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 هدیکچ
 ،         تافجاکما يمافمت يحاوفج نفيا ود تفسه دفشر لافح رد تدفش هفب هعسوت لاح رد ياهروشن رد گرزب ياهراش هزورما :هلاسم نایب

 زا ود  ن يم مرج هج پ و رسد يراش تالضعم و تالکشم عاوجا اب دوجو نيا اب يلو ،هديعلب دوخ رد ار روشن ياه هيامرس و تامدخ
 شهوژپ زا فده و دجا هدجام بقع هعسوت زا يياتسور طاقج و کچون ،يجايم ياهراش زا معا اهروشن نيا رد طاقج رياس رگيد فرط
  ور  ::قیقحت شور   ورفسا هفقط م حطس رد ريعمج و ريلاعف ،اضف ه ياب عيزوت و يياضف لداعت داجيا ،نزاوتم هعسوت هب يبايتسد
   ريرافت هوفحج و    اهرافش رارقتفسا يبافي ماظج ،يراش ياه هاگتجوکس ش نارپ يوگلا يسررب هب شهوزپ نيا رد ورسا يليلحت – يهيصوت

  و افه هداد GIS و EXCEL  يافه   رازففا مرفج  افب و (ووووسيسپات) فلتخم ياه لدم زا هداهتسا اب يجوماريپ يخاوج رب ماليا راش يراذگ
    ياهرافش هژفيو هفب ناتسا ياهراش رب ماليا راش يراذگريرأت هوحج ::یقحت یاه هتفای ورفرگ رارق ليلحت و هيزجت دروم ،تاعالطا
 يعجام يخرب يارب ،کرحم لماع اه نآ هاگياج ياقترا و يهاگتجوکس طاقج يخرب دشر يارب هن يروط هب ورسا هدوب تواهتم رواجم
     رافشورسا هدوفمج لفمع  وفکعم اي و لعه م يلماع رتشيب هلصاف ليلد هب رگيد يخرب يارب و ريعمج رشاداگج و بذج رد يساسا
  رد ناتفسا لن يارب يجامرد و يرادا تامدخ زجب و ديامج اهيا ار ناتسا يياضف ييارگمه شقج ناتسا زنرم ناو عب رسا هتسجاوتج ماليا

     ديدفشت ار هافشجامرن و ناتفسرل و ناتفسزوخ يااجاتسا ياهراش رمس هب ييارگاو ناتسا قرش لامش و لامش و بو ج ياه هزوحرياس
      تاجافسوج يفخرب دوفجو افب ناتفسا   يرافش مافظج رد يراش رسخج نازيم ورسا مناح ناتسا يراش ماظج رب يبطق يوگلا رسا هدومج

 ورسا هدش ريبثت ،يا هرود
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 همدقم
       یکناوارف تتاکشم اکب اکهن  رد نکاکس یناکسنا عماوج ،اهرهش ناباتش شرتسگ ن  لانبد هب و یتعنص  تقنا  ورش اب
    بکتارم هلکسلس ماکظن یگتخیسگ و رهش دنچ ای کی رد دیدش ییارگزکرمت ،تتاشم نیا نیرتزراب زا .دنا هدش هجاوم
 .(Amy and Mark, 2005: 51) دشاب یم اهروشک رثکا رد یرهش
  ساکسارب ، دکسر      یکم رکظن هکب  اکنتجا لکباتریغ هعسوت لاح رد یاهروشک رد هویو هب نیشنرهش تیعمج دشر هزورما
 تارییغت بجوم لماع نیا هک دنهاوخ یگدنز اهرهش رد 9990 لاس رد تیعمج دصرد 91 ،للم نامزاس یاه ینیب شیپ
 اهرهش و ققانم ییاضف ماظن هجیتن رد و یطیحم یاهراشف ،رگید عبانم و یژرنا یارب اضاقت ،یگدنز کبس رد هدرتسگ
 .(Ascione, 2009: 238) دش دهاوخ
  یاکه   هاگتنواکس رد ناکهج تیعمج زا یمین زا شیب نونکا مه.تسا نیمز هرایس ندش یرهش هرود مای و تسیب نرت
   لاکح رد یاهروکشک گرزب یاهرهش رد ایند یرهش تیعمج نیرتشیب .(1 :1091 ،داون یمتاح) دننک یم یگدنز یرهش
       لاکس زا ناکهج تکیعمج دکشر نازکیم نیرتکشیب هک دوش یم هدز نیمخت یناهج کناب متعا ربانب و هتفرگ یاج هعسوت
  نرککت میکن رد .(Siciliano, 2012: 165   ) دکتفایب راکفتا هعکسوت  لاکح رد یا   هروکشک یرهکش ققاکنم رد 9990  اکت 9990
   .(Liu and et al, 2007:597) تسا یناهج رییغت یاه هبنج نیرتمهم زا ینیشنرهش هجرد و تیعمج شیازفاریخا
  تکسا        ناکسنا شیادکیپو لکماات خیراکت اکب طاکبترا رد نیکمز حطس رییغت ییاهن دح هکروکذم ینیشنرهش و تیعمج شیازفا

