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 نارهت رذیچ و ضوح تفه تالحم رد
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 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد

 1یدجام دیمح
 هاگشناد ،تاقیقحتومويي دحاو ،رنه و یرامعم ،نارمي هدکشناد ،یزاسرهش هورگ داتسا ،یزاسرهش یرتکد (لوئسم هدنسیون)

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ

 تسدربز رایدنفسا
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ابیز یاهرنه سیدرپ ،یزاسرهش هدکشناد داتسا ،یزاسرهش یرتکد

 یناریمش یدیفم دیجم دیس
 ناریا ،نارهت ،تعنص و  يي هاگشناد ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،یزاسرهش هورگ رایداتسا

 94/24/2397 :شریذپ رودص خیرات 47/94/2397:هلاقم تفایرد خیرات

  هدیکچ
 تسا هديدرگ بجصم ،يرهش يژرنا يروهرهب ازنارحب عصضصم و نانآ هديچيپ  رف ،اهرهش هدنهد لكش لماصع ددعت رضاح رصع رد
  رهسش نالسک ، هسلاقم نيا رد .دريگ رارق ديکات درصم يرهش ياهتفاب يحارط و ليلحت رد يژصلصفرصم يمک ياهلدم دربراک تيمها ات
    شسقن و رهسش  رسف ريثات نيبم ياهدرتسگ تاعلاطم هک نآ هب هجصت اب و تساهدش ضرف (CAS) هديچيپ يقيبطت متسيس کي ناصنع هب
    .درسيگ رارسق يسسررب درصم يكيژصلصفرصم ياهيگ يو يانبم رب يژرنا فرصم ات هدش يعس ؛دنتسه يژرنا فرصم رد يدبلاک رصانع
   نتفرسگ رسظن رد اب هک تسا نآ شهو پ فده .دربيم هرهب يقيبطت قيقحت  ور زا و دراد رارق يدربراک تاقيقحت يهرمز رد هلاقم
   دسيامن يباسيزرا يقيبطت ترصص هب يژرنا يياراک رظنم زا ار ضصحتفه و رذيچ تالحم ،IMM  ور کمک هب و عماج يدركيور
-بسانم يژرنا يروهرهب زا کيمادک ،رذيچ هلحم کيناگرا تفاب و ضصحتفه هدش يحارط هلحم نيب هک دهد خساپ لاصس نيا هب و
      يسفرعم راتسشصن نسيا يدربراسک لدسم ناصنع هب IMM نيصن الماک  ور و نييبت CAS دركيور ادتبا ،هلاقم رد .تسا رادرصخرب يرت
  ياسهصخاش رد رذيچ هلحم دهديم ناشن شهو پ نيا جياتن .دناهتفرگ رارق يقيبطت يبايزرا درصم ،رصکذم هلحم ود   س .تسا هدش
  ياسه  صخاسش رد و دسشاب       يسم يسساسا تاحالسصا دسنمزاين و هتسشاد رارسق يبسسانمان تيعضو رد يمک ظاحل زا يسرتسد و يدنصيپمه
 .تسا رادرصخرب يرتبسانم يژرنا يروهرهب زا ضصحتفه هلحم ،يلک ترصص هب ،هجيتن رد .تسا رتفيعض زين ترواجم ،لخلخت

 رذیچ هلحم ،ضوحتفه هلحم ،یژرنا یروهرهب ،یرهش یژولوفروم ،IMM شور :یدیلک تاملک
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   همدقم
  اوت ددي نیا هک دوشیم ینیبشیپ و دننکیم یگدنز یرهش قطانم رد 3747 لاس رد ناهج تیعمج دصرد جنپ و هاجنپ
  قطاونم 4947   لاوس اوت ،ینیشنرهش یالاب خرن و تیعمج یالاب دشر هب هجوت اب .دبای شیازفا دصرد 35 ات 4047 لاس
  هوک تسا یلاح رد نیا و (United Nations, 2018) دش دنهاوخ ربارب هس ، تسیب نرق یادتبا اب هسیاقم رد ایند یرهش
  نیدوب . دونیامنیم دیلوت ار یاهناخيگ یاهزاگ دصرد 45و فرصم ار ایند یيرنا مراهچ هس دودح ایند یاهرهش هزورما
 ,Shi et al)  توشاد دهاوخ ام هدنیآ و یيعف تیعضو رب یمهم رایسب ریثات یرهش قطانم یحارط و تخاس هوحن ببس

  یيرونا یروهرهب رد ، هم یيماي نآ یيولوفروم و رهش لکش هک تسا هدش قیدصت یاهدرتسگ روط هب و(121 :2017
 زا  اهرهوش رد   یيرونا فروصم یزاسهنیهب ترورض .(Oliveira, 2016) و ( Wang & Li, 2016: 3225) تسا یرهش
      رد زوین یيوولونکت یوتح هوک دووش یوم هیجوت الماک یماگنه یرهش یاهتفاب ییاضف –یدبلاک راتخاس حالصا قیرط
   نویا هوب دراوم یخرب رد هکيب هدوبن قفوم اهنت هن یتعنص هعسوت زا یشان یگدولآ نارحب هب خساپ رد ،دراوم زا یرایسب
97 ،یرمخ نایساپ) تسا هدز نماد نارحب 35: 03).   
  روب      رثووم لوماوي زا یوکی ناووني هوب یرهش یيولوفروم ،رهش لکش و یدبلاک دعب تیمها هب هجوت اب ،راتشون نیا رد
 تسا یرهش یاهشهوژپ رد جیار یحالطصا یرهش یيولوفروم .تفرگ دهاوخ رارق هقادم دروم یيرنا فرصم نازیم
 .((Whitehand, 2001دنزکرمتم یرهش قطانم یکیزیف مرف یور رب اهنآ یمامت 7دنهتیاو زا لقن هب هک
  ناویم  یدونویپ  ینموض روط هب اما ،تسا زکرمتم یدبلاک طیحم کی ناوني هب رهش هعلاطم رب یيولوفروم هکنآ دوجو اب
  دوبلاک "    روگید ناویب هوب .دنکیم رارقرب زین نآ هدنهدلکش یداصتقا و یيامتجا یاهورین و رهش یدام و ییاضف رصاني
 رد و (797 :0397 ،   ییادوتقمریم زا لوقن هوب Moudon,2000)  توسا  یناوسنا یاهتیلاعف و تالیامت یاپدر و رثا ،رهش
  .دیامن  یسرت ار رهش زا عماج یریوصت دناوتیم هجیتن
  .دونرگنیم عوضوم نیا هب توافتم یهاگن اب کی ره یيرنا و رهش  وصخ رد هدش حرطم یاهشهوژپ رگید ییوس زا
  هوب ، توسا  هدوش  ماوجنا  یزاوسرهش هزوح رد یيرنا فرصم یزاسهنیهب هنیمز رد نونک ات هک یتاعلاطم زا یمیظي شخب
  و دروخ  یاوه ساویقم رد  یيرونا    فروصم هبوساحم اوی و لقنولمح رد تخوس فرصم رب یرهش لکش تارثا یسررب
       و یناویم ساویقم رد عماوج هاوگن اوب ییاوه شهوژوپ  روتمکو (37 :9397 ،نازورف و روپیجاح) دناهتخادرپ اهنامتخاس
 .تسا هتفرگ تروص تالحم

