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  یرهش هدوسرف تفاب یاهاضفرد یگدنز تیفیک لیلحت
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 1یناساس ناگژم
  یمالسا دازآ هاگشناد ،نویراد دحاو ،یملع تایه وضع و رایداتسا

 یناساس ارهز
 یرامعم دشرا یسانشراک

 یحیبذ نیسح
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یملع تایه وضع و رایشناد

 16/12/1196 :شریذپ رودص خیرات 10/62/1196:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 هب و تسا هتفگ رارق هجوتدروم فلتخم ياه هتشر زا يرايسب تاعلاطم رد يا هدرتسگ روط هب يگدنز تيفيك موهفم ريخا ياه لاس رد
 و يعامتجا ،يگنهرف هدمع تالکشم ليلد هب اهرهش ميدق ياه تفاب .دوش يم حرطم يرهش نالوسم و نازير همانرب يلصا فده ناونع
 يوگلا اب اهرهش ميدق تفاب يناوخمه و قيبطت مدع ناريا رد .دنتسه يگدنز تيفيك رظنم زا يرهش قطانم نيرتريذپ بيسآ يدبلاك
 فده .دشابيم هدوسرف ياهتفاب هلمج زا زين زاريش راقفلاوذ ديس هلحم .تسا هديدرگ قطانم نيا تيفيك لوزن ببس ،ينيشنرهش ديدج
 و اه هداد يروآ عمج شور .تسا يدربراك عون زا رضاح قيقحت .دشاب يم هلحم نيا رد يگدنز تيفيك شجنس ،رضاح شهوژپ
 تيهام و عوضوم ،رظندروم فادها هب هجوت اب يسررب و هعلاطم شور و (يا همانشسرپ) يناديم و يا هناخباتك تروص هب تاعالطا
 رارق يسررب دروم و هدش باختنا رفن 088 ناركوك لومرف زا هدافتسا اب رظندروم يرامآ هعماج .دشاب يم يليلحت -يفيصوت ،شهوژپ

 شهوژپ ياه صخاش ناونع  هب يدبلاك- يطيحم و يداصتقا ،يطيحم تسيز ،يگنهرف -يعامتجا ياه تيفيك نينچمه .دنا هتفرگ
 يعامتجا تيفيك هك دهد يم ناشن قيقحت جياتن .تفرگ رارق ليلحت و هيزجت دروم SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب اه هداد .ديدرگ نييعت
 تيفيك تياهن رد ئ يطيحم تسيز ،(يدبلاك) يطيحم تيفيك بيترت هب نآ زا سپ و دشاب يم اه تيفيك رياس زا شيب يگنهرف
 .دشاب يم طسوتم حطس ريز نازيم نيا هك تسا هدش يبايزرا 11/2 نيگنايم اب يگدنز تيفيك نازيم .تسا هتفرگ رارق يداصتقا
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 همدقم -1
 اب یرهش طیحم هب جایتحا ،دوخ یاقب نینچمه و نانکاس یتمالس ظفح یارب هک تسا ییایوپ و هدنز ناگرا رهش ره
 رد یگدنز تیفیک ات تسا هدیشوک هراومه ینیشنرهش زاغآ زا ناسنا اذل .(0 :0196 ،داژن یمارهب) دراد بسانم تیفیک
 هنازادرپ لایخ و یلیخت تایرظن زا .دنا هتفای شرتسگ یعیسو فیط رد اه شالت نیا .دشخب دوبهب ار دوخ تسیز طیحم
 ای و یلمع تامادقا ات ،هتفرگ خیرات رساترس رد نادنمرنه و نادنمشناد و نافوسلیف هشیدنا رد «اهرهش نامرآ»
 یا هنوگ هب ناریا یاهرهش رضاح نامز رد .(0 :4196 ،ینیرحب) ریخا یاه ههد رد نوگانوگ ناصصختم هنایارگدركلمع
 و یتخاسریز ،ییاورمكح ،یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا تالكشم و لئاسم عاونا اب ،یگدنز تیفیک ظاحل هب هک دنتسه
 و ینابناهجدار) دنبای یم یرهش طیحم تیفیک هلوقم اب میقتسم یطابترا زین تاعوضوم نیا و دنا هجاوم یطیحم تسیز
 باسح هب یرهش یاه همانرب و اه حرط فده نیرت یلصا ناونع هب یرهش طیحم تیفیک اقترا اذل ،(10 :2196 ،یوترپ
 رد یگدوسرف راثآ زا هک دنتسه یا هدوسرف و نهک یاه تفاب ،یرهش طیحم یاه شخب نیرتمهم رگید یوس زا .دیآ یم
 یسانش تخیر رظنم زا .دومن هراشا قطانم نیا یعامتجا و یطیحم تسیز ،یدبلاک داعبا رد یگدوسرف هب ناوت یم اه نآ
 نآ یاه یربراک یریگ لكش و تخاس ریز هكبش نادقف هک دنشاب یم هنادزیر و هتشاد راو مادنا یتلاح ،اه تفاب نیا بلغا
  .(09 :1196 ،ینیسح) دشاب یم
 یاهبآ زا یشان یاه یگدولآ یهاگ و هدرب جنر یتشادهبریغ یاضف و لزان یطیحم تسیز تیفیک زا الومعم اه تفاب نیا

 عویش ،راجیتسا یالاب تبسن ،زاجم ریغ تنوكس .دوش یم هدید اهنآ رد هلابز یروآ عمج و بالضاف متسیس ،یحطس
 یعامتجا یاه  یگژیو زا ،ناوناب و ناکدوک یارب هژیو هب ینماان و یراكهزب و یراتفر یاه یراجنهان عاونا و دایتعا
 نیا رد یطیحم تیفیک نوزفازور لزنت ببس هک تالكشم نیا .(40 :2196 ،یدزیا) دشاب یم اهرهش هدوسرف تفاب
  هب ار یرهش نهک یاه تفاب رد یگدنز تیفیک هب هجوت تیمها ددرگ یم اهنآ رد یگدنز نایرج رد لالتخا و اه تفاب

