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   هدیکچ
   نازسيم شجنسس ، قسيقحت نيا  اجنا زا فده .دشاب يم تراجت يناهج نامزاس هيلاع فادها هلمج زا تسيز طيحم و يعيبط عبانم زا تظافح
 قيقحت  ور .دشاب يم يرادياپ لصصا رب ديکات اب ؛نامزاس نيا بصچراهچ اب ناريا رد يعيبط عبانم و تسيز طيحم زا يتيامح نيناصق قابطنا
     نارسيا تادسهعت نازسيم و يدسنب ميسقت هناگادج هورگ 8 رد تسيز طيحم يللملا نيب و يقصقح دعاصق ،ادتبا .تسا يشياميپ – يفيصصت عصن زا
  هتسسد 2 رد و جارختسا تراجت يناهج نامزاس هاگديد زا طبترم ياه هجنس و يطيحم تسيز ياه صخاش ،  س .دش يسررب اهنآ هب تبسن
   ناسسانشراک لماسش قيقحت يرامآ هعماج .ديدرگ هدافتسا اه هفلصم قباطت نازيم نييعت يارب هتخاس ققحم همانشسرپ زا .دندش يبايزرا هناگادج
    يارسب يلماسع لسيلحت   زا و اسه هداد عيزصت ندصب لامرن يارب فصنريمسا - فورگصملصک  نصمزآ زا .ديدرگ نييعت رفن 04 يرامآ هنصمن و هربخ
 تادهعت  اجنا نازيم نيرتشيب .دراد اهنآ يدصرد42  اجنا و تادهعت يدصرد001  ريذپ زا ناشن جياتن .دش هدافتسا اه نيگنايم نيب هسياقم
    نامزاسس هسناگجنپ ياسه   صخاسش ناسيم رد . دراد صاسصتخا «  يناسهج شياسمرگ و ميلقا رييغت» هب نيرتمک و «صاخ ياه هنصگ تراجت عنم» هب
 ،     نيسنچمه .دسيدرگ نيسيعت رسيغتم نيرستهب 18/9  (يست) t  صخاسش و 40/0  يلماسعراب اب «يتسيز طيحم ياه تسايس و نيناصق» ،تراجت يناهج
  هدصسب 09/6  (يست) t صخاش و 94/0 يلماعراب اب «يتسيز طيحم يواعد لصف و لح هب طصبرم يقصقح دعاصق» صخاش هب قلعتم نزو نيرتمک
   نزو اسب يسبآ ياه متسيسصکا يگدصلآ  دع و 6 يلماع نزو اب نانرطخ و ه يو ياهدنامسپ تيريدم) درصم 5 رد اهنت ناسانشراک رظن .تسا
  .دصسش   يسم هدسيد قباطت  دع دراصم رياس رد و دراد قباطت تسيز طيحم للملا نيب قصقح دعاصق صصصخ رد ناريا تادهعت  اجنا نازيم اب (0
  ظاسحل زا و تو    اسفتم ًاالماسک نارسيا تادسهعت  اجنا نازيم اب ناسانشراک تارظن «صاخ ياه هنصگ تراجت عنم» هفلصم صصصخ رد هكيصحن هب
  .تسا داضت رد يلماع نزو
 رادیاپ هعسوت ،للملا نیب تراجت ،تسیز طیحم قوقح ،تراجت یناهج نامزاس :یدیلک تاملک
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 همدقم
   هوب دوشاب   یوم حروطم یرشب یاه هغدغد نیرتمهم زا یکی ناوني هب نآ زا تاافح و  لاس تسیز طیحم نتشاد هزورما
         هوعماج هوجوت درووم گرزوب یوشلاچ ناووني هوب نآ رد دووجوم عبانم نتفرگ رظن رد اب یتاافح یاهراکهار هکیروط
 و  هم ثحابم زا یکی نآ زا تاافح و تسیز طیحم هلوقم .(Brisman & South, 2018) تسا هتفرگ رارق یييملا نیب
    رویخا هوهد دونچ رد و ،تسا لماکت و تفرشیپ لاح رد رمتسم تروص هب هزورما هک دشاب یم ناهج رد حرطم یساسا
   گونج زا دوعب لوا یاه ههد رد .تسا هتفرگ رارق فيتخم یاهروشک یداصتقا نازیر همانرب و ناراذگتسایس هجوت دروم
  یاوه         تویلاعف یتوسیز طیوحم یاهدومایپ و راوثآ هوب ینادونچ هوجوت ،یتعنص و یداصتقا هعسوت ثحب رد مود یناهج
  تیریدوم   .ددروگ دراو ناوهج یتسیز طیحم عبانم رب یریذپان ناربج تامدص دیدرگ ثياب رما نیا و دش یمن یا هعسوت
   نیناووق عوضو هيمج زا ،تسا یددعتم نونف و مويي یریگراکب مزيتسم ،یعیبط یاه هصري زا تاافح و تسیز طیحم
  هوک تسیز طیحم لوادتم و جیار موهفم هب هجوت اب .(Cochran et al., 2016) یقوقح یاه هبنج رب دیکات و تاررقم و
  نویا ،     توسا ناوشنوماریپ طیوحم اوب ناوسنا هيمج زا هدنز تادوجوم عاونا نیب لباقتم هطبار و اه تیلاعف همه هدننک نایب
 کیسالک قوقح فيتخم یاه هتشر مامت نداد رارق ششوپ ریز رب هوالي تسیز طیحم قوقح هک دوش یم لصاح هجیتن
 ار  توسیز طیحم موهفم دراد یعس هک قوقح زا تمسق نآ ،ليملا نیب قوقح ،یمومي قوقح ،یصوصخ قوقح لماش
  عباونم هدننک بیرخت تامادقا شرتسگ .(Dabiri et al., 2016) دریگ یمرب رد زین دنک دراو یقوقح یاه تمسق مامت رد
  تمدوخ فده اب (رادیاپ هعسوت) ثحب ات دیدرگ بجوم اه ناسنا یگدنز رب نآ یفنم ضراوي شیازفا و یتسیز طیحم
  .درذوگ   یوم رادویاپ هعسوت و تسیز طیحم زا تاافح عوضوم هب هجوت زا ههد هس زا شیب نونکا .دریگب لکش رشب هب
  هوب .تسا تیمهااب رایسب رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم زا تاافح هک تسا هاگآ عوضوم نیا هب یناهج هعماج هزورما
 .تسا هتفرگ رارق تراجت یناهج نامزاس و تاگ راکروتسد هجوت نوناک رد هلاسم نیا ،لیلد نیمه
  زا سوپ ،ور  نویا زا .ددرگ یم زاب مود یناهج گنج زا سپ یاه لاس هب نآ هقباس و ،تسا دیدج یا هدیدپ ،ندش یناهج
  هومان  توقفاوم سیسمت ،اهنآ زا یکی هک دش هتشادرب ندش یناهج ققحت یارب یناوارف یيمي یاه ماگ ،مود یناهج گنج
  نامزاوس»  سپوس و ( یدالیوم 2037)   یدیوشروخ یروجه 5797  لاوس رد «تاگ» هب فورعم تراجت و هفرعت یمومي
   تراوجت نامزاوس .(39 :0397 ، یلدوگیب)  توسا ( یدالیوم 5337)  یدیوشروخ یرجه 0297 لاس رد «تراجت یناهج
     راتخاوس روب نآ عوبت هوب و یجراخ تراجت رب نآ  هم رایسب تاریثمت دوجو اب هک تسا ییاه نامزاس دودعم زا 7یناهج
  نویا اب .(5 :5397 ،لدناوج) تسا هدادن ماجنا نامزاس نیا رد تیوضي یارب یدج یمادقا ناریا زونه ،روشک یداصتقا
    هوگن نووصم یوفنم تارثا زا ار روشک ،قاحلا دنور رد ریخمت ای تراجت یناهج نامزاس رد ناریا تیوضي مدي ،دوجو
  روب  ار یریذوپان  ناروبج یاه نایز و تسا راوشد رایسب ناهج داصتقا ینونک طیارش رد تیوضي مدي زا رذگ و دراد یمن
  عووضوم  نیاربانب .دنام دهاوخ بیصن یب لمتحم یاه تصرف زا روشک هک نآ نموض  درک دهاوخ لیمحت ناریا داصتقا
 تووسا مزال ،روووشک داووصتقا یراتخاووس یاووهانگنت و تالکووشم هووب هووجوت اووب و هدوووب زرووحم یرووما ناروویا تیوووضي
  زا یوکی .(0397 ،  صلاوخ یردویح) در  ویگ راروق هعماج نالک یداصتقا تیریدم راکروتسد رد بسانم یاه یزاسرتسب
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   هنافوصنم تراوجت هب یبایتسد ،موادم یزاسدازآ قیرط زا تراجت شرتسگ رانک رد یناهج تراجت نامزاس  هم فادها
   عباونم زا تواافح .   توسا هنافوصنمریغ یراوجت یاه هیور اوب هزراوبم یارب مزال یقوقح یاهراک و زاس داجیا قیرط زا
   و یراوکمه قویرط زا ،   رووظنم نیدوب .دوشاب    یوم نامزاوس نویا هیلاي فادها هيمج زا اهروشک تسیز طیحم و یعیبط
  هومانرب ،    توشادهب یناوهج نامزاوس :رویظن ، دوحتم ليم نامزاس هيومجمریز و یصصخت یاه نامزاس ریاس اب تکراشم
 نیو   دوت هوب مادوقا ... و 9  یناوهج کوناب ،7  یوعیبط عباونم زا تاافح یناهج هیداحتا ،7دحتم ليم نامزاس تسیز طیحم
  بویرخت زاس ببس تراجت یناهج هک دیامن لصاح نانیمطا قیرط نیا زا ات هدومن یييملا نیب تامازلا و اه لمعلاروتسد
  تراوجت یاه هبنج یمامت رد رادیاپ هعسوت لوصا و دوب دهاوخن یعیبط عبانم تفررده و تسیز طیحم ناربج لباقریغ
  .(Shin & Ahn, 2019) ددرگ یم تیاير
      یقووقح دوياوق و نیناووق قباوطت مدوي ای و قباطت نازیم شجنس و یسررب ،قیقحت نیا ماجنا زا فده ،ساسا نیا رب
   .دشاب یم تراجت یناهج نامزاس اوچراهچ اب روشک رد یعیبط عبانم و تسیز طیحم زا تاافح اب طبترم
   یرظن ینابم