 ( وروکیم و ) یوشخب و  یويم(  ورکاوم حوطس رب نونک ات هتفرگ تروص یاهشهوژپ رثکا ،ییاضف رظن زا رگید ترابي هب

 دوجو هيحم حطس رد یدرکيمي یيرنا فرصم  سیلوباتم هب عجار یمک تايالطا و دناهدومن زکرمت )ینامتخاس سایقم
  هوتفرگ رظن رد (یيحم) ینایم سایقم ،ورشیپ شهوژپ سایقم ببس نیمه هب .(37 :9397 ،نازورف و روپ یجاح) دراد
 . تسا هدش
   دونمتورث شیوب و  ک یحاون رد عقاو یاهرهش رتشیب رد یيرنا هنیهب فرصم هنیمز رد یاهظحالم لباق و رثوم تامادقا
 رب و (Droege, 2018: 2)تسا هتشاد هارمه هب دوخ اب ار یروانف و یحارط رد یروآون زا یجوم هک ،تسا جیار ناهج
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   راتوشون نویا    اتوسار نویا رد .دراذوگ   یوم ریثاوت یزاوسهیبش و یبایزرا یاهلدم و اهشور هيمج زا یتوافتم یاههزوح
      یوقیبطت  توسیس ناووني هوب رهوش نتفرگ رظن رد اب عماج یيولودتم کی هیاپ رب ار یاهناروآون و  وصخم یدرکیور
 .تسا هدرب راک هب (CAS7) هدیچیپ

 . دونهد یوم   اوصتخا  دووخ  هوب ار  یيوونتم  رایوسب فیط رهش رد یيرنا فرصم نازیم یریگهزادنا یاهشور و اهلدم
 یتخانش شور تیهام ،)یشخبدنچ /یشخبکت( لمي هطیح ،ساسا رب ار اهنآ ناوتیم هدش ماجنا یاهیسررب ساسارب

  هوس هب) رهش ،هيحم ،یگیاسمه دحاو ،هعطق) سایقم و )روحمدنیارف ،روحم هدهاشم ،یزاس هیبش ،ییاضفریغ /ییاضف (
 نامزاس یتآ یاهتسایس نیودت رد اهلدم ییاناوت تسا رکذ هب مزال .(Condon et al,2009 :10-9) دومن  یسقت هتسد
  روب .  دووب دوهاوخن ثحب دروم راتشون نیا فده هب هجوت اب هک دوریم رامش هب اهلدم یدنبهقبط  هم یاهرایعم زا زین
     هدوش ااوختنا تالوحم یيرونا فرصم نازیم یبایزرا تهج IMM7 شور ،شهوژپ نیا یاهیگژیو و فادها ساسا
   هاگوشناد رد هوتفرگ تروص یاهشهوژپ یط یدالیم هتشذگ ههد رد هک تسا نیون الماک یشور ،روکذم شور .تسا
        لاوح رد زوین نوونکا  وه و توسا هدوش یوفرعم نایناهج هب ،9یدت ومیسم روسفورپ رظن ریز ،ایلاتیا نالیم کینکتیيپ
   ناووني هوب و تسا هدش یزیرهمانرب CAS یيولودتم هیاپ رب IMM شور .دشابیم اهصخاش رد ددجم یاهیرگنزاب
    ریاوس .توسا یدونب  هتوسد لوباق ( یناویم سایقم رب دیکات اب)یسایقم دنچ و روحم هدهاشم ،ییاضف ،یشخب دنچ یشور
   .دش دهاوخ هئارا لیصفت هب یرظن ینابم شخب رد شور تایئزج
  روگید نایب هب ای ،ازجا زا لکشتم ،دحاو دوجو کی ناوني هب رهش ،تسا هدش لابند هلاقم نیا رد هک یعماج درکیور رد
   هوک دوندقتعم (3447) ناراکمه و 0یفاهام.تسا هدش هتفرگ رظن رد درف هب رصحنم (CAS) هدیچیپ یقیبطت  تسیس کی
   افروص و دوشاب  یوم دووخ یرو هروهب    فويتخم حوطوس و زاوین اب قباطم ،یيرنا هدننک فرصم هدیچیپ  تسیس کی رهش
  ناویب (7747)0 یوناز ، هوطبار نیا رد .(Mahaffy et al, 2009) تسین  ه زا ادج یيرنا ناگدننک فرصم زا یاهيومجم
  نآ یوسیدرگد و لیيحت و هیزجت ناکما هک تسا یدح هب یرهش رصاني ینوگمهان و یگدیچیپ ،هزورما هک تسا هتشاد
  کوی یسررب رد قیقد جیاتن هب یبایتسد تهج و (Zanni, 2012) درادن دوجو یسایق ای ییارقتسا قطنم کی هيیسو هب
   هوب هوک دراد دوجو یدایز دنمشزرا تاقیقحت .تسین یبسانم ااختنا ،یزاسهداس یيولودتم زا هدافتسا ،هدیچیپ  تسیس
      یونک کرد ار یرهوش یيرونا لداعت هيئسم رتهب ات دننک یم کمک ام هب و دناهتفرگ ماجنا یزاسهداس یيولودتم هيیسو
 اب راگزاسان جیاتن هب تاقیقحت تسا هدش ثياب ،راذگ ریثات یدیيک یاهرتماراپ نتفرگن رظن رد اب ،هيئسم یزاسهداس ،اما
     روظن رد اوب اوت توسا نآ یپ رد رضاح شهوژپ نیا ربانب .eh Manesh et al, 2012:633)(Vahabzad دنوش رجنم  ه
    ترووص هوب یيرونا ییاراک رظنم زا ار ضوحتفه و رذیچ تالحم ،IMM شور کمک هب و عماج یدرکیور نتفرگ
 .دیامن یبایزرا یقیبطت
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   یرظن ینابم