  .دهد یم ناشن یبوخ
 قیقحت هنیشیپ -8
6 ههد رد یگدنز تیفیک تاقیقحت  و نارگشهوژپ و ناققحم تیامح تحت و دش دلوتم اكیرمآ هدحتم تالایا رد 211
 هافر رصانع یداصتقاریغ هعلاطم فده اب اه هداد لیلحت و یروآ عمج هنیمز رد دنم هقالع و یمومع یاهنامزاس نینچمه
 هک ییاه صخاش ساسارب ار یرهش فلتخم یحاون دندرک شالت ناققحم .(Maggino, 2010) تفرگ رارق یعامتجا
  .دننک هعلاطم دندرک یم فیرعت یگدنز تیفیک یارب
 ار دوخ رظن دروم یاه هجنس كیره WHO6,UN0, UNDP9 دننام یللملا نیب یاه نامزاس ،ناققحم زا هتسد نیا رانکرد
  .(Van Kamp et al, 2003: 5-6) دنا هداد هئارا یگدنز تیفیک اب هطبار رد
 .تسا  هدش هدروآ 6 لودج رد روشک لخاد و جراخ رد هنیمز نیا رد هتفرگ تروص تاقیقحت زا یخرب

                                                           
1 World Health Organization 
2 United Nations 
3 United Nations Development Programme 
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 (2291 ،ناگدنسیون) یگدنز تیفیک صوصخ رد هتفرگ تروص تاقیقحت :8 لودج

 شهوژپ عوضوم لاس ققحم
 یرهش نكسم رب دیکات اب یرهش یگدنز تیفیک ساسارب اداناک یاهرهش یدنب هقبط 1116 سورتیمید

 2220 كیس
 هدافتسا اب یسانش تیعمج و یداصتقا –یعامتجا یاه یگژیو هب هجوت اب یرهش یگدنز تیفیک ینهذ دعب یسررب اب روپاگنس رد یگدنز تیفیک تیعضو هعلاطم
 تالیصحت حطس و هناخ هزادنا ،دمآرد نازیم اب طابترا رد یرامآ یاهنومزآ زا

 و نیگنلآ
 ناراكمه

6220 
 ینهذ یاه صخاش زا هدافتسا اب لوبناتسا رهش رد یگدنز تیفیک یاه صخاش یسررب

 و کولاش
 وگودرو

0220 
 یدرف دشر -4 یدام یتسیزهب ساسحا -9 یصخش نیب طباور -0 یناجیه یتسیزهب ساسحا -6 :لماش یگدنز تیفیک یارب صخاش تشه ندرک صخشم
 قوقح -1 یعامتجا لاخدا و شریذپ -1 تشونرس نییعت قح -1 یكیزیف یتسیزهب ساسحا -0

 یرهش طیحم كی رد ینهذ و ینیع تروص هب یطیحم تسیز و یكیزیف ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا رد یگدنز تیفیک هعلاطم 1220 ساد
 ینهذ یاه صخاش زا هدافتسا اب ناویات رد هپیات نانکاس یگدنز تیفیک یسررب 1220 یل

20 ناراكمه و وویا 12 
 ندنام یارب:یساورک ییاتسور قطانم رد یگدنز تیفیک شجنس تهج رد یساورک ییاتسور قطانم رد لاس 00-40 ینس هورگ نیب زا 461 هنومن مجح باختنا
 نآ کرت ای

 «؟تسا یگدنز تیفیک یبایزرا یارب یعنام ییاتسور یتنس یگدنز كبس ایآ» ناونع اب یشهوژپ یط نیچ ییاتسور یحاون رد یگدنز تیفیک یسررب 1220 ناراكمه و ویل

 0620 زنارام
 طبترم یاهتسایس ماجنا دنور یسررب ماجنارس و یگدنز تیفیک و یرهش ینیع طیارش نیب طابترا یسررب یارب هدافتسا دروم یموهفم یاهلدم زا یدادعت حیرشت
 یرهش یگدنز تیفیک تاعلاطم هنیمز رد یراتفر یاهشهوژپ و تسیز  طیحم اب

96 دازکاپ 61 
 هرطیس نارود مامتا و یرهش ناحارط یارب یرهش یاه طیحم یفیک ءاقترا نتسناد هفیظو و یرهش یحارط یریگ لكش رب رثؤم لماوع و یطیحم تیفیک یسررب
 «نادنورهش هقوعم هبلاطم ،یرهش طیحم تیفیک :یرهش یحارط» ناونع تحت یا هلاقم رد تیمک

 و یبکوک
 ناراكمه

4196 
 و ینهذ دعب ناماوت نتفرگ رظنرد رب دیکات و یگدنز تّجیفیک یاه صخاش و اهرایعم نایب و تیمک اب تیفیک موهفم لباقت و یرهش یگدنز تیفیک میهافم یسررب
 « اه صخاش و فیراعت ،یرهش زکارم رد یرهش یگدنز تّجیفیک یزیر همانرب» ناونع تحت یشهوژپ رد فیراعت رد یرهش تیفیک ینیع

 سوباق دبنگ رهش فلتخم یحاون یگدنز تیفیک رد دوجوم یاه یرباربان یسررب 0196 هتلک و یمرجاج
 و ینارمع
 ناراكمه

1196 
 «ناتسیس هقطنم ییاتسور یاهراوناخ یهافر تارییغت و رقف هدننک نییعت یاه لماع » :ناونع اب یشهوژپ یط 9196-1196 یاهلاس یط یگدنز تیفیک یسررب

