 184). 
      .ترسا هدرش لاغرشا یزریچ اري یدرف یوس زا هک دوش یم هتفگ یيایفارغج یاضف زا یشتب هب یيایفارغج ناکم اي اج
      .درشاب قرلطم اري یبرسن درناوت یم هدرک لاغشا ار نآ هک یياضف تایصوصخ عبات مجح نيا .دنک یم بحاصت ار مجح
    اري قرلطم ارب .(1398)  ،ینابعرش)تسا اضف کي نورد ناکم را و ناکم عبات تیعقوم .تسا اضف هعومجم ريز «ناکم»
    ،رهرش کري لرثم دوش یم قالطا اضف زا دحاو کي هب ناکم .دندرگ یم یموهفم لوحت راچد زین تیعقوم و ناکم یبسن
  ارب       یتیعقورم هرب دودرحم هرک ترسا نیرمز حطس رد صاخ یاج ناکم :دسيون یم ناکم  يرعت رد .روشک کي ،ناتسا
    هارگرا یتراربع هرب .(0398   ،نارارکما و یرااط)ترسا نیعم و هپيو اا شزرا زا رادروخرب و یياسانش لباق و تيوا
  هرب    نارکم کري یلرصا رصنع .دوش یم ليدبت ناکم هب دنک ادیپ تيوا و هدوب صاخ و نیعم تاعالطا یواح تیعقوم
 :زا تسا ترابع ونیگآ زا لقن هب و نوتسناج رظن
  و یرورشاع)دنشاب یمسرریغ و یداهن اي یمسر دنناوت یم طباور نيا .دریگ یم لکش یعامتجا طباور نآ رد هک یرتسب
 .(0398 ،یياضترم
  ساریقم رد  .درنک لمع یداصتقا و یعامتجا یاادنيآرف اب هک یلماعت :داد یم یور یعامتجا لماعت نآ رد هک تیعقوم
 .تسا طابترا رد ساسحا یزاجم راتخاس اب هک تسا ناکم ساسحا هدنروآ دوجوهب و دوش یم  يرعت رت عیسو
   لامعترسا و ترسا هدش تقد نآ ینعم هب رتمک اما لوادتم رایسب یاادربراک هک تسا یا هژاو ناکم نوتسناج ی هتفگ هب
 .(110 :1098 ،یاوکش) دنوش یم هتخاس ناکم رد اا ناسنا تسا هدروآ راب هب نانادیفارغج یارب یدايز تالکشم نآ
       :ريورم درارچير هرتفگ هرب درادرن دورجو درادن رارق یناکم و یياج رد هک یزیچ ديوگ یم وطسرا لوق زا لقن اب نمتاگ
           زا یرکي زاربريد زا نارکم ارحب ترسا هدرننک جیرگ و مهبرم و مرهف لرباقریغ  ابلاغ ناکم ی هرابرد یيایفارغج تایبدا
 اجرفیلاع )ترسا هدش ورهبور یديدج شلاچ اب هصرع نيا رد اضف احب یلو .دوب یيایفارغج ملع یلصا یاا هخاشرس
 .(1398 ،ناراکما و
   نآ رد هرک ترسا یا   هدرشدودحم هاگترسد کي تروص  هب اا ناکم تسا یيایفارغج یاضف زا یشتب ناکم هداس روط هب
  درناد     یرم ترهج نآ هرب و درننک یم میظنت ار اا ناسنا راتفر اا ناکم ديآ یم دوجوهب یگدنز و تيوا ،یعامتجا طباور
 .(100 :1198 ،یاوکش)
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  هرس یور « یراد هيامررس ی هعماج یفاکش دبلاک» ناونع تحت دوخ رثا رد یسیلگنا فورعم سانش هعماج ،یروا ناج
   دارصتقا .درنک  یرم وج ترسج لماع هس نيا زا اهنت ار ناکم تیاام و دنک یم دیکأت تلود و یندم ی هعماج ،داصتقا لماع
  یراد هيامررس ی هعماج رد تلود و تسا تباقر ورملق یندم ی هعماج .دوش یم لماش ار یدام یاازاین و دیلوت ورملق
 ،  یرفطل و یررگبرع   )دراد هدرهع هرب یندرم ی  هرعماج رد فرصم رما هب یشتب ماظن و تشابنا درباار اب ار دیلوت ورملق
1398). 
   دریلوت وررملق هس نيا هک دنزادرپ یم تباقر و هزرابم هب ورملق هس رد دارفا یراد هيامرس ی هعماج زا یروا ناج رظن زا
 .(200 :1098 ،یاوکش) دنراد رگيدکي رب یلباقتم تاریثأت هب دنشاب یم یندم هعماج و تلود یراد هيامرس
 :دریگ یم رظن رد ار یلصا لماع هس ناکم تخانش رد یسیلگنا نادیفارغج نوتسناج دلانور
 یعیبط طیحم .8
 تخاس ناسنا طیحم .0
 (100 :1098 ،یاوکش) مدرم .9
       ترورص تخارس نارسنا طیرحم و یرعیبط طیرحم زا یا  هرعومجم لخاد رد ،ناکم کي مدرم یگدنز تیفیک ی هعلاطم
 ی    هرعماج هرک ار هرچنآ ی  هرما تیلک هب هکلب دوش یمن لماش ار یااگتنوکس ااوگلا اهنت تخاس ناسنا طیحم .دریگ یم
    نارسنا طیرحم ،یرعیبط طیحم لماع هس ناکم رد .(9398 ،ینسح و یتزع)ددرگ یم قالطا تسا هدروآ دوجوهب یناسنا
-نامزاس یگنوگچ ،یگدنز تیفیک لیلحت ،مدرم ی هعلاطم رد .دننک یم ادیپ رگيدکي اب یلخاد یگتسویپ مدرم و تخاس
 یگدنز طيارش تیلک اب طابترا رد اهنآ یسایس راتخاس یگنوگچ و مدرم یعامتجا یگدنز یگنوگچ ،یدام طيارش یباي
  لرماوع ی         هرما هرک ترسا مزز ،میرسانشب ار نارکم کري تریعقوم میااورتب رگا سپ .دریگ یم رارق هجوت دروم مدرم
         عرقاو یرسررب درورم مرا ارب طاربترا رد هترسباو لرماوع و مدرم ،تخاس ناسنا طیحم ،یعیبط طیحم ،قوف ی هناگ هس
 .(8398 ،یمان و یتزع) دنوش یم
 :زا دنا ترابع هک دنوش یم یناکم قارتفا اعاب یگپيو اي لماع هس اا ناکم نیب
       ، رلتتم دارعبا رد رارک یيارضف میرسقت ینارهج سایقم رد و دنراد یصصتت یاادرکراک هب شيارگ هراوما ،اا ناکم
 .(9398 ،ناراکما و یتزع)دننک یم ديدشت ار یصصتت یاادرکراک طيارش
 .دوش یم هديد یدايز یاا توافت نآ یریگراک هب و هنارواّننف یباي صصتت رد ،اا ناکم نیب
 لثم رت کچوک یاا سایقم ات هتفرگ تیبرت و میلعت ،باذم ،تلود ریظن رت گرزب یاا ماظن زا هک یداهن ندش یصصتت
 .(۶398 ،یدابآ نسح و یياضرمالغ)ددرگ یم لماش ار اا شقن عاونا
     ارب یلبارقتم تاریثأرت یدارهن ندش یصصتت و هنارواّننف ندش یصصتت ،یلحم نتفاي یگپيو لماع هس هک تسا ینتفگ
  دورجو هرب  ار ینارکم قارتفا و داد یم لکش ار یيایفارغج ناکم ی هتفاب ما هب تیکلام مااب طابترا رد و دنراد رگيدکي
 .(9398 ،درف یااگشیپ و ینااارف)دنروآ یم
 :اهنآ رب بترتم یاا یگپيو و یيایفارغج یاضف ،یيایفارغج ناکم
  یگدرنز ی       هربرجت  رلتتم یاادادريور زا نآ رد هرک ترسا یزرکرم ،تساا ناسنا ی هدارا و هناااگآ لمع زکرم ناکم
    ررا تريوا ،درننک   یرم هورلج تیماا رپ نیعم یاا ناکم تخاس رد اهنت ،هناااگآ یاادرکلمع و ااداديور .ميزومآ یم
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    ارادرکراک و ريذرپ هداارشم یاا تیلاعف نآ یرااظ دومن و یعیبط صتشم لماوع :دوش یم لیکشت لماع هس زا ناکم
 .اادامن اي میاافم
   رثؤرم لرماوع ی   هرجیتن ارا ینوگانوگ نيا تسا دايز رایسب یناکم یاا ینوگانوگ و اا توافت ،ایفارغج ملع نوناک ناکم
 .(۶398 ،رابت حالف) تسا یجراخ و یلخاد
   ارت دريآ یم باسح هب عماوج تيدوجوم ی هویش دوخ اضف .دوش یم قلخ اضف ناکم و ناسنا تالماعت یگدینت مارد زا
  و ترسا هعماج را یتاذ دعب اضف .دباي یمن دوجو هدیشتب نامزاس نآ هب دوخ هک یياضف نودب یا هعماج چیا هک اجنآ
  نريا .(2398  ،یزوریف)درشتب  یرم یگتفاي نامزاس ناکما (موب و اضف زادنا مشچ) اضف هب یئرم یدام لاکشا هب هعماج
   یرم یررست یياا نايرج هب و ورین یاا نادیم هب هکلب .دنام یمن دودحم یدام و یئرم یااراديدپ هب یور چیا هب اضف
  ار یياریفارغج یاضف ور نيا زا درب یپ اهنآ تیاام هب ناوت یم یيایفارغج قیقحت یعون  هب نديزاي تسد اب اهنت هک دباي
 .(۶398 ،ناراکما و یمساق)دباي یم نامزاس و دوش یم دیلوت اضف دروآ باسح هب یعیبط یاضف کي ناوت یمن
 هک یمظن لصاح ار یاد نامزاس هک تسا ورهبور رطخ نيا اب «اضف یاد نامزاس ملع» ناونع هب ایفارغج زا جيار  يرعت
 یاضف و یيایفارغج یاضف تارییغت و موادم تکرح ی هداز اضف یاد نامزاس هکیلاحرد .درادنپب هدش رارق رب شیپاشیپ
 .(1398 ،ناراکما و هداز باصق) تسا یناسنا شنک ی هديرفآ نآ یاا هتخاس و اا تروص و تسا یعامتجا
   رد یطاربترا یارا  هکبرش عیسو یاا یگدیچیپ و اا تفارظ زا اضف نيا دراد یعامتجا یتروص اضف یریگ لکش نياربانب
    نريا زا صارخ یيارضف    هاگدريد کري هرچنآ دوش یم قلخ یناهج ات یلحم زا  لتتم اا سایقم رد هتسسگ و هدینت ما
 .(2398 ،ناراکما و یناودرک) تساهنآ ینامزما دروآ یم دوجوهب ار یعامتجا تاطابترا
  نیرمز ی   هررک حطرس یعیبط لاکشا هکلب تسین ناشکهک یانعم هب اضف ،ديآ یم نایم هب نتس اضف زا ایفارغج رد یتقو
 .دنشاب یم یدعب هس و هدوب عافترا و ضرع و لوط یاراد هک تسا
   ارب وا یدارا یارا     یرگتتپ و یگدرنز زا وا تاریبرجت ،نارهج زا ناسنا یساسا یاا یااگآ زا یباتزاب یيایفارغج یاضف
  هرک تسا یا هداز ناسنا یاضف عقاو رد تسا گنارف یارب درف هب رصحنم یياضف ،یيایفارغج یاضف تسا دوخ طیحم
     ،یرعمج اري یدررف ،ینارسنا تامیمصت اب یيایفارغج یاضف دراذگ یم اج هب یگدنز زا ار یصاخ یاا گنارف تایبرجت
 .(0398 ،ناراکما و یمرک) دباي یم رییغت بترم روط هب هناااگآان اي هناااگآ ،یرابجا اي یرایتخا
     ارب دودرحم یدرعب هرس یا  هرطقن اب رظانتم یيایفارغج ناکم .دنتسا ما هب هتسباو موهفم ود یيایفارغج یاضف و ناکم
   هرک ترسا عیسو اب دودحم یدعب هس هصرع اب رظانتم زین یيایفارغج یاضف دنک یم ادیپ نییعت اضف رد هک تسا تعسو
     زا رورظنم نياربارنب دنترسا لرباقتم شنک یاراد و هدوب هشیما رگيدکي اب اضف هک تسا یياا هطقن و اا ناکم زا بکرم
 لمح رهش و اتسور رت عیسو سایقم رد اي و هسردم اي هاگشورف کي رد تسا نکمم هک تسا صتشم هطقن کي ناکم
   طبتررم یارا   نارکم زا برکرم هک تسا صتشم یا هصرع یترابع هب و نیمز هرایس زا یشتب زین اضف زا دوصقم .دوش
       یاادرحاو یرلگنج ،یلحارس ،یرتفن هریحان .هرتفاي شيامآ یا هیحان و یرهش هدودحم کي رب تسا نکمم و هدوب مااب
   و یفطل)درنک ادریپ قیبطت نآ رياظن و اپورا ی هيداحتا اي وکا ریظن یا هقطنم نامزاس روشک یلم ورملق یروشک تامیسقت
 .(2398 ،ناراکما
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   و ريذرپان هريزجت راتخاس اب متسیس کي هک تسا طوبرم یياضف دحاو نيرت کچوک ناکم هک تفگ ناوت یم یلک روط هب
   بوچرارچ ارضف هکیلاحرد تسا هداد یاج دوخ رد تسوا یگدنز طیحم و ناسنا لماعت زا یشان هک ار یياضف طیسب
    دورخ رد ار ترسا نارکم یااراتخاس زا بکرم هک یياضف ريذپان هيزجت و نالک متسیس اب راتخاس هک تسا یا هدرتسگ
     ،ینارمرد ،یرادا ،یرشزومآ یارضف یارا هاگتسد و ااراتخاس هک ناتسرهش و ورملق اي رهش کي دننام ؛تسا هداد یاج
  یازرجا نیب مادک را و ؛دوب ناتسرهش اي رهش حطس رد طوبرم یاادحاو ناکم زا بکرم مادک را هک ار ... و یداصتقا
 .(2398 ،ناراکما و یفطل) تسا هداد یاج دوخ رد ار دنراد لباقتم طباور ااراتخاس رياس یيازجا دوخ
 اضف
  :ترگاا    ررتیپ .درنراد ماارب یا  هدرترسگ  یارا    یرشوپما ،زرین  يرارعت و دراد دوجو عونت یيایفارغج یاضف  يرعت رد
   یارضف .دورش      یرم هداد نارشن نیرمز حطرس برسح رب  زومعم تسا گرزب یا هیحان اي هزوح یانعم هب اضف دسيون یم
    لارح رد هراورما هرک هدمآ ديدپ تابسانم زا یا هعومجم بیکرت زا ،ناناد یضاير و نانادداصتقا یاضف دننام یيایفارغج
    ینارسنا طیرحم رد و نیرمز هرایس حطس رد هکلب .دنا هتفرگن لکش ألخ رد تابسانم و طباور نيا اما ؛دنا لوحت و رییغت
 .(1398 ،ناراکما و این یدارم) دنا هتفاي تيدوجوم
 :دوش یم هتفرگ راک هب تروص ود هب اضف موهفم ،ایفارغج رد
 قلطم یاضف - لا
 یبسن یاضف -ب
  یعارمتجا یاازاین رثا رد موادم روطب ،یبسن یاضف .تسا یعیبط و صتشم ،یعقاو ،ینیع تیفیک یاراد قلطم یاضف

