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  هدیکچ
 يزاسرهش مهم رايسب ياه شلاچ زا ،نآ زا يشان تالکشم و لياسم و نيمز يربراك و لقن و لمح يريگ ميمصت دنيآرف ندوب ادج 
 ،وردوخ تيکلام شيازفا هب ناوت يم نيمز يربراك و لقن و لمح يارب يريگ ميمصت دنيآرف ندوب ادج تارثا زا .دشاب يم ناريا رد
 نيا نتفرگ رظن رد اب .دومن هراشا ... و يطيحم تسيز تالکشم و لياسم ،اوه يگدولآ و يتوص يگدولآ ،رفس تفاسم شيازفا
 نيا رد .تسا هدومن نايب ار نيمز يربراك و لقن و لمح هچراپکي يزاس لدم تهج يبرجت قيقحت کي ياه هتفاي رضاح هلاقم لياسم
 يسررب دروم هرود ره رد هدش هدافتسا ياه لدم و هدش هتخادرپ نيمز يربراك و لقن و لمح يزير همانرب دنيآرف يسررب هب ادتبا اتسار
 هب ميسنابروا لدم .تسا هدش نايب تيلاعف رب ينتبم و رفس رب ينتبم درکيور ود بلاق رد رفس ياهدرکيور نينچمه .تسا هتفرگ رارق
 رد يتاعلاطم هدودحم ناونع هب زاريش رهش نالك شش و کي قطانم زا يياه شخب و هدش باختنا هلاقم نيا هعلاطم دروم لدم ناونع
 لاس نکسم و صوفن يمومع يرامشرس زا يزاس لدم يارب زاين دروم تاعالطا و اه هداد هب يبايتسد تهج .تسا هدش هتفرگ رظن

 دادعت .تسا هدش هدافتسا همانشسرپ نينچمه و زاريش يليصفت حرط GIS ياه هشقن ،زاريش لقن و لمح عماج حرط تاعلاطم ،9381
 ياه لدم بلاق رد ميسنابروا رازفا مرن اب هدش ماجنا ياه يزاس لدم و اه ليلحت.دشاب يم همانشسرپ 028 ،هدش ليمکت ياه همانشسرپ
  تكرش ناکم باختنا لدم و اهراوناخ ناکم باختنا لدم ،نکسم رازاب تميق
 يم (لاغتشا)تكرش و تنوکس لحم باختنا ،ينوکسم ياهدحاو تميق رب تحاسم و يريذپ يسرتسد ريغتم ميقتسم ريثات رگنايب
  .دشاب
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 همدقم
 هدش داجیا یرهش لقن و لمح متسیس طسوت هک تسا تکرح رد دوبهب ،ایند گرزب یاهرهش دشر یلصا لماوع زا 
 هلمج زا یرهش تالكشم زا یرایسب لاح نیا اب .تسا هدش داجیا یژولونكت تفرشیپ اب زین ییاضف زکرمت .تسا
 دیلوت رد یدایز رایسب مهس لقن و لمح شخب .دشاب یم لقن و لمح تارثا زا هدنکارپ راک رازاب و اوه یگدولآ ،مکارت
 مهس نیا هدنیآ رد وردوخ تیكلام شیازفا صوصخ رد هدش ماجنا یاه ینیب شیپ اب هژیو هب .دراد نبرک دیسکا ید
 اب رادیاپ یرهش یاهرفس هعسوت یاهوگلا هب فوطعم لقن و لمح هب طوبرم تاقیقحت اریخا .تفای دهاوخ شیازفا
 و یراذگ هیامرس .تسا نیمز یربراک و یرهش دشر یاهوگلا اب نآ تالماعت و لقن و لمح یروآون ذوفن لامعا
 رد راو جوم تارثا یاراد هكلب دوش یم یلقن و لمح هكبش دركلمع رییغت بجوم اهنت هن یلقن و لمح یروآون
 لماعت هب طوبرم یاه شهوژپ رد تقد هب تسیاب یم هک تسا رهش یلک هعسوت و تیلاعف و اهراوناخ رفس یاهوگلا