 تراجت یناهج نامزاس یفرعم
  هومادا و  نیزگیاوج  عوقاو رد  نامزاوس  نویا  .دوش دلوتم یدالیم0337 لاس یادتبا زا یمسر روط هب ،تراجت یناهج نامزاس
  دووبهب و  هعوسوت ،تراجت یناهج نامزاس و تاگ یساسا فده .دوب تاگ هدهي هب لاس هاجنپ ًاابیرقت هک دش یفیااو هدنهد
 و دازآ تر  اوجت قویرط زا  هعوسوت و  دوشر ،یداصتقا تابث داجیا ،یناهج داصتقا تیوقت ،یييملا نیب یداصتقا یاه یراکمه
 دوخ یراجت تالکشم و لئاسم هک وضي یاهروشک یارب تسا یيحم تراجت یناهج نامزاس .تسا اهروشک نیب هنافصنم
  لوحم  نامزاوس ،دنوش یم هجاوم رگید یاهروشک رد یراجت عناوم اب اهروشک یتقو .دننک ادیپ لح هار نآ یارب و حرطم ار
  نویا  .دوننک  مادوقا نآ  لوح   هوب تبوسن اهنآ ندش ریگارف زا لبق و هداد رارق هرکاذم دروم ار تالکشم نیا هک تسا یبسانم
 Celso) دوش رجنم یکرمگ یاه هفرعت و یراجت عناوم شهاک ای و دیدج یاه همان تقفاوم هرکاذم هب تسا نکمم تارکاذم

Marande & Espindola, 2015). هک تسا یتاررقم و لوصا زا یا هيومجم تراجت یناهج نامزاس یاه همان تقفاوم 
  ووضي یاهروشک .دیامن یم تاررقم و لوصا نآ اوچراهچ رد دوخ یراجت یاه تسایس  یظنت هب مزيم ار وضي یاهروشک
  .دونهد  راروق مومي رایتخا رد و هدومن رشتنم فافش تروص هب ار دوخ یراجت یاه تسایس و تاررقم و نیناوق دنا فاوم
  یاوه  تکروش و  راوجت  هوب و هدشن لودي نامزاس تاررقم و لوصا زا هک دهد یم نانیمطا وضي یاهروشک ریاس هب رما نیا
  تدومزارد   یاروب دونناوت یم و دش دهاوخن هجاوم یراجت یاه تسایس رد یناهگان تارییغت اب هک دشخب یم نانیمطا یراجت
 هک دشاب یم لکریبد تیریدم تحت و دراد رارق وني رد تراجت یناهج نامزاس هناخریبد .(0397 ،یلدگیب) دننک یزیر همانرب
 ذاختا یفيتخم حوطس رد تراجت یناهج نامزاس رد تامیمصت .(0397 ،یزوریف) دوش یم ااختنا ناریزو سنارفنک طسوت
 زا  لکوشتم  هوک  توسا   تراوجت یناوهج نامزاس نکر نیرت یلاي ناریزو سنارفنک ،ینامزاس و یتالیکشت تهج زا .دوش یم
  هوب  یونف  کومک هئارا .(0397 ،یوریش) دوش لیکشت راب کی لاس ود ره لقادح دیاب و دوب وضي یاهروشک همه ناگدنیامن
  تامادوقا  و یراوجت  یاوه تسایس لیيحت و هیرجت ،هتفای هعسوت رتمک یاهروشک  وصخ هب و هعسوت لاح رد یاهروشک
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  قاوحلا  تارکاذوم   ماوجنا تیلوئوسم  لوبقت و ،تافالتخا لصف و لح تهج اضيا هب یقوقح یاه کمک هئارا ،اضيا یراجت
 .(0397 ،یناث ینایجک) دشاب یم هناخریبد فیااو رگید زا ،دیدج یاضيا
   .دهد یم ناشن تراجت یناهج نامزاس رد تیوضي مدي و تیوضي ظاحل زا ار ناهج یاهروشک هشقن ،7 لکش

 
 (Erskine, 2016) (1111112:1 :سایقم) تراجت یناهج نامزاس اب اهروشک طابترا هشقن :(1) لکش

     نامزاوس ووضي یاهرووشک رگناوشن یبآ گنر .دنتسه نامزاس نیا وضي ،دنا هدش صخشم زبس گنر اب هک ییاهروشک
 گنر و تسا راان یاهروشک هدنهد ناشن درز گنر .دنشاب یم زین اپورا هیداحتا وضي نامزمه هک تسا تراجت یناهج
   .دنتسین وضي هک تسا ییاهروشک لماش زمرق
   نیارباونب و ،دشاب یم تراجت هنیمز رد یزیر همانرب نآ فده هک هدوب یييملا نیب نامزاس کی ،تراجت یناهج نامزاس  عومجم رد
  ناووني ناوت یم .(Chaudoin et al., 2016) دریگ رب رد ار ناگدننک فرصم و ناگدننکدیلوت کرتشم عفانم دیاب یم هار نیا رد
 ،نیناوق عضو اب و دهد شهاک نکمم دح ات ار اه تلود نیب یراجت تالکشم ات تسا شالت رد تراجت یناهج نامزاس هک دومن
          دزاوس رتراوومه هار نویا نالاوعف یاروب ار ریوسم نویا و دوشخب تيروس تراجت یناهج هب ،هبناجدنچ یاه همانقفاوت و تاررقم
  تواافح ، ددروگ یم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدش هیارا 7 لودج رد تراجت یناهج نامزاس لیکشت لوصا .(5397 ،لدناوج)
 .تسا رتتسم (تایانثتسا یخرب لاميا)  شش لصا رد یعیبط عبانم و تسیز طیحم زا

 تراجت یناهج نامزاس لیکشت لوصا .(1) لودج
 تاحیضوت  لصا ناوني

 ضیعبت مدي لصا
  هومان  توقفاوم 9  هداوم  قوبط  .دونا هدرک عنم ار زیمآ ضیعبت یاهراتفر تحارص هب ود ره ،تامدخ تراجت هب عجار یمومي همان تقفاوم 7 هدام و 0337 تراجت و هفرعت یمومي همان تقفاوم 7 هدام
 یاطيا هب هک یيخاد یاه تسایس زا هتسد نآ ذاختا زا وضي یاهروشک هدام نیا قبط .تسا عونمم یيخاد یاهالاک لباقم رد یتادراو یاهالاک هب تبسن زیمآ ضیعبت راتفر تراجت و هفرعت یمومي
 .دنیامن عضو یرتمک تایلام یتادراو یاهالاک هباشم یيخاد تادیلوت رب دنناوت یمن َاالثم .دنا هدش عنم دوش رجنم یتادراو هباشم یاهالاک هب تبسن اه تدياسم و تازایتما