    یبرسن یارضف مورهفم زا .(۶398 ،ناراکما و رف نیکشم)دباي یم رییغت مرف و تعسو رد هنارواّننف طيارش و یداصتقا –
       درنيآرف و نارمز هرب دریقم ،یبرسن یارضف ،نياربانب ؛دوش یم دافتسا ... و یبرجت یاضف ،یداصتقا یاضف ریظن یمیاافم
       رد .دراد دورجو یبرسن یااارضف ،یعارمتجا یاادرنيآرف و ینارسنا یاادرکلمع دادعت هب ،یوراا ديويد رظن زا .تسا
 .(9398 ،ناراکما و یمان) دننک یم یگدنز یبسن یاااضف رد مدرم ،یياضف ملع هاگديد
 هعلاطم دروم هدودحم
        و بورنجرد ناردرنزام ،یربرغ بورنج و بررغ رد نالیرگ یارا ناتسا یگياسمارد ،ناريا لامش رد یيايرد مان ،رزخ
   رد ناترسمکرت رورشک راهچ اب رزخ یکشخ رد روصحم و هتسب ةچايرد اي ايرد نيا .قرش رد ناتسلگ و یقرش بونج
        هيارسما بررغ رد (نارا ه) نارجيابرذآ ارب و بررغ لامرش و بررغ هیسور ،قرش لامش و قرش رد ناتسقازق ،قرش
 ، مرک 222۶92  دودرح رد ی  تحارسم یاراد ،نارهج ةچايرد نيرت گرزب ناونع هب رزخ .(1398 ،ناراکما و یفجن)تسا
    حطرس نیگناریم زا ررتمک م 2/10  اريرد نيا بآ حطس .تسا مک 222 ات 200 اب ربارب یضرع و مک 2208 لداعم یلوط
    یرنعي بورنج رد و ررتم 200   ارت یناریم    تمرسق رد ،ررتم 08 ات 28 یلامش یاا تمسق رد نآ یدوگ و دازآ یااايرد
      یرخرب رد اريرد نريا قرمع و حطرس رادقم .(۶398 ،یيازریم دنوادا)تسا هدمآ تسد هب زین م 2228 ات ناريا لحاوس
  یاريرد .دراد یياا توافت ما اب ، لتتم یاا هرود رد نآ هب یدورو یاا بآ شااک اي شيازفا ببس هب ،یتيرات عبانم
  یاارگ  هرک  اريرد نيا .درک یم لصتم سلطا سونایقا هب ار مارآ سونایقا هک دوب سیتت یايرد زا یشتب هتشذگ رد رزخ
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  یربآ  ضورح  نيررتگرزب  ،دورش یم یدنب هقبط نیمز هرک یافکدوخ یايرد نيرتکچوک یااگ و ناهج هچايرد نيرتگرزب
  حطرس . ترسا رتمولیک 292 ات ۶38 نیب نآ ضرع و رتمولیک 2208 ات 2928 دودح نآ لوط .تسا یکشخ رد روصحم
 .(۶398 ،ناراکما و روپ ییحي)تسا دازآ یااايرد حطس زا رت نیئاپ رتم 10 دودح رد رزخ یايرد
  راررق  اريرد  یلامرش مراهچ کي رد ايرد بآ دصرد مین اهنت هک  یروط  هب .تسا قمع  مک رایسب ايرد نيا یلامش تمسق
 لامش زا اا نآ رثکا هک دنزير یم ايرد نيا هب هناخدور 298 دودح .تسا رتم 2 زا رتمک نیگنایم روط  هب نآ قمع و دراد
 دراو ار بآ  برعکم رتمولیک 820 نیگنایم روط  هب لاس را هک تسا اگلو دور اا نآ نيرتگرزب .دندنویپ یم ايرد هب یبرغ
  اريرد دراو  هنزارس ار بآ  برعکم  رتمورلیک 2  کزورس و 18 لاروا ،1٫2  کررتا ،98 اروک یاادور .دنک یم رزخ یايرد
  هدرش بجوم لاح نیع رد اما تسا  هدرک یدرف  هب رصحنم نااایگ و ناروناج هاگلزنم ار نآ رزخ هتسب تعیبط .دننک یم
 و  ترفن  ريارخذ رزخ یايرد مهم عبانم زا .دشاب ريذپ بیسآ رایسب یتفن و یتعنص و یزرواشک یاا یگدولآ لباقم رد ات
 .(0398 ،ورد هانپ نادزي)درب مان ناوت یم ار یرايواخ نایاام عاونا نینچما و ايرد رتسب ريز رد دوجوم زاگ

 
 رزخ یایرد تیعقوم :1 هشقن
 http://portal.nlai.ir :عبنم

 :دنتسا ريز حرش هب هقطنم را رد دوجوم یاا هناخدورو اادور ،مینک میسقت هقطنم جنپ هب ار رزخ یايرد لحاوس رگا
 همشچ ،سولاچ ،زارا ،رزاط ،نجت ،وس  هرق ،ناگرگ ،کرتا یاادور :(برغ هب قرش زا ناريا لحاوس)یبونج ةقطنم .8
 دور  درنچ و دور  نارگرگ  ،رربمل  ،هلورسام  ،رزخارش  ،ناتیرسپ  ،دوردیفرس ،هلاتمچ ،دور ناملش ،دورلپ ،(نباکنت) هلیک
 .(1398 ،ناراکما و هانپ نادزي)(ناريا یاا هناخدور :کن زین) رگيد کچوک
 .درادن یرکذ لباق دور ،کچوک یلحم ةناخدور زج هب :(ناتسنمکرت لحاوس)ايرد یقرش بونج ةقطنم .0
 .تسا ابما دور رکذ لباق دور اهنت ،یلحم ةناخدور دنچ زج هب :(ناتسقازق لحاوس)یقرش لامش ةقطنم .9
  یرلحم هناخدور دنچ و هناگدنچ یاا هبعش اب اگلو ،لاروا :(هیسور نویساردف لحاوس) یبرغ لامش و لامش ةقطنم .2
 .(1398 ،ناراکما و هانپ نادزي)رگيد
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  ،کررت ،اموک :(ناجيابرذآ یروهمج و هیسور نویساردف زا ناتسغاد راتتمدوخ یروهمج لحاوس)ايرد برغ ةقطنم .2
 .رگيد یلحم دور دنچ و سرا ،اروک ،رومس
090 سراف جیلخ تحاسم   رتمورلیک 220 نآ  طرسوتم  ضررع و  رتمورلیک 223 دودح نآ لوط ،تسا عبرم رتمولیک 902
 زا  قررش زا  سرارف  جیرلخ . دريآ  یرم  رامرشب ناهج گرزب جیلخ نیموس نوسداا جیلخ و کيزکم جیلخ زا سپ و تسا
  هرک  دوردرنورا  هرناخدور یاتلد هب برغ زا و دراد هار برع یايرد و دنا سونایقا هب نامع یايرد و زمرا هگنت قيرط
   ،نارارکما و رورپ  ییحي)دورش  یرم  مترخ  ،ترسا نآ هب نوراک دور نتسویپ و تارف و هلجد هناخدور ود دنویپ لصاح
  ،تريوک  ،یدوعرس  ناترسبرع  ،قاررع ،نامع ،ناريا یااروشک .دنراد رارق سراف جیلخ فارطا رد روشک تشا .(۶398
 رد   ارمامت  سرارف جیلخ یلامش لحاوس نایم نيا رد .دنتسا سراف جیلخ هرانک رد نيرحب و رطق ،یبرع هدحتم تاراما
  هرااربآ نيا ،نآ لحاوس و سراف جیلخ رد زاگ و تفن راشرس عبانم دوجو ببس هب .دنراد رارق ناريا یسایس یایفارغج
 .(0398 ،ورد هانپ نادزي)ديآ یم رامشب یدرباار و مهم یا هقطنم ،یللملا نیب حطس رد