.(Buyantuyev and et al, 2010: 206) رکخاوا هکب یخیراکت رظن زا هک دراد هراشا یرهش یحاون رد تیعمج تبسن دشر هب    
 .(Carlson and Arthur, 2000: 49) ددرگ یم زاب مود یناهج گنج زا سپ نارود هویو هب (Chen, 2007: 1)01 نرت
    زککرمت و عیرکس دکشر ،تیعمج یزیر همانرب صواخ رد یعامتجا و یملع شلاچ نیرتمهم ،متسیب نرت مود همین رد
          یعوکن ار هدکیدپ نکیا  رکغ هکک هدوکب موکس ناکهج یاهروکشک رد صواخب یرهش هطقن دنچ ای کی رد ن  هدنیازف
      و روکپ ناکما) تکسا هدکیمان دکنی رف ماظن یدم راکان و اه تصرف عیزوت رد یتلادع یب و لداعت مدع هب رجنم یراجنهان
  یدرکراکک فیعضت و  لسم یاه هاگتنواس یارب یرراات دنور هب یدنی رف نینچ رارمتسا هجیتن .(09 :0091 ،ناراامه
  زورکب و اهرهش ییاضف عیزوت رد نزاوت مدع یریگ لاش ثعاب  یارش نیا موادت .دش دهاوخ رجنم رتاچوک یاه ناام
 زا یای.(01 :1391 ،ناراامه و یفطل) ددرگ  یم رگید یاه ناام هیلخت و اهرهش رد مکارت و ماحدزا زا یشان تتاشم
 و گرزب یاهرهش رد تانااما و تیعمج یالاب زکرمت ،ناریا روشک هلمج زا موس ناهج یاهروشک ِتتتضعم نیرتمهم
 شخپ رد لداعت مدع هجیتن رد هدیدپ نیا هک تسا یرهش لداعتم ماظن نتفر نیب زا و یرهش تسخن ماظن ندم  دوجو
 . دکشابیم ینایم و کچوک یاهرهش یاه یدنمناوت هب هجوت مدع نینچمه و ینیمزرس هنهپ رد فلتخم تتیهست تانااما
  هوکحن ی    رهکش ماکظن هکعلاطم اکب .تسا روشک کی رد نیمزرس تیریدم هوحن و یسایس دااتتا ییاضف مسج یرهش ماظن
   لاکس زا لکبت رد ی ناکشاهک یتنس یوگلا زا ناریا یرهش ماظن .ددرگ یم صخشم اهرهش تیعمج لداع نازیم و شیاشخپ
 (90 :1091 ،   ناکیرظن) تکسا هدکش لیامتم گرزب یاهرهش رد تامدخ و تانااما زکرمت لیلد هب یا هریجنز یوگلا 9991
 ی  رهکش ماکظن رد یگتفش  ثعاب ،رگیدای اب گرزب و ینایم ،کچوک یاهرهش یقطنم  باور ندز مهرب نمض وگلا نیا
 .تسا هدش ناریا
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 و بسانتم یهاگتنواس ماظن کی نودب هک دنا هدیسر نیقی نیا هب نازیر همانرب و ناقّققحم ،نازادرپ هیرظن یمامت هزورما
    و تاکیرظن یلماکات دکنور   اکنبم نکیا رب .دش دهاوخن قّققحم هعسوت  ادها ،یهاگتنواس یدرالمع بتارم هلسلس کی
  ماکظن ینییا   کپ و یناکیم حوطکس ی اکه هاگتنواس دوبهب و هعسوت تمس هب ریخا یاه ههد یق رد یهاگتنواس یاهدربهار
   (گرزکب یاهرهکش) یناسنا یاه هاگ تنواس رترب حوطس هعسوت هب هجوت ،هک ارچ .تسا هدرک ادیپ روس یبتارم هلسلس
   تکهج رد اکه  شتکت نیرترررم و نیرت مهم زا یای ،نیاربانب .(1 :9391 ،یدزیا) تسا هتخاسن ققحم ار هعسوت  ادها
 هعسوت و هعسوت رد اهن  شقن یبایزرا و نییعت و ،کچوک یاهرهش رب نتفای زکرمت و هجوت ،نزاوتم هعسوت هب یبایتسد
 .(91 :3391 ،ینف) تسا یا هقطنم
       ن  یرهکش ماکظن هوکیو هکب یهاگتنواکس ماکظن تخانش ،هقطنم حطس رد یزیر همانرب یارب مزال یاه طرش شیپ زا یای
  طاکبترا وترپ رد هک تسا یماظن عتاو رد ،هدش هدرب راک هب «یرب نایرب»  سوت راب نیلوا ن  هژاو هک یرهش ماظن .تسا
 (11 :1391 ،یمیظع) دریگ یم لاش اهرهش نیب لباقتم ریذپانزیرگ
   تخرکب ،دهد یم ناشن ریخ  نرت مین یق ناریا یرهش ماظن یسررب ،روشک یتاعلاطم  راجت ساسارب و یلک روق هب
91  لاکس رد رهش 1101 هب 0991 لاس رد رهش 990 زا ناریا یاهرهش ینوزف  ،    ککچوک یاهرهکش  اوکنا شیادکیپ و 10
 ،  هدوکب یرهکش بتارم هلسلس و درکراک ،راتخاس رد مزال یگنهامه دتاف ناریا یرهش ماظن ،اهرهش نتک و گرزب ،ینایم
     نکیا و هدوکب (یکسایس تامیمکات) یاز   نورکب و یکعیبق یاز نورد لماوع زا رررتم ناریا یرهش متسیس رد لداعت مدع
   رد روکشک گرزکب یاهرهش  نتک هب کچوک یاهرهش و اهاتسور زا تیعمج ییاج هباج رد یمهم شقن یراذگ تسایس
 ، رگیدکای اب فلتخم حوطس یاهرهش یقطنم طابترا مدع رگید یوس زا .تسا هتشاد اه ناتسا حطس رد و عیسو سایقم
 .تسا هدش یلم و یا هقطنم سایقم رد یرهش یاه متسیس یدم راکان ثعاب
     فعکض ن  یکپ رد و روکشک یداکاتتا –    یعاکمتجا ماکظن رکب مکاح کیتارکومدریغ  یارش ،یعیبق یاهانگنت نیاربانب
   هعکسوت ظاکحل زا یرهش یاه هاگتنواس یبتارم هلسلس ماظن رد یرایسب یاه یناماسبان زورب بجوم ،یدااتتا یاه ناینب
 و تخانش اذل ؛تسا هدرو  یپ رد ار یراوگان یعامتجا  یارش مه رانک رد لماوع نیا .تسا هتشگ تامدخ و اهانبریز
  و تکیلاعف ، اکضف هنیهب عیزوت و ییاضف لداعت داجیا تهج رد ییاضف تیبطت شیادیپ هنیمز و یرهش ماظن داعبا یسررب
   .دیامن یم ریذپانراانا یترورض ار نیمزرس هنهپ رد تیعمج
    رکظن هکب دکشاب  یکم  تکیعمج رفن 910009 اب یرهش هطقن 00 یاراد ،0091 لاس یرامشرس جیاتن ساسارب متیا ناتسا
  هکب متیا رهش و هدوبن ینثتسم روف هدعات زا یدااتتا بسانم تیعتوم اب  سوتم رهش نیدنچ نتشاد دوجو اب دسر یم
    ببکس یخیراکت و یکسایس ،یدااتتا بسانم تیعتوم و یهافر – یتامدخ ،یگنهرف – یعامتجا تانااما نتشاد تلع
     ماکظن یوکگلا لکیلحت تکهج نیاربانب .دیامن یم لمع ناتسا حطس رد  لسم رهش کی ناونع هب و هدش تیعمج  ذج
 :دوش یم حرطم ریز تالارس ریخ ای تسا یبسانم یوگلا ناتسا یرهش ماظن یوگلا ای  هانیا و متیا ناتسا یرهش
 ؟ریخ ای تسا رادروخرب یبولطم تیعضو زا اه ن  یدنب حطس و متیا ناتسا دوجوم یرهش ماظن ای  -
 ؟ریخ ای دنک یم تیعبت هزادنا هبتر نونات زا متیا ناتسا تیعمج یرهش ماظن ای  -
 ؟دراد ینوماریپ یرهش یحاون رب یریرات هچ ناتسا یرهش ماظن رد متیا رهش-
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 شهوژپ شور
       وچراکچ ناوکنع هکب یرهکش تکسخن یوگلا دراد دوجو یرهش ماظن ییاضف یاه هیرظن  شخب رد هک یتارظن نایم زا
  یاکه   صخاکش شور هکس زا یرهش تسخن نازیم یسررب تهج .دوش یم  اختنا قیقحت لوا  ده اب هطبار رد یرظن
  تکهج همادا رد .دوش یم هدافتسا یرهش هزادنا – هبتر عیزوت نونات و زکرمت مدع یاه صخاش هبساحم ،یرهش تسخن
    رهکش راکهچ صخاکش ،رهش ود صخاش ،یرهش تسخن صخاش :یاه صخاش زا یرهش تسخن یاه صخاش یسررب
   تکهج .دوکش  یکم هدافتسا یباصولا و واموم صخاش و لادنفیره زکرمت صخاش ،اتهم رهش راهچ صخاش ،(گربزنیگ)
      .دکش دکهاوخ هدافتکسا نوکسردنه زککرمت مدع صخاش و یپورتن  صخاش :یاه صخاش زا زکرمت مدع نازیم یسررب
 .دش دهاوخ هتفرگ هرهب هزادنا – هبتر هتفای لیدعت لدم زا یرهش هزادنا هبتر عیزوت یسررب تهج نینچمه
     اهرهکش درکالمع تیعکضو هدکننک نییعت یاه صخاش یسررب هب ادتبا ،یدرالمع لیلحت تهج ،مود  ده اب هطبار رد
   الاکب حطکس تامدخ و اهرهش یدرالمع تیعضو هدنهد ناشن نوگانوگ یاه هنیمز رد هک صخاش 40 هک هدش هتخادرپ
      دکیدرگ مادکتا دوکجوم عکضو یدکنب  حطکس هب سیسپات شور زا هدافتسا اب سپس و دیدرگ صخشم دشاب یم اهرهش رد
-   یکم  وکسحم یدکنب تکیولوا رد دم راک یلو هداس یشور ،1هاخاش دنچ یریگمیمات شور کی ناونع هب سیسپات
 (0091 ،909: این تماح)ددرگ
        رکب متکیا رهکش ریراکت هکب.. و هلکصاف صخاکش زا زا هدافتسا اب دوجوم عضو یدنب حطس زا سپ موس  ده اب هطبار رد
   تسا هدش هتخادرپ ینوماریپ یحاون
 هعلاطم دروم هيحان یگژيو
 004      زا شیکب هکک هدوکب روکشک یزرکم یاهناتسا زا یای عبرم رتمولیک 90190 تحاسم اب روشک  رغ رد متیا ناتسا
       لداکعم ناریاراکم  زککرم یرامکشرس نیرکخ  ساکسارب متیا ناتسا تیعمج .دراد رارع روشک اب کرتشم زرم رتمولیک
      دادکعت نکیا رد هکک دوکش یکم  وسحم روشک ناتسا نیمتفه و تسیب تیعمج یناوارف ظاحل زا هک دشاب یم 301930
   روکشک یاهناتکسا ریاس اب هسیاقم رد متیا ناتسا.دنشاب یم نکاس ییاتسور طاقن رد 003431 و یرهش طاقن رد910009
     و تکسیب تکیعمج مکارکت رکظن زا ،ن   یکمتفه و تکسیب ینیکشناتسور رظن زا ،نیمتفه و تسیب ینیشنرهش نازیم رظن زا
      ینیکشنرهش نازکیم نیرتکشیب متکیا ناتکسا یاهناتسرهش نایم رد. تسا روشک ناتسا نیمود راوناخ دعب رظن زا ،نیموس
   یرهکش هکطقن 00 و ناتسرهش هد یاراد متیا ناتسا. تسا هدیدرگ عتاو ن  رد ناتسا زکرم هک متیا ناتسرهش هب قلعتم
      ار یبواکنتم یدکبلاک و یکتیعمج تالوکحت رکیخا یاه ههد یق رد متیا رهش .(0091 ،متیا ناتسا یرام  همانلاس)تسا
   ادکیپ شیازکفا 0091 لاس رد رفن 300001 هب 0991 لاس رد رفن 1493 زا ن  تیعمج هایروطب تسا هتشاذگ رس تشپ
 دشر هدنهد ناشن دوخ نیا هک تسا هدیدرگ ربارب 31 زا شیب رهش تیعمج هتشذگ لاس 40 لوق رد ینعی .تسا هدرک
 تیعمج لک دصرد 04 و تیعمج لک زا دصرد 00 زا شیب ،رهش تسخن کی ناونعب متیا رهش .دشایم تیعمج یالاب
    ندیکسر یارکب یکیا هقطنم هعسوت تیریدم هب دیدج شرگن ،ساسا نیا رب تسا هداد یاج دوخ رد ار ناتسا نیشنرهش
  نیکشنرهش تیعمج تارییغت دنور یسررب .(111 :9091 ،یناهوش) تسا یرورض ییا هقطنم رادیاپ هعسوت و لداعت هب

                                                           
1. Multiple Attribute Decision Making (MCDM) 
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  شیازکفا تدش هب متیا ناتسرهش ینیشنرهش نازیم ای تبسن هک دهد یم ناشن 0091 ات 0091 هرود یق متیا ناتسرهش
 .تسا هدیسر 0091 لاس رد دصرد 99.03 هب 0091 لاس رد دصرد 39.00 و تسا هتفای

 
 يرهش ماظن شجنس یبرجت و يرظن ینابم و اه لدم ،اه صخاش
       ن  یرهکش ماکظن هوکیو هکب یهاگتنواکس ماکظن تخانش ،هقطنم حطس رد یزیر همانرب یارب مزال یاه طرش شیپ زا یای
        راتخاکس رد یدکیلک رکصانع و هتکسویپ مکهب یرهکش یاکه ناام هدیچیپ متسیس زا یشخب اهرهش ،یلم حطس رد .تسا
 رظن نیا زا ،گرزب و کچوک یاهرهش نیب لباقتم  باور .دنتسه رتگرزب حوطس و ققانم یسایس و یعامتجا ،یدااتتا
 :Pacione, 2005) تسا تیمها یاراد ،میزیذپب یرهش یاه ناام زا یماظن ای متسیس ناونع هب ار یا هقطنم ای روشک هک