 لیمحت یطیحم تسیز یاه تیدودحم رب هبلغ لاح نیع رد .دریگ رارق یبایزرا دروم نیمز یربراک و لقن و لمح
 .تسا فلتخم یاه سایقم رد اه شور زا یبیکرت دنمزاین ییاوه و بآ تارییغت رثا رد هدش
 و لمح و نیمز یربراک نایم تاطابترا یزاس هیبش رد یرهش سایقم گرزب یاه لدم هعسوت و داجیا یارب اه شالت 
 و لمح هچراپكی لدم هب زاین هک یلاح رد .ددرگ یمرب 2016 ههد هب یرهش هقطنم كی رد طبترم یاه تیلاعف و لقن
 اب اهراوناخ یتیلاعف یاهراتفر یزاس هچراپكی یارب یبوچراچ زونه ،تسا هدش کرد یبوخ هب نیمز یربراک و لقن
 هدشن ماجنا ،یتکرح و ییاجباج یاه یریگ میمصت و تدم ینالوط یگدنز یوگلا نایم ،اه نآ تنوكس لحم باختنا
 رفس یاضاقت و رفس راتفر یزاس لدم هب اتدمع روحم تیلاعف یاه لدم بلغا رد یموهفم یاه بوچراچ .تسا
 .تسا هدنام لوفغم اه بوچراچ نیا رد نیمز یربراک و تنوكس لحم هب طوبرم یاه لیلحت و هتخادرپ
 ریثات تحت ار رهش لک درکراک ،نآ ییایوپ و تلاح ،راتخاس رییغت و تسا تیرشب یگدنز و دیلوت هدننک لمح نیمز 
 تسیاب یم هک دنتسه یدراوم یگمه نیمز راتخاس یگدیچیپ و نیمز زا هدافتسا دیدشت ،نیمز تیفرظ .دهد یم رارق
 هعسوت اقیمع و هدوب رهش یدرکراک تلكسا ناونع هب لقن و لمح .دنریگ رارق هجوت دروم یرهش یزیر همانرب رد
 و زکرمت دروم ،نیمز یربراک و لقن و لمح هعسوت یزاس هچراپكی ور نیا زا .دهد یم رارق ریثات تحت ار رهش رادیاپ
 .(Ma et al., 2019:6)تسا یرهش نازیر همانرب هجوت
 بلغا و هناگادج تروص هب ار نیمز یربراک و لقن و لمح نیب طابترا ،نیمز یربراک یاه لدم بلغا یتنس روط هب 
 لحم هب یسرتسد هب دودحم اتدمع یریذپ یسرتسد ،ریخا تاعلاطم رد .دننک یم هعلاطم یریذپ یسرتسد بلاق رد
 رثوم لماوع زا ،لاغتشا زا ریغ رگید یاه لحم هب یسرتسد هک تسا یلاح رد نیا .تسا هدش ،یراک یاهرفس و لاغتشا
 رد تنوكس و رفس یاهوگلا رییغت یارب شالت رد تیلاعف رب ینتبم شور كی نیاربانب .تسا تنوكس لحم باختنا رب
 نیمز یربراک و هعسوت یاهوگلا رد یطیحم و یژرنا یاه تیدودحم رییغت و دنمشوه لقن و لمح زا هدافتسا یاتسار
  .تسا یرورض هدنیآ رد
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 و لقن و لمح یاه متسیس صوصخ رد یریگ میمصت دنیآرف ندوب ادج ناوت یم ار رضاح قیقحت یلصا هلاسم 
 یگدولآ و یژرنا فرصم شیازفا ،یصخش لیبموتا زا هدافتسا و تیكلام شیازفا ،راک رازاب یگدنکارپ و نیمز یربراک
 نیا رب .تسناد نآ هجیتن رد ... و یطیحم تسیز تالكشم و لیاسم شیازفا ،اهرفس تفاسم شیازفا ،ادص و اوه
 هچراپكی لدم ساسا رب ،اهراوناخ رفس راتفر یوگلا رییغت رب رثوم لماوع شقن نییبت و فشک یاتسار رد و ساسا

 یربراک و لقن و لمح یاه متسیس یزاس هچراپكی یزاس لدم لابند هب رضاح شهوژپ ،نیمز یربراک و لقن و لمح
 و یتنس و هناگادج تروص هب نیمز یربراک و یلقن و لمح یاه یریگ میمصت یفنم تارثا شهاک تهج رد ،نیمز
  .تسا یرهش رادیاپ هعسوت یاهروحم بوچراچ رد تکرح

