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 چکیده

کیه میییب باییارز از مشی ال       پذیرفتنید شهرها بعد از انقالب روند شتابان شهرنشینی را تجربه و بیشتر از ظرفیت خود جمعیت میی 

هاز کارآمد براز جلوگیرز از آسیب به محیط زیات راه حل شهرز شد. برایب اساس بایارز از متخصصیب شهرز برآن شدند که

پیذیرز از م تیب توسیعه    -هیا زیایت  کیه از جملیه آن   هاز فراوان در ایب زمینه مطرح شداز ایب باب نظریا  و دیدگاه، ارائه دهند

کب در آن اسیت. هید    پذیر کردن هرچه بیشتر فضاهاز شهرز براز جمعیت سیا پایدار بود. روی رد زیات پذیرز به دنیال زیات

تحقیق حاضر ارزیابی زیات پذیرز در بخش مرکزز کالنشیهر تیرییز اسیت. در اییب راسیتا بیراز جمیا آورز ازالریا  از رو          

، کالییدز ، فرهنگیی  -اجتمیاری ، اقتصیادز مولفیه   شاخص در قالب پنج  73میدانی بهره گرفته شده است. در ایب تحقیق  -کتابخانه

پذیرز بخش مرکزز مورد استفاده شده اسیت کیه جهیت بررسیی رابطیه و اویرا  و       ت تیییب زیاتزیات محیطی و دسترسی( جه

ها از ها در قالب گمانهپذیرز ایب راملهاز محتمل آینده زیاتو جهت تعییب وضعیت MICMACافزار ها از نرماستخراج رامل

، گیذارز سیرمایه شیاخص    01شیاخص میورد بررسیی     73سناریو ویزارد استفاده شده است. نتیایج تحقییق نشیان داده اسیت کیه از      

مییزان جیرائو و کیفییت روابیط     ، حمل و نقل رمومی، آلودگی، کیفیت ابنیه، کیفیت فضاز سیز، درآمد، امنیت، سازگارز کاربرز

 936، وزسیناریو قی   4 یانگربپذیرز تیریز روز زیاتهاز پیشاند. وضعیتها شناخته شدهتریب شاخصهماایگی( به رنوان کلیدز

سناریو محتمل بوده است. در میان سناریوهاز محتمل: تنهاز یک سناریو در وضعیت مطلوب قرار داشته اسیت   70سناریو ضعیف و 

 درصد بوده است. 1.6که ضریب آن 
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 همدقم
  نکسح)    یناکسنا گکنهرف رد  تکقنا نیمود ینیشنرهش ،مینک یقلت یناسنا یگدنز رد  تقنا نیلوا ار ینیشناجای رگا
 هدش ینیشنرهش تیعمج شیازفا و هدش رگیداب اب  یحم و اهناسنا لباقتم  باور رد ینوگرگد ثعاب (0 :0091 ،هداز
  دکندرک رکم یگدنز رهش یحاون رد ناهج مدرم دصرد 40 زا شیب 1190 لاس رد هک یروق هب (1: 0091 ،یفیطل) تسا
((Aelenei et al. 2016). 09  دودکح 9090 و 0190  یاکه    لاکس نیکب ناکهج تکیعمج للم نامزاس یاهینیبشیپ قبق 
   هکک یلاکح رد ،   دیکسر دکهاوخ رکفن رایلیم 9.7 هب رفن رایلیم 7.2 زا تیعمج هک ینعم نیدب ،تشاد دهاوخ دشر دصرد
   دکهاوخ رتکشیب هعسوت لاح رد یاهروشک رد ن  دنور و (Susanti et al. 2016) دصرد 11 ات 91 نیب یرهش تیعمج
    تکیفیک شهاکک هکلمج زا ،دراد هارمه هب ار یرایسب تتاشم یدشر نینچ .)040 :1091 ،ناراامه و روپناساس) دوب
 ، یببکس)  اهرهکش نانکاکس یرادیاپ هک یطیحمتسیز تتاشم و یدااتتا-یعامتجا یاهیگویو شهاک ،ققانم یتسیز
  هزورکما ، یارش نیا هب هجوت اب .(9 :1091 ،یهوبنا یشلاق) دنزادنایم رقاخم هب ار گرزب اهرهش صواخب (4 :1091
      نکیا اکب هکجاوم یارکب ... و دنمکشوه دشر ،ییارگرهشون ،یگدنز تیفیک ،یریذپتسیز هلمج زا یفلتخم یاهتفایهر
 kamp & et ) تکسا هدش هتفرگ راک هب و حرطم ناهج یاهرهش رد رادیاپ هعسوت سار رد تتضعم نیا لح و  یارش

al, 2003:6). رد یریذپتسیز موهفم یارب ار هار یطیحم تسیز و یدااتتا ،یعامتجا یلصا دعب هس اب رادیاپ هعسوت 
 .(00 :9091 ،ناراامه و داونیمتاح) تسا هدرک زاب یرهش یزیرهمانرب
 ، یداکاتتا ،یعامتجا داعبا رد رادیاپتسیز  یحم داجیا لابند هب ،رادیاپهعسوت تازاوم هب یرهش یریذپتسیز درایور
    دوکجو نکیا اکب (1 :1091 ،ییاشاپ یدومحم) تساهرهش نانکاس همه یارب یگدنز ربارب یاهتصرف و یطیحمتسیز
     یارکب اهرهکش اتکسار نکیا رد ،(0091 ،هداز نکسح ) دوکشیم  وسحم یرهش یرادیاپ رد مهم لصا کی یریذپتسیز
    حتطکصا ککی یریذکپ تکسیز .(Ruth and Franklin, 2014: 1) دنراد یدایزتباتر مهاب موهفم ود ره هب یبایتسد
  دکشاب    یکم ملاکس رهکش و ناکام تیفیک ،یگدنز تیفیک ،یرادیاپ ریظن زارتمه میهافم یاریذپ و هدوب یعمج و هدرتسگ
(Andrews, 2001: 5710 :1091 ،ناراامه و یتشور ؛). یریذپتسیز حتطصا هک دراد داقتعا (1990) نلیه هانانچ 
    یکحم تکیفیک ،نانکاس تیاضر ،ناام تفیک ،یگدنز تیفیک ریظن میهافم زا یعونتم هنماد اب هک تسه رتچ کی دننام
 ,et al ) دنوکشیم هتفرگ رظن رد  دارتم مهاب بلغا و هتشاد یناشوپمه یگدنزرس و یرادیاپ ،تنواس لحم و تسیز

2012: 169 Shamsuddin) یکم نردم یاهرهش رد یناسنا سایقم اب یرهش یاهاضف تیفیک دوبهب ن  یلصا  ده و -
 .(Mahmudi. et al 2015:105) دشاب
   اکت دکصرد 01  زا شیکب هب ینیشنرهش دشر  رن شیازفا و یریذپتسیز هصرع رد کدنا تاقیقحت هب هجوت اب ناریا رد
 رد زیربت زیربت رهشنتک نیا رد ..ددرگیم یرورض درایور نیا هب نتخادرپ (1091 ،ناراامه و روپناساس)9090 لاس
  یدکبلاک ، یداکاتتا فیعامتجا تارییغت و تالوحت ریخا ههد دنچ رد  رغ لامش رد رهش نیرتگرزب زیربت ناتسا زکزم
  یاکه ترجاکهم ،      الاکب تکیعمج هکلمج زا رهکش تتاکشم هکک یروق هب ،تسا هدید دوخ هب یناوارف یطیحمتسیز و
     زکیربت رد اهرهکش هکب اهاتکسور ندش لیدبت و ییاتسور یرهش یاههاگتنواس تسیز  یحم بیرخت ،ییاتسور-یرهش
      هکب .تکسا هتخاکس ورکبور نارکحب اب تدش هب ار زیربت رهش یریذپتسیز و هدروا نییایپ ار نادنورهش یگدنز تیفیک
    نکیا  اکختنا تکلع .دوش یبایزرا زیربت رهش یزکرم شخب یریذپتسیز تیعضو تسا هدش ن رب یعس رقاخ نیمه
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  نکیا   .تکسا هدوکب ، دکشاب یکم یرهش هیلواهتسه ،زاسون و هدوسرف یاهتفاب زا بیکرت هک تسا هدوب لیلد ن  هب هقطنم
     و رهکش زا شکخب نکیا یریذکپ  تکسیز رد یدکیلک لماوع یزاسنشور و نییبت رب یعس یراگنهدنی  درایور اب قیقحت
 .تسا هدوب 4941 ینامز قفا رد ن  یورشیپ لمتحم یاهتیعضو
  ردکنب) .دش هدارا 1301 لاس رد درایلپا دلناد  سوت "ریذپ تسیز یاه نابایخ" ناونع تحت یریذپ تسیز موهفم نیلوا
     ار یرهکش  وکخ  یکحم ککی هدنی  یارب یرورض  ده نیدنچ زبوایج نل  رافتا هب درایلپا نایل (9091 : 90 ،داب 
    ناکیب یموکمع یگدکنز و نا تکسمه ،تذل و لیخت ،اه تصرف هب یسرتسد ،لرتنک و تیوه ،یریذپ تسیز ناونع تحت
 و نازوس  سوت 1301 لاس رد هک تسا یباتک ناونع "ریذپ تسیز یاهرهش .(Appleyard,511 ,1301 -11) .تشاد
     هدرو  ییاکپورا قکفوم یاهرهکش رد یرهکش یاضف یحارق لوصا  اتک نیا رد .تسا هدم  رد شراگن هب درانل ىرنه
    یاهرهکش یارکب یلوکصا"    هکلاقم رد دراکنل یرکنه دعب ههد کی .(Crowhurst Lennard& Lenar.1301) .تسا هدش
  نامزاکس .(Lennard.1001    ) .تکسا هدرکک ناکیب ریذکپ تسیز یاهرهش یارب هیاپ ناونع هب ار ییاهرایعم "ریذپ تسیز
   یلوکصا و دکنک یم دیکات یرهش یاه ناتسمه رب 9990 لاس رد دوخ قیقحت رد "ریذپ تسیز یاهرهش یارب ییاکرش"
   رهکش زا یدروکم ی اکه       هکنومن شهووکپ نکیا رد هکتبلا .دکنهد یکم هدارا یریذپ تسیز هب لین یاتسار رد هیاپ نیا رب ار
          تکیوقت ورکگ رد ار هدکنی  نتخاکس هکنیمز نیکمه رد .تکسا هکتفرگ رارکت یسررب دروم یمای و تسیب نرت ییاایرم 
  تاکسسوم  سوت ناهج "ریذپ تسیز یاهرهش نیرتهب هلاس همه .(Pichardo.2010) .تسا هتسناد زورما یاه هداوناخ
     زا یکای ناوکنع هکب ناکهج یزاسرهش هصرع رد  وضوم نیا و دنوش یم  اختنا تسیمونوکا و رسرم نوچمه  بترم
     اتدکمع یاهروکشک یکمیلتا و یکگنهرف ، یعاکمتجا یاهرایعم هب هجوت اب  اختنا نیا نایل .دوش یم حرطم مهم دراوم
 .(9091 :10 ،داب  ردنب) .دریگ یم تروص یبرغ