122).  
  رارقکسا ،ص اکخ ورملت کی نورد رد هک هتسویپ مه هب یاه کرهش واهرهش زا یا هعومجم زا تسا ترابع یرهش ماظن
  (Gregory, et al ,2009:791).دنا هتفای
    نکیا ناکیم تاکقابترا و اه نایرج هالب ،دشاب یمن یرهش یاه هاگتنواس زا یدبلاک هعومجم هب دودحم اهنت یرهش ماظن
  یکبیغ) یرو ون و تاعتقا ،دیلوت لماوع ،هیامرس ،تیعمج :زا دنترابع اه نایرج نیا .دریگ یم رب رد زین ار اه هاگتنواس
          یاکهورین دکنی رب زا یکسااعنا هکیحان ییاکیفارغج یاکضف رد اهرهکش عکیزوت اکی یرهش ماظن .(99 :9091 ،یمرجاج و
  یاکه  هابکش و .(134: 3391 ،  دکیرف) دکنا   هکتفای ماکظتنا ینامزاس تحت هک تسا یناسنا یاه هورگ و یعامتجا ،یدااتتا
  بکتارم   هلکسلس یکسررب .(Anas & Xiaong, 2005: 461) دشاب یم امرفماح ماظن نیا رب یعامتجا – یدااتتا هدیچیپ
 ،   یرهکش زککارم ناکیم تامدخ و تانااما لداعتم عیزوت و اهرهش مظن یگنوگچ تخانش یارب یلماع ناونع هب یرهش
    هلکسلس تاکعلاطم هکنیمز رد .(10 :1391 ،  یبارکض و بکسن  یناکشخر) تسا هدوب رادروخرب یساسا تیمها زا هراومه
    درکراکک و یداکاتتا راتخاکس ،   یکتیعمج هزادکنا یناکبم رب هعلاطم یای :تسا لوادتم یلصا درایور ود یرهش بتارم
   بکتارم هلکسلس .(Limtankool, 2007: 26 ) اهرهکش نیب تاعتقا و اه هداد نایرج یانبم رب یرگید و اهرهش یقابترا
   تامدکخ و اکه تیلاعف عیزوت ثعاب هک ارچ ؛تساضف درکراک و یتیعمج یهدنامزاس لاش نیرتهب یمک رظن زا یرهش
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     ییاکیفارغج نوگاکنوگ  یکحم رد یگدکنز فلتخم یاه شور شیادیپ و اهدرالمع لداعتم یدنب هقبق ،هعماج حطس رد
   .(010 :0091 ،ناراامه و روپ یلع) دوش یم
    تکیعمج زککرمت یرایکسب دراوم رد .دنک تکرح لداعت مدع ای لداعت تمس هب دناوت یم یرهش ماظن رد بتارم هلسلس
     رد لداکعت مدکع و هداد رکییغت ار اکه  یکنیب شیپ ،هدرک ینامسبان شوختسد ار ییاضف یزیر همانرب ،هقطنم دنچ ای کی رد
   .(131 :0391 ،یرورس و یرراو) تسا هدش ببس ار روشک حطس رد تیعمج عیزوت هنزاوم
   رقاکخ هکب هع  کسوت لوا یاکه   هکلحرم رد هکک دنک یم حرطم یرهش  لست دنور و یرهش ماظن صواخ رد ایوس دراودا
  نکیا ،  یناکیم یاکه  هکلحرم رد .دراد دوجو ندش یبطت یوس هب یدیدش شیارگ ،هدننیزگ یرود کرحم یاهورین دوجو
    تمکس هکب ماکظن ، دکنبای   یکم شهاکک هدننیزگ یرود کرحم یاهورین هک یدعب یاه هلحرم رد و دسر یم جوا هب دنی رف
   هکب یناکیم یاه هلحرم رد و دبای یم شیازفا هعسوت لوا یاه هلحرم رد یرهش تسخن ،ساسا نیارب .دور یم شیپ لداعت
 .(Soya, 1997: 18) دوش یم زاغ  شهاک سپس و دسر یم جوا
   یکسایس و یعاکمتجا ، یداکاتتا ، یکتیعمج  لست زا تسا ترابع یرهش تسخن :رهش تسخن زکرمت صخاش (فلا
  لاکس رد " نوکسرفج کرام"  سوت راب نیتسخن صخاش نیا .یرهش ماظن لخاد رد رگید یاهرهش یمامت رب رهش کی
  تکیعمج لک هب (P1) رهش نیرتگرزب تیعمج ندرک میسقت زا رهش تسخن صخاش. تفرگ رارت هدافتسا دروم 0901
 (9191:11 ،نایرظن).دی یم تسد هب (P) یرهش
   (1) هطبار
 (1  ) لودکج رد هکک روق نامه .تسا یرتشیب  لست یاراد تسخن رهش ،دشاب رتشیب صخاش نیا یددع رادقم هچ ره
  رادکقم رب 0091 لاس رد اما ،هتشاد یلوزن یدنور 9091 ات 0191 لاس زا متیا ناتسا رد صخاش نیا ،دوشیم هدهاشم
 .تسا هدش هدوزفا ن 

 رد  گرزکب  رهکش  نیکمود  تکیعمج هب تسخن رهش تیعمج تبسن یلک و هداس یاه لدم زا یای :رهش ود صخاش (ب
    بترکم صخاکش نیا .تسا یرهش تسخن نییعت یاهشور نیرتلوادتم زاو (Mutlu, 1989) تسا متسیس کی نورد
 تسخن رهش تیعمج تبسن یهبساحم قیرق زا هک تسا یاخشم یانبم یاراد و هدوب (هزادنا – هبتر) فپیز نونات اب
 :تسا ریز لاش هب لدم یلک راتخاس  دی یم تسد هب رهش نیمود هب
   (0) هطبار

  یکلو ،   درادکن تکیمکاح یرهکش تسخن و هدوب لداعت یاراد ،دوش متخ 0 هب رگا هدم  تسد هب یددع رادقم صخاش نیا رد
 ،(1    ) لودکج تاکعتقا هکب هکجوت  اکب .(Moomaw & Alwosabi, 2003) دراد  لست یرهش تسخن ،دشاب 0 زا رتالاب رگا
1 لاس زا دشاب یم 0 زا رتشیب هک نیا رب هوتع رهش ود صخاش رادقم     تبکسن و هتکشاد یدوعکص یدنور 0091 ات 019
 .تسا هدش رتشیب نارلهد رهش ینعی ناتسا مود رهش هب متیا رهش
    هکب تکسخن رهکش ی   هزادکنا تبکسن ار یرهکش تسخن صیخشت یارب شور نیرتهب ،4101 لاس رد اتهم :اتهم صخاش (ج
91 ،یمیظع)درک داهنشیپ ار ریز لومرف و تسنادیم یرهش ماظن لوا رهش راهچ 13: 11).  
  (9) هطبار
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       ساکسا رکب رکگا هکک تروکص نیدکب .داد قیبطت هزادنا – هبتر یهدعات یاهرایعم اب ار اتهم صخاش نوسدراچیر اهدعب
   رهکش رکبارب 0 ،   لوا رهکش هکک دکشاب هنوگ نیا یرهش ماظن رد اهرهش  ولطم یهزادنا ،یرهش یهزادنا – هبتر یهدعات
    دکیاب یرهکش ماکظن تسخن رهش راهچ  ومجم هب لوا رهش تبسن ،دشاب مراهچ رهش ربارب 4 و موس رهش ربارب 9 ،مود
 .دشاب 34/9 اب ربارب
    لاکح رد جیردکت هکب (34/9)  ولطم رادقم زا اتهم صخاش رادقم هک دوشیم هدهاشم (1) لودج تاعتقا هب هجوت اب
 .دوشیم هدوزفا ناتسا یرهش ماظن رب متیا رهش ینعی تسخن رهش  لست رب و تسا نتفرگ هلصاف
  تدکش زا ینامز فلتخم عقاقم رد ای  هانیا و یرهش ماظن رد زکرمت نازیم صخاش نیا :لادنيفره زکرمت صخاش (د
   نکیا یددکع رادقم هچ ره .دنکیم یسررب ار هن ای دوریم شیپ یبسن لداعت تمس هب یرهش ماظن و هدش هتساک زکرمت
  نکیا یهبساحم یارب(1391 ،09: ،تسدربز).میتسه دهاش یرهش ماظن رد ار یرتشیب زکرمت نازیم ،دشاب رتشیب صخاش
 :دوشیم هدافتسا ریز لومرف زا صخاش
  (4) هطبار

    زا هکک یکنعم نیدکب ؛تسا هتشاد یلوزن یدنور 9091 ات 0191 لاس زا صخاش نیا ،(1 لودج) تابساحم جیاتن رب انب
 .تسا هدش هدوزفا ن  رادقم رب 0091 لاس رد اما هدش هتساک ناتسا یرهش ماظن رد زکرمت نازیم
   رکیز لوکمرف زا و تسا یرهش ماظن رد زکرمت شهاک یهدنهدناشن صخاش نیا :نوسردنه زکرمت مدع صخاش (ـه
 :دوشیم هبساحم

  (0) هطبار

 مدع و شیاشخپ یعون زا ناشن هک هدوب یدوعص یدنور یاراد 9091 ات 0191 لاس زا نوسردنه زکرمت مدع صخاش
 .تسا هدرک ادیپ یلوزن یدنور 0091 لاس رد اما ،دراد متیا ناتسا یرهش ماظن رد زکرمت
     ککی یرهکش تاکقبق رد اهرهکش عیزوت و یرهش تیعمج عیزوت شجنس یارب یرایعم لدم نیا :یپورتنآ بيرض (و
        یارکب .درکب یکپ هکقطنم ککی رد تکیعمج رارقتکسا ییاضف لداعت نازیم هب ناوتیم لدم نیا زا هدافتسا اب .تسا هقطنم
 :دوشیم هدافتسا ریز یهطبار زا بیرض نیا یهبساحم
     (1) هطبار

