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 چکیده

شعود هع  اتبتع  زمازممعر معریری  و      توسعه  اایعرار اوامعو روسعتایی م سعو  معی      گردشگری)توریسم( روستایی یکی از راهبردهای مؤثر برای 

ریعزی گردشگری)توریسعم( روسعتایی     های آمایش سرزمممی اس  ه  بایستی مقعر  بعر برزامع     ریزی علمی و استفاده از دستاوردهای طرح برزام 

ر زگرفت  ه  یکی از دالیل آن زاشماخت  بودن روستاها و ازجعا   ازجا  شوزر. در ایران گردشگری روستایی ب  صورت علمی چمران مورد توا  قرا

هعای گردشعگری روسعتایی در راسعتای     ریزی مجتمعو های آمایشی در مماطق روستایی اس . هرف این مقات  ت لمل مریری  و برزام  زشرن طرح

مطاتهع  آمعایش سعرزمممی ممعاطق روسعتایی اسعتان        آمایش روستایی در روستاهای استان هردستان اس . سؤال اصلی مقات  این اس  با تواع  بع   

های گردشگری روستایی چ  راهبردی اس ؟ این مقات  بعا اسعتفاده از روس سعوآت     ریزی مجتموهردستان بهترین راهبرد برای مریری  و برزام 

دهعر هع  گردشعگری روسعتایی در     معی  ای و ممرازی ازجا  خواهر شر. زتایج مقاتع  زشعان  شود. گردآوری اطالعات ب  صورت هتابخاز  ازجا  می

-هعایی  های بلوط( و زمعز ععه   خوراک و مساهن و امگل، دستی تموع صمایو، ازرازها تموع چشم، )آ  و هوای مطلو هاهردستان دارای قوت

)مرزی هاون با فرص فرهمگ و اممم ( در داخل و اس  و در م مط امرام، اممم ، رسازی های اطالع سمستم، های اسکان م ل، های دسترسی)راه

( و بهضعا   واود تهطمالت مماسع  در تقعویم رسعمی هشعور    ، آتودگی و مشکالت م مطی شهرها، دوری از مراهز عمره امهمتی در ایران، بودن

  ایعن  های مهارض در هردستان ععراق( زمعز متواع   های سماسی و تروریستی گروهقاچاق و فهاتم ، تهریرات امممتی، تهریراتی )هجو  ریزگردها

 موعوع اس .
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 همدقم

    قطابنم و اتبسور هبب طوبرم هک تسا (مسیروت)یمسیروت ،(مسیروت)یرگشدرگ)مسیروت دشر لاح رد و مهم عاونا زا
      دبشر (یرگبشدرگ)مسیروت تعنبص یاراد هبک ییاهروبشک رد اتسور هب هتسباو (یرگشدرگ)مسیروت .تسا ییاتسور
      زرابب یبگژیو هبب هبجوت ابب (Walpole & Goodwin، 2000) تبسا شرتسگ و دشر لاح رد زدش هب دنتسه یا هتفای
  نبیا هک تشاد راظتنا ناوت یم ،(مسیروت)یرگشدرگ لاکشا نیرت یمدرم زا یکی هباثم هب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ
  هبب ،  ینابسنا یوربین دازام بذج اب رگید یوس زا و ییاتسور یاه تیلاعف عونت و یداصتقا دشر هب وس کی زا تعنص
     نایزتبس)دوش دادبملق هبتناج هبمه هعسوت یارب یتصرف و دنک کمک اهاتسور نانکاس یارب ییازدمآرد و لاغتشا داجیا
   هبب کبیدزن هک هعسوت لاح رد یاهروشک رد صوصخ هب ،ییاتسور یاه هاگتنوکس ،(1 :9199 ،روپ یورسخ و ییالم
 ، ییاتبسور یاه زرجاهم لیتق زا یرتداح زالکشم و لئاسم اب ،دنا هداد اج دوخ رد ار اهروشک هنوگ نیا تیعمج 1/9
      و یهابفر یابهانبریز دوبتمک ابی نادبقف ،  یزروابشک شبخب رد یرو هرهب حطس ندوب نییاپ ،لاغتشا حطس ندوب نییاپ
      و ینابکم تبیعقوم ظابحل هبب ابه هاگتنوکس هنوگ نیا زا یهجوت لباق دادعت هک تسا یلاح رد نیا .دنا هجاوم یتامدخ
 ، یعابمتجا ننس و بادآ ،یمیلقا عونت ،یناتساب راثآ ،یعیتط رتانم دننام ،(تسیروت)رگشدرگ بذج مهم رصانع نتشاد
 .(1199 ،رامآ و این یفطل)دنراد (مسیروت)یرگشدرگ یاه تیلاعف ی هعسوت یارب یتسانم یاه هنیمز
      هبب دنتبسه یبکتم و هتبسباو دوبخ نوماریپ تعیتط هب میقتسم روط هب ناشدوجو تیهام و اه یگژیو لیلد هب اهاتسور
  نابیم لباقتم شنکرب ینتتم ییایفارغج ییاضف رد و دریگ یم لکش نامز رذگ رد یناکم رتسب نیا رد زارییغت هک یروط
  و زاربییغت ی   هبجرد هبب انب ،دیامن یم قلخ ار یس   ایس ب یداصتقا ب یعامتجا و کیژولوکا ب یعیتط یاهدنور و لماوع
 ، دبیامن      یبم ظبفح ار دوبخ ربکب و یبعیتط لکش اتسور ینوریب و ینورد یاضف زا ییاه شخب ییاتسور یاه ینوگرگد
    ینابهج سناربفنک .دزابس  یبم ریذپ ناکما یطیحم نینچ رد ار (یرگشدرگ)مسیروتوکا یزیر همانرب اتسور یگژیو نیمه
 و زالیهست زا یرادروخرب اب (مسیروت)یرگشدرگ عاونا لماش ار ییاتسور (یرگشدرگ)مسیروت ،(یرگشدرگ)مسیروت
     ابب هاربمه ار تبعیتط یابه    هببذاج و یبعیتط عبابنم زا یدنم هرهب ناکما هک دناد یم ییاتسور یحاون رد یهافر زامدخ
 ،ییاتببسور (یرگببشدرگ)مسیروت .دروآ   یببم مهارببف (یزرواببشک و هببعرزم رد راببک) ییاتببسور یگدببنز رد تکرببش
  دبننام یتامدخ زالیهست و زامدخ ی هئارا زا یا هزوم و دریگ یمرب رد زین ار یزرواشک و یعارز (یرگشدرگ)مسیروت
  و یتبسد    عیانبص شوربف و دبیلوت ،   یبلحم مبسارم و ابه   نبشج ییابپرب ، یمرگربس لیاسو ،زاناکما ،ییاریذپ ،ناکسا
 .(11 :9199 ،داژن دارم)دراد ربرد زین ار یزرواشک زالوصحم

    و ناتبسلگنا رد مهدبجه نربق مود ی همین رد ،یعامتجا ،یحیرفت تیلاعف کی ناونع هب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ
     نبیا رد تکربش ابما دبندوب هتفرگ رارق یحیرفت یاه تیلاعف هدافتسا دروم ییاتسور قطانم مه نآ لتق .دش رهات اپورا
 و لقن و لمح ی هعسوت لیلد هب متسیب و مهدزون نرق رد .تسا هدوب هعماج رترب راشقا هب دودحم یحیرفت یاه تیلاعف
     زا ییاتبسور (مبسیروت)یرگشدرگ یاربب ابضاقت عیرس دشر .دش ناسآ ییاتسور قطانم هب یبای هار ییاج هباج تلوهس
  (مبسیروت)یرگشدرگ ی   هتبسجرب دبشر دهاش ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ نامز نیمه رد هتتلا دش زاغآ 1119 لاس
 ی  هعبسوت هب رجنم یا هزادناات ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ یارب اضاقت شیازفا و هدوب تیعمج دشر دهاش یللملا نیب
 .(91 :7199 ،یلپراش)دش (مسیروت)یرگشدرگ
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      ابپورا و ناتبسلگنا رد مهدبجه نربق مود هبمین رد ،یعامتجا-یحیرفت یتیلاعف ناونع هب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ
    هبب میمبصت و لبیم یتح ای رازبا یمک ًااتتسن دارفا یتعنص بالقنا ات ینعی مهدجه نرق مود همین لیاوا ات .تفرگ لکش
  یراوبشد رما اهاتسور ب زرفاسم و بانرطخ بلغا ،تخس ،دنک رایسب زرفاسم ،دنتشاد (مسیروت)یرگشدرگ و رفس
   شرتبسگ ببجوم ،  دبش ییاتبسور و یرهش عماوج یارب یتالکشم و لئاسم داجیا ثعاب هچ رگا یتعنص بالقنا .دوب
      دوبخ نبیا هبک دبش یبللملا  نیبب و یلم ،یلحم حطس رد مه زاطاتترا هعسوت و لقن و لمح لیاسو و اه هداج و اه هار
  لبیلد هب متسیب و مهدزون نرق رد .دش ییاتسور هلمج زا ناهج فلتخم طاقن هب زاحیرفت و اه زرفاسم شیازفا ثعاب
  (مبسیروت)یرگشدرگ یارب اضاقت عیرس دشر .دش ناسآ اهاتسور هب یبای هار ،ییاج هباج تلوهس و لقن و لمح هعسوت
    و ریگمببشچ یدببشر دهاببش ییاتببسور (مببسیروت)یرگشدرگ ناببمز نببیا رد .دببش زاببغآ 1119 لاببس زا ییاتببسور
    ابت ییاتبسور (مبسیروت)یرگشدرگ یارب اضاقت شیازفا و دوب تیعمج دشر دهاش زین یللملا نیب (مسیروت)یرگشدرگ
       یاربب رثؤبم یابهدرتهار زا یبکی ییاتبسور (مبسیروت)یرگشدرگ .دش (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت هب رجنم یا هزادنا
    زا هدافتبسا و یبملع یزبیر       هبمانرب و تیریدبم دبنمزاین هبتتلا هبک دوبش  یبم بوبسحم ییاتسور عماوج رادیاپ هعسوت
   مابجنا ییاتبسور   (مبسیروت)یرگشدرگ یزبیر همانرب رب مدقم یتسیاب هک تسا ینیمزرس شیامآ یاه حرط یاهدرواتسد
   نآ لبیالد زا یبکی هک هتفرگن رارق هجوت دروم نادنچ یملع زروص هب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ ناریا رد .دنوش
  و تیریدبم لیلحت هلاقم نیا فده .تسا ییاتسور قطانم رد یشیامآ یاه حرط ندشن ماجنا و اهاتسور ندوب هتخانشان
      ناتبسدرک ناتبسا یاهاتبسور رد ییاتبسور شیابمآ یاتسار رد ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ یاهعمتجم یزیرهمانرب
   دربتهار نیربتهب ناتسدرک ناتسا ییاتسور قطانم ینیمزرس شیامآ هعلاطم هب هجوت اب تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا
     زا هدافتبسا ابب هبلاقم نبیا ؟تسا یدرتهار هچ ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ یاه عمتجم یزیرهمانرب و تیریدم یارب
 .دوش یم ماجنا زآوس شور

