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  و یمیلقا تارییغت دوجوم تیعضو یسررب و ییاسانش
 9هناسانش موب یروآ بات رد نآ یاه شلاچ

 نایولفانم زاناس
 .ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مويي دحاو ،یزاسرهش یرتکد یوجشناد

 7یدابآرز هدیعس تاداس ارهز
 .ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مويي دحاو ،یزاسرهش هورگ رایشناد

 رفدازهب یفطصم
 ناریا ،نارهت ،تعنص و  يي هاگشناد ،یزاسرهش هورگ داتسا
 77/04/3397 :شریذپ رودص خیرات 37/74/3397 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 هک تسا هدش يميلقا تارييغت زورب هب رجنم يناسنا ياهتيلاعف رياس و يتعنص ياهتيلاعف شيازفا ،اهرهش  رتسگ ،تيعمج شيازفا 
  .دصسش  يسم بصسسحم نآ بقاصع نيرت مهم زا هريغ و يياصه و بآ ياهداديور ديدشت ،يرهش ييامرگ ريازج يريگلكش ،امد شيازفا
   راسک رصتسسد رد يقابطنا و يشهاک ياهدربهار بلاق رد تارييغت نيا اب هلباقم ياهراكهار ريخا ياهلاس رد ،شلاچ نيا لح تهج رد
 لصاح ياه شلاچ و يميلقا تارييغت دصجصم تيعضو ات تسا نآ لابند هب شهو پ اتسار نيا رد .تسا هتفرگ رارق اهرصشک زا يرايسب
      کسي هسب يبايتسسد تسهج رد يسفيک ليلحت اب ار تسا حرطم عصضصم نيا رد هک ار يياه صخاش و اهرايعم و دييامن يياسانش ار نآ زا
  زا هسناهو پ     هدسنيآ يسشور اسب   سس و دزادرس ب يميلقا تارييغت ياهشلاچ و اه هفلؤم نييعت هب و ديامن يياسانش يدربهار هشقن و ريسم
    زا لسصاح شلاسچ نيرست   مسهم هسک دهديم ناشن هلاقم جياتن .ديامن ليلحت و هيزجت ار دصجصم اهصيرانس و اه نارشيپ ،يفلد  ور قيرط
   و لسخاد ياسه      هسناخدور زا تسظافح نيسنچمه و زاسب و زبسس ياهاسضف ينعي يطيحم دعب و دشابيم ليس عصقو ديدشت ،يميلقا تارييغت
 ،   نآ تسيقفصم شجنسس و رصکذسم لماصع تسبراک اذل .دراد تيمها يميلقا يروآبات هب يبايتسد رد داعبا رياس زا شيب ،رهش نصماريپ
 .دنک مهارف ار يرهش هعصمجم ياهرهش رياس رد  ادقا يارب  زال ياهرتسب دناصت يم
 
 .یسانشموب ،یمیلقا تارییغت ،هناسانش موب یروآ بات :یدیلک تاملک
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 همدقم
 ، یوگنهرف ،یداصتقا ،یيامتجا فيتخم داعبا رد یددعتم یاهشلاچ اب اهرهش هيومجم هژیو هب اهرهش هعسوت و دشر 
   هوب یریذوپان   ناروبج بوقاوي و تاروثا ،یطیحم تسیز یاهشلاچ نایم نیا رد .تسا هارمه یدبلاک و یطیحم تسیز
   رویخا یاوهههد رد هک تسا یمیيقا تارییغت لضعم ،اهرهش نیا رد یيعف یاهشلاچ نیرت  هم زا .تشاد دهاوخ هارمه
  تاروییغت اب قابطنا و شهاک هنیمز رد یفيتخم یاهداهن و نارظن بحاص ،رگید یفرط زا .تسا هدش هدوزفا نآ تدش رب
    یوعیبط یاویالب اوب طابترا رد هتشذگ یاهههد رد هک ییاهدرکیور هيمج زا .دناهتشاد یيمي و یرظن یاهشالت یمیيقا
 .دشابیم یروآاات تسا هتشاد دربراک زین یمیيقا تارییغت هزوح رد ًااریخا و تسا هدش حرطم
  هوک  یقاوفتا  هونوگره و  تالکوشم ، ثداووح زورب تروص رد ،اهرهش شرتسگ و دشر هب هجوت اب یرهش عماوج زورما 
  رد ییاوه شالوت ، دووش یوم  یوطیحم  توسیز و یداصتقا ،یيامتجا راب نایز یاهدمایپ و یدبلاک لزنت و بیرخت هب رجنم
 و  لداوعت  تیعوضو  هوب تشگزاب نازیم اتسار نیا رد .دنهدیم ماجنا هدمآ شیپ ءوس راثآ ندرب نیب زا و اه نآ عفر تهج
  درووم  نویا رد  ناوققحم و  نارگوشهوژپ زا  یرایوسب و هدوب تیمها زئاح رایسب تشگزاب نیا یارب زاین دروم نامز تدم
 نامز نیرتمک رد لداعت هب تشگزاب ییاناوت و هدوب یتیيباق نینچ یاراد هک ییاهرهش .دناهداد ماجنا یددعتم یاه شهوژپ
  عوقاو رد .تسا یدیدج ًااتبسن عوضوم یرهش ثحابم رد یروآاات .دنراد مان روآاات یاهرهش ،دنشاب هتشاد ار نکمم
  نیمموت رد  نیموضت و  اذوغ نی مموت  لئاوسم ، اووه و اآ تارییغت ،لاثم یارب .دنتسه هجاوم یاهدمي یاهشلاچ اب اهرهش
   توسیس  ییاویاپ رب یروآاات موهفم ،هنیمز نیا رد .دنیآیم رامش هب یرهش تسیز طیحم رد یساسا تادیدهت زا ،یيرنا
  .ددروگ یوم  رتاووتم  ناوهذا رد  یداویز تالاؤس نآ قیقد موهفم نییبت روظنم هب اما ،دراد دیکمت تارییغت نیا اب ههجاوم رد
  هوب  توشگزاب نیا زین رگید فرط زا و تسا رظندم یتارییغت هچ هکنآ مود و تسانعم هچ هب  تسیس ییایاپ هکنیا تسخن
 .ددرگ ققحم دیاب ینامز هزاب هچ رد هیلوا تلاح
  تارطاوخم ربارب رد یروآاات یارب هعماج یزاسدنمناوت رد تارطاخم شهاک تامادقا و اهتسایس هک تسا رکذ لباق 
  هوک  یووحن  هوب  .دووش یوم  اروجا  هدومي  فدوه  کوی  اوب یعیبط و یطیحم تسیز تارطاخم نتفرگ رظن رد  وصخ هب
  یریذوپ بیوسآ شیازفا ببس یاهعسوت یاهتیلاعف نینچمه و تارطاخم ربارب رد یروآاات یارب هعماج یزاسدنمناوت
  روب  ًاالوومعم  تارطاوخم  شهاوک  یاوه هومانرب و  اوهحرط یارجا هک تسا یلاح رد نیا .دوشن تارطاخم هب تبسن هعماج
  روبارب رد  اهرهوش  یرادویاپ  ظوفح یار وب  اتوسار  نویا رد  .توسا هتشاد زکرمت یدبلاک یاه تسیس یزاسمواقم و یرادیاپ
  هووحن  تخانوش  عوقاو رد)  تادویدهت  روبارب رد یروآاات فيتخم داعبا نییبت ،یموب طیارش تارییغت هژیو هب تارطاخم
  اهرهوش یروآاات شیازفا رد یرهش عماوج (ینامزاس و یدبلاک ،یداصتقا ،یيامتجا ،یطیحم یاه تیيباق یراذگریثمت
  یگنووگچ  هوب  ووس کوی زا نآ  شجنوس  هووحن و یروآاات ثحبم هب شرگن عون نایم نیا رد .دسریم رظن هب یرورض
  تامادوقا و  اوههمانرب رگید ییوس زا و ددرگیم زاب (هناسانشموب یاهیگژیو) دوجوم عضو لیيحت و یروآاات تخانش
  شهاوک ،یروآا اوت  تاوعلاطم زا فده عقاو رد .دهدیم رارق ریثمت تحت ار نآ اب ییورایور هوحن و یریذپرطخ شهاک
  یوعیبط حناوس عوقو ریظن یتادیدهت زا یشان تارطخ اب هجاوم یارب نادنورهش یدنمناوت یاقترا و اهرهش یریذپبیسآ
 .دشابیم هدراو یاهراشف زا ییاهر و اه نآ یناوتزاب و ینیرفآزاب هب کمک و
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  ناووني تحت ًااتدمي هک دنراد ییاوه و اآ تارییغت لئاسم یمامت اب یگنتاگنت طابترا یعیبط تارطاخم ،رگید یفرط زا 
      هوب روجنم اهرهوش رد یناوسنا یاوه  تویلاعف و دونرادن یعیبط مشنم اهنت تارییغت نیا .دنوشیم هتخانش یمیيقا تارییغت
 ،هطباض نودب و رامش یب یاهزاسو تخاس دنور اهرهش دبلاک هب دح زا شیب هجوت رگید ترابي هب  دوشیم اه نآ دیدشت
 و  مروف  یرویگلکش ثياب (رهش نوماریپ هچ و لخاد رد هچ) یطیحم تسیز دعب هب هجوت مدي و یتیعمج  کارت شیازفا
  توسا هدش ددعتم یطیحم تسیز یاهنارحب زورب ًااتیاهن و اهیگدولآ عاونا زورب ،یموب تعیبط اب نوگمهان یدبلاک تفاب
   هوب روجنم یمیيقا تارییغت هک تسا نآ هدنهدناشن تاعلاطم .دشابیم یمیيقا تارییغت هدیدپ ،اه نآ نیرت  هم زا یکی هک
   یاوهدابدرگ و اوه ناوفوط ،ارخم یاهلیس عوقو و اهشراب دیدشت هيمج زا یعیبط تارطاخم تدش و دادعت شیازفا
 .تسا هدش هریغ و اوه دح زا شیب یکشخ و اوه یامد شیازفا لیلد هب اهلگنج یزوسشتآ ،دیدش
      اهدادویور نویا دیدوشت و فروط کوی زا یعیبط تارطاخم عاونا عوقو  وصخ رد ریبادت ذاختا ترورض ،هجیتن رد 
 یروآ ااوت .تسا هدش یمیيقا یروآاات دیدج موهفم یریگلکش هب رجنم ،رگید فرط زا یمیيقا تارییغت ریثمت تحت
   زا یوشان یاوه      ناروحب عووقو زا سوپ لداوعتم و رادویاپ طیاروش هب تشگزاب تهج اهرهش یزاسهدامآ هلزنم هب یمیيقا
    فويتخم حوطوس رد اوههمانرب و اهحرط ،دربهار بلاق رد یمیيقا هناروآاات تامادقا ًاالومعم .دشابیم یمیيقا تارییغت
  کروویوین ،ندنل ،نیلرب ،نروبيم ریظن قفوم یاهرهش اراجت هعلاطم .دریگیم تروص (یرهش) یيحم و یاهقطنم ،یيم
-  مووب یاوهیگژیو هب هجوت نمض یمیيقا یروآاات یاهصخاش و اهرایعم تسبراک اب هک تسا رما نیا دیؤم ،هریغ و
 .تخادرپ اهرهش رد یمیيقا تارییغت اب قابطنا و شهاک هب ناوتیم ،هناسانش
 یروآاات یاهصخاش و اه هفلؤم ،داعبا تخانش و  یهافم یسررب اب ات دراد یعس هلاقم نیا رکذلاقوف دراوم هب هجوت اب
   ار نآ زا لوصاح یاوه      شلاوچ و یومیيقا تاروییغت دووجوم تیعوضو و اه هفلؤم ،زیربت یموب طیارش هب هجوت اب یمیيقا
  ار یرهوش یسانشموب درکیور اب یمیيقا یروآ اات یاهیگژیو و اه هفلؤم هلاقم نیا لوا شسرپ نیاربانب دیامن ییاسانش
   یوسررب درووم ار زیربت رهش رد نآ زا لصاح یاهشلاچ و یمیيقا تارییغت تیعضو یگنوگچ مود شسرپ و ییاسانش
 .دهد رارق
 رد یروآ   ااوت هاگدوید طسب لابند هب شهوژپ نیا عقاو رد ،تسا یا هعسوت عون زا فده ساسا رب شهوژپ نیا شور 
    زوین یدربراوک عوون زا ،    (یومیيقا تاروییغت هوب خوساپ) تسا لکشم لح لابند هب هک اجنآ زا و دشاب یم یتاعلاطم دروم
   روب شهوژوپ نیا شور ،رگید یفرط زا .تسا یدربراک – یا هعسوت ،فده ساسا رب شهوژپ شور ور نیا زا .دشاب یم
       شوخب و یفیوصوت ترووص هوب هدودوحم تخانش و یرظن ینابم شخب .تسا یيیيحت – یفیصوت ،ققحم مادقا ساسا
   ترووص هوب شهوژپ نیا ،اه هداد یگژیو ظاحل زا .دشاب یم یيیيحت تروص هب ،یتاعلاطم دروم رد یيعف طیارش لیيحت
    هوئارا عوقاو رد .توسا یهوژپ هدنیآ تروص هب شهوژپ نیا ،زین ینامز ظاحل زا .تسا یفیک و یمک شهوژپ زا یبیکرت
 ،  شور نویا رد هوک   نویا هوب هجوت اب .دهد یم رارق رگن هدنیآ یاه شهوژپ هتسد رد ار شهوژپ نیا ،هدنیآ یارب وگلا کی
    اوت توسا مزال تموسق نیا رد (ددرگ یم هدافتسا نآ زا شهوژپ نیا رد هک) دوش یم هئارا یصاخ یاه کینکت و لحارم
 .دریگ رارق هعلاطم دروم نآ لیيحت لحارم و یهوژپ هدنیآ شور
  شوخب رد هک تروص نیدب .دوش یم هتفرگ راک هب اه هداد نیودت و یروآ عمج یارب اهرازبا زا یبیکرت ،شهوژپ نیا رد
    تاوعلاطم قویرط زا تاويالطا ،   تخانوش شوخب رد .دنووش  یوم لصاح یدانسا تاعلاطم قیرط زا اه هداد ،یرظن ینابم