   (CAS) هدیچیپ یقیبطت متسیس
  عووضوم دنچ ای کی ،لک کی ناوني هب هک تسا هتسویپ  ه  هب نگمه رصاني زا یا هيومجم (CS7) هدیچیپ  تسیس کی
 یقیبطت  تسیس .تسا توافتم الماک ، تسیس هدنهد لیکشت ءازجا درکيمي زا  تسیس لک ییاهن هجیتن و دهد یم ناشن ار
  ییاوهن ییاراک و هدوب نآ زا یاهيومجمریز اهرهش درکيمي هک تسا هدیچیپ  تسیس زا یصوصخم عون ،(CAS) هدیچیپ
    نویا هوب هوجوت اب (Nel et al, 2018, 251). دوشیم لصاح درفنم ءزج ره یاهییاراک نتفرگ رارق  ه رانک زا  تسیس
  نوگاونوگ تارییغت ،نگمهان درکيمي اب زین رصاني و دیآ یم دیدپ یرهش رصاني حالصا زا رهش ییاهن درکيمي هک  هم
 دروم CAS کی ناوني هب رهش یسررب موزل :Tadi et al (1) , 2014)2(دنوشیم لصتم  ه هب یطابترا  اخ نیناوق و
 .دریگیم رارق دیکات
   لوماوي هوب CAS  خوساپ ،  یوقیبطت یاوهشنکاو .ینوریب و ینورد :دنکیم هبرجت ار اهراشف زا فيتخم عون ود CASره
   قوبطنم ناومز رذگ رد هدراو ریغتم یاهراشف اب ار دوخ یاهشنکاو دیاب CAS ،رگید ترابي هب .تسا راشف هدننک دراو
    روگا و یوضري قاوبطنا مان اب ،دوش ماجنا  تسیسریز کی رد دوجوم یاضيا هيیسو هب و نورد رد قابطنا نیا رگا .دنک
    نیوب یلووط یزاوس هونیهب  .دووش     یوم هتخانوش یلووط قاوبطنا ماون اب ،دریگ تروص قابطنا فيتخم یاه تسیسریز نیب
    ییاراوک اوت دوننک   یوم راروقرب لوباقتم طابترا ، ه اب یتسیز ه رد اه تسیسریز و دتفایم قافتا فيتخم یاه تسیسریز
 ,Vahabzadeh Manesh et al). د   ونک ادویپ دووبهب  تسیس مامت ییاراک حطس نآ ببس هب و دنشخب دوبهب ار ناشدوخ

   هوب اوهقابطنا لیدبت و یقیبطت یاهراتفر زا هدافتسا اب ار هدیچیپ یاه تسیس یيک ییاراک ناوتیم هجیتن رد (2012:633
 هب ،یرهش دوجوم رصاني  ئاد رییغت قیرط زا ،نامز یط یرهش یسانشتخیر ،درکیور نیا رد .داد دوبهب اهیزاسهنیهب
 یرییغت دنیآرف شوختسد رهش ،رگید ترابي هب .دوشیم لصاح ینوریب و یيخاد یلاميا یاهراشف هب خساپ کی ناوني
 .دیامن تکرح یرهش هنیهب یيولوفروم تمس هب اهیسیدرگد نیا اب ات دوش یم هتسویپ

 CAS یزاس هیبش شور یدیلک رصانع :1 لودج
 
 هدیچیپ  تسیس یسیدرگد
 (یزاسهنیهب)

 
 
 
 نامز

  تسیس یریذپ قیبطت

 یقفا /یضري قابطنا یدومي /یلوط قابطنا

 ینورد تارییغت ینوریب تارییغت

  تسیس زا هیال کی رد تارییغت اههیال یگتسبمه

 .2397 ،ناگدنسیون لیيحت و یروآدرگ ،(Vahabzadeh Manesh et al, 2012:635) :عبنم

  (I.M.M)هچراپکی حالصا شور
 یسررب ار یيرنا فرصم رب یيولوفروم ریثات ،هدیچیپ ریذپقیبطت  تسیس ناوني هب رهش نتفرگ رظن رد اب I.M.M هیرظن
   هونوگچ دوهد   یوم ناوشن ،   یونورد یگتوسباو اوب هدش یدنب هيحرم یحارط دنیارف کی قیرط زا ،روکذم هیرظن .دیامنیم
      روب دویکات اوب و دراد تویمها یيرونا ییاراک و رهش تیعضو دوبهب یارب تايوضوم زا یعیسو ی هرتسگ نتخیمآ  هرد
 :Vahabzadeh Manesh & Tadi, 2013)  دویامنیم شقن یافیا نالک و درخ سایقم نایم یيپ ناوني هب ینایم سایقم

   و یياومتجا یاوه  هویال ،یکیيولوفروم یاه هبنج  عیسو یاهتفاب هيخادم زرم ندرک دودحم یارب یيصا رایعم .(1215

                                                           
1 Complex System 
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 " هيحرم راهچ ندرک یط زا سپ دوجوم عضو قیقد یسررب اب شور نیا .,Tadi et al (1) , 2014)3( تسا یدرکيمي
 Vahabzade Manesh ) یزاوس هنیهب و "یحارط و دياوق قیرط زا حالصا" ،"اوچراچ نیودت" ،"لیيحت – تخانش

& Tadi, 2013: 1216) هوب مزال   .دووب دوهاوخ یکیيولوفوم یاهیگژیو رب دیکات اب یيرنا فرصم یزاسهنیهب بجوم  
  ترووص هب لحارم ریاس و هتشاد دربراک دوجوم عضو رد یيرنا فرصم نازیم یبایزرا تهج لوا هيحرم هک تسا رکذ
    فدوه هوب هوجوت اب .تفرگ دنهاوخ رارق هدافتسا دروم یتآ تارییغت و یزاسهنیهب ،یحارط لوصا هئارا تهج یدنیارف
 رد    شور نویا لوا هويحرم توسبراک هب راتشون نیا ،تالحم رد یيرنا فرصم نازیم یقیبطت یسررب رب ینبم هلاقم نیا
   .تسا لوا هيحرم رد شور فده و تاطابترا ،ازجا ،لحارم هدنهد ناشن 7 لودج .دزادرپیم هعلاطم دروم یاههنومن