 
 سراف جیلخ تیعقوم :2 هشقن
 https://www.tehrantimes.com :عبنم

  هيارسما  یاارورشک  نیرب زا .تسا طبترم دازآ یااايرد هب نآ قيرط زا و نامع یايرد هب زمرا هگنت طسوت جیلخ نيا
  جیرلخ  ارب  نارريا روشک یبآ زرم لوط .تسا سراف جیلخ اب کرتشم یبآ زرم نيرتشیب یاراد ناريا روشک ،سراف جیلخ
   نيررتگرزب .ترسا رتمولیک 2228 دودح رد ريازج باستحا نودب و رتمولیک 2218 دودح رد ريازج باستحا اب ،سراف
 ار  هرقطنم نيا هک یروط هب تسا نآ لحاوس و رتسب  ک رد زاگ و تفن راشرس نداعم دوجو سراف جیلخ تیماا لماع
  ،قاررع  ،نارريا  یاارورشک  ترفن  لارقتنا  ریرسم سراف جیلخ .(۶398 ،یيازریم دنوادا)دنا هداهن مان «ناهج تفن نزتم»
 29  دودرح رد .ديآ یم رامشب یدرباار و مهم یا هقطنم ،ببس نیما هب و تسا یبرع هدحتم تاراما و ناتسبرع ،تيوک
  ترفن . درباي  یرم  شاارک  یاارگ و شيازفا یااگ رادقم نيا هک دوش یم نیمأت سراف جیلخ هقطنم زا ناهج تفن دصرد
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 جیلخ .دوش لمح ناهج طاقن رياس هب زمرا هگنت هار زا و یبآ هنهپ نيا قيرط زا دياب سراف جیلخ هزوح رد هدش دیلوت
 ن یيارپ  هرنيزا  ،جارتترسا  تلوهرس دننام یدايز یايازم یاراد ناهج طاقن رياس اب هسياقم رد یتفن رياخذ رظن زا سراف
  نارکما و  ارا  هارچ  دریلوت  یزارب  ناورت ،لقن و لمح تلوهس ،هقطنم ماخ تفن یزاب تیفیک ،دیلوت تیفرظ دازام ،دیلوت
 290 دودح رد سراف جیلخ هزوح هدش ماجنا یاادروآرب نيرخآ قبط .تسا هقطنم رد عیسو یتفن ديدج رياخذ  شک
  نیرنچما .تسا هداد یاج دوخ رد ار یعیبط زاگ بعکمرتم نویليرت 20 زا شیب و هدش تابثا تفن هریخذ هکشب درایلیم
  رهرشمرخ  ،شیرک ،هگنلردنب ،رهشوب ،سابعردنب ناوت یم اا نآ زا هک دراد دوجو سراف جیلخ هیشاح رد یمهم یااردنب
  مارن ار  قاررع رد  وارف و  هررصب  ردرنب و یبرع هدحتم تاراما رد ار یبظوبا و یبود ،هجراش و ناريا رد رهشاام ردنب و
 .(1398 ،ناراکما و یفجن)درب
 اههتفای
  ،نالیرگ رد  ،ترشاد رارق یوروش تيامح دروم هک بلط یيادج یاا تضهن ،یناهج گنج ود زا دعب و متسیب نرق رد
  یرم بوسحم ناريا یضرا تیمامت هب تبسن ديدهت نيرتهدمع ااشبنج نيا عقاو رد .درک روهظ ناجيابرذآ و ناتسدرک
  هرجوت  ،زارقفق و یزکرم یایسآ رد ديدج یاا یروهمج یریگ لکش و یوروش ریاامج داحتا یشاپورف زا سپ .دندش
  ترباقر  یاررب  هرنیمز و  برلج  یژررنا  میرظع عبنم ناونع هب رزخ یايرد هزوح هب یا هقطنمارف و یا هقطنم یاا تردق
 یکیتیل ورپوئژ  تریعقوم یاراد  یورورش زا سپ ناريا .(9398 ،ناراکما و یمان)دش راوما هقطنم رد گرزب یاا تردق
  هرقطنم یااروشک هلمج زا ناريا .درک لوحت شوخ تسد ار نآ یتینما تیعقوم هک دش رزخ یايرد هقطنم رد یديدج
  نريا یا هقطنم کیتیلوپوئژ و یناگرزاب رد ار یا هدمع مهس رزخ یايرد هقطنم رد دوخ یعیبط روضح هياپ رب هک تسا
  یرنعي  ،ررضاح  هدرس  یژررنا رابنا ود نایم یلئاح ناونع هب)هقطنم رد ناريا زاتمم یيایفارغج تیعقوم .دراد هدهعرب ايرد
  یرم رد  یرمهم  لرماع هنوگ هب ،دروآرد دوخ لرتنک هب ار نآ ات دشوکیم اکيرمآ هدحتم تزايا هک (سراف جیلخ و رزخ
 .(۶398 ،ناراکما و رف نیکشم)دراذگ یم رثا روشک نيا یا هقطنم و یجراخ طباور رب هک ديآ
  یرلم  ترینما  یاررب  یرفنم  لرماع کي دوخ هب دوخ ،ناريا یلامش یاازرم رانک رد اکيرمآ هدحتم تزايا ذوفن و روضح
  رزرخ  هزورح رد اکيرمآ هدحتم تزايا یجراخ تسایس یاهتیلاعف هعومجم .دوش یم بوسحم ناريا یمالسا یروهمج
  هرب  قررش  رورحم زا زاگ و تفن یاا هلول روبع و ناريا یکیتیلوپوئژ یاوزنا تهج شالت ینعي ،اهنآ نيرت مهم هلمج زا
 هزات یاا یروهمج اب اکيرمآ هدحتم تزايا فدا نيا هب ندیسر یارب هک رزخ هزوح رد یماظن میقتسم روضح و برغ
 :تشاد دااوخ لابند هب ناريا یارب ار ريز یتینما تاديدهت .دراد هدرتسگ یراکما هتفاي لالقتسا
 اريز ،ناريا یکیتیلوپوئژ شزرا شااک و برغ هب قرش روحم یوس هب زاقفق و یزکرم یایسآ یکیتیلوپوئژ شرتسگ-8
 و  یرساسا شقن ات داد ناکما نانآ هب و دوش اهتلود یدنمتردق بجوم دناوت یم کیتیلوپوئژ لوصا و ینابم هب هجوت اب
 .(1398 ،ناراکما و این یدارم)دننک یزاب ناهج یسایس هنحص رد زراب
 ناريا یمالسا یروهمج و کپوا هب روشک نآ یگتسباو ،رزخ هزوح زاگ و تفن عبانم رب اکيرمآ هدحتم تزايا طلست-0
 .داد دااوخ شااک ار
  درااوخ  لریلقت  اري  ورحم ريز یاادرواتسد ،ناريا نما و هاتوک ،نازرا نیمزرس زا زاگ و تفن یاا هلول روبع مدع اب -9 
 :تفاي
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 تاعزانم لصف و لح و رتشیب رظن قافتا . لا 
 موس یاهفرط ذوفن ندش دودحم .ب 
 رادياپ هعسوت یارب اا هنيزا نآ یریگراک هب و یماظن یاا هنيزا شااک .ج 
 رزخ یايرد متسیسوکا ظفح و یطیحم تسيز یاهيراکما .د 
 .(2398 ،ناراکما و یفطل)یزرم تالکشم لح و رزخ یايرد یقوقح ميژر نییعت -ه 
  رارب  هرعجاف  رزرخ  یاريرد  ک زا زاگ و تفن یااهلول روبع و یطیحم تسيز و یداصتقا تاظحالم نتفرگ هديدان-2 
 :تسا ليذ حرش هب رزخ یايرد یتفن یگدولآ یطیحم تسيز یاانايز نيرتمهم .دوب دااوخ
 یلحاس یاارهش رد ااتیساسح عاونا و لس ،ناطرس ،ینوخ یاایرامیب شيازفا . لا 
 یيايرد نايزبآ یدوبان .ب 
  ترسيز  هرعجاف  رارهم  ترهج  یريذرپ  تیلوئرسم و  هرجدوب صاصتخا یارب یلحاس یااروشک نیب فالتخا داجيا .ج 
 .یطیحم
  زرین  لیئاررسا  هرب هتسباو یراجت یاهتکرش روضح یارب ار هنیمز رزخ یايرد هزوح رد اکيرمآ هدحتم تزايا روضح-2
  ،نارارکما و یفطل)دننک ديدهت زین ار ناريا یلم تینما ااتکرش نيا ششوپ رد دناوت یم هک دزاس یم ماارف هقطنم رد
2398). 
 ار  یربرغ و یيارگ فرصم گنارف ،لیئارسا و هیکرت هلمج زا اانآ نيدحتم و یياکيرمآ یااتکرش دورو و روضح-۶
 .تسا یمالسا بالقنا یااراجنا و ااشزرا یارب یديدهت دوخ هک دیشتب دااوخ قنور ام کرتشم یاازرم رانک رد
  هدرحتم  تزاريا  رورضح ،ناريا یمالسا یروهمج لامش یاازرم یوس ود رد  لتتم یاهتیموق روضح هب هجوت اب-0
 .(0398 ،ناراکما و یمرک)دشاب یتیموق یاانارحب روهظ و زورب یارب هوقلاب یديدهت دناوت یم اکيرمآ
  یاريرد هب ار وتان یاپ دشوک یم ،دنک ادیپ یریگمشچ روضح سراف جیلخ رد تسا هتسناوت هدحتم تزايا هکیلاح رد 
  زارب  یژررنا بایمک عبانم رودصو جارتتسا و فاشتکا رد ار یياکيرمآ یزاگ و یتفن یاا تکرش تسد و دناشکب رزخ
 رد روضح اب اکيرمآ هدحتم تزايا عقاو رد .ديامن حرطم ار هقطنم رد یعقاو عفانم نتشاد یاعدا هار نيا زا و دراد هاگن
  نريا رب دراد دصق ،یسایس و یداصتقا یاادادرارق اب وتان بلاق رد ،زاقفق و یزکرم یایسآ کيپتارتسا و ساسح هقطنم
  یاراوان  رورضح . درنک  رارهم ار نیچ و هیسور ،ناريا نامزما یداصتقا یریگ هرهب رب هوالع و دوش طلسم ینغ هقطنم
  هرب  زارگ و تفن یاا هلول زا تسارح هلمج زا نوگانوگ یاا هناهب هب رزخ یايرد رد وتان و اکيرمآ هدحتم تزايا یگنج
 .(2398 ،ناراکما و یناودرک)درک دااوخ هجاوم رطخ اب ار ام یلم تینما میقتسم روط
  هرب  ترشگزاب  هرنیمز رد ار  دورخ  فدرا  ارت هتخاس رداق ار روشک نيا ،ناريا یلامش یاازرم رد ديدج یااروشک دلوت
 ار  شيورخ  تریعقوم  زرین و بیغرت ار اکيرمآ هطلس اب هلباقم تهج رد یا هقطنم یراکما و بیقعت یللملا نیب هعماج
  ،دريدج  تزورحت  برلاق رد  زرین  نارريا  لامرش  یارازرم رد  یمورق یااديدهت .ديامن تیبثت یا هقطنم تردق ناونع هب
  کررت  تریلم  ارب  درنویپ رد یتيرات ظاحل هب هک هزوح نيا یموق تاکرحت .دنراد ار کیتیلوپوئژ تارییغت داجيا لیسناتپ
  حررط رد .دراد  درشر  یاررب  یررت  برسانم  یارضف  گرزرب هنایمرواخ حرط بلاق رد تسا هدش لاعف ناجيابرذآ روشک
 ی ارا  ترلود  تریاام  ارب دنویپ رد کيپتارتساوئژ و کیمونوکاوئژ دعب ود را زا یزکرم یایسآ تیماا گرزب هنایمرواخ
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  بررغ لود  ارب  هرنایمرواخ  یژررنا  یطاربترا  لرپ هنایم یایسآ یااروشک کیمونوکاوئژ هبنج زا .دباي یم انعم هنایمرواخ
  ارب  کرترشم  لئارسم  ندررک  سارسح  هرب  فورطعم ديدج للملا نیب ماظن یتینما فاداا کيپتارتسا وئژ هبنج زا .دنتسا
 لئاسم ندرک ساسح و ناجيابرذآ اب ناريا یراوجما صاخ روط هب دروم نيا رد .تسا هنایمرواخ راوجما یاا تلود
  کريرحت  ارب  ترسا رداق گرزب یاهتردق یتینما هاگياپ ناونع هب ناجيابرذآ ،ديدج شرگن رد .تسا رظن دروم نآ یموق
  درنچ  ررا . دراد  راررق یکیتیلپوئژ یااديدهت ضرعم رد ار روشک نيا ،ناريا اب دوخ کرتشم یاازرم رد یموق لئاسم
 ديدهت دوجو نيا اب تسا ناذ زا رود تدم هاتوک رد لقادح رگيد هزوح ود دننام هزوح نيا رد یزرم تارییغت روصت
  یرم  بورسحم  نارريا ربارب رد ینیمات یمادقا یعون هب یموق یااشروش لیسناتپ نتشاد هگن هدنز و یزرم تارییغت هب
 .(1398 ،ناراکما و هداز باصق)دوش
  هرک  دريامن  لاربند  یلامرش یاازرم رد دوخ یکیتیلوپوئژ یپتارتسا رد ار مهم لصا نيا یتسياب ناريا یمالسا یروهمج
  ررما نيا .دشاب حرطم هقطنم یااروشک یمامت یارب و هدوب ریگارف دياب تینما نيا ،دراد تابث و تینما هب زاین هقطنم رگا
  هيامررس  هرب  درنناوتب  تاربث  یراررقرب هياس رد رگ هلخادم و ینوماریپ یاهتردق ات دوش رارقرب یا هدودحم رد تینما هک