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 334

 هب هطوبرم نیلوئسم زا شسرپ و تادهاشم ،(یتاعلاطم هدودحم اب طبترم یاه شهوژپ ای و تسدارف یاه حرط) یدانسا
 شه وژوپ  هیوضرف  نوومزآ  توهج  .ددروگ یم هدافتسا (همان شسرپ عیزوت) شیامیپ زا زین لیيحت شخب رد .دیآ یم تسد
 نآ  هوب طوبرم یاهرتماراپ نییعت و هعماج ییاسانش رگشهوژپ فده ،تلاح نیا رد .دریگ یم تروص همان شسرپ عیزوت
  داروفا  دادوعت و  کوچوک رظن دروم هعماج رگا تسا یهیدب .دنک هعجارم هعماج دارفا هیيک هب دیاب راک  نیا یارب و تسا
  هزاوجا یو  تارودوقم و تاناکما و دشاب گرزب هعماج رگا یلو ،دومن هعلاطم لماک روط هب ار نآ ناوت یم ،دشاب  ک نآ
 ، دودوحم  عومج  نویا  هوعلاطم  اوب و  دونیزگرب  هونومن ناوني هب ار یصخشم دادعت ،هعماج دارفا نیب زا تسا راچان ،دهدن
  رگوشهوژپ  اوجنیا رد . دونک  هبوساحم ار نآ  یراومآ  یاوه هزادنا و اه صخاش ،هدرک هعلاطم ار هعماج تافص و اه یگژیو
 .(007 :3397 ،این ظفاح) دنک یم ااختنا ار یریگ هنومن
  عویزوت ،    شهوژوپ تویهام ندووب یوهوژپ  هدونیآ و  فروط کی زا عوضوم ندوب یصصخت هب هجوت اب ،شهوژپ نیا رد 
   هزووح رد یومیيقا یروآ     ااوت عووضوم هوب انوشآ) ناصصختم و ناسانشراک ینعی یفلد شور زا هدافتسا اب همان شسرپ
  یوفلد شور هب هنومن  جح هب هجوت اب هک تسا رفن 07 لداعم هنومن  جح ،ساسا نیا رب .دریگ یم تروص (یتاعلاطم
 .دسر یم رظن هب یقطنم (رفن 47-0)
   یرظن درکیور
  نووتم رد  یولو ،  توسا هدوش انعم یياجترا و یریذپ تشگزاب ،یناسشک تیصاخ هميک نیا ،تغل گنهرف رد یروآ اات
 هب ندیهج ینعم هب و تسا هدش هتفرگ کیزیف  يي زا یروآ اات هشیر .تسا یرتایوگ لداعم یروآ اات یناور تشادهب
 ار  تاومیالمان  روب هبيغ یتح و ندنام هدنز ییاناوت اه نآ .دنهجب بقي هب دنتسه رداق روآ اات دارفا عقاو رد .تسا بقي
  ضروعم رد نتفرگ رارق  غریيي و درذگب راوگان یاهدادیور زا هنادنمزوریپ درف هک دوش ثياب دناوت یم یروآ اات .دنراد
   هوب یدروف زا  هوک  توسا یگژیو یيون یروآ اات .دبای اقترا وا یيغش و یيیصحت ،یيامتجا یگتسیاش ،دیدش یاه شنت
  طیاروش  اوب  هويباقم  ییاوناوت  یاونعم هب یروآ اات .دبای یتساک ای دنک دشر نامز رورم هب دناوت یم و تسا توافتم یدرف
 یگدنز تالکشم ،دنک یمن دودحم ار سرتسا ،یروآ اات .تسا هنازور یگدنز یاهراشف هب ریذپ فاطعنا خساپ و راوشد
 اب و دنیآ قئاف اه یتخس رب ،دنشاب هتشاد  لاس ۀيباقم ور شیپ تالکشم اب ات دهد یم تردق دارفا هب هکيب ،دنک یمن کاپ ار
  نویا  هوک  توسا  نویا  اووخ  روبخ اما ،دنتسه یگژیو نیا یاراد یعیبط روط هب دارفا یخرب .دننک تکرح یگدنز نایرج
 ءاقترا ار نآ و دنزومایب ار یروآ اات دنرداق زین دارفا ریاس ،ناصصختم رظن هب و تسین دودعم یا هدي راصحنا رد یگژیو
 ،  یونارهط   یوئ  هزمح)توسا  زویگنارب  شلاوچ و از سرتسا طیارش اب زیمآ تیقفوم یراگزاس دمایپ ای ییاناوت یروآ اات دنهد
0397: 597-777).   
 ,Thilo Lang) .تسا هدش  حرطم  یرهوش یاه بیوسآ شهاک لابند  هب  یا هقطنم و یرهش تاعلاطم  رد  یروآ اات  ثحب