 یرظن درکیور
    هعبسوت قبقحت یابه  هار زا یبکی ،  تبسا ریذبپ   بابنتجا یابه    تبیعقاو زا (مبسیروت)یرگشدرگ یابه تخاسریز داجیا
     یتبسیروت قطابنم رد ناروتبسر و رالابت ، لبته ،هاگتماقا ،(مسیروت)یرگشدرگ یاه عمتجم داجیا ،(مسیروت)یرگشدرگ
    لیبسناتپ هبب هبجوت اب یحیرفت ،ییاریذپ ،یتماقا زروص هب (مسیروت)یرگشدرگ هعومجم داجیا زا فده .تسا روشک
 ، قبیچالآ ،ناکدوک یزاب لحم ،یتنس هناخ هرفس ،ییاریذپ نلاس ،قاتا ،یتماقا تیئوس یاه یربراک اب هژورپ تسا هقطنم
    ناوبنع هبب هدابس روط هب دناوت یم (ییاتسور مسیروت) .ددرگیم انب (مسیروت)یرگشدرگ رگید زاسیسأت و زتس یاضف
    .تبسا نبیا زا ربت     هدبیچیپ رایبسب عوبضوم هبک دنا هدیقع نیا رب ناققحم اما ،دوش فیرعت ییاتسور یحاون هب زرفاسم
    ربب یبنتتم یابه   تبیلاعف هبلمج زا ، دراد دوبجو ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ یاه تیلاعف ماجنا زا یدایز یاه هنومن
 ،  یزروابشک یرگبشدرگ ، یموبب ی     هبعماج ربب یبنتتم یابه  هببذاج ،   اربیم عیابقو ، ابه هراونشج ،(مسیروتوکا)تعیتط
     هبتنج ود زا (ییاتبسور مبسیروت) یبلک روط هب .دراوم ریاس و یلحم عامتجا رتائت ،یتسد عیانص و یرنه یاه هاگشیامن
 یا  هبقطنم هعسوت یاه تسایس رد نآ رب دیکأت رظن زا یرگید و یناهج هدرتسگ تیلاعف کی ناونع هب یکی ،دراد تیمها
 .(1199 ،ناراکمه و ینامیا)یلحم و
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 ییاتسور یحاون فیرعت لاح نیع رد اما تسا یناسآ راک رظن هب (ییاتسور مسیروت) فیرعت ،لوا هاگن رد هک دنچ ره
  هبب ناوت یم ار (ییاتسور مسیروت) هک دیآ یم هداس رظن هب یموهفم رظن زا لاح ره هب .تسا یلکشم راک هزادنا نامه هب
  فبیرعت نیا یلو ،درک فیرعت ،دوش یم ماجنا اهرهش نوماریپ قطانم و ییاتسور یحاون رد هک یرگشدرگ یعون ناونع
   یاهروبشک رد لابعف ی      هبتفای هعبسوت یابهداهن و یتیریدبم عوبنتم لاکشا و اه تیلاعف زا یا هعومجم لماش دناوت یمن
    عاوبنا لمابش ار (ییاتبسور  مبسیروت) ،    یرگبشدرگ ینابهج سناربفنک .دبشاب یرگشدرگ تعنص اب طاتترا رد فلتخم
   عبابنم زا یدبنم   هربهب نابکما هک ،دناد یم ییاتسور یحاون رد یهافر زامدخ و زالیهست زا یرادروخرب اب یرگشدرگ
 .دروآ   یبم مهاربف ،  یزروابشک و هبعرزم رد راک و ییاتسور یگدنز رد تکرش اب هارمه ار تعیتط یاه هبذاج و یعیتط
     زبین ییابپورا هبعماج نویبسیمک 1119    لابس رد .دراد یتوابفتم ینابعم زین فلتخم یاهروشک رد (ییاتسور مسیروت)
  هبکلب ،   تبسین یزروابشک یرگبشدرگ لماش اهنت (ییاتسور مسیروت) :دنک یم فیرعت هنوگ نیا ار (ییاتسور مسیروت)
 یارب بلغا (ییاتسور مسیروت) اپورا رد لاح نیا اب .دریگ یم رب رد ار ییاتسور قطانم رد یرگشدرگ یاه تیلاعف همه
 ی     هبمه موزبل زروبص رد ابما ، دوبش    یبم هدربب رابک هب (هعرزم رب ینتتم یرگشدرگ ای)یزرواشک یرگشدرگ فیصوت
         عاوبنا هبمه ابپورا هبیداحتا هزوربما اتبسار نیبمه رد .دربیگ   یبمرب رد ار ییاتبسور یحاون رد یرگشدرگ یاه تیلاعف
 .(0199 ،ناراکمه و یئازریم)دریگ یم رظن رد (ییاتسور مسیروت) ناونع هب ار یرهشریغ یحاون رد یرگشدرگ
      هبعومجم هبک یبفلتخم قطابنم یاهدادعتبسا و عبانم ،اه تصرف ،زاناکما ،اه تیلباق ییاسانش دنیآرف 9نیمزرس شیامآ
      هبس نیبب لبباقت رد نآ زا یبیالقع و هبنیهب هدافتسا و یرادرب هرهب یاه هنیزگ یسررب و دهد یم لیکشت ار یّقلم نیمزرس
   هبنهپ رد ابه   تبیلاعف مابجنا و تیعمج عیزوت نیب یقطنم هطبار و نزاوت داجیا یارب ،«تیلاعف» و «اضف» ،«ناسنا» هلوقم
 ،  یدابصتقا یابه     تبیلاعف و یبعیتط عبابنم ببسح رب ،تیعمج نکمم عیزوت نیرتهب یزیر همانرب عون نیا رد .نیمزرس
    و یدابم تیعبضو دوبتهب یاتسار رد ،یلک یاه یشم طخ و اه تسایس ،روشک یضارا زا هدافتسا هوحن و اه هاگ تنوکس
  و دربیگ        یبم راربق ربظن دبم تیبساسح و تبقد ابب ، ابه  هبمانرب و اه تیلاعف صاخ ییایفارغج عیزوت ورملق رد یونعم
  یزبیر همانرب عون نیا یتایلمع میهافم .دوش یم یشخب ماظن و یهدناماس ،یداصتقا و یعامتجا ،یعیتط یاضف یاه تیزم
   و تبیعمج سابیقم نیب بسانت ،اه تیلاعف یارب یبای ناکم ،اه ناکم یارب یبای تیلاعف لثم یتالوقم رب رتان یقلت زرط و
       ییابضف نامزابس تّییریدبم و تبیعمج ناکبسا یوبگلا ، ابضف یهدنامزاس یوگلا ،هقطنم ره رد یریذپ هعسوت تیفرت
     هبیحان کبی نانکابس یابهزاین    نیمأبت و زالیهبست دابجیا و یعیتط عبانم زا یرادرب هرهب دنیآرف ای لمع .تسا ،هعسوت
  یتوابفتم یاه هاگدید ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ دروم رد .(0199 ،ناراکمه و ییاسوم)هدنیآ و لاح رد ییایفارغج
  ربگید یاه لکش اب ار نآ ناوت یم دندقتعم و دنسانش یم (مسیروت)یرگشدرگ رازاب زا یشخب ار نآ ،یضعب .دراد دوجو
 ،ابببیرد رابببنک رد (مبببسیروت)یرگشدرگ ،بابببتفآ رد (مبببسیروت)یرگشدرگ دبببننام (مبببسیروت)یرگشدرگ رازابببب
  یاربب یا     هفبسلف ناوبنع هبب ییاتبسور (مسیروت)یرگشدرگ .درک هسیاقم ...و یا هسام لحاوس رد (مسیروت)یرگشدرگ
  (مبسیروت)یرگشدرگ ، هاگدبید کی زا :تسا مهم هاگدید هس یاراد هتنج نیا هک تسا هدش حرطم زین ییاتسور هعسوت
 (مسیروت)یرگشدرگ رگید هاگدید .تسا ییاتسور طیحم یاه یگژیو هدنهد ساکعنا و ییاتسور هعسوت یارب یدرتهار

                                                           
1 . Land Use Planning 
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   یرازببا و تبسایس ار (مسیروت)یرگشدرگ زین یضعب .دسانش یم ییاتسور داصتقا تخاس زاب یارب یتسایس و رازبا ار
199 ،ناراکمه و یلباک)دنا هدرک دادملق رادیاپ ییاتسور هعسوت یارب 0). 
 هعلاطم دروم هقطنم
   رد و روبشک بربغ رد (    روبشک لبک تحابسم دبصرد 0/9  لدابعم)  عببرم رتموبلیک 97111 تحاسم اب ناتسدرک ناتسا
     زا قاربع روبشک هبب بربغ زا ناجنز و یبرغ ناجیابرذآ یاه ناتسا هب لامش زا ،تسا هدش عقاو قارع باخ زرواجم
 .(1199 ،یمیرک)دوش یم دودحم ناجنز ناتسا زا رگید یتمسق و نادمه ناتسا هب قرش زا و هاشنامرک ناتسا هب بونج

 
 ناتسدرک ناتسا تیعقوم :1 هشقن

 (https://www.researchgate.net) :عتنم

 01 ، رهبش 91 ، ناتبسرهش 1 یاراد ناتسا نیا یروشک زامیسقت نیرخآ ساسا رب و تسا ناتسدرک ناتسا زکرم  دننس
 ، هبناب ، زقبس ،   دننبس :زا دبنا  زرابتع ناتسدرک ناتسا یاه ناتسرهش ،دشابیم اتسور 1909 و گرزب ناتسهد 91 ،شخب
   ناتبسدرک ناتبسا تیعمج ،هدش ماجنا یاهدروآرب نیرخآ ساسا رب .دابآ ورس ،هورق ،نارایماک ،راجیب ،ناویرم ،هردناوید
    قابفتا هبب ببیرق  و دنبشاب  یبم اهاتسور نکاس دصرد 11 و رهش رد اهنآ دصرد 11 هک دشابیم رفن 1101119 لداعم
  عببرم رتمولیک ره رد رفن 919  دننس رهش رد تیعمج مکارت نیرتشیب .(7199 ،یتجر)دنتسه ناملسم ( دصرد 1/11)
  هوربق رد ردب هوک ناتسا هطقن نیرت عفترم .تسا عبرم رتمولیک ره رد رفن 1/19 راجیب رهش رد تیعمج مکارت نیرتمک و
  لمابش ناتسا .تسا ایرد حطس زا رتم 710 اب ناوریس هضوح یجورخ ناتسا هطقن نیرت نییاپ و ایرد حطس زا رتم 1119
  .(7199 ،یلپراش)تسا قارع روشک اب برتشم یکاخ زرم رتمولیک 791
    هبب هبک دنتبسه نابز درک ،ناتسا نیا نانکاس تیرثکا ،تسا ناریا برغ رد نیشندرک یاه ناتسا زا یکی ناتسدرک ناتسا
  یابه نابز زا یکی یدرک نابز هک دنتسه یأر نیا رب ناسانش مدرم یدرک نابز هرابرد .دننک یم ملکت فلتخم یاه هجهل
 ،  مالبیا یابه ناتسا رد نینچمه و ناتسدرک ناتسا رد یدرک نابز .(0199 ،یناوضر)تسا یناریا و ییاپورا و دنه هورگ
  ربپ ، نیربت    مبهم ابما دراد ینوگابنوگ  یابه  هبجهل اهروشک رگید و ناسارخ لامش و یبرغ ناجیابرذآ ،نادمه ،هاشنامرک
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   ناتبسدرک ناتبسا رد یناروس هخاش ،تسا یناروس و یجنامرک هخاش ود یبدا و یمسر هجهل یتراتع هب ای و نیرت ملکت
 ، دنبشاب یم یعفاش و ننست بهذم وریپ اهنآ تیرثکا و مالسا ناتسدرک مدرم نید .تسا بوتکم زایبدا رد جیار هجهل
    رگنابیامن ناتبسا رد اتبسور 7719  دودبح دوجو .تسا یموق یتیوه اب و یتنس ناتسا نیا رد مدرم یگدنز بلاغ هویش
  نیبمز ناریا قامعا رد هک دوخ لیوط یخیرات هنیشیپ بتس هب ناتسدرک ناتسا .تسا یزرواشک و تعیتط هب مدرم سنا
  یابه هبذاج زئاح و دشخرد یم نیمز ناریا یانهپ رد ینیگن دننامه ییایفارغج یاتیز هرتسگ تلع هب زین و هدناود هشیر
 .(1199 ،یرداق)تسا یعیتط و یگنهرف یخیرات