 و داژن یجاح
 ناراكمه

1196 
 زاریش دیدج و میدق تفاب رد یگدنز طیحم تیفیک زا نادنورهش تیاضر رب رثوم لماوع یسررب

 و نایعیفر
 ناراكمه

6196 
 یبایزرا» ی هلاقم رد رهش رد یراج تیعضو زا تفر نورب یارب یتاداهنشیپ هئارا و یرهش یمومع یاهاضف هب یسرتسد رظن زا رادروخرب رتمک قطانم ییاسانش
 « رال میدق رهش یدروم هنومن : ینورو ینزو رادومن زا هدافتسا اب یمومع یاهاضف زا یرادروخرب رد یرهش قطانم تیفیک

 و ینیسح هاش
 یلکوت

9196 
 60 هقطنم دروآدرو هلحم : هعلاطم دروم ،یرهش یگدنز تیفیک یاه صخاش لیلحت» ی هلاقم رد یرهش یگدنز تیفیک یلک صخاش زا تیاضر حطس یسررب

 «نارهت رهش

  یگدنز تیفیک -8-1
 ار یفلتخم یاه هبنج و تسا یدعب دنچ یموهفم و تسا یا هخاش دنچ و یا هتشر دنچ یعوضوم یگدنز تیفیک
 یاه شزرا و نامز و ناكم زا و تسا یبسن نآ موهفم دنراد داقتعا یرایسب و (11 :1196 ،یفطل) دریگ یمربرد
 غارس ناوت یم یگدنز تیفیک یارب ار یددعتم و نوگانوگ ریسافت و ریباعت هچرگا .دریذپ یم ریثات یدرف و یعامتجا
 دیدج یناونع یگدنز تیفیک یخرب رظن زا .تسا هتفرگن تروص موهفم نیا یارب یناهج لوبق لباق فیرعت اما تفرگ
 هب یلک روط هب یگدنز تیفیک حالطصا رگید یخرب یارب .دشاب یم مدرم یناور و یدام یتسیزهب یمیدق موهفم یارب
 و تافص یخرب هب نینچمه و (نكسم تیفیک و یگدولآ لثم) دننک یم یگدنز نآ رد مدرم هک یطیحم تیعضو
 طیحم و مدرم یتسیزهب  مدع ای و یتسیزهب .دنک یم هراشا (تالیصحت نازیم تمالس لثم) مدرم دوخ یاه یگژیو
  .(91 :1196 ،ناراكمه و یناوضر) دور یم راک هب یگدنز تیفیک موهفم یارب هک تسا یریباعت زا زین اهنآ یگدنز
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 فیرعت یعامتجا یدنمتیاضر و یحور ،یمسج لآ هدیا تیعضو یانعم هب ار یگدنز تیفیک 6یناهج تشادهب نامزاس
 هارمه هب طیحم و یگدنز زا یدنمتیاضر ای یدرف ینامداش» ار یگدنز تیفیک رتاک .(M.Fayers, 2000: 3) دنک یم
 دنک یم فیرعت ،«دنک یم نییعت ار یلک یدنسرخ هک سوسحمان و سوسحم یاهروتکاف رگید نینچمه و لایما و اهزاین
(Cutter, 1985).  
 یاهزاین ندش هدروآرب زا نادنورهش تیاضر نازیم و تیعضو مهف یارب تسا یرایعم یگدنز تیفیک یلکروط هب
 .(996 :0196 ،ناراكمه و یئارس) ناشیگدنز داعبا اب طبترم
 یرهش طیحم تیفیک -8-1-1
 تیفیک هک درک نایب ناوت یم نیاربانب ،درادن ییانعم مینک یم یگدنز نآ رد هک یطیحم تیفیک نودب یگدنز تیفیک
 رد 2016 لاس رد وژیپ راب نیتسخن یارب .(14 :2196 ،ناراكمه و فابیلاق) .تسا یگدنز تیفیک زا تمسق كی طیحم
 هب هک ؛(00 ،1196 ،یرظن و یراتخم) درب راک هب یصصخت تروص هب ار یگدنز تیفیک هژاو "هافر و داصتقا" باتک
 طیحم تیفیک .(Hazelton, 1985: 26) دندرک یم دای"یرهش یاه نارحب" ناونع اب نآ زا هک دوب یلئاسم روهظ لابند
 یدبلاک و یگنهرف -یعامتجا طیارش زا تسا ترابع یرهش طیحم تیفیک :درک فیرعت هنوگ نیا ناوت یم ار یرهش
 اب طیحم كی» عقاو رد ؛دشاب یم طیحم نآ زا نادنورهش تیاضر مدع ای تیاضر نازیم ی هدنهد ناشن هک یرهش طیحم
 ،یكیزیف تسا نكمم هک ییاه یگژیو هطساو هب دنا نکاس نآ رد هک یتیعمج هب ار یدنمتیاضر و هافر سح ،الاب تیفیک
 .(Van poll, 1997: 17) «دنک یم لقتنم ،دنشاب نیدامن ای یعامتجا
 یرهش یزیر همانرب تسا دقتعم هک هتفرگ لكش یزاسرهش رد دیدج یدركیور یگدنز تیفیک موهفم ذوفن وترپ رد 
 ،الاب تیفیک اب نكسم ،تینما ،ینامداش ،تیاضر نوچمه یداصتقا و یعامتجا ،یطیحم ،یناور یاهزاین هب دیاب
 هجوت ،یدرکراک-یدبلاک فادها رب هوالع هریغ و ناكم سح ،یعامتجا تیوه ،لاغتشا یاهدیما ،تامدخ هب یسرتسد
 هدوسرف یاه تفاب فلتخم یرهش یاهاضف نایم رد هک اج نآ زا .(01 :1196 ،یقداص و داژن یدومحم) دشاب هتشاد
 یتایح ازجا درکراک ثیح زا مه و راتخاس ثیح زا مه نآ یتسیز ماظن هک دنتسه یرهش یاضف زا یشخب یرهش
  .تسا یرتشیب تیمها زیاح اهاضف نیا رد طیحم تیفیک  ثحب ،تسا  هدش یدمآراکان و لالتخا راچد دوخ
 یرهش هدوسرف تفاب رد طیحم تیفیک -8-1-1-1
 لزان حطس و یگدوسرف لیلد هب هک دوش یم قالطا اهرهش ینوناق هدودحم زا ییاه هصرع هب یرهش هدوسرف تفاب
 عوضوم نیا دهاش هراومه و ؛دنا هدروآ دوجو هب اهرهش یارب ار یصاخ تالكشم و لیاسم اهنآ رد یطیحم تیفیک
 نینکاس تیاضر و هتفاین ققحم دوخ تنوكس طیحم تیفیک اب طابترا رد نادنورهش تاعقوت اه تفاب نیا رد هک میتسه
 نادنورهش یاه هراگنا ییوس مه مدع رد ار بلطم نیا تلع ناوتب دیاش .دراد رارق ینییاپ حوطس رد یگدنز یاضف زا
 نازاسرهش یاهدركیور اب – دماجنا یم ناش یگدنز لحم زا نانآ یدنم تیاضر هب هک - بولطم یتسیز یاضف كی زا
 (626 :0196 ،ناراكمه و دنواکاک ) .تفای اه تفاب هنوگ نیا یهدناماس رد