  یاررب  ترینما . دورش  هرتفريذپ ناريا یمالسا یروهمج فرط زا یتسيابن ،دنيامن مادقا یندعم عبانم لاصحتسا و یراذگ
 .(۶398 ،ناراکما و یمساق)دشاب یداصتقا یاایراذگهيامرس هدننک نیمضت یتسياب هقطنم یااروشک یمامت
 روشک بونج کیتیلوپوئژ تیعضو
  تارعافترا  یرنعي  یربرغ  بورنج  یناترساوک  درس  ترشپ رد  هرک تسا هضراع یب ابيرقت و فاص یا هگلج ناتسزوخ 
  هرگلج  طرسو رد  درنک  یرمن زواجت رتم 208 زا نآ یدنلب هک عافترا هتشر کي طقف و هتفرگ رارق یرایتتب و هيولیکهک
 زا  هرک دراد  کرترشم زرم رتمولیک 29۶ قارع اب ناتسزوخ هقطنم .تسا هدودحم نيا رد عفترم لحم هناگي هک دراد رارق
 ار  نارريا هک تسا یدازآ یايرد اهنت سراف جیلخ .تسا یيايرد زرم رتمولیک 280 و ینیمز زرم رتمولیک 202 رادقم نيا
  یيارسانش  ظارحل  نريا زا ،تسا ناريا روشک ورملق رد نآ یلامش لحاوس رساترس و دزاس یم طوبرم بآ هار زا ایند اب
 .(2398 ،یزوریف)دراد ار تیماا لامک ام یارب نآ لماک
  یياريرد  گرزرب  هارربآ  نريا  یورحن  هرب  قررش و برغ یاا یپتارتسا هیلک رد هک تسا یوحن هب سراف جیلخ تیعقوم 
  تاربث  ارب  یمیقترسم هطبار نآ یداصتقا و یماظن تاناکما زا حیحص یرادرب هرهبو نآ تخانش سپ ،دنک یم یيامندوخ
  نیرب و هدش عقاو دنا سونایقا یبرغ هیشاح رد هک تسا یقمع مک یايرد سراف جیلخ .دراد ام روشک تینما و یسایس
  هرنااد زا نآ  لورط  ،ترسا  عربرم  رتمورلیک 222390 دودح نآ تحاسم .دراد رارق ناريا بونج و ناتسبرع هريزج هبش
  رتمورلیک 220  ارت 218  نیرب نآ  ضررع و  رتمورلیک 2098 بيرق ددنویپ یم نامع یايرد هب هک زمرا هگنت ات دور دنورا
  جیرلخ طسوتم قمع ،تسا رتم 018 مدنسملا سأر کيدزن زمرا هگنت یبونج تمسق رد لحم نيرت قیمع .تسا ریغتم
 .(۶398 ،رابت حالف)تسا رتم 20 سراف
 سراف جیلخ یکيپتارتسا تیماا
 رد ندش عقاو تلع هب و تسا و هدوب یا هداعلا قوف تیماا و زاتمم تیعقوم یاراد یکيپتارتسا رظن زا سراف جیلخ 
  نيررترود زا  ناترسبرع و  نيررهنلا نیب و ناريا لحاوس هب نآ یاهبآ لاصتا و خرس یايرد و دنا یيايرد یاهاار ریسم
  نررق لياوا زا .تسا هدوب ایند برغ و قرش هشیپ تراجت و درونايرد للم تفر و دمآ لحم و هجوت دروم خيرات هنمزا
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  ظارحل زا  هرک  یرشقن  ررب  هوالرع نآ رواجم یاهنیمزرس و هراق یوکس رد تفن عبانم جارتتسا و  شک ظاحل هب متسیب
 و  نارمع  یاريرد و  سرارف  جیرلخ  یگترسویپ . دررک ادیپ هدننک نییعت یشقن زین ناهج یژرنا یپتارتسا رد تشاد یماظن
 دراو  یتاریلمع  هرقطنم  کري  مرکح رد  یربآ  هاگرذرگ ود نيا هک ديدرگ بجوم اا یپتارتسا رییغت و یژولونکت تفرشیپ
  لکرش را هب یرحب و یرب یاهيپتارتسا یارجا ناکما نامع یايرد و سراف جیلخ تینما ظفح نودب و دوش اهيپتارتسا
  تاربث  یراررقرب رد ار وزارت نیااش شقن ،بآ ود نيا رد لحاوس لوط رثکادح نتشاد اب ناريا روشک .ددرگ نکمم ریغ
 .(9398 ،درف یااگشیپ و ینااارف)دراد هقطنم تینما و یسایس
  یکرشخ  یارازرم  تاربث رد ار بونج یبآ یاازرم شقن و مینک هسياقم ما اب ار دوخ یبآ و یکشخ یاازرم ام رگا 
 زا  یرشان هما نيا و هدش یدايز یاایااتوک یيايرد تردق نیمات و دروآرب رد هک دش میااوخ هجوتم ،میيامن یسررب
  نیرنچ  هزوررما . ترسا هدوب زوريد و زورما ناهج یرحب یاهتردق نارادمدرس فرط زا هدش هتکيد طلغ رکفت زرط کي
  کري  دورجو .ت خادرنا  درااوخ  ررطخ  هرب ار  ارم تيدوجوم نآ رارکت اريز ،دوش داجيا ام یارب ديابن رگيد یرکفت زرط
  یورس  هرب ار  ارم ما و دنک یم نیمضت ار ام یسایس تابث ما ،ایند یيايرد یاهتردق زا رثاتم و گنااما یيايرد تردق
 .(۶398 ،یدابآ نسح و یياضرمالغ)دزاس یم نومنار یعقاو یداصتقا هعسوت کي
 هدحتم تزايا هاگديد زا سراف جیلخ 
  رريز  لرماوع  هرب تسا سکعنم روشک نيا یجراخ تسایس رد هک سراف جیلخ هقطنم هب اکيرما هدنيازف و ديدش هجوت 
 :دوش یم طوبرم
 رد  هرک یناهج یژرنا هدمع عبانم نيرتگرزب زا یکي ناونع هب ار سراف جیلخ تفن اکيرمآ هدحتم تزايا :یداصتقا هبنج
  ریثارت وتا رن  نارمیپ  ورضع  یاارورشک  صورصخ هب برغ هاگودرا و اکيرمآ یداصتقا تایح و تعنص روحم ندناخرچ
 ات دوش یم اعاب برغ یوس هب یژرنا یاهب رپ عبنم نيا نايرج همادا رد هفقو داجيا .دروآ یم باسح هب دراد یيازسب
 .دوش عيرست برغ هيامرس ناهج یشاپورف رد
  یرمیج یروهمج تساير نامز رد اکيرمآ هدحتم تزايا یلم تینما رواشم)یکسنيژرب هيرظن قبط رب :کيپتارتسا هبنج
  طرخ  نیمورس ار  ناترسبرع  هرريزج  هبرش و  سرارف جیلخ هقطنم اکيرمآ هدحتم تزايا (۶038 - 21 یاالاس رد رتراک
  طرخ  نريا  تریماا .دروآ یم باسح هب تسا یتایح و یعافد تیماا یاراد یماظن تزداعم رد هک کيپتارتسا یعافد
 :ديآ یم ليذ طوطخ زا سپ بیترت هب یعافد
 .تساپورا هراق لماش هک مود یعافد طخ-8 
 .(9398 ،ناراکما و یتزع)تساکيرمآ هدحتم تزايا دوخ زا ترابع هک لوا یعافد طخ-0 
  ارب  ترسا  یرازارب هکلب ،تسین رصحنم کيپتارتسا یماظن اي یداصتقا یاا هبنج رد سراف جیلخ تیماا :هحلسا شورف
  درصرد  رورشک  نريا  یمارظن ی ارا هنيزا نازیم اريز ،اکيرمآ یماظن کبس و نیگنس عيانص عاونا لابق رد زاب یاا هزاورد
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یمومع هجدوب و یلم صلاخان دیلوت زا یيزاب
  یارنبم  ررب  زرین روشک نآ همکاح تئیا و داد هئارا نینچ سراف جیلخ اب هطبار رد ار دوخ نيرتکد 3038 لاس رد رتراک
 :زا دنترابع اانآ ماا هک دز یتامادقا هب تسد یروئت نيا
 .رطخ و ديدهت اب اکيرمآ عفانم ندش وربور ماگنا هب یماظن هلخادم یارب عيرس رگ هلخادم یورین لیکشت-8
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 .لکش یدنبرمک یماظن یاهااگياپ زا یا هکبش یياپرب-0 
 رد  ارکيرمآ  یمارظن  یاراورین هدرتسگ و عيرس لمعلا سکع یزاس ناسآ روظنم هب عيرس یادربخ متسیس زا هدافتسا-9
 .(8398 ،یمان و یتزع)هقطنم رد هاوتلد نامز
  زارب  هرقطنم  نريا رد یتفن و یزاگ میظع رياخذ دوجو هب ،یبرغ یااروشک یارب سراف جیلخ تیماا لیلد نيرت هدمع
 تفن یناهج تراجت دصرد 29 و تسا ناهج تفن هدش تابثا رياخذ دصرد 2۶ زا شیب هدنراد سراف جیلخ .ددرگ یم
 زا اا شک تفن و اارکنات اريز ؛دنک یم یزاب یتایح شقن اا یژرنا نيا رودص رد ناريا یلحاس طخ .دراد رایتخا رد ار
 جیلخ رد شا یيايرد یورین یاهااگياپ و لرتنک تحت ريازج ،ناريا کاخ هب کيدزن رایسب هک دنک یم روبع یيااریسم
 .تسا سراف
 0 اب هسنارف تخاس سالک نامک یکشوم ینز تشگ قياق 88 لماش ینز تشگ قياق و یلحاس دراگ 228 دودح ناريا
 ی ارا  کراالک و  یرتمورلیک 02 ات 02 یدرب اب عافترا مک ،دماج تخوس اب یياا کشوم اهنيا .دراد وان دض کشوم 2 ات
  گرنج  مارگنا  هرب  درنناوت  یرم و  درنراد ار هسوزگا یاا کشوم دنناما رادار زا زيرگ تیلباق هک دنتسا یمرگولیک 2۶8
 .(9398 ،ینسح و یتزع)دنناسرب بیسآ لحاس هب کيدزن تاسیسات و اا شک تفن ،یماظن ریغ یاا یتشک
 رون یاا کشوم تسین رتشیب (ليام 00) رتمولیک 29 هک زمرا هگنت رد صوصتب سراف جیلخ هاربآ یکيراب هب هجوت اب
  دورش  یرم  هرتفگ  رثورک  کرشوم . دورب دنااوخ سراف جیلخ یاا بآ زا هطقن را رد یفدا را هب ندیسر هب رداق رثوک و
  دورجو  ارب  هزوررما . دربایب ار نآ دناوت یمن یگنج یتشک چیا و دراد ار کشوم دض یاا کشوم و رادار زا رارف تیلباق
  ررما کي هب یيايرد یاازرم دودح ديدحت ،ديدج عبانم  شک لامتحا و سراف جیلخ رتسب رد یژرنا هجوت لباق عبانم
  رایرسب قارع نوچ یروشک یارب دازآ یاا بآ هب یسرتسد نازیم ،یژرنا عبانم رب هوالع .تسا هدش ليدبت یکیتیلوپوئژ
 هب تسد ،لکشم یسایس یایفارغج نيا زا یياار یارب روشک نيا هدش طقاس یثعب ماکح هک یروط هب ،دشاب یم یتایح
  یرلم عفانم ظفح ترورض ،وس کي زا ناريا روشک هب سراف جیلخ زا یمین زا شیب قلعت .دندز خلت و نینوخ گنج ود
  یورس زا .(1398 ،یفطل و یرگبرع)دش دنااوخ  شک سراف جیلخ رد هدنيآ رد هک یکرتشم یاا هزوح رد روشک نيا
 نآ  ررب  هوالرع . دزارس  یرم  یروررض ار یبرع هدحتم تاراما و تيوک ،قارع روشک هس اب ناريا یيايرد زرم زارفا ،رگيد
  یکیتیلورپوئژ و یيایفارغج تاعزانم لح .دنک یم یمازلا ار یمهم نینچ ماجنا یللملا نیب و یتینما ،یسایس یاا ترورض
 ار  ررگيد ی ارا تردق تلاخد هنیمز هکلب ،دروآ یم ماارف سراف جیلخ رد یا هقطنم یيارگما یارب ار مزز رتسب اهنت هن
  یرتینما  راتخارس  یرریگ لکش لباقم رد یساسا یاا شلاچ ات دوش یم اعاب یتامادقا نینچ یتهج زا .درب یم نیب زا زین
  هرک هقطنم نینکاس نيريد لامآ زا یکي تروص نيا رد هک دنورب نیب زا یدايز دح ات یموب رصانع رب دیکات اب یا هقطنم
 و اجرفیلاع )درش  درااوخ هدروآرب ،تسا یا هقطنم یموب مزاول و رصانع رب ینتبم یتینما ميژر و ماظن یریگ لکش اناما
 .(1398 ،ناراکما
        یاررب نآ ترینما و یترسینویهص مريژر دورجو ،کيپتارترسا و یربآ یاهااگرذگ ،یژرنا هلمج زا یليزد هب هقطنم نيا
 ود رد اا یگپيو نيا .دشاب یم رادروخرب یناهج تزداعم رد یدايز تیماا زا ...و هقطنم فرصم رازاب ،گرزب یاهتردق
 عبانم دوجو ،تسا هداد شيازفا رضاح نرق رد ار هقطنم نيا تیماا هک یزیچ یلو دراد و هتشاد تیماا 80 و 20 هدس
  یرللملا    نیرب نارنچما هرنایمرواخ ،موس هرازا زاغآرسرد .تسا ناهج حطس رد تردق تزداعم رد نآ تیماا و یژرنا