 ناريا زا جراخ و لخاد رد هتفرگ تروص تاعلاطم :1 لودج
 یریذپ تسیز هنیمز رد یجراخ تاعلاطم

 هجیتن  ده ناونع لاس ققحم

 و یبلول
 ناراامه

 تیمها و یریذپ تسیز یاه یگویو و داعبا 9190
 نانکاس هاگن زا اهن 

 یی اکه  یکگویو و داعبا ندرک صخشم
 زا  یریذکپ تسیز نازیم یبایزرا یارب
 .ن انکاس دید
 و داعبا نیا تیمها یبایزرا :مود 
 اه یگویو

  نیرکت مهم نایم نیا زا .تینما و یدرالمع ،یدبلاک ،یعامتجا دعب زا دنترابع یریذپ تسیز داعبا
 تسا یعامتجا دعب اهن  نیرت تیمها مک و تینما نانکاس هاگن زا دعب

  یریذکپ   تکسیز رکب   یرهکش ماجکسنا تاررا 0190 ارک کم
 و یلخاد یاه هموح ةسیاقم :یرهش
 نابسیربرهش یجراخ

  رکب  مجکسنم یرهش لاش ررا رتهب رد
 تتحم یریذپ تسیز

 ،مهم ةتان اذل .تسا توافتم دراوم یخرب رد و هباشم دراوم یخرب رد هموح ود رد یریذپ تسیز
 دراد یزیر همانرب رد یمهم شقن هک تسا هموح ره یلحم  یارش هب هجوت

 سمکککش

 نیدلا
 ناراامه و

 : روکپمالالاوک   رهکش زککرم  یریذکپ  تکسیز 9190
 حطس یبایزرا
 نابایخ یاه تیلاعف زا تیاضر

 رد  ناکبایخ یاه تیلاعف شقن یبایزرا
 ندرک ریذپ تسیز
 روپمالالاوک رهش

 تماتا تدم نایم یاخشم طابترا اما ،دراد دوجو هطبار نابایخ یاه تیلاعف و یریذپ تسیز نایم
 حطس اب اه نابایخ نانکاس
 .درادن دوجو ینابایخ یاه تیلاعف هب تبسن اهن  تیاضر

 زا ار موهفم ود نیا نیب لااتا یسررب یرادیاپ و یریذپتسیز رابطنا تیلبات 0190 گیوگ
 عماج یاه حرق لیلحت و هیزجت قیرق
      رد یکپ یکس یکس یکم جیکلخ لحاس
 هزوح هدراهچ

    هارکمه هکب یکلح م یزکیر هکمانرب       راکبطنا ةکنیمزرد شلاکچ داکجیا رد یکنارگن هدکنه ناشن جیاتن و
 هک دوب دقتعم گیوگ اذل تسا هقطنم رد یتنس ریغ یزیرهمانرب اب یتسیز یرادیاپ یاهلمعلاروتسد
    دکهاوخ ککمک نازکیرهمانرب هب ،تارییغت داجیا لیسناتپ و هنیمز ،سایقم هب طوبرم لیاسم هب هجوت
  شیازکفا ت   تکحم حطکس رد یریذکپ تسیز  ادها هب ندیسر رد ار تدم ینالوق یرادیاپ ات درک
 .دنهد

 و ناژ
 ناراامه

 یریذپ تسیز زا نیچ مدرم تیاضر یسررب 3190
 یرهش

  تیعکضو زا نادنورهش تیاضر نازیم
 یتسیز

 11/9  .دنتکسه یضار یرهش یریذپ تسیز زا دصرد 00/0 اهنت هک داد ناشن اه ن  تاقیقحت جیاتن
  دکصرد 10/0 ، یکعیبق  یحم  یارش زا دصرد 31/0 ،یمومع تانااما زا ناگدنهد خساپ زا دصرد
 دنا هدوب یضار لقن و لمح زا دصرد 00/0 و یطیحم تمتس زا

 هتفرگ تروص یلخاد تاعلاطم

  روکپناساس
 ناراامه و

  یرهکش ققانم یریذپ تسیز تیلبات یسررب 1091
 دنا هتخادرپ هیمورا رهش

 زا هیمورا رهش ققانم تیعضو یسررب
 ریذپتسیز ظاحل

      تکسیز مدکع تکیاهنرد و هکیمورا رهکش ققانم نایم یریذپ تسیز تیلبات قیمع توافت ن  جیاتن
   هکب یبایتکسد مدع تروص رد هک دیدرگ  وطعم مهم رما نیا هب و داد ناشن ار هیمورا رهش یریذپ
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       هکجاوم شلاکچ اکب تدکمدنلب رد هکیمورا رهکش یرادیاپ هب یبایتسد تدم هاتوک رد یریذپ تسیز
 .دش دهاوخ

 رروککم یاککه صخاککش  یباککیزرا و شجنککس 0091 هداز نسح
 یرهش یریذپ تسیز رد یرهش یزیر همانرب
   یدروکم هکعلاطم)  رادکیاپ  هعکسوت درایور اب
  ،(نامرک رهش هناگراهچ ققانم

 یزیر همانرب رروم یاه صخاش یبایزرا
 یریذپ تسیز رد یرهش

   هتکشاد یرکت  ولطم حطس یریذپ تسیز اه هفلوم و داعبا نیب رد 1.0 نیگنایم اب یدبلاک صخاش
   رهکش ققاکنم نایم یراد ینعم توافت هک دهدیم ناشن هفرق کی سنایراو لیلحت نینچمه .تسا
 .دراد دوجو یریذپ تسیز یاه صخاش زا یرادروخرب ظاحل هب نامرک

  یرککککفغج
 یداب  دسا

  رد یرهکش یریذپ تسیز یبایزرا و شجنس 4091
 نارهت رهشنتک هناگود و تسیب ققانم

  ققاکنم رد یرهش یریذپتسیز یسررب
 نارهت رهشنتک هناگود و تسیب

  یداکاتتا ،یعامتجا ،یطیحم تسیز اعبا ظاحل زا نارهت هس و کی ققانم ،هناگ 00 ققانم نایم رد
    نیرکت نییاکپ یداکاتتا ، یعاکمتجا ، یکطیحم تسیز زا ظاحل زا 0 هقطنم ،یریذپ تسیز نیرتشیب
 .تسا هتشاد ار یریذپ تسیز نازیم

   رکب دکیکرت  اکب یریذپ تسیز لماوع شجنس 9091 هدازیلع
 تکراشم درایور

 یبایزرا لدم هب یبایتسد
 شقن رب دیکرت اب یریذپ تسیز
 تکراشم

  اکب  ناکسم ، هکعماج هب قلعت ،یعامتجا ماجسنا ،یمومع یاهاضف نوچ یریذپ تسیز یاهروتکاف
 یمومع یاه ناام ،لحم نانکاس رظن زا و دراد تکراشم رب میقتسم ریررت ،هدایپ یسرتسد و تیفیک
 .دنراد ار تیولوا نیرتالاب یعامتجا ماجسنا و