                                                           
1 World Health Organization (WHO) 
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 یحاون و ازجا ریاس رب ،ساسا نیمه رب و ،دنا لكش یرهش هدودحم و میرح لخاد رد اه تفاب نیا لومعم روط هب
 یاقترا یارب نآ یازجا و رصانع تخانش و طیحم تیفیک موهفم کرد و مهف ور نیا زا .تسا راذگریثات زین یرهش
 یوس زا .دشاب هتشاد یرتشیب هجوت اه تفاب نیا هب دیاب یرهش یزیر همانرب و دسر یم رظن هب یرورض یرهش طیحم
 ،یگنهرف – یعامتجا یاه هورگ زا یا هدرتسگ فیط یرهش هعماج هک تشاد دیکات مهم نیا رب هراومه دیاب ،رگید
 یاهرایعم تسا نكمم دوخ یاهراجنه و شنیب عون بسانت هب اه هورگ نیا زا كیره .دریگرب رد ار ... و یلغش
 دوخ رهش طیحم تیفیک زا یدنمتیاضر یارب بیترت نیمه هب و تیلاعف و یگدنز لحم باختنا یارب ار یتوافتم
 یرهش هدوسرف یاه تفاب رد طیحم تیفیک موهفم هب دراد یعس شهوژپ نیا .(16 :9196 ،یناهفصا یمساق) دننیزگرب
 زا ار یرهش هدوسرف یاه تفاب طیحم تیفیک یاقترا رد رثوم یاهرازبا و اه هفلوم و هدرک دیکات نادنورهش هاگدید زا
  .دنک یسانشزاب نانآ هاگن

 یگدنز تیفیک یاه صخاش -8-1-8
 هئارا یگدنز تیفیک شجنس یارب یفلتخم یاه صخاش كی ره WHO و UNDP، UN لثم یللملا نیب یاه نامزاس
 ششوپ ار موهفم نیا یعامتجا و یداصتقا ،یطیحم داعبا یمامت یبیکرت و عماج یلكش هب هک یدركیور اما .دنا هدومن
  .(Van Kamp et al, 2003: 5-6) تسا هدیدرگن لصاح زگره دهد
 یگدنز یساسا دعب راهچ هک تسا یموهفم یگدنز تیفیک تفگ ناوتب دیاش رظن دروم عوضوم یموهفم میسرت یارب
 و هتفرگربرد ار یسایس -یگنهرف داعبا ،تیاهن رد و یعامتجا داعبا ،یطیحم تسیز داعبا ،یداصتقا داعبا ینعی ناسنا

 هتفگ هک روطنامه رگید یوس زا .(0 :1196 ،ناراكمه و ییالم یجرف) دنک نیمات ار درف تاراظتنا زا یدرادناتسا دح
 تاعلاطم یاه هزوح نیرت مهم زا هک یداصتقا و یطیحم تسیز ،(یدبلاک) یطیحم ،یگنهرف ،یعامتجا تیفیک دش
 یلصا صخاش 4 هلاقم نیا اذل .دنا هدش یفیک تفا راچد یرهش هدوسرف یاه تفاب رد ،دنشاب یم یگدنز تیفیک
 هعلاطم دروم هدودحم رد 6 لكش رادومن قبط ار یدبلاک- یطیحم و یداصتقا ،یطیحم تسیز ،یگنهرف -یعامتجا
  .دیامن یم یسررب

 
 

 
 
 
 
 

 

 (2291 ،ناگدنسیون) هلاقم هعلاطمدروم یگدنز تیفیک یاه صخاش :1 لکش

 

 

 یدبلاک یطیحم تیفیک

   

یداصتقا تیفیک   تیفیک 

 یطیحم تسیز
 یگنهرف یعامتجا تیفیک

    

یگدنز تیفیک  
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 هعلاطم دروم هقطنم -9