 139 ...رد ییایفارغج یاهیدنمناوت و اهریغتم شقن

 رد تردق تخاس اب لخادت نيا و تسا یجراخ نارگيزاب عفانم لخادت لحم هقطنم نيا لئاسم و هدوبایند هقطنم نيرت
  یارا   هرفلؤم نیریبت رد هنایمرواخ هزادنا هب ناهج رد یا هقطنم چیا نینچما .دشاب یم طابترا رد هقطنم یااروشک نورد
   رارتفر رد هرنایمرواخ شقن تیماا زا ار رما نيا تلع دياب و هتشادن تیماا یسایس یااراتفر اب نآ دنویپ و یيایفارغج
  لربق اذهیلع .(0398 ،یياضترم و یروشاع)درک وجتسج یا هقطنم یاهشنت نازیم نینچما و گرزب یاا تردق یا هقطنم
       هرب ادرتبا رد ترسا یروررض ،هرنایمرواخ رد نارريا نیمزرس یيایفارغج تیعقوم هلوقم صوصخرد یسررب و احب زا
 :دوش یا هراشا رصتتم روط هب ،نآ یتيرات هنیشیپ و هنایمرواخ موهفم و حالطصا
 رد « ناراام» مان هب اکيرمآ یيايرد یورین هب هتسباو خروم کي راب نیتستن ار هنایمرواخ حالطصا ،سیئول درانرب رظن هب
  یاررب یا         هپريو تبرسانم هرتبلا هرک داد راررق هدافترسا درورم سرارف جیلخ ینعي دنا و ناتسبرع نایم یا هقطنم هب هراشا
     هرنایمرواخ یادرنامرف ناورنع ارب هقطنم رد ایناتيرب یااورین یادنامرف ،لوا یناهج گنج رد) تشاد یيايرد یپتارتسا
   مورهفم هرب کيدزن رواخ حالطصا اب فدارتم هاگ و دش فراعتم جيردت هب هژاو نيا دعب هب نامز نآ زا (ديدرگ بوصنم
      یمارگنا هرنایمرواخ حالطرصا دورجو نريا اب .تسا هتفر راکب دنا هراق هبش زج هب ،وس نآ هب اقيرفآ لامش زا یا هیحان
   رد و ناترسلگنا ناری   عا سرلجم رد نزررک دررل ،8838   لارس سرارم 00 رد هک درک ادیپ یصاخ رابتعا و ترهش ،عویش
   زا ،ایرسآ رد هریکرت و سراف جیلخ ،ناريا عاضوا یگنوگچ هرابرد احب نمض ناآ هار طوطخ ثادحا هلاسم اب طابترا
  عارمجا هنوگچیا نونکا ما ،رضاح رصع رد روکذم حالطصا هدرتسگ لامعتسا مغر هب اما ؛درک هدافتسا هنایمرواخ هژاو
 یفارغج .(0398 ،ناراکما و یرااط)درادن دوجو هنایمرواخ یسایس و یيایفارغج یاازرم دروم رد یدحاو  يرعت و
  زا یتوارفتم  يراعت زونا اما ،دننک یم هدافتسا حالطصا نيا زا یگما نارزاس ناويد و ناراگن همانزور ،ناخروم ،ناناد
  یربیل روشک هک تسا یيایفارغج یا هقطنم هنایمرواخ ،رضاح قیقحت هاگرظن زا .دنراد ناذ رد تسا ناشروظنم هک هچنآ
        هرب نآ بورنج و هایرس یاريرد و هرنارتيدم یاريرد هرب نآ لامش و هدرتسگ قرش رد ناتسناغفا و ناتسکاپ ات برغ رد
 یا  هرقطنم نارگيزاب و هدوب نیشن برع هدمع روط هب روبزم هقطنم .ددرگ یم یهتنم برع یايرد و یلامش دنا سونایقا
 .(1398 ،ینابعش)دنراد روضح نآ رد زین ناتسناغفا و ناتسکاپ ،لیئارسا ،هیکرت ،ناريا ریظن برع ریغ
  یارا یروطارپما یپتارتسا ،هنایمرواخ یا هناد رياخذ هب یسرتسد و هدوب تیماارپ رود یاا هتشذگ زا هنایمرواخ هموظنم
    مااررف راورلا ارهنآ دباعم و اهخاک یارب نانبل ورس ناتخرد هکيروط هب ،هداد رارق دوخریثأت تحت ار سنازیب و مور ،نتآ
   راررقرب نارکامک اپورا یداصتقا یایحا هماگنا رد زین و یبیلص یاهگنج و یطسو نورق نارود رد تیماا نيا .دروآ یم
  یرنیمز یاهاار ثادحا یارب دش یا هزیگنا ،قرش تاج هيودا و مشيربا یارب اپورا یاضاقت شيازفا ،راصعا نيا رد .دوب
    ،ررخاوا نريا رد ارما ؛   هرنارتيدم یلحارس یارارازاب هب اجنآ زا و هنایمرواخ هب ایسآ زا روآدوس رایسب یيايرد تيزنارت و
   ررب گرزرب یاهتلود تردق ینوزف و کيپتارتسا یزير همانرب رب یفرژ ریثأت هک هدوب یزایتما هنایمرواخ تفن هب یسرتسد
    زا یرعیبط زارگ و ترفن نايرج زین هدنيآ لاس هدزناپ یلا هد رد .(۶398 ،ناراکما و یاانپ تعيرش)تسا هتشاذگ یاج
   دورب درااوخ کیتیلپوئژ ديدج هلداعم کي یدیلک رصانع (رزخ یايرد و سراف جیلخ) هنایمرواخ یلیسف ینغ عبنم ود
  لوا هارگن رد .    ترشاد درااوخ لاربند هرب هنایمرواخ یااروشک زین و ایسآ ،هیسور ،برغ یارب هصاخ یمهم بقاوع هک
     هرارق هرس نیرب یرلپ ناونع هب هنایمرواخ هک ارچ دنک یم هریخ ار اا مشچ هقطنم نيا یيایفارغج درف هب رصحنم تیعقوم
 یا    هپريو تریماا ،درنک       یرم ترياکح زرین یتيرارت قباورس هرک نانچما رظن نيا زا و تسا حرطم اقيرفآ و اپورا ،ایسآ
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 هنایمرواخ هب (یيایساروا) یيایسآ -یياپورا هاگن اب و رگيد یزادنا مشچ زا رگا .(9398،ناراکما و یاانپ تعيرش)دراد
         هدرناد درنویپ ناورنع هرب و هدررک ارفيا ار ایرساروا هترسویپ مهب هراق بلق شقن هنایمرواخ هک مینک یم هدااشم ،ميرگنب
     یکيپتارترسا یرتح و مرهم یاراهاربآ دوجو ،یيایفارغج بوچراچ رد نینچما .دوش یم هتخانش اپورا و ایسآ یاا هراق
     ،نارمع ،هرنارتيدم یاراايرد ،ندرع جیلخ ،سراف جیلخ ،بدنملا باب ،لنادراد ،رفسب ،زمرا یاا هگنت ،زئوس لاناک نوچ
       تارطابترا و لرقن و لرمح ،یکیتیلپورئژ ،یکيپتارترساوئژ ظارحل هب ،رزخ هچايرد هرخزاب و هرمرم ،برع ،خرس ،هایس
   تريزنارت هدرمع ه رک تسا رکذ ناياش ،هطبار نیما رد .تسا هدیشتب هنایمرواخ هقطنم هب یفصولادياز تیماا یراجت
     ترورص هرنایمرواخ هاراارش قريرط زا ایلارتسا و رود رواخ ،یقرش بونج یایسآ ،دنا و اپورا نایم یللملا نیب یياوا
    رد هرک هدرش ثادرحا روبزم هقطنم رد ناآ هار طوطخ و اا هداج ،یميدق ور ناوراک یاهاار یاج هب نینچما .دریگ یم
 نيا اب .دریگ یم ماجنا قيرط نيا زا یللملا نیب لقن و لمح زا یهجوت لباق رادقم و هدوب هدافتسا لباق لاس لوصف هما
     هرنایمرواخ بارب رد هرک درنا   هدريزگرب یبارتک ناونع ار «هارراهچ» هژاو ،یسرک نوچ یدارفا هک تسین لیلد یب ، صو
 .(1398 ،ناراکما و یبارهس)دنا هتشاگن
     ررگيد یژررنا نیمأرت یاررب کيپتارتساوئژ زاتمم تیعقوم کي یاراد ،ایسآ یبرغ بونج رد نتفرگ رارق اب ناريا روشک
     نیمأرت ترهج نارريا دورجوم تیفرظ هب یا هپيو شقن و هتفرگ رارق یناهج هجوت نوناک رد یصخاش روط هب ،ااروشک
  عبارنم ،کیتیلپوئژ زاتمم تیعقوم لیبق زا یياا لیسناتپ زا یرادروخرب لیلد هب .تسا هدیشتب  لتتم یااروشک یژرنا
     نیمأرت رد یرارصحنا هارگياج کري یاراد ،زمرا کيپتارتسا هگنت و دازآ یااايرد هب یيایفارغج یکيدزن و زاگ ناوارف
  زا هدافترسا اب .تسا هیسور و رطق ،ناتسنمکرت ینعي بیقر یااروشک رگيد اب هسياقم رد یيایسآ یااروشک زاگ و تفن
    هرک دورخ یرتيزنارت تیعقوم هب هجوت اب ناريا رگيد یيوس زا .دوش یا هقطنم رترب تردق هب ليدبت دناوت یم ااریغتم نيا
   هرب ار ارقيرفآ هار راهچ نيا .تسا تیماا زئاح ،یللملا نیب هارراهچ رد یریگرارق ینعي ،یکتیلپوئژ یاا یرترب زا یشان
   هرک ترسا     یتیعقورم یاراد و ترسا طبتررم دازآ یارا بآ اب ناريا نيا رب نوزفا .دنک یم لصتم اپورا هب ار ایسآ و ایسآ
    اري پآورس درننام یتزوقم رد تسا رداق و دنک یم رسیم دازآ یاا بآ هب ار زاقفق و یزکرم یایسآ یااروشک یسرتسد
   هرب ار یرمهم شقن ناتسکاپ و ناتسناغفا ریظن یيااروشک یارب یزکرم یایسآ ناگدننکدیلوت تخوس ،زاگ و تفن لاقتنا
 .(1398 ،ناراکما و یتنيز)دریگب هدهع
   یژررنا مرهم عياقو رد یدیلک و یلصا نارگيزاب زا یکي ناونع هب و سراف جیلخ هزوح روشک نيرتمهم ناونع هب ناريا
    و شزرا یاراد یکیتیلپورئژ راربتعا ررب هوالع ناريا هک دومن لزدتسا نینچ ناوت یم نياربانب .دوش یم هتخانش یا هقطنم
   رد نارريا یرریگرارق هب ناوت یم اا تیلباق نيا هلمج زا .دشاب یم زین یمونوکاوئژ هنیمز رد یدرف هب رصحنم یاا تیلباق
   تريولوا هرک دراد دوجو رزخ یايرد زین لامش رد .دومن هراشا تسا ناهج یلیسف یژرنا دنلتراا هک ،سراف جیلخ رانک
  ارب   یزرکرم یایرسآ و رزخ یايرد رد ناريا یمونوکاوئژ و کیتیلپوئژ دنویپ نياربانب .دور یم رامش هب ناهج یژرنا مود
    و عبارنم هرک ترسا یگرزب لماع و دراد تسد رد ار هقطنم نيا زا یمین زا شیب لرتنک هک سراف جیلخ رد نآ تیعقوم
  مارقم نيا نتفرگ هديدان یارب رگيد یااروشک شالت هنوگ را و داد یم شرتسگ اپورا و ایسآ رد ار ناريا ینيرفآ شقن
    یرفنم شنرکاو برجوم رزخ رد  اریخا و سراف جیلخ رد روشک نيا رب راشف لامعا و ناريا یکیمونوکوئژ و کیتیلپوئژ
 .(۶398 ،ناراکما و یردیح)دش دااوخ دشر هب ور یااروشک رگيد
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      .دورمن هرارشا ایرسآ قررش هعرسوت لاح رد یااروشک نوزفازور زاین هب ناوت یم ناريا یمونوکاوئژ یاا تیلباق رگيد زا
  درناوت       یرم شناواررف یژررنا عبارنم نیرنچما و یکیتیلپورئژ    صارخ تریعقوم هرب هجوت اب هک تسا یروشک اهنت ناريا
  ارکيرمآ   یرریگ     میمرصت هطلرس زا ار دورخ هرک دننک یم شالت نطاب رد ااروشک نيا .دشاب ااروشک نيا زاین یوگتساپ
      دراد ارکيرمآ زا یلقترسم ترسایس سرارف جیرلخ و رزخ هزوح رد هک یروشک اهنت اب دنليام تهج نيدب دنيامن جراخ
   .(0398 ،ناراکما و ینایفوص یردیح)دنزاس رارقرب کيدزن هطبار
   رد دورخ یارا   تکرارشم هعرسوت یارب یدايز یوپاکت شا یداصتقا یمقر ود دشر هب هجوت اب نیچ روشک نایم نيا رد