 I.M.M شور رد لوا هلحرم تاطابترا و لحارم :2 لودج

ی هيحرم
 ک

 تخانش (اههيومجمریز) یسررب تهج  تسیس هیزجت یقفا یسررب فلا

 (اهیگتسبمه) یدیيک تاقبط یراذگ شزرا یدومي یسررب ا

 یریگ هزادنا صخاش 47 ساسارب  تسیس یعقاو یطیحم درکيمي ج

 (Vahabzadeh Manesh & Tadi, 2013: 1216) :عبنم

 هک .ددرگیم زاغآ نآ اه هيومجمریز ای یکیزیف یاه هفلؤم هب CAS یزاس هیزجت دنور اب 7 ریوصت قباطم I.M.M شور
  و هوتفرگ رارق هجوت دروم اه هيومجمریز نایم  یگتسبمه سپس .دشابیم لقنولمح و درکيمي ،هدوت ،زاب یاضف :لماش
 . درویگ   یوم راروق هوقادم   درووم یدویيک  یاوه صخاوش  فویرعت و یدومي یسررب مان هب رت یئزج یسررب کی قیرط زا
  نیونچ بیترت هب ،یرهش تفاب یيخاد راتفر یکیيولوفروم یاه یگژیو لیيحت و اهیگتسبمه یسررب تهج اهصخاش
 ,Vahabzadeh Manesh & Tadi) ی یاراوک و  یوسرتسد ،یدنویپ ه ،عونت ،ترواجم ،لخيخت :دوش یم هتفرگ رظن رد

2013: 1216). 

 
 (www.immdesignlab.com/informazioni :عبنم) ،IMM شور هدنزاس یازجا :1 ریوصت

    روه هوک توسا  تسیس ریز 0 یاراد شور نیا ،CAS درکیور ساسا رب روکذم شور درکيمي هب هجوت اب رگید نایب هب
  هوب ،7   رادوومن قوبط ،زین اههیال یلوط یگتسبمه سپس .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یضري تاقابطنا ساسا رب هیال
   .دنوشیم شجنس ،(صخاش) یدیيک موهفم 5 کمک
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  (Tadi et al, 2017:3) :عبنم ،یدیلک میهافم جارختسا و یلصا یاههیال یلوط یگتسبمه :1 رادومن

   شوقن هوک   نآ زا جتونم یاوه صخاوش و اههیال یزاسهچراپکی  شور نیا رد اههیال ریز تاطابترا نییبت تیمها هب رظن
 .ددرگیم هئارا لیصفت هب 9 لودج رد ،تشاد دنهاوخ یدومي یاهیسررب رد یساسا

 (یدومع /یلوط یگتسبمه) یدیلک یاهصخاش و اههیال یزاسهچراپکی :3 لودج
  یزاووس هووچراپکی
 اههیال

  یاوهصخاش
 یدیيک

 تاحیضوت

 هدوت

 اضف

 لخيخت

- یوم رارق شجنس دروم هریغ و اههدوت نیب داب نایرج ،اهنامتخاس یدیشروخ هرهب ،اضف و هدوت هطبار ،یرهش تفاب یگدرشف حطس نوچمه یيماوي
 .دریگ

 هدوت

 درکيمي

رواجم
 ت

  یاوه هوبنج ،   یرهوش یيوصا یاوه    یربراوک هوب ناونآ یوکیدزن نازیم هب هجوت اب تالحم .دراد دربراک یکیيولوفروم و یتیلاعف یاههرگ تخانش تهج
 .دنریگیم رارق یبایزرا دروم ،یيصا یاهتیلاعف عمجت لحم و یگدنکارپ یوگلا ،یکیيولوفروم

 درکيمي

 اضف

 عونت

 عاونا ترواجم لیلد هب ٬عونت رتالاب حوطس اب یاه هيحم ،رت یوق یيامتجا یاه یگژیو نتشاد رب هوالي .تسا هيحم کی یهدزاب حطس هدنهد ناشن عونت
 .دراد هراشا زین زبس یاهاضف و یتسیز عونت موهفم هب نآ رب هوالي .دننک یم فرصم لقنولمح شخب رد یرتمک یيرنا ،اه تیلاعف فيتخم

 لقنولمح

 اضف

 یدنویپ ه

 زا رگیدکی هب یرهش تفاب کی فيتخم یاه شخب لاصتا یگنوگچ رگنایب .تسا اه نآ رد کیفارت نایرج تیفیک و اهنابایخ  هکبش تردق هدنهد ناشن
  .دشابیم اه نابایخ قیرط

 لقنولمح

 درکيمي

 یسرتسد
   هکبوش و اوهیروآ    نوف دوننام لوقنولمح یاه هیال زا یفيتخم یاه هبنج لماش  یسرتسد .تسا یرهش فيتخم دصاقم هب یسرتسد تلوهس هدنهد ناشن
 هب اه نآ ترواجم و لغش دیلوت تیفرا رظن زا دناوت یم زین تالحم رد یرهش یاهیربراک تیفیک و تیمک و تسا یمومي لقنولمح یاهتخاسریز
 .دریگ رارق یبایزرا دروم یيقنولمح یاه هرگ

 لقنولمح

 هدوت

 ییاراک

 .دریگیم رارق یبایزرا دروم ،فيتخم یگدرشف حطس اب یرهش قطانم یارب یمومي لقن و لمح تیعضو

 .ناگدنسیون لیيحت و یروآدرگ ،(Tadi at al(1),2014:6,7) و www.immdesignlab.com/informazioni و (Vahabzadeh Manesh & Tadi,2013:1217) :عبنم

   یدروم هنومن
  هونایمرواخ یاهروشک نایم رد یيرنا فرصم نازیم نیرت شیب یاراد ،هعسوت لاح رد یاهروشک زا یکی ناوني هب ناریا
 (BP Statistical Review of World Energy, 2017  ) یوعیبط زاگ فرصم رد دشر خرن نیرت عیرس نتشاد اب و تسا
     هولاقم نویا رد ببوس نیومه هب .دراد زاین ییالاب رظن تقد هب اهرهش نالک و اهرهش رد یيرنا فرصم یزاسهنیهب موزل
   هوتفرگ راروق یسررب دروم IMM شور هب نارهت رهش رذیچ و ضوحتفه تالحم یيرنا فرصم رب یيولوفروم ریثات
   قوفوم یاوه هونومن زا ، ناروهت یرادرهش 3 هقطنم رد عقاو ،یمیدق تالحم زا یکی ناوني هب ،ضوحتفه هيحم .تسا
    ناروهت رهوش تالوحم نی روتیمیدق زا ،نارهت یرادرهش 7 هقطنم رد عقاو زین رذیچ هيحم .دوریم رامشب هيحم یحارط
     اوب هوعلاطم درووم یاوه هونومن .تسا هدوب یدایز یدبلاک تارییغت دهاش ریخا یاهلاس رد ،کیناگرا یتفاب اب هک ،تسا
  رتوشیب هچره یيرنا فرصم نازیم رب یيولوفروم ریثات ،اهیسررب رد ات دناهدش ااختنا توافتم الماک یاهیيولوفروم
  دادوعت ،  یويحم لوقنو  لومح قویقد رامآ هب یسرتسد ناکما مدي و قیقحت یاهتیدودحم هب رظن .دریگ رارق دیکات دروم
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 لباق ،دوجوم تايالطا اب ییاراک صخاش ،یدومي یسررب رد و هدوبن نییبت لباق لقنولمح یيصا هیال رد یرهش رفس
   .تسین هبساحم
   لیلحت و یسررب