  .تسا هدوب فلتخم یاه لكش هب فلتخم یاه هرود رد نیمز یربراک یزاس لدم هب هقالع 
 نیمز یربراک و لقن و لمح هچراپكی یزاس لدم هب نادنم هقالع 2220 و 2116 ،2116 ههد رد هقالع جوا زا سپ 
 ناتسلگنا تمس هب هدحتم تالایا زا و 2116 ههد زاغآ و 2116 ههد رخاوا زا ،یرهش یزاس لدم .دنتفرگ رارق جوا رد
 و لقن و لمح یلماعت یاه لدم و دش پاچ یرهش سایقم گرزب یاه لدم یارب یل هلاقم ،9116 لاس رد .تفای هعاشا
 زا هدافتسا تمس هب ار اه هجوت و داد رارق داقتنا دروم ،راظتنا دروم فادها ندركن هدروآرب لیلد هب ار نیمز یربراک
 یاه یریگ هجیتن .داد قوس ،دنشاب رتاراک و رت هداس ،یعامتجا دیفم تالاوس هب ییوگخساپ رد هک نیزگیاج یاهدتم
 تیلاعف شهاک هب رجنم و داد رارق ریثات تحت ار نیمز یربراک و لقن و لمح یزاس هچراپكی هنیمز رد ناققحم ،وا
 ،دازآ رازاب ایآ هكنیا دروم رد ثحب هب طوبرم تسا نكمم 2116 ههد رد یملع ینیشن بقع .دش هنیمز نیا رد اه نآ
 تسیز تارثا هب طوبرم یاه ینارگن لقادح .دشاب هداتفا قافتا ،هن ای دنک یم داجیا ار بولطم نیمز یربراک یاهوگلا
  .دش نیمز یربراک و لقن و لمح هچراپكی یزاس لدم رد دیدج هقالع هب رجنم ،اهرهش هیور یب دشر یطیحم
 یربراک و لقن و لمح یزاس هچراپكی یارب یرتویپماک لدم نیلوا ناونع هب بلغا ،(4116) یروال یرهش نالک لدم 
 كی زا یبیکرت لدم نیا .دومن بیکرت هیاپ داصتقا یروئت اب ار ییاضف لماعت یروئت ،یروال .دوش یم هتخانش نیمز
 یزیر همانرب یاه ینیب شیپ یارب لداعتم یتایلمع لدم نیودت یاتسار رد ییاضف هیرظن كی اب یداصتقا هیرظن
  .(Cordera et al., 2018)تسا
 نآ هعسوت یاتسار رد LUTI 6 یاه لدم زا هدافتسا صوصخ رد تاقیقحت 2116 ههد یط رد و 2116 ههد رخاوا زا 
 و لمح هچراپكی لدم هعسوت هب رجنم ،9116 لاس ردنمتوپ طسوت ایناولیسنپ هاگشناد رد هدش ماجنا راک .تفای همادا
 لدم (6) لماش گرزب تمسق ود هب لدم نتسكش و یروال لدم هعسوت اب هک دش (ITLUP0)نیمز یربراک و لقن
  .(Lacono et al., 2008)دوب هارمه (EMPAL)راک لحم لدم (0) و (DRAM)تنوكس لحم
116 و 2116 یاه ههد هک تفگ ناوت یم یقطنم روط هب   2116 ههد رد .دنا هدوب یرهش یاه لدم تیبثت هرود 2
 یاه لدم هئارا بجوم هک داتفا قافتا لاتیجید یاه هداد و تاعالطا یروانف هنیمز رد یهجوت لباق یاه تفرشیپ
 .تسا هدش رتشیب تردق اب لقن و لمح و نیمز یربراک هچراپكی

                                                           
1 Land Use and Transportation Interaction 
2 Integrated Transportation and Land use Package 
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 تسا نیمز یربراک و لقن و لمح لدم (1116) یسدنیل و رزورک ،وكنشا طسوت هدش هداد هعسوت MEPLAN لدم 
 ار لقن و لمح و نیمز یربراک فلتخم یاهویرانس دناوت یم لدم نیا .تسا هدرب راک هب ار یرال لدم هیلوا موهفم هک
 ,TRANUS (de la Barra & Rickaby لدم ،هدرب راک هب ار یرال لدم لوصا هک اه لدم رگید زا .دنک یزاس هیبش

