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 یفسوي یلع
 ناریا ،نانمس ،یمتسا داز  هاگشناد ،نانمس دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج یارتکد یوجشناد

 1ناغرا سابع
 ناریا ،نانمس ،یمتسا داز  هاگشناد ،نانمس دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ رایشناد

 یبايماک ديعس
 ناریا ،نانمس ،یمتسا داز  هاگشناد ،نانمس دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ رایشناد

 41/39/3091:شریذپ رودص خیرات 30/19/3091:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   بولطمافج افي بولطم نوگاجوگ يدبلان و يداصتقا ،يعامتجا رارآ هن رسا يراش  زخ جياتج زا يکي راش هب اتسور ماغدا و قاحلا
  ففلتخم داعبا رد ريخا نايلاس رد رايراش ناتسراش رد راش دهاش راش.دراذگ يم ياجرب راش رد هدش ماغدا يياتسور ياه هصرع رب ار
  رد دفجاوت يم راش هب اتسور ماغدا و قاحلا و يراش  زخ فلتخم بجاوج هب هجوت ورسا هتفاي  رتسگ يعامتجا ،يداصتقا ،يدبلان
 و يراش  زخ لماوع يسررب هب رضاح شهوژپ رد ور نيا زا ؛دوش عقاو رریم راش يتآ يکيزيف ةعسوت زا يرت قيقد زادجا مشچ ميسرت
      زا رافش دهافش هفب يياتفسور يافه   هاگتجوکفس مافغدا و قاحلا يدبلان-يتسيز طيحم و يگ هرف-يعامتجا ،يداصتقا ياهدمايپ و رارآ
 و 5000   يجافمز عفطقم ود رد 5  رفسد ل TM يا هراوهام ريواصت کمن هب قيقحت زايج دروم ياه هداد ودش هتخادرپ نا ناس هاگديد
 شيازفا لماع رااچ داد ناشج وين  ور هب اه هتفاي ورسا هدش يروآ عمج قيقحت هما شسرپ ليمکت زيج و رود زا شج س نو ف و 5600
  و دفلوم ياهريلاعف فعض ،رلود فيعض تراظج و ترارقم ،نيجاوق فعض ،تالغتسم يرادهيامرس يروآدوس ،ترجاام و ريعمج
 يراش  زخ زا هلصاح جياتج ني نمه ورسا هدش راش دهاش رد يراش  زخ عيرست بجوم روبزم ههد ود رد ،يديلوت يرادهيامرس
 و   يموفق مافغدا ،8/0      نيگجافيم افب يرافش زافس رخافس و اليو غاب  رتسگ هن داد ناشج يهلد  ور هب راشدهاش يياضف تالوحترد
     بآ عفهج هفب يفعارز بآ شهافن ،8/8   نيگجافيم افب اه غاب بيرخت ،6/8 نيگجايم اب لاغتشا راتخاس تارييغت و يعامتجا ماجسجا شهان
 .رسا هدوب هيحاج رد يراش  زخ  رتسگ يياضف تاررا هلمج زا ،دصرد 9/5 نيگجايم اب يراش برش
 
 .رهش دهاش ،تسیز طیحم ،یضارا یربراک رییغت ،یدبلاک تالوحت ،یرهش شزخ :یدیلک تاملک
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 همدقم
   رد هکلمج زا اکیند یاهروشک زا یرایسب رد یرهش ییاضف و یناام یاه هدیدپ نیرتمهم زا یای یرهش عیرس شرتسگ
     مکظن ندکش لکتخم بکجوم دراذگ یم یاج رب ییاضف – یناام ددعتم رابنایز تاررا هیایاجن  زا رافتا نیا.تسا ناریا
   رد ادکتبا رد یرهکش ناباتش شرتسگ.تسا هتشاد یپ رد ناریا هلمج زا ایند گرزب ی اهرهش نوماریپ رد هویو هب ییاضف
  هکب یسایس دااتتا هزوح رد هابتشا یاهتسایس ذاختا ررا رب جیردت هب و تسا هداد  ر ایند گرزب یاهرهشردام و اه رهش
        یاهاکضف یرهکش ناماکسبان دکشر لکیلد هکب رکیخا ی اکه ههد رد.دیسر مه ینایم و  سوتم یاهرهش و ققانم و یحاون
   هزادکنارد یناکام–    ییاکضف فکلتخم داکعبا رد یگفتش  نیا .تسا هدش یگفتش  راچد فلتخم یاه هصرع رد ینوماریپ
  بکیرخت ، لاغتکشا   راتخاکس رد رکییغت ، تکیعمج تفاب و بیکرت رد رییغت ،یضارا یربراک رییغت ،یرهش یاههاگتنواس
 .تسا هدهاشم لبات یتیموت ماغدا ،تسیز  یحم
    تتاکشم ادکتبا رد دیاکش ، تکسا هدرک روهف9001 لاس رد راب نیلوا یارب یرهش شزخروبزم تاحیضوت هب هجوت اب
     اکت شهووکپ ککی ساکسا رب.تسا هدش گنرمک لبت اهتدم زا هدیدپ نیا تبثم تاررا اما تسا هتشادن اه رهش یارب زراب
  دکصرد 01   زا شیکب هکک دوش یم ینیب شیپ و دبای یم شیازفا عبرم رتمولیک لیام نویلیم 0/1 یرهش ققانم 9990لاس
 ( Lawrence,2012).دهد یم  ر ایس  رد هعسوت
   تکیعمج دکشر.تسا هدرک داجیا ار یرهش شزخ نوچمه یتاعوضوم یرهش لرتنک لبات ریغ ترجاهم و ناباتش دشر
  اکه     رکشهنتک  ارکقا رد ندکش یتعنکص دربهار ذاختا.دنتسه هتسباو رگیدای هب میقتسم روق هب ود ره یرهش شزخ و
   اهرهکشنتک  ارکقا یاه رهش و اه اتسور هجیتن رد .تسا هداد رییغت تدش هب ار یا هم وح یاه رهش و اه اتسور دااتتا
     هکب ییاتکسور ققاکنم رکییغت ناونع هب ناوت یمار یرهش شزخ هدیدپ روظنم نیمه هب.تسا هدرک لیدبت همانرب نودب ار
  یکپ رد ار  اکه   لکگنج و یزرواکشک یاه نیمز و تسیز  یحم نتفر نیب زا دننام یتاعبت هک درک یقلت کچوک یاه رهش
  ادکج ققانم رگید زا یلاخ یاهنیمز هک دوش یم ییازجم یحاون رد هعسوت یگدنکارپ بجوم یرهش شزخ.تسا هتشاد
       یکم لاغکشا ار یتکسیز  یکحم شزرا اکب یحاوکن و ،  یزرواکشک شزرا اکب یاهاضف یرهش شزخ نیچمه.تسا هداتفا
  دوکبمک ، تکسیز  یحم بیرخت ،لاغتشا راتخاس رد رییغت ،ییارگ تیموت نوچمه ییاهشلاچ یرهش شزخ نیاربانب.دنک
  دکشر یاری  ذکپ اکت دوش یم یزرواشک یاهنیمز رد "یگدنروخ" بجوم یرهش شزخ.دراد هارمه هب ار...و ،یعارز   
    رد یددکعتم یاکهحرق و شهووکپ ریخا نایلاس رد.دنشاب اهرهش رد هعسوت یالاب یاضاقت یوگخساپ و تیعمج دیدش
   هدکیدپ نکیا شرتسگ زا یریگولج یارب زین یددعتم یاهحرق نینچمه و تسا هتفرگ تروص یرهش شزخ صواخ
  هکب صخشم همانرب نودب و هنالوسم ریغ و یقطنم ریغ لاش هب یرهش ی اه زاس و تخاس زونه اما.تسا هدش بیوات
   رهکش رد یزرواکشک ی اکه نیمز راحلا و ماغدا بجوم هک دراد همادا یرهش یاه هموح یزرواشک و زاب یاهاضف یوس
           یاکهنیمز ظکفح روکظنم هکب ن   رکخم و یکفنم تارکرا شهاکک یارکب  وکضوم نیا هب نتخادرپ ور نیا زا.تسا هدش
     هدکیدپ نیکیبت نمکض اکت تسا ن  ددص رد قیقحت نیا ساسا نیا رب.تسا یورورض ققانم رادیاپ هعسوت و یزرواشک
    خکساپ اکب دکسر یم رظن هب.دیامن نشور رایرهش رهش دهاش رهش رد ار یرهش شزخ یاه دمایپ و لماوع یرهش شزخ
 .تساک روبزم رهش رد ار هدیدپ نیا رابنایز تاررا ناوت یم روف تالاوس هب
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 يرظن ینابم
  نیکیبت رد   یرررکم شکقن ،یرهش هدنکارپ و نوزومان هعسوت و یرهش شزخ هدیدپ هنیمز رد فلتخم یاه هیرظن یسررب
  هکب یرهش ناباتش دشر ناهج یاهروشک زا یرایسب رد .دراد ینوماریپ ییاتسور یاههاگتنواس رد هدیدپ نیا یاهدمایپ
 (Jaeger et al, 2010 ).تسا هتشاد یپ رد ار یدایز یاهینارگن تسیز  یحم رب ن  رابنایز تاررا لیلد
   یکم رازاکب دااتتا رد یدااتتا دشر یتاذ ار نوزومان هعسوت 9ستنزوکو0 کدوب ،1زنیگیهریظن نازادرپ هیرظن زا یا هدع
  و تعنکص لماش یدودحم نیون شخب هک دنا هدرک نییبت هعسوت لاح رد یاهروشک رد ار یا هناگود هعسوت اهن  دنناد
    یکم موادکت و هتکشاد دوجو اتسور لوح اتدمع یعیسو یتنس شخب و رهش لوح اتدمع هک تسا یراد هیامرس دااتتا
       رد زکین یکایزیف رکظن زا اهرهکش تکیعمج شیازکفا نمض یگناگود نیا هجیتن رد.( deep and saklani ,2014 ).دنبای
  یزرواکشک زا اهتیلاعف شرتسگ هنیمز هک تسا یا هنوگ هب تارییغت نیا .میتسه رهش رد یدبلاک یگناگود دهاش اهرهش
      یاهرهکش رد هکک یا هکنوگ هکب تکسا هتخاس مهارف ار اهزاس تخاس ینونات ریغ و ینونات شیازفا و یزرواشک ریغ هب
 .تسا هدش هیور موس ناهج یاهروشک رد هویو هب اهرهشنتک ینوماریپ
 ه  کک یدوکمع و یقفا فلتخم داعبا رد رهش کی یدبلاک یاهاضف و اه یربراک یفیک و یمک شیازفا هب یملع موهفم رد
     ناوکت یکم ناکیم نکیا رد (39 :0191 ، یداکب  یگنز).درک رتقا یایزیف هعسوت ناوت یم دریگ یم ماجنا نامز لوق رد
 ،   ناراکامه و نیمکس  هداز میهارکبا).درک رتقا رهش یدبلاک و یایزیف هعسوت رد لماع نیرتیلصا ناونع هب ار تیعمج
  رروکم لماوعزا زین رازاب ربارب رد تلود شنکاو و یرازاب یاهورین دننام یدااتتا ریظن یلماوع ن  زا دعب و (31 :0391
   و نوزوکم هعکسوت هب دشاب هطباض یب و عیرسدنور نیا هچنانچ.( street,2007:133).تسا اهرهش یایزیف شرتسگ رد
        یکپ رد رهکش یارکب یدکبلاک و یناکسنا ددکعتم تتاکشم و لیاسم اعطت و .دیماجنا دهاوخن یرهش یاهاضف گنهامه
 .(31:4391 ،یسودرف )تشاد دهاوخ
    شرتکسگ یکنعم هکب هک تسا "یرهش شزخ" ریخا یاه ههد رد هویو هب اهرشهنتک ناباتش شرنسگ یاه دمایپ زا یای
   رکگید تراکبع هب ای یرهش شزخ. ( Audrey ,1985:45) دراد هارمه هب یفنم راب بلغا هک ینوماریپ یحاون رد اهرهش
           هدکش لیدکبت اکایرم  تکلایا روکشک رد هتکشذگ هکهد جنکپ لوکق رد یکض  ارا یربراکک بکلاغ یوگلا هب ییور هدنکارپ
 رد 9101     هکهد زا وکگلا نیا.تکسا هدکش  وکطعم ن  هب یدایز رایسب هجوت یلم حطس رد ریخا نایلاس رد هچانچ.تسا
       رکظت رد ییاکایرم  یاهرهکش صتکخم یا ه دکیدپ ناوکنع هب دیدم یاه تدم ات و حرطم یدج روق هب یرهش نامتفگ
  نکیا رد نیشام هزادنا زا شیب دیلوت و اه هداج هیور یب زاس و تخاس نازرا یاه نیمز روفو رقاخ هب هک دش یم هتفرگ
   هکتفای هعکسوت یاهروشک یاهرهش رتشیب هک تسا هدش لیدبت یناهج یا ه دیدپ هب هزورما دیدپ نیا اما.داد دخر روشک
 .(43: 1091 ،ناراامه و ینیاشم).دنتسه وربور ن  اب هعسوت لاح رد و
      ککچوک یاهرهکش یکتح و لکپورتم یحاوکن هدنکارپ و عیرس دشر یانعم هب هک تسا یحتطصا یرهش ییور هدنکارپ
     شرتکسگ زا تراکبع یکقفا شنکارکپ. (01: 1391 ، هداز ساکبع) تسا هدش هدیشک ییاتسور یحاون یخرب رد هک تسا