 
 ناتسدرک ناتسا یسایس تامیسقت :2 هشقن
 (/https://www.semanticscholar.org) :عتنم

 تسا یا هژیو طیارش یاراد یمیلقا ظاحل هب لیلد نیمه هب و هتفرگ رارق سرگاز هوک هتشر یور رب ناتسا مظعا تمسق
     نبیا رد تبسپ یبضارا و ابه زالف ،یا هنماد یاه تشد ،قیمع یاه هرد ،عفترم یاه هوک لماش یضارا فلتخم لاکشا و
    هبمین میبلقا ابت (راجیب) رتم یلیم 711 یگدنراب طسوتم اب ناتسا رد درس کشخ ات کشخ یاه میلقا .دراد دوجو ناتسا
   یحاوبن .دوبش    یبم تبفای ناتبسا رد (ناویرم) رتم یلیم 771 دودح یگدنراب طسوتم اب ناتسا برغ رد لدتعم بوطرم
           یاوبه و بآ زا رثأبتم بربغ قطابنم و ناربیا یزبکرم یحاوبن یبخرب یاوبه و بآ زا رثأبتم ناتسا یزکرم و یقرش
      طیاربش هبک یروبط هبب .تبسا رظن نیا دیؤم بسانم یگدنراب اب هارمه یا هنارتیدم رصانع روضح هک تسا یا هنارتیدم
  یپتبسا شوپ یاراد ناتسا یقرش یحاون یلو هتشاد روضح هقطنم نیا رد طولب یاه لگنج هک تسا هدش بتس روکذم
 ،  حطبسم یبضارا ناتسا یقرش یحاون رد و یعیتط یاه لگنج زا هدیشوپ بلغا و یناتسهوک ،یبرغ یحاون رتشیب .تسا
 .(9199 ،داژندارم)دنراد دوجو یعیسو ًااتتسن یاه زالف و اه تشد
 9.19    و لبگنج رابتکه رازبه 719 لداعم دصرد 9.99 ،عتارم راتکه رازه 7719 لداعم دصرد 1.11 ناتسا تحاسم زا
    فاربطا رد ناتبسا یابه   لبگنج ربت  شیبب . تبسا هداد صاصتخا دوخ هب یعارز یضارا راتکه رازه 799 لداعم دصرد
   ربضاح لابح  رد .دراد راربق تیمها مود هجرد رد روشک لامش یاه لگنج زا دعب و هدش عقاو ناویرم و هناب یاهرهش
  ابه    لبگنج نبیا یبلگنج ناتخرد نیرت فورعم .تسا هدمآرد هدنکارپ یاه هتوب و هچتخرد زروص هب ناتسا یاه لگنج
    دبیب و زبگ دبننام ییاه تخرد و ارفا ،نوران ،یلگنج ولاتلآ ،کلازلاز ،یشحو هتسپ ،یشحو بیس ،ودرگ ،یبالگ ،طولب
 77771 ) هبناب ،(راتکه 777119) ناویرم یاه لگنج :زا دنا زراتع ناتسا یلگنج یحاون .تسا هناخدور رانک رد یشحو
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  بربغ رد رتشیب و تسا راتکه 77710 دودح نآ تحاسم هک  دننس هقطنم یاه لگنج و (راتکه 7770) زقس ،(راتکه
 .(9199 ،ناراکمه و یرفعج)دنا هدش عقاو  دننس بونج و نارایماک
  و ابه  هاگراکبش ، نابشورخ یاهدور و اهراشبآ ،عفترم یاه هوک لیتق زا هقطنم ییایفارغج یاه یگژیو و یعیتط تیعقوم
  یابه هعلق ،یتهذم زاداقتعا و موسر و بادآ ،یدرک لیصا یقیسوم ،اه نییآ :رگید یوس زا و وسکی زا یعیتط یاهراغ
   ابب ینابکلپ یاها تبسور ،اهارسناوراک ،اه هناخ ،اه مامح دننام یخیرات یاهزرامع و نکاما ،یناتساب یاه هپت و مکحتسم
  یابنغ زا یا  هبشوگ اهنت هک ...و یراک بزان ،هویگ ،لاش ،میلگ ،شرف یلحم و یتسد عیانص زکارم ،درف هبرصحنم یرامعم
     .تبسا هدیبشخب یبناوارف یابه   هببذاج ناتبسا نیا هب ،تسا ناتسدرک یرنه و یتهذم ،یگنهرف ،یخیرات ،یعیتط میظع
- )دروآ مهاربف ... و راکبش و دیص ،یدرونهوک ،حیرفت و شدرگ یارب ار مزال یاه هنیمز دناوت یم اه هبذاج نیا زا کیره
 .(9199 ،یتایح و یدمحم نیسح

 171 و   هنکبس یاراد یاتبسور 1119  و ناتبسهد 11  دادبعت یاراد ناتسدرک ناتسا ،یسایس زامیسقت نیرخآ ساسا رب
       نبیا .تبسا لابعف یدربگ موبب هابگتماقا 99  ناتبسدرک ناتسا یاهاتسور رد رضاح لاح .تسا هنکس زا یلاخ یاتسور
   رد نبیژ و هبفیرت ،ژور ،  کبشیت یابه   هابگتماقا هبک دنا هدش ریاد زقس و هورق ،ناویرم ، دننس یاهاتسور رد اه هاگتماقا
 ،یا     هبموگ یاتبسور رد یا    هبموگ دیعبس ازربیم ، نایبش یاتسور رد هگناوژ ،نیلگ یاتسور رد ناراو ،بالود یاتسور
  .دنتبسه لاعف هرون یاتسور رد هراس هه و گنهیوآ یاتسور رد ور   هواژ و لوکریس ،یفت هرد یاتسور رد رانب ی هگنیشن
  گبنهیوآ ،هرون ،دابآ زاولص یاهاتسور زا دنا زراتع ناتسدرک رد یلم بختنم (مسیروت)یرگشدرگ فده یاتسور 99
  رد نابجرت ، هوربق رد نالصق ،نارایماک رد ناگنلاپ ،دابآورس رد راویژ و تخت ناماروا ،یلزد ، دننس فارطا رد لگن و
  رد بالود و بوچنیابب ، هبنایم ،  ناربن یاهاتبسور نینچمه .راجیب رد دابآ زاولص و یاقچمق ،سورگ دابآورسخ ،زقس
  رد نیئابموک ، زقبس رد نایناسراپ و ناگنم لچک ،هروخروخ ،دابآ نالوم ،هناب رد هسجم و یوش ،شاتفه ،ولدتس ، دننس
 هرد هرق ،ناویرم رد هپت قارت و هنن ،ین ،ناناس یناک ،هجیگنی ،دابآورس رد نیلس و ناراسیب ،وان ،وانز هوید ،رتلب ،نارایماک
  رد داببآ فیرش و نیگنس همشچ ،نالگهد رد قامشاب ،هورق رد یلفس مهیم و ایلع دابآ هزات ،هردناوید رد ایلع لمزیگ و
 ،    نیبلگ یاهاتبسور لمابش ناتبسدرک ناتسا یاتسور 79 یگنهرف رظنم نونکات .دنتسه یناتسا بختنم یاهاتسور راجیب
 ، یببارهت    )تبسا هدیبسر یبلم تبتث هب زین هنالزب و ناژ ،نایش ،ایلع یصو ،یلفس یصو ،هتخت ،بالود ،زیم هشه ،ناولح
1199). 
 اههتفای

 یلخاد فعض و توق طاقن
  و ابه  هبتنج) نآ زوق و فعض طاقن ییاسانش تهج ناتسدرک ییاتسور هیحان یلخاد طیحم شجنس هعلاطم نیا فده
       هعبسوت یاتبسار رد (دبنراد هدبنرادزاب ابی دعابسم ریثأت نآ یارجا و یزیرهمانرب فادها هب یبایتسد هار رد هک یدراوم
- یعابمتجا ،یداصتقا) ییاتسور رادیاپ هعسوت داعبا بوچراچ رد زوق و فعض طاقن نیا .تسا (مسیروت)یرگشدرگ
 طیحم رد لرتنک لباق یاهتیلاعف هرمز رد یلخاد فعض و زوق طاقن .تسا هدش حرطم (یکیژولوکا و یداهن ،یگنهرف
  ،(9 لودج) دهدیم ماجنا فیعض ای یلاع یاهویش هب ار اهنآ هعومجم هک تسا یلخاد
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 ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ رب یلخاد رثؤم لماوع سیرتام :1 لودج
 فعض طاقن زوق طاقن  

  
  
 یداصتقا

 هقطنم یناسنا و یعیتط عبانم زا هدافتسا تهج (یرگشدرگ)مسیروت یزیر همانرب و یراذگ هیامرس تهج هقطنم ندوب دعتسم*
 تفریج فارطا و نامرک ناتسا حطس رد (مسیروت)یرگشدرگ بطق ناونع هب ناتسدرک ییاتسور یفرعم و
 (یریسمرگ و یریسدرس زالوصحم) یزرواشک زالوصحم عونت*
 نارگشدرگ هب یماد و یزرواشک زالوصحم شورف بسانم رازاب دوجو*

  ربب هنیزه تلع هب هنیمز نیا رد یراذگ هیامرس هب نایئاتسور لیامت مدع*
 تعنص نیا ندوب
 (یرگشدرگ)مسیروت تعنص هب مدرم ییانشآ مدع*
 هنیمز نیا رد یتلود یراذگ هیامرس و یزیر همانرب دوجو مدع*

  
  
 یگنهرف-یعامتجا

 نایئاتسور نیب رد یراکمه و تکراشم سح ندوب الاب و نایئاتسور داوس و یهاگآ یالاب حطس *
 هقطنم یموب یقیسوم و یموب یتنس یگنهرف موسرو بادآ دوجو*
 اه هتیرغ اب هقطنم مدرم ندوب مرگ و یزاون نامهم*

 (ناتسبات رد دایز مکارت) لاس لوصف رد نارگشدرگ بسانمان عیزوت*
 اتسور مدرم و نارگشدرگ یگنهرف زوافت *
 هدید شزومآ و صصختم یاهورین دوجو مدع*
 نارگشدرگ هب یناسر عالطا و یناسر زامدخ ندوب بسانمان*

  
  
 یکیژولوکا

 ناتسا یتح و هقطنم رد درف هبرصحنم و اتیز زادنا مشچ دوجو*
 مب و تفریج هلمجزا یتیعمج زکارم هب یکیدزن*
 یشزرو یاه تیلاعف و یدرونهوک تهج اتیز یاه هلق و زاعافترا دوجو*
 لیدب  یشحو  زایح و اهراغ و مرگبآ یاه همشچ و هناخدور دوجو*
 لاس مرگ لصف رد ًااصوصخ نادنورهش تحارتسا تهج بسانم یاوهو بآ و یگدولآ نودب و مارآ طیحم*
   یحیرفت زاناکما دوجو*

 ...و یحیرفت زاسیسأت و زازیهجت ندوب بسانمان*
 ...و یدرونهوک ماگنه رد نارگشدرگ دمآو تفر یاهریسم ینمیا مدع*
  هانپربس و بالضاف) یدتلاک و یطیحم یاه تخاسریز ندوب بسانمان*
 (بالیس و ناراب عوقو ماگنه رد

 ییاتسور هعسوت رازبا ناونع هب (یرگشدرگ)مسیروت شرتسگ هلیسو هب ییاز لاغتشا هب نالوئسم داقتعا* یداهن
 ی  هوبحن رد اه نآ شزومآ مدع و نارگشدرگ اب نایئاتسور ییانشآ مدع*
 نارگشدرگ اب دروخرب

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 یجراخ تادیدهت و اه تصرف
 ، یبطیحم ، یبسانش موبب ،یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا یاهدنور و اهدادیور یجراخ زادیدهت و اهتصرف زا دوصقم
  .دبننک  یبم هدافتبسا یجراخ هژاو زا ور نیازا ،دنتسه لرتنک زا  راخ هک تسا یتباقر و یروانف ،یتلود ،ینوناق ،یسایس
- تبصرف زا ییاههنومن راک یاهشزرا و مروت ،اهشرگن رد رییغت ،تیعمج ییاجباج ،(یژولونکتویب) یتسیز یروآنف
     ربب زابعلاطم نبیا فدبه دش رکذ هچنانچ .دیآ دوجو هب یحرط ره یارجا یارب تسا نکمم هک تسا یتادیدهت و اه
     زا نتبسج هربهب ابب ابت دوش هئارا یساسا یاههیصوت ،رازاب زادیدهت و اهتصرف ییاسانش اب هک تسا راوتسا لصا نیا
   عبقاو ربمث رمثم رظن دروم حرط اه نآ نداد شهاک ای یجراخ زادیدهت زا یشان زارثا زا زیهرپ و یجراخ یاهتصرف
- دبیدهت و  ابهتصرف ییاسانش تهج ناتسدرک ییاتسور هیحان رد یجراخ طیحم راثآ ییاسانش هب هلحرم نیا رد .دوش
     دابعبا بوچرابچ رد هبک میزادربپ  یبم دراد دوبجو هقطنم نیا رد (مسیروت)یرگشدرگ شرتسگ اب طاتترا رد هک ییاه
 .تسا هدش حرطم ییاتسور رادیاپ هعسوت

 ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ رب یجراخ رثؤم لماوع سیرتام :2 لودج
 اهدیدهت اه تصرف  

  
  
 یداصتقا

 هیحان (مسیروت)یرگشدرگ هنیمز رد تلود یراذگ هیامرس-
 (مسیروت)یرگشدرگ یراذگ هیامرس یارب یصوصخ شخب هزیگنا-
 (مسیروت)یرگشدرگ مهم یاهرازاب اب یراوج مه-
   لبمکم ناوبنع    هبب یبصوصخ شبخب یراذگ هیامرس یاه هنیمز شیازفا-
 .لاغتشا هب یشخب عونت و یتلود شخب
 یهار نیب نارفاسم روضح زا یشان یداصتقا یاه هرهب-

   هبب     نوربقم و (مبسیروت)یرگشدرگ زالیهبست و زازیهجت تهج یلام یاه هنیزه نتفر الاب و یزاب سروب و نیمز تمیق نتفر الاب -
 اه نآ ندوتن هفرص
 .هقطنم رد یراذگ هیامرس یالاب یریذپ کسیر بیرض -

  
  
  
  
-یعابببببمتجا
 یگنهرف
  
  
  