H: ؛یناوارف یرپن متیراگل رد یناوارف  ومجم 
Pi: ؛یناوارف 

LnPi: ؛یناوارف یرپن متیراگل 
K: ؛تاقبق دادعت 
G: یپورتن  رادقم. 
    و دراد اهرهکش نیکب تکیعمج عیزوت رد لداعت مدع ای و رتشیب زکرمت زا تیااح ،دنک لیم رفص تمس هب یپورتن  رگا
 ، رکیز لودج هب هجوت اب .دهدیم ناشن یرهش ماظن یهصرع رد ار رتلداعتم عیزوت ،ن  زا رتالاب و کی  رق هب تکرح
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      هکب و هدرکک یکق ار یکلوزن یدکنور 0091  اکت لاس ن  زا یلو هدرک ادیپ شیازفا 0191 ات 0191 لاس زا یپورتن  رادقم
 .(1091 ،دنی  ررشرواشم نیسدنهم) دراد ناتسا یرهش ماظن رد رتشیب لداعت مدع زا ناشن هک هدش کیدزن رفص تمس
 ناتسا يرهش ماظن رد يرهش زکرمت تمس هب شيارگ نييعت
    شکخب دوککر ببکس ،   تکفن هکب یکات م داکاتتا  وچراچ رد یرادهیامرس یهعسوت ،ریخا نرت مین یق ناریا روشک رد
   دکشر هکالب ،هتفرگن تروص لداعتم تروص هب ینیشنرهش عیرس دشر نیا .تسا هدش اهرهش عیرس دشر و یزرواشک
 ، هکجیتن رد .(911 :3391 ،نارگید و راودیما) تسا هدش اهاتسور و کچوک یاهرهش دشر عنام ،گرزب یاهرهش عیرس
-هقطنم و یلم سایقم رد یرهش یاهمتسیس یدم راکان ثعاب رگیدای اب فلتخم حوطس رد اهرهش یقطنم طابترا مدع
  بکتارم  هلکسلس ینییاکپ حوطس فیعضت بجوم دوخ یتیعمج مهس شهاک اب ینایم و کچوک یاهرهش .تسا هدش یا
  و روکپ  یجاکح) دکنا  هدرو  دوکجو هکب یا  هکقطنم حطکس رد ار "  ندکش یکبطت" ای "یرسگرزب" یهدیدپ و هدش یرهش
 (4391 ،تسدربز
    یکپ رد یرااکش  تاریررکت یرادا و یسایس ،یعامتجا ،یدااتتا فلتخم داعبا رد تیعمج لداعتمان و نزاوتمان یوگلا 
    هکب یرهکش یاکه  نوناکک ینییاکپ و ینایم حطس رد یدرکراک و یتیعمج ألخ هک دوشیم ثعاب وگلا نیا ؛تشاد دهاوخ
 لداعت مدع شرتسگ و یرهش بتارمهلسلس ماظن رد لداعت مدع زورب رد رررم لماوع زا زین رما نیا دوخ هک دی  دوجو
 .(0 :3391 ،ییاوقت و ییاضر) ددرگیم یاهیحان
  یاکه  لدکم و اکه    صخاکش زا هدافتکسا اکب هکمادا رد ،(یناتسا) یا هقطنم و یلم حطس رد  وضوم نیا تیمها هب هجوت اب
 .دش دهاوخ لیلحت و یسررب متیا ناتسا یرهش ماظن رد یرهش زکرمت هب شیارگ نازیم فلتخم

 ماليا ناتسا يرهش ماظن رد زکرمت هب شيارگ ليلحت ياه صخاش -1 لودج
 لاس
 صخاش

 زکرمت هب شیارگ تیعضو 0091 9091 0391 0191 0191

 یرهش تسخن
 یرهش تسخن شهاک 104.9 934.9 434.9 134.9 010.9 یرهش تسخن زکرمت صخاش
 یرهش تسخن شیازفا 903.0 100.0 011.0 319.0 119.4 رهش ود صخاش
 یرهش تسخن شیازفا 331.9 411.9 011.9 041.9 911.9 اتهم صخاش

 زکرمت مدع/زکرمت نازیم
 زکرمت شهاک 110.9 910.9 010.9 010.9 919.9 لادنیفره زکرمت صخاش
 زکرمت شهاک 911.9 043.9 313.9 401.9 131.0 نوسردنه زکرمت مدع صخاش

30.9 یپورتن  بیرض لداعت مدع/لداعت  لداعت مدع شیازفا 091.9 011.9 011.9 001.9 1
 ناریا رام  زکرم یاه هداد زا هدافتسا :عبنم

 
 يرهش تسخن زکرمت صخاش -1 رادومن

 
 رهش ود صخاش -2 رادومن
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 اتهم صخاش -3 رادومن

 
 لادنيفره زکرمت صخاش -4 رادومن

  

 
 نوسردنه زکرمت مدع صخاش -5 رادومن

 
 یپورتنآ بيرض -6 رادومن

 ناریا رام  زکرم یاه هداد زا هدافتسا اب هدنراگن تابساحم :عبنم

 یناسر تامدخ بتارم هلسلس ساسا رب اهرهش يدنب هبتر
  هکدارا      و فکلتخم یاهرهکش رد یکبتارم هلکسلس یاکه تیلاعف و اهدرالمع دوجو تلع هب ،لداعتم یرهش ماظن کی رد
       اکب هکقطنم گرزکب یاهرهکش .تکسا رارکترب  اکه ن   نیکب یبتارم هلسلس یاهدنویپ ،دوجوم تیعمج اب بسانتم تامدخ
  اتکسور و کچوک یاهرهش ن  یپ رد و اهرهش اتسور و کچوک یاهرهش اب  سوتم یاهرهش ، ارقا  سوتم یاهرهش
         هزادکنا هکب هکجوت اکب اهرهکش بکیترت نیدکب .دنتکسه یدرالمع  باور و طابترا یاراد هقطنم ییاتسور طاقن اب اهرهش
 :0391 ،یداب  یگنز) دنوش یم رادروخرب یلباقتم یاه شنکاو و شنک زا تامدخ و تانااما زا یرادروخرب و یتیعمج
11).   
 هزادنا – هبتر لدم زا هدافتسا اب ناتسا ياهرهش یتيعمج يدنب حطس (فلا
  رکب ید کنب هکبتر و یرهش بتارمهلسلس زا هدافتسا ،یرهش یاهماظن ییاضف شیار  یگنوگچ نییبت یارب لدم نیرترررم
     یزاکسرااش  و اهرهکش یکتیعمج یاکه شیارگ یایوگ یدودح ات هزادنا – هبتر لدم .تساهن  درکراک و هزادنا یهیاپ
       هکقطنم ییاککضف نامزاکس رد لداکعت مدکع و لداکعت تیاهن رد و هزادنا -هبتر ماظن کی رد اهرهش رارقتسا یباینامزاس
  داهنکشیپ (9101) "   اکبردوا سایکلف"  سوت راب نیلوا یارب وگلا نیا .(010 :0091 ،یردیح و روپمتسر) دوب دکهاوخ
    یرهکش طاکقن یدکنب  حطکس جیاکتن ، رکیز لودج رد .دشابیم  ورعم فپیز هزادنا – هبتر یهدعات مان هب هزورما هک دش
 زا ن   اتکسا یرهکش ماکظن هک دهدیم ناشن جیاتن نیا یسررب .تسا هدش هدرو  هزادنا – هبتر یهدعات زا هدافتسا اب ناتسا
         نییاکپ حوطکس و (تکیعمجرپ یاهرهکش) الاکب حوطکس رد  تتکخا نکیا .دراد یدیدش  ارحنا ،هزادنا -هبتر یهدعات
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  یکنعی ناتسا لوا رهش تیعمج ،0091 لاس یرامشرس جیاتن ساسا رب .تسا رتدوهشم یتیعمج (تیعمجمک یاهرهش)
-    هلکسلس ماکظن دیدکش  تتکخا یلک روق هب .تسا (ناویا) موس رهش ربارب 1 و (نارلهد) مود رهش ربارب 0 ،متیا رهش
 رد دعب یهلهو رد و متیا رهش دایز تیعمج رد لوا یهلهو رد یتسیاب ار هزادنا -هبتر یهدعات اب ناتسا یرهش بتارم
  رکگا هک یروق هب ؛درک وجتسج ،دنراد ناتسا تسخن رهش اب یدایز یهلصاف هک کچوک رهش یدایز دادعت یریگلاش
 .مینک ادیپ تسد یرتلداعتم یبتارمهلسلس ماظن هب میناوتیم ،مینک جراخ اهیسررب زا ار متیا رهش

 5931 لاس رد ماليا ناتسا ياهرهش هزادنا -هبتر -2 لودج
  ولطم تیعمج دوجوم تیعمج ساسا رب هبتر دوجوم تیعمج رهش مان

 999401 1 999401 متیا

 01910 0 14009 نارلهد

1141 9 00019 ناویا 1 

 39034 4 14090 نانادب 

 19339 0 99010 رهشهرد
 39909 1 09411 نارهم

 01110 1 90901 هلبارس

 40040 3 11011 زاوکرا

 00010 0 9301 داب نامس 

 99401 91 1930 راوچ

 09111 11 3104 هردب

 01111 01 3394  ابش

 00041 91 9139 هلهپ

 00391 41 3119 یرومروم

1 01 1100 هنرز 0900 
 10101 11 1010 رامول

 41411 11 0010 غاب  ارس

 01191 31 0040 نایسوم

 01091 01 3010 دیحوت

 0910 90 9101 همیم

 9400 10 0131 اشگلد

 9033 00 1011 داب حلاص

 1943 90 0101 نیژام

 0393 40 9191 رهم
 1111 00 410 هوتب

 ناریا رام  زکرم یاه هداد زا هدافتسا اب هدنراگن تابساحم :عبنم

 
 5931 لاس رد ماليا ناتسا ياهرهش هزادنا -هبتر -7 رادومن



 596 ...ماظن تالوحت رب مالیا یا هیحان رهش ردام شقن

 سيسپات شور زا هدافتسا اب ناتسا ياهرهش يدركلمع يدنب حطس (ب
 هدیچیپ یاهشور زا اهن  یگدیچیپ یهنماد ؛دنراد دوجو یرایسب یاهشور یتامدخ ای یدرالمع یدنبهبتر روظنم هب
  ناتکسا یرهش طاقن یتامدخ یدنب هبتر روظنم هب سیسپات شور زا تمست نیا رد ..تسا ریغتم هداس ًالاتبسن یاهشور ات
 .تسا هدش هتفرگ کمک یپورتن  بیرض کینات زا اه صخاش نزو نییعت روظنم هب نینچمه .تسا هدش هدافتسا متیا