  یقفا یبایزرا
  لوقنولمح ، جح ،هدوت) هدنزاس یيصا یاههیال ادتبا شور نیا رد ،دش هراشا نادب یرظن ینابم شخب رد هک روطنامه
   .تسا هدش هئارا 0 لودج رد هطوبرم جیاتن و یبایزرا شور ،اهصخاش .دنریگیم رارق یبایزرا دروم (درکيمي و

 یدروم یاههنومن (یقفا یبایزرا) یلصا یاههیال یقیبطت یسررب :4 لودج

 هبساحم شور صخاش یيصا هیال
 رادقم
 ضوحتفه هيحم رذیچ هيحم

 ینامتخاس  کارت هدوت
 

16.87 
 

8.20 
 

 زاب یاضف  کارت  اضف
 

6.12 
 

8.28 
 

 لغش  کارت درکيمي
 0.0021 0.0016 

 (2397 ،ناگدنسیون) :عبنم

 زا یي   وصا فدوه .داد دوهاوخ هئارا ار هيحم تیعضو زا یيک تايالطا ،یقفا یبایزرا IMM شور یيولودتم یانبم رب
    نویا روب .توسا یلوط یاهیگتسبمه رد هیال ره راذگ ریثات لماوي و یيصا یاههیال یيک تیعضو تخانش ،شخب نیا
     لویيحت نابیتوشپ تاويالطا اوت دناهتفرگ رارق یبایزرا دروم درکيمي و اضف ،هدوت یيصا یاههیال ،0 لودج قبط ساسا
  هوئارا یدومي یبایزرا شخب رد ،صخاش ره هچراپکی یاهلیيحت و ددرگ  هارف یدومي یاهیبایزرا رد یفیک و یمک
 یگتسبمه یاهلیيحت رد  کارت عوضوم ،هيحم ود نیا ینامتخاس  کارت ریگمشچ توافت هب رظن یيک روط هب .ددرگیم
   یوسررب هوجیتن رد  درادن دوجو تالحم نایم یاهظحالم لباق توافت ،زاب یاهاضف  کارت رد .دریگیم رارق هقادم دروم
   هویال رد .دویامن    یوم صخوشم ار صخاوش نویا یفیک تیعضو ،یدومي یبایزرا رد اههیال ریاس اب اضف هیال یگتسبمه
  روه هباشتم و  جسنم ینوکسم درکيمي ببس هب هک تسا هتفرگ تروص لغاشم دادعت ساسا رب لیيحت ،زین یدرکيمي
   .تسا هدش لصاح ناسکی جیاتن ،هنومن ود
  یدومع یبایزرا
 هعلاطم نیا رد هک .تسا یدیيک یاهصخاش قیرط زا اههیال نایم طباور نییبت و تخانش ،لیيحت و یسررب مود شخب
  .دوش یم لماش ار یسرتسد ،یدنویپ ه ،عونت ،ترواجم ،لخيخت صخاش

 یا هداوس موهفم یمجح  کارت .دوشیم فیرعت یمجح  کارت هب طوبرم  یهافم کمک هب لخيخت صخاش :لخلخت •
 Tadi et) :دشاب یم هبساحم لباق ریز شور هب و دراد (یلاخ و رپ یاهاضف) لخيخت هدنزاس یازجا رد هشیر هک تسا

al, 2017) 
𝑉 =  ∑(𝐴∗� )

𝑉𝑡−𝑉�
 * 100 

V =(اضف هب هدوت) یمجح تبسن  A=فکمه تحاسم  h=اهنامتخاس عافترا Vt=لک  جح   Vb=هدوت  جح  
     ناویب هوب .توسا هويحم رد یمجح لداعت دکوم هک دشابیم 3314 ضوحتفه هيحم رد ليخت صخاش ،0 لودج قبط
  و ینامتخاوس یاههدوت  جح نیگنایم یربارب ،ینوکسم تفاب یتخاونکی ،بسانم یيافترا نیگنایم یمک ظاحل زا رگید
  یاوه       هدووت ناویم رد زاوب یاهاوضف بوسانم شنکاروپ ظاوحل زا ، هدودوحم یيولوفروم یفیک یسررب زینو زاب یاهاضف



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 333

  اوويطم ،      ییاوضف  وجح زا رثاوتم یاوهروتکاف ریاوس و یزادونا هیاس ،اوه شدرگ ات تسا هدیدرگ بجوم ینامتخاس
    تبوسن رد لداوعت مدوي .دراد هدودحم یالاب  کارت زا ناشن ،0217 رادقم اب رذیچ هيحم ليخت صخاش .دندرگ یبایزرا
    وهرد بوجوم ،   هويحم حطوس رد هتوسب و زاب یاهاضف بسانمان شنکارپ و ینامتخاس یاههدوت و زاب یاهاضف یمجح
   تاریثاوت لوخيخت صخاش زا رثاتم یيرنا فرصم نازیم رب یفیک و یمک ظاحل هب و هدش کیناگرا تفاب رتشیب یگدینت
   .تسا هتشاد یفنم
-    یوم فویرعت ار ترواوجم صخاوش ، دونراد رارق هدایپ یسرتسد عاعش رد هک یيصا یاهیربراک دادعت : ترواجم •
  یاوه   یربراوک ریاوس و ددروگیم ضرف زکرم ناوني هب اهیربراک زا یکی ادتبا ،صخاش نیا یراذگشزرا یارب .دنیامن
   و هدوش راروکت لکش نیمه هب اهیربراک ریاس یارب تابساحم .دوشیم شرامش ،(رتم 447) نآ هدایپ عاعش رد دوجوم
 .( Tadi at al(2), 2014: 411)  یریگیم رظن رد یکیدزن صخاش ناوني ار اهنآ نیگنایم