 (0091 ،شهوپ یاه هتفای) :عبنم

   رکضاح شهووکپ  ون ،(4941 قفا) تسا هتفرگ رظن رد یزیر همانرب یارب هک یقفا و رضاح شهووپ تیهام هب هجوت اب
  رکب ی کنتبم  شهووکپ شور .تسا یفیک یاه شهووپ هرمز رد ،اه هداد تیهام ظاحل هب نینچمه ؛یدربراک  ده رظن زا
  رکضاح   شهووکپ .تکسا  یکفیک ی اکه  شهووکپ  هرکمز رد  ،اکه هداد تیهام ظاحل هب نینچمه .تسا یراگنهدنی  درایور
  یراگنویرانکس شور نوچ .دشابیم یشیامیپ -یدانسا یاهشهووپ زج ،تاعتقا و اه هداد یرو  عمج هویش ساسارب
-  تکسیز یاهویرانکس نیودت قیقحت نیا  ده هانیا لیلد هب و (Schwartz,1998) دشابیم ناگربخ تارظن رب قبطنم
    هکنیمز رد صکاختم رکفن 01    یکتارتفا یکفرب هکلولگ شور زا هدافتسا اب ،دشابیم زیربت رهشنتک یزکرم شخب یریذپ
-   مرکن  یکحم رد یدکیلک لماوع و هتفرگ رارت لیلحت دروم ،اهصخاش هنیمز رد اهن  تارظن ،هدش ییاسانش یرگشدرگ
  هکتفرگ رارت ناسانشراک یبایزرا دروم هرابود و یدنبهقبق اههنامگ بلات رد لماوع نیا و و جارختسا MICMAC رازفا
  اتکسیا-  وکلطم هقبق هس هب درازیو ویرانس  یحم رد اهویرانس ،اههنامگ یدنبهقبق ساسارب درازیو ویرانس  یحم رد و
 .دناهدش یدنبهقبق ینارحب
 يرظن دركيور
  هکب هک تسا فلتخم تاعوضوم زا یعونتم هعومجم لماش ریذپ تسیز  امتجا و یریذپ تسیز فیراعت یلک روق هب
       رکب یریذکپ تکسیز هکب طوکبرم میهاکفم هک تکراشم و یربارب ،یسرتسد :دنوش یم نایب امنهار لوصا یرسای هلیسو
 ،  لکقن و لکمح ی اکه        تخاکسریز هکب اکهن  یکسرتسد نازکیم هکب نادنورهکش یگدنز تیفیک .دنریگ یم لاش اهن  یانبم
  .دراد یگتکسب  اکه کراپ و زبس یاضف و هدننک یضار لغش ،بسانم ناسم ،کاپ یاوه ،اذغ ،تشادهب و    ،تاقابترا
   یاتکسار رد یرکیگ میمات دنیارف رد تکراشم هب ن  نانکاس یسرتسد نازیم هب نینچمه هاگتنواس کی یریذپ تسیز
 (Cities PLUS, 2003) دراد یگتسبمه ناشیاهزاین نیمات

 نيققحم هاگديد زا يريذپتسيز فلتخم فيراعت زا ياهعومجم :2 لودج

 یرهش یریذپ تسیز فیرعت ققحم
 .دنشاب هتشاد یملاس یگدنز دنناوت یم دارفا همه ن  رد هک یرهش ،تسا یعتاو ناسنا کی ناونع هب و رهش رد یگدنز هبرجت یانعم هب یگدنزرس ناراامه و اسنو
  و ءاکیحا رد هالب دشاب هتشادن تسیز  یحم رب یبولطمان ررا نیرتمک اهنت هن هک دشاب یدااتتا هیاپ نانچن  یاراد هک تسا یرهش یدااتتا رادیاپ و ریذپ تسیز رهش (9990) زنارام

 .دشاب رروم ن  تیفیک یاقترا
   تکسیمونوکا هیرکشن
(1190) 

 .دراد یگدنز تیفیک اب یایدزن رایسب طابترا ،رهش دبلاک رانک رد انعم و حور ظاحل زا یریذپ تسیز و یگدنزرس .تسا یلغش تصرف یانعم هب یریذپ تسیز

 یاه هصرع رد ناناوج و ناکدوک یارب ندش یعامتجا تصرف ،یمومع یاه هصرع | رد مدرم یمسر ریغ ندم  مه درگ نااما ،اهن  یادص ندینش و مدرم یاشامت ناام (1001) درانل یرنه
 .رهش نانکاس مامت یهاگ  و تفرعم هب مارتحا و رگیدای یارب نادنورهش همه ندش لدات شزرا و دیدات ،یمومع

 (4091 ،یناجن رهم ینامیلس) :عبنم
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    و لغاکشم هدکننک نیماکت ، داکاتتا ،  تکسیز  یکحم و  امتجا ،دااتتا :دوش یم میسقت  بترم دعب هس هب یریذپ تسیز
  زکین و (ناسم و کاشوپ و کاروخ ندرو  تسد هب یارب هلمج زا دراد یتایح شقن مدرم یتمتس یارب و تسا دم رد
      عباکنم زا داکاتتا هدافتکسا دکیاب لاکح نیع رد .تاحیرفت و تشادهب و شزوم  دننام رتالاب حوطس یاهزاین نیمات یارب
     .درکیگ لاکش هدکنی  و لاکح ی اکه لسن یارب یفاک عبانم دوجو زا نانیمقا هک دشاب یوحن هب تسیز  یحم رد دوجوم
 هنالداع هوحن هب یطیحم تسیز و یدااتتا عبانم ییاضف و یعامتجا عیزوت :تسا تلادع هب هتسباو یعامتجا یتسیزهب
   مکهم یازکجا زا ربارب یاه تصرف و یدرف یداز  .دوش هجوت نادنورهش همه هب اهن  رد هک یتمواح یاه متسیس زین و
 نیب طابترا و هلابز عفد تیفرف ،یعیبق عبانم هک تسا یتخاسریز ،تسیز  یحم .دنا یعامتجا یتسیزهب هدنهد لیاشت
    هکب تکسا نکامم ی اکه  هاگتنواکس ،  ددرکگ هکجاوم لتتخا اب اهنیا زا کی ره درک راک رگا .تسا یعیبق  یحم و ناسنا
    شیازکفا و یعاکمتجا یاهداکضت ، رکقف ،    تکیعمج شهاکک :زا دکنترابع ن  تاکعبت زا هک دنوش لتحمضا راچد تعرس
 و     یعاکمتجا تلادکع و یداکاتتا یرو هرکهب دننام یفادها ییتق هناگ هس نیا رد .یطیحم تسیز یتشادهب تتضعم
 .(94 :1091 ،نایاباب)دوشیم لابند یطیحم تفافح

 
  (7931 ،ناياباب :عبنم) :1 لكش

 رادياپ هعسوت و يريذپ تسيز

     یلکصا هکغدغد اکما ؛تکسا یناهج سایقم رد یزیر همانرب و یحارق تدم دنلب رار  دیدحت رادیاپ هعسوت یلصا هغدغد
  نکیا یهورگ :دراد دوجو یلک درایور هس نایم نیا رد .دشاب یم لاح نامز و صاخ یناام اب طابترا رد یریذپ تسیز
 .دنادیم رادیاپ هعسوت هب یبای تسد تهج رد یماگ نوچمه ار یریذپ تسیز و هتسناد رگیدای یاتسار رد ار ود



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 266

 
  (new horizons,2004)یلحم عورش هطقن ناونع هب يريذپ تسيز :2 لكش

   رادکیاپ ار یریذکپ تکسیز      هاکس یور ککی دکش رککذ تبکت هکک روطنامه .دراد دوجو هطبار رادیاپ و یریذپتسیز نیب
 ، مینادکب یریذپتسیز لداعم ار یگدنز تیفیک رگا رگید  رق زا ،دنادیم تشیعم رازبا ار ن  رگید یور و کیژولوکا
  قکلخ ،    یعاکمتجا یگدکنز یارکب یاکهناام ریذپتسیز یاهرهش .دیمان یرادیاپ ناوتیم ار تیفیک نیا تیوقت ییاناوت
  ن  یاکهشزرا و یعامتجا لوصا .دنتسه کیفارت و یگدول  زا رود هب و یمومع ورملت رد نانکاس همه روضح ،ییابیز
    رهکش رد هکان  لاکح ،    دراد تکیمها یکطیحم تکسیز هوکجو ،رادیاپ رهش رد .دراد یاهویو هاگیاج ریذپتسیز رهش رد
  ریذکپ     تکسیز رهکش رد هکان  لاکح .دراد تکیمها یاراد یتیوه یاهشزرا و یعامتجا تیاضر یاههناتس  ریذپتسیز
 دنتسه یرتشیب تیمها یاراد یتیوه یاهشزرا و یعامتجا تیاضر یاههناتسا
 هعلاطم دروم هدودحم
 091 ،نارهت یبرغ لامش یرتمولیک 400 رد  رغ لامش رد زیربت ناتسرهش و یترش ناجیابرذا ناتسا زکرم ،زیربت رهش
 .تسا هدش عتاو دنهس ناتسهوک  رغ لامش یرتمولیک 90 ،افلج  ونج یرتمولیک

 
 زيربت رهش تيعقوم :1 هشقن

 (/https://www.sciencedirect.com) :عبنم

 زا  رهکش  نکیا  تحاکسم  هکک یروق هب ،تسا هدش ربارب 90 ًالابیرقت ،یدیشروخ 0191 لاس ات 9301 لاس زا زیربت تحاسم
11 هب یدیشروخ 9301 لاس رد عبرم رتمولیک 1 دودح 04 ، یدیکشروخ 0991  لاکس رد  عکبرم  رتموکلیک ٫1   رتموکلیک ٫3
 رد  زکیربت  تحاکسم .تسا هدیسر یدیشروخ 0191 لاس رد عبرم رتمولیک 941 ًالاتیاهن و یدیشروخ 0091 لاس رد عبرم
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190 هب یدیشروخ 0391 لاس ٫ 00 هک هتفای شیازفا عبرم رتمولیک 04 ٫  زا  دکصرد 11  لداکعم– ن  زا  عکبرم  رتموکلیک 00
   میکلتا اکب ،  اکیرد حطکس زا یرتم 0191  افترا رد ناتسرهش نیا .تسا  هدوب هدوسرف یاه تفاب ءزج –رهش لک تحاسم
 هقیتد 4 و هجرد 39 و ررش لوق هقیتد 31 و هجرد 14 ییایفارغج تیعتوم رد رهش نیا .درادرارت درس هب لیام لدتعم
  یرامکشرس)تسا هدوب رفن 9013001 اب ربارب 0091 لاس یرامشرس قبق رهش نیا تیعمج .دراد رارت یلامش ترع و
    یناکیم هتکسه هدکنریگربرد هقطنم نیا و دشابیم زیربت 3 هقطنم وزج زیربت رهش یزکرم تفاب .(0091 ،ناسم و سوفن
   تحاکسم لکک زا دصرد 0 راتاه 910 تحاسم اب زیربت رهش هقطنم نیرتمهم و نیرتیزکرم ناونع هب هک دشابیم رهش
 .(101 :1091 ،ناراامه و یریاب)دشابیم زیربت هقطنم 91 نایم رد هقطنم نیرتاچوک هک هدش لماش ار رهش