                                                           
1 -Higgins 
2 -Boeke 
3 -Kuznets 
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     رهکشزا جراکخ یا هکموح ققاکنم و اه هارهاش لوق رد اه هداهد و اهرهش مکارتم زکارم زا نوریب هب ااتادوخ و هدنکارپ
   یتاکفتا ندکم  مهدرگ هک دشاب یم یناسنا یاهاگتنواس رد یدیدج اتبسن یوگلا یقفا شنکارپ رگید یترابع هب ای تسا
           لکیبموتا عیکسو دربراکک لوکلعم و تکسا هدکش داکجیا یاهدکحاو لاکش یراوکن ی اکه   هعکسوت و مکک مکارت اب نکاسم
 .(01-991 صص:1091 ،ناراامه و یرراو)دشاب یم
   اکی دکهد یم  ر نوماریپ هب یزکرم رهش زا اه تیلاعف ناام رییغت و ییاجباج هجیتن رد هک تسا یدنیارف یرهش شزخ
 3391 ،     ناراکامه و اکناوت ایکض)تسا یکفنم ن  دربراکک بلغا هک تسا ییاتسور یحاون رد اهرهش شرتسگ یترابع هب
    روکق هکب یا هدکعات چیه نودب هایروطب دوش یم هدید یمظنمان دشر رهش هدنکارپ دشر رد رااساریه هاگدید زا(001:
    صخکشم یارکب یکیور هدنکارپ حتطصا تسا دقتعم روقیت .(19 :1191 رااساریه) تسا هتفای دشر مظن یب و هدنکارپ
 131 :3391 ،   دروکفیت).دور یکم راکک هب تسا هدش داجیا ن  هعسوت و دشرررا رد هک یرهشردام یحاون شرتسگ ندرک
 و ینیشن هموح عتاو رد.دوش یم فیرعت ینیشن هموح ناونع هب هقطنم کی رسارس رد یرهش یوگلا  ون نیا شرتسگ(
   رتکقا یزککرم یاهرهش زا جراخ یرهش ردام ققانم هب اه هموح اساسا دنتسه رگیدمه  دارتم یرهش ییور هدنکارپ
      نیکب اتدکمع و دکنا هدکش عکتاو رهش یلخاد یاهزرم یارو تسرد هک دنتسه یتتحم اه هموح یلخاد ققانم.دوش یم
      رتکشیب و رتدکیدج اکمومع هکک دراد رارکت  اکه  هکموح ینوریب گنیر ن  زا سپ.دنا هتفای شرتسگ 9101 ات 9001 اه ههد
 ( ناراامه و ینیاشم). دنتسه ینواسم
     ار یرهکش شزکخ نوکچمه یتاعوکضوم یرهش ققانم هب ترجاهم و تیعمج دشر لرتنک لبات ریغ شرتسگ عتاو رد
               هتکسباو رگیدکای هکب میقتکسم تروکص هکب ود رکه یرهکش شزکخ و تکیعمج دکشر لاکح نکیا اب.تکسا هدرک داجیا
    هکجیتن رد و هداد رکییغت تدکش هب ار ییاتسور ققانم دااتتا ،ندش یتعنص دربهار ذاختا و یدااتتا تاحتصا.دنتسه
  ییاتکسور ققانم رییغت ناونع هب ار یرهش شزخ ور نیا زا.تسا هدرک لیدبت یزیر همانرب نودب یاهرهش هب ار اهاتسور
  و یزرواکشک ی اکه      نیکمز و تکسیز  یکحم نتکفر نیکب زا دننام یتاعبت هک درک یقلت ناوت یم زین کچوک یاهرهش هب
      شزکخ ن  یکپ رد و اهرهکش شرتکسگ رکیخا ههد دنچ رد ( ,deep and saklani,2014).تسا هتشاد یپ رد ار اهلگنج
        داکجیا ثکعاب اهروکشک بکلغا رد و هتکشاذگ ریراکت نییاکپ مکارت اب ینوماریپ ققانم رب دوخ ددعتم یاهیگویو اب یرهش
 ی اکه  نیکمز هلیسو هب هک دوش یم ییازجم یحاون رد هعسوت یگدنکارپ بجوم یرهش شزخ.تسا هدش یدج تارییغت
 .دنا هداتفا ادج ققانم رگید زا یلاخ
     شزکخ رد عکتاو رد.دوکمن هدهاکشم   حوکضو هکب ار  یرهکشاریپ یحاون یضارا یربراک رییغت ناوت یم یرهش شزخ رد
  تروکص یغاب و یعارز یاهنیمز رد رییغت نیا تسا نامم لاح ،دوش یم یضارا یربراک رییغت هب رجنم هشیمه یرهش
  عکتاو رد ( 19 ،9391 ، یزرکم ردات).دنک ادیپ دومن اه هپت و اه هوک رد راد بیش شیبو مک یاه هنماد و اهلگنج ای .دریذپ
   رد یرهکش نینکاکس ن  هجیتن رد هک دوش یم داجیا نیمز یارب اضاقت شیازفا یرهش تیعمج شیازفا اب یمزیناایم یق
   نکیا هکک ،  دنوکش یکم نوماریپ ییاتسور یحاون یاه نیمز  رات و یزادنا گنچ هب روبجم نیمز هب دوخ زاین ندرو رب
   یکم یراکجت –  یتعنکص  اکی ینواسم یربراک هب اه ن  یربراک رییغت و یزرواشک یاه نیمز تمیت شیازفا ثعاب لماع
  یکم ببس دنیارف نیا.دوش یم جراخ دیلوت و دااتتا سرتسد زا یزرواشک یاهنیمز زا یرایسب دنور نیا همادا اب .دنوش
     یعاکمتجا رکظن زا و دکهد تکسد زا رتشیب هچ ره ار دوخ یدااتتا تیمها اتسور  یحم رد یزرواشک شخب هک دوش
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   یاههاگتنواکس ییاکضف ی اکه    رتکسب ریخکست و یرهکش شزخ اب.(10 :4191 ،نایزوتاک )ددرگ تیمورحم راچد یسایس
    یاهراتخاکس اکب یدکبلاک-  ییاکضف و یکگنهرف ، یعاکمتجا ، یداکاتتا داعبا یمامت رد یرهش لیاسم ینوماریپ ییاتسور
 رد ناس نیدب .تسا ییاتسور ققانم یفرع یاه نیمز یربراک شرگد ن  یا هصرع دومن هک ددرگ یم جوزمم ییاتسور
    ادکها نیماکت تفگ ناوت یم. دوش یم یدوکر لوحت راچد ن  یدام ریغ و یدام یاه هیامرس و اتسور دنیارف نیا یپ
           ).تکسا هکجاوم یداکینب شلاکچ اکب یا هکقطنم یاهراتخاکس نیکنچ مکه یرهکشو ییاتسور یاهاضف رد رادیاپ هعسوت

Audrey,1985:454 ) یزرواشک شزرا اب یاهاضف.دهد یم شیازفا ار یمومع تامدخ هنیزه یرهش شزخ نینچمه، 
       ن  ساکسا هکک دوکش یکم ییاکجباج و کرکحت لدم کی داجیا ثعاب و دنک یم لاغشا ار اه زادنا مشچ و یتخانش موب
    ینتاکشم اکب هارکمه بلغا یرهش شزخ نیاربانب.تسا هتفرشیپ لقن و لمح و اه ارگرزب و اهرهش شرتسگ ،لیبوموتا
  ییاکهورگ یارب لاغتشا اب یسرتسد لاشم ،ییارگ تیموت هدیدپ لثم ییاهشلاچ .تسا هعسوت لاح رد یاهروشک یارب
     ققاکنم رتکشیب یارکب هکک تسا یلاح رد نیا.دنک یم دراو یزرواشک یاه نیمز هب هک ییاهبیس  ای و دعاسمان  یارش اب
     هکب یرهکش شزخ.دکنی  یکم رامش هب عبانم هیلوا داوم و اذغ دیلوت یارب عبانم نیرت یلصا یزرواشک یاه نیمز یرهش
     یوکگ خکساپ و تکیعمج دیدکش دشر یاریذپ ات دوش یم ییادتبا یزرواشک یاه نیمز رد "یگدنروخ" ثعاب تعرس
 ( Li,s, and Nadolniyak,2013).دشاب اه رهش رد هعسوت یالاب یاضاقت