 ماليا ناتسا ياهرهش یتامدخ يدنب حطس يارب هدافتسا دروم ياه صخاش و اهرايعم -3 لودج
 صخاش رایعم

 یشزوم 
    یازا هکب عقاکقم هکیلک رد یاشزپ مولع و رون مایپ ،داز  ،یتلود یاههاگشناد دادعت ،یاهفرح و ینف و شناد و راک ،مود هطسوتم و لوا هطسوتم عقاقم رد هسردم دادعت
 (یرهش) تیعمج

 یشزرو و یگنهرف
 رختسا دادعت ،یشزرو نلاس دادعت ،یشزرو نیمز دادعت ،یمومع یاههناخباتک دادعت ، ،ناکدوک یراف شرورپ یاهنوناک دادعت ،شیامن و امنیس نلاس یاهیلدنص دادعت
 (یرهش) تیعمج یازا هب تسیپ دادعت و

 ینامرد و یتشادهب
 زکارم دادعت ،ینامرد – یتشادهب زکرم دادعت ،سناژروا هاگیاپ دادعت ،هناخوراد دادعت ،یبق صیخشت هاگشیامز  دادعت ،صاختم کشزپ دادعت ،یناتسرامیب تخت دادعت
 (یرهش) تیعمج یازا هب ،یشخب ناوت

 (یرهش) تیعمج یازا هب ناریا همیب و یعامتجا نیمرت همیب ،یلم کناب بعش دادعت همیب و یلام
 (یرهش) تیعمج یازا هب یتماتا عمتجم و ریذپنامهم ،لته دادعت یرگشدرگ
 و تاککککککککقابترا
 تاعتقا

 (یرهش) تیعمج یازا هب یرهش تسپ رودنص و تلود ناوخشیپ رتافد ،تلود تامدخ ناوخشیپ رتافد ،TX یقابترا زکارم ،PC یقابترا زکارم دادعت

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
-  ناکمه .تکسا هدش هدرو  رادنزو سیسپات سیسپات ساسا رب متیا ناتسا یاهرهش زا کی ره تیعتوم (4) لودج رد
        زککرمت هکک تکسا ن  رگناکیب و دراد رارکت ناتکسا لوا هاکگیاج رد 301/9 زایتما اب متیا رهش ،دوشیم هدهاشم هک روق
 ،190/9   اکب هلبارکس یاهرهش ،متیا زا سپ .تسا رتشیب ناتسا یاهرهش ریاس تبسن هب رهش نیا رد تامدخ و تانااما
  لکبات هتان .دنراد رارت اهتنا رد 00/9 زایتما اب زین هوتب و اشگلد رهش ود .دنراد رارت 331/9 اب نارلهد و 400/9 اب ناویا
        رکگید یاهرهکش ریاکس و (هلبارکس یکنعی) رهکش نیکمود اب (301/9) متیا ینعی لوا رهش زایتما نیب هک تسا ن  هجوت
 .دراد دوجو یدایز رایسب یهلصاف

 سيسپات شور هب ماليا ناتسا ياهرهش یتامدخ يدنب حطس -4 لودج
 زایتما رهش هبتر زایتما رهش هبتر

 41 301/9 متیا 1
  نامککککس 
 داب 

139/9 

 039/9 رهم 01 190/9 هلبارس 0

 019/9 نایسوم 11 400/9 ناویا 9

 019/9 هلهپ 11 331/9 نارلهد 4

 009/9 دیحوت 31 431/9 رامول 0

 409/9 غاب  ارس 01 931/9 نارهم 1

 049/9 راوچ 90 031/9 هردب 1

 949/9  ابش 10 141/9 رهش هرد 3

 199/9 نیژام 00 111/9 نانادب  0

 109/9 یرومروم 90 011/9 زاوکرا 91

 009/9 اشگلد 40 009/9  همیم 11

01 
  حلاککککص
 داب 

 009/9 هوتب 00 009/9

 009/9 هنرز 91
   

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
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  یرادروکخرب نازیم ساسا رب ار ناتسا یاهرهش Hierarchical Cluster روتسد و SPSS رازفامرن زا هدافتسا اب نینچمه
-   مرکن یکجورخ هکک ریز رادومن ساسا رب .تسا هدش یدنبهشوخ ،سیسپات شور زا هدم  تسد هب زایتما و تامدخ زا
 ، نارکهم ،رامول ،نارلهد ،ناویا ،هلبارس یاهرهش .دریگ یم رارت هشوخ کی رد ییاهنت هب متیا رهش ،دشابیم SPSS رازفا
 .دنریگیم رارت هتسد نیرخ  رد زین ناتسا یاهرهش ریاس و رتنییاپ یهتسد رد رهش هرد و هردب
 ؛متیا :لوا حطس •

 ؛رهشهرد و هردب ،نارهم ،رامول ،نارلهد ،ناویا ،هلبارس :مود حطس •

 ، راوکچ ،  غاکب  ارکس ، دکیحوت ، هکلهپ ، نایکسوم ،رهم ،داب نامس  ،هنرز ،داب حلاص ،همیم ،زاوکرا ،نانادب  :موس حطس •
  ،هوتب ،اشگلد ،یرومروم ،نیژام ، ابش
  و یلاکم" ،"  یناکمرد و یتکشادهب" ،"  یکشزرو و یکگنهرف" ،" یکشزوم " رایعم 1 ساسا رب ار ناتسا یاهرهش یفرق زا
  رهکش ، دکهدیم ناشن ریز لودج هک روقنامه .تسا هدش یدنب حطس "تاعتقا و تاقابترا" و "یرگشدرگ" ،"همیب
  ریاکس اب یدایز ًالاتبسن یهلصاف و هتشاد رارت حطس نیرتالاب رد یرگشدرگ تامدخ رایعم زج هب اهرایعم یمامت رد متیا
 .دراد ناتسا یاهرهش

 سيسپات شور کمک هب و فلتخم ياهرايعم ساسا رب ماليا ناتسا ياهرهش یتامدخ يدنب حطس -5 لودج

 هبتر

 تاعتقا و تاقابترا یرگشدرگ تامدخ همیب و یلام تامدخ یشزرو و یگنهرف یشزوم  ینامرد و یتشادهب

 زایتما رهش زایتما رهش زایتما رهش زایتما رهش زایتما رهش زایتما رهش

 111/9 متیا 901/9 متیا 411/9 متیا 034/9 متیا 941/9 متیا 9109/9 متیا 1

 410/9 هردب 010/9 نارهم 130/9 ناویا 904/9 نارلهد 110/9 هلبارس 019/9 رامول 0

90 هلبارس 001/9 رهش هرد 910/9 هردب 9  901/9 نارلهد 939/9 نارلهد 094/9 نارلهد 1/9

 011/9 زاوکرا 900/9 رهش هرد 349/9 دیحوت 011/9 نارهم 191/9 هردب 100/9 هلبارس 4

 111/9 هلبارس 400/9 هلهپ 909/9 همیم 411/9 زاوکرا 491/9 نارهم 090/9 رهم 0

 309/9 رامول 190/9 هردب 019/9 نایسوم 011/9 داب  حلاص 491/9 نارلهد 111/9 نارهم 1

 339/9 ناویا 131/9 همیم 190/9 هلبارس 141/9 نانادب  991/9 نانادب  011/9 هوتب 1

 939/9 نارهم 119/9 هلبارس 100/9 هلهپ 001/9 رامول 039/9 اشگلد 001/9 نانادب  3

 919/9 دیحوت 149/9 نانادب  110/9 زاوکرا 101/9 غاب  ارس 139/9 نایسوم 411/9 اشگلد 0

 419/9 رهش هرد 9 راوچ 031/9 یرومروم 011/9 هوتب 019/9 رامول 091/9 رهش هرد 91

 019/9 رهم 9 ناویا 011/9 نارهم 011/9 رهش هرد 919/9 ناویا 401/9 نارلهد 11

 09/9 نانادب  9 هنرز 441/9 داب  نامس  091/9 نایسوم 009/9 زاوکرا 109/9 ناویا 01

 009/9 داب  حلاص 9 غاب  ارس 091/9 رهش هرد 909/9 هردب 049/9 دیحوت 349/9 نیژام 91

 149/9 نیژام 9 یرومروم 901/9 نانادب  039/9  ابش 049/9 هوتب 049/9 داب  حلاص 41

 001/9  ابش 039/9 ناویا 119/9 راوچ 399/9 همیم 01
 نامکککککس 
 داب 

 149/9 هوتب .