    رترادویاپ یاوه  راوکهار تمس هب تکرح و دوجووم  تیعوضو  زا اوم کرد قیمعت قیروط زا روآ ااوت یاهرهش .(1019
    یاهدنیآرووف اووب یياومتجا ،  یداوصتقا یاهدونیآرف دنویپ  هب درکیور نیا .دننک   هارف  یبسانم  تمیزي هطقون  دنناوت یوم
     هوجیتن رد و هدوومن یریگويووج اهرهووش   یياومتجا و  یداصتقا ،ییاضف یریذپ بیسآ زا و هدرک کمک یطیحم تسیز
 هک تسور نیا زا .دنهد یم خر اهرهش رد هک تسا یناهگان و  هتسهآ  تارییغت اب هيباقم  یارب  تیفروا  شیازوفا  هب  رجنم
   یجیاوتن   هوب   هجوووت  اوب ، نآ تارثا شهاوک (یناسونا و یعیبوط) یرهش یایالب و  حناوس  ربارب  رد یروآ اات هطبار نییبت
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   عوقاو رد .توسا رادروخرب ییالاب تیمها زا دراد یروآ اات دعب رب لیيحت نیا هک یدیکمت و تشاد دهاووخ روب رد  هک
     اوب هيباقووم یارووب یرهوش تیریدم و مدرم یاه ییاناوت  تیوقت و عماووج یریذپ بیوسآ شهاک درکیور نیا زا فده
   و یرهوش یاوه    بیوسآ لویيحت یوپ رد رضاح شهوژپ ،ساسا نیا روب .تسا یعیبط حناوس عووقو زا یشاون تارطوخ
   هجوووت ترورووض ،اهریغتوم نیا زا یریگ هرهب اب ات توسا یرهوش  یروآ اات  یاه صخاش و اه هاگدید ،اه لدم یسررب
  .دیامن نایب اهرهش هدنیآ هنیهب تیریدم هب یبایتسد تهوج رد ار اهرهش ندومن روآ ااوت هوب

    اووب هطووبار رد و   ییاداوناک   روهوشم   توسیيولوکا (Holling, 1973:11)  گونیلوه   هيیوسو   هوب 4237 ههد زا یروآ اات
  زا هوک دور ی  وم راووک هوب «هتشذوگ هب تشگزاب» موهفم هب بيغا ،یروآ اات  هياو . دیدرگ حرطم یکیيولوکا یاه  تسیس
   تووسا    دقتعووم گونیلوه .(Kelin et al, 2003) تسا هدش  هتفرگ « بقي هب تشگرب» یانعم هب «Resilio»  نیتال  هشیر
 اذوج یاروب   تسیس  نیا ییاناوت زا یسایقم و دنک یم نییعت ار  تسیس کی نورد یاهدنویپ و طباور موادت یروآ اات
 و یروآ   ااوت گونیلوه رظن  هب .(Holing, 1973:17) . تسا  اقب  ظفح و  کرحتم و  تباث یاهریغتم و اهرتماراپ تارییغوت
  تویفرا ناوني  هب  ار  یروآ اات ،4747 رد تنایرب و نلآ .دنتسه یکیيولووکا یاه  تسیوس رد  هم یگژیو ود ،یرادیاپ
  یاوه   توسیس   رد هوک دونک   یوم دویکمت و هدرک فیرعت  نآ  رد  هدشداجویا  لالتوخا  هوب  ییوگخساپ روظنم هب  تسیس کی
 رد ، یوسانش هياو رد توافت  غریيوي .دنک یمون رییغوت  تسیس درکيمي و راتخاس ،لالتخا و شنت لاميا زا سپ روآ اات
 راتخاس کی رد یروآ اات ًاالومعم .دوش کرد دنیآروف کوی ناوني هب دیاب یروآ اات  هک درک ناوني «نتسم» 0337 لاس
 رد  ار        نآ یجورووخ تبثووم لیدوعت و ناروحب شیاومن یدوعبود راتخاس نیا .دوش یم هعلاطم و هداد حیضوت یدعبود
    (قاوبطنا) یراوزاوس نویا دومون .توسا هدش فیرعت تبثم (قابطنا) یراوزاس ناوني هب یروآ اات نینچمه .دریگ یم رب
   زا یحطوس رووه هوک ارچ .تسا  یگدنز  زا حطس ره رد فیااو زا یصاوخ یاه هنووگ اوب ییورایور رد تیقفوم تبثم
  دروکيمي  کی  هک تسا نویا یروآ ااوت (یتاذ یگژیو) یتاذ تیصاخ .دنک یم بيط ار دوخ اب بسانتم فیااو یگدنز
  یوفنم تاری   ثموت ندناووسر لقادووح هب رد یروآ اات ،(تسا ییاناوت کی یروآ ااوت)  ییاهون  تلاوح کی هون دشاب یوم
     هوک یلاوح رد دویامن  یوم  لیهست   تسیوس یاروب ار یيمي تلاح کی عیرس یریگرس زا و دنک یم کمک گرزب تاقافتا
 یروآ   ااوت  ووصخ رد قیوقد فیرعوت هک یلاح رد .دشاب نآ زا رتارف اوی یيبوق تلاح هباشم دناوت یم  تسیوس  نیمه
  و هوقطنم یروآ اات  داینب ، دشاوب عونتوم شا هدودحم نییعت و زکرمت ،تافیصوت ظاحل هب دوخ تاییزج رد تسا نکمم
 :زا دنترابي  یهافم نویا .دهد یوم ناشن ام هب ار دراد دووجو فیرعوت ره رد هک یيوصا موهفوم جونپ 7هعماج

   تسا  هریغ و هقطنم ، تسیس ،هعماج (یگژیو) تیصاخ کی یروآ اات -

  دشاب یم موادوم ترووص هب هک تسا  تسیس زا ایوپ و یوتاذ ی هبنوج  کی یروآ اات -

     قوفو ار دووخ دویدج یاهریغتم ای یتحار هب دناوت یم و دریگ یم رب  رد ار قابطنا  وصوخرد یرصانوي یروآ ااوت -
 : دهد