  یزاوووسدازآ لوووصا
 تراجت

  هویيک  لماوش  اوه  تیدودوحم  نویا  .دونروآ د ووجو  هوب  اوهالاک  تارداوص ای و تادراو رد ار یرگید یاه تیدودحم ،اه تایلام و یکرمگ یاه هفرعت زج دنرادن قح ءاضيا زا کی چیه 77 هدام قبط
 نآ لیدبت و یا هفرعتریغ عناوم یجیردت عفر قیرط زا یراجت یزاسدازآ لصا .ددرگ یم هریغ و زرا خرن یاه تسایس و زوجم ذخا هب مازلا و تارداص و تادراو یدنب هیمهس لیبق زا اه تیدودحم
 .دریگ یم تروص اه هفرعت حطس یجیردت شهاک هب دهعت و اه هفرعت فقس تیبثت ،اه هفرعت هب

 شهاوووووک لوووووصا
 یکرمگ یاه هفرعت

  .دوهد یم شهاک ار دوخ یاه هفرعت و ددرگ یم اضيا رگید اب هبناجدنچ ای ود تارکاذم دراو نامزاس هبناجدنچ یاه همان تقفاوم هب قاحلا رب هوالي دوش یم تراجت یناهج نامزاس وضي روشک ره
  .دنهد شهاک ار اه هفرعت جیردت هب دندرگ یم دهعتم اهروشک .دیامن ذخا یا هفرعت نآ زا شیب درادن قح و دوش یم دراو روشک یاه هفرعت لودج رد هفرعت نازیم رثکادح

 تیفافووووش لووووصا
 تاررقم هب ندیشخب
 یراجت

 رد  یووحن  هوب و  توسا  هدوش  راروقرب  اهرووشک زا کی ره هيیسو هب هک یرادا یاه لمعلاروتسد و ییاضق تامیمصت و تاررقم و نیناوق هیيک  تراجت و هفرعت یمومي همان تقفاوم 47 هدام قبط
 .دوش فافش دیاب دشاب هتشاد ریثات اهالاک ياتنوم و یرادرابنا و همیب و لقن و لمح و عیزوت ،شورف

  تراووووجت لووووصا
 هنافصنم و هنالداي

  .توسا  اهرووشک تراجت و دیلوت هب هدننز بیسآ دراوم و الاک تمیق ریز شورف ،زاجمریغ یاه هنارای نوچمه تراجت هدننک لتخم عناوم فذح اب آراک تباقر یارب یا هنیمز داجیا یارب لصا نیا
 .دریگ یم تروص اه تاافح لاميا ای (گنیپماددض) ینکش تمیق دض مادقا ای یناربج ضراوي عضو نوچ  ه ،یيافد یاهرازبا قیرط زا زین هنالدايریغ تراجت لباقم رد اه لح هار هئارا

  یوخرب لا وميا لصا
 تایانثتسا

 .دوش یم هتفریذپ تائانثتسا یخرب هریغ و ناویح و ناسنا تشادهب و قالخا ،یمومي  ظن ظفح یارب هدش لوبق تادهعت رد