 
 زيربت رهشنالک یيايفارغج تيعقوم - 2هشقن

1 رب غلاب یدیشروخ 0091 لاس رد زیربت تیعمج  ، نارکهت زا  سکپ ناریا تیعمجرپ رهش نیمشش هک هدوب رفن 901300
 ، راکجات  هاکش  نیدلارکصان  یهاکشداپ هرود  رکخاوا  اکت  رهکش  نکیا . دوکش  یکم   وکسحم  زاریکش و  جرکک ، ناهفکصا ،دهشم
 .دوب ناریا رهش نیرت تیعمجرپ

 
 5931 لاس ات زيربت رهش یتيعمج تاروطت :1 هرامش رادومن

 (/https://www.amar.org.ir) :عبنم
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 شهوژپ ياههتفاي

 هيمورا رهش قالخ يرگشدرگ هعسوت ياتسار رد رثؤم هيلوا لماوع

 هدنی  دنور رب رررم یدیلک لماوع ،یریذپتسیز دنور رب راذگریررت هیلوا لماوع ییاسانش اب ات تسا ن  رب شهووپ نیا
  یارکب .تسا هدش ن  یارب  ولطم یاهویرانس ییاسانش و یسیونویرانس هب مادتا دعب هلحرم رد و جارختسا ار متسیس
 ، ادکتبا    روکظنم نیدکب .دکش هتفرگ راک هب یفلد کینات ،زیربت یزکرم شخب یریذپتسیز رب رررم هیلوا لماوع ییاسانش
  سپکس ، دکش  عکیزوت  ناکااختم و   ناکسانشراک نیکب  رد یریذکپتسیز رررم لماوع یلک جارختسا یارب زاب ةمانشسرپ
 – یعاکمتجا ،  یداکاتتا) فکلتخم هزوح 0 رد لماع 19 ن  هجیتنرد هک تفرگ رارت یسرربدروم یتفایرد یاه همانشسرپ
   سیرتاکم دراو لکماوع ،یفلد همان شسرپ مود هلحرم رد .دندش جارختسا (یسرتسد ،یطیحم تسیز ،یدبلاک و یگنهرف
     دادکعت رکگا .دوکش صخکشم یریذپتسیز هدنی  دنور رب و رگیدای رب اه ن  یراذگریررت رادقم و حطس ات هدش لباقتم
  .دکشاب  یکم 9    اکت رفکص زا یراذکگریررت نیا نازیم .دوش یم لیاشت N× N سیرتام کی دیاب N هدش ییاسانش یاهریغتم
   زا سکپ .دکشاب      یکم داکیز ریررکت رگناکیب هکس و  سوتم ریررت رگنایب ود ،فیعض ریررت رگنایب کی ،ریررت نودب رگنایب رفص
 .دش کم کیم رازفا مرن دراو یدیلک یاه نارشیپ جارختسا تهج سیرتام ،لماوع یراذگریررت نازیم ندش صخشم
 09/11   زا شیکب رد لکماوع ده یم ناشن هک دشاب یم 09/11 زین سیرتام یگدشرپ هجرد و هدوب 94×49 سیرتام داعبا
 نیا هب و هدوب رفص ددع هطبار 000 ،سیرتام نیا رد نامم هطبار 943  ومجم زا .دنا هدوب راذگریررت رگیدای رب دصرد
   ددکع هکطبار 049 ، ککی ددع هطبار 931 ،دنا هتفریذپن ریررت رگیدمه زا ای هتشادن ریررت رگیدمه رب لماوع هک تسا انعم
  یاکه   صخاکش  وکن .تکسا هدوب الاب لیناتپ اب هطبار لداعم p هطبار 09 تیاهن رد و ؛دشاب یم هس ددع هطبار 110 و ود
 .دناهدش جارختسا ،(1) لودج قباطم

 زيربت يزکرم شخب يريذپتسيز هيلوا لماوع هسانش :3 لودج
 هسانش لماوع هسانش لماوع
 var20 یشزرو یاهاضف هب یسرتسد تیفیک var1 یالم  رات

 var21 یراجت یاهاضف هب یسرتسد تیفیک var2 بسانم لغش هب یسرتسد نازیم

 var22 زاب یاضف و ناکدوک یزاب نیمز هب یسرتسد تیفیک var3 یفاک و بسانم دم رد

 var23 انب تیفیک var4 ناسم تمیت

 var24 انبریز var5 یصواخ و یتلود یاه یراذگ هیامرس

 var25 یگنادزیر var6 (...و کاشوپ ،یترب مزاول) تامدخ و اهالاک  رام نازیم

 var26 ناسم رد یفاک راتا دادعت var7 نانز یداوساب نازیم

 var27 اه یربراک یراگزاس نازیم var8 نادرم یداوساب نازیم

 var28 اه هار هابش تیفیک var9 نادنورهش تینما ساسحا

 var29 رباعم هنارس var10 (...و لتت) نشخ مدارج هدمع  وتو

 var30 هلحم لک تعسو هب هدایپ رباعم تحاسم تبسن var11 یناداب  یارب نادنورهش تکراشم نازیم

 var31 هلحم تحاسم هب گنیکراپ تحاسم var12 راوناخ دعب

 var32 یمومع لقنو لمح لیاسو هب یسرتسد تیفیک var13 هلحم رد یگدنز هب لیامت نازیم

 var33 هور هدایپ و اه نابایخ یراب تیفیک var14 بش رد هلحم یزادرپرون زا تیاضر

 var34 زبس یاضف تیفیک var15 رگیدای اب ناگتسب و ناگیاسمه  باور تیفیک

 var35 ریاب یاضف نازیم var16 تنرتنیا هب یسرتسد نازیم

 var36  تضاف و هلابز یرو  عمج تیفیک var17 یشزوم  یاهاضف و سرادم هب یسرتسد تیفیک

 var37 یگدول  var18 یتشادهب یاهاضف هب یسرتسد تیفیک

   var19 یگنهرف یاهاضف هب یسرتسد تیفیک

 0091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم
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 هيمورا رهش قالخ يرگشدرگ رب رثؤم یلصا لماوع يريذپريثأت و يراذگريثأت نازيم یبايزرا
       رد .تکسا متکسیس یرادکیاپان و یرادکیاپ نازکیم زا یکاکح ،   یگدکنکارپ هحفکص رد اکهریغت  م شنکارکپ و عکیزوت هوحن
  یاکه   متکسیس و رادکیاپ یاه متسیس یاهمان هب هک نیا هدش فیرعت شنکارپ زا  ون ود  ومجمرد کم کیم یسانش شور
  یاراد اکهریغتم یخرب ینعی ؛تسا یسیلگنا L تروص هب اهریغتم شنکارپ رادیاپ یاه متسیس رد .دنتسه  ورعم رادیاپان
     شکقن و هاکگیاج رادکیاپ یاکه  متکسیس رد .(001 :3391 ، یکلاز) دنتسه الاب یریذپریررت یاراد یخرب و الاب یراذگریررت
     یرکطت روکحم لوکح زکین اهریغتم و هدوب هدیچیپ تیعضو رادیاپان یاه متسیس رد اما ؛تسا صخشم لماوع زا مادکره
   هکک دکنهد        یکم ناکشن ار یریذکپریررت و یراذکگریررت زا یناکیم تکلاح اکهریغتم ،متسیس نیا رد .دنتسه شنکارپ هحفص
    یزککرم شکخب یریذکپ تکسیز رب اهریغتم شنکارپ هحفص هدهاشم اب .دزاس یم هجاوم لاشم اب یمک ار اه ن  ییاسانش
 یاراد   متکسیس نیارباکنب ؛دنتسه یگدنکارپ هحفص یرطت روحم لوح اهریغتم رثکا هک تفایرد ناوت یم ،(0 لاش) زیربت
     یاکهریغتم لماکش رکیغتم نیکلوا  هکک ؛ درکک ییاسانش ار اهریغتم زا هتسد 0 ناوت یم روظنم نیدب .تسا رادیاپان تیعضو
  نازکیم هک دنراذگریررت یاهریغتم نیرت یلصا ،یدورو یاهریغتم ناونع هب اهریغتم نیا ؛دشاب یم راذگ ریررت ای هدننک نییعت
 و  دکنراد  رارکت  یگدکنکارپ  هحفکص  رغ لامش هیحان رد .تسا رتمک رایسب ناش یراذگریررت تبسن هب اه ن  یریذپریررت
   وکسحم  متکسیس  راکتفر هدننک نییعت و یدیلک یاهریغتم ناونع هب و ؛تسا هتسباو اه ن  هب تدش هب زین متسیس یرادیاپ
    نکیا تکسا هدکش هداد ناشن (0) لودج رد هک روطنامه و ؛دنا هتفرگرارت هیحان نیا رد لماوع نیا زا لماع 0 .دنوش یم
   رد .تکسا هدوکب یفاک و بسانم دم رد ،یصواخ و یتلود یاه یراذگ هیامرس لماش یراذگررا نازیم بیترت هب لماوع
  ریاکس  شنککاو  اکهریغتم  نکیا یور رب یلمع ره و ؛دراد دوجو الاب یریذپریررت و یراذگریررت نازیم یهجوود یاهریغتم
  یدکنب  میکسقت   دکه  یاکهریغتم و  ککسیر  یاکهریغتم هتسدود هب ناوت یم ار اهریغتم نیا .درک دهاوخ داجیا ار اهریغتم
 -  یداکاتتا یاکه  هورکگ رد  لکماع 01  دادکعت ، هکقطنم یریذپتسیز دنور رب راذگریررت هیلوا لماع 19  ومجم زا .دومن
 .دنوش یم  وسحم یهجوود یاهریغتم ءزج یانهرف -یعامتجا و یسایس
     هکیونار یکمرها یاکهریغتم ناوکنع     هکب عکتاوم یکخرب رد و دکنراد رارت (0 لاش)لقر زکرم  ارقا رد یمیظنت یاهریغتم
   و راذکگریررت یاکهریغتم هب اقترا لبات اهریغتم نیا .دننک یم لمع (فیعض کسیر یاهریغتم و فیعض  ده یاهریغتم)
   وکسحم یمیظنت یاهریغتم ءزج یدبلاک و یعامتجا– یگنهرف یاه هورگ رد زین لماع 0 دادعت و ؛دنتسه یهجوود ای
 – یراذکگریررت  نتکپ  یترکش   وکنج ،0  لاکش رد  اکهریغتم  نکیا     هاکگیاج هکجیتن اکی ریذکپریررت یاهریغتم رد .دنوش یم
 11   اکهریغتم نکیا دادعت .دنتسه الاب رایسب یریذپریررت و نییاپ رایسب یراذگریررت یاراد اهریغتمنیا .دشاب یم یریذپریررت
  نازکیم یاراد  اکهریغتم  نکیا ،   لقتکسم یاکهریغتم .دکشاب  یکم یعاکمتجا- یکگنهرف ، یداکاتتا ، یدکبلاک داعبا رد و لماع
  نکیا . دکنا  هکتفرگرارت  اکهریغتم  یگدکنکارپ  هحفکص  یکبرغ ونج تمست رد هک دنتسه ینییاپ یریذپریررت و یراذگریررت
  و یعاکمتجا– یگنهرف ،یدبلاک یاه هورگ رد لماع 4 دادعت .دننک یمن داجیا اهریغتم رگید رب یشنکاو هنوگ چیه اهریغتم
 و  میقتکسم  راکر  ود ره رد لماع 3 ،هدش  اختنا لماع 91 نایم زا .دنوش یم  وسحم لقتسم یاهریغتم ءزج یسرتسد
  رد (یگیاکسمه  باور تیفیک ،لقن و لمح هب یسرتسد لماع 0 و دنا هدش رارات هبتر رد توافت یکدنا اب ،میقتسمریغ
 .دناهتشاد رارت نیزگیاج میقتسمریغ رار 
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 (9931 ،شهژپ ياه هتفاي) :عبنم زيربت يزکرم شخب رد يريذپتسيز ياهصخاش تيعضو -3 لكش