 يرهش یيور هدنکارپ ياهدمايپ و اهیگژيو :1 هرامش لودج
 درفنم یدنب هیحان-مکارت نییاپ حطس-تلود رادتتا ندش فیعض-هات هات هعسوت-یربراک فلتخم  اونا ییاضف ییادج-نوریب تمس هب دودحمان هعسوت-نییاپ مکارت اهیگویو 1

 یعامتجا و یگنهرف یگتخیسگ-تیعمج شیازفا-   دوبمک-یرهش لاوز-یایفارت تتاشم-زاب یاهاضف نادقف-یزرواشک یاهنیمز بیرخت اهدمایپ 0

 1091 ،ناراامه و ینیاشم :عبنم

 قيقحت یسانششور
  زا یکسانش شور رظن زا .تسا یبیکرت ،قیقحت شور رظن زا و رگنافرژ و یلیلحت-یفیصوت یتیهام رظن زا رضاح هلاقم
    رد.دکش هدافتکسا یداتکسا تاعلاطم و عبانم زا شهووپ یایروئت  وچراچ نیودت یارب. تسا هدش هدافتسا یفیک هویش
 .دش  اختنا یصاخ شور شخب ره اب بسانتم قیقحت زاین دروم یاه هداد یرو درگ و قیقحت  ده یاتسار
 :ییور هدنکارپ زا یشان هتشذگ لاس تسیب رد رهش دهاش یدبلاک تالوحت هعلاطم شور.فلا
 0091 ات 0191 ینامز عطقم ود رد هعلاطم دروم هدودحم یا ه راوهام ریواات هیهت-1
 یا هراوهام ریواات یور رب مزال کیرتم ویدار و یسدنه تاحیحات ماجنا-2
 رهش دهاش یفرعو یتامدخ هدودحم یروتکو هیال ساسا رب ریواات ندیرب-9
 یضارا یربراک هشقن هیهت-9
 ینادیم تادهاشم قیرق زا هدش هیهت یاه هشقن یدنب هقبق و تتد-4
  هدکش هدارا رام  اب ن  رابطنا و هدش صخشم ینامز هرود ود یارب رهش حطس رد اهیربراک زا کی ره تحاسم نییعت-0
 رهش دهاش یرادرهش یوس زا
 :رهش دهاش رد یرهش شزخ زا لصاح یضارا یربراک رییغت زا یشان یاهدمایپ و لماوع یبایزرا شور- 
   یاکضف اکب هبحاام و یدانسا شور زا روبزم هرود رد رهشدهاش یرهش شزخ دنور رد رروم لماوع لیلحت و ییاسانش یارب
    دهاکش رد یرهکش شزکخ زا لصاح لماوع یاتسار رد.تسا هدش شزادرپ اههداد ،ویک شور اب و هدیدرگ هدافتسا نامتفگ
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   هرکهی یکلیلحت–  یفیکصوت شور هب دوجوم داتسا هعلاطم و هتفای راتخاس همین یاه هبحاام و ینادیم تادهاشم زا رهش
 ی اکه  هکبنج زا    رکضاح قکیقحت یاهدکمایپ لیلحت و یسررب یاتسار رد نینچمه( 011: 1091 ،یفسوی).تسا هدش هتفرگ
      ترکایل فکیق رد یکلحم ناکگربخ بکسانتم دادعت رظن و یفلد شور ،یدااتتا و یعامتجا ،یتسیز  یحم ،یدبلاک فلتخم
   .تسا هدوب شزادرپ هدافتسا دروم
 هعلاطم دروم هدودحم یلامجا یفرعم
   یرهکش هکی  حان زا روکظنم .دکهد یم لیاشت نارهت ناتسا رایرهش ناتسرهش رد رهش دهاش یاضف ار قیقحت هعلاطم دروم هیحان
  راکم  زکرم) 11010 دودح یتیعمج اب راتاه140 یبیرقت تحاسم هب ییاضف زا تسا ترابع قیقحت  وضوم و "رهش دهاش"
 .دراد رارت رهش دهاش یرادرهش تیریدم تحت هک رفن رازه( 0091 ،ناریا

 
 (ناگدنراگن ميسرت :عبنم)رايرهش ناتسرهش و نارهت ناتسا ،ناريا رد رهش دهاش رهش یسايس تيعقوم هشقن :1 هرامش لكش

 جياتن و ثحب

 رهش دهاش يدبلاک تالوحت
   ینواکسم یربراکک (1   لودکج) دکهد  یکم ناکشن 0091 و 0191  یاکه  لاکس یکق رهشدهاش یدبلاک یاضف تارییغت یسررب
  راکتاه 111  دودکح ینواسم یربراک0091 لاس رد .تسا هتشاد رب رد ار یرهش یاضف لک دصرد01/31 ربارب ،راتاه10/44
  یربراکک ،0191      لاکس رد .تکسا هتکشاد دکشر رکبارب مین ود زا شیب هک تسا هتفرگرب رد ار رهش یاضف دصرد 1/04 ربارب و
   یراکجت یربراکک0091 لاس رد هک یلاح رد. تسا هداد لیاشت ار یرهش یاضف لک دصرد 0/9 اب ربارب ،راتاه 19/0 یراجت
 .دهدیم ناشن ار یربارب ود دشر هک هتفای رییغت رهش یاضف لک زا دصرد 9/0 اب ربارب ،راتاه 1/0 هب
  زا دکصرد 1/0   اکب رکبارب ،راتاه 3/1 ًالاعمج یرادا و یشزرو ،یتشادهب ،یبهذم ،یگنهرف ،یشزوم  یاهیربراک ،0191لاس رد
   اکب رکبارب و راتاه 11/30 دودح 0091 لاس رد هدشرکذ یاهیربراک هعومجم .تسا هداد صااتخا دوخ هب ار یرهش یاضف
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    هکک هدوکب یرهکش یاضف لک زا دصرد کی ربارب ،0191لاس رد راتاه0/0 داعبا هب زبس یاضف .تسا هدوب رهش زا دصرد0/11
   ناکیز هکب شیازفا نیا. تسا هتفای شیازفا یرهش یاضف زا دصرد4 اب ربارب ،راتاه 91دودح هب روبزم یربراک ،0091 لاس رد
   هکب یلاکخ و ریاب یاضف زا یمهم شخب هک تساجن  لاشم اما تسا  ولطم یاهرداح هتبلا هک هدوب ریاب و یلاخ یاهیربراک
 .تسا هتفاین شیازفا اه یربراک رگید ن اب بسانتم هک هدش لیدبت ینواسم یاضف هویو هب و رگید یاه یربراک
 ،  هدکش رککذ یربراک 0091 لاس رد هک هدوب یرهش یاضف زا دصرد1/1 اب ربارب راتاه 4 دودح 01 لاس رد یرهش تاسیسرت
   یاکضف دکصرد 3/9   اکب رکبارب راتاه 0 دودح لماش یغاب یربراک 0191 لاس رد .تسا هدیسر دصرد 9/0 اب ربارب راتاه 0 هب
    یبکسن دکشر و هکتفای اقترا یرهش یاضف لک زا دصرد 0/1 اب ربارب راتاه 1/4 هب روبزم یربراک 0091لاس رد هک هدوب یرهش
  یکلحم یسررب ساسا رب .تسا هدش هتساک زین یزرواشک لغاشم نابحاص دصرد زا هک تسا یلاحرد نیا .مینکیم دهاشم ار
   نیکمز هکب یب یب لیلد هب هتشذگ رد هک تسا یایضارا هب طوبرم روبزم یغاب حوطس شیارفا تقیقح رد هک دوشیم هدهاشم
    چیکه اکما هدکش لید   کبت یغاکب یربراکک هب رهاف هب روبزم یضارا ،هیدمحم    لاناک زین و اههاچ رفح اب .دوب هدش لیدبت ریاب
   تروکص ککیافت نونکا مه زا هک تسا نیمز کلمت لیلد هب غاب هب ریاب یضارا لیدبت هالب ،درادن یدیلوت یربراک اب یقابترا
 .تسا هدم  لمع هب زین انب سیسرت یارب هیلوا مادتا ن  لخاد رد و هتفرگ

 5931و 5731 لاس رهشدهاش يدبلاک ياضف تارييغت :2 هرامش لودج
 رییغت دصرد رهش لک حطس هب دصرد (راتاه)0091 رهش لک حطس هب دصرد (راتاه)0191 یربراک

 09.191 1/04 0/111 01/31 10/44 ینواسم

 1/041 9/0 11/0 90/9 19/0 یراجت

 0/091 4/9 90/3 11/1 01/4 یشزوم 

 0/33 ./90 09/1 99/9 1/9 یگنهرف

 9/190 ./0 44/1 01/9 14/9 یبهذم

 19/140 ./90 09/1 31/9 39/9 ینامرد و یتشادهب

 0/441 44/1 00/9 01/9 14/1 یشزرو

 991 ./90 09/0 01/9 99/9 یرادا

 11/049 4 01/91 19/1 30/0 زبس یاضف و کراپ

 991 ./4 1 9 9 ییاریذپ و یدرگناهج

 31/13 9/9 10/3 1/1 94/4 یرهش عیانص تازییهجتو تاسیسات

 9/0 ./0 44/1 09/9 19/9 یماظتنا

 19/40 0/90 11.90 3/31 43/14 رباعم

 0/991 0/1 01/4 3/9 99/0 تاغاب

 -9.11 0.01 19 0/00 40/191 یلاخ یضارا

 991 991 340 991 340 عمج

 .1091 ،ینادیم یاههتفای و رهش دهاش یلیافت حرق :عبنم
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 5731لاس رد رهش دهاش یضارا يربراک هشقن :2 هرامش لكش

 (ناگدنراگن ميسرت :عبنم)

 
 5931لاس رد رهش دهاش یضارا يربراک هشقن :3 هرامش لكش

 (ناگدنراگن ميسرت :عبنم)

 رهش دهاش يرهش شزخ رد رثوم لماوع

 ترجاهم و تيعمج شيازفا
  جیاکتن ساسا رب .تسا هدش متعا رفن 90941 ،ناریا رام  زکرم 0191 ناسم سوفن یرامشرس رد رهش دهاش تیعمج
  رکفن 10410    هدودکحم نکیا تکیعمج ،هدش ماجنا رام  زکرم  سوت هک 0391 لاس ناسم و سوفن یمومع یرامشرس
         ساکسا رکب رهکش نکیا تکیعمج .تکسا هدکش هبکساحم دصرد 1/4 ههد نیا رد تیعمج دشر  رن .تسا هدش شرازگ
 01/0       مکتر هکب و هدرکک ادکیپ شهاکک ناکنچمه ههد نیا رد تیعمج دشر .دیسر رفن 11010 هب 0091 لاس یرامشرس
 .(9 لودج)تسا هدیسر
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 5931 ات 5731 ياه لاس یط هلكشتم ياه يدابآ کيكفت هب رهش دهاش تيعمج لوحت ريس :3 هرامش لودج
  لاس 
  یداب  