 (7397 ،ناراکمه و مدقم یقداص   5397 ،لدناوج  0397 ،یلدگیب) 
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 تراجت یناهج نامزاس و رادیاپ هعسوت
  اوب  هوسیاقم رد  اوما ، دووش یمن یقيت یتسیز طیحم نامزاس کی هجو چیه هب تراجت یناهج نامزاس هچرگا یيک روط هب
      هوب کویدزن یدروکیور نامزاوس نویا ، دونک یم هراشا (یناهج عبانم زا هدافتسا رثکادح هب (حیرص روط هب هک 1947 تاگ
   هوب هوک ت  وسا یمووهفم 7 رادویاپ هعسوت .(Shaffer, 2001) تسا هتفرگ رظن رد ليملا نیب تراجت یارب ار رادیاپ هعسوت
     االوقنا زا دوعب یداوصتقا هوبناج    کوی هعوسوت یاوهدرکیور زا یشان یيامتجا و یتسیز طیحم یفنم یاهدمایپ هطساو
    اوهدرکیور نیرترخووم زا یوکی هک موهفم نیا .تسا  هدمآ دیدپ تفرشیپ و دشر موهفم هب رشب شرگن رییغت و یتعنص
   یروشب هتوشذگ تاهابتشا ،هعسوت هب دیدج یهاگن اب هک دراد شالت ،(3397 ،ناراکمه و انب) تسا یا هقطنم هعسوت رد
  ار اوويطم یا  هدونیآ  هدویدپ نیا .(Borriello, 2013: 670) دنزب  قر ار نزاوتم و هبناج همه یا هعسوت و دنکن رارکت ار
      شیازوفا تموس هوب عوماوج یزاوسدنمناوت ،     ناوسنا عباونم شیازوفا یونعم هوب و  دووش  یوم روصتم یرشب عماوج یارب
   هوهد یاوه   لاوس لووط رد .(5397 ، ناراوکمه و یناحور) تسا یروانف و یگنهرف ،یيامتجا ،یداصتقا یاه یدنمناوت
   اوت فونوص و لغاشم زا یفيتخم رایسب یاه هورگ .تفای هعسوت یيحم و یا هقطنم داعبا رد "یرادیاپ" یاه حرط 4337
     دوندومن دراو دووخ یاوه یزیر همانرب رد و ذخا ار موهفم نیا (یناهج کناب لثم) یييملا نیب یاه نامزاس و اه تموکح
   هعوسوت عوقاو رد .(UNESCO, 2008)    توسا هدووب هتوسهآ رادیاپ هعسوت فادها یارجا رد تفرشیپ و یقرت دنور اما
  و یوسایس ، یوگنهرف  و یداوصتقا ،   یياومتجا زا  ويا دووش   یوم حروطم نآ  رد هوک یيئاسم عیسو دعب لیلد هب ار رادیاپ
      هوک ناوسنا تویلاعف هونوگره توفگ ناوت یم یترابي هب .دومن هئارا عماج فیرعت کی بلاق رد ناوت یمن یطیحم تسیز
 .(Hosseini et al., 2019: 6)  درویگ  یوم  راروق رادیاپ هعسوت عوضوم دهد رارق ریثمت ثحت ار نیمز هرک یور رب تایح
  روشب  یاوهوزرآ و لامآ زا یرایسب لصاح ،ینوزفازور تروص هب ریخا یاه لاس رد رادیاپ هعسوت هک تسا راکشآ ًاالماک
 رد ،  وکی و  توسیب  نروق  یاروب  یناوهج  فادوها زا   یرایوسب دویدج   یاداراوپ کی ناوني هب دوش یم روصت و تسا هدش
 ، یوساسا یاهزاین نیممت ،رادیاپ هعسوت یيصا فده .(Rao, 2000) دنوش یزیر همانرب ریگناهج موهفم نیا یاه اوچراچ
  روظن  درووم  رادویاپ  هعوسوت فادها .تسا اه  تسیسوکا رتهب تیریدم و تاافح ،همه یارب یگدنز یاهدرادناتسا دوبهب
  فادوها ، یداوصتقا  فادوها  شوخب  هوس رد ، یتوسیز طیحم رادیاپ تسا یتسیز طیحم رادیاپ هعسوت هک رضاح شهوژپ
    و رووپیيي دیوس) دنتوسه  یومهم  یاوه هخاشریز یاراد کی ره هک تسا یدنب  یسقت لباق یيامتجا فادها و یکیيولوکا
 .(305 :3397 ،روشکاخ یرظن
  لئاوسم  طاوبترا  هراوبرد  یوصاخ همانتقفاوم تراجت یناهج نامزاس ینونک یاه همانتقفاوم رامش رد هک تسا نیا تیعقاو
  هوب  تراوجت یناهج نامزاس یيک هجوت مدي موهفم هب رما نیا ،لاح نیا اب .درادن دوجو تراجت یناهج و یتسیز طیحم
  تراوجت یناهج نامزاس سیسمت زا لبق رصي رد یتح .(Bourcier, 2013) تسین نآ زا تاافح و تسیز طیحم هلوقم
  هوجوت  درووم تسیز طیحم عوضوم زین (تاگ) تراجت و هفرعت یمومي همانتقفاوم ینعی نامزاس نیا فيس نارود رد و
 ط یوحم  تايووضوم  شیازوفا  تازاووم  هوب .(Fink & Maskus, 2005 ) توسا هتشاد رارق هبناجدنچ یراجت ماظن یاضيا
 رارق هرکاذم و هجوت دروم ار تسیز طیحم عوضوم زین تاگ دهاعتم یاضيا ،اهروشک یداصتقا هعسوت ثحب رد یتسیز
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  هوروگ»  ناووني  اوب ار  هوبناجدنچ  یراوجت ماظن اوچراچ رد یتسیز طیحم یمسر راتخاس نیلوا 7237 لاس رد و دنداد
 کرد  فدوه  اوب  تاوگ  دوهاعتم  یاوضيا ، هومادا رد .(Ansari, 2007) دندرک سیسمت «تراجت و یتسیز طیحم تامادقا
 رود  تارکاذوم رد  تویاهن رد و  دوندرک دیدشت ار هورگ نیا تیلاعف تراجت و تسیز طیحم نیب هطبار رت قیقد و حیحص
 زا  سوپ .دندرک هبناجدنچ یراجت تارکاذم تاثحابم دراو ار تسیز طیحم زا تیامح و رادیاپ هعسوت عوضوم هئوگورا
  نویا رد  تراوجت  یناوهج  نامزاوس شقن و تراجت اب طبترم یتسیز طیحم لئاسم هب هجوت ،هئوگورا رود تارکاذم نایاپ
 ، شکاروم رد تراجت یناهج نامزاس تاقفاوت همدقم رد هچنانچ. دیدرگ حرطم نامزاس نیا سیسات اب نامزمه ، وصخ
  یناوهج  نامزاوس  یاوضيا  شکاروم  تارکاذوم رد هدمآ لمي هب تاقفاوت ساسا رب. تفرگ رارق هجوت دروم رادیاپ هعسوت
  یاهدرادناتوسا  شیازوفا  یووس  هوب  دویاب  یداوصتقا یاه تیلاعف و تراجت هنیمز رد اهنآ طباور هک دندومن قفاوت تراجت
  ظاوحل  رووظنم هب ،ور نیا زا .(Erskine, 2016) دوش هداد قوس (بسانم تسیز طیحم زا یرادروخرب هيمج زا (یگدنز
 ،   تراوجت یناوهج نامزاوس رد  توسیز  طیوحم  هوب طوبرم لئاسم هب هجوت و رادیاپ هعسوت  وصخ رد هيصاح تاقفاوت
 دیدرگ سیسات 7تسیز طیحم و تراجت هتیمک ،0337 لاس لیروآ رد وضي یاهروشک یناگرزاب یارزو  یمصت ساسارب
 هب یتسیز طیحم یاهرایعم و یراجت یاهرایعم نیب طابترا ندومن صخشم لماش هتیمک نیا یارب یا هدرتسگ تادهعت و
 زاین تروص رد هبناجدنچ یراجت ماظن نیناوق رییغت  وصخ رد بسانم تاداهنشیپ هیارا و رادیاپ هعسوت شیازفا روظنم
 و  تراوجت  یناوهج  نامزاوس یاضيا همه لماش تسیز طیحم و تراجت هتیمک. (0397 ،ناراکمه و رف ماظن) دش ناوني
  هوب ار  توسیز  طیوحم و تراجت  وصخ رد دوخ تاشرازگ و درکيمي هک دشاب یم راان یتلود یاه نامزاس زا یدادعت
      وها یويک رووط هوب .(9 :9397 ،  یرهاوظم و یهاونپ   تعیروش) دوهد   یوم هویارا تراجت یناهج نامزاس یمومي یاروش
  :زا تسا ترابي تسیز طیحم و تراجت هتیمک یراک یاه همانرب
 تراجت یناهج نامزاس اب اهنآ طابترا و یتسیز طیحم هبناجدنچ یاه همان تقفاوم هب طوبرم نیناوق  :لوا شخب
 یتسیز طیحم یاه تسایس :مود شخب
  یتسیز طیحم یاه بسچرب ،ینف نیناوق ،اه تایلام :موس شخب
 تیفافش :مراهچ شخب
 .(Davide & Elena, 2015) یتسیز طیحم هبناجدنچ یاه همان تقفاوم و یوايد لصف و لح : جنپ شخب
 هعلاطم دروم هدودحم
 ،  اوهریوک و اوه   ناوبایب .دوشاب   یوم اوه      توسیسوکا زا یيوونتم فویط لماوش هک تسا ناریا روشک ،هعلاطم دروم هدودحم
    یوعیبط یاویفارغج شوشوپ عونت نیرت هدمي اهرازتخرد و اه لگنج ،عتارم و اه تشد ،یبآ یاه  تسیسوکا ،اه ناتسهوک
 کراپ :لماش) تاافح تحت هقطنم 037 یاراد ناریا .(Dabiri et al., 2016; Abedi et al., 2015) تسا نیمزرس نیا
  زا دوصرد77   ًاادودوح) راوتکه 79005227 تعسو هب (یيم یعیبط رثا ،شحو تایح هاگهانپ ،هدش تاافح هقطنم ،یيم
       ناوشن رووشک رد ار یتوسیز طیوحم تواافح توحت قطانم تیعقوم 7 لکش .(DOE, 2020) دشاب یم (روشک تعسو
    .دهد یم
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 (DOE, 2020) (111154:1 :سایقم) روشک یعیبط یایفارغج هنهپ رد تظافح تحت قطانم تیعقوم :(2) لکش

 اه هداد .دشاب یم یشیامیپ – یفیصوت عون زا ،اه هداد یروآدرگ رظن زا و یدربراک عون زا ،فده بسحرب رضاح قیقحت
  و هلاوسم نییبت روظنم هب و ادتبا رد .دندش هیهت ینادیم و یا هناخباتک تاعلاطم قیرط زا ،قیقحت نیا رد هیاپ تايالطا و
   و یقووقح دوياوق ،     اونبم نویا روب .دویدرگ رووشک تسیز طیحم دوجوم تیعضو نییعت هب مادقا ،یقیبطت هسیاقم ناکما
   اوهنآ زا کوی ره رد ناریا تادهعت نازیم و هدومن یدنب  یسقت هناگادج هورگ 3 رد ار تسیز طیحم اب طبترم یييملا نیب
  یاوه  صخاوش ، سپوس .دش لصاح یدنب عمج و هتفرگ رارق یدنب هقبط و یرگ لابرغ دروم اه هداد ،همادا رد .دش یسررب
  زا رووظنم نیا یارب .دندیدرگ جارختسا تراجت یناهج نامزاس هاگدید زا تراجت اب طبترم یاه هجنس و یتسیز طیحم
    نیودوت و ییاوسانش طبتروم یاه هجنس و اه صخاش تشگرب و تفر لکش هب و دیدرگ هدافتسا (یفلد) یسانشراک لنپ
 یا  هونیزگ 0  ) یوفیط هتخاوس   قوقحم همانوشسرپ زا ، تویاهن رد .دنتفرگ رارق یبایزرا دروم هناگادج هتسد 0 رد هک دندش
  دیتاوسا قیرط زا همانشسرپ (ییاوتحم) ییاور .دیدرگ هدافتسا اه هفلوم قباطت مدي ای و قباطت نازیم نییعت یارب (ترکیل
    یاوفلآ) ییاویاپ بیروض و تفرگ ماجنا نومزآ شیپ هيحرم کی ،همانشسرپ ییایاپ شجنس روظنم هب .دش دییات و نییعت
 .تسا هدش هداد شیامن 7 لودج رد نآ هجیتن هک دش هبساحم (خابنورک
    رووما هوب انوشآ و یعیبط عبانم و تسیز طیحم هصري رد هقباسرپ ناریدم ،هربخ ناسانشراک لماش قیقحت یرامآ هعماج
      شور .(سرتوسد لوباق) دویدرگ دروآروب روفن 00 اب ربارب هک ،دشاب یم تراجت یناهج نامزاس راتخاس و رادیاپ تراجت
  .دویدرگ هدافتسا نارکوک لومرف زا ،هنومن  جح نییعت یارب و دشاب یم هداس یفداصت عون زا قیقحت نیا رد یریگ هنومن
  روفن 40   یراومآ هون ومن دادوعت ،ساسا نیا رب و دش هتفرگ رظن رد 5317 ربارب z و 0414 (d) اطخ رادقم ،لومرف نیا رد
    راروق یوسررب درووم نومزآ عون هب دورو یاه ضرف شیپ ادتبا ،بسانم یرامآ شور زا هدافتسا روظنم هب .دیدرگ نییعت
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   لاومرن یاروب فونریمسا - فورگوملوک نومزآ زا روظنم نیا هب تسا یا هيصاف عون زا قیقحت یاهریغتم نوچ ،تفرگ
 اه نیگنایم نیب هسیاقم یارب یيماي لیيحت  نومزآ زا .دنتسه لامرن اه هداد هک دش صخشم و یسررب اه هداد عیزوت ندوب
   .دش هدافتسا