 رهش یگنهرف – یخیرات تفاب یقرش لامش رد راقفلاوذدیس هلحم ،تسا هدش صخشم 0 لكش رد هک روطنامه -4
 دنز ناخ یلعفطل نابایخ ود هب دودحم هلحم نیا .دراد رارق لیکو یخیرات هعومجم یلامش علض ترواجم رد و زاریش
 زاریش رهش یزکرم هدودحم زا راتكه 119 تعسو اب زاریش رهش یگنهرف و یخیرات هقطنم .دوش یم یرومیت و
(C.B.D)6 هتسه هک نیا رب هوالع هقطنم نیا .دهد یم لیكشت ار زاریش یرادرهش 1 هقطنم هزورما هک دوش یم لماش ار 
 ار یرادا و یتامدخ ،یبهذم ،یراجت یزکرم یاه تیلاعف زا یرایسب زین رضاح لاح رد ،هدوب زاریش رهش شیادیپ هیلوا
 ،یتراجت ،یترایز ،یتحایس یاه تیلاعف قنور تهج یهجوت لباق هوقلاب و لعفلاب یاه تیفرظ و هداد یاج دوخ رد
 .(996 :6196 ،ناراكمه و یثراو) دراد ینوكسم و یگنهرف

 
  زاریش یخیرات تفاب رد هدش صخشم راقفلاوذ دیس هلحم هدودحم :8 لکش

 (2291 ،ناگدنسیون)

 اه شور و داوم -5
 یگدنز تیفیک یبایزرا نآ فده هک ارچ ،تسا یدربراک قیقحت كی فده دعب زا و هدوب یمک عون زا رضاح شهوژپ

 تکراشم هورگ نیا یاه یزیر همانرب رد هک یدارفا هیلک یارب نآ جیاتن و دشاب یم زاریش راقفلاوذدیس هلحم رد یرهش
 لیلد نیا هب تسا یشیامزآریغ یفیصوت قیقحت كی ،تاعالطا یروآ عمج شور دعب زا .دراد ییازس هب تیمها دنراد
 ماجنا اب ققحم اریز تسا یشیامیپ فرط كی زا و درادن ار تاعالطا یراک تسد و لرتنک قح و ناكما ققحم هک
 .دشاب یم یلیلحت -یفیصوت عون زا شور ظاحل هب و دزادرپ یم نایوگخساپ شرگن یسررب هب ینادیم هعلاطم

                                                           
 Central Business District رهش یزکرم یراجت هیحان 1
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 یریگ هنومن شور و هنومن مجح ،یرامآ هعماج -4-1
 زا .تسا رفن 2220 اه نآ تیعمج هک دشاب یم زاریش راقفلاوذ دیس هلحم نادنورهش هیلک شهوژپ نیا یرامآ هعماج
 .تسا هدیدرگ دروآرب زاین دروم هنومن مجح نارکوک لومرف قیرط
 :نارکوک لومرف

𝑛 =
𝑁Z∝

2

2p(1 − p)

𝜀2(𝑁 − 1) + Z∝
2

2p(1 − p)
 

 :نآ رد هک
N =هعماج یاضعا دادعت  

n =هنومن هزادنا  
P =اه هیضرف دییأت تبسن  

Z∝
2

2= (1/96)2 

ε = هنومن دروآرب یاطخ 

 p و دصرد 26 دروآرب یاطخ و تسا لامرن عیزوت اب یرامآ هعماج كی نومزآ دروم یرامآ هعماج هک نیا ضرف اب
 دروم و دیدرگ عیضوت همانشسرپ 299 اذل .دشاب یم 909 لقادح نومزآ یارب زاین دروم هنومن دادعت ،دصرد 20 ربارب
 .تفرگرارق یبایزرا
 رد تروص هب هک دش هدافتسا هداس یفداصت یریگ هنومن شور زا تسا سناجتم یرامآ هعماج هكنیا هب هجوت اب
 هک تسا یریگ هنومن شور نیرتهب هداس یفداصت یریگ هنومن شور هک تسا رکذ هب مزال .تسا هدش ماجنا سرتسد
  .تسا نارگید باختنا زا لقتسم درف ره باختنا و دنراد ار ندش باختنا یارب ربارب سناش هعماج دارفا همه نآ رد

  جیاتن و ثحب -2
 شهوژپ یاهریغتم رد یندومزآ هرمن رثکادح و لقادح و رایعم فارحنا ،نیگنایم ؛یفیصوت تاعالطا یسررب روظنم هب

 هلحم رد لاوس ره هب ییوگ خساپ نیگنایم ادتبا ؛ریغتم ره نیگنایم هبساحم یارب .تفرگ رارق یسررب دروم ،رضاح
 تهج .دیدرگ هسیاقم و صخشم یسررب دروم هلحم رد اه هیوگ نیگنایم و یلک تیعضو نآ زا دعب و دمآ تسدب
 هنارا 0 و6 لودج رد لصاح جیاتن هک دیدرگ هدافتسا هفرط كی رئوكسا یاک نومزآ زا زین اهریغتم زا كی ره لیلحت
 .تسا هدیدرگ

 (2291 ،ناگدنسیون) شهوژپ یاه هتفای یفیصوت تاعالطا :9 لودج

کادح لقادح رایعم فارحنا نیگنایم ریغتم
 رث

 یاک
 رئوكسا

 یرادانعم حطس

 یگدنز تیفیک

 222/2 261/216 4 6 114/2 21/0 یگنهرف یعامتجا تیفیک
 222/2 211/016 4 6 114/2 29/0 (یدبلاک) یطیحم تیفیک
 222/2 946/006 0 6 911/2 62/0 یطیحم تسیز تیفیک
 222/2 101/129 0 6 111/2 11/6 یداصتقا تیفیک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 (2291 ،ناگدنسیون) یگدنز تیفیک یاه فرعم هسیاقم و یسررب :4 لودج

 نیگنایم (هیوگ) فرعم ریغتم
 هلحم رد ناکدوک و نانز تینما نازیم یگنهرف یعامتجا تیفیک