-01 دککشر  رککن 0191لاس
01 

 دکککشر  رکککن 0391لاس
03-01 

 تیعمج دشر  رن 0091لاس
03-00 

  00.91 9110 هزارد
00331 

 
9.9 

44000 39/9 

 91.41 1013 یراوسهش

 00.1 0930 داب  یلع

 -.1 9940 0.1 1000 99.0 1091 (داب  جلخ) داب دومحم

 01.0 11010 1.4 10410 00.0 90041 عمج

 .دناهدش لیدبت رهشدهاش رهش هب 1191 لاس رد داب  یلع و یراوسهش ،هزارد یداب  هس  ومجم
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روند جمعيت شاهد شهر از سال : 3-3نمودار  
1395تا  1375

جمعيت

 
 .تسا هدم یم رامش هب هتشذگ یاهههد رد ریذپرجاهم یاههنهپ زا (رایرهش ناتسرهش) رظندروم هقطنم یلک روق هب
 تیعمج لک .دراد رارت نااسا یارب رجاهم تیعمج دیدش درایور ترعم رد یرهش طاقن یلک روق هب نیاربانب
 یرفن 90041 تیعمج هب هجوت اب نیاربانب ،هدوب رفن 9901 دودح 01 یلا 01 ههد رد "رهشدهاش" هب هدش دراو رجاهم
 01 یاهلاس هدودحم رد .دندوب هداد لیاشت نارجاهم ار رهش تیعمج دصرد 0/90 دودح 0191 لاس رد رهش نیا
 لاس رد رهش نیا تیعمج هب هجوت اب هک تسا هدوب رازه 0111 دودح "رهش دهاش" هب هدش دراو نارجاهم 03 یلا
0391 (0  هرود هب تبسن ،ساسا نیا رب .دناهداد صااتخا دوخ هب نارجاهم ار تیعمج زا دصرد 0/09 (رفن 1041
 زکرم متعا ساسا رب متر نیا 00 یلا 03 یاهلاس هودحم رد .تسا هدش رتمک نارجاهم دصرد ،لبت هلاس 91 هباشم
 دصرد 9/11 (رفن 11010) 0091 لاس رد رهش نیا تیعمج هب هجوت اب هک دهدیم ناشن ار رفن 4034 متر ناریا رام 

 هب هتشذگ لاس تسیب یق رد هدش هدراو نارجاهم متر .تسا هداد صااتخا دوخ هب نارجاهم ار رهش تیعمج
 هب و درادرارت رجاهم تیعمج هجوت نوناک رد مهم یاهرهش زا ،رهش نیا هک تسا تیعتاو نیا یایوگ "رهشدهاش"

 .(4 لودج) دوشیم  وسحم هقطنم ریذپ رجاهم یاهرهش زا یای یلک روق
 ترجاهم ءادبم رد یياتسور و يرهش طاقن بسحرب 5731-59 ياه لاس یط رهشدهاش هب هدش دراو نارجاهم عيزوت و دادعت :4 لودج

 تیعمج لک هب تبسن دصرد عمج هدشن راهفا و ریاس روشک  یاه ناتسرهش ریاس ناتسا  یاه ناتسرهش لاس

0191 0000 0001 14 1001 9/90 

0391 0390 0990 09 0111 0/09 

0091 4030 4031 111 0434 9/11 

 0191-00یاهلاس ناسم سوفن یرامشرس جیاتن :عبنم
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-شیارگ یسررب اب .تسا هدوزفا دوخ ینورب و ینورد یضرا هعسوت هب اهیربراک رییغت اب ،رهشدهاش ریخا یاهلاس رد
    هکیلوا هتکسه هکس لصاف دح رد ،رهش هعسوت تاهج هک دسریم رظن هب ریخا یاهلاس رد رهش هعسوت رد دوجوم یاه
   لیکسناتپ نیرکت مکهم ،یربراک دتاف یاهنیمز دوجو (هدرشف دشر).تسا هتفای هعسوت هلحم ره  ارقا رد سپس و هدوب
    داهنکشیپ یارکب تکیولوا نیلوا رد یلاخ یضارا یرهش حرق ره رد و دوشیم  وسحم (هدنکارپ دشر)اهرهش رد دشر
  هکب لاح نیع رد اما دنتسه هعسوت عناوم زا لعفلاب تروص هب یزرواشک یضارا و تاغاب .دنریگیم رارت دیدج یربراک
   ترکعم رد هراوکمه ،یرهش یضارا یالاب یدااتتا شزرا نینچمه و یلاخ یضارا هب یضارا نیا لیدبت تلوهس لیلد
  یاکه  تمکست رد و دکنا  هکتفرگ رارکت یلامش و یترش یاهتمست رد ًالالومعم ریاب یضارا رهشدهاش رد .دنراد رارت رطخ
    یرهکش شزکخ رهکش یاه هبل تمست رد رتقیتد ترابع هب.دنراد رارت تاغاب و یزرواشک یضارا رتشیب یبونج و یبرغ
 ،  هتکشذگ لاکس 91 رد هویو هب و هتشذگ لاس تسیب رد یلامش و یترش تمست رد روظنم نیمه هب .تسا دوهشم تماک
  .تکسا هدوب رادروخرب یصاخ قنور زا هدودحم نیا رد زاس و تخاس شرتسگ و هتفرگ تروص رهش یدبلاک شرتسگ
   دوکجو رهکش رد غاب راتاه 0 دودح0191 رهش  ونج و  رغ تمست رد.تسا تاغاب دشر نیا رد تیمها زیاح هتان
 هیدمحم    لاناک ،ینادیم تادهاشم ساسا رب .تسا هدیسر راتاه 0 دودح هب 0091لاس رد هک یلاح رد تسا هتشاد
        نکیا رد لکیلد نیکمه هکب و تکسا هدوکب رروکم رهش نیا تاغاب شیازفا و دشر رد دنکیم روبع رهش نیا  ونج زا هک
 .تسا هدش هتخاس ینواسم دحاو کی غاب ره رد ًالابیرقت و دنتسه تیو-غاب هب ندش لیدبت لاح رد تاغاب ،تمست
  و اکه یربراکک شرتسگ و هتشذگ لاس تسیب رد تیعمج شیازفا اب هک تفرگ هجیتن ناوتیم هدشدای لماوع هب هجوت اب
   رد یدکبلاک شرتکسگ ،رهش هدودحم لخاد رد ناوارف ریاب یضارا دوجو اب و رهش حطس رد زاس و تخاس نتفای قنور
       و دوکش یکم هدکید یدکبلاک دکشر رهکش یلصا هتسه تمست رد هک حیضوت نیا اب.تسا هتفرگ تروص هدودحم لخاد
 . تسا دوهشم تماکتیو غاب بلات رد یرهش شزخ تروص هب هدنکارپ دشر رهش یاه هبلرد
                                                                                              تالغتسم يرادهيامرس يروآدوس
     زا ینواکسم یاهدکحاو یاکنبریز عکبرمرتم ره تمیت  سوتم ،هدش جارختسا ناریا رام  زکرم زا هک یتاعتقا ساسارب
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 ناشن ار لایر رازه 100 لداعم یمتر 0191 لاس رد صخاش نیا .تسا هتشاد یدشر هب ور دنور ،نونک ات 0191 لاس
 1111  مکتر 9091     لاکس رد و تکسا هدیکسر لاکیر رازه 0009 هب ،ربارب 0 رب غلاب یدشر اب 0391 لاس رد هک دهد یم
 .دهد یم ناشن ار لایر رازه
    رکتم ککی  کسوتم ،0091  لاکس رد هک یروق هب دراد همادا نانچمه ،مه 9091 زا دعب یاهلاس رد تمیت شیازفا نیا
        و هدکم  تکسدب یدکیلوت هکنوگچیه نودکب هدوزکفا شزرا نکیا .تسا هدیسر لایر رازه 9300 هب ینواسم نیمز عبرم
    ناکسم و نیکمز شکخب هک نیا دوجو اب رگید رظنم زا.تسا هدرو  نییاپ ار تتغتسم شخب رد یراذگهیامرس کسیر
   و کتکما تاکیلام ،     تکسا هدوکب رادروکخرب یناکهج یاکهتمیت    دکشر نیرتالاکب زا و هتکشاد ییالاب رایسب دم رد ناریا رد
       هکب تبکسن هکک هدوکب یکلخاد صلاکخان دیلوت لک زا دصرد./49 و یتایلام یاهدم رد لک زا دصرد ./3 ناریا تتغتسم
   و شورکف و دکیرخ ی اکه  هکنیزه ،تسا زیچان رایسب (یلخاد صلاخان دیلوت زا دصرد0 ات 0.9 مهس اب) رگید یاهروشک
  هدودکحم رد رگید یاهروشک رد کلم لاقتنا و لقن هنیزه نازیم یلک روق هب.تسا نییاپ تدش هب ناریا رد کلم لاقتنا
 ،تسا کلم تمیت دصرد 0 یمسر تروص هب هنیزه نیا ناریا رد دنچ ره .درادرب رد هنیزه کلم یاهب دصرد 90 ات 0
 ( https://www.alef.ir )دوش یمن تفایرد مه دصرد کی لمع رد اما
      نکیا نیکب رهکش نکیا رد نیکمز عبرمرتم کی  سوتم تمیت هایروق هب .تسا سمل لبات زین رهشدهاش رهش رد رما نیا
 زا 0191    لاکس رد ینواکسم نیکمز رتم کی تمیت  سوتم یلحم تشادرب ساسا رب. تسا هتشاد یدوعص دنور اهلاس
  ینواکسم نیمز  سوتم تمیت هک ییاجن  زا تسا هدیسر 0091لاس رد( ربارب تسیب)لایر99999991 هب لایر999990
  هکک دش عیمطت ،رهش  ارقا یاهنیمز هب یسرتسد یارب ،تتغتسم یرادهیامرس ،تشاذگ شیازفا هب ور رهشدهاش رد
      زا رکگید یوکس زا .تکفای شیازکفا زکین یلاخ و ریاب یضارا رد زاس و تخاس ،یرهش هدودحم شیازفا اب ،ن  بتاعتم
 ، رهکشدهاش یاهغاب تفاب رد یتارییغت داجیا اب نالالد ،دوب رادروخرب ییالاب دوس زا ،تتغتسم یور رب راک هک ییاجن 
   رد یهجوکت لکبات دوس و دنوشیم یغاب نیمز شیازفا بجوم ،غاب هناخ و تیو تخاس یارب اهغاب ندومن هدام  نمض
  .دنرو یم تسد هب هنیمز نیا
   تتماکعم نیگناکیم هک دنهدیم ناشن رهشدهاش رد رایرهش ناتسرهش  انصا هرادا متعا نینچمه و یلحم یاهیسررب
  رد هکمان هکعیابم 91 و هراجا هنیمز رد همانهعیابم 01 دادعت نیا زا هک تسا همانهعیابم 00 دودح میظنت ،لاس رد هاگنب ره
- یکم    رارکت یکالم تتماکعم رتفد رایتخا رد تتماعم نیا زا هک ینونات و میقتسم دم رد و تسا شورف و دیرخ هنیمز
   و قکنور هکجوتم ، لغاکشم ریاس دم رد هب یلامجا یهاگن اب .تسا هدش رکذ لاس کی رد ناموت نویلیم99 دودح ،دریگ
 .دش میهاوخ هتسر نیا رد راک و بسک دوس
-  یکم هتکشابنا شخب نیا رد و هدش جراخ دلوم شخب زا اههیامرس ،دوشیم رو دوس نینچ نیا ،تتغتسم شخب یتتو
 .دنک دیلوت ییاراد شزرا ،یفرام شزرا دیلوت یاج هب ات دوش
 هانیا ن  و تسا هتخاس زیامتم روشک ریاس زا ار ن رهش دهاش صاخ یگویو اما دراد رادام روشک لک رد هلاسم نیا
     ناکبوتا قکیرق زا ن  یکسرتسد هار ًالاکینار ،تسالاب رایسب غاب و ناسم و نیمز یاضاقت نارهت لافتب ترواجم رد ًالالوا
      تکشک تکحت جرکک دکس ثادکحا زا لبت هک هدوب هضراع نودب یفارگوپوت رظن زا هقطنم ًالاثلار .تسا ناس  هواس–نارهت
 نیمه رقاخ هب .تسا هدرک لیدبت زاس و تخاس بسانم و ریاب نیمز هب ار اهن  یزرواشک    دوبمک ن  زا دعب و هدوب
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   دادکعت دوکجو ،اعدم نیا دهاش و تسا جیار رایسب ناسم و نیمز ،غاب شورف و دیرخ ،هقطنم نیا رد هک دوشیم هدید
    کتکما شورکف و دکیرخ دحاو کی راوناخ 9991 ره ربارب رد ینعی تسا کتما تتماعم هب طوبرم یراجت دحاو 03
 هک دوشیم بجوم روبزم دراوم همه .تسا لاس رد ناموت نویلم 99 ًالابیرقت یالم تتماعم رتفد ره دوس و دراد دوجو
     رادروکخرب هوکیو تکیمها زا هکک رهش رد نیا رد مهم و هجوت لبات هتان .دشاب الاب هقطنم نیا رد تتغتسم شخب دوس
  نیکمز هب لیدبت و کشخ رهشدهاش یعارز یاهنیمز مظعا تمست جرک دس ثادحا زا دعب هانیا زا تسا ترابع هدوب
 هرابود ریاب یاهنیمز ،یزرواشک ددعتم یاههاچ ثادحا و هیدمحم    لاناک دوجو اب هتشذگ ههد کی رد اما دش ریاب
      یبکسانم قکنور زا غاکب شورکف و دکیرخ ، دراد رارکت نارهت ترواجم رد رهش نیا هک ییاج ن  زا .دناهدش غاب هب لیدبت
  و دکیرخ ،      دنتکسه لاکعف تتغتکسم یکنعی فنکص نکیا رد هک یدارفا رضاح لاح رد روظنم نیمه هب ،تسا رادروخرب
    هکب لیدکبت دکعب هلحرم رد و هدرک یرادیرخ ار ریاب یاهنیمز روظنم نیمه هب ،دنهدیم رارت تیولوا رد ار غاب شورف
    دکنور هکب رهکش  ارقا رد اه تیو– غاب داجیا اب تیاهن رد و .دنشورفیم نارهت رهش نینکاس هب ًالالومعم تیاهن رد و غاب
 .دنک یم کمک یرهش شزخ عیرست