 
P = ترواجم صخاش  N = صخاش یاهیربراک دادعت   nj=هداویپ یوسرتسد هزووح رد دووجوم یاوه یربراوک       S= 
   رایعم زا فارحنا
    هوب هوک توسا هدش جرد 24.76 رذیچ هيحم یارب و 40107 ضوحتفه هيحم یارب ترواجم صخاش ،0 لودج قبط
     هراوشا  وهم نویا هوب ادتبا دیاب هدش هئارا یمک ریداقم لیيحت رد .دنشاب یم 95177 و 9513 رایعم فارحنا یاراد بیترت
   هوب تبوسن یرتشیب یاهتیلاعف دادعت یاراد ،نارهت یرادرهش کی هقطنم رد یریگرارق هب هجوت اب رذیچ هيحم هک دومن
 یارا      د لویلد نیومه هوب .توسا هويحم ساویقم زا جراخ ییاهتیلاعف یاراد نآ رب هوالي و دشابیم ضوح تفه هيحم
  رذویچ هيحم رتشیب رایعم فارحنا و تیاس یکیيولوفوروم و یفیک یاهیسررب اما .دشابیم یرتالاب ترواجم صخاش
        شنکاروپ زا و توسا هدوش دودوحم یيوصا رووحم رواوجم و یزکرم شخب رد اهتیلاعف شنکارپ هک تسا نآ رگناشن
   تیعوضو ضووح   توفه هويحم یوسررب ، روکذوم  تايووضوم رب دیکات اب .دشابیمن رادروخرب هيحم رسارس رد یبسانم
 .دهدیم ناشن اهتیلاعف شنکارپ رد ار یرتبسانم
   و دادوعت اوب  یقتسم هطبار صخاش نیا .دیامنیم نییبت ار یرهش یاهتیلاعف ینوگانوگ نازیم عونت صخاش :عونت •
    قیقدوت توهج .دووشی  وم هدافتوسا "7نوسپمیس" هدش حالصا صخاش زا ینوگانوگ هبساحم یارب .دراد اهیربراک عون
 تیفیک ساسا رب یدنبهتسد هيمج زا ،یدنبهتسد فيتخم یاهشور زا یمومي یاهیدنبهتسد رب هوالي ناوتیم ،موهفم
  (Tadi at al(2), 2014: 412) .دومن هدافتسا ییاضف

 
D1= نوسپمیس هدش حالصا صخاش  C= اههتسد دادعت  ni = اوخ یدونبهتسد کی رد اهیربراک دادعت     N=دادوعت  
 (22 :9397 ،هدازدمحم و یدات) اهیربراک لک

                                                           
1 Simpson Index 
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 (7931 ناگدنراگن) :عبنم ،(ضوحتفه هلحم پچ تمس ،رذیچ هلحم تسار تمس) ترواجم صخاش :2 ریوصت

     هوک توسخن شوخب رد .توسا هدش هتفرگ راک هب یفیک و یمومي یدنبهتسد ود رد نوسپمیس صخاش ،هعلاطم نیا رد
  ضووحتفه هيحم ود ره ،0 لودج قباطم ،(7ریوصت)تسا هدش ماجنا اهیربراک یمومي یدنبهتسد ساسارب اهلیيحت
  اوه یوسررب و دندرگیم یبایزرا یاهتیلاعف عونت ظاحل زا یبسانم رایسب طیارش یاراد 3314 و 0314 ریداقم اب رذیچ و
  یاروب ،  مود شوخب رد .دنوشابیم نیمات لباق هدودحم رد ،نینکاس هناهام و هنازور یاهزاین یمامت هک تسا نآ رگناشن
  هدوش هدافتسا یباختنا و یرورض هتسد ود هب اهیربراک یدنب یسقت زا یفیک یاهیبایزرا رد ،عونت صخاش رتهب قیقدت
    عوون اوت دوناهدش کیکفت یمئادریغ و یمئاد هتسد ود هب زین یرورض یاهتیلاعف ،رترثوم یاهلیيحت یاتسار رد .تسا
   ود روه هوجیتن رد .دیدرگ لصاح هيحم ود ره یارب 3314 ربارب رادقم هک .دندرگ یبایزرا زین یفیک تروص هب اهتیلاعف
   یاوهزاین نیماوت ، تویلاعف شنکارپ ،تیلاعف عونت هيمج زا ،یرهش یاهدرکيمي عوضوم رد یفیک و یمک ظاحل زا هيحم
 .دنرادروخرب یبويطم تیعضو زا نینکاس یباختنا و یرورض
  یلاوخ یاهاضف تسا یهیدب .تسا ینامتخاس یاهکويب نایم تکرح رگنایب یدنویپ ه صخاش :یدنویپمه •
   قومي هبوساحم یدنویپ ه یراذگ شزرا یارب یارب لوبق لباق هار کی .دنشابیم اهنابایخ صخاش نیا رد ثحب دروم
    یاروب هوک ییاوهع   طاوقت دادوعت طوسوتم زا تسترابي ییاضف دحاو کی قمي .تسا یرهش یاههار هکبش یارب طسوتم
  ناووت  یوم یراذوگ  شزرا شور نویا زا هدافتوسا اب .درک رذگ اهنآ زا دیاب  تسیس رد دوجوم یاهدحاو مامت هب ندیسر
   (32 :9397 ،هدازدمحم و یدات ) .تسا طبترم اهدحاو ریاس اب هنوگچ ییاضف دحاو کی هک درک نییعت

𝑀𝐷 =  
∑𝑑.𝑛
𝑘 − 1

 
MD=طسوتم قمي  d=قمي  n=اخ قمي کی رد ییاضف یاهدحاو دادعت   k=رد دووجوم ییاوضف یاهدوحاو مامت    
   تسیس
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 (7931 ،ناگدنراگن) :عبنم ،(ضوحتفه هلحم پچ تمس ،رذیچ هلحم تسار تمس)یدنویپمه صخاش :3ریوصت