 اه نآ يدنب هورگ ساسا رب اهريغتم عيزوت هوحن :4 لودج
 لماوع هورگ ریغتم

 (9var) یفاک و بسانم دم رد  (var05) یصواخ و یتلود یاه یراذگ هیامرس یدااتتا راذگریررت ای هدننک نییعت

 (40var) انبریز   (0var) نادنورهش تینما ساسحا  (10var) اه یربراک یراگزاس نازیم یربراک- یدبلاک و یگنهرف-یعامتجا یهجوود

 (var22) زاب یاضف و ناکدوک یزاب نیمز هب یسرتسد تیفیک  (var37) یگدول  یسرتسد ،یدبلاک-یعامتجا ،یدااتتا
 (var15) رگیدای اب ناگتسب و ناگیاسمه  باور تیفیک
 (var33) هور هدایپ و اه نابایخ یراب تیفیک
 (var10) (...و لتت) نشخ مدارج هدمع  وتو
    (var4) ناسم تمیت
 (var18) یتشادهب یاهاضف هب یسرتسد تیفیک
 (var28) اه هار هابش تیفیک
 (var21) یراجت یاهاضف هب یسرتسد تیفیک

 (var12) راوناخ دعب   (00var) یگنادزیر  یمیظنت
 (var13) هلحم رد یگدنز هب لیامت نازیم یسرتسد ،یدبلاک ،یطیحم تسیز ،یگنهرف-یعامتجا هجیتن ای یریذپریررت

 (var11) یناداب  یارب نادنورهش تکراشم نازیم
 (var36)  تضاف و هلابز یرو  عمج تیفیک
 (var1) یالم  رات
 (var22) زاب یاضف و ناکدوک یزاب نیمز هب یسرتسد تیفیک
 (var26) ناسم رد یفاک راتا دادعت
 (var29) رباعم هنارس
 (var6) (...و کاشوپ ،یترب مزاول) تامدخ و اهالاک  رام نازیم
 (var31) هلحم تحاسم هب گنیکراپ تحاسم
 (var24) انبریز
 (var20) یشزرو یاهاضف هب یسرتسد تیفیک

 (var30) هلحم لک تعسو هب هدایپ رباعم تحاسم تبسن یربراک-یدبلاک ،یسرتسد لقتسم
 (var17) یشزوم  یاهاضف و سرادم هب یسرتسد تیفیک
 (var14) بش رد هلحم یزادرپرون زا تیاضر
 (var7) نانز یداوساب نازیم

 0091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم



 566 ...یزکرم شخب یریذپتسیز نییبت

 
1 ،شهژپ ياه هتفاي) :عبنم (يوق رايسب ات فيعض رايسب راثآ) اهريغتم نيب ميقتسم طباور :4 لكش 993) 

 زيربت يزکرم شخب يريذپتسيز دنور رب رثؤم يديلک لماوع باختنا

          ناکسانشراک رکظن یکسررب اکب و دکش هدافتکسا ناکسانشراک رکظن زا یریذکپ تکسیز رد رررم هیلوا لماوع ییاسانش یارب
 و میقت کسم یراذگریررت نازیم و دش هتخادرپ متسیس  یحم یلک لیلحت هب همادا رد .دندش جارختسا لماع 19  ومجمرد
 19    وکمجم زا تکیاهنرد .دش صخشم زیربت یزکرم شخب یریذپتسیز دنور رب و رگیدای رب لماوع نیا میقتسمریغ
      نکیا هکمه هکک دندکش  اکختنا متسیس هدنی  دنور رب رررم یدیلک یاه نارشیپ ناونع هب لماع 91 ،راذگریررت هیلوا لماع
   زا راذکگریررت یدکیلک یاه نارشیپ .دنا هدش رارات میقتسمریغ و میقتسم یراذگریررت شور ود ره رد یدیلک یاه نارشیپ
 :دنتسه ریز حرش هب میقتسمریغ و میقتسم شور رد یسرربدروم لماع 19 نایم

 
 (9931 ،شهژپ ياه هتفاي) :عبنم زيربت يزکرم شخب يريذپتسيز هدنيآ دنور رب رثؤم يديلک لماوع یموهفم لدم :5 لكش

 يديلک لماوع یلامتحا ياهتيعضو
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    یهاوکخرظن هکنیمز نکیا رد صاختم ناسانشراک زا یدیلک لماوع زا کیره یورشیپلمتحم یاهتیعضو نییبت یارب
 و (درز  گکنر)  اتکسیا و نیباکنیب ، (زبکس  گکنر )  وکلطم ترف هس ،لماوع زا کیره یارب هک بیترت نیا هب .تسا هدش
   یلکصا لکماع 91   یارکب یلاکمتحا تی عکضو 99  ومجمرد نیاربانب ؛دش هتفرگ رظن رد (زمرت گنر)ینارحب ای  ولطمان
 .تسا هدش هدارا لودج رد هک دیدرگ یحارق

 4141 قفا رد زيربت يزکرم شخب يريذپتسيز يورشيپ یلامتحا ياهضرف و تيعضو ،يديلک لماوع :5 لودج
 لمتحم یاه تیعضو تیبولطم نازیم یدیلک یاه نارشیپ
  ولطم یتلود یراذگ هیامرس

 و نیباکککککککنیب
 اتسیا
  ولطمان

 تسا هدرک ادیپ درو یا هقطنم یراذگ هیامرس هصرع رد تلود
 دراد دوخ تیلاعف یاههصرع یزاس یمومع رب یعس تلود
 .دناهتفای شیازفا یبرغ یرادهیامرس یهاگنب یاه تیلاعف

 اهیربراک یراگزاس
 نادنورهش تینما ساسحا
 

  ولطم
 و نیباکککککککنیب
 اتسیا
  ولطمان

 .دناهدش نییعت قیتد روق هب اهیربراک قیتد هدنی 
 دناهدرک دشر تراظن نودب اهیربراک
 دنوشیمن ییارجا یربراک اه حرق دافم قیتد ییارجا

  ولطم نادنورهش تینما ساسحا
 و نیباکککککککنیب
 اتسیا
  ولطمان

 دراد روضح یعتاو و یزاجم یاه هصرع رد سیلپ
 دنراد دوجو رهش حطس رد  افد یب یاهاضف
 تسا مک حطس رد یدنورهش تینما

  ولطم بسانم دم رد
 و نیباکککککککنیب
 اتسیا
  ولطمان

 تسا یبوخ حطس رد نادنورهش دم رد
 تسا مک اه مروت هب تبسن نادنورهش دم رد
 دنا هتفای شهاک اه دم رد و شیازفا اه مروت

  ولطم زبس یاضف تیفیک
 و نیباکککککککنیب
 اتسیا
  ولطمان

 تسا هتفای شیازفا هقطنم زبس اضف هنارس حطس
 تسین لوبت لبات دح رد زبس یاضف هنارس
 تسا مک رایسب دح رد هقطنم زبس یاضف هنارس

  ولطم هینبا تیفیک
 و نیباکککککککنیب
 اتسیا
  ولطمان

 تسا  وخ هقطنم حطس رد یاههینب تیفیک
 تسا تیفیک یب حاام اب یاه هینبا یاراد رهش زا یدایز تمست
 تسا شیازفا هب ور هقطنم دم راکان تفاب