   قبیرط زا یبلحم –     یموبب گبنهرف تبیوقت یابه  هبنیمز ندش مهارف*
 .نارگشدرگ اب لماعت یرارقرب
    ابب طتتربم یابه هاگتسد و اه نامزاس فرط زا یگنهرف شخب هب هجوت*
 .(مسیروت)یرگشدرگ یاه تیلاعف
 .ناناوج صوصخ  هب مدرم نیب رد یگنهرف یاه تیلاعف ندوب الاب*
   و یرهبش مدربم نیب رد حیرفت و زرفاسم یارب رتشیب هزیگنا شیازفا*
 هموح
  مب و تفریج دننام گرزب یتیعمج زکارم هب یکیدزن*

 نکسم و یرامعم ،باشوپ ،نابز)هقطنم یموب و یتنس گنهرف نتفر نیب زا*
 هقطنم رد نارگشدرگ دورو اب یعامتجا زافلخت زورب*
 یموب ناوج یاهورین هب یهجوت یب*
  ندبش   گبنرمک رد دبناوت   یبم ربما نبیا هک یتعنص هب یتنس عضو زا هعماج راذگ لیلد هب هتشذگ یاه نییآ و اه تنس ندش گنرمک*
 .دشاب رثؤم (مسیروت)یرگشدرگ تیوقت تهج رد هقطنم ره صاخ یاه لیسناتپ
 .(مسیروت)یرگشدرگ هعسوت یارب یریگ میمصت رد یتلود یاه نامزاسو اهداهن ییارگمهمدع*
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 یکیژولوکا

 هدودحم یاه هدنیالآ عفد تهج یرایهد مادقا -
 یرکتهد (مسیروت)یرگشدرگ هقطنم اب زرواجم -
   تبیرثکا ابمرگ لصف رد هک دوش یم ثعاب تفریج هقطنم دایز یامرگ*
 .دنروآ یور هقطنم نیا هب مدرم

 اهاتسور یزرواشک یاه نیمز بیرخت ،لیس شیازفا دننامه نآ یتیرخت راثآ و یهایگ ششوپ و ناتخرد نتفر نیب زا-
  بیقر یحاون هب تتسن هقطنم میلقا و باخو بآ عبانم یگدولآ*

  
 یداهن

        ابب ییاتبسور هعبسوت زا روبشک نالوئبسم تبیامح و هبجوت شیازفا -
 .دمآرد بسک و ییاز لاغتشا درکیور
 هبرجتاب و صصختم یاهورین دوجو -

  نبیا رد (مسیروت)یرگشدرگ زاسیسأت و زازیهجت ،زامدخ هعسوت و شرتسگ تهج تلود یوس زا زالیهست و زوجم هئارا مدع*
 یحاون

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن لیلحت
  فعبض   هبطقن 99 ربارب رد یلخاد زوق 99 دادعت هدش هعلاطم هقطنم رد دش هداد ناشن 1 ،1 لوادج رد هک یروط نامه
  رد ببیترت   نبیا     هبب .تبسا هدبش   یبسررب و ییابسانش یجراخ دیدهت 79 ربارب رد یجراخ تصرف 19 دادعت و یلخاد
   یابهانگنت و ابه  تیدودبحم ناوبنع  هب دیدهت و فعض هطقن 91 و اهتیزم ناونع  هب تصرف و زوق هطقن 11 عومجم
   هبک تبفگ دیاب روکذم دراوم هب هجوت اب .تسا ییاسانش لباق (مسیروت)یرگشدرگ شرتسگ تهج هقطنم نیا یورشیپ
    هبک دوبش یزبیر همانرب یقیرط هب و هتفرگ راکب ییاهشور نآ دوتهب و هقطنم نیا رد (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت یارب
 هقطنم ناونع هب ار هقطنم نیا ناوتب ور شیپ یاه تصرف و زوق طاقن زا بسانم هدافتسا اب و هداد لیلقت ار اه فعض نیا
 .دومن حرطم روشک رد یتح (مسیروت)یرگشدرگ

 (ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ رب راذگریثأت یلصا لماوع)SWOT سیرتام :8 لودج
 یلخاد ینوریب

 (O) اه تصرف
 O1 هیحان (مسیروت)یرگشدرگ هنیمز رد تلود یراذگ هیامرس و هجوت 
 O2 هنیمز نیا رد یراذگ هیامرس یارب یصوصخ شخب هزیگنا 

O3 (نیار و یرکب هد) (مسیروت)یرگشدرگ مهم یاهرازاب اب یراوج مه،   
O4 لاغتشا هب یشخب عونت و یتلود شخب لمکم ناونع هب یصوصخ شخب یراذگ هیامرس یاه هنیمز شیازفا. 

 O5 یهار نیب نارفاسم روضح زا یشان یداصتقا یاه هرهب 
O6 نارگشدرگ اب لماعت یرارقرب قیرط زا یلحم - یموب گنهرف تیوقت یاه هنیمز ندش مهارف. 

 O7 (مسیروت)یرگشدرگ یاه تیلاعف اب طتترم یاه هاگتسد و اه نامزاس فرط زا یگنهرف شخب هب هجوت. 
O8 ناناوج هژیو هب مدرم نیب رد یگنهرف تیلاعف ندوب الاب. 

 O9 یرهش مدرم نیب رد حیرفت و زرفاسم هزیگنا شیازفا 
 O10 مب و تفریج دننام گرزب یتیعمج زکارم هب یکیدزن 
 O11 ناتسدرک ییاتسور تسیز طیحم یاه هدنیالآ عفد تهج یرایهد مادقا 

O12 دننک روتع ریسم نیا زا نآ هب نتفر یارب نارگشدرگ دوش یم ثعاب هک یرکب هد هقطنم اب زرواجم. 
 O13 دنروآ یور هقطنم نیا هب مدرم تیرثکا امرگ لصف رد هک دوش یم ثعاب تفریج هقطنم دایز یامرگ. 
 O14 دمآرد بسک و ییاز لاغتشا درکیور اب ییاتسور هعسوت زا روشک نالوئسم تیامح و هجوت شیازفا. 

O15 (تفریج) هقطنم نیا زرواجم رد صصختم یورین دوجو 
  

 (S) اه زوق
 S1 زا هدافتسا تهج (یرگشدرگ)مسیروت یزیر همانرب و یراذگ هیامرس تهج هقطنم ندوب دعتسم 
 هقطنم یناسنا و یعیتط عبانم

S2 یریسمرگ و یریسدرس زالوصحم یراوج مه و یزرواشک زالوصحم عونت 
S3 نارگشدرگ هب یماد و یزرواشک زالوصحم شورف 

 S4 نیبب رد یرابکمه و تکرابشم سبح ندوبب الاب و نایئاتسور داوس و یهاگآ حطس ندوب الاب      
 نایئاتسور
 -S5 هقطنم یموب یقیسوم و یموب یتنس یگنهرف موسرو بادآ 
 S6 اه هتیرغ اب هقطنم مدرم ندوب مرگ و یزاون نامهم 

S7 ناتسا یتح و هقطنم رد درف هبرصحنم و اتیز زادنا مشچ دوجو 
S8 مب و تفریج هلمجزا یتیعمج زکارم هب یکیدزن 

 S9 یشزرو یاه تیلاعف و یدرونهوک تهج اتیز یاه هلق و زاعافترا دوجو 
S10 لیدب یب شحو زایح و اهراغ و مرگبآ یاه همشچ دوجو و اه همشچ و هناخدور دوجو 

 S11 رد ًاابصوصخ نادنورهبش تحارتسا تهج بسانم یاوهو بآ و یگدولآ نودب و مارآ طیحم   
 لاس مرگ لصف
 S12 و نیباک هلت دننام یحیرفت زاناکما دوجو... 
 S13 (یداصتقا هعسوت) (یرگشدرگ)مسیروت ییاز لاغتشا هب نالوئسم داقتعا 

 (W) اه فعض (T) اهدیدهت

T1 و (مبسیروت)یرگشدرگ زالیهبست و زازبیهجت تبهج یلابم یابه     هبنیزه نتبفر الابب و یزابب    سروبب و نیبمز تبمیق نتفر الاب       
 اه نآ ندوتن هفرص هب نورقم
 T2 هقطنم رد یراذگ هیامرس یالاب یریذپ کسیر بیرض 

T3 نکسم و یرامعم ،باشوپ ،نابز)هقطنم یموب و یتنس گنهرف نتفر نیب زا 
T4 لتق هب تتسن هقطنم رد نارگشدرگ دورو اب یعامتجا زافلخت دایدزا 
T5 یگنهرف ،یعامتجا هنیمزرد هقطنم ناوج یاهورین هب هجوت مدع. 

 T6 ندبش گبنرمک رد دبناوت  یبم ربما نیا هک یتعنص هب یتنس عضو زا هعماج راذگ لیلد هب هتشذگ یاه نییآ و اه تنس ندش گنرمک    
 .دشاب رثؤم (مسیروت)یرگشدرگ تیوقت تهج رد هقطنم ره صاخ یاه لیسناتپ

T7 (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد یتلود یاه نامزاس و اهداهن یریگ میمصت رد ماجسنا و ییارگمه مدع. 
 T8 ییاتسور عرازم و یزرواشک یاه نیمز بیرخت ،لیس شیازفا دننامه نآ یتیرخت راثآ و یهایگ ششوپ و ناتخرد نتفر نیب زا 

T9 یرکب هد دننام بیقر یحاون هب تتسن هقطنم میلقا و باخو بآ عبانم یگدولآ. 
 T10 رد (مبسیروت)یرگشدرگ زاسیسأت و زازیهجت ،زامدخ هعسوت و شرتسگ تهج تلود یوس زا زالیهست و زوجم هئارا مدع  
 یحاون نیا

W1 تعنص نیا ندوب رب هنیزه تلع هب هنیمز نیا رد یراذگ هیامرس هب نایئاتسور لیامت مدع 
W2 (یرگشدرگ)مسیروت تعنص هب مدرم ییانشآ مدع 

 W3 هنیمز نیا رد یتلود یراذگ هیامرس و یزیر همانرب دوجو مدع 
W4 (ناتسبات رد دایز مکارت) لاس لوصف رد نارگشدرگ بسانمان عیزوت 
W5 اتسور مدرم و نارگشدرگ گنهرف نایم زوافت و ضراعت 

 W6 یحاون نیا رد هدید شزومآ و صصختم یاهورین دوتمک 
 W7 نارگشدرگ هب یناسر عالطا و یناسر زامدخ ندوب بسانمان 
 W8 و یحیرفت زاسیسأت و زازیهجت ندوب بسانمان... 

W9 و یدرونهوک ماگنه رد نارگشدرگ دمآو تفر یاهریسم ینمیا مدع... 
 W10 ناراب عوقو ماگنه رد هانپرس و بالضاف) یدتلاک و یطیحم یاه تخاسریز ندوب بسانمان 
 (بالیس و
 W11 ابب دروبخرب ی  هوبحن  رد ابه       نآ شزوبمآ مدبع و نارگبشدرگ ابب نایئاتبسور ییانبشآ مدع   
 نارگشدرگ



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 712

   و مدربم هاگدبید زا اههنیزگ یدنبتیولوا تهج ،اتسور هدمع یاهتیدودحم و اهتیزم ،همانشسرپ قیرط زا نینچمه
  و ابهتصرف ،فعض ،زوق طاقن زا کی ره تیمها بیرض و یدنبتیولوا 0 لودج رد .تسا هدش یبایزرا نارگشدرگ
 .تسا هدش  هداد ناشن زین اهنآ زا کیره ییاهن هرمن و هتتر نینچمه و اهدیدهت
 :تسا لماوع ریاس اب هسیاقم رد لماع ره تیساسح و تیمها نازیم تیمها بیرض زا روظنم
 یلاع زوق :1 هتتر یلومعم زوق :9 هتتر یلومعم فعض :1 هتتر ینارحب فعض :9 هتتر
   تبهج (مبسیروت)یرگشدرگ یزیرهمانرب و یراذگ هیامرس تهج هقطنم ندوب دعتسم دهد یم ناشن 0 لودج هک روط  نامه
    ناتبسا حطبس رد (مبسیروت)یرگشدرگ بطق ناونع  هب ناتسدرک ییاتسور یفرعم و هقطنم یناسنا و یعیتط عبانم زا هدافتسا
   لبصف رد ًاابصوصخ نادنورهش تحارتسا تهج بسانم یاوهو بآ و یگدولآ نودب و مارآ طیحم ،تفریج فارطا و نامرک
     تبهج زوبق طابقن نیربت   مبهم یریبسمرگ و یریسدرس زالوصحم یراوج مه و یزرواشک زالوصحم عونت و لاس مرگ
  مدبع ،    هبنیمز نبیا رد یبتلود یراذبگ هیامرس و یزیر همانرب دوجو مدع .دنا هدش رکذ هقطنم رد (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت
 زاسیسأت و زازیهجت ندوب بسانمان و تعنص نیا ندوب رب  هنیزه تلع هب هنیمز نیا رد یراذگهیامرس هب نایئاتسور لیامت
 .دنا هدوب هقطنم نیا رد (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت تهج فعض طاقن نیرت مهم ...و یحیرفت