   ترارقم ،نيناوق فعض
   و نیکمز شکخب رد تایلام نودب و طرش و دیت نودب لاقتنا و لقن ،نییاپ کسیر و تتغتسم شخب هب اههیامرس روس
    هدودکحم رد یربراکک تارکییغت نینچمه .دنوشیم دلوم یاهشخب دوکر بجوم و ینونات یاهراتخاس فعض زا یشان
       یاکهرفم زا یکشان ناکسم ثادکحا و رهکشدهاش یلاکخ و ریاب یضارا زا ییاهتمست کلمت هلمج زا رهشاریپ و رهش
   ار دوکخ یاکههتشاکان ،نارادهیامرس هک تسا هدش ببس ،ن  یارجا رد فعض ای نیناوت رد فعض .تسا نیناوت ددعتم
   و هدکیزرو تکلفغ تیالام دنمماظن هابش لیاشت زا و هدوب هجوت مک یتایلام یاهدم رد هب ریتنار تلود اریز .دننک ورد
  تادراو یاکهایفام -ریخا ههد رد ینیچ یاهالاک هویو هب– اهالاک تادراو یداز  اب ،دلوم یاهشخب زا تیامح یاج هب
   .تسا هدرک هبرف ار (... و ینغور یاههناد ،یاچ ،جنرب)
  دکنک    یکم تکیااح یتاکیلام یاکه  ماکظن یاکه    فعکض زا یتاکیلام رارکف و تتغتکسم راد هیامرکس ، تاکیلام تخادرپ مدع
(http://www.eghtesadonline.com 00/4/1091 یتایلام روما نامزاس سیدر زا لقن هب). 
 زا  یکای ،    یکضارا رکب تاکیلام .دکنک یکم لیهست ار تتغتسم یرادهیامرس راکوزاس ،تایلام نیناوت یاهراتخاس فعض
 و ت تغتکسم  رکب  اکه یرادرهکش و  تکلود  رق زا هک یضراوع .تسا ییاراد رب تایلام  اونا نیرتیمیدت و نیرتموسرم
-یرادرهش و تلود یارب دم رد داجیا اه ده نیرتمهم .تسا نوگانوگ یاه ده یاراد ،ددرگیم عضو یرهش یضارا
 تورر رتهنالداع عیزوت و یرهش تاسیسرت و ناسم رد یراذگهیامرس هب مدرم قیوشت و نیمز یزابسروب اب هزرابم ،اه
 .(04 :1391 ،یلسوت و یربکا) تسا دم رد و
 4191   هاکمدادرخ  وکام « اکه   غاکب و یکعارز یضارا یربراک ظفح» نونات داوم زا یخرب ،روکذم ینونات ذفانم زا یای
 .دریگب تروص ینونات زوجم یاطعا قیرق زا روشک رد اهیربراک رییغت زا یدایز شخب هدش بجوم هک تسا
 93  لداکعم دیاب ،دوشیم هداد یربراک رییغت زوجم اهغاب و یعارز یضارا هب هک یدراوم رد ،نونات نیا 9 هدام اب قباطم 
    نیالاکم زا تراوکع تکباب ، یربراکک رییغت زا سپ نیمز شزرا  استحا اب روکذم یاهغاب و یضارا زور تمیت دصرد
  اکه   غاکب و یکضارا یربراکک رییغت هک تسا هدش نایب هدام نیا 1 هرابت رد ،دوجو نیا اب .دوش زیراو هنازخ هب و لوصو
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 9    هداکم  وکضوم تراوکع تخادرپ لومشم راب کی یارب  قف عبرم رتم 990 ات نیمز نابحاص یاخش تنواس یارب
 .(https://www.mrud.ir ) دوشیمن
-  نیکمز و هدکش یزرواشک یاهنیمز رد یزاستیو هدرتسگ جاور ثعاب عبرم رتم 990 فقس ات تیفاعم نیا ندش لدات
 0191   لاکس هکجدوب  نوناکت رد»  .تکسا هداد رار کت اهنیشنشوخ موجه دروم ار روشک یاوه و    شوخ ققانم یاه
  یدکم رد  عباکنم ، دکندرک  شتکت اهیرادرهش خیرات نیا زا و دش اهیرادرهش یدم رد و یلام لتقتسا هب یددجم دیکرت
  هکهد «  یکشورف مکارکت»  و یرهکش نیمز نونات اب سپس .(19 :0091 ،یداز  و ییاضردیس ،یمدت) دنهد هعسوت ار دوخ
   هکب تتغتکسم یزاوژروب دش بجوم ینونات یاهفعض .دش دلوتم رگادوس کی تیئه رد تتغتسم یزاوژروب 9191
 00  داوکم زا یدراکوک نیا یدابم نیرتمهم زا یای .دنوش درکراکوک زین یزاسرهش یاهداهن و هدشن تیاده ،دلوم رادم
  و دوکشیم رداص بیرخت ماح تردن هب 991 هدام نوسیمک رد لاثم ناونع هب .دریگیم ترشن یرادرهش نونات 991 و
   .دوشیم هتسب هدنورپ همیرج ذخا اب ًالالومعم
   لرکتنک یاکهرازبا ، یکسایس یاهراشف ،ذوفنیذ دارفا ینوناتارف یاهراشف و اههتساوخ ،یلام یاهفعض و نیناوت فعض
 ،  یرادرهکش) یکتلود یاهداهن رد نیمز یربراکرییغت لماوع نیرتمهم زا اهنامزاس درلامع رب تراظن دوبمک و تارییغت
 .(01:1091 ،راشفا ،یرذ  نافلد) تسا (یعیبق عبانم و یزرواشک داهج
    ککیافت لکبات شکخب ود هب لماع نیا رد دوجوم رصانع هک تفرگ هجیتن نینچ ناوتیم لماع نیا هب طوبرم ثحابم زا
  :دنتسه
   دروکم رد ار مزال تراکظن ،  یتراکظن یاکه  هاگتکسد .تکسین یمجسنم نونات چیه عبات ناسم و نیمز تتماعم ،تسخن
        یمکسر دانکسا رد و دنتکسه  اکعم تاکیلام و تراوکع تکخادرپ زا نیمز تتماعم .دنرادن ناسم و نیمز تتماعم
    یتیدودکحم چیکه ناکسم و نیمز شورف و دیرخ یارب .دوشیمن تبر ناسم و نیمز یعتاو تمیت ،ناسم تتماعم
    تکسد هکب اکت ینواسم دحاو کی ای و نیمز هعطت کی رهش دهاش رد یلحم یسررب ساسا رب هانانچ ،دوشیمن ظاحل
         رد هکک یلاکحرد .تکسا هکتفرگ رارکت هکلماعم دروکم تاکیلام تخادرپ نودب راب تشه ات هس نیب ،دسرب هدننک  رام
 00 یاهدادرارت تروص هب بلغا و درادن رارت دارفا یعطت تیالام رد یرهش نیمز اپورا تارکومد لایسوس یاهروشک
 نیمز هک اایرم  ریظن هتفرشیپ یرادهیامرس یاهروشک رد هایلاح رد .تسین داح ناسم تتاشم اهن  رد و تسا هلاس
     ناکسم و نیکمز تتماکعم نیارکب هوتع .تسا یساسا هلاسم ناسم نارحب ،دراد رارت دارفا یعطت تیالام رد یرهش
  رد ناوکت یکم ار ن  زا یا  هکنومن هکک دنزیم رود ار ن  ینونات هبش قیرق هب و هدران تیاعر زین ار دنبمین نیناوت نیمه
  .درک رکذ 991 هدام نویسمک یارجا