  ولطم یگدول 
 و نیباکککککککنیب
 اتسیا
  ولطمان

 تسا هدش مک هقطنم حطس زا یگدولا  اونا
 تسا الاب رهش حطس رد یگدولا
 دنا هتفای شیازفا رهش حطس رد اه هزیراوه – درگوگ رادقم

  ولطم لقن و لمح هب یسرتسد
 و نیباکککککککنیب
 اتسیا
  ولطمان

 شیازفا هقطنم حطس رد یمومع لقن و لمح یاه متسیس
 شیازفا ینیشنرس کت و یاخش یاهوردوخ نازیم
 تسا هتفای شهاک یرهش حطس رد یمومع لقن و لمح

  ولطم (لتت) نشخ مدارج هدمع  وتو
 و نیباکککککککنیب
 اتسیا
  ولطمان

 هدش مک رهش حطس رد مدارج
 تسا هتفای شیازفا مدارج
 شیازفا اه تنوشخ و رتشیب رقف -دایز دوکر -هدش دایز مروت

  ولطم یگیاسمه  باور تیفیک
 و نیباکککککککنیب
 اتسیا
  ولطمان

 دنتسه  ولطم حطس رد تکراشم یاراد یگیاسمه یاهدحاو
 تسا هتفای شهاک یعامتجا یاهدروخرب
 تسین یگیاسمه  باور زا ربخ رگید .دنا هدش یزاجم و یتنرتنیا افرص  باور

 0091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم



 166 ...یزکرم شخب یریذپتسیز نییبت

 اهويرانس ليلحتو هيزجت
  روکذکم یدیلک لماع 91 یارب 94 *94 سیرتام کی هک دش هیهت عقاقتم سیرتام یلامتحا یاه تیعضو یحارق زا دعب
   .تکفرگ رارکت  ناکااختم  راکیتخا    رد وگخکساپ هوکحن یاکمنهار هارمه هب یا همانشسرپ تروص هب هک دیدرگ یحارق
  رکب  یریررکت  هکچ  دکتفیب  راکفتا یدیلک لماوع یور شیپ یاه تیعضو زا کی ره رگا» هک لارس نیا حرق اب نیااختم
  هکس  ساکسا  رکب  همانکشسرپ  لکیمات هب «؟تشاد دهاوخ رگید لماوع یور شیپ یاه تیعضو ریاس  وتو مدع ای  وتو
 زا مادکره یراذگریررت نازیم +9 ات -9 نیب یماترا جرد اب و دندرک مادتا زاس تیدودحم و ریررت یب ،زاسدنمناوت یگویو
  رکظن رد اب سپس .دندرک صخشم زیربت یزکرم شخب یریذپتسیز هدنی  رب ار یدیلک لماوع یور شیپ یاه تیعضو
 زا  اکه هداد یرو   عکمج  اکب .دندش هدام  Scenario wizard رازفا مرن هب دورو یارب اه هداد ،اه ن  زا هداس نیگنایم نتفرگ
 .دیدرگ مهارف درازیو ویرانس رازفا مرن زا هدافتسا نااما ،هقوبرم ناسانشراک
 ،     یوکت لاکمتحا اکب یاهویرانکس :دکهد      یکم هکدارا قکقحم یارکب ار ویرانکس هتسد 9 یلک روق هب درازیو ویرانس رازفا مرن
   ن  داکعبا و سیرتاکم تعسو هب هجوت اب .الاب رابطنا و یراگزاس لامتحا اب یاهویرانس و فیعض لامتحا اب یاهویرانس
 :تسا هدم  تسدب ار ریز یاهویرانس درازیو ویرانس رازفا مرن رد ناسانشراک تارظن ساسا رب و
 ویرانس 9 :یوت یاهویرانس-
 ویرانس 19 :الاب یراگزاس اب یاهویرانس ای یندرکرواب یاهویرانس-
 :فیعض یاهویرانس-
  رکظن رد  ار الاکب   یراگزاکس اکب  یاهویرانکس ،فیعض عیسو یاهویرانس و یوت دودحم یاهویرانس نیب هک تسا یقطنم
 رارت شهووپ رایتخا رد یراذگتسایس و یزیرهمانرب یارب یقطنم و لوقعم ویرانس 19 دادعت ،ساسا نیا رب هک میریگب
  روکذکم  یاهویرانکس عتاورد .دنشاب ینارحب ًالتماک ای  ولطم ًالتماک دنناوتیم هدش جارختسا یاهویرانس نیاربانب ؛تفرگ
 .دنوشیم یحارق درازیو ویرانس رازفا مرن رگلیلحت متیروگلا و قطنم ساسارب

 (یندرکرواب ياهويرانس) الاب يراگزاس اب لمتحم ياهويرانس
 ره یاه تیعضو نیب یشنک مه زا اهویرانس نیا .دراد دوجو هیمورا رهش یورشیپ یندرکرواب یویرانس 19  ومجم رد
    هکس اکب ؛لکمتحم ویرانس 19 نیا و دنوش یم جارختسا رگید لماوع زا کی ره یاه تیعضو اب طابترا رد لماوع زا کی
    قکقحت لاکمتحا تاکجرد رد (زمرت گنر اب ینارحب ،درز گنر هب اتسیا ،زبس گنر اب  ولطم) یاهتیعضو اب یورانس
 .دوشیم هدهاشم زین (0) لودج رد هک روطنامه .دشاب یم توافتم

 (9931 ،شهژپ ياه هتفاي) :عبنم زيربت يزکرم شخب يريذپتسيز لمتحم ياهويرانس -6 لودج

ی و یس ویرانس
 ک

 یس و یویرانس

سیبیویرانس
 هن و ت

سیب یویرانس
شه و ت

 ت

سیب یویرانس
 متفه و ت

 مشش وتسیبیویرانس

سیب یویرانس
 مجنپ و ت

سیب یویرانس
 مراهچ و ت

سیبیویرانس
 موس و ت

سیب یویرانس
 مود و ت

سیب یویرانس
 مای و ت

 متسیب یویرانس

 مهدون ویرانس

 مهدجیه یویرانس

 مهدفه یویرانس

 مهدزناش یویرانس

 مهدزناپ یویرانس

 مهدراهچ یویرانس

 مهدزیس یویرانس

 مهدزاود یویرانس

 مهدزای یویرانس

 مهد یویرانس

 مهن یویرانس

 متشه یویرانس

 متفه یویرانس

 مشش یویرانس

 مجنپ یویرانس

 مراهچ یویرانس

 موس یویرانس

 مود یویرانس

 لوا یویرانس

 

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

ولطم
  

 اتسیا

ولطم
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا
 یراذگ هیامرس
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ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 

 اتسیا

 

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطم
  

ولطم
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطم
  

 رد یراذگهیامرس
 یرگشدرگ

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

   

ولطمان
  

ولطمان
  

 

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
  

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

 

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
  

 اتسیا

ولطم
  

اسحا
ینما س

 نادنورهش ت

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
  

ولطم
  

ولطم
  

سانم دم رد
 ب

ولطمان
  

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
  

یفیک
 زبس یاضف ت

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 

ولطمان
  

 اتسیا

ولطم
  

ولطم
  

ولطم
  

یفیک
 هینبا ت

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
  

ولطم
  

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
  

 یگدولا

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
  

ولطم
  

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
  

 و لمح هب یسرتسد
 لقن

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
  

ولطم
  

ولطم
  

 مدارج هدمع  وتو
ت)نشخ

 ت

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

ولطمان
  

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
  

ولطم
  

ولطم
  

یفیک
 0091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم یگیاسمه  باور ت

  دادکعت ، (دکصرد 19/9.3(  وکلطم  تیعکضو 00 دادعت ،لمتحم یاهویرانس هحفص رد دوجوم تیعضو 919  ومجم زا
     .دکهد یکم ناکشن ار (دکصرد 11/19) ی کنارحب ای  ولطمان تیعضو 411 دادعت و (دصرد 11/00) اتسیا تیعضو 111
    اتکسیا تیعکضو رد لکمتحم  یاهویرانکس  هحفکص رد  دوکجوم  یاکهتلاح زا یمین زا شیب هک تسا ن  زا یکاح جیاتن
 .تسا هداد صااتخا دوخ هب ار نازیم نیرتمک  ولطم تیعضو تیاهنرد و ینارحب تیعضو ن  دعب و دنرادرارت
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 هناگ 3 فيط ساسارب ويرانس ره کيكفت هب اه تيعضو زا کيره دصرد و دادعت ،بيارض :7 لودج
  کیافت هب اه تیعضو دادعت اه تیعضو بیارض  ولطم یاه تیعضو ینارحب یاه تیعضو