     راتخارس رد یرمهم لرقث زرکرم رضاح لاح رد ناريا .تسااروشک نيا زا یکي ناريا هک دراد رگيد یااروشک اب یژرنا
    .هدورب نیرچ هرب تفن هدننکرداص یااروشک موس هبتر رد 2220 لاس یادتبا رد و دوش یم بوسحم نیچ یژرنا تینما
  یيارا  هرمانقفاوت یرسکي یاضما زا دعب اما درک یم نیمأت ار نیچ تفن یتادراو یاازاین زا دصرد 28 اهنت ادتبا رد ناريا
    و نیرچ هرک ارجنآ زا . درش لدبم نیچ هب تفن ناگدننکرداص نيرتگرزب زا یکي هب ،یدالیم ۶220 و 2220 یاا لاس رد
   رد تردرق یارا بطق زا یکي ناونع هب ار دوخ و دنشاب یم مکي و تسیب نرق رد ناهج ندش یبطق دنچ ناااوخ اپورا
     هرک هرتفاي هعرسوت یدارصتقا رصانع هپيوب تردق رصانع هب دننک یم شالت اذل دنيامن یم دادملق للملا نیب طباور هنحص
   و نیرچ هرک اجنآ زا .(1398 ،ناراکما و یدمحا ینیسح)دنباي تسد ،تسا یژرنا هغدغد یب و مارآ هضرع نآ هراوج
      نادرب ارت دنرشاب یياراراکاار لاربند هب تسا ینالقع ،تفر دنااوخ رامش هب اکيرمآ بیقر مکي و تسیب نرق رد اپورا
   هرب ررصحنم و صاخ تیعقوم هب هجوت اب ناريا اذل .دنيامن نیمضت دوخ یارب ار یژرنا هغدغد یب و ملاس هضرع قيرط
       نونارک یتنرس رورط هرب سرارف جیرلخ هک اجنآ زا .دشاب یژرنا نیمأت یارب ااروشک نيا هنيزگ نيرتهب دناوت یم شدرف
  یارا    شرشوک ررثا ررب و بالقنا یزوریپ اب و هدوب ناريا یداصتقا یاا تیلاعف یلصا روحم نینچما و یتینما -یسایس
        کري هرباثم هرب لامرش هرب هارگن ،هدرش رتمک شذوفن هنماد ،سراف جیلخ هزوح یااروشک دعاسم رظن و هدحتم تزايا
   نارکما نريا ناريا هب و هتفرگ لکش ،زاقفق و یزکرم یایسآ ،رزخ نتخاس نيزگياج یترابع هب اي یدرباار یریگ تهج
   یایرسآ هرق  طنم رد ارکيرمآ یريارگ    هربنجکي ترسایس زا سرارف جیلخ هزوح رد دوخ یماکان ناربج نمض ات داد یم ار
     شرقن لئارسم نريا مرغر یلع اما ؛دزاس هجاوم تسکش اب ار نآ هنايوج هطلس درباار و هدرک یریگولج زاقفق و یزکرم
     نريا ليدربت و هدريدرگ شلارچ راچد یا هقطنم تکراشم هعسوت رد نآ کیمونوکاوئژ هاگياج هب هجوت اب ناريا یروحم
 لوا هلاو رد داد اقترا یللملا نیب حطس رد ار ناريا هاگياج دناوتب هک یسایس تردق هب یکیمونوکاوئژ یيانثتسا هاگياج
  ترسا هقطنم رد یراذگ هيامرس و لعفلاب و هوقلاب زا معا روشک یداصتقا تاناکما دروم رد قیقد هعلاطم دنمزاین تستن
  عبارنم نيا لاقتنا یاهاار زا یکي .داد رارق هجوت دروم ار هلئسم نيا دوخ یجراخ تسایس رد دياب ناريا هکنيا رگيد و
    روربع ررگيد یورس زا .(1398  ،اريوپ) درشاب   یرم هار نيررت نما و نيرتنازرا ،نيرتااتوک هک تسا ناريا ،دازآ یاا بآ هب
     صارخ تریعقوم ترفگ درياب بلاطم نيا رب هوالع .تشاد دااوخ تبثم ریثأت ناريا یلم تینما رب زاگ و تفن یاا هلول
   ندرش ررت         هدرترسگ هرب ررجنم ،نارريا کارخ زا زارگ و ترفن یارا   هرلول روربع اب هک تسا یا هنوگ هب ناريا یکیتیلپوئژ
    ،یژررنا شرتب یارا یراکما هک دشاب زاقفق و یزکرم یایسآ یاا یروهمج اب روشک نيا کیمونوکاوئژ یاا یراکما
  .درش      درااوخ رزرخ هزورح ارب نارريا یکیتیلپوئژ یگچراپکي هب رجنم  اتياهن هک دراد لابند هب ار یداصتقا یاا یراکما
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  یارا   یزارسدامتعا زارس هنیمز دناوت یم یسایس عیسو یاا یگنااما و یداصتقا ،یژرنا یاا یراکما رب دیکأت نینچما
 .ددرگ هقطنم رد قیمع
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 .  ترسا   یرللملا  نیرب   یارا  ترسایس  عون  باتتناو  شنيزگ رد  یساسا و  یلصا  یاا تيدودحم زا  یکي  یيایفارغج  لماوع
 و   یرساسا     شرقن ارت دراد  ناکما  نانآ  هب و ددرگ اهتلود  یدنمتردق  بجوم دناوت یم  کیتیلپوئژ  لوصا و  ینابم  هب  هجوت
  ،دورب  یلقیص و  فاص درایلیب  پوت  کي دننام  نیمز رگا « نمتاگ  ناژ» رظن  هب .دننک  یزاب  ناهج  یسایس  هنحص رد  یزراب
   ترسناوت  یرمن   کریتیلپوئژ    هرعلاطم زورصا و   ترشادن دوجو  یسررب و  هعلاطم  نینچ  یارب  یهیجوت  چیا  تروص  نآ رد
 را  تردق ادتبا رد ، تسا  هديدرگ  یديدش  تاناسون و  تارییغت راچد  یکیتیلپوئژ  تارکفت  خيرات  لوط رد ،دشاب زاسراک
  روررم     هرب اادرعب ارما دنتسناد یم  نآ  یيایفارغج  طیحم  لماوع ریثات  تحت  تدشب ، یللملا نیب  یسایس  طباور رد ار روشک
   یرعیبط   یارا هداد    یاررب و دريدرگ   یباريزرا   یياریفارغج   طیرحم زا رت تیماا اب  یسایس  تردق  شيادیپ رد اهناسنا  شقن
 .دندش  لياق دودحم  یتیماا
   مترسیب   نررق    لرياوا اري  مادزون  نرق رد  یکیتیلپوئژ  تارکفت اب  هک  تسا رصاعم رصع  یکیتیلپوئژ  تزوحت زا  یکي  نيا
   عيارقو   هریلک رد   ناورت   یرم ار درنلمير رد  نیمزرس  نيا  نتشاد رارق و  ناريا  کيپتارتسا  تیماا ریثات .دراد  شحاف  توافت
   ترلم ود  یيايرآ داپن  ندوب  کرتشم دروم رد  یعیسو  تاغیلبت اا یناملآ .درک  هدااشم  یبوتب  مود  یناهج  گنج  یتيرات
   یداريز   تریبوبحم و   هدررک زاغآ  مسیلايرپما و  مسینومک اب  هزرابم و روشک ود  یلم  یاافدا  تهباشم و  ناملآ و  ناريا
   یوررین   ندروآ دورجو  هب رد  یناوارف  یاا کمک دوب  ناملآ دحتم  هک  ما ایلاتيا  تلود .دندوب  هدروآ  تسد  هب  نایناريا  نیب
   نارارشتسم   مازرعا و   یرناريا   ناورج   ناررسفا   هرب  یدرونايرد  شزومآ و  یگنج  یاا یتشک  یروف  ليوحت و  ناريا  یيايرد
   سرارف   جیرلخ    یارهبآ ررب   طلرست   لریلد    هرب ارا یسیلگنا ، مود  یناهج  گنج  نارود  ناما رد .درک  یيايرد  یورین  یماظن
    ار ارهنآ و درنریگب دورب   هدرش   لرمح  گروبماا ردنب زا  هک ار  ناريا  ناآ بوذ  هناخراک  ینف  لياسو دورو  یولج دنتسناوت
    تادواررم دراد   هزارجا     هرک دررک داهنرشیپ دوب  هدشن  گنج دراو زونا  هک  یوروش  هیسور  هب  ناملآ  تلود .دننک   یقوت
   موتارمیتلوا ،8238   لارس  توا رد . درریگ   ترورص   هیرسور  کاخ  قيرط زا  ناملآ و  ناريا  نیب زاک  لقن و  لمح و  یراجت
 ،  ینارملآ   نارسوساج  تیلاعف  هب  نداد  همتاخ و  ناريا زا  یناملآ  عابتا  هیلک  جورخ رب  ینبم  ناتسلگنا و  یوروش  یاا تلود
   ترلوزور و  لیچرچ  نآ  یط  هک  کیتنالتآ روشنم راشتنا زا دعب زور  هدزاي  تسرد و داد رارق راشف  تحت  تتس ار  ناريا
  ناريا  فرط یب روشک ،دندوب  هتخانش  تیمسر  هب  ناهج  یاا تلم  هما  یارب ار  تشونرس  نییعت  قح و  لالقتسا و  یدازآ
  زوارجت   نارريا   کارخ   هرب  یماظن  یورین اب  ناتسلگنا و  یوروش  یاا تلود و  تفرگ رارق زواجت دروم  بونج و  لامش زا
  رورشک   کري    تردرق اري    عرض رد  هک  یيایفارغج  لماوع  نایم رد  یسایس  یایفارغج  هپيوب و  یيایفارغج رظن زا .دندرک
 . تسا  هدننک نییعت رایسب ريز رصانع دنرثوم
 .ینیمزرس  تیعقوم-2  کاخ  تعسو -9 ، نیمز  عون -0 ، یعیبط  عبانم و  میلقا ،اوا و  بآ-8
   مرا  هدنيآ رد  تیعقوم  نيا و  تسا  هداد رارق  عاعشلا  تحت ار  نآ  هتشذگ  خيرات  هراوما  ناريا روشک  یيایفارغج  تیعقوم
   عبارنم و ریگمشچ  یياوا و  بآ  عونت زا  تعسو  عبرم رتمولیک 238/12۶/8  ندوب اراد اب  ناريا .دوب دااوخ زاس تشونرس
   یکیتکارت و  کيپتارتسا  لئاسم  یحارط رد . تسا رادروخرب  هپيو  ینیمزرس  تیعقوم اب  نوگانوگ  یضارا و راشرس  یعیبط
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     قطارنم و اارورشک رد زرین و روشک  نوگانوگ  لوصف و  قطانم رد  ترارح  هجرد ، فرب ، ناراب ، یمسوم  یااداب  هب  هجوت
  ...و ارا یتسپ و اا هگلج و  تاعافترا ، ینیمزرس  یاا تیعقوم .دوش یم  هتخانش  هجوت  لباق و  تیماا اب  لماوع زا راوجما
 زا   یرخرب   هدریقع   هرب .  ترسا رثوم  هدنتسرف و  هدنریگ ،رادار ، یبايدر  یاا هاگتسد ، نوگانوگ  یاا حالس دربراک رد  یگما
    کري وررگ رد رشب  یعامتجا و  یداصتقا ، یسایس  یاا نامزاس و  تاسیسات  تشونرس  یسایس  نارگلیلحت و  نارگشاوپپ
   یياریفارغج   لرماوع    نريا .درنریگ  یرم   هرشير   یياریفارغج ربج زا اهنآ  هما  هک  تسا ریغتم و  تباث  یعیبط  لماوع  هلسلس
 :زا دناترابع
 یعیبط  ضراوع و  کاخ  تعسو ،ورملق ، نیمزرس ،اضف دننام  تباث  لماوع -8
 یگنارف و  یداصتقا و  یعامتجا ، یسایس  یااداهن ، یعیبط  عبانم ، تیعمج دننام ریغتم  لماوع -0
    ارب درنچرا ،درریگ   ترورص     هدرش داري رریغتم و  تباث  لماوع  بوچراچ رد دياب  یماظن و  یسایس  یریگ میمصت  عون را
 ،  یرعیبط   عبارنم ،  تفارسم   ترباث  لماوع  یاا تيدودحم  یمتا  یاارازفا گنج  عارتخا و  یماظن  عيانص و  تعنص  تفرشیپ
  زورنا   هرکنيا   هرب     هرجوت ارب ارما دشاب  تاحیلست  لیبق  نيا دربراک  یارب  یدج  عنام دناوت یمن ،ااايرد ،اا هوک ،اا سونایقا
 زا  هدش داي  لماوع اذل ،دنراد  یگدنرادزاب  شقن اتدمع اا حالس  نيا و دنتسا  تاحیلست  لیبق  نيا دقاف  یدايز  یااروشک
  یايرد و  سراف  جیلخ  لحاس رانک رد  نتشادرارق ، ناريا  یيایفارغج  هاگياج .دنتسا رادروخرب  ناکامک دوخ ذوفن و  توق