  رکظن رد ار هعماج تدم دنلب عفانم هک درادن دوجو رهشدهاش رد ینغ یعامتجا هیامرس یاراد و ایوپ یندم هعماج ،مود
   وکنج یعیبق عبانم یضارا و غاب بیرخت ن زا یاهنومن هک دوشیم دارفا تدم هاتوک عفانم ینابرت عفانم نیا و دنریگب
   .تسا یراجت و یتامدخ ،ینواسم یاهزاس و تخاس عفن هب رهشدهاش
     لاکح رد رهکش نکیا رد اکه   هدکنورپ ارکچ .تکسا 991 هدام نوسیمک ،یرادرهش یاهدم رد زا یای یتاعلاطم هدودحمرد
 ، رکما نیا رد ؟دوشیم لاف و لح یغلابم تخادرپ اب فلخت یاههدنورپ ًالالومعم نویسیمک نیا رد ارچ و تسا شیازفا
    هراکشا نیناوکت یارکجا رد تراظن رب فعض و نیناوت فعض هب ناوتیم اهن  هلمج زا هک دید ناوتیم ار یتوافتم لیالد
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  لکصاح رابتعا ،نازیم یرادرهش رد هلمج زا رهش تارادا رد حتایذ دارفا اب هبحاام و ینادیم تشادرب ساسا رب .درک
 ، اکه   غاکب یکشکراوید رد هکک یفلخت رتهب ترابع هب .تسا لاس کی رد رهش رابتعا لک دصرد 90 ،دص هدام نوسیمک زا
   تکخادرپ اکب و 991 هداکم نوسیمک رد هدنورپ لیاشت اب ،دریگیم تروص رهشدهاش رد ...و مکارت فلخت ،یربراکرییغت
   فعکض رهکش نیا رد لیلد نیمه هب .دهدیم همادا دوخ راک هب فلخت نامه اب کلم ن  و دوشیم لاف و لح ،همیرج
 .دوشیم رتهبرف زور هب زور تتغتسم یزاوژروب نیناوت رب یدج تراظن مدع و نیناوت
   دلوم ياهتيلاعف فعض ـ
 مزال   تالوکحت نوناکک رد ،ایند هتفرشیپ عماوج یدااتتا یاهشخب زا یای ناونع هب تعنص ،یناهج تایبرجت ساسا رب
 ییاهصخاش بلات رد ن   اتزاب هک تعنص شخب زا یدااتتا تادیاع .دراد رارت عماج و یدااتتا هعسوت هب لین یارب
  یکسایس هجوت نازیم ریظن یاهدیدع لماوع هب طونم ،ددرگیم ریسفت ،هعسوت رد یداینب شخب نیا هدوزفا شزرا نوچمه
 ، روکپ یکجح  و هکتخارفا) تسا تعنص شخب یدم راک و یدم زور نازیم نینچمه و تعنص هب یزیرهمانرب ماظن یلام و
  یراذکگهیامرس یاهتصرفریاس هب تبسن ،دیلوت شخبرد یراذگهیامرسراظتنا دروم هدزاب  رن ندوب نییاپ .(10 :9091
   .دکش یدکیلوت شخب رد یراذگهیامرس شهاک بجوم ،تتغتسم اب هسیاقم رد شخب نیا یالاب کسیر یلک روق هب و
       هکک یتروکص رد .دوکب زکین یدکیلوت یاکه تکرکش یراذگاو لاح رد لیدعت یاهتسایس اب تلود هک دوب یلاح رد نیا
  اکب و ، دوکش یکم دااتتا ییافواش بجوم ،دم راک تیریدم اب هارمه تعنص و یزرواشک یاهشخب رد هیامرس تشابنا
   .تکسا هدرکب جنر هیامرس دوبمک زا اهشخب نیا ،ناریا ندعم و تعنص و یزرواشک یاهشخب یبسن یاهتیزم دوجو
  هکتفرن رتالاب دصرد 0 زا موس همانرب یاهتنا ات  تقنا لوا زا هیامرس یدوجوم زا یزرواشک شخب هنالاس مهس  سوتم
 .دراد یلوزن دنور زین  تقنا زا دعب یاههمانرب رد تعنص شخب هیامرس هنالاس  سوتم تسا
   هکجوت لکبات مهس و اهن  رد یراذگهیامرس نازیم و (یزرواشک و تعنص) یدیلوت یاهشخب هب یهجوت مک هب هجوت اب
   مدکع .دوکش   یکم نیکیبت دکلوم یراد  هیامرکس فیعکضت ،(دنراد ار لخاد رد دیلوت ناوت هک ییاهالاک مه ن ) الاک تادراو
  .دکنکیم یدامندوخ 9391 ههد زا هعلاطم دروم هدودحم رد هیامرس دلوم رادم هب یهجوت مک و یلخاد دیلوت زا تیامح
 .دنداد همادا دوخ راک هب یرتمک تیفرف اب ای و لیطعت رایرهش ناتسرهش یتعنص یاهدحاو زا یخرب 0091 لاس رد
     یکسررب ساکسا رکب .دکنا هدکش لیطعت ،دنتسه هدنکارپ رهش فلتخم طاقن رد هک یدیلوت یاهدحاو یخرب رهشدهاش رد
 زا و دنتشاد هلگ دوخ یدیلوت دحاو میخو تیعضو زا (لبم دیلوت و ییاذغ داوم) هناخراک نابحاص اب هبحاام و یلحم
   زا یکای اکب هبحاام ساسا رب .دندرکیم تبحص ناروتسر و یسورع رالات ،رالات غاب هب دحاو ن  لیدبت هب دوخ لیامت
  یرادواکگ ،یراد   غرکم) یدکیلوت دکحاو 90  دودکح ، یتاکعلاطم هدودحم رد ،رهشدهاش یرادرهش و اروش یرادا تاماقم
    هکسیاقم اکب ناوکتیم ار تتغتسم ییاراد هبنج و یرو دوس .دناهدش لیطعت هتشذگ لاس ود رد (لبم یدیلوت و یتعنص
 .درک هسیاقم هعلاطم دروم هدودحم رد شورفب و زاسب رادهیامرس کی اب یغاب تالواحم رادربهرهب کی دم رد
  یاکه  هاکگراک و اکه  یکتخرد رکس رگید و ول درز و بیس ،روگنا دیلوت زگره هعلاطم دروم هقطنم رد هک تسا رکذ نایاش
   و هروکظنم دکنچ یاهرالات و اهناروتسر غاب ،اهارس نایلت اب تباتر ناوت الاب رد هدرمشرب ددعتم عناوم دوجو اب یدیلوت
 .تسا هدرک ینیشن بقع اهن  عفن هب و هتشادن ار زاس و تخاس
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 رهش دهاش رد يرهش شزخ یياضف ياهدمايپ
   هدافتکسا یکفلد شور زا  رهکش دهاش رد هتشذگ ههد ود یق رد یرهش شزخ زا هلصاح ییاضف جیاتن نداد ناشن یارب
     و هکیهت تکسیز  یکحم و یعاکمتجا ،یدااتتا ،یدبلاک یاهشخب رد ییاهترفشیپ تروص هب روظنم نیمه هب .دش
-هجرد0 یفیق زایتما تروص هب ار دوخ رظن هک دش هتساوخ اهن زا و دش لاسرا علطم و یلحم ناگبخن زا رفن 00 یارب
 ن  هب دنراد یحتصا رظن رگا و (0)قفاوم یلیخ (1) قفاوم ،(0)توافتیب ،(9)فلاخم ،(1)فلاخم رایسب :دننک نایب یا
  شور زا لکصاح جیاتن ،ناگبخن یبایزرا زا لصاح تازایتما  سوتم هبساحم و تشگرب و تفر راب هس زا دعب .دنیازفایب
 .دش صخشم 0 هرامش لودج حرش هب یفلد