  (9931 ،هدنراگن) هتخاس ققحم همانشسرپ یارب هدش هبساحم خابنورک یافلآ :(2) لودج

 طبترم تالاوس قیقحت (اهریغتم) یاه هجنس و اه صخاش
 رادووووقم
 افلآ

 یتسیز طیحم هبناجدنچ یاه همان تقفاوم هب طوبرم نیناوق
 همان تقفاوم رودص •
  همان تقفاوم یارجا •
 همان تقفاوم یازجا رب قفاوت •
  یييملا نیب طیارش و طباوض اب قابطنا و همان تقفاوم تیعماج •

 07/93 0 ات 7

 یتسیز طیحم یاه تسایس و نیناوق
  نیناوق یناسرزورب •
  تسیز طیحم یقوقح یاه هبنج لماک ششوپ و تیعماج •
  یتسیز تینما •

 20/73 3 ات 0

 یتسیز طیحم یراذگ بسچرب و اه تایلام هب طوبرم نیناوق
 ییوگیپ تایلام / زبس تایلام •
 (9 ،7 ،7 عون) یتسیز طیحم یراذگ بسچرب عاونا مامت •
 یراهاادوخ •

 90/93 47 ات 3

  یتسیز طیحم فافش یاه یشم طخ و نیناوق
  یریگ  یمصت رد تیفافش •
 یناسر عالطا رد تیفافش •
  ارجا رد تیفافش •

 05/23 97 ات 47

  یتسیز طیحم یوايد لصفو لح هب طوبرم یقوقح دياوق
 نیناوق یارجا رب تراظن •
 نیفيختم اب دروخرب و یتسیز طیحم مرج فیرعت •
 یتسیز طیحم  یارج ،تراسخ ناربج ،یریگشیپ •

 73/33 07 ات 97

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهوژپ یاه هتفای

 یفیصوت یاه هتفای

 تسیز طیحم للملا نیب قوقح رد ناریا هاگیاج و
   و توسیز طیوحم هزوح اب طبترم یييملا نیب تادهاعم یمامت نونکات ناریا هک دیدرگ صخشم ،هتفرگ تروص یسرب اب
   (وویر نویوسناونک) 7337 زا تادهعت ماجنا  وصخ رد نکیلو .تسا هدومن اضما ار اهنآ و هتشاد لوبق ار یعیبط عبانم
 هتشاد اهنآ یدصرد00 ماجنا و تادهعت یدصرد447 شریذپ زا ناشن یرامآ یسررب .تسا هدوبن قفوم نادنچ ،نونکات
 طوبرم اهنآ نیرتمک و « اخ یاه هنوگ تراجت عنم» اب طبترم نیناوق  وصخرد تادهعت ماجنا نازیم نیرتشیب .تسا
  .(9 لکش) تسا هدوب «یناهج شیامرگ و  یيقا رییغت» هب
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 (9931 ،هدنراگن) للملا نیب قوقح رد یتسیز طیحم تادهعت هب تبسن ناریا تادهعت ماجنا مدع و ماجنا نازیم :(3) لکش

  تادوهعت ماجنا نازیم نیرتمک و نیرتشیب) دروم ود هب طوبرم جیاتن ًاافرص شخب نیا رد ،عوضوم یگدرتسگ هب هجوت اب
  .دونا    هدویدرگ لویيحت و یوس   ررب توقد هوب هوناگ تشه دراوم یمامت ییاهن یدنب عمج رد  نکیلو .ددرگ یم هیارا (ناریا
  زا تویامح  روب  7 یدوباون و  ضارقنا رطخ  ضرعم رد  یشحو  ناهایگ و  ناروناج  یاه هنوگ یييملا نیب  تراجت  نویسناونک
 ،  هونیمز رد مزال یاوه   لروتنک لاوميا و یرارقرب قیرط زا ضارقنا رطخ ضرعم رد یشحو ناهایگ و یروناج یاه هنوگ
 وضي یاهروشک یدنب هنهپ هشقن 0 لکش .دراد هراشا تادراو و تارداص یاهزوجم رودص هيیسوب اه هنوگ نیا تراجت
       یاروجا هوب دوهعتم و هدووب نآ ووضي (رووشک 0  یانثتوسا هب) ناهج یاهروشک رثکا و دهد یم ناشن ار نویسناونک نیا
  رد یوييملا  نیوب نینا   ووق هوب تبوسن تادهعت خرن نیرتشیب یاراد دروم نیا رد هک ناریا هيمج زا .دنتسه دافم و تامازلا
  .(٪43 دودح) تسا تسیز طیحم تاافح هصري

 
 (1111112:1 سایقم ؛قیقحت یاه هتفای ساسارب هدنراگن :میسرت) سیتیاس نویسناونک وضع یاهروشک هشقن :(4) لکش

     .دنتوسین ووضع هوک توسا ییاهروشک هدنهد ناشن نشور  گنر و نویسناونک وضع یاهروشک رگناشن هریت گنر

  ووضع هباشم یاه نویسناونک ریاس رد یلو دنتسه ستیاس نویسناونک وضع هک تسا ییاهروشک رگنایب دیفس گنر

   .دنتسین

                                                           
1 - CITES 
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 رد   نیومز ندوش  مروگ    یيوصا لوماي هوک ،یا  هوناخيگ یاهزاگ رودص شهاک روظنم هب یييملا نیب ینامیپ ،وتویک لکتورپ
  هوشقن 0  لکوش .  توفرگ لکوش    دوحّلتم لويم نامزاوس اوچراچ رد نامیپ نیا .تسا ،دنوش یم اوسحم ریخا یاه ههد
   .دهد یم ناشن کی ره طسوت اه هدنیالآ راشتنا نازیم هارمه هب ار دهعتمریغ و دهعتم یاهروشک

 
 (EPA, 2016) وتویک لکتورپ هب یدنبیاپ نازیم ساسارب ناهج یاهروشک هشقن :(5) لکش

 اهریغتم فیصوت و
 :دشاب یم 9 لودج حرش هب قیقحت یاهریغتم زا کی ره سنایراو و رایعم فارحنا ،نیگنایم ،نیرتشیب ،نیرتمک ،دادعت

 قیقحت یاهریغتم فیصوت :(3) لودج
 سنایراو رایعم فارحنا نیگنایم ددي نیرتشیب ددي نیرتمک دادعت ریغتم
 752/4 723/4 34/9 43/0 0/7 40 یتسیز طیحم هبناجدنچ یاه همان تقفاوم هب طوبرم نیناوق
 372/4 903/4 99/9 44/0 34/7 40 یتسیز طیحم یاه تسایس و نیناوق
 332/4 593/4 77/9 5/0 9/7 40 یتسیز طیحم یراذگ بسچرب و اه تایلام هب طوبرم نیناوق
 902/4 973/4 59/9 7/0 5/7 40  یتسیز طیحم تیفافش یاه یشم طخ و نیناوق
 755/4 073/4 74/9 44/0 97/7 40  یتسیز طیحم یوايد لصفو لح هب طوبرم یقوقح دياوق

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهریغتم عیزوت ندوب لامرن نومزآ
 زا 905/4 ی   راداونعم حطوس نیروتمک ندش رتشیب هک فنریمسا -فورگومولوک نومزآ زا هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
   .تسا ریغتم ندوب لامرن یایوگ 0414