  .دنوشاب یوم 03157 و 0515  ییاوضف قمي نیگنایم یاراد بیترت هب رذیچ و ضوحتفه یاههيحم ،0 لودج ساسا رب
  یروتمک یسرتسد و رتشیب قمي یاراد ،دیامن رییغت درس هب مرگ یاهگنر فیط زا هچره طوطخ ،9 هامش ریوصت قبط
    عووضوم تویمها هوب هجوت اب .دشابیم رذیچ هيحم رد ییاضف بسانم یسرتسد مدي رگنایب یمک تروص هب هک .تسا
  .دوننک یوم نایب ضوحتفه هيحم یارب ار یرتبسانم تیعضو ،دوخ یدوخ هب جیاتن نیا ،یيرنا فرصم رد یسرتسد
  هوجوت اب ضوحتفه هيحم هک ارچ .تسا یيرنا فرصم نازیم رب تالحم یيولوفروم ریثات دیوم جیاتن رگید یوس زا
  ه رد رباعم و کیناگرا تفاب هب هجوت اب رذیچ هيحم یلو دربیم هرهب یسرتسد اويطم قمي زا هدش یحارط تفاب هب
 .تسا هدومن بسک یدنویپ ه صخاش رد یبويطمان تیعضو هدینت
  شزرا و توسا هتسباو نامز روتکاف هب امیقتسم ،دصاقم هب یسرتسد تلوهس یبایزرا تهج صخاش نیا :یسرتسد •
    یيغوش دوصقم دادوعت ساسا رب نآ هبساحم .تسا هار هکبش تیفیک و یمومي لقنولمح یيولونکت زا رثاتم نآ یراذگ
-لمح هکبش راتخاس نتفرگ رظن رد اب .دشابیم نیعم ینامز تدم رد 7یمومي لقن ولمح هناماس طسوت سرتسد لباق
   راروق یموومي لقنولمح هناماس ششوپ تحت هدش هتفرگ رظن رد نامز تدم رد هک یاهقطنم نیرتگرزب ،یمومي لقنو
  هوب نآ ر       د یيغوش دوصاقم و هتوسه نویا تحاوسم تبوسن .درویگیم مان (0ریوصت) یسرتسد هتسه و هبساحم دریگیم
   (32 :9397 ،هدازدمحم و یدات) .دیامنیم نیعم ار یسرتسد نازیم ،هعلاطم دروم هقطنم لک تحاسم

𝐴𝑐𝑐 = 𝑁𝑗 
𝐴𝑐
𝐴𝑡

 

Nj= یسرتسد هتسه رد دوجوم یيغش دصاقم دادعت  Ac= یسرتسد یهتسه تحاسم  At= لک تحاسم   

                                                           
 رثوم و حیحص درکيمي مدي هب هجوت اب هخرچود یاه هاگتسیا و تسا هدش ضرف سوبوتا و ورتم یمومي لقن و لمح شهوژپ نیا رد 7
  .دناهدش جراخ تابساحم زا ،یيقنولمح دم کی ناوني هب
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 (7931 ،ناگدنراگن) :عبنم ،(ضوحتفه هلحم پچ تمس ،رذیچ هلحم تسار تمس) یزکرم هتسه :4 ریوصت

      هوب هوجوت اوب رذویچ هويحم هدز نیمخت لغش دادعت ،دش هراشا نادب ،0 لودج قبط یقفا یاهیسررب رد هک روطنامه
  یاوههیال یگتسبمه یسررب اب یسرتسد صخاش اما .تسا رگید هنومن زا رتشیب ،دوجوم عضو یاهیربراک و اهتیلاعف
  رد .دونیامنیم نییبت یيرنا فرصم نازیم رب ناماوت تروص هب ار لغاشم دادعت و لقنولمح ریثات ،درکيمي و یسرتسد
    هوب هداویپ یوسرتسد هزوح فیرعت و هيحم حطس رد یمومي لقنولمح یاههاگتسیا شنکارپ زا هدافتسا اب ،اتسار نیمه
    رذویچ هويحم رد دوصرد 47  زا روتمک یاهدودحم هک دهدیم ناشن جیاتن .دیدرگ  یسرت یزکرم هتسه (0 ریوصت) نانآ
 43      زا شیوب یرادوقم یاراد ضووح توفه هويحم رد ، هم نیا هک .تسا هتفرگ رارق یمومي لقنولمح ششوپ تحت
  تویترت هب رذیچ و ضوحتفه تالحم یسرتسد صخاش ،0 لودج قباطم ،هحورطم دراوم ساسا رب .دشابیم دصرد
   .تسا یمومي لقنولمح هب یسرتسد رد رذیچ هيحم قيطم فعض رگناشن هک .دشابیم 07 و 3977

  (یدومع یبایزرا) اهصخاش یقیبطت هسیاقم : 5 لودج
 ضوح تفه هيحم رذیچ هيحم صخاش 
 0.98 2.75 یمجح تبسن لخيخت

 ترواجم
 15.40 24.76 ترواجم صخاش
 8.63 12.63 رایعم زا فارحنا

 عونت
 0.84 3314 (یمومي) نوسپمیس صخاش
 3314 3314 ییاضف تیفیک) نوسپمیس صخاش

 6.65 03157 ییاضف قمي نیگنایم یدنویپ ه
 1139 25 (یمومي یسرتسد عاعش رد یيغش دصاقم) یسرتسد صخاش یسرتسد

 (2397 ،ناگدنراگن) :عبنم

   یریگهجیتن
   نیوب هوطبار نییبت اب شور نیا.تسا هدومن حرطم یيرنا ثحابم رد ار یزیگنارب شلاچ یميي اوچراچ IMM شور
   .دشابیم یکیيولوفروم تارییغت قیرط زا یيرنا فرصم یزاسهنیهب لابند هب یيولوفروم و یيرنا فرصم