   ینارک  عبانم و  یتفن  ینغ  عبانم  ندوب اراد و رگيد  یوس زا  قباس  یوروش ریاامج داحتا  ترواجم رد و وس  کي زا  نامع
   یرصاخ   تردرق و  هدروآ   مااررف روشک  نيا  یارب  کیتیلپوئژ رظن زا ار  یزاتمم  تیعقوم ، یياوا و  بآ  عونت و  نوگانوگ
   هرک  تسا  یدح  هب  ناريا  یکیتیلپوئژ  شزرا . تسا  هدنامن  یفتم زین  یناهج  یاا تردق ديد زا  هک  هدیشتب روشک  نيا  هب
 0838   لارس زا  لبق  نارود رد .دنز  مارب ار  یناهج و  یي هقطنم  هنزاوم  تسا  هتسناوت یم  نآ  تیمکاح رد  یرییغت  هنوگرا
   یارا   ترلود و رورشک  نآ   نیرب    یتبارقر ،زرمرا  هگنت و  سراف  جیلخ رب ایناتيرب  عزانمالب ابيرقت  تیمکاح  هرود اي  یدالیم
   شالرت ،   هرقطنم رد ارکيرما  تردقرپ و  ناوج  تلود  ینيزگياج و  هرود  نآ زا  سپ . تشاد دوجو  هسنارف و  ناملآ ، هیسور
  هکلب اکيرما  یارب اهنت  هن  یدنم هقالع  نيا  ليزد . تفاي  همادا  هقطنم و  سراف  جیلخ رب  ناگناگیب  لرتنک و ذوفن  ظفح  یارب
 :درمشرب ريز  حرش  هب  ناوت یم ار  یياپورا  یااروشک و  نپاژ ، یوروش ریاامج داحتا  یارب
 . هقطنم  نيا رد  هدش  هتخانش  یزاگ و  یتفن رياخذ دايز  مجح -8
   هرب  یناهج  یاازاک  تارداص  بسانم رازاب و  سراف  جیلخ  هقطنم  یااروشک رد زاگ و  تفن  تارداص زا  یشان  تورث -0
 .ااروشک  نيا
 و   یلامرش ، یبرغ و  یقرش  شتب دنویپ و  یقالت  لحم اي زکرم رد  نآ  نتشادرارق و  سراف  جیلخ  یيایفارغج  تیعقوم -9
 .دنلمير  یبونج
  یزاو  شزرا و   کيپتارترسا الماک  تیعقوم زا  هدش داي  ليزد  هب  ناريا روشک و  سراف  جیلخ  هقطنم درس  گنج  نارود رد
   هرگنت و   سرارف   جیرلخ   مررگ   یارابآ  هب  یسرتسد  بلاط ااسور وس  کي زا  لیلد  نیما  هب .دوب رادروخرب  یکیتیلپوئژ
   ترلود   نيزگيارج  مود   ینارهج   گرنج  نارود رد    هرک ارکيرما  ینعي اانآ  تتسرس  بیقر رگيد  یوس زا و دندوب زمرا
   نترشاد   لررتنک رد   ناریياکيرما   یاررب . تساوخ یم ار اهسور  هنابلط هعسوت  یاا همانرب   قوت دوب  هدش  سیلگنا  یرامعتسا
 رد   یري   هدرنزرا رایرسب  شقن  تسناوت یم  سراف  جیلخ رد  یبآ زرم رتمولیک 2228 اب  یروشک  ناونع  هب  ناريا  یسایس  ماظن
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   هترشاد   سوبارق   ناطلرس دض رب رافظ  شروش دننام  یبرغدض  یاا شروش اي  یمدرم  یاا مایق اب  هلباقم و  هقطنم  تظافح
   نارريا   یمالرسا   بالرقنا  یدالیم 3038  لاس رد .دوب  هديدرگ  لوحم  ناريا  هاش  هب  هقطنم  مرادناژ  شقن ور  نیما زا .دشاب
   مرا زا    یورورش ریاارمج داحتا  ینعي اکيرما  هدحتم  تزايا  تتسرس  بیقر  یدالیم 8338  لاس رد و دیسر  یزوریپ  هب
   نريا زا  نایياکيرما  ینارگن ،درس  گنج  نتفاي  ناياپ و اکيرما اب  تباقر  هنحص زا روشک  نآ  نتفر رانک دوجو اب .دیشاپورف
 نمض سراف جیلخ هزوح یااروشک نيرتمهم زا یکي ناونع هب ناريا یيایفارغج تیعقوما . تسا اجرباپ  نانچما  هقطنم
  یکیمورنوکاوئژ  دريد  ارب  لرماع نيا زین ديدج نرق رد ،دوب رادروخرب کيپتارتسا یتیعقوم زا درس گنج نارود رد هکنآ
  نيزگيارج  یيانثترسا  تریعقوم  نريا . ترسا  هدريدرگ یللملا نیب تیعقوم هب ليدبت نآ یا هقطنم تیعقوم و هتفاي قابطنا
 رد  نارريا . درشاب  هترشاد  یرپ رد  ررضاح هدس رد تردق یاا هموظنم یپتارتسا نيودت رد یروحم شقن دناوت یم ريذپان
 رد  کيپتارترسا ريازج یدايز رامش و یتایلمع بسانم لحاس رتمولیک 2220 زا شیب نامع یايرد و سراف جیلخ هقطنم
 .تسا زرم ما ناهج زاگ و تفن عبنم نیمود اب لامش رد و دراد رایتخا
  دورخ  ريارخذ اب بسانتم یشقن دقاف ،ناهج یزاگ رياخذ زا دصرد 08 دودح ندوب اراد هب هجوت اب ناريا لاح نيا اب اما
 9220  لارس  یرط  هرلول  طرخ  قريرط زا ایند رد زاگ بعکم رتم درایلیم 222/01 تارداص زا .تسا یناهج یاارازاب رد
 هداد صاصتخا دوخ هب ار دصرد 30 لداعم یمهس ،ناهج زاگ هدش تابثا رياخذ زا دصرد 29 زا یرادروخرب اب هیسور
  لرک زا  درصرد 28  دودرح رد  یمهرس یاراد ،زاگ هدش تابثا رياخذ زا دصرد 0/3 زا یرادروخرب اب زین ريازجلا .تسا
  رازارب رد نا رريا  مهرس  هرک  یلارح رد . ترسا دصرد 9/0 زین زاگ تارداص رازاب زا رطق مهس .دشاب یم ایند زاگ تارداص
  ینارهج  مادزنارش  هارگياج رد هلول قيرط زا زاگ هدننک رداص یااروشک نیب رد و تسا دصرد ۶0/2 اهنت زاگ تارداص
 .تسا دصرد 2/2 ناريا مهس ،عيام تروص هب زاگ هبساحم تروص رد .دراد رارق
  نريا رد  یرعیبط  زارگ فرصم نازیم هک تسا یياپورا هيداحتا رازاب ،ناريا زاگ تارداص هوقلاب رازاب نيرتگرزب یفرط زا
 0  ارهنت  ارپورا هيداحتا یاضعا هک تسا یلاح رد نيا و دیسر دااوخ 2020 لاس رد بعکم رتم درایلیم 200 هب هيداحتا
 .دراد  صارصتخا  ارهنآ  هرب ناهج یفرصم زاگ دصرد ۶8 زا شیب و دنراد رایتخا رد ار ناهج یعیبط زاگ عبانم زا دصرد
 و  مرعا  رورط  هرب هنایمرواخ هقطنم رد هپيوب یتایح شقن یاراد ناريا ،ديدج یمونوکاوئژ یااورملق رد هکنآ مغر یلع
 تاناکما زا یلامش هنارک رسارس رب طلست نمض هک یروشک اهنت ناونع هب دناوت یم و تسا صخا روط هب سراف جیلخ
  ررب  یراذرگ  ریثارت و ه رقطنم  یکیتیلپورئژ  یرربار زا  نکیرل . درشاب  رادرورخرب  سرارف جیلخ رد یرگيزاب یارب یا هپيو
 .تسا مورحم یژرنا لاقتنا و دیلوت یاا تسایس
  یاادرنویپ  دارجيا  هرب رداق رگيزاب نيا .تسا هيز یهجو دنچ یرگيزاب اب رداق ناريا هک درک هفاضا دياب ما ار هتکن نيا
  ،هرنایمرواخ  یرتفن ناگدننک دیلوت زا یکي ناونع هب ناريا .دشاب هصرع نيا رد اهنآ تيوقت و ظفح و یسایس – یداصتقا
  هارگ هیکت رب طلست نآ و دراد زین یرگيد گرزب زایتما یژرنا یاا ششوپ هصرع رد رگ لیهست و هدناد لاقتنا یرگيزاب
 زا  عارفد  یتاریلمع  نادریم  ، رلتتم یکیتیلپوئژ یاا هزوح لاصتا اب هک یتروص هب .تسا هنایمرواخ یمونوکاوئژ ورملق
  ناورنع  هرب ما گرزب یااتردق یپتارتساوئژ یاا هشقن رد رگيد ترابع هب .دراد رایتخا رد ما ار نارگيزاب رياس عفانم
 .دوش یم ظاحل یا هقطنم لوا رگيزاب
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  ررب  مکارح یسایس یاضف یلصا روحم هک هدش عقاو یا هقطنم نوناک رد ناريا روشک تخاس ناشن رطاخ دياب تياهن رد
  لرماعت رد ار یربار شقن کي و تسا روهظ لاح رد یديدج یا هقطنم تردق کي ناونع هب و تسا یژرنا داصتقا نآ
  گرنااما ،دحاو نيا یریگ تهج هک دوش یم رارقرب یطيارش رد نآ تینما نياربانب .ديامن یم افيا هنایمرواخ کیتاملپيد
 روحم ناريا و یناهج تینما روحم هنایمرواخ ،راکنا لباق ریغ هریجنز کي رد .دشاب هنایمرواخ ورملق رب مکاح یاضف اب
  هوقلارب  رورط  هرب ار  ینارهج یا هقطنم تینما نیمأت یروحم شقن ور نيا زا و تسا هنایمرواخ رد تینما یرارقرب یلصا
  درياب هنوگچ ناريا ،ديوگب روشک نيا هب هک تسا یااگديد دنمزاین اکيرمآ هک دسر یم رظن هب تهج نیما هب .تساراد
 .دوش ظاحل هنایمرواخ یتینما ديدج متسیس کي رد
  یژررنا  یارا  نايررش . ترسا  سارسح  رایرسب ،ناريا کیمونوکاوردیا و کیمونوکاوئژ تیعقوم ،یداصتقا تردق دعب زا
  ،هرقطنم  رازارب . دورش یم پمپ ناهج حراوج و ءاضعا هب ،ناريا راوج زا ،هدنپت بلق نيا یاا گر نوچ ما ناهج یلیسف
   رلتتم  یاارورشک کيپتارتسا داصتقا عبانم ،هقطنم ینیمزريز عبانم نینچ ما .تسا برغ و قرش یاازاک فدا رازاب
  دورجو  لریلد  هرب  ،نارريا  کریتیلپوئژ  تریعقوم ،هقطنم هدزرامعتسا و یدادبتسا طیحم رد ،یسایس تردق رظن زا .تسا
 و بصاغ تلود و هیکرت تلود دوخ تاغیلبت رد دشوک یم برغ .تسا تیماا زئاح رایسب ،لقتسم و رقتسم تموکح
 و  عرجترم  یارا  ترلود زا  تريامح  مارهتا  یرناور  رارشف راب ريز و دناوتب هقطنم یاا یسارکومد اهنت ار لیيارسا یلعج
  ناورنع  هرب  یمالرسا  یرورهمج هک نآ لاح .دناوتب یعقاو یسارکومد دامن ار لیيارسا ميژر ،یبرع یااروشک یدادبتسا
  مدرع زا  ترياکح هک عوضوم نيا و دشخرد یم یسایس لالقتسا ایح زا ،ناهج رد ینيد یرزاس مدرم تموکح هناگي
 نونکا .تسا هدومن نوزفا زور تیماا زئاح ناهج و هقطنم رد ار ناريا تیعقوم ،دراد هناگیب یاا تردق هب یعقاو دهعت
  ،یرگنارف  ررظن  زا .ترفرگ  هدريدان ار نآ  ناورت  یرمن  ینارهج تزداعم رد هک تسا هقطنم هنهپ رد مهم یرگ یزاب ناريا
  ارت  قاررع  ناترسدرک زا  نارنابز  یرسراف  یرگنارف  هرنماد کي اب زورما ناريا .تسا زاتمم رایسب ناريا رچلاکوئژ تیعقوم
 رد  ناترسکاپ و  ناترسناغفا زا  ،یعیرش  یرگنارف هنماد کي اب نینچ ما .دراد یگنارف ذوفن ،هنایم یایسآ بلق و ناتسناغفا
  نريا  ریثأرت .دراد  یریگمرشچ یباذم ذوفن ،بونج رد نيرحب و لامش رد ناجيابرذآ و برغ رد نانبل و قارع ات قرش
 .ديد ایسآ برغ بونج هقطنم یماظن و یسایس ،یگنارف تزداعم رد ناوت یم ار ذوفن
 عبانم
  همانلرصف  ،ارادرگزير  لرضعم رد  سرارف جیلخ هقطنم یکیتیلپوئژ یاا نارحب شقن یسررب و لیلحت ،(0398)ردیح ،یفطل ،دیجم ،یحتفلاوبا