 هلحم رد ردخم داوم فرصم نازیم
 هلحم رد مرج باكترا و یریگرد و عازن
 هلحم نینکاس و ناگیاسمه اب طابترا
 ناگیاسمه زا تیاضر نازیم
 ناگیاسمهراتفر و گنهرف حطس زا تیاضر نازیم
 هلحم مدرم هب دامتعا نازیم
 هلحم هب دوخ قلعت نازیم
 هلحم زا ترجاهم هب لیامت
 هلحم تابسانم و مسارم رد تکراشم نازیم
 هلحم تلاصا نازیم

11/6 
11/4 
11/9 
61/0 
92/9 
19/0 
10/0 
90/9 
92/4 
44/9 
11/9 

 هقطنم و هلحم یمومع لقن و لمح زا تیاضر (یدبلاک) یطیحم تیفیک
 اه نامتخاس یرصب ییابیز
 رهش زکرم هب هلحم یسرتسد
 اهور هدایپ و رباعم تیعضو
 یور هدایپ یارب بسانم و یفاک یاضف
 هلحم رد یزاسون و یزاسهب هب لیامت نازیم
 یرهش تازیهجت هب یسرتسد نازیم
 ناکدوک یارب یزاب یاضف هب زاین
 یور هدایپ یارب بسانم و یفاک یاضف هب زاین
 یحیرفت یاضف زا تیاضر نازیم
 یرگشدرگ یاضف زا تیاضر نازیم
 یور هدایپ یارب بسانم یاضف زا تیاضر نازیم
 یشزرو یاضف زا تیاضر نازیم
 یگنهرف یاضف زا تیاضر نازیم
 یتشادهب یاضف زا تیاضر نازیم

24/0 
64/6 
91/9 
61/6 
11/6 
20/4 
02/0 
11/0 
66/9 
10/6 
61/6 
11/6 
46/0 
91/6 
21/6 

 زبس یاضف زا تیاضر نازیم یطیحم تسیز تیفیک
 هلحم رد هلابز عفد و یمومع تفاظن تیفیک
 هلحم رد یحطس یاه بآ عفد تیفیک
 هلحم رد ار یتوص یگدولآ نازیم

06/6 
92/0 
16/0 
90/9 

 دمآرد نازیم زا تیاضر یداصتقا تیفیک
 یلغش تیاضر
 ینامرد هنیزه نیمات رد ییاناوت
 زادنا سپ رد راوناخ ییاناوت

10/6 
61/6 
11/6 
46/0 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیگنایم اب راقفلاوذدیس هلحم رد یگنهرف یعامتجا تیعضو هک دهد یم ناشن یعامتجا یاه هفلوم یسررب رد اه هتفای
 02/2 زا رتمک یرادانعم حطس و 261/216 رئوكسا یاک نومزآ جیاتن ساسارب .دراد رارق طسوتم دح ریز رد 1/0
 نیرتشیب راقفلاوذ دیس هلحم نینکاس .ددرگ یم دییات راقفلاوذ دیس هلحم رد یگنهرف یعامتجا هفلوم دعاسمان تیعضو
 هب نینچمه و دنا هدومن نییعت ردخم داوم فرصم هب هلحم نیا نانکاس یالاب یگدولآ ار دوخ یعامتجا یتیاضران
 .دنراد ییالاب لیامت هلحم زا ترجاهم
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 رارق طسوتم دح ریز رد 29/0 نیگنایم اب هلحم (یدبلاک) یطیحم تیفیک یلک تیعضو دهد یم ناشن اه هتفای نینچمه
 تیفیک هفلوم دعاسمان تیعضو 02/2 زا رتمک یرادانعم حطس و211/016 رئوكسا یاک نومزآ جیاتن ساسا رب .دراد
 یطیحم تیفیک یتیاضران نیرتشیب راقفلاوذ دیس هلحم نینکاس .ددرگ یم دییات راقفلاوذدیس هلحم رد (یدبلاک) یطیحم

 ییالاب لیامت هلحم رد یزاسون و یزاسهب هب نینچمه و دنا هدومن نییعت هلحم یاه نامتخاس ندوبن ابیز زا ار دوخ
 .دنراد
 تیعضو زا هلحم نینکاس هک تسا هداد ناشن همانشسرپ زا لصاح یاه هتفای زین یطیحم تسیز تیفیک یاه هفلوم رد
 رارق طسوتم حطس ریز رد 62/0 نیگنایم اب هلحم رد هفلوم نیا .دنراد طسوتم حطس زا رتمک تیاضر یطیحم تسیز
 زا رتمک یرادانعم حطس و 946/006 یاک اب یطیحم تسیز هفلوم رد هلحم یارب رئوكسا یاک نومزآ .تسا هتفرگ
 یطیحم تسیز یتیاضران نیرتشیب راقفلاوذ دیس هلحم نینکاس .دنک یم دییات تفاب نیا یارب ار دعاسمان تیعضو 02/2
 .دنا هدومن نییعت هلحم رد هلابز عفد و یمومع تفاظن نینچمه و زبس یاضف زا ار دوخ
 نیگنایم اب راقفلاوذ دیس هلحم رد یداصتقا تیعضو هک دهد یم ناشن یداصتقا هفلوم یسررب رد اه هتفای نینچمه
 02/2 زا رتمک یرادانعم حطس و101/129 رئوكسا یاک نومزآ جیاتن ساسا رب .دراد رارق طسوتم دح ریز رد11/6
 نیرتشیب راقفلاوذ دیس هلحم نینکاس .ددرگ یم دیئات راقفلاوذ دیس هلحم رد یداصتقا هفلوم دعاسمان تیعضو
 .دنا هدومن نییعت دمآرد نازیم زا یتیاضران

 راقفلاوذ دیس هلحم رد یگدنز تیفیک یاه هفلوم فعض و توق طاقن -5-1
 و توق طاقن ناونع هب 9 زا رتالاب نیگنایم اب یاه فرعم ،هعلاطم دروم یاه هفلوم توق و فعض طاقن هب ندرب یپ یارب
 رد نآ جیاتن هک .تسا هدش هتفرگ رظن رد هعلاطم دروم هنومن فعض طاقن ناونع هب 9 زا رت نییاپ نیگنایم اب یاه فرعم