S 

 ینارحب  یارش دصرد

 ینارحب  یارش رثکادح

 ینارحب  یارش نازیم

یبولطم دصرد
 ت

 ل هدیا زایتما

یبولطم نازیم
 ت

9- 1 9 

 ینارحب

 اتسیا

یبولطم
 ت

9- 99- 9 90 99 10 9 1 10 9 1 0 S1 

91- 99- 9- 94 99 01 9- 0 01 1 0 4 S2 

90- 99- 1- 94 99 01 1- 4 01 0 4 4 S3 

9- 99- 9 99 99 0 9 1 0 9 1 9 S4 

91- 99- 9- 99 99 0 9- 1 0 1 1 9 S5 

90- 99- 1- 9 99 9 1- 3 9 0 3 9 S6 

99- 99- 0- 9 99 9 0- 1 9 9 1 9 S7 

99- 99- 0- 9 99 9 0- 1 9 9 1 9 S3 

99- 99- 0- 9 99 9 0- 7 9 9 1 9 S0 
99- 99- 0- 9 99 9 0- 1 9 9 1 9 S10 

99- 99- 0- 9 99 9 0- 1 9 9 1 9 S11 

99- 99- 0- 9 99 9 0- 1 9 9 1 9 S12 

99- 99- 0- 9 99 9 0- 1 9 9 1 9 S13 

99- 99- 0- 91 99 9 0- 1 9 9 1 1 S14 

99- 99- 0- 9 99 9 0- 7 9 9 1 9 S01 

94- 99- 01- 9 99 9 01- 1 9 4 1 9 S11 
90- 99- 01- 9 99 9 01- 0 9 0 0 9 S17 

90- 99- 01- 9 99 9 01- 0 9 0 0 9 S18 

91- 99- 31- 9 99 9 31- 4 9 1 4 9 S19 

94- 99- 01- 9 99 9 01- 1 9 4 1 9 S20 

90- 99- 01- 9 99 9 01- 0 9 0 0 9 S21 

91- 99- 31- 9 99 9 31- 4 9 1 4 9 S00 

99- 99- 0- 9 99 9 0- 1 9 9 1 9 S90 
94- 99- 01- 9 99 9 01- 1 9 4 1 9 S24 

90- 99- 01- 9 99 9 01- 0 9 0 0 9 S25 

90- 99- 01- 9 99 9 01- 0 9 0 0 9 S26 

91- 99- 31- 9 99 9 31- 4 9 1 4 9 S27 

91- 99- 31- 9 99 9 31- 4 9 1 4 9 S28 

91- 99- 10- 9 99 9 10- 9 9 1 9 9 S00 

94- 99- 01- 9 99 9 01- 1 9 4 1 9 S99 
90- 99- 01-  9 99 9 01- 0 9 0 0 9 S19 

 (0091 ،شهوپ یاه هتفای) :عبنم

  ویرانکس ن  زا دعب و تیعضو نیرت  ولطم ،(دصرد 0.9)  ولطم ترف 0 بسک اب لوا ویرانس لودج جیاتن ساسارب
  اکب) موس ویرانس سپس و (ینارحب ویرانس 9 و اتسیا ویرانس 4 ،(تیبولطم دصرد 99)  ولطم ویرانس 9 ترف اب) مود
   هکتفرگرارت یدکعب ی اکه هبترم رد (ینارحب ویرانس 4 و اتسیا ویرانس 9 ،(تیبولطم دصرد 99)  ولطم ویرانس 9 ترف
 ، دکصرد-91 ،دصرد-91 ،دصرد-91 ینارحب ترف اب بیترت هب) 41 و 91 ،01 ،11 ،3 ،1 ،91 ،0 ،1 یاهویرانس و ؛دنا
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     رهکش یارکب ار تیعکضو نیرکت  ولطمان (دصرد-991 و دصرد-90 ،دصرد-90 ،دصرد-90 ،دصرد-93 ،دصرد-19
 .دنوش یم رواتم هیمورا
 (یندرکرواب ياهويرانس) الاب يراگزاس اب لمتحم ياهويرانس ليلحت و يدنبهورگ
  اکه  هورکگ زا  ککیره هک درک میسقت هورگ ود هب ناوتیم اه ن  تبارت هب هجوت اب ار الاب یراگزاس اب لمتحم یاهویرانس
  یدکیلک  لکماع 91  ناکیم زا  ترکف  دکنچ ای کی رد توافت یکدنا اب و کرتشم ًالابیرقت یاهیگویو اب ییاهویرانس لماش
 :دنشابیم لیذ حرش هب اه هورگ نیا دنتسه
 (1 :ویرانس لماش)  ولطم ویرانس :لوا هورگ
-90-31-11-01-11-41-91-01-11-91-0-3-1-1-0-4-9-0 : یاهویرانکس  لماکش) اتسیا یاهویرانس :مود هورگ
90-40-99) 
 .(19-00-30-10-10-00-00-10-01 یاهویرانس لماش) ینارحب یاهویرانس :مود هورگ
 رد  ویرانکس 0  و اتکسیا  تکلاح رد  ویرانکس 10 و  دکنراد رارت  ولطم تلاح رد ویرانس 1 ،لمتحم یویرانس 19 نایم زا
 .دنراد رارت ینارحب تلاح
 ويرانس جياتن و دمايپ ريسفت و ليلحت

 زيربت رهشنالک يزکرم شخب ندوب ريذپتسيز ؛بولطم طيارش :لوا هورگ ويرانس
 ، یکهووپ  هدکنی  شور رد  .تکسا هدوب هیمورا رهش رد رتخ یرگشدرگ یورشیپتیعضو نیرتهب رگنایب  ولطم ویرانس
 رد .دراد  ترورکض  یمزاوکل دوجو ن  رد تکرح و نتشاذگ مدت یارب هک یریسم ؛دهد یم ناشن ار یریسم ،ویرانس ره
      ککی رد اکهنت  وکلطم تیعکضو اکجنیا رد .تسا یرورض یاهزاینشیپ زین رضاح قیقحت  وضوم یریذپتسیز هنیمز
 .تسا هتشاد رارت (991 زا دصرد 0.9 بیرض) تیعضو 91 زا  ولطم تیعضو 0 اب لوا ویرانس
  اتکسیا و   وکلطم  یاکه ترکف  نازکیم رد توافت اه ن  ةدننکزیامتم لماع و درادن دوجو ینارحب تیعضو هورگ نیا رد 
   رکب دکیکات نیرتشیب ویرانس نیا رد .دنا هداد صااتخا دوخ هب ار  ولطم تیعضو 0 ،یناوارف ظاحل هب نینچمه .تسا
   رد و تکسا هدوکب (یگیاسمه  باور تیفیک دوبهب ،مدارج نازیم شهاک ،تینما رارترب) نوچ یعامتجا-یگنهرف لماوع
  شهاکک ،    بکسانم دکم رد تکیاهن و (اکه یربراکک یراگزاس دوبهب ،هینبا تیفیک دوبهب) نوچ یدبلاک لماوع مود هلحرم
 .دناهتشاد رارت لقن و لمح هب یسرتسد ،یگدولا

 دوجوم عضو ظفح ؛مارآ و دنک رايسب تارييغت دنور :مود هورگ ياهويرانس
  هورکگ نیا رد .تسا مجنپ و مراهچ ،موس ،مود یاهویرانس لماش هک دوش یم هدهاشم ویرانس ویرانس 10 هورگ نیا رد
  نیرتکشیب ،  یکناوارف رکظن زا  هورکگ  نکیا .تسا نارحب و اتسیا و  ولطم یاهترف نازیم رد توافت هدننکزیامتم لماوع
  یکناوارف دصرد ةسیاقم .تسا هداد صااتخا دوخ هب ینارحب و  ولطم یاه تیعضو تبسن هب ار اتسیا تیعضو دادعت
  یریذکپ تکسیز یور شیکپ شیپ اتسیا ًالابیرقت تیعضو ةدنهدناشن رگید یاه هورگ اب هورگ نیا ینارحب و  ولطم ترف
 تیفیک ظاحل زا هقطنم زا یدایز شخب یدم راکان یاهیگویو لماش رتشیب هورگ نیا .تسا هورگ نیا رد یزکرم شخب
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   یاکهدروخرب شهاکک ،   داکیز مدارکج  وکتو ، ینیکشنرس کت و صخش اهوردوخ شیازفا ،یگدولا حطس ندوب الاب ،هینبا
 دناهدوب هقطنم حطس رد  افد یب یاهاضف ،تسا هتفای شهاک مروت هب بسن نادنورهش دم رد ،یعامتجا