 ناتسدرک ییاتسور اتسور-(IFE) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام :8 لودج
 اه زوق
 
 
 
 
 
 

 هرمن (9-1) هتتر (9) تیمها بیرض یلخاد لماوع فیدر

 .11 1 17.7 هقطنم یناسنا و یعیتط عبانم زا هدافتسا تهج (یرگشدرگ)مسیروت یزیر همانرب و یراذگ هیامرس تهج هقطنم ندوب دعتسم 9

 .71 1 17.7 (رانک رد یریسمرگ و یریسدرس زالوصحم) یزرواشک زالوصحم عونت 1

 17/7 9 97.7 نارگشدرگ هب یماد و یزرواشک زالوصحم شورف تهج بسانم رازاب 9

 17/7 9 97.7 نایئاتسور نیب رد یراکمه و تکراشم سح ندوب الاب و نایئاتسور داوس و یهاگآ حطس ندوب الاب 1

 17/7 9 97.7 هقطنم یموب یقیسوم و یموب یتنس یگنهرف موسرو  بادآ دوجو 1

 17/7 9 97.7 اه هتیرغ اب هقطنم مدرم ندوب مرگ و یزاون نامهم 1

 19.7 9 17.7 ناتسا یتح و هقطنم رد درف هبرصحنم و اتیز زادنا مشچ دوجو 0

 17/7 9 97.7 مب و تفریج هلمجزا یتیعمج زکارم هب یکیدزن 1

 19/7 9 17.7 یشزرو یاه تیلاعف و یدرونهوک تهج اتیز یاه هلق و زاعافترا دوجو 1

 19/7 9 17.7 شحو زایح و اهراغ ،مرگبآ یاه همشچ ،هناخدور دوجو 79

 1.7 1 17.7 لاس مرگ لصف رد ًااصوصخ نادنورهش تحارتسا تهج بسانم یاوهو بآ و یگدولآ نودب و مارآ طیحم 99

 19/7 9 17.7 ...و نیباک هلت دننام یحیرفت زاناکما دوجو 19

 17/7 9 97.7 (ییاتسور داصتقا هعسوت) (یرگشدرگ)مسیروت ییاز لاغتشا هب نالوئسم داقتعا 99

 11.9 - 1.7 عمج

 17.7 9 17.7 نآ ندوب رب هنیزه تلع هب هنیمز نیا رد یراذگ هیامرس هب نایئاتسور لیامت مدع 9 اه فعض

 17.7 1 17.7 (یرگشدرگ)مسیروت تعنص هب مدرم ییانشآ مدع 1

 07.7 9 07.7 هنیمز نیا رد یتلود یراذگ هیامرس و یزیر همانرب دوجو مدع 9

 17.7 9 17.7 (ناتسبات رد دایز مکارت) لاس لوصف رد نارگشدرگ بسانمان عیزوت 1

 17.7 1 17.7 اتسور مدرم و نارگشدرگ گنهرف نایم زوافت و ضراعت 1

 17.7 1 17.7 یحاون نیا رد هدید شزومآ و صصختم یاهورین دوجو مدع 1

 17.7 1 97.7 نارگشدرگ هب یناسر عالطا و یناسر زامدخ ندوب بسانمان 0

 17.7 9 17.7 ...و یحیرفت زاسیسأت و زازیهجت ندوب بسانمان 1

 17.7 1 97.7 ...و یدرونهوک ماگنه رد نارگشدرگ دمآو تفر یاهریسم ینمیا مدع 1

 17.7 1 17.7 (بالیس و ناراب عوقو ماگنه رد هانپرس و بالضاف) یدتلاک و یطیحم یاه تخاسریز ندوب بسانمان 79

 17.7 1 97.7 نارگشدرگ اب اه نآ دروخرب ی هوحن شزومآ مدع و نارگشدرگ اب نایئاتسور ییانشآان 99

 0.7 - 1.7 عمج

 19.1   9 اه فعض و اه زوق عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم
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 (قیقحت یاههتفای :عبنم) ناتسدرک ییاتسور قطانم -(EFE) یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام :5 لودج
 تیمها بیرض یجراخ لماوع   اه تصرف

(9) 

 هتتر
(1-
9) 

 هرمن

 11.7 1 17.7 (مسیروت)یرگشدرگ هنیمز رد تلود یراذگ هیامرس و هجوت 9

 71.7 1 17.7 هنیمز نیا رد یراذگ هیامرس یارب یصوصخ شخب و دارفا هزیگنا 1

 17/7 9 97.7  ،(نیار و یرکب هد) (مسیروت)یرگشدرگ مهم یاهرازاب لصافدح رد نتفرگ رارق 9

 17.7 1 17.7 .لاغتشا هب یشخب عونت و یتلود شخب لمکم ناونع هب یصوصخ شخب یراذگ هیامرس یاه هنیمز شیازفا 1

 19/7 1 17.7 یهار نیب نارفاسم روضح زا یشان یداصتقا عفانم زا یدنم هرهب 1

 19/7 1 17.7 .نارگشدرگ اب لماعت یرارقرب قیرط زا یلحم – یموب گنهرف تیوقت هنیمز ندش مهارف 1

 17/7 9 97.7 طتترم یاه هاگتسد و اه نامزاس فرط زا یگنهرف شخب هب هجوت 0

 17.7 9 17.7 .ناناوج صوصخ  هب مدرم نیب رد یگنهرف یاه تیلاعف ندوب الاب 1

 17.7 9 17.7 یرهش مدرم نیب رد حیرفت و زرفاسم یارب رتشیب هزیگنا شیازفا 1

 17/7 9 97.7 مب و تفریج دننام گرزب یتیعمج زکارم هب یکیدزن 79

 17/7 9 97.7 هدودحم تسیز طیحم هدنیالآ لماوع عفد تهج یرایهد مادقا 99

 17/7 9 17.7 .دننک روتع ریسم نیا زا نآ هب نتفر یارب نارگشدرگ دوش یم ثعاب زرم یکیدزن رد هقطنم یریگرارق 19

 17/7 9 97.7 .دنروآ یور هقطنم نیا هب مدرم امرگ لصف رد دوش یم ثعاب تفریج هقطنم دایز یامرگ 99

 17/7 9 97.7 .دمآرد بسک و ییاز لاغتشا درکیور اب ییاتسور هعسوت هب روشک نالوئسم هجوت شیازفا 19

 17.7 9 17.7 هقطنم زرواجم رد هبرجتاب و صصختم یاهورین دوجو 19

 10.9 - 1.7 عمج

 17.7 9 17.7 اه نآ ندوتن هفرص هب نورقم و (مسیروت)یرگشدرگ زالیهست و زازیهجت تهج یلام یاه هنیزه نتفر الاب و یزاب سروب و نیمز تمیق نتفر الاب 9 اهدیدهت

 19.7 1 97.7 هقطنم رد یراذگ هیامرس یالاب یریذپ کسیر بیرض 1

 07.7 9 07.7 نکسم و یرامعم ،باشوپ ،نابز)هقطنم یموب و یتنس گنهرف نتفر نیب زا 9

 07.7 9 07.7 لتق هب تتسن هقطنم رد نارگشدرگ دورو اب یعامتجا زافلخت دایدزا 1

 17.7 1 17.7 .یگنهرف ،یعامتجا هنیمز رد هقطنم ناوج یاهورین هب هجوت مدع 1

   ربه صابخ  یابه لیسناتپ ندش گنرمک رد دناوتیم رما نیا هک یتعنص هب یتنس عضو زا هعماج راذگ لیلد هب هتشذگ یاه نییآ و اه تنس ندش گنرمک 1
 .دشاب رثؤم (مسیروت)یرگشدرگ تیوقت تهج رد هقطنم

17.7 9 17.7 

 17.7 1 17.7 .(مسیروت)یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد یتلود یاه نامزاسو اهداهن یریگ میمصت رد ماجسنا و ییارگمه مدع 0

 17.7 9 17.7 ییاتسور عرازم و یزرواشک یاه نیمز بیرخت ،لیس شیازفا دننامه نآ یتیرخت راثآ و یهایگ ششوپ و ناتخرد نتفر نیب زا 1

 17.7 1 17.7 .بیقر یحاون هب تتسن هقطنم میلقا و باخ و  بآ عبانم یگدولآ 1

 17.7 1 17.7 یحاون نیا رد (مسیروت)یرگشدرگ زاسیسأت و زازیهجت ،زامدخ هعسوت و شرتسگ تهج تلود یوس زا زالیهست و زوجم هئارا مدع 79

 00.7 - 1.7 عمج

 91.1   9 اهدیدهت و اه تصرف عمج

 ییانثتسا تصرف :1 هتتر یداع تصرف :9 هتتر یداع دیدهت :1 هتتر یدج دیدهت :9 هتتر

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 ،      ناتبسدرک ییاتبسور قطابنم رد (مبسیروت)یرگشدرگ هبنیمزرد تبلود یراذگ هیامرس و هجوت ،(1) لودج هب هجوت اب
  شبخب   هزبیگنا و لاغتبشا هب یشخب عونت ،یتلود شخب لمکم ناونع هب یصوصخ شخب یراذگ هیامرس یاه هنیمز شیازفا
 و یتنس گنهرف نتفر نیب زا .دناهدوب اهتصرف نیرتمهم ،(مسیروت)یرگشدرگ هنیمزرد یراذگهیامرس یارب یصوصخ
   یعابمتجا زابفلخت دایدزا ،(هقطنم تعیتط و یهایگ ششوپ و ناتخرد ،نکسم و یرامعم ،باشوپ ،نابز) هقطنم یموب
   تبهج یلابم یاه هنیزه نتفر الاب و یزاب سروب و نیمز تمیق نتفر الاب و لتق هب تتسن هقطنم رد نارگشدرگ دورو اب
    یور شیبپ یاهدبیدهت نیربتمهم ناونع هب ،اهنآ ندوتن هفرص  هب  نورقم و (مسیروت)یرگشدرگ زالیهست و زازیهجت
 .دنا هدش رکذ ناتسدرک ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ
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 (IE)یجراخ و یلخاد یا هطقن راهچ سیرتام .1
  .دوبش   یبم هدافتبسا یجراخ و یلخاد سیرتام مان هب یرازبا زا یجراخ و یلخاد لماوع نامز مه لیلحت و  هیزجت یارب
  هبب .دور  یبم   رابک هبب (ناتسدرک ییاتسور قطانم قیقحت نیا رد) هعلاطم دروم نامزاس تیعقوم نییعت یارب سیرتام نیا
 .دنک نییعت ار دوخ دوجوم تیعضو ،سیرتام نیا زا هدافتسا اب دناوت یم نامزاس کی رگید  زراتع 
     دابعبا رد ار یجرابخ و یبلخاد لبماوع یبایزرا یاه سیرتام لصاح زارمن یتسیاب نامزاس ،سیرتام نیا لیکشت یارب
     و ددربگ صخبشم سیرتابم نبیا یاه هناخ رد راکو  بسک ای نامزاس هاگیاج ات دهد رارق سیرتام نیا یدومع و یقفا
 .دومن ذاختا نآ یارب ار یتسانم یژتارتسا ناوتب
   ود فبیط کبی رد زارمن نیا یا هناخ راهچ سیرتام رد .تسا یا هناخراهچ عون زا ،قیقحت نیا رد هعلاطمدروم سیرتام
 .دنوش یم نییعت (1 یلا 1/1) یوق و (1/1 یلا 9) فیعض یشخب
  لبماوع زارمن ثیح زا (ناتسدرک ییاتسور قطانم) نامزاس تیعقوم رگا ،تسا هدش  هداد ناشن رادومن رد هکروط نامه
   یتبابقر یژتارتبسا ، دبشاب II   هبناخ رد ربگا ،   (هعبسوت و دبشر) یمجابهت یژتارتسا ،دشاب I هناخ رد یلخاد و یجراخ
     و (یبنورد تبیامح و یرادبهگن) هبناراک  هبظفاحم یژتارتسا دشاب III هناخ رد هچنانچ ،(ینوریب تیامح و یرادهگن)
 .دوش یم هیصوت (لالحنا ،شهاک ،یراذگاو ،تشادرب) یعفادت یژتارتسا دشاب IV هناخ رد رگا هرخالاب
 نکمم یاه یژتارتسا ییاسانش .1-9 
  ابب و (WT، WO، ST، SW  یابه  یژتارتبسا لماش) SWOT سیرتام رد هدش اصحا یژتارتسا هتسد راهچ هب تیانع اب
  بابختنا و یبایزرا تهج ار اه یژتارتسا زا هتسد نآ ،یجراخ و یلخاد سیرتام رد نامزاس نتفرگ رارق هقطنم هب هجوت
     یجرابخ و یبلخاد سیرتابم رد هدبش  نیبیعت هقطنم هب طوبرم هک مینیزگیمرب یمک کیژتارتسا یزیر همانرب سیرتام رد
        یلبصا هبطقن هبب طوببرم هبناخ ابب هبک دنوش یم هتفرگ رظن رد ییاه یژتارتسا ادتبا روظنم نیدب هک تسا یهیدب .دنشاب
   روابجم یابه  هبناخ زا اه یژتارتسا نیرت مهم سپس ،دنشاب هتشاد تقباطم یجراخ و یلخاد سیرتام رد نامزاس هاگیاج
  .دنوبش  یبم هتفرگ رظن رد (یلصا هطقن رایعم فارحنا ندومن ظاحل زا لصاح یعرف طاقن هب طوبرم یلامتحا یاه هناخ)
 لصاح یعرف طاقن و تسا II هناخ رد ،یجراخ و یلخاد سیرتام رد نامزاس هاگیاج یلصا هطقن نوچ ،رگید یتراتع هب
  یابه    یژتارتبسا یتبسیاب نامزابس نیا ؛دنریگ رارق III و I یاه هناخ رد یدودح ات زین نآ رایعم فارحنا ندومن ظاحلزا
    لکبش هبک روبط نامه .دهد رارق تیولوا رد ار (SWOT یاه یژتارتسا زا SO هتسد یاه یژتارتسا) یمجاهت و یتباقر
      زردبق) تبسا یتبابقر یژتارتبسا هبقطنم نیا رد (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت یارب یلصا یژتارتسا دهدیم ناشن (1)
 .تسا ینوریب تیامح و یرادهگن ینعم هب و (ینوریب تصرف ،ینورد
 ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت یاهراکهار و اهدرتهار هئارا .1
 (بولطم درتهار) یتباقر یاهدرتهار .1-9