 949/9 نایسوم 9 هوتب 091/9 هردب 019/9 اشگلد 019/9 هلهپ 999/9 نایسوم 11

 199/9 اشگلد 9 دیحوت 991/9 راوچ 019/9 راوچ 419/9 داب  حلاص 309/9 غاب  ارس 11

 999/9 هنرز 9  ابش 909/9 رامول 949/9 هنرز 399/9 نیژام 109/9 زاوکرا 31

 199/9 غاب  ارس 009/9 هنرز 01
 نامکککککس 
 داب 

 109/9 هلهپ 9 نیژام 9 هنرز 199/9

09 یرومروم 90  009/9 یرومروم 9 نایسوم 9 غاب  ارس 099/9 یرومروم 099/9 همیم 9/9

 9 رامول 9 هوتب 099/9 رهم 099/9 یرومروم 019/9 هلهپ 10
 نامکککککس 
 داب 

909/9 

 909/9 راوچ 9 زاوکرا 9 نیژام 099/9 نیژام 099/9  ابش 319/9  ابش 00

 319/9 همیم 9 اشگلد 9 اشگلد 199/9 هلهپ 099/9 هنرز 119/9 دیحوت 90

 099/9  ابش 9 رهم 9 رهم 009/9 همیم 099/9 داب  نامس  919/9 راوچ 40

00 
 نامکککککس 
 داب 

 9 غاب  ارس 9 داب  حلاص 9 داب  حلاص 909/9 دیحوت 499/9 رهم 399/9

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
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  ییوکگلا ،  متکیا ناتکسا حطس رد یتامدخ یاهدرکراک ییاضف یوگلا هک تفگ ناوتیم الاب لودج تاعتقا هب هجوت اب
   یتامدکخ یاکه تکیلاعف ی  هتکسجرب رکصانع هویو هب یتامدخ یاهتیلاعف مظعا شخب هک یروق هب ؛دراد زکرمتم ًالتماک
   ناکشن اکه  یکسررب جیاتن هک روق نامه .دناهدش رقتسم متیا رهش حطس رد ینامرد زکارم و یلاع شزوم  زکارم نوچمه
    .تکسا هتخاکس ناکیامن ار دوخ ناتسا یاهرهش یتامدخ یدنبحطس رد صخشم تروص هب زکرمتم یوگلا نیا دهدیم
    هکب هکجوت اکب  هلئکسم نیا هتبلا هک دراد رارت ناتسا رگید یاهرهش زا یدایز ًالاتبسن یهلصاف اب متیا رهش هک بیترت نیدب
   هکب مود حطکس یاهرهش .تسا یعیبق ،دراد هقطنم و ناتسا رد رهش نیا هک یشقن نینچمه و متیا رهش تیعمج نازیم
      زکین دوکخ نادنورهکش هکب یناکسر   تامدکخ رد ًالاتدکمع و دنتسین رادروخرب یدایز ناوت زا یدرالمع ذوفن هزوح ظاحل
  هکفیفو        و دنتکسه یدودکحم یکلیخ یدرکالمع ذوکفن هزوکح یاراد رکت     نییاکپ حطکس یاهرهکش ریاکس .دنتسه ناوت مک
      و تامدکخ نیمرکت یارکب دوکخ اهرهکش نیا .دنراد هدهع رب ار دوخ  ارقا یاهاتسور یخرب هب هنازور یناسر تامدخ
 .دننک یم هعجارم لوا حطس رهش هویو هب و رتالاب حوطس یاهرهش هب زایندروم تانااما
-    تامدکخ ناوکت یناکمرد و یعاکمتجا تامدخ یخرب و یرادا – یسایس ظاحل هب  قف ناتسا زکرم ناونع هب متیا رهش
    شکقن رگاکفیا ًالافرکص شخب و ناتسرهش زکارم نینچمه .تسا ناوتان رترب تامدخ یهدارا زا و دراد ار هقطنم هب یناسر
 .دنراد ار دوخ ذوفن یهزوح و  ارقا یهاگتنواس طاقن هب یرادا -یسایس
     ناکشن تامدکخ و تاکنااما زا اهرهکش یرادروخرب نازیم صخاش و تیعمج هزادنا ساسا رب یدنب حطس جیاتن هسیاقم
   لودکج) تکساهرهش یتامدخ ای یدرالمع یدنبحطس رب قبطنم ناتسا یاهرهش یتیعمج یدنبحطس ًالابیرقت هک دهد یم
 زا ، دنتکسه  رادروکخرب       یرتکشیب تکیعمج زا ناتکسا یاهرهکش ماکظن رد هکک ییاهرهش  ومجم رد ،هداس ترابع هب .(1
  دکهد  یکم    ناکشن و تکسا رکتراد ینعم یدنب هبتر نییاپ و الاب حوطس رد طابترا نیا .دنتسه دنم هرهب زین یرتشیب تانااما
     رکگید ییوکس زا .ساعلاکب و دکنرادروخرب رتشیب و تامدخ و تانااما زا دنتسه یرتشیب تیعمج یاراد هک ییاهرهش
  تکیعمجرپ یاهرهش .دنراد یتیعمج تیامح هب زاین دوخ یاقب و یریگ لاش یارب یرهش تامدخ ،دش رو دای یتسیاب
   زکین لکباقم رد و هدوب رادروخرب یتامدخ یاهدرکراک رتشیب دادعت زا تیزم نیا ندوب اراد ظاحل هب ،هقطنم ای هیحان کی
        یاکهدرکراک زا یرتدودکحم رایکسب فکیق یاراد یتیاکمح نیکنچ نادکقف ظاحل هب تیعمج مک و کچوک یرهش طاقن
 .دنتسه یتامدخ

 ماليا ناتسا ياهرهش یتامدخ و یتيعمج يدنب هبتر جياتن هسياقم -6 لودج
 تانااما و تامدخ لماع ساسا رب یدنب هبتر تیعمج لماع ساسا رب یدنب هبتر
 هبتر تامدخ لک دادعت رهش مان هبتر  ولطم تیعمج دوجوم تیعمج رهش مان
 1 301/9 متیا 1 999401 999401 متیا
 0 190/9 هلبارس 0 01910 14009 نارلهد
 9 400/9 نارهم 9 11141 00019 ناویا
 4 331/9 نارلهد 4 39034 14090 نانادب 
 0 431/9 رامول 0 19339 99010 رهش هرد
 1 931/9 ناویا 1 39909 09411 نارهم
 1 031/9 هردب 1 01110 90901 هلبارس
 3 141/9 رهش هرد 3 40040 11011 زاوکرا
 0 111/9 نانادب  0 00010 9301 داب  نامس 
 91 011/9 همیم 91 99401 1930 راوچ
 11 009/9 رهم 11 09111 3104 هردب
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 01 009/9 زاوکرا 01 01111 3394  ابش
 91 009/9 هنرز 91 00041 9139 هلهپ
 41 139/9 اشگلد 41 00391 3119 یرومروم
 01 039/9 داب  حلاص 01 09001 1100 هنرز
 11 019/9 نایسوم 11 10101 1010 رامول
 11 019/9 هلهپ 11 41411 0010 غاب  ارس
 31 009/9 دیحوت 31 01191 0040 نایسوم
0 دیحوت  01 409/9 غاب  ارس 01 01091 301
 90 049/9 راوچ 90 0910 9101 همیم
 10 949/9  ابش 10 9400 0131 اشگلد
 00 199/9 نیژام 00 9033 1011 داب حلاص
 90 109/9 یرومروم 90 1943 0101 نیژام
 40 009/9 داب  نامس  40 0393 9191 رهم
 00 009/9 هوتب 00 1111 410 هوتب

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
 ینوماريپ قطانم رب ناتسا زکرم ريثأت
       و ناتکسا یاهرهکش تکیعمج دکشر  رکن ناکیم ی هکطبار نییبت هب ، ارقا یاهرهش رب ناتسا زکرم ریررت یسررب تهج
   دکشر  رکن زا ،  متکیا زا هلکصاف شیازفا اب هک تسا نیا رب هیلوا ترف ؛تسا هدش هتخادرپ متیا رهش زا اهن  یهلصاف
    یکحم رد) میقتکسم هلصاف ؛تسا هدش هدافتسا هلصاف  ون ود زا راک نیا یارب .دوشیم هتساک ناتسا یاهرهش تیعمج
 .تسا هدش هدرو  ریز رادومن و لودج رد لیلحت نیا جیاتن .رهش ود نایم یعتاو یهلصاف و (GIS رازفامرن
      طاکبترا ناتکسا یاهرهکش تکیعمج دکشر  رن و (متیا رهش) ناتسا زکرم زا هلصاف نایم دوشیم هدهاشم هک روق نامه
    متکیا رهکش زا یرکتمک هلصاف اب هک ییاهرهش ،رگید ترابع هب .(0 رادومن و 3 و 1 لوادج) دوشیمن هدید یراد ینعم
      مدکع یاکنعم هکب نکیا هکتبلا .دنتسه یرت نییاپ دشر  رن یاراد ،رترود یتفاسم اب اهرهش یخرب  تخرب دنا هتفرگ رارت
   رهکش طاکبترا هوحن هدنهد ناشن دناوت یم هالب ،تسین ام هیلوا هیضرف در ای و  ارقا یاهرهش رب متیا رهش ریررت دوجو
  زا ناتکسا یرادا - یکسایس زکرم ناونع هب متیا رهش هک دسر یم رظن هب ،وس کی زا .دشاب دوخ نوماریپ یاهرهش اب متیا
     هکب .تکسین و هدوکبن رادروکخرب ناتسا یاهرهش رب صخشم یراذگریررت یارب مزال یعامتجا -یدااتتا تردت و ناوت
   تدکمدنلب دکشر  رن دوجو اب (داب  نامس  و ،رامول ،ناویا ،راوچ نوچمه) متیا رهش رواجم یاهرهش یخرب هک یروق
   هلکصاف یاراد هکک ییاهرهش رتشیب ،رگید یوس زا .دنا هدوبن رادروخرب نامز لوق رد یا هدش تیبثت دنور کی زا ،تبثم
  هراوکمه و دنرادن و هتشادن تیعمج تشادهگن و  ذج ظاحل هب ار ناتسا زکرم اب تباتر ناوت ،دنتسه متیا اب یرتمک
 :هک دهد یم ناشن متیا رهش کیدزن رهش 91 هعلاطم .دنا هدوب هجاوم تیعمج شهاک ای شیازفا یا هرود تاناسون اب
 ؛دنا هدوب وربور تیعمج شهاک اب (زاوکرا و داب  حلاص لماش) رهش ود •
 ؛دنا هدش لیدبت رهش هب اتسور زا ریخا یاه لاس رد  ابش و اشگلد ،رهم رهش هس •
 یا    هرود تاناکسون یکخرب یاراد تکیعمج شیازفا مغریلع داب  نامس  و رامول ،ناویا ،هلبارس ،راوچ لماش اهرهش یقبام •
 .دنا هدوب
  .تکسا هدوب توافتم رواجم یاهرهش هویو هب ناتسا یاهرهش رب متیا رهش یراذگریررت هوحن هک تفگ ناوت یم یلک روق هب
  ذج رد یساسا یعنام یخرب یارب ،کرحم لماع اه ن  هاگیاج یاقترا و یهاگتنواس طاقن یخرب دشر یارب هک یروق هب
  .تسا هدومن لمع سواعم ای و لعفنم یلماع رتشیب هلصاف لیلد هب رگید یخرب یارب و تیعمج تشادهگن و
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 ماليا رهش زا هلصاف بسح رب تدمدنلب رد ناتسا ياهرهش تيعمج دشر خرن -7لودج