  دهد یم رارق هعماج زا لبوق تلاوح هب تبسن یتبثم ریسم رد ار  تسیس  یروآ اات-

  (Mieler & Brechwald, 2012)  توسا   یبسون و هسیاقوم لباق یروآ اات -

                                                           
1. Carri 
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   مووهفم هوس نیا هکیلاح رد تسا هدشن  نایب  یبوخ  هب زونه ،یقابطونا تیفروا و یریذپ بیسآ ،یروآ اات نیوب طابوترا
    نویا اوب دونا   هدروک ندوش ارگمه هب عوروش دنا هدوش هداد  هعسووت فيتخم یاه هتشر ی هنیمز نورد و اوزنا رد یيامتجا
 رد (Maguire & Hagen, 2007,13) درادن دوجو موهفم هس  نیب  طابترا درووم رد ینوشور  عاموجا چیوه زونوه لاوح
   هوهجاوم لوماوي رانک رد و تسا یریذپ بیسآ سوکعم تقیقح رد یروآ اات هک تخاس ناشن رطاخ دیاب هنیمز نیمه
  زا هوک تشاد هجوت دیاب یلو دننک یم دای یریذپ بیسآ هدننک نییعت لماووي زا یکی ناوني  هب یروآ اات زا تیساسح و
   ثوحب      هوب ار یدویدج تاويالطا هونوگ چیه یریذپ بیسآ سوکعم ناوني هب یروآ اات موهفم زا هدافتسا یرظن ظاحل
  دووش  یوم هتفگ رگید ترابي هب دوش یم لسيست یيون زاس هنیومز یریبعوت نینچ زا هدافتسا تقیقح رد دنک یمن هفاضا
  هوتکن نیا هب دیاب عوضوم  نیا . تسا ریذپ بیسآ نوچ تسین روآ اات و تسین روآبات نوچ تسا ریذپ بیسآ  تسیس هک
       اوب ندومآ راونک و نتفاوی تاوجن یاروب یيصا ییاناوت تروص هب یروآ اات ،هحناس تاقیقحت رد هک توشاد هجووت زین
  یياومتجا یاه  تسیس یور رب امومي نیاربانوب دووش فیرعت هدراو  تاراسخ و  تاریثات نازیم نیرتمک هارمه هب هحناس
 . دراد زکرمت هحناس زا یشان تافيت و تاراسخ زا یریگويج روظنم هب و هحناس زا شیپ داعبا نتفرگ رظن رد اوب هارموه
      لووخاد رد دوووش فویرعت هوعقاو و هحناوس اوب ندومآ رانک ییاناوت  یانعم  هب  هک ینامز یروآ اات نیا زا  لصاح  هجیتن
   نتخوومآ ترووص   هوب   رووحم   دونیارف یروآ اات اتسار نیا رد (Mayunga, 2006) دوش یم هدناجنگ یریذپ بیسآ موفم
  دویاب دوش یم فیرعت حناوس اب دروخرب تیفرا شیازفا  هنیمز  رد رتهب یاه یریگ  یمصت یارب یریذپ تیلوئسم و موادم
  ثوياب تسا حناوس تارثا لیيقت  یاتسار  رد  یمدق و هدوب دنیآرف کی لصاح یروآ اات هکنویا نییعوت هک تشاد هجوت
   یراگزاوس دومایپ ای یئاناوت ،یروآ اات ،لئاسم نیا همه رب هوالي .دوش یم یروآ اات  رد قیبطت تیفرا ندش نیزگیاج
  شهاوک ی      هطوساو هوب و توسا راوگاون طیاروش اب شنکاو  رد  تبثم  یراگزاس و هدننوک دیدهت طیاروش اوب زیمآ تیقفوم
   یتوسیزهب اوب یروآ      ااوت .دراد یوپ رد ار یگدوونز زا یرتوشیب تیاوضر ،ناور   تمالوس   شیازوفا و ی وفنم یاه ناجیه
 ،       یگدونز تویفیک .دووش یگدوونز تیفیووک ءاقووترا بوجوم دناوت  یم و  دراد  یراد ینعم و تبثم طابترا ،یتخانش ناور
   یاوهروتکاف و تمالوس ،دوخ زا روصت رد تیاضر ،یگدنز زا تیاضر لماش و  تسا  درف  اراجت رد تیاضر ی هجرد
   اخوشا یاه تفایرد لماش هک تسا یگدنز تیفیک یتخانش ناور ءزج ، یناور  یتسیزهب . تسا یداصتوقا و  یيامتوجا
         یوهتنم یگدونز رد رادویاپ ًااتبوسن و یونورد تیاوضر هوب و دوشاب   یوم  یدرکيمي یاهدمایپ و نیعوم یاه فدوه نیوب
 .( 73 :9397 ،یزارخ)دوش یم
   هعلاطم دروم هقطنم
 ربارب رد ییالاب رایسب یریذپ بیسآ هک تسا ییاهروشک هرمز رد یتخاسنیمز و ییایفارغج طیارش ظاحل هب ناریا روشک
   روب .دراد راروق ایند رد زیمآ هرطاخم لوا روشک 47 وزج ليم نامزاس رامآ قبط هک یروط هب و دراد یعیبط حناوس عوقو
  و توسا هدش فیرعت یعیبط هرطاخم 70 زا هرطاخم 09 یاراد ناریا روشک ،ليم نامزاس طسوت 2747 لاس رامآ ساسا
      زا یوشان هوک یناوهج تویعمج تاوفيت دصرد 5 اما ،دننکیم یگدنز ناریا رد ناهج تیعمج دصرد کی اهنت هک نآ اب
 رد  قطاونم رد  رووشک  تویعمج  دوصرد 42 ، روگید ترابي هب  دهدیم خر ناریا رد ،دریگیم تروص یعیبط تارطاخم
 .(3397 ،  ناروگید و یدوج)دنراد تنوکس -دصرد (37)هلزلز و (دصرد 75) لیس اتدمي - یعیبط حناوس رطخ ضرعم
   یهاوفم ،  یوناریا یاهرهوش رد یمیيقا یروآاات و یمیيقا تارییغت ،یروآاات تايوضوم ،روکذم یاهشلاچ  غریيي
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    شلاوچ ناونچمه اوما   توسا هدش هئارا یرظن تروص هب هنیمز نیا رد یدودحم تاعلاطم اهنت و دنتسه یدیدج اتبسن
   وغر هوب ،رگید ترابي هب  دراد دوجو (یيم و یاهقطنم ،یرهش سایقم) هعسوت یاهحرط رد ثحابم نیا هب هجوت مدي
    و تامادوقا رد یهاوگیاج یومیيقا یروآا اوت  عووضوم ،یمیيقا تارطاخم ربارب رد یناریا یاهرهش یالاب یریذپبیسآ
 .درادن فيتخم حوطس رد اههمانرب و اهحرط
  تویفیک رب یبرخم رایسب تاریثات ،رضاح نرق یطیحم تسیز شلاچ نیرت  هم ناوني هب یمیيقا تارییغت ،نیا رب هوالي 
    زوروب هوب روجنم   هرویغ و یلاوسکشخ ،یزوسشتآ ،شزغل نیمز ،لیس ریظن یعیبط یایالب شیازفا .تسا هتشاد اهرهش
  یرویگ  لکوش یاوه   هونیمز و لويي ییاوسانش ترورض ور نیا زا .تسا هدش اه نآ دیدشت و یطیحم تسیز یاهنارحب
 .دوشیم راکشآ ،یموب طیارش هب هجوت اب نآ اب هيباقم هوحن و یمیيقا تارییغت
 ، اوه  هومانرب و اوه  حروط حطوس رد  یيقا تارییغت عوضوم هب نتخادرپ مدي و نیلوئسم هجوت مدي لیلد هب تسا یهیدب 
  اوب ، یوناریا ی اوه  رهوش هيومجم نیرت  هم زا یکی ناوني هب زیربت رهش .دناهدش هجاوم ینارحب نینچ اب یناریا یاهرهش
     هوک توسا تویمها زئاوح یمیيقا تارییغت ربارب رد رهش نیا نتخاس روآاات ور نیا زا .تسا هجاوم ییاهشلاچ نینچ
 .دشابیم یتاعلاطم یاهرتسب داجیا مزيتسم فده نیا هب یبایتسد
 ، رهوشورسخ ، دوردروس ، جنموساب ،دنهس ،نایفوص ،زیربت) رهش هدزای زا لکشتم هک زیربت یرهش هيومجم ،نایم نیا رد 
    رد یهاگتنوکوس هویحان نیروت   وهم ناوني هب ،دشابیم زیربت رهش تیزکرم هب (ناگوگ و ناقمم ،وکسا ،یچخيیا ،دنهس
 ، رتوشیب تعسو و تیعمج ،تیزکرم لیلد هب زیربت رهش .تسا هجاوم یددعتم یمیيقا یاهشلاچ اب ،روشک ارغ لامش
    یتوشد تویعقوم و اوهدور اب یراوجمه) رارقتسا تیعقوم و ییایفارغج طیارش ،نوماریپ یحاون تمس هب یدبلاک دشر
   یاوهزرم هژویو هب و یناسنا و یداصتقا لماوي هارمه هب  یالم یاه بیش و اه هرد عطاقت لحم رد هک ( ک بیش و رهش
  و زاوتمم تیعقوم کی داجیا ثياب ،راوجمه یاهروشک هب یتیزنارت یاه هار و یيخاد یطابترا قرط ،یگنهرف و یسایس
        .توسا هدروک داوجیا یهارراوهچ یتیعقووم رهوش یاروب قوف لماوي یترابي هب .تسا هدش زیربت رهش یارب کیژتارتسا
  ضروعم   رد هويومجم نویا یاهرهش ریاس زا شیب ،هریغ و رتشیب یاههدنیالآ و یتعنص یحاون زا یرادروخرب نینچمه
 نآ هدنهدناشن تاعلاطم ،ددعتم تالضعم  غریيي .دراد رارق یمیيقا تارییغت هطساو هب نآ دیدشت و یعیبط تارطاخم
    هدوشن هراوشا یومیيقا تارییغت و یروآاات عوضوم هب ناوني چیه هب (3397) زیربت یرهش هيومجم حرط رد هک تسا
  لویيحت ،ییاسانش ،تسا یهیدب .تسا هدش هتخادرپ راکهار هئارا و یطیحم تسیز یاهشلاچ زا یخرب هب اهنت و تسا
  مزيتوسم ،     یومیيقا تاروییغت هوب خوساپ رد هويومجم نیا یاهرهش نتخاس روآاات تهج ییارجا یاهراکهار نیودت و
-  تویيباق عوقاو رد .دشابیم ازجم روط هب کی ره هناسانشموب یاهیگژیو ییاسانش و اهرهش زا کی ره قیقد تاعلاطم
    هونومن رهوش نیولوا ناوني هب زیربت رهش ااختنا ،نیاربانب  تسا رگیدکی زا توافتم اهرهش زا کی ره هناسانشموب یاه
 .دراد رارق تیولوا رد ،هناروآاات یوگلا کی بلاق رد اهراکهار نیودت و لیيحت ،هعلاطم تهج هيومجم نیا رد
 ، روطخ  دعتوسم ی اوه  هونهپ رد  زاوس و تخاس ،ریخا ههد دنچ رد  وصخ هب زیربت رهش هعسوت ندوبن دنمماظن عقاو رد 
 نیا یمیيقا و ییایفارغج تیعقوم و طیارش اب بسانتمان یتایح یاهنایرش و تاسیسات ثادحا ،اههزاس یارجا و یحارط
 عوقو یاهدمایپ و ضراوي اب هيباقم و یریگشیپ هيحرم رد هژیو هب نارحب تیریدم فيتخم یاههخرچ رد ناصقن ،رهش
 یداصتقا و یگنهرف ،یيامتجا حطس توافت هارمه هب ،رهش نیا حطس رد ددعتم هدوسرف یاهتفاب دوجو ،یعیبط حناوس
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  و یومیيقا تارییغت هنیمز رد  جسنم تامیمصت و یزیرهمانرب نادقف رتمهم همه زا و نادنورهش یتاقبط حطس فالتخا و
 .تسا هدومن نادنچود ار رهش نیا یمیيقا تالضعم ،نآ ربارب رد رهش نتخاس روآاات