    نبیا رد (مبسیروت)یرگشدرگ هعبسوت یلصا درتهار ناونع هب یتسیاب یتباقر درتهار ،لتق لحارم جیاتن قتط هکاجنآ زا
    رد (مبسیروت)یرگشدرگ هعبسوت روبظنم    هبب ابهتصرف زا یرادربهرهب تهج ریز درتهار 9 ،دوش هتفرگ رظن رد هقطنم
 :دوش یم هئارا ناتسدرک ییاتسور هقطنم
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 لوا درتهار
     هبقطنم (مبسیروت)یرگشدرگ تعنبص هعبسوت یراذگ هیامرس تهج یصوصخ ناراذگ هیامرس روضح یارب یزاس هنیمز
 هئارا نآ دننام و همیب ،زاطاتترا هعسوت و یزاس هار ،یملع زامدخ دننام ییانبریز و یا هرواشم زامدخ یتسیاب تلود)
   ،(دشاب هتشاد یرگلیهست شقن و دهد
 مود درتهار 
 و یهد نامزاس زا تیامح تلود شقن اجنیا رد .یمدرم یتلودریغ یاه نامزاس ای اه Ngo لاعف روضح یارب یزاس هنیمز
  فالخربب هک ییاهنامزاس زا یونعم و یدام یاه تیامح هئارا اب تلود عقاورد .دیامن یم یمدرم یاه لکشت نیا داجیا
  .دبهد      یبم مابجنا وبحن نیربتهب هبب ار تیامح و یرگلیهست شقن دنتسین دایز دوس لاتند هب ،یصوصخ ناراذگ هیامرس
    نبیا زا .تبسین ابه نآ رظندم نالک یداصتقا یاهدوس هک تسا نیا رد یصوصخ شخب هب تتسن اه نامزاس نیا تیزم
 .دوش یم داجیا (یرباربان زورب مدع) یعامتجا و (ییوجدوس و عبانم رب راشف شهاک) یکیژولوکا نیمضت یعون ور 

 موس درتهار 
   یعوبن هبک  نبیا رب هوالع دناوتیم ،دراد دامتعا (NGO)یعافتناریغ و یصوصخ یاه نامزاس هب تتسن تلود هک اجنآ زا
   هبقطنم (مبسیروت)یرگشدرگ هب طوبرم روما زا یخرب ًاامیقتسم ،دیامن افیا شخب ود نیا روضح یارب یرگلیهست شقن
  تبلود فده درتهار نیا رد .دوشیم یصوصخ شخب شقن ندش رتگنرمک بجوم مادقا نیا هک ؛دریگ هدهع رب زین ار
   یبلخاد یابه  زوبق و ینوریب یاه تصرف زا هنیهب هدافتسا یاتسار رد نالک یراذگ هیامرس ،ینوریب لماع کی ناونع  هب
  شبخب ت   بیوقت زروبص رد دبنک      یبم یعبس هراوبمه دبیامن یریگوبلج ییارگزکرمت زورب زا هکنیا یارب تلود .تسا
 .دیامن داجیا ار زکرمت مدع و لالقتسا هنیمز و هدومن رتمک ار دوخ شقن ،اه NGO و یصوصخ
 :(QSPM ای یمک سیرتام هیهت)SWOT کینکت کمک هب لیلحت .1-1
      کبمک هبب ناتبسدرک ییاتبسور هبقطنم (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت یارب بولطم درتهار نیودت یفیک هلحرم هک نونکا
  یدبنب       تبیولوا یاتبسار رد هبلحرم نبیا .دوبش مابجنا زین نآ (یمک) مود هلحرم یتسیاب دیسر نایاپ هب زاوس کینکت
    نالبک یژتارتبسا بوچرابچ رد هک هناگ 9 یاهدرتهار یدنب تیولوا یاتسار رد قیقحت نیا رد .دوش یم ماجنا اهدرتهار
   یبنورد لبماوع زا مادکره ادتبا هک دش لمع بیترت نیدب ،دنشاب یم (یمجاهت یاه یژتارتسا زا نتفرگ کمک و) یتباقر
  دبش برض لماع نآ نزو رد سپس هرمن نیا .دش هداد صاصتخا 1 ات 9 زا یا هرمن اهدرتهار زا مادکره هب و ینوریب و
  ابهدرتهار زا مادکره هب ینوریب و ینورد لماوع هک یتازایتما عومجم .دیدرگ نییعت درتهار نآ یارب یزایتما تیاهنرد و
 ،(10/1     ) لوا دربتهار زابیتما هبک داد نابشن دبنیآرف نیا هجیتن .تسا تیولوا درتهار باختنا یارب ،شهوژپ رایعم دنداد
   فیعبضت و ابه زوبق تیوقت تهج موس درتهار نیاربانب ؛تسا (11/0) موس درتهار زایتما و (71/1) مود درتهار زایتما
 .دراد ار تیلباق نیرتشیب ینوریب یاهدیدهت ندناسر لقادح هب تیاهن رد و اهتصرف زا یریگهرهب ،یلخاد یاهفعض

 (QSPM) یمک سیرتام :9 لودج
 موس درتهار هب تیباذج هرمن مود درتهار هب تیباذج هرمن لوا درتهار هب تیباذج هرمن نزو یلخاد لماوع

9S 17/7 19/7 19/7 11/7 

1 S 17/7 17/7 9/7 17/7 

9 S 97/7 17/7 19/7 17/7 

1 S 97/7 17/7 19/7 17/7 
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1 S 97/7 1/7 17/7 19/7 

1 S 97/7 97/7 17/7 19/7 

0 S 17/7 17/7 17/7 19/7 

1 S 97/7 17/7 19/7 19/7 

1 S 17/7 17/7 17/7 19/7 

79 S 17/7 17/7 19/7 19/7 

99 S 17/7 9/7 9/7 1/7 

19 S 17/7 17/7 17/7 17/7 
S 13 97/7 17/7 17/7 17/7 

9W 17/7 9/7 19/7 9/7 

1 W 17/7 17/7 19/7 19/7 

9 W 07.7 19/7 91/7 11/7 

1 W 17/7 9/7 1/7 11/7 

1 W 17/7 17/7 19/7 1/7 

1 W 17/7 17/7 19/7 19/7 

0 W 97/7 17/7 17/7 17/7 

1 W 17/7 17/7 19/7 19/7 

1 W 97/7 17/7 17/7 19/7 

79 W 17/7 17/7 19/7 1/7 

99 W 97/7 17/7 19/7 19/7 

 11/9 11/1 10/1  درتهار ره هب یلخاد لماوع زایتما

9O 17/7 19/7 19/7 9/7 

1 O 17/7 11/7 9/7 17/7 

9 O 97/7 17/7 19/7 19/7 

1 O 17/7 11/7 9/7 1/7 

1 O 17/7 17/7 17/7 19/7 

1 O 17/7 17/7 17/7 19/7 

0 O 97/7 97/7 17/7 19/7 

1 O 17.7 17/7 17/7 17/7 

1 O 17.7 17/7 17/7 9/7 

79 O 97/7 17/7 19/7 19/7 

99 O 97/7 97/7 17/7 19/7 

19 O 17.7 17/7 17/7 9/7 

99 O 97/7 97/7 17/7 19/7 

19 O 97/7 17/7 19/7 19/7 

19 O 17.7 17/7 9/7 9/7 

9T 17/7 17/7 9/7 11/7 

1 T 97/7 17/7 19/7 19/7 

9 T 07.7 19/7 19/7 19/7 

1 T 07.7 07/7 91/7 11/7 

1 T 17/7 17/7 19/7 19/7 

1 T 17/7 17/7 17/7 19/7 

0 T 17/7 17/7 17/7 19/7 

1 T 17/7 9/7 9/7 19/7 

1 T 17/7 17/7 19/7 1/7 

79 T 17/7 17/7 17/7 17/7 

 11/9 90/1 1  درتهار ره هب یجراخ لماوع زایتما

 11/0 71/1 10/1  لک عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 



 977 ...یرگشدرگ یاهعمتجم یزیرهمانرب و تیریدم

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
    (مبسیروت)یرگشدرگ دربکلمع و زاربثا هعلاطم ،ییاتسور یحاون رد (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت اب ریخا یاه لاس رد
        شبقن ربب ابتلاغ هبک تبسا هدوبب یعابمتجا مولع نادنمشناد زا یفیط نایم رد زاقیقحت یارب رابرپ یا هزوح ،ییاتسور
 ار  نآ ،   ییاتبسور یحاوبن یعابمتجا و یداصتقا یاه یرامیب مامت لح یارب ورادشون کی ماقم رد (مسیروت)یرگشدرگ
       زا یبفلتخم عاوبنا .تبسا زوابفتم فبلتخم عبماوج رد (مسیروت)یرگشدرگ زارثا .دنا هدیشک شلاچ هب ای هدرک دییات
 ، یبطیحم ،      یدابصتقا یاهدبمایپ و زاربثا هبب ار ابهنآ ناوبت  یبم یلک روط هب هک دراد دوجو (مسیروت)یرگشدرگ زارثا
  .دببشاب یببفنم اببی تببتثم دببناوت       یببم هببعماج طیارببش و تببفاب هببب هتببسب هببک درببک میببسقت یببگنهرف ب یعاببمتجا

    و دبشر هبک یتروبص رد ،   تبیلاعف نبیا عوبنتم و فلتخم یاهدمایپ و زارثا هب هجوت اب هک دراد نآ زا ناشن زاقیقحت
    و دابعبا زالوبحت رد دبناوت      یبم یهجوبت لبباق لکبش هبب ،  دوبش تیریدبم و یزیر همانرب بسانم یوحن هب نآ هعسوت
     ابب طابتترا رد دوبجوم یابه      هاگدبید روربم ابب هبطبار نیبمه رد .دشاب راذگریثات ییاتسور یحاون فلتخم یاه هیامرس
 :درک یدنب هتسد هاگدید هس بلاق رد ار اهنآ ناوت یم ،ییاتسور هعسوت (مسیروت)یرگشدرگ
 ییاتسور هعسوت یارب یدرتهار ناونع هب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ (فلا