 رهش فیدر
 (KM) هلصاف

 رهش فیدر دشر  رن
 (KM) هلصاف

 دشر  رن
 میقتسم یعتاو میقتسم یعتاو

 -11/9 3/41 0/03 همیم 91 90/1 1/01 10 راوچ 1
 11/9 9/31 0/03 هردب 41 - 4/00 4/09 رهم 0
 19/0 4/11 9/13 نارهم 01 10/4 0/90 0/19 هلبارس 9
 91/01 01 991 دیحوت 11 04/9 4/10 0/94 داب حلاص 4
 -09/1 9/03 411 هلهپ 11 -41/9 3/99 1/94 اشگلد 0
 10/9 1/091 301 نارلهد 31 11/1 1/09 44 زاوکرا 1
 19/9 1/001 000 نایسوم 01 04/0 1/90 04 ناویا 1
 - 3/341 000 نیژام 90 04/1 0/09 04 رامول 3
 3/0 9/091 940 رهشهرد 10 - 1/40 0/14  ابش 0
 11/9 9/001 000 یرومروم 00 11/9 9/00 04 داب نامس  91
 00/9 0/311 930 نانادب  90 41/9 0/39 4/00 هنرز 11
 10/0 9/091 100 غاب  ارس 40 - 1/19 4/11 هوتب 01

 شهووپ یاه هتفای :عبنم

 
 شهووپ یاه هتفای :عبنم  ناتسا زکرم زا (یعقاو) هلصاف و تيعمج دشر خرن نايم طابترا -9 رادومن

    رد تکیعمج دکشر  رکن بسح رب و یدوعص بیترت هب متیا رهش زا هلصاف بسح رب ناتسا یاهرهش ،(3) لودج رد
 .دناهدش بترم یلوزن تروص هب تدمدنلب

 تدمدنلب دشر خرن و ماليا رهش زا هلصاف بسح رب ناتسا ياهرهش بيترت -8 لودج
 دشر  رن یعتاو هلصاف میقتسم هلصاف فیدر دشر  رن یعتاو هلصاف میقتسم هلصاف فیدر
 داب  نامس  همیم نارهم 91 دیحوت راوچ راوچ 1
 داب  حلاص هردب دیحوت 41 رامول رهم هلبارس 0
 نایسوم نارهم همیم 01 رهش هرد هلبارس رهم 9
 نانادب  دیحوت هردب 11 هلبارس داب  حلاص ناویا 4
 هنرز هلهپ هلهپ 11 نارلهد اشگلد  ابش 0
 هوتب نارلهد رهش هرد 31 غاب  ارس زاوکرا داب  نامس  1
  ابش نایسوم نانادب  01 ناویا ناویا داب  حلاص 1
 نیژام نیژام نارلهد 90 نارهم رامول اشگلد 3
 رهم رهش هرد غاب  ارس 10 زاوکرا  ابش زاوکرا 0
 همیم یرومروم نیژام 00 راوچ داب  نامس  هوتب 91
 هلهپ نانادب  نایسوم 90 یرومروم هنرز هنرز 11
 اشگلد غاب  ارس یرومروم 40 هردب هوتب رامول 01

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
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 يريگ هجيتن
   یرهکش ماکظن زا متیا ناتسا یرهش ماظن هک تسا هدش ثعاب یسایس و یگنهرف -یعامتجا ،یدااتتا لماوع هعومجم
  هکب هک دراد رارت متیا رهش ،ناتسا یاهرهش یتیعمج یدنبهقبق ماظن حطس نیرتالاب رد هک یروق هب .دنک تیعبت روشک
- هیکشاح و یزرم ناتسا کی رهشردام ناونع هب متیا .دراد هدهع رب ار ناتسا یسایس -یرادا یربهر ،ناتسا زکرم ناونع
  اکب لاح نیا اب .درذگیمن یدایز نامز تدم ن  یسایس خیرات نینچمه و یعامتجا خیرات زا هک تسا ناوج یرهش ،یا
   متکیا .تکسا هدرو  درگ دوخ رد ار ناتسا نیشنرهش تیعمج زا یمین ییاهنت هب ،0091 لاس رد تیعمج رفن 999401
     یکتح و روکشک اکب هکسیاقم رد اما ،تسا رادروخرب یهجوت لبات تیعمج زا ناتسا یاهرهش ریاس اب هسیاقم رد هچ رگا
  لاکس رد ناسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسا رب .دوشیم  وسحم تیعمجمک و کچوک یرهش ،سرگاز هقطنم
     رگناکیب رهکش نکیا رد ناتکسا تیعمج زکرمت لاح نیا اب ؛تسا تیعمج ظاحل هب ناریا رهش نیمُاا10 متیا رهش ،0091
  هکب ناتسا یاهرهش ریاس زا متیا رهش تیعمج تقیقح رد .تسا ناتسا سایقم رد ن  ریگمشچ تیعتوم و  لسم شقن
  متکیا رد تیعمج زکرمت .تسا هتفای تسد ناتسا حطس رد رترب ًالتماک تیعتوم کی هب و هتفرگ هلصاف تعرس و تدش
  اکب رباربان یهطبار کی رد هک هدش هارمه رهش نیا رد فلتخم یاهتیلاعف و تامدخ ،تانااما زا یاهعومجم زکرمت اب
  ساکیقم رد هاگیاج نیا تیوقت و ظفح .تسا هدز مه رب ار یرهش هاگتنواس ماظن ییاضف لداعت ،ناتسا یاهرهش ریاس
    و جیاکتن زا یتکسیابن اکما ، تکسا یا  هکقطنم یزکیر  هکمانرب یاکهتسایس بلات رد اهترورض زا یای هچ رگا ،یاهقطنم
 .دنام لفاغ یناتسا نورد لداعت مدع دیدشت رد ن  یاهدمایپ
  هکب ،ناتسا زکرم ،متیا رهش .تسا دوهشم ًالتماک هتشذگ یاهلاس لوق رد ناتسا یرهش ققانم تیعمج لداعتمان عیزوت
         نزاوتماکن شیازکفا .تکسا هتکشاد ناتکسا یاهرهکش ریاکس اکب یدایز یهلصاف هراومه ناتسا رهش نیرتتیعمجرپ ناونع
 ندش یلاخ اب هک یروق هب ؛تفای تدش یلیمحت گنج نایرج رد و  تقنا زا دعب یاهلاس رد ناتسا یرهش یهعماج
    صوکاخ هکب ناتکسا یاهرهش رگید تیعمج نازیم رب ،نایسوم و نارهم ،نارلهد هلمج زا ناتسا یبرغ یاهرهش رتشیب
  ترجاکهم زین و (یعیبق  رن) تیعمج یهیوریب دشر هب یهجوتیب ،یلیمحت گنج  وتو اب نامز مه .دش هدوزفا متیا
 .تسا هتشاد شقن تیعمج لداعتمان عیزوت رد ،(ناتسا زکرم) متیا رهش هویو هب اهرهش هب ییاتسور ققانم زا
  متکیا رهش ،نایم نیا رد هک تسا یرهش هعسوت ندش یبطت دنور ،ناتسا یرهش ماظن رد شیارگ نیرتهدمع ،ور نیا زا
 و تسا هدش هدهاشم  ااش هراومه ناتسا یرهش ماظن بتارمهلسلس رد .دوشیم  وسحم یرهش هعسوت یلصا بطت
  اکهنت ،  ناتکسا زککرم ناونع هب متیا رهش .تسا فیعض و صتان رایسب ،ماظن نیا رد یهدتامدخ بتارمهلسلس نینچمه
  و دکنک  یکم یناکسر    تامدکخ هکقطنم حطکس رد دکناوتیم ینامرد و یعامتجا تامدخ یخرب و یرادا -یسایس ظاحل هب
   یاهاتکسور هکب یرادا -یسایس تامدخ ًالافرص ،شخب و ناتسرهش زکارم نینچمه .درادن ار رترب تامدخ یهدارا ییاناوت
  یاکه هجیتن ناوتیم نیاربانب .دنرادن هدهع هب ار یصاخ درالمع ،رتارف ن  زا و دنهدیم هدارا دوخ ذوفن یهزوح و  ارقا
 .تفرگ ناتسا یرهش ماظن صواخ رد لیذ
  هدکش   هتکساک ن  دکشر گنه  زا هک دنچ ره ،تسا تکرح لاح رد رتشیب ینیشنرهش تمس هب متیا ناتسا یرهش ماظن
    دوکجو اکب ناتکسا یرهش ماظن رد یرهش تسخن نازیم .تسا مکاح یرهش ماظن رب یبطت یوگلا ،متیا ناتسا رد .تسا
 .تسا هدش تیبثت ،یا هرود تاناسون یخرب
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   هکب شیارکگ یاراد ،یسررب دروم یاه هرود یمامت رد یرهش تسخن تیعضو تیبثت مغریلع ناتسا رد ینیشنرهش دنور
  یرکیگ   لاکش دکنور یکسررب .تسا (ییاتسور یشقن و تیهام اب کچوک ییاهرهش یریگ لاش) یرهش -اتسور تمس
   هکب رهکش 1 زا (رهش – اتسور) رفن رازه 0 ریز یاهرهش دادعت هک دهدیم ناشن 0091 ات 0191 لاس زا ناتسا یاهرهش
   ناتکسا یاهرهکش زا دصرد 91 ینعی رهش 01 ،0091 لاس رد ناتسا رهش 00 زا ،رگید یترابع هب .تسا هدیسر رهش 01
 0     رکیز یاهرهکش یکتیعمج مهکس نینچمه .دنراد یرهش -اتسور یتیهام و دنراد تیعمج رفن رازه 0 زا رتمک یتیعمج
 .تسا هدرک ادیپ شیازفا 0091 لاس رد % 4/0 هب 0191 لاس رد % 0/1 زا رفن رازه
   تکسا تکیعمج یناوج و یرهش اتسور یگدنز یوگلا یگتخیم  مهرد ،یعامتجا و یتیعمج راتخاس رد بلاغ شیارگ
 .دریذپیم تروص یلغش یاهتصرف نادقف و یدااتتا ناینب فعض لیلد هب هک
  یرهکش تیعمج زا یدایز شخب هک ینعم نیدب ؛دراد لداعت مدع زا ناشن ناتسا هنهپ رد یرهش تیعمج ییاضف عیزوت
 .تسا هدش زکرمتم دودعم یرهش هطقن دنچ ای کی رد ناتسا
    هدکیدپ ککی هکب هک دنچ ره ،تسا هتشاد شیاشخپ و زکرمت مدع هب لیم هتشذگ یاه هرود یق متیا ناتسا یرهش ماظن
 .تسا هدشن لیدبت هدش تیبثت
 -  یکسایس لداکسم یدراوم رد و یناسرتامدخ موزل هب هجوت اب و تیعمج یگدنکارپ لیلد هب تلود ،یرایسب دراوم رد
 ، رگیدکای اب اهن  طابترا تیفیک و اهرهش شیار  ،یتیعضو نینچ رد .تسا هدز تسد رهش هب اهاتسور ءاقترا هب ،یرادا
 اب ،ییاتسور یحاون اب اهن  گنتاگنت طابترا لیلد هب ،کچوک یاهرهش نیا طابترا .تسا هتفرگ دوخ هب یصاخ تیعضو
 .دنا هدوب رگیدای زا لقتسم و یوزنم شیبامک و هتفاین هعسوت اهرهش ریاس
 ،  متکیا یاکه     ناتکسرهش رد :تکسا هکتفرگ تروکص هدمع لاش ود هب ناتسرهش بسحرب ناتسا یاهرهش ییاضف عیزوت
 ، لوادرکچ ، هردکب ینعی ناتسا یاهناتسرهش ریاس رد یلو ،دشابیم لداعتمان یگدنکارپ رهشهرد و نانادب  ،ناویا ،نارلهد
 .تسا هداد  ر لداعتم تروص هب شنکارپ ،یرهش طاقن تیعمج ندوبنییاپ تلع هب نارهم و یهاشالم ،ناوریس
  رد ناتکسا فلتخم یاهرهش نیب بسانت مدع ،یتامدخ هوقلاب یاهتیفرف و تانااما زا متیا رهش یرادروخرب لیلد هب
     و هدکش یکبطت ناتکسا یرهکش ماظن یهعسوت ،یرهش طاقن نیب راک میسقت رد فعض نینچمه و یناسرتامدخ حوطس
 .تسا دم راک ریغ و صتان ناتسا رد یرهش تامدخ بتارمهلسلس ماظن
  تاریررکت یاراد یوت نادنچ هن یعامتجا -یدااتتا تردت و ناوت هلمج زا دوخ صاخ یاه یگویو لیلد هب متیا رهش
  .تسا هدوب ناتسا یرهش ماظن رب یتوافتم
    دکشر یارکب هکک یروق هب .تسا هدوب توافتم رواجم یاهرهش هویو هب ناتسا یاهرهش رب متیا رهش یراذگریررت هوحن
       تکشادهگن و  ذکج رد یکساسا یعناکم یکخرب یارکب ، کرکحم لماع اه ن  هاگیاج یاقترا و یهاگتنواس طاقن یخرب
 .تسا هدومن لمع سواعم ای و لعفنم یلماع رتشیب هلصاف لیلد هب رگید یخرب یارب و تیعمج
  ییاکضف ییارگمه شقن ناتسا زکرم ناونعب تسا هتسناوتن متیا رهش متیا ناتسا لاش یلوق و بسانمان راتخاس لیلدب
     تمکس هکب ارکگاو ناتکسا ررش لامش و لامش و  ونج یاه هزوح ینامرد و یرادا تامدخ زجب و دیامن افیا ار ناتسا
  .دراد هاشنامرک و ناتسرل و ناتسزوخ یاهناتسا یاهرهش
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    هدکش هتکساک ن  دکشر گنه  زا هک دنچ ره ،تسا تکرح لاح رد رتشیب ینیشنرهش تمس هب متیا ناتسا یرهش ماظن
 .تسا
    یکخرب دوکجو اکب ناتسا یرهش ماظن رد یرهش تسخن نازیم .تسا مکاح یرهش ماظن رب یبطت یوگلا ،متیا ناتسا رد
 .تسا هدش تیبثت ،یا هرود تاناسون
 عبانم
    یکق ناتکسزوخ ناتکسا حطس رد یرهش تسخن یریگ لاش دنور لیلحت و یسررب .(0091) ذ ،یبارت ،س ،درفنم ،ر ،یدمحا ،س ،روپ ناما