 .تسا هدش هدروآ 9 لودج
 (2291 ،ناگدنسیون) هلاقم هعلاطمدروم یگدنز تیفیک یاه هفلوم فعض و توق طاقن :5 لودج

 فعض طاقن توق طاقن تیفیک

 یگنهرف یعامتجا تیفیک

 ناگیاسمه زا تیاضر نازیم
 هلحم هب دوخ قلعت نازیم
 هلحم تابسانم و مسارم رد تکراشم نازیم
 هلحم تلاصا نازیم

 هلحم رد ناکدوک و نانز تینما نازیم
 هلحم رد ردخم داوم فرصم نازیم
 هلحم رد مرج باكترا و یریگرد و عازن
 هلحم نینکاس و ناگیاسمه اب طابترا
 ناگیاسمهراتفرو گنهرف حطس زا تیاضر نازیم
 هلحم مدرم هب دامتعا نازیم
 هلحم زا ترجاهم هب لیامت

 (یدبلاک) یطیحم تیفیک
 رهش زکرم هب هلحم یسرتسد
 هلحم رد یزاسون و یزاسهب هب لیامت نازیم
 

 هقطنم و هلحم یمومع لقن و لمح زا تیاضر
 اه نامتخاس یرصب ییابیز
 اهور هدایپ و رباعم تیعضو
 یور هدایپ یارب بسانم و یفاک یاضف
 یور هدایپ یارب بسانم و یفاک یاضف هب زاین
 یرهش تازیهجت هب یسرتسد نازیم
 ناکدوک یارب یزاب یاضف هب زاین
 یحیرفت یاضف زا تیاضر نازیم
 یرگشدرگ یاضف زا تیاضر نازیم
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 یور هدایپ یارب بسانم یاضف زا تیاضر نازیم
 یشزرو یاضف زا تیاضر نازیم
 یگنهرف یاضف زا تیاضر نازیم
 یتشادهب یاضف زا تیاضر نازیم

  یطیحم تسیز تیفیک

 زبس یاضف زا تیاضر نازیم
 هلحم رد هلابز عفد و یمومع تفاظن تیفیک
 هلحم رد یحطس یاه بآ عفد تیفیک
 هلحم رد ار یتوص یگدولآ نازیم

  یداصتقا تیفیک

 دمآرد نازیم زا تیاضر
 یلغش تیاضر
 ینامرد هنیزه نیمات رد ییاناوت
 زادنا سپ رد راوناخ ییاناوت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یریگ هجیتن -2
 هک ارچ دیآ یم باسح هب یرهش یاه همانرب و اه حرط فده نیرت یلصا ناونع هب یرهش طیحم تیفیک اقترا هزورما
 یاهدرادناتسا یریگیپ و عبانم بذج رد یرهش زکارم یریذپ تباقر ،نادنورهش یاهزاین نیمات رد یگدنز تیفیک دوبهب
 هنیمز رد یعماج متسیس ناریا رد زونه هنافساتم ،اهرهش رد یگدنز تیفیک هاگیاج دوجو اب .دوش یم میهس یگدنز
 ناتسرهش راقفلاوذدیس هلحم یگدنز تیفیک شجنس ،رضاح شهوژپ فده .تسا هدشن داجیا یگدنز تیفیک شجنس
 -یعامتجا یاه تیفیک .دندش باختنا یرامآ هنومن ناونع هب رفن 299 ،نارکوک لومرف زا هدافتسا اب .دشاب یم زاریش
 هدمآ تسد هب جیاتن .دندش نییعت شهوژپ یاه صخاش ناونع هب یدبلاک- یطیحم و یداصتقا ،یطیحم تسیز ،یگنهرف
 یعامتجا تیفیک لماش یفیک حطس بیترت هب راقفلاوذدیس هلحم رد یگدنز تیفیک یاه هفلوم هک دنهد یم ناشن
 تیفیک و 62/0 نیگنایم اب یطیحم تسیز تیفیک ،29/0 نیگنایم اب (یدبلاک) یطیحم تیفیک ،21/0 نیگنایم اب یگنهرف
 نیا هک تسا هدش یبایزرا 16/0 نیگنایم اب یگدنز تیفیک بیترت نیدب و دنا هتفرگرارق 11/6 نیگنایم اب یداصتقا
  .دشاب یم طسوتم حطس ریز نازیم
 و یعامتجا یتیاضران نیرتشیب راقفلاوذ دیس هلحم نینکاس تسا هداد ناشن هدوسرف تفاب رد اه یسررب نینچمه
 هدهاشم لباق هک یرگید هتكن .دنا هدومن نییعت ردخم داوم فرصم هب هلحم نیا نانکاس یالاب یگدولآ ار دوخ یگنهرف
 هلحم زا ترجاهم هب ار دوخ لیامت و دنرادن ینادنچ هقالع دوخ یگدنز هلحم هب تبسن هلحم نیا نانکاس هكنیا تسا
 دشاب یم نآ زا یشان لئاسم و هلحم تفاب ندوب یمیدق زا یگدنز لحم هب هقالع مدع هک دسر یم رظن هب .دنا هتشاد زاربا
 و درک بیغرت ناش هلحم رد ندنام هب ار نانکاس ناوت یم رهش هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب حرط یارجا اب هک
 هلحم نیا نانکاسدنا هدومن نییعت هلحم یاه نامتخاس ندوبن ابیز زا ار دوخ یطیحم تیفیک یتیاضران نیرتشیب نینچمه
 تکراشم یارب ار هار ،نانکاس لیامت نیا هک دنراد ییالاب لیامت هلحم رد یزاسون و یزاسهب هب هک دنتشاد زاریا