 يرگشدرگ قالخ ةعسوت ناكما مدع ؛بولطمان و ینارحب طيارش :موس هورگ ياهويرانس
      اهویرانکس نکیا قکقحت تروکصرد هکک  تکسا زیربت یریذپتسیز یورشیپ  یارش نیرتدب رگنایب ینارحب یاهویرانس
      یاراد هکک تکسا هتکشاد دوکمن ویرانکس 0   رد تیعکضو نکیا  .تکفرگ دهاوخ رارت یلزان حطس رد هقطنم یریذپتسیز
 ،   نادنورهکش تکینما سکح دوبمک ،اهحرق دافم یارجا مدع ،یبرغ یراد هیامرس هویش هب یاههاگنب شیازفا یاهیگویو
 ، هداکهن شیازفا هب ور هقطنم یدم راکان ،هتفای شهاک یزیچان دح رد زبس یاضف هنارس ،اهدم رد شهاک و مروت شیازفا
 .دناهدوب
   یشهوژپ یملع درواتسد و يريگهجيتن
 ،  تکشاد یکپ رد ار اهرهش هب اتسور یاهترجاهم لیسگ دنور 1491 لاس رد یضرا تاحتصا زا دعب یتیعمج راجفنا 
   دکنور هکک 0991   لاکس زا دکعب هک یروق هب ،دندوب یتیعمج میظع لیس نیا هجوتم گرزب یاهرهش رتشیب نایم نیا رد
 و ؛ دندکش نارجاهم  ذاج و داقم شیپ زاشیب گرزب یاهرهش رگید تفر نیب زا اهرهش رد یاهقطنم ماظن یاهموظنم
  تکسا هدش یعس قیقحت نیا رد نیاربانب ؛دهدیم رارت دیدرت دروم تنواس تهج ناام ناونع هب ار اهن  یریذپتسیز
 19     زا روکظنم نکیا یارکب و هداد رارکت یبایزرا دروم یریذپتسیز یاهصخاش ظاحل زا زیربت رهشنتک یزکرم شخب
  (یکطیحم  تکسیز و یکسرتسد ،  یکضارا یربراکک - یدکبلاک ، یعاکمتجا -یگنهرف ،یدااتتا) هفلوم 0 بلات رد صخاش
      هکک تکسا هدکش هدافتکسا ککمکیم رازفامرن زا اهرییغتم نیب هطبار  ون و یجنسررا و لیلحت تهج .تسا هدش هدافتسا
  تکیاهن رد و هدوب (لقتسم و یریذپررا ، ده ،یهجو ود ،یمتسیس هدننک لرتنک) تیعضو دنچ رد یاهرییغتم ییایوگ
  تکیفیک ،زب کس یاضف تیفیک ،بسانم دم رد ،نادنورهش تینما ساسحا ،اهیربراک یراگزاس ،یراذگهیامرس) لماع 91
  یدکیلک نارشیپ ناونع هب (یگیاسمه  باور تیفیک ،نشخ مدارج هدمع  وتو ،لقن و لمح هب یسرتسد ،یگدول  ،هینبا
   هکس رد هکنامگ تروص هب ناسانشراک رظن هب هجوت اب لماوع نیا .دناهدش هتخانش زیربت یزکرم شخب یریذپتسیز رد
     رکظن زا لکصاح جیاکتن .دکنا  هدکش یکحارق درازیو ویرانس  یحم رد لیلحت تهج ( ولطمان و  ولطم ،اتسیا تیعضو
   .تکسا هدوکب (19  راگزاکس ،011  فیعکض ،9 ی وکت) وی رانکس      وکن راکهچ رگناکیب درازیوویرانکس  یحم رد ناسانشراک
  بکلطمان ،  وکلطم ) تکلاح    هکس رگناکیب رکیزبت رهشنتک یزکرم هقطنم رد یریذپتسیز (لمتحم) راگزاس یاهویرانس
   هکقطنم نکیا یارب یریذپتسیز ظاحل زا ام  ولطم ویرانس اهنت لوا ویانس هک یروق هب ،تسا هدوب (اتسیا و (ینارحب)
    هدوکب (یگیاکسمه  کباور تیفیک دوبهب ،مدارج نازیم شهاک ،تینما رارترب رب رتشیب هک تسا هدوب دصرد 0.9 نازیم هب
   لکباقم رد .تکسا هدش دیکات اهیربراک یراگزاس دوبهب ،هینبا تیفیک دوبهب)نوچ یدبلاک لماوع مود هلحرم رد و تسا
 1.9   یاتکسیا بیرکض جنر رد و تسا هداد صااتخا دوخ هب ار ویرانس یناوارف نیرتشیب ویرانس 10 اب هک اتسیا ویرانس
   ندوکب الاکب ،   هکینبا تکیفیک ظاکحل زا هقطنم زا یدایز شخب یدم راکان یاهیگویو رگنایب و دناهتفرگ رارت دصرد 1.9 ات
  دکم رد ،   یعاکمتجا یاکهدروخرب شهاکک ،دایز مدارج  وتو ،ینیشنرس کت و صخش اهوردوخ شیازفا ،یگدولا حطس
  ولطمان یاهویرانس تیاهن رد .دناهدوب هقطنم حطس رد  افد یب یاهاضف ،تسا هتفای شهاک مروت هب بسن نادنورهش
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     یراد هیامرکس هویکش هکب یاکهها  کگنب شیازکفا یاهیگویو یاراد دصرد 1.9 ات 9 یدصرد بیرض اب ویرانس 0 دادعت اب
  رد زبکس یاضف هنارس ،اهدم رد شهاک و مروت شیازفا ،نادنورهش تینما سح دوبمک ،اهحرق دافم یارجا مدع ،یبرغ
 .دناهدوب ،هداهن شیازفا هب ور هقطنم یدم راکان ،هتفای شهاک یزیچان دح
    شهاکک رکییغت تکهج اجنیا رد ،تسا هدوب ینارحب  رق هب دوجوم دنور همادا رگنایب اهویرانس لیلحت زا لصاح جیاتن
      تکیبولطم تمکس هکب شیارکگ و دوکجوم یاهتیعضو دوبهب و یریذپتسیز ظاحل زا  ولطمان لمتحم یاهتیعضو
 .دنشابیم یرورض ریز یاهداهنشیپ زیربت رهش یزکرم شخب رد یریذپتسیز
 یرهش دم رد دوبهب تهج رگشدرگ  ذج رب ینتبم یرهش هدوسرف و دم راکان یاهتفاب ینیرف زاب -
 اهیگدولا شهاک و زبس یاضف یاههنارس دوبهب -
 یرهش  افدیب یاهاشف شهاک -
 عبانم
 :یدروم هنومن یرهش هعسوت حرق رد یرهش یریذپتسیز موهفم هاگیاج یسررب ،(1091)یلترای دیحو و یداجس تیژ و نسحم ،داوندحا

 00 هرامش ،مهدزناش لاس ،دیدج هرود ،ناریا یایفارغج نمجنا یللملانیب و یشهووپ-یملع همانلاف)ایفارغج ،(ناجنز رهش عماج حرق
  ناتکسهد)    یدروکم هکعلاطم یاتکسور ی اکه  هاگتنواکس یریذپ تسیز رد یداه یاه حرق یارجا تاررا یقیبطت لیلحت ،(1091)لداع ،نایاباب

 زیربت هاگشناد ؛یرهاف دمحم -امنهار داتسا ،ایفارغج دشرا همانایاپ ،( اودنایم ناتسرهش یبونج داب  تمحرم
 همانلاف ،زیربت رهش یزکرمتفاب تتحم رد هلخادم یدنبتیولوا و یبایزرا ،(1091)هدازنیسح میرک و یوسوم دیعس و یفطام ،یریاب

 متفه لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهووپ-یملع
 ی رهکش    رادکیاپ هعکسوت یاتکسار رد اهرهش یریذپ تسیز تیلبات ،(9091)ییالوت نیمیس و روپ ناساس هنازرف و هزمح ،یداب  دس یرفعج

 .ناریا ییایفارغج نمجنا یللملا نیب و یشهووپ-یملع همانلاف ،(نارهت رهشنتک :هعلاطم دروم)
 هیرشن ،جدننس رهش ود یاهقطنم یریذپتسیز نازیم شجنس ،(9091)یناتسدرک یورسخ ابیرف و یناوضر اضردمحم و نیسح ،داونیمتاح

 4 یپایپ هرامش ،لوا لاس ،یطیحم تارقاخم لیلحت
  رادکیاپ    هعکسوت درکایور اکب یرهش یریذپتسیز رد یرهش یزیرهمانرب رروم یاهصخاش یبایزرا و شجنس ،(0091)یضترم ،هداز نسح

  یزکیر  هکمانرب   و اکیفارغج شکخب ،یناسنا مولع و تایبدا هداشناد ،نامرک رنهاب هاگشناد ،(نامرک رهش هناگراهچ ققانم :یدروم هعلاطم)
 .یرهش
 ،RALSPI    لدکم اکب هکیمورا یرهش ققانم یریذپ تسیز یجنس تیلبات ،(1091)مدقم یبارعا هیروح و هدازیلع اراس و هنازرف ،روپناساس

 .140-300 ،34 هرامش ،31 هرود ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن
  اتکسا ،   یزاکسرهش دکشرا هکمانایاپ ،نارهت یرادرهش 1 هقطنم 9 هیحان یاهلحم رادیاپ هعسوت رب یرهش یریذپتسیز ریرات ،(1091)ادن ،یببس

 .تشد افص دحاو یمتسا داز  هاگشناد ،یلگدیب یمفاک سابع-امنهار
 ،مو کهفم ،  یرهکش یریذکپ تسیز ،(4091)داون یعازخ غورف و هنگنز محا و نایعیفر یبتجم و ییالوت نیمیس و دمحم ،یناجن رهم ینامیلس

 4 هرود ،یرهش یزیر همانرب یایفارغج یاههشهووپ ،اهصخاش و داعبا ،لوصا
  داتکسا ،ایفارغج دشرا همانایاپ ،(نیوزت رهش :یدروم هعلاطم) یرهش هدوسرف یاهتفاب یریذپتسیز شجنس ،(1091)هیضرم ،یهوبناشلاق

 .نتیگ هاگشناد ،یناسنا مولع و تایبدا هداشناد ،هداز ییات  لعامسا -یامنهار
 ، نارکهت یرادرهش 1 ةقطنم نایرب هلحم یدروم ةعلاطمف تکراشم درایور رب دیکرت اب یریذپ تسیز لماوع شجنس ،(9091)داجس ،هدازیلع

 .یزکرم نارهت دحاو ،یمتسا داز  هاگشناد ،یحیسم یدارم زاراو رتکد ییامنهار هب دشرا یسانشراک همان نایاپ
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    و اکیفارغج یرکتکد هلاکس ،  (دهکشم رهکشنتک :یدروم هعلاطم) یرهش یزیرهمانرب رد نیون تفایهر ،یریذپتسیز ،(1091)یدمحم ،یربنت
 دهشم یسودرف هاگشناد ،یناسنا مولع و تایبدا هداشناد ،یهواش ءازجا دمحم -امنهار داتسا ،یرهش یزیرهمانرب
 ،  اکیفارغج هورکگ ، روکپناساس هنازرف -امنهار داسا ،ایفارغج دیرا همانایاپ ،زاوها رهشنتک ققانم رد یریذپتسیز لیلحت ،(0091)دیما ،یفیطل

 زاوها هاگشناد
 ،     هکیمورا رهکش رد دکیدج و یناکیم یاکهتفاب اب هسیاقم رد هدوسرف یاهتفاب یریذپتسیز یدنبهبتر شجنس ،(1091)ایرر ،ییاشاپدومحم

 .هیمورا رون مایپ هاگشناد ،ینامیلس اضریلع ،ایفارغج دشرا همانایاپ
 .(0091) ناسم و سوفن یرامشرس ،ناریا رام  زکرم
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