 ییاتسور یاه هاگتنوکس تخاسزاب تسایس کی ناونع هب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ (ب
 یعیتط عبانم زا تتافح و رادیاپ    هعسوت یارب یرازبا ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ ( 
 و  هدش  باختنا  فلتخم  قطانم  یگنهرف و  یعامتجا ، یعیتط طیارش  هب  هجوت اب  هعسوت  یوگلا  تسیاب یم دسر یم رظن  هب
   یبشخب   یزبیر  هبمانرب زا  یرود   هبب ، یا هقطنم  یزیر همانرب  هنیمز رد و  ییاضف  یزیر همانرب  هب روشک  یزیر همانرب  ماظن رد
   شهابک    تبهج ابت   تبسا   یروربض   هبتفای  ققحت  هتشذگ  هعسوت  یاه همانرب رد  هچنآ اب ،رگید  نایب  هب .دوش  هجوت رتشیب
 زا   یوربیپ و   یبشخب   یزبیر  هبمانرب زا  یرود و  یا هقطنم  یاه یزیر همانرب  هب  یگنهرف  یگتفای  هعسوت  یناتسا  یاه زوافت
   یهیدبب .دوبش  هدروآ  یور  ابه ناتسا و  قطانم  مامت  عبانم  یارب ربارب  یاه تصرف داجیا رد  نزاوتم و  لداعتم  یاه تسایس
  زروبص    هبجوت نیرتبشیب    هبتفای   هعبسوت رتمک و  مورحم  یاه ناتسا  هب دیاب  یا هقطنم  یاه یزیر همانرب رد  هک دوب دهاوخ 
 ره  یاهانگنت و اه تیلباق زا  هک  یگنهرف ب   یعامتجا  یاه صخاش و اهرایعم  ساسا رب روشک  یا هقطنم  یزیر همانرب .دریگ
  ابب روشک  قطانم و اه ناتسا رظن  هطقن  نیا زا .دزادرپ یم  ناتسا و  هقطنم ره  یتآ درکلمع و  شقن  هب ،دوش یم  یشان  هقطنم
 تعنببص ،رببیخا هببهد شببش رد .دنوببش یببم  صخببشم و  کببیکفت  یناتببسا و  یا هببقطنم ب   یببلم ، یببلمارف درببکلمع  هببس
    زا یبکی هبب لیدبتت نآ هطساو هب هک تسا هدرک هبرجت ار یداصتقا یریذپ عونت و یدامتم هعسوت (یرگشدرگ)مسیروت
      دبصاقم و دبنا هدربک روبهت یدبیدج دصاقم ،تسا هدیدرگ ایند رد یتعنص یاه شخب نیرت دشر هب ور و نیرت عیرس
 نیب نارگشدرگ روضح ،یعطقم یاه نارحب دوجو اب و دنا هدیشک شلاچ هب ار یلامش یاکیرمآ و اپورا دننام لتق یتنس
19   لابس رد ربفن نویلیم 701 زا)تسا هفقو یب دشر کی ی هدنهد ناشن یللملا  و 1119   لابس رد نوبیلیم 111  هبب 71
           تعنبص هدبنیآ هعبسوت دبنور یبابیزرا و زدبم دبنلب زادبنا مبشچ قبابطم .(تسا هدیسر 9971 لاس رد نویلیم 911
 دادعت (یرگشدرگ)مسیروت یناهج نامزاس یناسر زور هب نیرخآ رد ،7971 لاس رد تعنص نیا ،(یرگشدرگ)مسیروت
 7971  ابت 7971    لابس زا نیگنابیم روبط هب دصرد9٫9 ،نازیم هب اه راظتنا ساسا رب ناهج رسارس نارفاسم و نارگشدرگ
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 9  ددبع هب ندیسر و لاس ره رد یناهج رگشدرگ نویلیم 91 زا شیب رفس هدنهد ناشن عوضوم نیا .دنک یم ادیپ شیازفا
 .تسا 7971 لاس ات رگشدرگ نویلیم 771 و درایلیم

  زالدابتم ی ابه هخاش نیرتگرزب زا یکی هب لیدتت یدورو (یرگشدرگ)مسیروت ،یناهج سیورس و هلماعم کی ناونع هب
    نیرفابسم لبقن و لبمح باستحا اب یدورو (یرگشدرگ)مسیروت زا هدش لصاح دمآرد هکیروط هب تسا هدش یناهج
     روبط هبب زور ربه رد نوبیلیم 771  و درابیلیم 9  یترابتع هب ای و 9971 لاس رد رالد درایلیم 771 و درایلیرت 9 زا شیب
 یطاتترا یاه سیورس یناهج زالداتم زا دصرد79 هزادنا هب (یرگشدرگ)مسیروت زارداص باسح .تسا هدوب نیگنایم
 .تسا یناهج زالداتم نازیم لک زا دصرد1 و

    رادبیاپ هعبسوت نابکرا زا یکی و زورما ناهج تعنص نیرتگرزب ناونع هب (مسیروت)یرگشدرگ تعنص رضاح رصع رد
      ناوبنع ابب (یرگبشدرگ)مسیروت زا نیوبن یلکبش نونکا هک دراد یفلتخم لاکشا (یرگشدرگ)مسیروت .دوش یم یفرعم
  هعبسوت تهج یرازبا ناونعب ،ییاتسور یحاون رد یلحم عماوج رادیاپ هعسوت فده اب ،ییاتسور (یرگشدرگ)مسیروت
  هبس رد یراذگریثات اب هک تسا هتفای مسجت ییاتسور قطانم رد نردم لغاشم نیرتمهم زا یکی و یعامتجا و یداصتقا
 ظفح لیسناتپ اب یلم داصتقا هعسوت رد یلحم هعماج تکراشم بلج نمض یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا یرادیاپ دعب
   ربقف شهابک تهج یماگ ،یداصتقا دعب رد .دوش یم یطیحم یرادیاپ ثعاب تسیز طیحم و یعیتط عبانم زا تیامح و
         ابب هاربمه و هدزاببرپ عبابنم تمبس هبب ربطخ ضربعم رد عبانم لکش رییغت و شیازفا ،کچوک لاغتشا زکارم هعسوت اب
  زابطاتترا ،     زرجابهم زا یریگوبلج و ینیرفآرابک ثبعاب زبین یعامتجا دعب رد و دراد یمرب دمآرد عیزوت و یدنمدوس
    رادبیاپ هعبسوت دابجیا  ابتیاهن و هافر و یلحم تیوه ندناسانش و عونتم یاه گنهرف و عماوج ریاس اب ناییاتسور رتشیب
 یتآ یاه لسن و ینونک لسن یگدنز طیارش دوتهب و زاناکما شرتسگ ییاتسور رادیاپ هعسوت فده .ددرگ یم ییاتسور
      فبیرعت نمبض هبک تبسا هدبش یعس ،عوضوم تیمها هب هجوت اب زین هلاقم نیا رد .تسا ییاتسور ریذپ بیسآ راشقا
 زا یکی ناونع هب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ شقن یسررب هب رادیاپ هعسوت و ییاتسور (یرگشدرگ)مسیروت میهافم
 .تسا هتفرگ ماجنا یاهناخباتک عبانم و دانسا هعلاطم قیرط زا هلاقم نیا .دوش هتخادرپ رادیاپ هعسوت یاهراکهار

 زا    شیبب یگدوبلآ و ندبش یتعنص زا یشان زالکشم ،یناسنا ی هعسوت یاه صخاش ندرب الاب ،داصتقا هب یشخب عونت
 ،  ینابسنا یوربین یدمآراک و یرو هرهب شیازفا ،ییاتسور یاه زرجاهم ،گرزب یاهرهش هژیو هب اهرهش درادناتسا دح
  تبسا یی ابه  هبغدغد زا رادیاپ ی هعسوت عومجم رد و ،تسیز طیحم ظفح ،اه نامتفگ و اه گنهرف لماعت ،ییاز لاغتشا
       هبب مزال خبساپ هبک دنبشالت رد هعبسوت زا یحطبس      ربه رد اهروبشک زا کبی ربه .تبسا وربور نآ اب زورما ناهج هک
  ار دوبخ دنهاوخ یم و دنا هدروآ یور داصتقا یزاس عونتم هب هک ییاهروشک ،نایم نیا رد .دنبایب ار روکذم یاه هغدغد
    نبیا زا یبکی .دبندیدج ی ابه شور و  ابه ه ار قلخ ای نآ یاه هار تخانش یوجتسج رد دنناهرب یا هیاپ کت داصتقا زا
    تبیزم نبیا زا ینابکم تیعقوم ظاحل هب هک ییاهروشک هژیو هب اهروشک بلغا هک تسا (مسیروت)یرگشدرگ اه شور
   دوبخ یبلم ی هعسوت دنیآرف دنناوتب قیرط نیا زا ات دنا هدناجنگ دوخ یلم ی هعسوت یاه همانرب رد ار نآ ،دنرادروخرب
  (یرگبشدرگ)مسیروت زا یرادیزگ و نیون یلکش نونکا هک دراد یفلتخم عاونا (یرگشدرگ)مسیروت .دنشخب تعرس ار
   یرازببا ناوبنعب ،    ییاتبسور یحاوبن رد یبلحم عبماوج رادیاپ هعسوت فده اب ،ییاتسور (یرگشدرگ)مسیروت ناونع اب
            .تبسا هبتفای ءابقترا ییاتبسور قطابنم رد نردبم لغابشم نیربتمهم زا یبکی و یعابمتجا و یدابصتقا هعسوت تهج



 777 ...یرگشدرگ یاهعمتجم یزیرهمانرب و تیریدم

  ار ییابه  تبیلاعف    هبمه هبکلب ، دوبش    یبمن یزروابشک (مبسیروت)یرگشد رگ لمابش اهنت ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ
     ابب و فبلتخم لبیالد هبب دارفا تفگ ناوت یم ور نیا زا .دنهد یم ماجنا ییاتسور قطانم رد نارگشدرگ هک دریگ یمربرد
  تکربش   زبین (مبسیروت)یرگشدرگ یاه تیلاعف زا یرایسب رد و دننک یم دیدزاب ییاتسور یحاون زا زوافتم یاه هزیگنا
    صخبش هبب هبک دراد دوجو ییاتسور یحاون رد (مسیروت)یرگشدرگ زا یصاخ عاونا زین لیلد نیمه هب ،درک دنهاوخ
   مابن ربیز عاونا زا ،نارگشدرگ فادها هب هجوت اب ناوت یم نیاربانب ؛دراد یگتسب رفس  هزیگنا و دصقم یاه یگژیو ،رفاسم
 :درب

 .یکیژولوکا یاه هبذاج رب هیکت اب :یعیتط (مسیروت)یرگشدرگ •

 .ییاتسور مدرم یناتساب و یگنهرف  اریم و خیرات ،گنهرف اب طتترم :یگنهرف (مسیروت)یرگشدرگ •

   یعابمتجا یابهراجنه و یگدنز اب یعیتط یاه هبذاج اب لماعت رب هوالع هک (مسیروت)یرگشدرگ یعون :مسیروتوکا •
 .تسا طاتترا رد یلحم مدرم

   یعابمتجا و یدابصتقا یاه تیلاعف رد و هدرک تماقا اه هدکهد نکاسم رد نارگشدرگ  :هدکهد (مسیروت)یرگشدرگ •
 .دننک یم تکراشم هدکهد

 رد و هدوب هعرزم رد یزرواشک یاه تیلاعف رد تکراشم زاقوا یهاگ و تماقا لماش :هعرزم (مسیروت)یرگشدرگ •
 هوالببع هببب .دببنک یببم ادببیپ  اور یداببصتقا یاببه تببیلاعف نیزگیاببج و لببمکم ناوببنع هببب زرواببشک یاببهراوناخ نیببب
 .تسا یتنس یاهزادنا مشچ زا تتافح یارب زین یرازبا ،هعرزم (مسیروت)یرگشدرگ

          هبک (مبسیروت)یرگشدرگ عوبن نبیا :ییاتبسور ب یبلحم (مبسیروت)یرگشدرگ ابی ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ •
 ، شبحو  زابیح رد   راکبش و تبشگ ،یا    هرابجا لزابنم رد تبماقا ،ندز ودرا لماش ،دشاب زین الاب دراوم لماش دناوت یم
 ،  یخیرابت یابه   نابکم زا دبیدزاب ، ییابمیپ هار ،هنایوجارجام یاه شزرو ،یگنهرف یاه هراونشج ،یتسد عیانص یبایرازاب
 .تسا ییاتسور یحاون رد یحیرفت تیلاعف هنوگ ره عقاو رد و یقیسوم یاه هراونشج

 هبببب «زتبببس (مبببسیروت)یرگشدرگ» حالطبببصا اهروبببشک زا یبببضعب رد هبببچرگا :زتبببس (مبببسیروت)یرگشدرگ •
     فیبصوت یاربب ببلغا ابما ، زتبس قطانم رد (مسیروت)یرگشدرگ ینعی ،دوش یم قالطا ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ
 .تسا تسیز طیحم رادفرط رتشیب هک دور یم راک هب (مسیروت)یرگشدرگ زا یعون