 یفلد شور ساسا رب رهش دهاش یياضف تالوحت زا هلصاح حياتن :5 هرامش لودج
 نیگنایم (0)قفاوم یلیخ (1)قفاوم (0)توافت یب (9)فلاخم (1)فلاخم یلیخ (ترف )اعدا داعبا

 3.1      زاس تخاس و تیو غاب شرتسگ یدبلاک

 1.3      لاغتشا راتخاس رییغت-یعامتجا ماجسنا شهاک و یموت ماغدا یدااتتا ،یعامتجا

 3.3      اه غاب بیرخت یتسیز  یحم

 1.0       رش     رام شیازفا

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
  لکبات دعب هس رد رهشدهاش یرهش شزخ تالوحت تاررا 4 هرامش لودج رد جردنم یفلد یلیلحت یاههتفای ساسا رب
 .تسا یسررب

 يدبلاک جياتن

 زاس تخاس و اليو غاب شرتسگ-
  لکک دصرد 01/31 ربارب ،راتاه10/44 ینواسم یربراک ،0191 لاس رد ،ینادیم یاهیسررب و 1 هرامش هشقن ساسارب
   یاکضف دکصرد 1/04   رکبارب و راکتاه 111 دودح ینواسم یربراک 0091 لاس رد .تسا هتشاد رب رد ار یرهش یاضف
  زا دکعب ،  ینواکسم یربراکک ، رکت قکیتد ترابع هب .تسا هتشاد دشر ربارب مین و ود زا شیب هک تسا هتفرگرب رد ار رهش
   ینواکسم یربراکک 0091     لاکس رد اکما .تکسا هداد صاکاتخا دوخ هب ار دصرد نیرتشیب 0191 لاس رد یلاخ یضارا
 .تسا هداد صااتخا دوخ هب ار رهش یضارا زا دصرد نیرتشیب
 رد هک یلاح رد تسا هداد لیاشت ار یرهش یاضف لک دصرد ./0 اب ربارب ،راتاه 19/0 یراجت یربراک ،0191 لاس رد
  یرکبارب ود دشر هک تسا هتفای رییغت رهش یاضف لک زا دصرد 9/0 اب ربارب ،راتاه 1/0 هب ،یراجت یربراک 0091 لاس
 .دهدیم ناشن ار
 1/0   اکب رکبارب ، راکتاه 3/1   ًالاکعمج یرادا و یکشزرو ، یتکشادهب ،یبهذم ،یگنهرف ،یشزوم  یاهیربراک ،0191لاس رد
 11/30 دودکح 0091   لاکس رد هدکشرکذ یاهیربراک هعومجم .تسا هداد صااتخا دوخ هب ار یرهش یاضف زا دصرد
 .تسا هدوب رهش زا دصرد 0/11 اب ربارب و راتاه
  یربراکک ،0091   لاکس رد هکک هدوب یرهش یاضف لک زا دصرد کی ربارب ،0191لاس رد راتاه 0/0 داعبا هب زبس یاضف
  یاکه    یربراکک ناکیز هکب شیازکفا نیا .تسا هتفای شیازفا یرهش یاضف زا دصرد 4 اب ربارب ،راتاه 91 دودح هب روبزم
      هکب یلاکخ و ریاکب یاکضف زا یکمهم شخب هک تسا اج ن  لاشم اما تسا  ولطم یاهرداح هتبلا هک هدوب ریاب و یلاخ
 .تسا هتفاین شیازفا اهیربراک رگید اب بسانتم هک هدش لیدبت ینواسم یاضف هویو هب و رگید یاهیربراک
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  یربراکک 0091  لاکس رد هک تسا هدوب یرهش یاضف زا دصرد 1/1 اب ربارب راتاه 4 دودح 01 لاس رد یرهش تایسات
 .تسا هدیسر دصرد 9/0 اب ربارب راتاه 0 هب ،هدش رکذ
  یربراکک 0091   لاکس رد هکک هدوکب یرهش یاضف دصرد ./3 اب ربارب راتاه 0 دودح لماش یغاب یربراک 0191 لاس رد
  .میکنک یکم دهاشم ن  رد ار یبسن دشر و تسا هتفای اقترا یرهش یاضف لک زا دصرد 0/1 اب ربارب راتاه 1/4 هب روبزم
 هدهاشم یلحم ،یاهیسررب ساسا رب .تسا هدش هتساک زین یزرواشک لغاشم نابحاص دصرد زا هک تسا یلاحرد نیا
 هب یب یب لیلد هب هتشذگ رد هک تسا یضارا زا شخب ن  هب طوبرم روبزم یغاب حوطس شیارفا تقیقح رد هک دوشیم
   هدکش لیدکبت یغاب یربراک هب رهاف هب روبزم یضارا ،هیدمحم    لاناک زین و اههاچ رفح اب .دوب هدش لیدبت ریاب نیمز
      نوکنکا مکه زا هکک تکسا نیکمز کلمت لیلد هب غاب هب ریاب یضارا لیدبت هالب درادن یدیلوت یربراک اب یقابترا چیه اما
    ارکقا رد رکتقیتد ترابع هب. تسا هدم  لمع هب زین انب سیسرت یارب هیلوا مادتا ن  لخاد رد و هتفرگ تروص کیافت
 .دوش یم تیو غاب هب لیدبت مود هلحرم رد و غاب هب لیدبت لوا هلحرم ردریاب اهنیمز رهش
   يداصتقا و یعامتجا جياتن

 یعامتجا ماجسنا شهاک و یموق ماغدا -
    تکیعمج زا یعیکسو شکخب یموبریغ یاههورگ ،ریخا یاهلاس رد هویو هب یتاعلاطم هودحم ندوب ریذپرجاهم تلع هب
   دزکی سپکس و دراهتشا و زاریش ،نادمه ،هواس زا نارجاهم درایور اب رهش هعسوت هک اج ن  ات ،دنهدیم لیاشت ار رهش
     رکیغ هورکگ نیرتکشیب اکه یراوزبکس و اهکرت ،اهدرک 9191 ههد رد .تسا هدوب هجاوم (9091 ات 3191 یاهلاس یق)
  نکیا یدراوم رد و دنراد تنواس ادج یتتحم رد دوخ یدااتتا تیعضو اب  وانتم هک دنهدیم لیاشت ار رهش یموب
  ناوکتیم ن  هلمج زا هک تسا هدش  ورعم و  اختنا دارفا تیموت هب هلحم مان هک تسا اجنادب ات یموت ینیزگ ییادج
      هکب رهکش هکب درکک ماوکتا ترجاهم نامز .دنراد نااسا یداز  نابایخ ینییاپ تمست رد هک تشاد هراشا اهدرک هلحم هب
   هکب رهکش رد اهن  نااسا و ترجاهم نامز هک ن  تلع هب اهیراوزبس .دوشیم  بترم یمتسا  تقنا زا دعب یاهلاس
   .دنوشیم  وسحم رهش یمیدت یاههورگ ءزج ،دسریم  تقنا زا لبت یاهلاس
    زکین و هکقطنم ندوکب ریذپرجاهم مغر هب .دنوشیم  وسحم رهشدهاش یموب یاههورگ زا اهراشفا و اهکیجات ،اهتایب
 و هجوت لبات یتاعلاطم هدودحم رد یموب یاههورگ یعامتجا هاگیاپ ناکامک ،ریخا یاهلاس رد ترجاهم  اتش شیازفا
 یا  راد و یموکب و رکتیمیدت دارفا زا داب یلع یداب  هتکسه ،رهش فلتخم تتحم نیب رد و تسا هدوب نارجاهم زا شیب
 راولب ،دیدج نارجاهم نااسا شیارگ هب هجوت اب رهش یدبلاک هعسوت تاهج .تسا هدش لیاشت ،رتالاب یعامتجا هاگیاپ
 .دننکیم رارترب دنویپ یلصا هداج اب هک تسا ییاهروحم ،یباسح رتکد نابایخ و مرکا لوسر راولب ،ادهش
       لاکس جنکپ رد نارجاکهم دکصرد نیرتکشیب هکک تسا رکذ هب مزال (0091) ناریا رام  زکرم یرامشرس نیرخ  ساسا رب
   کرکت ماوکتا هب نارجاهم دصرد نیرتشیب ،تیموت رظن رظن زا اما .دناهدوب نارهت ناتسا زا ییایفارغج ناام رظن زا هتشذگ
 .دنرادروخرب یرتمک دصرد زا اهتیموت هیقب و هتشاد صااتخا یناسارخ و درک ،(نادمه ،ناجنز ،لیبدرا ،ناجیابرذ )
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   رد هکنغافا زا رکفن 993   نوکنکا مکه ،یلحم یاهیسررب و دوجوم درو رب و (رهشدهاش عماج حرق) تاعتقا ساسا رب
   لکماح دکناوت یکم رهش تیعمج بیکرت رد هنغافا یالاب مهس هک ددرگیم صخشم تیعضو نیا اب .دنراد تنواس رهش
   .دشاب یهجوت لبات یدااتتا و یعامتجا یاهدمایپ
  دراوکم همه رد هک دنکیم ییامن دوخ تاباختنا رد ای و توافتم یبهذم زکارم تروص هب یموت سناجت مدع نیا تاررا
 .تسین رادیاپ هعسوت عفن هب