 .01-90 صص ،لوا هرامش ،مود لاس ،یدااتتا و یعامتجا خیرات همان شهووپ ،9091-0991 یاه لاس
 ییایفارغج همانلاف .ناگزمره ناتسا یرهش یاهنوناک رد تیعمج ییاضف عیزوت و یرهش یهابش لیلحت .(3391) نارگید و لامک ،راودیما

 .911 :0 هرامش .لوا لاس .سرگاز زادنامشچ
 یرتکد هرود هلاسر .سردم تیبرت هاگشناد ،سراف ناتسا ییاتسور هعسوت رد ن  شقن و رهش هب اتسور لیدبت .(9391) نسح ،همارخ یدزیا

 .نارهت .ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج
 . اکبیز یاهرنه ی هیرشن .ناتسزوخ ناتسا یرهش ماظن یارب ییوگلا یهدارا و لیلحت ،یسررب .(4391) رایدنفسا ،تسدربز .لیلخ ،روپیجاح

 .1 :90 هرامش
   اکچ .امیپداز  تاراشتنا .یاهیحان و یرهش یزیرهمانرب رب دیکرت اب ایفارغج رد لدم دربراک .(0091) فجنریم ،یوسوم .نسح ،اینتماح

 .موس
  تاراکشتنا ،این تارب بلطملادبع ،داون یمتاح نیسح مجرتم یرهش یایفارغج .(1091) یوولاه ،ر  نویتساورلیو ،ازمیج ،نتپاک ،چا دیوید

 تمس
  هرامکش ،تیعمج همانلاف ،0191-03 یاه لاس یق ناریا یرهش بتارم هلسلس تالوحت دنور لیلحت .(1391) ا ،یبارض ،ح ،بسن یناشخر

 .00-44 صص ،91/41
 .(مت     کیا ناتکسا :یدروکم هکنومن) تکیعمج ییاضف عیزوت یشخبلداعت رد کچوک یاهرهش هاگیاج .(3391) دوعسم ،ییاوقت .میرم ،ییاضر

 .0 :31 و 11 ی هرامش .تیعمج یهمانلاف
 .نارهت .00 هرامش .ابیز یاهرنه هداشناد هیرشن .ناریا رد یرهش تسخن تالوحت یسررب .(1391) رایدنفسا ،تسدربز
 هرامش .ییایفارغج تاقیقحت .0391 – 0191 ناریا یرهش بتارمهلسلس راتخاس لیلحت و یسررب .(0391) دیمح ،یرباص ،یلع ،یداب یگنز

10: 11. 
  .راتخاس لیلحت :تسخن شخب .دنی  ررشرواشم نیسدنهم .متیا ناتسا شیام  .(1091) متیا ناتسا هجدوب و همانرب نامزاس
 0091 ،0391 ،0191.متیا ناتسا یرام  همانلاس
 نارهت تاقیقحت و مولع دحاو داز  هاگشناد یرتکد هلاسر ،یرهش رادیاپ هعسوت هب ون یدرایور رادم دنورهش رهش .(9091) ردان ،یناهوش
 .نارهت .لوا  اچ .ااین رشن .ناریا رد ن  یرظن ینابم و ینیشنرهش شیوپ .(1391) رصان ،یمیظع
   و اکیفارغج همانلکاف ،       دکمحاریوب و هکیولیاهک ناتکسا یرهکش ماکظن رد لداکعت یکسررب .(0091) م ، یدکنولتج ،و.م ،ناهووپ ،  ،روپ یلع

 .090-000 صص ،30 هرامش ،متشه هرود ،سرگاز زادنا مشچ یرهش یزیر همانرب
 .زیربت ،زیربت هاگشناد تاراشتنا ،متفه  اچ ،یسانشرهش و ایفارغج .(3391) ی ،دیرف
 .نارهت .شخرذ  تاراشتنا .ییا هقطنم هعسوت رد یدرایور کچوک یاهرهش .(3391) هرهز ،ینف
  هکلجم ،(0091-0391  ) سرکگاز هکقطنم یرهش ماظن و یرهش تسخن تالوحت یسررب .(0091) ا ،هدازناخاباب ،ک ،تسودناریا ،ص ،یفطل

 .90-04 صص ،متشه هرامش ،موس لاس ،اضف ییایفارغج شیام 
 .0091ات0991 لاس ،ناسم و سوفن یمومع یرامشرس ،ناریا رام  زکرم 



 656 ...ماظن تالوحت رب مالیا یا هیحان رهش ردام شقن

 .09 هرامش ،ییایفارغج تاقیثقحت همانلاف .ناریا یاهرهش یبتارم هلسلس ماظن .(9191) رغصا ،نایرظن
  .نارهت .رون مایپ هاگشناد تاراشتنا .ناریا یرهش یایفارغج .(0191) رغصا ،نایرظن
 ،یا     هکیحان هعکسوت و اکیفارغج همانلکاف ،  نارکیا رد ینیکشنرهش و ترجاهم :هعسوت لباقتم طابترا رب یلیلحت .(0391) ز ،یرورس ،ح ،یرراو
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