 
 زیربت رهش تیعقوم :1 هشقن

 /https://www.researchgate.net :عبنم

 شی    ازوفا اوب هتوشذگ یاوه  هوهد رد ، رووشک هعسوت هب ور و  هم یرهش زکارم زا هک زیربت رهش و زیربت یرهش هيومجم
   هويومجم هدودوحم رد ار ی ا هوقطنم و ی رهوش راد وی اپ هعوسوت ،یرهش یيولوکا ندیشک شلاچ و یقفا دشر هب لیامت
  رهوش ،زیربت رهش یروآ اات یاه ناینب تیوقت لیلد هب نینچمه و تسا هتخاس هجاوم یدیدي تالکشم اب زیربت یرهش
 یبایزاب هب دناوتب هرابود تافيت و بیسآ نیرتمک لمحت و یریذپ فاطعنا اب ای و دینیبن ینادنچ بیسآ تادیدهت لابق رد
 تی   ادوه .دوهد هومادا خیرات هصري رد دوخ تایح و تیلاعف هب و دزادرپب نکمم نامز نیرته هاتوک رد دوخ یناوتزاب و
  لداوعت ندروخ  ه هب نوچمه تالکشم ،یزرواشک - یطیحم تسیز عبانم بیرخت و نوماریپ یوس هب یرهش هعسوت
 و یزا   وسهب توهج دووجوم یاهتفاب هب هجوت مدي ،اوه یگدولآ دیدشت ،یناسر یتامدخ یاه هنیزه شیازفا ،یکیيولوکا
 ی اهناکوسا شی     ازوفا .توسا هدروک لوتخم اوه  هدودوحم نآ رد ی   رهوش بوسانم دروکيمي و ی رهوش تخیر هک یزاسون
 تیری   دوم هاوتوک دومآ رد شی  ازوفا نآ لوصاح هک یرهش تیریدم طسوت یرهش هدودحم شیازفا هب شرگن ،یمسرریغ
  هوجیتن هک هدروآ دوجو هب یمسر ریغ یاهناکسا هعسوت و دشر رب تراظن مدي نوچمه یبناج تالکشم ،تسا یرهش
  ار تالکوشم ن وی     ا هتوشذگ ناور هوب هعوسوت هومادا .توسا یرهش هعماج رد یگنهرف و یيامتجا تالکشم شیازفا نآ
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  ناگدونریگ  ی موصت و ناراکردنا تسد یدودح ات دناوت یم یرهش لوحت و دشر نیا ینیب شیپ هک درک دهاوخ دیدشت
 ت ویفیک ندمآ نییاپ ،یعیبط عبانم بیرخت بجوم هب هدنیآ رد رهش هک یتالکشم اب و دشکب شلاچ هب ار یرهش هعسوت
 .دنک نایب ار دش دهاوخ ریگنابیرگ نآ اب رگید لئاسم و یعیبط تارطاخم شیازفا و یرهش تسیز طیحم
 اههتفای
  یاوهر  ازبا اوب ناووتیم ار شهوژپ نیا زا لصاح یاههتفای ،دشابیم یهوژپهدنیآ عون زا شهوژپ نیا شور هک اجنآ زا 
    یيوصا داوعبا ساوسا رب ویرانس فیرعت سپس و اه نارشیپ ییاسانش هب ادتبا شخب نیا رد .دومن یدنبعمج یهوژپهدنیآ
 .دش دهاوخ هتخادرپ نآ یاه صخاش و شهوژپ رد هدش فیرعت یمیيقا یروآ اات
 تاوساتم لیلحت جیاتن یانبم رب اهنارشیپ ییاسانش -1
   یومهم شوقن (یيصا لماوي) اهنارشیپ لیيحت و ییاسانش ،یهوژپهدنیآ رد هک دش صخشم شهوژپ یسانششور رد 
   یاروب ییاونبم (یمیيقا یروآاات رب رثوم لماوي) اهنارشیپ ییاسانش ورنیا زا .دنراد (هار هشقن) فادها هب یبایتسد رد
   .دوش نیویعت تاوساتم شور هطساو هب اهنارشیپ ،هلاقم نیا رد .دنوشیم اوسحم ییاهن یوگلا هئارا و ویرانس نیودت
    لوماوي هتوسد رد (اوه ناروشیپ) زیربت رهش رد یمیيقا یروآاات هب یبایتسد رب رثوم لماوي نیرت  هم هک داد ناشن جیاتن
   لوخاد یاوهدور زا تاافح و رهش نوماریپ زاب و زبس یضارا ،رهش لخاد زبس یضارا :زا دنترابي و دنراد رارق یطیحم
 ،        لیوس هژویو هوب یوعیبط یاهدادویور عووقو دیدوشت یونعی زیربت رد یمیيقا یيصا شلاچ اب جیاتن نیا .رهش نوماریپ و
   دیدوشت اوب هيباقم هک دش صخشم نیصصختم هاگدید زا فادها تیمها نییعت شخب رد ،نیا رب هوالي .دراد یناوخمه
   زا .دراد راروق تویولوا رد ییامرگ ریازج و امد شیازفا اب هيباقم یاهراکهار هب تبسن ،لیس هژیو هب یعیبط یاهدادیور
    عووقو تدوش و دادوعت شیازفا اب هيباقم هژیو هب یمیيقا تارییغت هب خساپ رد هناروآاات یوگلا کی هب یبایتسد ورنیا
-هندب و زبس یاهاضف هيمج زا یعیبط ضراوي یاقترا و تاافح یيک روط هب و یطیحم لماوي هب هجوت مزيتسم ،لیس
 .دشابیم یبآ یاه
 ویرانس فیرعت -2
   یيوصا ویرانوس .دوشیم فیرعت ویرانس هدنیآ رد یداهنشیپ یوگلا کی هب یبایتسد یارب ،یهوژپهدنیآ شور ساسا رب 
    نویا عوفر یاروب ،   توسا هوجاوم لیوس عوقو یالاب  جح و دادعت دیدشت اب زیربت رهش هک دوشیم حرطم تروص نیدب
     یويیيحت لدوم هوب هوجوت اب هلاقم نیا رد .دوش ذاختا دیاب یشهاک و یقابطنا یاهراکهار زا یاهيومجم ،یمیيقا شلاچ
      صخاوش توسیب بولاق رد و (یداوهن و یدوبلاک ،  یوطیحم) یيوصا دعب هس رد یمیيقا یروآاات لماوي ،هدش فیرعت
 تروص هب ویرانس نیا رد تلاح هس هجیتن رد .دندش فیرعت (یطیحم لماوي) ینوریب صخاش 0 و (اهتیيباق) ینورد
 :دوشیم حرطم ریز
 لوا تلاح(فلا  
  نویا رد عقاو رد .دشاب رثوم لیس شلاچ اب هيباقم رد دناوت یم رهش رد یطیحم و یعیبط طیارش هب هجوت تلاح نیا رد 
 شهاک هب رجنم نآ رد یتسیز عونت یاقترا نینچمه و رهش نوماریپ و لخاد زبس یاهاضف یاقترا و تاافح ،تیعضو
 .ددرگیم شلاچ نیا اب قابطنا و
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 مود تلاح (ب
 یا  هويومجم طیاروش نیا رد .دنراد ار ریثمت نیرتشیب لیس عوقو شهاک رد یدبلاک – یتخاسریز لماوي ،تلاح نیا رد 
  شیازوفا ،یحطس یاهبآ هکبش یارب یزیرهمانرب ،ریذپدیدجت یاهیيرنا زا هدافتسا لثم شهاک و یقابطنا یاهراکهار زا
 لرتنک ،رباعم هکبش نتخاس روآاات ،رادیاپ لقنولمح یاقترا ،لیس عوقو زا سپ یعمج طابترا یاههکبش هب یسرتسد
 ،اهیربراک ندوب یدرکيميدنچ هب هجوت ،هدنیالآ یاهیربراک رارقتسا زا یریگويج و زیمآهرطاخم یحاون رد اهیربراک
-      ااوت هوب روجنم یرهوش هعوسوت یاوه حروط رد یمیيقا یروآاات عوضوم هب هجوت و یرهش تفاب رد  کارت شیازفا
 .ددرگیم لیس ربارب رد زیربت نتخاسروآ

 موس تلاح (ج
   یاوقترا زا دونترابي لماوي نیا .دنتسه راذگریثات لیس شلاچ اب قابطنا رد یتیریدم و یداهن لماوي ،تلاح نیموس رد 
     نویا رد یوصوصخ شوخب یراذوگ هیامروس ، هوناروآاات یاهتیلاعف هب هجدوب  اصتخا ،هطوبرم ناریدم شناد حطس
    یگنهاومه و یگچراوپکی و یومیيقا تارییغت اب هيباقم یاهدربهار نییبت ،یمیيقا یاهراکهار ندوب بتارم هيسيس ،هنیمز
  رد زویربت یروآ ااوت هب رجنم و دنتسه یشهاک و یقابطنا یاهراکهار زا یبیکرت لماوي نیا هيومجم .یتیریدم حوطس
 .دنوشیم لیس ربارب

 ویرانس قیقدت و هیضرف نومزآ -3
 – یدبلاک داعبا ،زیربت رد یمیيقا تارییغت هب خساپ رد هک دسریم رظن هب هک دش حرطم تروص نیدب هلاقم نیا هیضرف 
 .دنوشیم اوسحم هناسانشموب یروآاات دعب نیرتراذگریثمت یتخاسریز
 و  یدوبلاک –  یتخاوسریز ،یطیحم -یعیبط یيصا دعب هس یانبم رب هلاقم نیا رد هدش فیرعت یيیيحت لدم هب هجوت اب 
  رد یومیيقا یروآ    ااوت هوب یبایتوسد روب رثوم لماوي نیرت  هم هک داد ناشن تاوساتم لیيحت جیاتن ،ییاورمکح -یداهن
      هیوضرف هوجیتن رد .(رهوش نووماریپ و لوخاد یبآ یاههندب و زبس یاهاضف) دنراد رارق یطیحم لماوي هزوح رد ،زیربت
  و یدوبلاک - یتخاوسریز ، یوطیحم –     یوعیبط دوعب هوس روه هک داد ناشن تاعلاطم رگید ترابي هب  دوشیم در روکذم
   توسا روما نیا دیوم اهلیيحت لاحنیا اب .دنتسه رثوم زیربت رهش یمیيقا یروآاات هب یبایتسد رد ،ییاورمکح -یداهن
-  هوتفای هوچرگا .یدبلاک – یتخاسریز هن و دنتسه یطیحم – یعیبط دعب هب هب طوبرم ،لماوي نیرترثوم و نیرت  هم هک
   یومیيقا تاروییغت هب خساپ رد زیربت رهش نتخاسروآاات رب یریثات چیه رگید دعب ود هک تسین انعم نیدب روکذم یاه
 .دنتسه تیمها زئاح دعب هس ره ورنیا زا .دنرادن
     روب دویکات یونعی لوا تولاح ،زیربت یمیيقا یروآاات رد شهوژپ ویرانس رد هدش فیرعت تلاح هس نایم رد نینچمه 
 .دریگیم رارق دییات دروم ،یتآ هناروآاات یاهوگلا نییعت تهج یبآ یاههندب و زبس یاهاضف
       هعوسوت رد بوسانمان تامادوقا هويمج زا ددوعتم لوماوي ریثمت تحت هک یناریا یاهرهش رد یطیحمتسیز یاهشلاچ 
  تاروییغت      .توسا هدوش یوناریا یاهرهوش رد یراوگاون بقاوي هب رجنم ،دشابیم تسیز طیحم هب هجوت مدي و یرهش
   اووسحم بوقاوي نیا قیداصم زا ،هریغ و اهلگنج یزوسشتآ ،یعیبط یاهدادیور دیدشت ،شیامرگ بلاق رد یمیيقا
   زا .توسا ناروحب هب ندش لیدبت لاح رد و تسا شیازفا لاح رد یمیيقا طیارش رد رییغت یناریا یاهرهش رد .دنوشیم