   لاغتشا راتخاس تارييغت -
 ،  ینوکنک تالوکحت اب یلو ،دادیم لیاشت یرادماد و یعارز و یزرواشک یاهتیلاعف ار هقطنم هدمع لاغتشا هتشذگ رد
   لکصاح یاکههداد ساسارب ،روبزم لودج ساسا رب .تسا هدش جرد 1 هرامش لودج رد هک هدرک رییغت لاغتشا بیکرت
   شکخب رد دکصرد 0/1  دودکح ،01-9 هرامش لودج ساسا رب و 0191 لاس رد ناسم و سوفن یمومع یرامشرس زا
91 لاس رد ماترا نیمه .دنتشاد لاغتشا تامدخ شخب رد دصرد 0/94 و تعنص شخب رد دصرد 4/34 ،یزرواشک 90 
   شکخب رد دکصرد 04 ،    یزرواکشک شکخب رد ار رهکش نکیا تیعمج دصرد 9/4 دودح ،11-9 هرامش لودج ساسا رب
     رد یلغکش جیاکتن یکسررب .دکهد یکم    ناکشن ار صخکشمان مکه دصرد 0/91 و تامدخ شخب رد دصرد 1/09 ،تعنص
 دنرادروخرب لغاشم ریاس اب هسیاقم رد یرتشیب یناوارف زا لغاشم زا یخرب یلک روق هب هک دهدیم ناشن "رهشدهاش"
     یرامکشرس جیاکتن .تکسا اهرهکش نتکک هنارک رد رقتسم کچوک یاهرهش یاهیگویو زا یوریپ هب زین تیعضو نیا و
  و اکهروتارپا ،  یتامدکخ ناکنکراک ،  ییادکتبا لغاکشم ، نارگتعنکص ، یکلک یدنبهورگ کی رد هک دهدیم ناکشن 0191لاس
  لغاکشم ، دکصرد 3/31 ییادتبا لغاشم ،دصرد 0/09 نارگتعنص) .دنهدیم لیاشت ار نتغاش دصرد 4/41 ناگدنشورف
  یرتالاکب یلغکش یاهتیعتوم رد نتغاش مهس ،لباقم رد و (دصرد4/91 اهروتارپا و دصرد 91 ناگدنشورف و یتامدخ
 .دریگیم رب رد ار نتغاکش لکک دصرد 0 دودح  ومجم رد (دصرد9/4) نیااختم و (دصرد3/9) ناراذگنونات نوچ
  .دکهد یکم ششوپ ار نتغاش لک زا دصرد 0/1 متر 0191 لاس رد یزرواشک رهام نانکراک هک ن  هجوت روخ رد هتان
  تکشک  رازم هب رهش نیا زا یهجوت لبات یضارا ناکامک ،دهدیم لیاشت اتسور ار "رهشدهاش" هیلوا هتسه هک اجن  زا
     یریگمکشچ یکناوارف زا اهرهکش هکنوگ نیا یزرواشک نتغاش تهج نیمه هب و تشاد صااتخا یزرواشک تاغاب و
 4      ددکع یزرواکشک شکخب ناکنکراک مکتر ، نارکیا رام  زکرم 9091 لاس یرام  یاههداد ساسا رب اما .دندوب رادروخرب
    هتکساک یزرواکشک یاکه تکیلاعف رادقم و مجح زا هک تسا ن  رگناشن روکذم لاس ود هسیاقم .دهدیم ناشن ار دصرد
 .دناهدرک ینیشنبقع ،تتغتسم هویو هب یرگهطساو شخب عفن هب و تسا هدش
 تسيز طيحم جياتن
  رد هکک یگنهامه  یارش و لماوع و عبانم ،تادوجوم هعومجم زا هک تسا یدنوادخ یتبهوم ،تسیز  یحم و تعیبق
 .دی یم دوجو هب ،تسا هتسباو ن  هب تایح همادا و دراد دوجو هدنز دوجوم ره  ارقا
  یاکه    تمکسترد ن  حرکش هکک زاکس و تخاس شرتسگ هجیتن رد و تیعمج شیازفا لیلد هب هعلاطم دروم هدودحم رد
 :دشابیم لیذ حرش هب ن  نیرتهدمع هک دوشیم هدید فلتخم لااشا هب تسیز  یحم بیرخت ،دم  روبزم
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   اهغاب بيرخت -
  یربراکک 0091 لاکس    رد هکک هدوکب یرهکش یاضف دصرد./3 اب ربارب راتاه 0 دودح لماش یغاب یربراک 0191 لاس رد
   نکیا .میکنک  یکم هدهاکشم ار یبسن دشر و تسا هتفای اقترا یرهش یاضف لک زا دصرد 0/1 اب ربارب راتاه 1/9 هب روبزم
-یم هدهاشم یلحم یاهیسررب ساسا رب .تسا هدش هتساک زین یزرواشک لغاشم نابحاص دصرد زا هک تسا یلاحرد
   هکب یکب  یکب لیلد هب هتشذگ رد هک تسا یضارا زا شخب ن  هب طوبرم روبزم یغاب حوطس شیازفا تقیقح رد هک دوش
  یکشخب و ینواسم ققانم هب روبزم یضارا زا شخب ،هیدمحم    لاناک زین و اههاچ رفح اب .دوب هدش لیدبت ریاب نیمز
  هکب ریاب یضارا لیدبت هالب درادن یدیلوت یربراک اب یقابترا چیه اما هدش لیدبت یغاب یربراک هب رهاف هب یضارا ن  زا
  هکب زین انب سیسرت یارب هیلوا مادتا ن  لخاد رد و هتفرگ تروص کیافت نونکا مه زا هک تسا نیمز کلمت لیلد هب غاب
     مکک مکک و هکتفر تکیو – غابو زاس و تخاس تحت ،دنراد رارت رهش یاههبل و هیشاح رد هک ییاهغاب .تسا هدم  لمع
      ینواکسم ققاکنم یکایدزن رد هکک ییاکه  غاکب و یکضارا اما .تسا زورب لاح رد زاس و تخاس  ون نیا یبیرخت تاررا
 . دنوریم یرادرهش زوجم اب یرهش یاهزاس و تخاس ریز هب و هدش کشخ مک مک ،دنراد رارت یرهش
   يرهش برش بآ فرصم شيازفا -
41 هب نونکا متر نیا هک تسا دوب رفن 001 و رازه 101دودح 0191 لاس رد رایرهش ناتسرهش تیعمج  011 و رازه 4
    هکقطنم هکک هدکش هدوزفا هقطنم نیا هب زین یرگید ینواسم یاههعومجم ،رایرهش رهش دوخ رب هوتع .تسا هدیسر رفن
 ، هیکسودرف ، رهکشدهاش ،      نیکیاو زا دکنترابع ققاکنم نکیا .تکسا هدرکک داجیا ار یگرزب ییاتسور -یرهش هتسویپ مه هب
   هداد صاکاتخا دوکخ هب ار هقطنم یعارز    ،هقطنم نیا    ینیمرت تیریدم هک .....و رهشابص ،دهاش کرهش ،هشیدنا
   هکنهپ نکیا لک لیلد نیمه هب تسا هدیسر نامم لتادح هب ،هقطنم نیا هب جرک دور    نایرج نونکا مه هک یلاش هب
 .دوشیم هیذغت ،دنتسه هاچ ًالاتدمع هک ینیمز ریز    عبانم زا ،دراد رارت ن  یبونج تمست رد رهشدهاش هک عیسو
 3  هکب 0391 لاس رد هقلح 4 زا اههاچ نیا دادعت) رهشدهاش رد  رش    یاههاچ رفح شیازفا اب ینیمزریز    قمع
 دور شیپ لاونم نیمه هب  یارش رگا هک تسا هتفای شهاک رتم 991 هب رتم 90 زا (تسا هدیسر ریخا یاهلاس رد هقلح
    نکیا زا .دکش دکهاوخ داجیا هقطنم یطیحم تسیز هزوح رد گرزب ینارحب ،دوشن هدیشیدنا لضعم نیا یارب یاهراچ و
 .دوشیم هدافتسا ،دراد رارت رهش نیا  ونج رد هک 1هیدمحم    لاناک زا هقطنم یعارز    ناربج یارب ،ور
 يريگ هجيتن و يدنبعمج
  هکلمج   زا و موکس ناکهج یاهروشک بلغا رد هک تسا ییاضف-یناام یاه هدیدپ نیرتمهم زا یای یرهش نایاتش دشر
  مکظن ندز مه رب بجوم هک یتالوحت و رییغت و دراذگ یم یاج رب تسیز  یحم رد هک یراب نایز تاررا لیلد هب ناریا
    تاعوکضوم زا یکای .تکسا هتشاد یپ رد ار یرایسب ینارگن ،دوش یم اهن  گرزب یاهرهش نوماریپ رد هویو هب ییاضف
      رد اکهغاب و ریاکب یاکهنیمز یگدکنروخ بکجوم تعرس هب هک تساه رهش رد یرهش شزخ هتشذگ ههد ود رد یساسا
    هتکشذگ هکهد ود رد رهکش دهاش رهش اتسار نیا رد.دراد ار شدوخ صاخ یاهدمایپ و دوش یم اه رهش  ارقا و حطس
  یکم ناشن هعلاطم .تسا هدید دوخ هب یا هدرتسگ تاریغت فلتخم داعبا رد (یدومع و یقفا)یدبلاک شرتسگ ریسم رد

                                                           
 .دراد دادتما میرک طابر ات نارهت رهش  ونج یاه اسپ ن  رد هک یلاناک -1



 965 ...یحاون رد یرهش شزخ یاهدمایپ و لماوع

    رد و رالاکت غاکب و تکیو غاب شرتسگ و دشر بجوم رهش  ارقا یاهغاب یگدنروخ اب یرهش شزخ رهش نیا رد دهد
        تکلاح زا رهکش یداکاتتا درکالمع رکییغت بکجوم و تکسا هدش ینواسم یربراک شرتسگ بجوم ریاب یاه یاهنیمز
   هکب یکناو ارف یعاکمتجا و ییاضف یفنم یاهدمایپ هک  ذاک تامدخ اتدمع و یدیلوت ریغ لاش هب یزرواشک و یدیلوت
 ،  دکلوم یاکه تکیلاعف فعض ،ترجاهم و تیعمج شیازفا ودشر نوچمه یلماوع داد ناشن هعلاطم.تشاد دهاوخ لابند
     یرروکم و مکهم شکقن یرهکش شزخ عیرست و داجیا رد ،تتغتسم یراد هیامرس یرو دوس ،تاررقم و نیناوت فعض
 ،    یرهکش هدودکحم رد زاکس تخاکس و تیو غاب شرتسگ رهش دهاش رد یرهش شزخ زا لصاح یاهدمایپ.تسا هتشاد
  تماکک یفرام  رش    شهاک و تسیز  یحم بیرخت ،لاغتشا بیکرت ریغت ،یعامتجا ماجسنا شهاک و یموت ماغدا
    ککی زا یدکیلوت و یزرواکشک یاهتیلاعف هدش گنر مک اب یتاعلاطم هدودحم رد یرهش شزخ  ومجم رد.تسا دوهشم
   هکب. دوکش رهش رد یدیلوت یاهتیلاعف  ذج هتسناوتن نیمز و غاب تمیت زا یشان هدش  ذج هیامرس وس رگید زا و وس
 .تسا هدوبن رادیاپ هعسوت تهج رد یتاعلاطم هدودحم رد یرهش شزخ روظنم نیمه
   عبانم
 ،91  هرامکش ،9هرود ،  ییاتکسور هعکسوت و اضف دااتتا .ناریا رد اضف دااتتا و هیامرس تشابنا .(9091) .روپ یجح دمحم و نسح ،هتخارفا

 .91 -94 ص
 سبق رهش لارپسا دشر و یایزیف شرتسگ لماوع رب یلیلحت ،(0391 ) یلع دمحم ،یبیبح؛یسیع هداز میهاربا؛نیسح ،نیمس  هداز میهاربا

 .00-14ص ،زییاپ ،01هرامش ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،نردله یپورتن  لدم زا هدافتسا اب هلزلز زا سپ
1) دیهان ،یلسوت و هللا¬تمعن ،یربکا         ککی) ناهفکصا رهکش یدروکم هکعلاطم :ناکسم تمیت رب اه¬یرادرهش تراوع ریررت لیلحت .(139

 .41 -14 صص ،1 هرامش ،0 هرود ،یدااتتا یاه¬یسررب همانلاف .(یداضف یجنسدااتتا تفایهر
 نارهت ،دار  رشان ،شراز  هرماس و یرایز هلا تمارک همجرت ،اایرم  یرهش یاه هموح ینابم( 3391) ،یس.ناج ،دروفیت
 همان نایاپ ،جدنس رهش یدروم هنومن:رهش یایزیف هعسوت رد یریگ میمات ینابیتشپ متسیس دربراک و یجنس نااما ،( 4391)مارهب ،یسودرف

 سردم تیبرت هاگشناد ،ایفارغج دشرا یسانشراک
   هکمان ناکیاپ ،   دهکشم رهکش یدروکم   هکنومن رادکیاپ هعسوت یاتسار رد یرهش تفاب یدبلاک دشر یزاس وگلا ،(4391 )اضرمتع ،هداز سابع

 دهشم یسودرف هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک
   .تراوکع رکب دیکرت اب اه¬یرادرهش یدم رد یتوقح ینابم رب یلیلحت .(0091) .دیعس ،راطت یداز  و  وقعی ،ییاضردیس ؛یفطام ،یمدت

 .00 -10 صص .04 هرامش .لوا لاس .یرهش یزیر¬همانرب تاعلاطم همانلاف
 43ص ،یمزراوخ هاگشناد تاراشتنا ،یرهش ییور هدنکارپ رب یدم رد( 9091)ظفاح ،داون دهم ،دمحا ،هناگنز و لضفلوبا ،یناشم
 ،(1091) ،  نردکله و یکپورتن  لدم زا هدافتسا اب دابانگ رهش یایزیف دشر و یرهش شزخ لماوع رب یلیلحت ،ناراامه و اضر دیمح ،یرراو

 01-991ص ،راهب و زییاپ ،مشش هرامش ،اضف شیام  هلجم
 یهاگشناد داهج تاراشتنا ،درف یناای اضر دمحاو ینامیلس دمحم همجرت ،یرهش یزیر همانرب ینابمرب یدم رد ،( 1191) ،درانرب ،رااساریه

 .نارهت ،ملعم تیبرت
 ،   یرکتکد هرود هکمان ناکیاپ ،(0191-00 ) رای رهکش رهش دهاش: دروم یرهش تالوحت رد تتغتسم یراد هیامرس تاررا نییبت ،یلع ،یفسوی
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