   نالبک دربتهار ،ه  بقطنم رد یجرابخ و یلخاد لماوع تیعضو اب بسانتم داد ناشن قیقحت یلیلحت جیاتن هصالخ روط هب
  تبیلباق نیرتشیب موس درتهار داد ناشن زین یمک سیرتام جیاتن .تسا یمجاهت درتهار هب هاگن اب یتباقر درتهار ،بولطم
  ار ابه  فعبض ،دهد رارق هدافتسا دروم ار ینوریب یاه تصرف ،دنک تیوقت هجو نیرتهب هب ار یلخاد یاه زوق ات دراد ار
   و یبصوصخ یابه    نامزابس هبب تبلود ،     دربتهار نبیا قبتط .دنابسرب نبکمم لقادح هب ار اهدیدهت ریثأت و دهد شهاک
  دبهد    یبم مابجنا شبخب ود نبیا روضح یارب یرگلیهست شقن هک نیا رب هوالع دوخ و دراد یدایز دامتعا یعافتناریغ
 شه    ابک ار یبصوصخ شبخب شبقن و دریگ یم هدهعرب ار هقطنم (مسیروت)یرگشدرگ هب طوبرم روما زا یلیخ ًاامیقتسم
     شبخب ود تبیوقت زروبص رد دبنک یم یعس هراومه دیامن یریگولج ییارگزکرمت زورب زا هکنیا یارب تلود .دهد یم
 .دیامن داجیا ار زکرمت مدع و لالقتسا هنیمز و هدومن رتمک ار دوخ شقن ،اه NGO و یصوصخ
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 ،  ییاتبسور (مبسیروت)یرگشد   رگ هعبسوت زا فدبه ربگا ،تفرگ هجیتن ناوت یم عومجم رد هدش  هتفگ دراوم هب هجوت اب
  هبجوت اب صاخ و یموب یاهراکهار هعسوت و نییعت دنمزاین ،تسا اتسور مدرم یگدنز رد تتثم شقن یافیا و یرادیاپ
  هبنانیب   عبقاو یزبیر  هبمانرب و رادیاپ یبایرازاب ،مکحم و حیرص نیناوق ،یلحم تکراشم هعسوت ،تسیز طیحم تیریدم هب
  یربگ  لیهبست شبقن ، دبنک (مسیروت)یرگشدرگ هنومن هقطنم کی هب لیدتت ،لمع رد ار هقطنم نیا یتسیاب تلود .تسا
    تبیامح هبب ییالابب حطس رد ،یا هرواشم و یملع زامدخ هئارا و اهتخاسریز هعسوت قیرط زا هژیو  هب و دشاب هتشاد
  و ابه هبمانرب ر  د هبک تبسا نیا دراد دوجو رضاح لاح رد هک یلصا لکشم .دزادرپب یونعم و یماظتنا-یعامتجا ،یدام
  یابه     تبسایس نادبقف و تبساسران و فیعبض رایسب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ هاگیاج یاهقطنم و یلم یاهحرط
  ًاالمابک یلحم حطس رد (مسیروت)یرگشدرگ یهعسوت یاهحرط و اههمانرب یرتهار یارب اهنآ رد یراتخاس و یدرتهار
   ییاتبسور (مبسیروت)یرگشدرگ ی هعبسوت یارب یلحم حطس رد هک ییاههژورپ و اهحرط رگید فرط زا .تسا دوهشم
  و ابه  هبمانرب نیبب بسانم طاتترا ،نیاربانب .دنمورحم یراتخاس و یدرتهار یاه تسایس دوجو زا ،دنوشیم ارجا و هیهت
 هب نییاپ زا یزیرهمانرب درکیور اب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ یهعسوت هنیمز رد یلحم و یاهقطنم و یلم یاهحرط
     ی هعببسوت یارببب بببسانم زالیکببشت و راتخاببس داببجیا رببگید مببهم عوببضوم .تببسا یرورببض یتکراببشم و الاببب
  ببسانم یگنهامه و راک مسیقت نآ یهمزال هک تسا یلحم و یاهقطنم ،یلم حوطس رد ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ
 ی  هعبسوت یزبیر  هبمانرب یبشخ ب دبنچ و یشخب نیب تیهام هب هجوت اب نینچمه .تسا یزیرهمانرب حوطس یهمه نایم
 .تسا یرورض هنیمز نیا رد عماج و هچراپکی شرگن ،(مسیروت)یرگشدرگ
 عبانم
    یاهاتبسور زا یدادبعت) هبعلاطم دروم اتسور رادیاپ هعسوت رد نآ شقن و ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ ،(1199)رفعج ،یمیرک

 .رهش ینیمخ دازا هاگشناد (یرگشدرگ)مسیروت تعنص یا هقطنم سنارفنک رد هدش هتفریذپ ،(هیاپهوک شخب -لتج ناتسهد
 (راجیتکشخ ناتسرهش):یدروم ی هعلاطم ییاتسور رادیاپ ی هعسوت رد (مسیروت)یرگشدرگ شقن ،(7199)هدیپس ،یتجر
 .نارهت یشنم رشن ،یریصن و هداز یشنم ی همجرت ،ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ ،(7199)ایلوج ،یلپراش
 .11 ص (1199) ،ییاتسور ی هعسوت رد نآ شقن و ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ تیریدم یهلاقم ،رصان ،یلاتقا
  هاگبشناد زاراشتنا ،رادیاپ (مسیروت)یرگشدرگ درکیور اب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ ی هعسوت ،(0199)اضردمحم ،یناوضر

 .نارهت
 .یگنهرف یاه شهوژپ رتفد ،یبارعا ی همجرت ،یدرگناهج تیریدم ،(1199)رجار ،لیو ساد
 .یرتکد همان نایاپ ،رادیاپ ی هعسوت رد ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ شقن ،(1199)لیعامسا ،یرداق
 .911-711 ی هرامش ،هام ریت و دادرخ ،داهج یداصتقا -یعامتجا ی همانهام ،(9199)نویامه ،داژندارم
  ناتبسهد یداصتقا شخب رد یاتسور (مسیروت)یرگشدرگ ریثات یسررب ،(9199)هثدحم هدیس ،لاخ هاش یمتاح و دیمح ،یرفعج

 .ییاتسور هعسوت یلم شیامه ،ریخا یاه ههد یط ناوارس
 رادیاپ هعسوت تهج رد نیون یدرکیور ییاتسور (یرگشدرگ)مسیروت هعسوت ،(9199)شویراد ،یتایح و میرم ،یدمحم نیسح

 .ییاتسور هعسوت یلم شیامه ،ییاتسور
    زابقیقحت و موبلع زبکرم ،     نابشیرپ زبیخبآ هزوبح رد (یرگبشدرگ)مسیروتوکا تیریدبم یوگلا نیودت ،(1199)دیمح ،یبارهت

 .زاوها یمالسا دازآ هاگشناد
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   یعابمتجا هبمانهام ، نآ یابه   یبگژیو و ابه  هبتنج ،فیراعت :یرادیاپ و (مسیروت)یرگشدرگوکا ،(9199)رذابا ،یدرجرهم یرتشا
 .9 هرامش ،1 هرود ،داهج یداصتقا

  :ناربهت  .لوا پابچ ، ناربیا (مسیروت)یرگشدرگ شخب رد یراذگ هیامرس هدننک لیهست زاررقمو نیناوق ،(0199)دیعس ،نایریما
  .ملعرون زاراشتنا

    یبطیحم تبسیز زالوبحت رد مود ی ابه     هبناخ (مبسیروت)یرگشدرگ شبقن لبیلحت ،(1199) روبمیت ،رامآ ،یقتدمحم ،این یفطل
 ،(1)1 ،  (یا هبقطنم یزبیر   هبمانرب) ابیفارغج همانلصف ،ریخا ههد رد نالیگ ناتسا قرش (مسیروت)یرگشدرگ فده یاهاتسور
109-919. 

       هبعلاطم یگدبنز تبیفیک ربب ییاتبسور (مبسیروت)یرگشدرگ زارثا یسررب ،(1199)هرهز ،روپدسا ،وطسرا ،یرای ،مارهب ،ینامیا
 .199-919 ،(9)1 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،اند ناتسرهش -کیرک یاتسور :یدروم

   یاهاتبسور رد (مبسیروت)یرگشدرگ هعسوت هنیهب یاهوگلا هئارا ،(0199)اضریلع ،یجالعتسا ،هللارصن ،راتت حالف ،نسح ،یئازریم
   همانلببصف .نالیببگ ناتببسا (مببسیروت)یرگشدرگ فدببه یاهاتببسور :یدروببم هببعلاطم نارببیا (مببسیروت)یرگشدرگ فدببه
 .119-019 ،(9)1 ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج

     یحاوبن رد (مبسیروت)یرگشدرگ یجنبس تبیلباق ،(0199 )ابضریلع ، یجالعتبسا ، یبلو دیجم ،یهانپ تعیرش ،فسوی ،ییاسوم
 .191-991 ،(1)1 ،(یاهقطنم یزیر همانرب)ایفارغج همانلصف ،(ناودنک یاتسور ،دنهس ناتسهد :یدروم هعلاطم)ییاتسور

 ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ رب یا هقطنم هعسوت یاه حرط زارثا ،(0199)دمحم ،هدازراجن ،نامیپ ،هدازرتکا ،نسحدیس ،یلباک
 .191-911 ،(1)1 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،(هردناوید ناتسرهش رد خازایس دس :یدروم هعلاطم)

 .تمس :نارهت ،(میهافم و تیهام)(مسیروت)یرگشدرگ ،(1199)یدهم ،ییاقس و نیسحدمحم ،یدزی یلپاپ
    یابهدرکیور یبابیزرا زا یبلیلحتارف ،(9199 )دبماح ، ربیخب  تبتقاع و نیهابش ،اکلیا ،یداه ،داژن یدومحم ،اضردمحم ،رفعجروپ

 ،19 هرود ، تبسیز طیحم یژولونکت و مولع ،زاوس یدرتهار لماوع لیلحت رب دیکأت اب ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت
 .91-10 ،1 ش

       زا هدافتبسا ابب ییاتبسور (مبسیروت)یرگشدرگ هبناگراهچ نابکرا شجنس ،(7199)یدهم ،ملقتسار و دمحا دیس ،یدابآنوتاخ
 .199-799 ،9 ش ،11 دلج ،یزرواشک هعسوت و داصتقا ،زاوس کینکت
  یابه   نونابک هعبسوت یابه  تیدودبحمو ابه  تبیزم یبسررب ،(1199  لوبسر ،  یردبیح و نژبیب ، مدبقم لیلخ .یدهم ،ملق تسار

   .19 و 99 هرامش .یدرگناهج زاعلاطم همانلصف .زاوس لیلحتاب (مسیروت)یرگشدرگ
  هرامبش ، نیمزربس شیامآ ،دورهاش دمورف یاتسور (مسیروت)یرگشدرگ یطیحم یاه ناوت لیلحت و یسررب ،(1199)اتیزآ ،یتجر

1. 
 .119-119 ش ،یداصتقا-یسایس همانهام :نآ ورملق و ییاتسور یدرگناهج ،(9199)نیسح ،یمیحر
     ابی دبیدهت :ییاتبسور قطابنم رد مود یاه هناخ رب نآ ریثأت و (مسیروت)یرگشدرگ ،(1199)داوج ،ییافص و اضردمحم ،یناوضر

 .179-919 ،11 ش ،ییایفارغج یاهشهوژپ ،تصرف
 ،سردم هلجم ،ییاتسور هعسوت رد ییاتسور (مسیروت)یرگشدرگ شقن ،(9199)لیعامسا ،یرداق ،اضرلادتع ،یراختفانیدلا نکر

 .1 هرامش ،1 هرود
       زا هدافتبسا ابب ییاتبسور (مبسیروت)یرگشدرگ هعبسوت یابهراکهار ،(1199)دوواد ، یودبهم و  ابضرلادتع ، یرابختفانیدلا نکر

 .1 هرامش ،79 هرود ،سردم هلجم ،کچوک ناساول ناتسهد :SWOT لدم
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  هبعومجم ،ییاتسور یزیر همانرب رب دیکأت اب ناریا رد یزیر همانرب میهافم ،(9199)دوواد ،یودهم و اضرلادتع ،یراختفانیدلا نکر
 .01-91 تمس :نارهت ،مود   ،هعسوت و یسانش هعماج رانیمس زالاقم
 (مسیروت)یرگشدرگ هعسوت یاه هنیمز یدنب هتتر ،(9199)ریگناهج ،یسراف یهللادی و یدورگنل یعیطم ،یجرف یلعنسح ،راتکتس

 .9-11 ،9 ش ،9 لاس ،ییاتسور یاه شهوژپ ،ییاتسور یحاون رد
  :ناربهت ، (یبقیتطت هعلاطم)اهروشک (مسیروت)یرگشدرگ یاه تسایس  ،(1199)رغصا یلع ،نایفلتلاش و اضردیمح ،ینجورب ماغرض
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