8-808 ،(2)1 ،(یاهقطنم یزير همانرب) ایفارغج 92. 

 یدروم هعلاطم) هنایمرواخ یااروشک و ناريا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس طباور رد یکیتیلپوئژ یاا تصرف ،(۶398)دمحم ،یرابخا
 .2۶-22 ،(8)28 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف ،(0820- 2820 زا قارع روشک
 رد  یرگرشدرگ و  رفرس  یرمیظنت  بوچرارچ  یرقیبطت یسررب ،(9398)رهچونم ،نایناهج ،دومحم ،قثاو ،سابعدیس ،یدمحا ،لوسر ،یلضفا

  ،ینارسنا  یاریفارغج رد  ورن ی ارا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف .ناريا یمالسا یروهمج رب دیکات اب ،سراف جیلخ هیشاح یااروشک
۶(9)، 01-۶3. 
 نارود  ررب  دریکأت اب سراف جیلخ تینما رد اکيرما و ناريا شقن ،(2398)داجس ،اجرف یلاع ،سابع ،یفجن ،اضرمالغ ،یروشاع ،رصان ،یلابقا

 .1۶0-920 ،(8)3 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپ و یملع همانلصف .ناريا یا هقطنمارف یپتارتسا و یمالسا بالقنا زا دعب
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 یااشرگن یشاوپپو یملع همانلصف ،هقطنم نآ رب اا یلاغترپ طلست و هيوفص نامز رد زمرا یکیتلپوئژ تیعقوم یسررب ،(1398)ميرم ،ايوپ
 .319-022 ،(2)88 ،یناسنا یایفارغج رد ون
 رد  یرناريا ناگبتن شقن یيایفارغج- یا هقطنم یسانش بیسآ ،(1398)لیعامسا ،یعیفش ،اضریلع ،ینشلگ ،اضر دمحم دیس ،یدمحا ینیسح

 .002-222 ،(9)3 ،(یا هقطنم یزير همانرب)ایفارغج همانلصف ،یمومع یراذگتسایس هاگديد زا یزاس میمصت

  همانلرصف .سراف جیلخرد رادياپ یزاس تینما ،(0398)نارمع ،هدازیلع ،هللا تزع ،یتزع ،اراز ،درف یااگشیپ ،هللا تجح ،ینایفوص یردیح
 .32-82 ،(2)1 ،(یا هقطنم یزير همانرب) ایفارغج

8)هلا تزع ،یتزع ،اراز ،درف یااگشیپ ،هلا تجح ،یردیح   یزارس  ترینما  ررب نآ  ریثأرت و نارگيزاب رب دیکأت اب هيروس نارحب لیلحت ،(۶39
 .300-8۶0 ،(8)28 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف .سراف جیلخرد
  هرما ی ارا  ميررحت  ارب هلباقم رد ناريا کیتیلپوئژ قمع یاا لیسناتپ یسررب و لیلحت ،(1398)ردیح ،یفطل ،زوریپ ،هدازدهتجم ،دیعس ،یتنيز

 .22۶-28۶ ،(0)3 ،(یا هقطنم یزير همانرب) ایفارغج همانلصف .روشک برغ قطانم ینیمزرس شيامآ یدروم هعلاطم :برغ هبناج

 . کریمونوکاوئژ  یارا  هرفلؤم  ررظنم زا  هرنایمرواخ  هرقطنم  تارعزانم لیلحت ،(1398)اضر ،یدنویپ ،یلو دیجم ،یاانپ تعيرش ،نیما ،یبارهس
 .302-822 ،(0-8)28 ،(یا هقطنم یزير همانرب) ایفارغج همانلصف

  رادرياپ  هعرسوت  یزرير همانربرد یيایفارغج یاا ناینب شقن یسررب ،(9398)نسح ،یکلملادبع ،نسحم ،ینيدباع ،یلو دیجم ،یاانپ تعيرش
  یاریفارغج رد  ورن یا را  شررگن  یرشاوپپو یملع همانلصف ،(تشدکاپ ناتسرهش یدروم هعلاطم)SOWT لدم زا هدافتسا اب یياتسور
 .200-880 ،(2)۶ ،یناسنا
  هزورح رد  نارريا هاگياج لیلحت ،(۶398)یدهم ،هللا ناما ،دیعس ،یتنيز ،یلع ،روپ یظاک ،داجس ،یکاشاپ یميرک ،یلو دیجم ،یاانپ تعيرش

  یرملع  همانلرصف .«ید ارصتقا  یزرير  هرمانرب و  یجرارخ  ترسایس رد  یدررباار لدم کي هئارا رب دیکات اب» دنا سونایقا کيپتارتساوئژ
 .920-900 ،(0)3 ،یناسنا یایفارغج رد ون یااشرگن یشاوپپو
  اررف  یريارگما  ررب نآ  ریثأرت و اپورا هب (زاگ و تفن)یژرنا لاقتنا طوطخ داجيا رد ناريا کيپتارتسا تیعقوم و شقن ،(1398)ميرم ،ینابعش

 .222-892 ،(9)88 ،یناسنا یایفارغج رد ون یااشرگن یشاوپپو یملع همانلصف .ناريا یا هقطنم
  اري  ترباقر  ،لرباقت  ؛رچلارک  ورئژ  رترسب رد  ینارهج  تردرق تزداعم لیلحت ،(0398)هللا تزع ،یتزع ،نسحمالغ ،یردیح ،دوعسم ،یرااط

 .838-9۶8 ،(2)28 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف ،یراکما
  یرتینما  یورگلا  یاترسار رد  زرمرا  هرگنت و  سرارف  جیرلخ  یرتینما  راتخارس  لریلحت و یسررب ،(0398)ادیش ،یياضترم ،اضرمالغ ،یروشاع

 ،(0)28  ،ینارسنا  یاریفارغج رد  ورن یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف .یللملا نیب و یا هقطنم یدرباار شقن رب دیکأت اب یگدنرادزاب
838-280. 
 و  نارريا  یرتینما  یارادرباار  هرسياقم ،(1398) رغرصا  یرلع ،نشور روپ لیعمسا ،یلو دیجم ،یاانپ تعيرش ،ردیح ،یفطل ،داجس ،اجرفیلاع

 .۶۶-39 ،(2)3 ،(یا هقطنم یزير همانرب) ایفارغج همانلصف .سراف جیلخ رد یزاس تینما یارب اکيرما

 و  بررغ رد  نارريا  یزررم  عرماوج  یرسایس و یداصتقا ،یعامتجا ،یگنارف راتخاس لیلحت و یسررب ،(1398)ردیح ،یفطل ،ميرم ،یرگبرع
  همانلرصف ،( یزررم  قطارنم رد  ینیمزررس  شيارمآ) یبرع یااروشک و ناريا طباور هعسوت یاتسار رد (بارعا رب دیکات اب) برغ بونج
 .892-322 ،(9)3 ،(یا هقطنم یزير همانرب) ایفارغج

  هرعلاطمرزخ  هزورح یااروشک یيارگما شيازفاو تاعزانم شااکرد تارکاذم ریثات یيامنزاب ،(9398)الهش ،ینسح ،...ا تزع رتکد ،یتزع
 .320-838 ،(2)۶ ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف .ناجيابرذآ یروهمج و ناريا یدروم
 رد  ورن ی ارا  شررگن  یرشاوپپو  یرملع  همانلرصف .قارع-ناريا یکیتیلپوئژ یاا یگپيو یسررب ،(8398)نسحدمحم ،یمان ،هلا تزع ،یتزع

 .290-018 ،(9)2 ،یناسنا یایفارغج
  لامرش و  هرنایمرواخ تزوحت لابندب نيرحب رد نایعیش تمواقم کیتیلپوئژ یسررب ،(9398)یلع ،یمیحر ،داشلد ،یرضخ ،هللا تزع ،یتزع

 .22-22 ،(9)۶ ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف .اقيرفآ
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 و  یرملع  یاراریغتم  ررب  دریکأت  ارب  نارريا رد یروشک تامیسقت ماظن لیلحت و یسررب ،(۶398)دوواد ،یدابآ نسح ،یلعفسوي ،یياضرمالغ
 .130-000 ،(8)1 ،(یا هقطنم یزير همانرب) ایفارغج همانلصف .ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یدروم هعلاطم :یيایفارغج

  یرملع  همانلرصف ،TOPSIS شور هب سراف جیلخ هیشاح یااروشک یلم تردق یدنب هبتر ،(9398)اراز ،درف یااگشیپ ،یضترم ،ینااارف
 .2۶8-028 ،(9)۶ ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو
 رد  ورن ی ارا  شررگن  یرشاوپپو  یرملع  همانلرصف . نارريا یدرباار شقن و زمرا کیتیلپوئژ و کيپتارتسا هگنت ،(۶398) هلارصن ،رابت حالف

 .09-38 ،(0)3 ،یناسنا یایفارغج
  تريروحم  ارب  ؛نارريا  یمالرسا  یرورهمج  یرثکادرح  عفارنم هب هجوت اب رزخ یايرد یقوقح ميژر لیلحت و یسررب ،(2398)بنيز ،یزوریف

 .198-188 ،(0)1 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف .یضرا تیمامت و یلم یاادرباار
  اراايرد بآ حطس ندمآ زاب رثا رب ااايرد یسایس یایفارغج رد شنت یاارتسب ،(۶398)هلا تزع ،یتزع ،اضرلادبع ،دار یجرف ،اضر ،یمساق

 .۶28-83 ،(0)3 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف .سراف جیلخ رد قارع کیتیلپوئژ رب دیکات اب
 و  نارريا یم الرسا  یرورهمج  یمورنوکاوئژ  طرباور  ررب یيارگ هقطنم شقن ،(1398)دوواد ،یدابآ نسح ،دمحم ،یرابخا ،دیجم ،هداز باصق

 .21۶-2۶۶ ،(2)3 ،(یا هقطنم یزير همانرب) ایفارغج همانلصف .ایسآ برغ بونج هقطنم یااروشک

 یشاوپپو یملع همانلصف .رهشون ردنب رب دیکات اب ناردنزام ناتسا مسيروتوئژ ،(2398)مانهب ،یسواک ،اضرلادبع ،دار یجرف ،زيورپ ،یناودرک
 .80-8 ،(9)1 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن
  جیرلخ  رريازج  هعرسوت  ررب دیکات اب ناريا رد یرگشدرگ هعسوت یزير همانرب ،(0398)یلع ،شنم یرصان ،ردیح ،یفطل ،نيدباعلا نيز ،یمرک

 .939-3۶9 ،(2)1 ،(یا هقطنم یزير همانرب) ایفارغج همانلصف .مشق هريزج ؛سراف

 رد  نارريا  یرلم  عفارنم نیمات رد یرگشدرگ شقن ،(2398)هیضرم ،ینجورب داتسار ،ارسک ،یادون تسرپنامهم ،مساق ،یرومیت ،ردیح ،یفطل
 .1۶-92 ،(0)0 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف .سراف جیلخ کیتیلپوئژ هقطنم
  یرهرش  یارا  نارکم  ارب نآ  طاربترا و یسایس تزوحت و رییغت یسررب ،(2398)دمحم ،یعیفر ،هراز ،یردیح ،ناهج ،یردیح ،ردیح ،یفطل

 .208-228 ،(0)1 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف ،(رصم رد یسایس تزوحت یدروم هعلاطم)
 تزايا و هیسور طباور رب مکاح کیتیلپويژ راتخاس ریثأت ،(1398)رداهب ،یعراز ،ثرمویک ،هانپ نادزي ،اراز ،درف یااگشیپ ،داجس ،این یدارم

 .2۶0-390 ،(0)88 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف .ایسآ برغ بونج رد اهنآ تباقر رباکيرمآ هدحتم
  ؛نادنورهرش  ترینما ساسحااب یزاسرهش و یرهش یزير همانرب هطبار یسررب ،(۶398)اضرمالغ ،درگارحص ،ردیح ،یفطل ،هنيدآ ،رف نیکشم

-080 ،(9)0 ،(یا  هرقطنم  یزرير همانرب) ایفارغج همانلصف .ناريا یارب یدربراک یلدم هئارا یاتسار رد تشر رهش رباعم یدروم هعلاطم
190. 

 زا  ترفر  نوررب تيريدم یارب یکیتیلپوئژ لیلحت و قرش قطانم نارحب ،(9398)اضرمالغ ،یدیعس ،دیحو ،نایسپ یناراب ،نسحدمحم ،یمان
 .38-3 ،(0)۶ ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف ،نآ
 . یرگرشدرگ و زاک قاچاق ظاحل زا سراف جیلخ رد ناريا یزرم یاضف یادناماس ،(1398)زوریپ ،هداز دهتجم ،ردیح ،یفطل ،سابع ،یفجن

 .200-020 ،(9)3 ،(یا هقطنم یزير همانرب)ایفارغج همانلصف

  همانلرصف . نارريا  یمالرسا یروهمج یلم تینما رب نا ریثات و مسيرورت شرتسگ رد ناتسبرع روشک شقن ،(۶398)بارحم ،یيازریم دنوادا
 .228-398 ،(0)3 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع
 تفن قطانم زا یرادرب هرهب رد لباقتم عیب دادرارق یقوقح لیلحت ،(۶398)سابع ،یفجن ،هنمآ هدیس ،یمیلکت یمایق ،یدهم دمحم ،روپ ییحي

-038 ،(9)3  ،ینارسنا  یاریفارغج رد ون یااشرگن یشاوپپو یملع همانلصف .ناريا یضرا تیمامت ظفح رب دیکأت اب رزخ یايرد زاگ و
000. 
  یلحارس ،یزرم صاخ یحاون رب دیکأت اب :هعسوت اب ایفارغج هطبار نییبت رد نیمزرس شيامآ یقیبطت شقن ،(0398)ثرمویک ،ورد هانپ نادزي

 .90-0 ،(9)1 ،(یا هقطنم یزير همانرب)ایفارغج همانلصف .ناريا بونج
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  همانلرصف . مارهبا زا یا  هرلاا  رد نانچما رزخ یايرد زا ناريا مهس ،(1398)هلا حتف ،ناقاد ،دومحم ،قثاو ،رداهب ،یعراز ،ثرمویک ،هانپ نادزي
 .222-902 ،(8)08 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع
  همانلرصف . مارهبا زا یا  هرلاا  رد نانچما رزخ یايرد زا ناريا مهس ،(1398)هلا حتف ،ناقاد ،دومحم ،قثاو ،رداهب ،یعراز ،ثرمویک ،هانپ نادزي

 .222-902 ،(8)08 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع
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