 فنریمسا -فورگومولوک نومزآ :(4) لودج
 اه هفلوم قباطت صخاش
 37/0 نیگنایم
 905/4 یرادانعم حطس نیرتمک
 743/4 فنریمسا - فورگومولوک
 40 دادعت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یطابنتسا یاه هتفای
  یاوه     صخاوش هوب طووبرم یاوه هجنس زا کی ره یيمايراب رب دیکمت اب و یدییمت یيماي لیيحت یاه نومزآ زا هدافتسا اب
  .(0 لودج) دوش یم هتخادرپ طابترا نازیم ظاحل زا اه نآ یدنب تیولوا هب قیقحت
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 ناسانشراک دید زا تراجت یناهج نامزاس بوچراهچ رد یتسیز طیحم یاه صخاش تیمها نازیم :(5) لودج

یدر
 ف

 تیمها نازیم t p صخاش یيمايراب نیگنایم قیقحت یاه صخاش

 0 744/4 22/3 00/4 77/0 یتسیز طیحم هبناجدنچ یاه همان تقفاوم هب طوبرم نیناوق 7
 7 744/4 73/3 05/4 23/9 یتسیز طیحم یاه تسایس و نیناوق 7
 7 744/4 00/3 45/4 33/9 یتسیز طیحم یراذگ بسچرب و اه تایلام هب طوبرم نیناوق 9
 9 744/4 43/3 00/4 04/0  یتسیز طیحم فافش یاه یشم طخ و نیناوق 0
 0 744/4 53/2 30/4 73/9  یتسیز طیحم یوايد لصفو لح هب طوبرم یقوقح دياوق 0

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و 05/4   یيماويراب اوب «   یتوسیز طیوحم یاوه   توسایس و نیناووق»  صخاوش ،دوش یم هدهاشم 0 لودج رد هک روطنامه
   یقووقح دوياوق»  صخاوش هب قيعتم تیمها و نزو نیرتمک و تسا هدیدرگ نییعت ریغتم نیرتهب 73/3 (یت) t صخاش
  .تسا هدوب 53/2 (یت) t صخاش و 30/4 یيمايراب اب «یتسیز طیحم یوايد لصف و لح هب طوبرم
      دویدرگ نارویا طوسوت تادوهعت ماوجنا و ناسانشراک هاگدید ساسارب هناگتشه لماوي یجوز هسیاقم هب مادقا ،همادا رد
 .(5 لکش)

 
 (9931 ،هدنراگن) ناریا تادهعت ماجنا نازیم و ناسانشراک هاگدید زا اه  لماع نزو هسیاقم :(6) لکش

  اوب کانرطخ و هژیو یاهدنامسپ تیریدم) دروم 7 رد اهنت ناسانشراک رظن ،ددرگ یم هظحالم الاب لکش رد هک روطنامه
    قووقح دوياوق  ووصخ رد ناریا تادهعت ماجنا نازیم اب (5 نزو اب یبآ یاهمتسیسوکا یگدولآ مدي و 2 یيماي نزو
  عونم»    هوفلوم  ووصخ رد هوکیوحن هب .دوش یم هدید قباطت مدي دراوم ریاس رد و دراد قباطت تسیز طیحم ليملا نیب
     رد یيماوي نزو ظاوحل زا و تواوفتم ًاالماوک ناریا تادهعت ماجنا نازیم اب ناسانشراک تارظن « اخ یاه هنوگ تراجت
  .(7 یيماي نزو و 3 هاگیاج) تسا داضت
         ماوجنا نازویم هوب هوجوت اوب لوماوي نزو نیونچمه و یويخاد ناسانشراک هاگدید زا لماوي نزو نایم هطبار ،تیاهن رد
  رد تراوجت یناهج نامزاس اوچراهچ رد تسیز طیحم ليملا نیب قوقح طباوض و دياوق  وصخ رد ناریا تادهعت
 7 ،    توسا صخوشم هوک روطناومه  .دونک یم تیعبت y=-0.3333x+6 یضایر هطبار زا هک تسا هدش هداد ناشن 2 لکش
 یراد     یونعم طاوبترا نیرتالاوب یاراد (یوبآ یاهمتسیسوکا یگدولآ مدي و کانرطخ و هژیو یاهدنامسپ تیریدم) دروم
  .دنا هدوب یرت گنرمک طابترا یاراد نیریاس تبسن نیمه هب و هدوب
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 (9931 ،هدنراگن) ناریا تادهعت ماجنا نازیم و ناسانشراک هاگدید زا اه  لماع نزو هسیاقم :(7) لکش

 یشهوژپ و یملع یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
  یاروب ار یگدنز درادناتسا زا لقادح کی هب لین یارب مزال یاه تصرف هک تسا نیا ینونک یایند رد ناسنا یيصا شالت
 ، نیومز هرک رد عبانم تیدودحم هب هجوت نمض هک دوش یهد نامزاس یا هنوگ هب دیاب یشالت نینچ .دروآ  هارف مدرم هیيک
  هعوسوت  یاروب  نیونچمه .دروآ   هاروف ار رادیاپ هعسوت نیمات طیارش و هدرک یریگويج تسیز طیحم هب بیسآ داجیا زا
 و  شزوومآ ، یزاوس  گونهرف  توسا مزال ،یرو هرهب و ییاراک شیازفا زین و تسیز طیحم شخب رد تاقیقحت و تاعلاطم
  یوروین  یوصصخت تامدخ و دریگ رارق هجوت دروم فيتخم یاهنامز رد یداصتقا و ینف فيتخم یاه هنیمز رد شهوژپ
  لداوعت داجیا یوس هب تکرحو دوش رادروخرب مزال یاهب و هجوت زا تسیز طیحم یتیریدم یاه هنیمز رد لغاش یناسنا
   یناوهج شرتوسگ  .دووش هیهت هنیمز نیا رد یتدم دنيب و عماج همانرب ات دنک یم ااجیا رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم نیب
  لوويعم یتسیز طیحم یاه تراسخ زا یرایسب .تسا هدرک حرطم ار تسیز طیحم و تراجت نیب طابترا هيئسم تراجت
  و دوهد  یوم لیکشت ار نآ دشر هب ور شخب کی ليملا نیب تراجت هک تسا یناهج یداصتقا یاه تیلاعف هدنیازف  جح
      شیوپ هوب داوصتقا ندوش یناوهج هک روطنامه .تسا هدومن ادیپ یتسیز طیحم تارییغت رد ییازسب تیمها لیلد نیا هب
  یاوه     توسیس نیوب کاکطوصا ، دوندرگ   یوم راکوشآ رتشیب زین یتسیز طیحم لئاسم زا یرایسب یناهج تیهام و دور یم
   و تراوجت طاوبترا .تسا هدیدرگ ریذپان اانتجا زین تسیز طیحم و تراجت رب  کاح یاه تسایس و هبناجدنچ یقوقح
  ود رگناویب تسیز طیحم ليملا نیب قوقح و ليملا نیب تراجت قوقح .دشاب یم  هم و هدیچیپ ،هبناجدنچ تسیز طیحم
 یاهدادرارق و تراجت یناهج نامزاس لیبق زا یدانسا و اه نامزاس رد تراجت قوقح .دنشاب یم قوقح زیامتم هيومجم
       یتوسیز طیوحم تادوهاعم رد توسیز طیوحم لويملا نیب قوقح و هدرک ادیپ ساکعنا یيم یا هقطنم و هبناجود یراجت
  رووط هب یقوقح  تسیس ود نیا .تسا هدومن ادیپ ساکعنا یيم نیناوق اهنآ عبت هب و یييملا نیب یاه نامزاس و هبناجدنچ
  یاوه شخب ،یتلودریغ یاه نامزاس ،یييملا نیب یاه نامزاس ،اه تلود شقن .دنراذگ یم ریثات رگیدکی رب اانتجا لباقریغ
     طیوحم و تراوجت اوب طبتروم لئاسم رد تراجت یناهج نامزاس ًااصوصخ اه شخب ریاس و یصوصخ ،یا هقطنم ،یيحم
 هب هجوت و یداصتقا هعسوت یاه همانرب رد تسیز طیحم زا تاافح عوضوم نتفای تیمها اب .تسا هظحالم لباق تسیز
  هوجوت ثحب نیا هب زین دننک یم دای یداصتقا دشر روتوم ناوني هب نآ زا هک تراجت یناهج ات هدش بجوم رادیاپ هعسوت
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 هداد رارق دوخ راکروتسد رد ار تسیز طیحم و تراجت طابترا فيتخم یاه هبنج زا تراجت یناهج نامزاس نونکا و دنک
 رد  توسیز  طیوحم و  تراوجت  طاوبترا    ووصخرد لقتوسم همانتقفاوم کی یاضما دناوت یم ثحب نیا زادنا  شچ .تسا
  راروق  تویامح  درووم تاگ و تراجت یناهج نامزاس وترپ رد تسیز طیحم هکنیا هصالخ .دشاب تراجت یناهج نامزاس
 تاررقم و فرط کی رد دازآ تراجت دروم رد یساسا لئاسم یتقو دنراد ايدا هک دنتسه  ه ینیدقتنم هتبلا .تسا هتفرگ
  عوفن  هوب  هراوومه  تراوجت یناهج نامزاس و تاگ تافالتخا لصفو لح ماظن ،تسا حرطم رگید فرط رد یتسیز طیحم
  دویابن  توسیز  طیوحم نارادفرط هک تفگ دیاب خساپ رد .تسا هدرک رداص یار یتسیز طیحم تاررقم هیيي رب و تراجت
  طیوحم  سوپ ، دوبای  قوقحت هنیهب یتسیز طیحم تسایس کی دوجو نودب تسا نکمم دازآ تراجت نوچ هک دننک روصت
  .دروخ دهاوخ همطل ًاامتح تسیز
 نآ  هوب  فويتخم  یاوهرظنم زا  ناووت  یوم  اذول ، توسا  یدوعبدنچ و هدیچیپ یا هطبار ،تسیز طیحم و تراجت نایم هطبار
 رد  توسیز  طیوحم هاگیاج نآ عبت هب و تسیز طیحم و تراجت نایم لباقتم طباور ثحب ندش حرطم نامز زا .تسیرگن
 دازآ تراجت هچ و تسیز طیحم نارادفرط یوس زا هچ طباور نیا دروم رد یفيتخم تارظن ،یناهج یراجت ماظن