 334 ... تارییغت دوجوم تیعضو یسررب و ییاسانش

      هوب هوجوت اوب و زویربت رهوش رد یمیيقا تارییغت هب خساپ رد هناروآاات یوگلا کی هئارا ،هلاقم نیا یيصا فدهور نیا
 تارییغت ،یرهش یروآاات یيصا هتسد هس رد یرظن تاعلاطم ادتبا ساسا نیا رب .دوب رهش نیا رد  کاح یموب طیارش
 .دش ماجنا یسانشموب و یمیيقا
 یا هقباوس ،   دوش حروطم یوسانش مووب رد ادتبا هک یروآاات عوضوم هک تسا نآ رگنایب یرظن تاعلاطم جیاتن نیرت  هم 
 07  ادودوح) 0447     لاوس زا تارطاوخم روبارب رد و رهوش سایقم رد یروآاات دربراک نینچمه .دراد لاس 40 زا شیب
- ااوت هک داد ناشن هطوبرم نزادرپهیرظن هاگدید هعلاطم .تسا هتفای جاور یيمي تامادقا و یزاسرهش تایبدا رد (لاس
 ، یداوصتقا ، یياومتجا ، هناوسانش    مووب فادوها اوب اتدومي داعبا نیا .دراد فيتخم یاههفلوم و داعبا ،عاونا یرهش یروآ
 .دنوشیم حرطم یداهن و یدبلاک
- تویلاعف ریثمت تحت و یعیبط تروص ود هب یمیيقا تارییغت هک دمآ تسد هب هجیتن نیا ،تاعلاطم ساسا رب ،نینچمه 
     ود رد یومیيقا تاروییغت اوب هويباقم یاهراکهار .دراد اهرهش رد یریذپانناربج بقاوي هک دوشیم لصاح یناسنا یاه
 .دنریگیم رارق یشهاک و یقابطنا یيک هتسد
  هوب خساپ رد هناروآاات تامادقا هک دش صخشم و تفرگ رارق هعلاطم دروم یمیيقا یروآاات عوضوم رگید یفرط زا 
       هاگدوید زا هوناگدنچ و هدویچیپ یاهریوسفت لویلد هوب  .دونراد رارق یقابطنا یاهتیلاعف هزوح رد ابلاغ ،یمیيقا تارییغت
  یاوه  هوفلوم اوما ،  درادون دووجو یمیيقا یروآ اات هب یبایتسد یارب یتباث و درادناتسا صخاش ای لماي چیه ،یروآ اات
   هوچرگا .درویگیم رارق یداهن و یدبلاک ،یداصتقا ،یيامتجا ،هناسانشموب دعب جنپ رد یمومي روط هب یمیيقا یروآاات
 .دنراد رارق یموب طیارش ریثمت تحت اهصخاش
  یاوهدرکیور .تفرگ لکش 4537 ههد رد یرهش یسانشموب شناد هک دش صخشم یسانشموب هب طوبرم تاعلاطم رد 
  اومامت ، هناوسانش   مووب هعوسوت و هناوسانشموب یاههکبش ،رهش موب ،نردم یرهش یسانشموب نوچمه شناد نیا توافتم
 .دنوشیم اهرهش رد یرادیاپ هب رجنم
 ، یياومتجا ،یموب داعبا هب دوخ زین هناسانشموب دعب رب دیکات اب و یمیيقا تارییغت هب خساپ رد روآاات رهش یاهیگژیو 
 .دنوشیم  یسقت یداهن و یدبلاک ،یداصتقا
   یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ریذپ بیسآ یا هدنیازف تروص هب  دارفا و  عماوج  هک توسا عوضووم نویا رگ نایب ریخا نایلاس رد هداتفا قافوتا یایالوب
      ثداوووح عوووقو زا دعووب اوت بويغا یریذپ بیسآ و کسیر شهاک ،لاح نیا اب .دنا هتفای  شیازفا  زین اه کسیر و هدش
  ضروعم    رد هراوومه ناوش    یومئاد ییاویوپ و روییغت هطساو هوب اهرهوش هک تسا  یلاح  رد  نیا .دنوش یم هتشاگنا هدیدان
  تیریدووم و ههجاووم تهج یبسانم یاهوگلا و اه شور دوجو دنمزاین هک دوب دنهاوخ یدیدج یاه بیسآ و تارطخ
  نیونچ رد .  دنتوسه    دووخ فويتخم داعبا رد روآ ااوت یحطس هب ندیسر دنمزاین اهرهش عقاو  رد . دنشاب  یم حناوس نویا
    ار (یناسوونا و یعیبووط زا  وويا) یا   هوثداح و شلاوچ هنوگ  ره  یارب  ار مزال یگدامآ ناش نادنورهش و اهرهش یطیارش
  ناوش  ماوگ  هوب  ماوگ تکرح و اه نآ یرهوش تیریدم و اهرهش نیا شزیخ و هدارا تسا   هم  هک  هچ نآ و تشاد دنهاوخ
     شیازووفا زا یریگويووج یاروب ور نویا زا . توسا روآ   ااوت یاهرهوش   هوب   ندوش   روت  کویدزن و هدامآ یاهرهش تمسب
   هووک یا         هوعماج رد یتووق طاوقن هوچ هوکنیا و ییاوسانش یويحم هوعماج یروآ   ااوت اوت دراد  ترورض ، یریذپ بیوسآ
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  .توفرگ   هروهب    اوهنآ زا ناووت    یوم هوک دراد دووجو ، هدونیآ رد هعسوت نما ریسم نتخاس یارب .تسا  هحناوس  شوختوسد
  دنتوسه  یا  هعوسوت   تاروثا      یاراد هوک حناووس هوب بوسانم شنکاو یارجا و یحارط یارب مدروم یروآ ااوت ییاسانوش
 یضعوب دهاوش ناهج ،هتشذگ یاه لاس رد هک تسا نآ زا یکاح یعیبط یایالب و  ثداوح عوقو یسررب .دراد ترورض
  هچرووگا . دوووب  نیوچ  ناوچیوس  ۀزرول نیمز و انیرتاک دابدرگ ،ایسآ یمانوس دننام یعیبط ۀدشن ینیب شیپ یاه هرطاخم زا
  ترووص  هووب  دارووفا و عماوج ،نیا دوجو اب اما .تسا رثؤم اه نارحب راثآ شهاک رد هدننک ینیب شیپ یاهرازبا  زا  یضعوب
  اوت بيغا یریذپ بیوسآ و کسویر شهاوک  لاح  نیا اب ،دنا هتفای شیازفا زین اه کسیر و هدش روتریذوپ بیسآ یا هدنیازف
   لاوبند  هووب  یرهووش  تاعلاطووم رد  یروآ اات  ثحب دنور نیا لابند هب .ونوش یم هوتشاگنا هدویداون حناوس عوقو زا دعب
 و  یياومتجا  تالکشووم زا  یشاوون  یاوه  شلاوچ و  اوه تیدودحم اب طابترا رد هک دش حرطم یرهش یاه بیسآ  شهاک
 ار  نادنورهووش هافر هک  تسا  ییاهدرکيمي ظفح یارب رهش  ییاناوت  موهفم هب ،یرهش یروآ اات .تسا یرهش یداصتقا
  ماظوون نآ  فيتخووم  ءازوجا نیب طباور و اه تیصاخ زا یشان یرهش ماظن کی رد یروآ اات ،بیترت نیدب .دنک  هاروف
  ۀوجیتن - دنتوسه  رویغتم طیارش اب قابطنا و شونکاو هوب رداوق هک ییاهرهش -روآ اات یاهرهش ،ور نیا  زا . تسا یرهش
 و  شناد ،اهداهن ،تخاسریز ینعی یرهش ماظن هدنزاس یدیيک ءازجا راهچ مامت رد دنم ماظن ِررییغت و هبناجدنوچ هيخادوم
  ینیوشنرهش ، راوگاون عیاقو ، یيقا رییغوت هيیوسو هوب هدمآدیدپ یاه شلاوچ یسانشزاوب فده اب هک  دنتسه اه   تسیوسوکا
 .تسا هدمآ دیدپ ریخا یاه لاوس  رد ،یداصتوقا دوکر و عیرس
  یوسانش  مووب دروکیور اب یمیيقا یروآ اات یاهیگژیو و اه هفلؤم " هک دش حرطم تروص نیدب هلاقم نیا لوا شسرپ 
  یاوهداهن و نادنمشیدنا هاگدید یسررب و یرظن ینابم شخب رد هتفرگ تروص تاعلاطم هب هجوت اب ."؟تسیچ یرهش
    هاگدوید اوب یومیيقا یروآاات نینچمه و یرهش یسانشموب درکیور ،یمیيقا تارییغت ،یروآاات  وصخ رد هطوبرم
  یاوهراکهار زا یبیکرت اب هک تسا یراذگ تسایس دنیارف یيون یمیيقا یروآ اات هک دش لصاح هجیتن نیا ،هناسانشموب
  یومیيقا  تاروییغت  هوب  خوساپ  نموض ،هعماج رد دوجوم یاه تیفرا زا هدافتسا اب و (یقابطنا اتدمي) یشهاک و یقابطنا
 .دوش یم یرادیاپ هب رجنم
  یتخاوسریز- یدبلاک ،یداصتقا ،یگنهرف–- یيامتجا ،یطیحمتسیز هناگجنپ داعبا رد یمیيقا یروآاات ،یيک روط هب 
   عوونتم ییاوه  صخاوش و اوه  هوفلؤم لماش طیارش بسح رب داعبا نیا زا کی ره .دشابیم حرطم ییاورمکح -یداهن و
 یروآ   ااوت تویهام و تویيک ،اهرهش یموب یاهیگژیو رد توافت  غریيي هک تسا نآ رگنایب یرظن تاعلاطم .دنتسه
   زا کوی روه رد یمیيقا یروآاات یمومي یاههفلوم هک یروط هب ،تسا رگیدکی اب هباشم فيتخم یاهرهش رد یمیيقا
 :دشابیم ریز حرش هب هدش حرطم هناگجنپ داعبا
 .تعیبط زا تاافح و اوه ،یتسیز عونت ،یبآ یاههندب ،زبس یاضف ،موب راتخاس :یطیحمتسیز -
   هویوش و گونهرف ،یتیعمج راتخاس ،یتشادهب تبقارم ،شزومآ ،یناسرعالطا و یهاگآ ،تايالطا و شناد :یيامتجا -
 .یگدنز
 .یداصتقا راتخاس ،تراجت ،یروآون :یداصتقا -
  عوون ،   یرهوش توفاب و مروف ، کویفارت ، تاوطابترا ، یرهوش تاعیاض ،االضاف و اآ ،یيرنا :یتخاسریز - یدبلاک -
 .یرهش هعسوت