 یرهش یاه حرط تیقفوم تایرورض زا هک ،رهش هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب حرط یارجا رد نادنورهش
 و زبس یاضف زا ار دوخ یطیحم تسیز یتیاضران نیرتشیب راقفلاوذ دیس هلحم نینکاس .دنک یم راومه ،دشاب یم
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 نییعت دمآرد نازیم زا ار یداصتقا یتیاضران نیرتشیب و دنا هدومن نییعت هلحم رد هلابز عفد و یمومع تفاظن نینچمه
 .دنا هدومن
  عبانم
 یرهش یزاسهب و نارمع همانلصف ،ریخا ههد ود تالوحت رب دیکات اب ناریا رد یرهش تمرم براجت یسررب .(2196) دیعس دمحم ،یدزیا

 .04-09 :9 هرامش ،6هرود ،(رهش تفه)
 طیحم هیرشن ،ناریا یمالسا یروهمجرد نآ یدج یارجا موزل و یناهج تشادهب نامزاس «ملاس یاهرهش» هژورپ .(4196) نیسح ،ینیرحب

  .06-4 :16 هرامش ،16 هرود ،یسانش
 یشخب) زاریش رهش ینایم تفاب یدروم هعلاطم :اهرهش ینایم تفاب رد یرهش طیحم تیفیک یبایزرا و تخانش .(0196) ناقهد ،داژن یمارهب

 .زاریش هاگشناد ،یرامعم و رنه هدكشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(2096-2296 یاه لاس نیب هتفرگ لكش هدودحم زا
 یزاسون و یزاسهب شیامه نیلوا ،هدوسرف یاهتفاب یزاسون و یزاسزاب رد رثوم یاه هویش .(1196) اضردمحم ،یردیح ،داوجدیس ،ینیسح

  .ناریا ،سدقم دهشم ،یرهش هدوسرف تفاب
 :یهوژپ دروم رادیاپ هعسوت دركیور اب یرهش یاه هلحم رد طیحم تیفیک یقیبطت یسررب .(2196) نیورپ ،یوترپ ،هسیفن ،ینابناهجدار

 .14-00 :1 هرامش ،9هرود ،رنه هاگشناد یزاسرهش و یرامعم همان همانلصفود ،زیربت یلگلیا و نابایخ یاه هلحم
 یگدنز تیفیک یاه صخاش شجنس و هعسوت .(1196) نیسحدمحم ،یراتس ،نیسح ،نایروصنم ،ربکا یلع ،ناكتم ،اضردمحم ،یناوضر

6-11 :0هرامش ،6هرود ،یا هقطنم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلاطم همانلصف ،(ناتسرل ناتسا ،دابآرون رهش :یدروم هعلاطم) یرهش 26. 
 دزی رهش دیدج و میدق یاه تفاب رد یگدنز تیفیک یقیبطت هسیاقم .(0196) اضرریما ،نایرواخ ،یدهم ،نایلع ،نیسحدمحم ،یئارس

 .146-106 :06 هرامش ،9 هرود ،كشخ قطانم ییایفارغج تاعلاطم همانلصف ،(هاگشناد کرهش و یریگداب شش هلحم هعلاطمدروم)
 ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،زیربت رهش هوسرف تفاب ایحا دنیآرف رد یمدرم تکراشم رب رثوم لماوع یسررب .(1196) هلاو ،هداز ناطلس

 .دهشم یسودرف هاگشناد ،یناسنا مولع و تایبدا هدكشناد
 هدكشناد ،ایفارغج ییوجشناد یرسارس یملع شیامه نیمود ،یرهش یگ دنز تیفیک موهفم رب یلیلحت .(1196) نیما ،یئالم یجرف

  .ناریا ،نارهت هاگشناد ،ایفارغج

 هلحم :یروم هعلاطم) یرهش یگدنز تیفیک یبایزرا .(2196) ،اضردمحم ،یرهاط ،یدهم ،داژ ناضمر ،یبتجم ،ییاتسور ،رقابدمحم ،فابیلاق
 .90-99 :69 هرامش ،1 هرود ،یعیبط تاعلاطم و ایفارغج هیرشن ،(دابآ تفای

 .هنزور تاراشتنا :نارهت .ینوكسم تفاب هب یشخب تیوه :میتسه اجک لها .(9196) دیراورم ،یناهفصا یمساق
 تیفیک موهفم هب زاسرهش و دنورهش ینهذ ریوصت یقیبطت شجنس .(0196) مارهب ،یزیر رهوگ هداز نیما و رصان ،یتارب ،ماهلا ،دنواکاک

 .066-626 صص ،00 هرامش ،26هرود ،رظن غاب همانلصف ،(نیوزق رهش هدوسرف تفاب :یدروم هعلاطم) یرهش طیحم
 یایفارغج رد ون شرگن همانلصف ،یرهش یزیر همانرب رد نآ شجنس و داعبا ،فیراعت :یرهش یگدنز تیفیک موهفم .(1196) هقیدص ،یفطل

  .21-01 :4هرامش ،6 هرود ،(یناسنا یایفارفج) یناسنا

 .هله تاراشتنا :نارهت ،یعامتجا هافر ات یطیحم یسانش ناور زا یرهش یحارط .(1196) اضریلع ،یقداص ،یداه  ،داژن یدومحم

  .ناسانش هعماج رشن :نارهت .یگدنز تیفیک یسانش هعماج .(1196) داوج ،یرظن ،هیضرم ،یراتخم

 یملع هلجم .(زاریش رهش:یدروم هنومن) یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس .(6196) هللا تمعن ،ییاضر ،دوعسم ،ییاوقت ،اضردیمح ،یثراو
 .106-106 :0 هرامش ،0 هرود ،ییاضف یزیر همانرب یصصخت
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