  زا .دراذوگب  یوفنم و  توبثم  تاریثموت تسیز طیحم رب هک دراد ار ییاناوت نیا هوقلاب یراجت یزاسدازآ .تسا هدش حرطم
  یدوباون و  رتوشیب یگدولآ ببس رگید یوس زا و دوش یم رجنم یداصتقا هافر و هیامرس شرتسگ هب دازآ تراجت وس کی
 .ددرگ یم ریذپاندیدجت یعیبط عبانم
  تراوجت  یزاوسدازآ  هيیوسو هب دناوت یم تسیز طیحم  ه و دمآرد  ه هک داد یم 7337 لاس رد تاگ تاشرازگ زا یکی
  اوب  هوک تسا هتشاد دوجو روصت نیا اه گنهرف زا یرایسب رد .دنیبب بیسآ یراجت ییارگ تیامح هيیسو هب و هتفای دوبهب
  فدوه ود  روگا  هوک دنک یم لالدتسا یلوقعم روط هب یراجت تسایس نیون هیرظن نونکا .دز ار ناشن ود ناوت یمن ریت کی
   نیرباونب .دیوسر  فدوه ود نآ هب وحن نیرتهب هب ناوت یم تسایس ود اب ًاامومي تسیز طیحم و دمآرد ینعی ، یشاب هتشاد
  فروط  زا و دروک  یرادوهگن تسیز طیحم زا بسانم یتسیز طیحم تسایس اب فرط کی زا هک تسا نیا تسرد شور
   .تفای تسد یداصتقا هافر هجیتن رد و تراجت دیاوي نیرتشیب هب دازآ تراجت ظفح اب رگید
  یناوه  ج تاوطابترا هوقيح زا ندنام نوریب ناکما هک هدش رادروخرب یا هنماد نانچ زا یناهج تالدابم شرتسگ ترورض
   ار یداوصتقا هوصري رد زاین نیا هب ییوگخساپ .دشاب یمن روسیم یتح هک دیفم اهنت هن داصتقا ًااصوصخ اه هنیمز هیيک رد
        داوصتقا لروتنک و تیادوه توهج نامزاوس نویا یدونمناوت شیازفا یارب .تسا هتفرگ هدهي رب تراجت یناهج نامزاس
   هویيک رد اوت هدش عضو یتاررقم و اه همان نیئآ ،نامزاس نیا رد اهروشک هیيک تیوضي و شریذپ یزاس هنیمز و ليملا نیب
  یداوهن تراجت یناهج نامزاس .دنوش رادروخرب یروخ رد و بسانم هاگیاج زا نآ رد تیوضي نمض دنناوتب اهروشک
  نیوب  تراوجت  لیهوست زا   توسا تراوبي  نامزاوس نیا فده .دراد راک و رس یييملا نیب یراجت دياوق اب هک تسا یناهج
  اهرووشک تراجت یناهج نامزاس ،فده نیا یاتسار رد .تباقر یارب هنالداي و هنافصنم طیارش داجیا قیرط زا اهروشک
 دروم رد ار یکرتشم دياوق دهاوخ یم اهنآ زا و هدرک بیغرت تراجت عناوم ریاس عفر و اه هفرعت شهاک یارب هرکاذم هب ار
 ار  دووخ  یويم یاه هیور و تاررقم ،نیناوق دنفاوم تراجت یناهج نامزاس یاضيا .دننک ارجا تامدخ و اهالاک تراجت
 و  الاوک  تراوجت  ۀراوبرد اهروشک هیيک تاررقم و دياوق ندش گنهامه .دنزاس گنهامه اه همان تقفاوم نیا دافم اب ًاالماک
  یروروض اهروشک یارب تسا نکمم تراجت یناهج نامزاس هب نتسویپ دنچ ره .ددرگ یم تراجت لیهست ثياب تامدخ
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 ، توسا  هوتفای رويبت نآ یاه همان تقفاوم و تراجت یناهج نامزاس رد هک یراجت هبناجدنچ ماظن دیاوف و ایازم یلو ،دشابن
 .دریگ یم قيعت نامزاس نیا یاضيا هب طقف
   یويک هوب یييملا نیب یاه نامزاس رگید رد تیوضي اب و ینالوط و هدیچیپ یدنیآرف تراجت یناهج نامزاس رد تیوضي
 تیوضي یضاقتم روشک هک انعم نیا هب ،تسا هرکاذم دنیآرف کی ندرک یط ًااساسا نامزاس نیا هب قاحلا .تسا توافتم
  هوروگ اب تیوضي طیارش نییعت یارب دیاب هبناجدنچ و هبناجود تارکاذم بلاق رد و ریگ نامز ،ددعتم لحارم ماجنا یط
     اهدرادناتوسا نویا تویاير اوب روشک ره و هتشاد دوجو یدرادناتسا تامازلا هک تسین روط نیا و دسرب قفاوت هب یراک
      راروق یباویزرا و یوسررب درووم دوناوت یم یددعتم دراوم ،نایم نیا رد .دوش هتفریذپ نامزاس تیوضي هب دوخ هب دوخ
  نیومه زا یکی ،یناهج تادهعت و تامازلا تیاير و یدنبیاپ نازیم  وصخ رد یضاقتم روشک هنیشیپ و قباوس .دریگ
   .تسا دراوم
   زوین و یوييملا   نیوب یقووقح تادهعت ماجنا ظاحل هب روشک تسیز طیحم یيعف تیعضو یبایزرا ،شهوژپ نیا زا فده
       یناوهج نامزاوس اوچراوهچ اوب نارویا رد یوعیبط عبانم و تسیز طیحم زا یتیامح نیناوق قباطت نازیم یسررب نازیم
  یوييملا     نیوب تادوهاعم یماومت رد نونکاوت ناریا هک تسا نآ رگنایب جیاتن .دشاب یم یرادیاپ لوصا رب دیکات اب  تراجت
 شریذپ زا ناشن یرامآ یسررب .تسا هتشاد روضح دهعتم وضي ناوني هب یعیبط عبانم و تسیز طیحم هزوح اب طبترم
 اب طبترم نیناوق  وصخرد تادهعت ماجنا نازیم نیرتشیب .تسا هتشاد اهنآ یدصرد00 ماجنا و تادهعت یدصرد447
  زا نیونچمه .  توسا هدووب «    یناوهج شیاومرگ و  یويقا روییغت» هب طوبرم اهنآ نیرتمک و « اخ یاه هنوگ تراجت عنم»
  و نیناووق»  صخاوش ،     تراوجت یناوهج نامزاوس هوناگجنپ یاوه   صخاوش ناویم رد ،   یويخاد هروبخ ناوسانشراک هاگدید
 ، ساوسا      نویا روب .دویدرگ نیویعت رویغتم نیرتهب 73/3 (یت) t صخاش و 05/4 یيمايراب اب «یتسیز طیحم یاه تسایس
   یيماويراب اوب «   یتوسیز طیوحم یواويد لصف و لح هب طوبرم یقوقح دياوق» صخاش هب قيعتم تیمها و نزو نیرتمک
 ،تراجت یناهج نامزاس رد ناریا تیوضي تهج هک دهد یم ناشن دروم نیا .تسا هدوب 53/2 (یت) t صخاش و 30/4
      هوک یوصخاش نآ زا سوپ و درویگ ترووص یتسیز طیحم یاه تسایس و نیناوق نیودت رب دیاب یرتشیب دیکات و هجوت
      نارویا هونیمز نویا رد دویاب هوک دشاب یم یتسیز طیحم یراذگ بسچرب و اه تایلام عضو ،تسا هتشاد ار نزو نیرتشیب
   تویمها ظاوحل زا ار موس هبتر یتسیز طیحم یاه یشم طخ و نیناوق رد تیفافش ،رگید یوس زا .دیامن یرتشیب شالت
  زوین   هوبناجدنچ یاوه همان تقفاوم هب طوبرم یقوقح دياوق .دراد صخاش نیا یالاب نزو زا ناشن هک تسا هدومن بسک
  .دراد رارق تیمها مراهچ هبتر رد
  درووم 7  رد اوهنت ناسانشراک رظن ،یتسیز طیحم یييملا نیب تادهاعم یدنب هورگ هنیمز رد ،هک تسا نآ هجوت لباق هتکن
    ماوجنا نازویم اوب (5 نزو اب یبآ یاهمتسیسوکا یگدولآ مدي و 2 یيماي نزو اب کانرطخ و هژیو یاهدنامسپ تیریدم)
        هدوید قباوطت مدوي دراووم ریاوس رد و دراد قباوطت توسیز طیحم ليملا نیب قوقح دياوق  وصخ رد ناریا تادهعت
      تادوهعت ماوجنا نازویم اوب ناوسانشراک تارظن « اخ یاه هنوگ تراجت عنم» هفلوم  وصخ رد هکیوحن هب .دوش یم
   و اووخ ًااتبوسن شالت دوجو اب هک دهد یم ناشن دروم نیا .تسا داضت رد یيماي نزو ظاحل زا و توافتم ًاالماک ناریا
        تراوجت یناوهج نامزاوس رد ییالاوب هاوگیاج زا درووم نویا ،   اوخ یاوه هنوگ تراجت عنم هنیمز رد ناریا عافد لباق
  .دیامنب یقوقح یاههورگ ریاس هنیمز رد یرتشیب شالت دیاب ناریا نینچمه و هدوبن رادروخرب
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   یاونبم روب و تراجت یناهج نامزاس اوچراهچ اب ناریا رد یتسیز طیحم و یقوقح دياوق قابطنا روظنم هب ،تیاهن رد
  :دندرگ یم هیارا ،ییارجا تاداهنشیپ ناوني هب ریز دراوم ،رادیاپ تراجت لوصا
  روشک لخاد رد یتسیز طیحم یاه یشم طخ و نیناوق یناسرزورب •
 یييملا نیب تامازلا اب روشک تسیز طیحم اب طبترم یقوقح دياوق قیبطت •
      یناوهج نامزاوس طباووض اوب قباوطم روشک رد یتسیز طیحم یراذگ بسچرب  تسیس یارجا و بیوصت رد لیجعت •
   تراجت
  تسیز طیحم قوقح هصري رد یييملا نیب تادهعت رب یدنبیاپ و هجوت •
   عبانم
 یميي همانيصف ،نارهت  یرح رادیاپ هعسوت و تیریدم یداهن یاهدربهار و اه شلاچ .(3397) زابیر ،داژن ینابرق و  یحر ،رورس  یضترم ،انب