 134 ... تارییغت دوجوم تیعضو یسررب و ییاسانش

 .ییارجا هاگتسد ،یطیحمتسیز یاههمانرب و دربهار ،یرادرهش هجدوب ،تکراشم :ییاورمکح – یداهن -
    اوب .توسا رویغتم ، قووف یمومي یاههفلوم اب طبترم یاهصخاش ،اهرهش توافتم تیعضو و یموب طیارش هب هجوت اب 
 .دشابیم یرادیاپ هب یبایتسد اتیاهن و یمیيقا تارییغت اب قابطنا ،یمیيقا یروآاات یيصا فده ،لاحنیا

   رد نآ زا لوصاح یاوه   شلاوچ و یومیيقا تاروییغت تیعضو یگنوگچ" رب ینبم هلاقم نیا مود شسرپ هب خساپ تهج 
    زوین یومیيقا تاروییغت تیعضو ،رهش نیا رد یمیيقا یروآاات یاههفلوم تخانش نمض مراهچ شخب رد ،"زیربت رهش
  ییوگخوساپ مدي نینچمه و فرط کی زا دماراک و زور هب تايالطا دوجو مدي هب هجوت اب هنیمز نیا رد .دش یسررب
   یومیيقا تاروییغت تیعضو ییاسانش ،(دوب یمیيقا تارییغت هدیدپ اب ییانشآ نادقف زا یشان اتدمي هک) هطوبرم یاهداهن
       لاوح رد هوک داد ناوشن جیاوتن .توفرگ ترووص هنیمز نیا رد رخاتم اتبسن تالاقم رورم و ققحم تادهاشم ساسا رب
 ،     (اومد شیازوفا) شیاومرگ هدویدپ زوروب :تسا هجاوم یمیيقا تارییغت زا لصاح یيصا شلاچ هس اب زیربت رهش رضاح
 .یرهش ییامرگ ریازج یریگلکش و لیس عوقو دیدشت
   ناوشن ییاویفارغج -  یومیيقا یاهیزاسلدم ساسا رب اه نآ یمیيقا یاهینیبشیپ هژیو هب نیشیپ نارگشهوژپ تاعلاطم 
  دوهاوخ هجاوم یاهجرد 2/0 یامد شیازفا طسوتم اب (4947 ات 4337) هلاس 40 یرامآ هرود کی رد زیربت رهش هک داد
 .دیسر دهاوخ زین هجرد 3 هب اهناتسبات رد هژیو هب نازیم نیا .دش
   هدوزوفا اوه نآ تدش رب ،شراب دادعت شهاک و امد شیازفا  غریيي .دشابیم لیس زورب دیدشت هب طوبرم مود شلاچ 
  یاوه  شوخب هژویو هب رهش زا ییاهشخب ،بیش  ک و یتشد هنهپ رد رهش یریگرارق تیعقوم هب هجوت اب هک تسا هدش
  راروق لیس و دیدش یگتفرگبآ ضرعم رد طاقن ریاس زا شیب ،دورنارهم هناخدور هیشاح و ( ک بیش تيي هب) یزکرم
 ، االیوس تکرح ریسم رد یيصا رباعم ثادحا هژیو هب هطباض نودب یاهزاسوتخاس لیلد هب ریخا یاهلاس رد .دنراد
 .تسا هدش دیدشت شلاچ نیا
     مدوي لویلد هوب .دوشاب  یوم رهوش رد ییامرگ ریازج یریگلکش ،یمیيقا تارییغت ریثمت تحت زیربت رهش شلاچ نیموس 
  اوما   دوشابیمن ریذپناکما فيتخم طاقن نایم امد فالتخا یریگهزادنا ،رهش فيتخم طاقن رد یسانشاوه هاگتسیا دوجو
 رهشورسخ یسانشاوه هاگتسیا اب نآ هسیاقم و (رهش هاگتسیا اهنت) زیربت یييملانیب هاگدورف یسانشاوه هاگتسیا یسررب
   رواوجم یحاوون زا رتمرگ دارگ یتناس هجرد 7/7 ات 9/4 زیربت رهش یامد هک تسا نآ رگنایب ،(زیربت هب رهش نیرتکیدزن)
    رد ییاومد فالتوخا نویا ، رهوش زکرم رد اهتیلاعف عونت و ینامتخاس  کارت ،تیعمج زکرمت هب هجوت اب .دشابیم دوخ
   یراومآ یاوه  هداد نیونچمه .توسا رتشیب رهش زکرم رد یرهش ییامرگ ریازج رگید ترابي هب ،دش دهاوخ رتشیب زکرم
 .دشابیم بش زا رتشیب زور رد و ناتسمز زا رتشیب ناتسبات لصف رد ییامرگ هریزج تدش هک دهدیم ناشن ناققحم
   عبانم
 .927-537 :(37)0 ،یا هقطنم یزیر همانرب ،زیربت رهشنالک یاوه یگدولآ یدنب هنهپ و یبایزرا ،(0397)نارگید و یضترم ،داژن لیعمسا

 - یوناریا  یاهرهوش  تویوه  هوب  یوهد  لکوش رد کیيولوکا یطیحم لماوي یسررب ،(0397)شرآ ،یناهفصا نابابرا و ارهز ،یناشورف ییاباب

 .دزی ،ناریا یموب یزاسرهش و یرامعم یيم شیامه ،یمالسا

  هعوسوت و  یزویر  هومانرب ،( ناوغیم  یاتوسور : هوعلاطم  درووم) رادیاپ یرگشدرگ یارب کیژتارتسا یرازبا ،تاوساتم ،(0397)یيي دیس ،یردب
 .37 -40 :صص ،97 ش ،یرگشدرگ
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 .07-37 :07 ،یيامتجا مويي ،یشیدنا هدنیآ هزوح رد شهوژپ یاه شور ،(3397)اضردمحم ،یگرزب

 یشان یداصتقا و یيامتجا تاریثات و تالوحت شجنس و (BRT) یرهش وردنت یاهسوبوتا لقن و لمح هناماس لیيحت ،(9397)دماح ،یتیب
 .37-90 :(30)37 یزیرهمانرب و ایفارغج ،زیربت رهشنالک رد نوماریپ یاههزوح رب نآ زا

  طیوحم  یرادویاپ  هوب یبایتسد رد اه¬نآ دربراک و یرهش یيولوکا دیدج درکیور یموهفم یاه¬لدم دربراک یسررب ،(7397)وتسرپ ،رویرپ
 .30-30 :05 و 05 ،راگنرهش ،یرهش تسیز

 و  موويي یهوژپ هدنیآ زکرم ،واک و دنک یارب ون یا هزوح یهوژپ هدنیآ :لوا  لصف ،اه شور و  یهافم ،یهوژپ هدنیآ ،(3397) یحرلادبي ،ماردپ
 .نارهت ،لوا پاچ ،یيافد عیانص یتاقیقحت و یشزومآ هسسؤم یيافد یروانف

 یا  هويحم یاوهکراپ :یدروم هنومن ،یکیيولوکا درکیور اب یرهش زبس یاهاضف و اهکراپ یسرتسد هنارس یبایزرا ،(0397)هیضار ،یرومیت
 .37-99 :(7)9 ،یرهش هعسوت و ایفارغج ،زیربت رهشنالک

 هلاقم ،زیربت رهشنالک یدروم هنومن ،یهوژپهدنیآ درکیور اب رهش زبس یاضف هعسوت یکیيولوکا راتخاس یزاسوگلا ،(0397)هیضار ،یرومیت
 .زیربت .زیربت هاگشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هتشر یرتکد

 .7-57 :(7)5 یطیحم تارطاخم تیریدم ،ليملانیب طباور و قوقح یانبم رب ناریا رد یعیبط تارطاخم شهاک دربهار ،(3397)یيي ،یدج

 .نارهت ،لوا پاچ ،تمس ،یناسنا مويي رد قیقحت شور رب یا همدقم ،(3397)اضردمحم ،این ظفاح

  هاگوشناد ،  یروتکد هولاقم ،زیربت رهشنالک :یدروم هنومن ،ازفانایم هعسوت رب دیکات اب یدبلاک – ییاضف هعسوت یبایزرا ،(7397)ربکا ،یمیحر
 .زیربت ،زیربت

  یاوه  هويحم  هولزلز :یدروم هعلاطم  یعیبط حناوس ربارب رد یرهش عماوج یداهن و یداصتقا یروآ اات یبایزرا ،(7397)اضردمحم ،ییاضر
 .27-39 :صص ،9 ش ،نارحب تیریدم ،نارهت رهش

 رد تفت رهش :یدروم هعلاطم) ،تاوساتم لدم زا هدافتسا اب مادنا کچوک یاهرهش ییاضف یدربهار یزیر همانرب ،(0397)اضردمحم ،ییاضر
 .350-530صص ،0ش ،یرهش یزیر همانرب یایفارغج یاه شهوژپ ،(دزی ناتسا

 .777-797 :(9)7 ،ییایفارغج هشیدنا ،زیربت رهشنالک رد ییامرگ هریزج هدیدپ تخانش و یسررب ،(2397)دیجم ،هشفنب ییاضر

 ،(CBDM)  رووحم  عاومتجا  حناووس  تیریدوم رد نآ  یزاوس  صخاوش و یروآ  ااوت  یمووهفم  نیویبت ،(7397 ) ناروگید و یبتجم ،نایعیفر
 .37-70 :صص ،0ش ،07 هرود ،اضف شیامآ و یزیر همانرب

 یسدنهم یحارط ،یرهش  سیلوباتم رب دیکات اب رهش یيولوکا یایحا یبایزرا و لیيحت ،(0397)اضردمحا ،یفطل و یداهلادبي دیس ،روپشناد
 .7-77 :صص ،7 ش ،رظنم یيولوکا و

 ،نآ  یرویگ  هزادونا یاه صخاش یيیيحت یبایزرا و یيامتجا یروآ اات موهفم یسررب و نییبت ،(5397)هنامس ،یروصنم و هللا تزي ،مارآ ماس
 .7-79 :صص ،79 ش ،یيامتجا هعسوت و هافر یزیر همانرب

 ، یدوبلاک هعسوت یزیر همانرب ،یعیبط تارطاخم ربارب رد لباب رهش قطانم یروآ¬اات نازیم ییاضف لیيحت ،(5397) یرپ ،هاجزوریف یرکش
7(7):00-27. 