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 333

   قویرط زا اوههیال نایم یاهیگتسبمه نتفرگ رظن رد اب ار یسرتسد و درکيمي ،اضف ،هدوت یيصا هیال 0 ساسا نیمه رب
   یاتوسار رد .دوهد  یوم راروق یبایزرا دروم ییاراک و یسرتسد ،یدنویپ ه ،عونت ،ترواجم ،لخيخت صخاش 5 فیرعت
  روب ، رذویچ و ضوحتفه تالحم رد یيرنا فرصم نازیم رب یيولوفروم ریثات یقیبطت یبایزرا رب ینبم شهوژپ فده
   .دناهتفرگ رارق شجنس دروم اهصخاش ،روکذم شور ساسا
 و   کاروت  .توسا هدننک فرحنم یيماي ،یيرنا فرصم رد رتنییاپ و رتالاب  کارت نایم ثحب ،دهد یم ناشن IMM شور
 ،     تاوعلاطم هوب هوجوت اوب هوک ارچ.دنتسین یفاک الاب یطیحمتسیز درکيمي نیمضت یارب دوخ یدوخ هب یگدرشف یتح
 ضوحتفه هيحم زا رتمک بتارم هب ، کارت زا رثاتم یاهصخاش رد یيرنا یروهرهب ،رذیچ هيحمرتالاب  کارت  غریيي
   یاراد رذویچ هويحم رد ، دوناهتسباو اضف و هدوت یاههیال هب هک یدنویپ ه و لخيخت صخاش رگید نایب هب .تسا هدوب
 .دشابیم روکذم یاهصخاش رد رتهب درکيمي یاراد رت ک  کارت اب ضوحتفه هيحم و هدوب یرتنییاپ شزرا
   .تسا هداد رارق دیکات دروم یبوخ هب ،ار یيرنا فرصم نازیم رد لقنولمح هیال شقن ،راتشون نیا ،رگید یوس زا
  هوب  ضووح توفه  هويحم زا  رتوشیب و دناسر یمن لقادح هب ار وردوخ زا هدافتسا ،رذیچ هيحم رتالاب  کارت ،هک یوحن هب
   .تسا هتسباو وردوخ
- توفه هيحم اب ریگمشچ توافت یاراد ،یمومي لقنولمح هب یسرتسد فعض لیلد هب رذیچ هيحم یسرتسد صخاش
 .دراد زاین یرتشیب یيرنا نازیم هب بتارم هب هک ،دشابیم اهییاج هباج رد یصخش وردوخ شقن رگنایب و هدوب ضوح
 ، یيرونا فرصم نازیم رد نآ تیمها و IMM شور رد لقنو لمح هیال یساسا شقن هب هجوت اب هک تسا رکذ هب مزال 
 .دشابیم هيحم حطس رد یمومي لقنولمح هب یسرتسد رد یساسا یاهیرگنزاب دنمزاین رذیچ هيحم
    زا یبوويطم تیعوضو رد و هدووب ربارب ریداقم یاراد یفیک و یمک ظاحل زا ،عونت صخاش رد تالحم ،5 لودج قباطم
     ریثاوت یوقیبطت یباویزرا روب و هتشاد رارق یبسانم طیارش رد ود ره زین ترواجم صخاش رد .دنشابیم یيرنا یروهرهب
   .دنشابیمن راذگ
  یاوهتفاب هک ارچ .دنکیم نایب  یمعت لباق ریغ یيوضوم ار یيرنا یروهرهب رد کیناگرا یاهتفاب یرترب ،راتشون نیا
  یزاوس   ماوگمه توصرف و دونا هدووب یا   هدرتوسگ تاروییغت راوچد ، ناومز سایقم رد ،رذیچ هيحم دننام دوجوم کیناگرا
 ریثات ،ضوحتفه هدش یحارط هيحم اب هسیاقم رد ،هيحم نیا کیناگرا مرف ،دوجوم عضو رد و دناهتفاین یکیيولوفروم
  .دهدیم ناشن ار یيرنا فرصم نازیم شیازفا رب  یقتسم
   هوب رذویچ هيحم ،IMM شور هب هتفرگ تروص تاعلاطم ساسا رب ،هک دومن هراشا ناوتیم شهوژپ لاوس هب خساپ رد
   قومي و توسب نوب رباعم و کیناگرا الماک تفاب ،یمومي لقن و لمح هب یسرتسد مدي ،الاب یمجح  کارت تبسن تيي
       هويحم اوب یوقیبطت یوسررب رد هويحم حطوس رد دوجوم زاب یاهاضف بسانمان شنکارپ و زاب یاضف دوبمک ،الاب ییاضف
   .تسا رادروخرب یيرنا زا یرتمک یروهرهب زا ضوحتفه
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 IMM شور یاهصخاش ساسا رب تالحم یقیبطت یسررب : 6 لودج

 اهصخاش یقیبطت یسررب صخاش

 رد رووتاووويطم هوويحم
 صخاش

  تاحیضوت
 رذیچ

-تووووووفه
 ضوح

 لخيخت

 

   

      روون هوب روتهب یوسرتسد و هتوسب و زاب یاضف رتبسانم شنکارپ ،(اضف هب هدوت) رتبسانم یمجح تبسن
 ضوحتفه هيحم رد اوه بسانم شدرگ و دیشروخ

رواجم
 ت

 

    

  (رتکچوک رایعم فارحنا) ضوحتفه هيحم حطس رد اهتیلاعف رتبسانم شنکارپ -

 ضوحتفه هيحم تفاب رد یاهيحمارف یاه یربراک دوجو مدي و بسانم یگتسویپ  -

 عونت

 

    

 هيحم ود ره رد یفیک و یمک ظاحل هب اهتیلاعف یالاب عونت

 یدنویپ ه

 

   

 ضوح تفه هيحم رد یسرتسد بتارم هيسيس ظفح و بسانم قمي اب یسرتسد ،هدش یحارط تفاب

 یسرتسد

 

   

  سووبوتا ،ورتم لقنولمح دم هس هب یسرتسد و ینوکسم تفاب لخاد رد یمومي لقنولمح زا یدنمهرهب
 ضوح تفه هيحم رد تیاس رد هخرچود و (BRT و یرهش سوبوتا)

 (2397 ،ناگدنسیون) :عبنم

 عبانم
 ،  مووس شوخب "I.M.M"   شور هوب یرهوش مروفسنرت و یگیاسمه یاهدحاو یحارط ،(9397) یداه دمحم ،هدازدمحم و  ومیسام ،یدات

  (23-02) ،ناتسمز و زییاپ ،حارط یصصخت همانيصف
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 :یدروم هنومن ،ینوکسم شخب رد یدرکيمي یيرنا فرصم نازیم رب رهش مرف ریثات یسررب ،(9397) سجرن ،نازورف و  لیيخ ،روپ یجاح
  (57-27) ،0 هرامش ، هدزون هرود ،یزاسرهش و یرامعم ،ابیز یاهرنه هیرشن ،زاریش رهش

 دهشم زبس و داصتقا هيحم :یهوژپ دوم ،هيحم یطیحم یرادیاپ شجنس یارب LEED_ND یوگلا تسبراک ،(5397) اضر ،یرمخ نایساپ
 (93-73) ،47 هرامش ،راصح تفه یطیحم تاعلاطم یشهوژپ – یميي همانيصف ،ناگرگ همشچرس –

 :یتاعلاطم هنومن سیرت و دیل شور ود هسیاقم رد یرهش سایقم رد یيرنا ییاراک یبایزرا ،(0397) رصان ،روپکرب و  هاگپ ،یمرهج ییاضر
 (49-37) ،5-7 هرامش ،ناهج شقن یشهوژپ-یميي همان لصف ،نارهت رهش دابآ ریها هيحم

 ینوکسم یاه تفاب هناسانش هنوگ-تخیر یسررب ،(5397) دومحم ،ییون هعيق و  داشرف ،یهيلارصن و  دومحم ،یدمحم و  زانيگ ،ییاضترم
  هراموش ، رهوش تاعلاطم یشهوژپ – یميي همانيصف ،رهش ناهاپس :یدروم تاعلاطم ،هیلوا یيرنا فرصم یزاس هنیهب یاتسار رد دیدج
07، (70-00)  

 (407 – 377) ،39 هرامش ،یسانش طیحم یشهوژپ – یميي هيجم ،رهش تیصخش لیيحت یارب یشور داهنشیپ ،(0397 ) اتهم ،ییادتقمریم
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