 .صص 037-977 ،3397 زییاپ ،0 هرامش ، هن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ –

 ، دازآ هاگوشناد ، نارویا یمالسا یروهمج ماظن و یناهج تراجت نامزاس رد یونعم تیکلام قوقح یقیبطت یسررب .(0397) سگرن ،یلدگیب
  .  237 ،همان نایاپ ،زکرم نارهت دحاو

 دشرا سانشراک ،تادراو و تارداص تاررقم هنیمز رد تراجت تراجت یناهج نامزاس هب ناریا قاحلا یقوقح داعبا .(5397) دیعس ،لدناوج
  .صص 29-50 ،77 هرامش ، شش لاس ،یصوصخ قوقح شهوژپ همانيصف ،ییابطابط همالي هاگشناد ،ليملا نیب تراجت قوقح

 هدنیآ تاعلاطم ،یصوصخ قوقح دشرا سانشراک ،ررض ای دوس ،تراجت یناهج نامزاس هب ناریا قاحلا .(0397) نسحلاوبا ،صلاخ یردیح
  .صص 77-57 ،7 هرامش ،7هرود ،یراذگتسایس و یشهوژپ

397) نموه ،روپ نمهب و  یفطصم دیس ،یناث یبیط  هناسفا ،یناحور   یاوه     هويومجم یتوسیز طیوحم یرادویاپ شجنس و یناکم یبایزرا .(5
 –   یوميي همانيوصف ،     توسیز طیوحم ظوفح و رادویاپ هعوسوت یاتسار رد :اوه یگدولآ یدنب هنهپ اب طابترا رد نارهت تاناریمش یشزرو
 .صص 077-597 ،5397 ناتسمز ،7 هرامش ، تشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ

 هقطنم) یيامتجا تینما و رادیاپ هعسوت رد یراجت دازآ قطانم هاگیاج یسررب .(3397) اضر دیمح ،روشکاخ یرظن  لیيخ دیس ،روپیيي دیس
  .صص 005-355 ،09 یپایپ هرامش ،7 هرامش ،3 هرود ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ و یميي همانيصف ،(یلزنا دازآ

  سناروفنک ،  تراوجت یناوهج نامزاس رد رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم هب هجوت .(9397) دوعسم ،یرهاظم  داوج دمحم دیس ،یهانپ تعیرش
  .زبس داصتقا نیال نآ و یييملا نیب

  .  437 ، هن پاچ ،تمس تاراشتنا ،نارهت ،ليملا نیب تراجت قوقح .(0397) نیسحلا دبي ،یوریش
        یوونعم تویکلام هزووح رد تراوجت یناوهج نامزاوس هوب قاحلا .(7397) یيي نیسح ،یریما  دمحم ،یقداص  نسح دمحم ،مدقم یقداص

 .صص 97-07 ،9 هرامش ،یقوقح یاه هشیدنا همان شهوژپ هيجم ،ناریا یقوقح ماظن عناوم و تامازلا تیيورشم
 ،یناسنا مويي یسانش شور ،تادراو و تارداص تاررقم رب نآ یاهدمایپ و تراجت یناهج نامزاس هب ناریا قاحلا .(0397) یدهم ،یزوریف

  .صص 59-00 ،00 هرامش
 ،  دورهاوش دوحاو ،  یمالوسا دازآ هاگوشناد ،  تراوجت یناوهج نامزاس هب قاحلا یارب ناریا یقوقح و یهقف عناوم .(0397) ماهلا ،یناث ینایجک

  .  557 ،قوقح دشرا یسانشراک همان نایاپ

 رادیاپ هعسوت یاه صخاش لیيحت .(2397) تاداس هنازرف ،یذبنج ینیسح  یفطصم دیس ،ینیسح  هیمس ،یدیمح یدمحم  نیسح ،رف ماظن
 959-329 ،99  یپاویپ هرامش ،7 هرامش ،3 هرود ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانيصف ،ناهج تفن هدمي هدننک رداص یاهروشک رد
  .صص
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