    .نارویا یزاوسرهش و نکوسم ترازو ،نآ یاه صخاش نییبت و یرهش هيومجم فیرعت ،(3397) ناریا یرامعم و یزاسرهش یلاي یاروش
 .نارهت
 سنارفنک ،یتآ هرود رد  یيقا رییغت طیارش تحت زیربت رهش هنیشیب و هنیمک یامد دنور ینیب شیپ ،(5397) اوقعی ،هوژپ نید و نیما ،یقداص

  یراویمه  نامزاوس  یدربراوک  یوميي  عماوج  هاگوشناد ، یوعیبط  عباونم و  توسیز  طیوحم ،یزرواشک یسدنهم رد نیون یاه شهوژپ یيم
 .جرک ،اه یرادرهش

 یهوژپ هدنیآ زکرم ،یهوژپ  هدنیآ رد هدافتسا دروم نونف زا یکی یفلد : تشه لصف ،اه شور و  یهافم ،یهوژپ هدنیآ ،(3397) لامکدیس ،نایئابط
 .نارهت ،لوا پاچ ،یيافد عیانص یتاقیقحت و یشزومآ هسسؤم یيافد یروانف و مويي
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    یويم شیاومه نیولوا ،0407  نارویا رد  ناوینب   شوناد  یاوه  تکروش  تیریدوم  یوهوژپ هدنیآ ،(7397) ناجرم ،یدبي و دمحم دیس ،این سابي
 .نارهت ،نارهت هاگشناد ،یهوژپ هدنیآ

 .نارهت ،لوا پاچ ،سموق ، یيقا رییغت (9397)  ساق ،یزیزي

  هدافتوسا اب (4747 -4477) هرود یط زیربت کیتپونیس هاگتسیا شراب و امد تارییغت یزاس هیبش ،(5397) سنوی ،هدازربکا و نیسح ،هرکاسي
 .907-027 :77 ،یطیحم تارطاخم و ایفارغج ،CanESM2 لدم یجورخ و (SDSM) یرامآ ییامن سایقمزیر زا

 ، ناروهت  یرادرهوش  کوی هقطنم :یدروم هنومن یلامتحا یاه¬هلزلز ربارب رد رهش یدبلاک یروآاات یبایزرا ،(5397)یيي ،جربراهچ یقشي
 .77-57 :(3)7 ،یدبلاک هعسوت یزیر¬همانرب

   و یوطیحم موويي هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یا هراوهام ریواصت شزادرپ اب زیربت یترارح هریزج هعلاطم ،(7397)کنارف ،یمیظي
 .زیربت هاگشناد ،یرامعم

 .32-547 :صص ،72 ش ،دنور ،یداصتقا یروآ اات یاه صخاش ،(0397)همطاف ،هاشلادبي و لضفلاوبا ،دنوثایغ

  موويي رد یا  هتوشر نایم تاعلاطم ،هچراپکی  یاداراپ ارف کی هباثم هب یهوژپ هدنیآ هتشر ارف یتخانش شور تاصتخم ،(7397)یدهم ،دار حتاف
 .097-757 :(7)5 ،یناسنا

 .99-70 :(9)37 ،ابیز یاهرنه ،زیربت رهشنالک یروآ اات یاه هفلؤم و داعبا لیيحت و یبایزرا ،(7397)اضردمحم ،شاتهب دازرف

   یمالوسا رون ه هاگوشناد ، یروتکد هلاقم ،زیربت رهش :یدروم هعلاطم ،یرهش یروآاات یيامتجا داعبا نییبت ،(9397)اضردمحم ،شاتهبدازرف
 .زیربت ،زیربت

 و یزیرهمانرب ،دزی رهش یرگشدرگ یدربهار یزیرهمانرب رد تاوساتم کینکت شقن ،(0397)اضرریما ،ریسمرگ نایرواخ و رفص ،یتمحردئاق
 .327-547 :صص ،47 ش ،اضف شیامآ

 شور زا هدافتسا اب زیربت یرهش ۀيومجم ۀدودحم رد یرهش ۀعسوت یارب (LSA) یضارا بسانت لیيحت ،(7397)نارگید و لوسر ،ینابرق
 .7-07 :3 ،یاهقطنم – یرهش شیامآ و ایفارغج ،یبتارم هيسيس دنیارف لیيحت

 : یدرووم  هونومن ،(هلزلز) نارحب ربارب رد رهش یروآاات رب رثؤم یاههفلؤم شجنس تهج یموهفم اوچراچ نیودت ،(0397)دواد ،یمااک
 .نارهت ،نارهت تاقیقحت و مويي دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزاسرهش هتشر یرتکد هلاقم ،نارهت رهش

 .نارهت ، هدفه پاچ ،تمس ،یسانشاوه و اآ ینابم ،(4397)لويهب ،یناجیيي و اضردمحم ،ینایواک

 .59-39 :صص ،03 ش ،77 هرود ،رهپس ،یرهش تاعلاطم رد وگاکیش بتکم یاه هتفگان رب یشرگن ،(7397)یفطصم ،همشچ هد یدمحم

 رهش :هعلاطم دروم ،هلزلز هرطاخم ربارب رد یرهش یدبلاک یروآاات نازیم یبایزرا ،(0397)نسحم ،داژندحا و یدهم ،جزید نیرس یدمحم
 .947-077 :(7)9 ،یطیحم تارطاخم ییاضف لیيحت ،ناجنز

 ،  یرهوش یزویر-همانرب و ایفارغج هتشر یرتکد هلاقم ،زیربت رهشنالک ییاضف هعسوت کیيولوکا لیيحت و یبایزرا ،(9397)نسح ،هدازدومحم
 زیربت ،زیربت هاگشناد

 .00-40 :59 ،تفایهر ،اه شور و  یهافم ،یهوژپ هدنیآ ،(0397)یدهم ،نایزورون و هللا تجح ،روپ یدارم

 .زیربت ،زیربت یرادرهش ،یيیصفت حرط تاررقم و طباوض شرازگ ،(7397)زیربت یرادرهش یرامعم و یزاسرهش تنواعم
 :یدروم هنومن ،یزیر همانرب یاه¬لدم زا هدافتسا اب هلزلز ربارب رد اهرهش یدبلاک یروآاات فیط یبایزرا ،(5397) نارگید و دیعس ،یکيم

 .3-47 :(0)7 ،یدبلاک هعسوت یزیرهمانرب ،مالیا رهش

  یاوه هنومن رب یهاگن اب ،یزیر همانرب رد یرهش یسانش موب شناد زا یریگ هرهب و اه شرگن لیيحت ،(2397)رهچونم ،نایبیبط و هدیپس ،دحوم
 .357-337:صص ،7ش ، تسیب هرود ،تسیز طیحم یيولونکت و مويي ،یيحم ات یيم یاه همانرب زا یدروم

  ناتوسا  یزاوسرهش و هار لک هرادا ،یزاسرهش و هار ترازو ،مود و لوا شخب ،زیربت یرهش هيومجم حرط ،(3397)اتسیز رواشم نیسدنهم
 .زیربت ،یقرش ناجیابرذآ

 .مود شیاریو ،یزیر همانرب و تاعلاطم یرظن ینابم :لوا ديج ،دهشم هیحان (عماج) نارمي و هعسوت حرط ،(0397)داهنرف رواشم نیسدنهم
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 هار ترازو ،مود و لوا ديج ،دوجوم عضو یطیحم شرازگ ،زیربت رهش (عماج) نارمي و هعسوت حرط ،(7397)طیحم شقن رواشم نیسدنهم
 .زیربت ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا یزاسرهش و هار لک هرادا ،یزاسرهش و

 ،     نآ هعوسوت و ظوفح یاروب یداهنوشیپ یاوهراکهار و زیربت رهش یکیيولوکا یاه هکبش ،(3397)ناگژم ،سینب یقداص و اضریيي ،یيیئاکیم
 .90-70 :صص ،7 ش ،تسیز طیحم یاه شهوژپ

  یياومتجا  دروبهار ،  یويقا رییغت  وصخ رد ناریا یمالسا یروهمج یاهتسایس یبایزرا ،(0397)قداص دمحم ،یدحا و نسحم ،یرصان
 .77-30 :77 ،یگنهرف

 مويي یهوژپ هدنیآ زکرم ،تدم دنيب یریگ  یمصت یارب یرازبا ویرانس : هن  لصف ،اه شور و  یهافم ،یهوژپ هدنیآ ،(3397) مانهب ،هداز یروپن
 .نارهت ،لوا پاچ ،یيافد عیانص یتاقیقحت و یشزومآ هسسؤم یيافد یروانف و

 جدننس یرهش تسدورف یاه هاگتنوکس هدنیآ تیعضو رب رثؤم یدیيک لماوي ییاسانش ،(0397) اضردمحم ،یدمحمروپ و ثرمویک ،یمیعن
 .90-05 :47 ،یرهش تاعلاطم ،یهوژپ هدنیآ دربراک رب دیکمت اب

  تیریدوم ،  تاروثا و اهدرواتوسد ،تاظحالم ،شناد تیریدم درکیور اب یناسنا مويي رد یهوژپ هدنیآ ،(5397) نارگید و لامک دیس ،یظياو
 .79-50 :(9)0 ،یتلود یاه نامزاس

 و  دادوما ،( زویربت  رهوش :یدروم هعلاطم) االیس رطخ لباقم رد اهرهش یریذپ بیسآ یدنب هنهپزیر ،(2397) نارگید و نسح دمحم ،ینادزی
 .99-00 :(59)3 ،تاجن
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