 یرهش هقطنم و یرهش سایقم رد اه نآ نیب تالماعت و نیمز یربراک ،لقن و لمح یزاس هیبش هب هک دشاب یم (1982
  .دزادرپ یم
 هب .دبای یم شیازفا اه نآ یاه دربراک و نیمز یربراک و لقن و لمح یلماعت یاه لدم دادعت ،دعب هب 2116 ههد زا 
  .(Jones, 2016)دنا هدیمان یزاس لدم ییالط نارود ار ههد نیا ،ناگدنسیون زا یرایسب هک یروط
 لداعت ساسا رب ناكم باختنا نآ رد هک هتخادرپ MUSSA مان هب نیمز یربراک لدم داجیا هب (1116) زنیترام 
 هتفای هعسوت ،هدش هئارا (4116) وسنلآ طسوت راب نیلوا هک تنردیب یانبم رب لدم نیا .دوش یم یزاس لدم كیتاتسا
 رد .دشاب هتشاد اه نآ یارب ار هنیزه نیرت نییاپ هک دننک یم مادقا ییاه ناكم باختنا هب مدرم ،لدم نیا رد .تسا
 هراجا ای و دیرخ نآ رد هک دراد رارق ،هتفای هعسوت (1116) نداف طسوت راب نیلوا هک ،هتسسگ باختنا دنیآرف ،لباقم
  .دتفا یم قافتا تمیق رب یروف ریثات نودب ،نیمز
 لداعت هدنهد ناشن هک دشاب یم رازاب رب ینتبم نیمز یربراک لدم PECAS (Hunt & Abraham, 2003) لدم 
 .تسا لاغتشا و راوناخ ناكم باختنا یارب یدورو كی ناونع هب هعسوت لباق یاه نیمز یارب تباقر یاضاقت

DELTA(Simmonds, 1999) ینالوط ترجاهم لدم و لاغتشا و راوناخ ناكم لدم اب ار ییاضف -یداصتقا لدم 
 .(Simmonds & Feldman, 2007)دنک یم بیکرت تدم
 یارب (2620)لدو لواپ طسوت ،نیمز یربراک و لقن و لمح یزاس هیبشوركیم یاه لدم یعقاو ماغدا نیلوا دیاش 
 و لمح و نیمز یربراک هچراپكی یاه لدم هب هجوت فلتخم جاوما 6 هرامش لكش رد .دشاب هدش ماجنا وكسیسنارفناس
  .تسا هدش هداد شیامن لقن
 :دنا هدومن یدنب میسقت هرود هس هب اه نآ داجیا هرود رظن زا ار اه لدم (1620) سیبیا و اردروک 
  .دنا هتفای روهظ 2116 و 2116 یاه ههد رد هک دنتسه ییاه لدم اه نیا :لوا لسن یاه لدم -6
 زا یفداصت باختنا یروئت ساسا رب و هدش رهاظ 2116 و 2116 یاه ههد یط رد اه لدم نیا :مود لسن یاه لدم -0
  .دنا هتفای هعسوت نداف كم راک
 هیبشوركیم یاه لدم هب اتدمع اه لدم نیا .دنا هتفای روهظ 2116 ههد مود همین زا اه لدم نیا :موس لسن یاه لدم -9
 طسوت هک دشاب یم URBANSIM لدم هنیمز نیا رد هدش هتخانش یاه لدم نیرت هتسجرب زا .دنتسه روهشم یزاس
  .تسا هتفای هعسوت لدو
  .تسا هدش هئارا قوف یدنب هتسد 0 هرامش لكش رد
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 ساسا رب اه لدم یدنب میسقت -8 لکش  لمح هچراپکی یاه لدم هب هجوت جاوما -1 لکش

  (Cordera & Ibeas, 2018 :عبنم)ینامز یاه هرود (Moeckel, 2018 :عبنم)نامز لوط رد لقن و 

  

 قیقحت یسانش شور
 نیا رد هدافتسا دروم شور .تسا هتفرگ ماجنا یبرجت تادهاشم رب ینتبم و یفیصوت -یلیلحت شور اب رضاح قیقحت 
 هک میسنابروا هدش حالصا لدم و هتفای هعسوت لدو لواپ یاقآ میت طسوت هک OPUS ای میسنابروا لدم ،قیقحت
 یاه هداد و تاعالطا یروآ عمج رد .دشاب یم ،هدومن یتنس یا هلحرم راهچ لدم نیزگیاج ار درف رب ینتبم یسرتسد
 ،زاریش لقن و لمح عماج حرط ،0196 لاس نكسم و سوفن یمومع یرامشرس زا ،یزاس لدم و قیقحت زاین دروم
 و یریگ هنومن رد .تسا هدش هدرب هرهب ینادیم تشادرب نینچمه و هعلاطم دروم یاه هدودحم یلیصفت حرط یاه هشقن
 هاگشناد رد لیرزیا طسوت هک "determining sample size"هلاقم رد هدش هدفتسا یژولدتم زا هنومن مجح نییعت
 .(Israel, 2009)دشاب یم راوناخ 219 هعلاطم دروم هنومن مجح ساسا نیا رب .تسا هدش هدافتسا ،هدش هیهت ادیرولف
 یتاعلاطم هدودحم
 راتكه 0029 دودح تحاسم هب زاریش رهش نالک شش و كی قطانم زا ییاه شخب هدنریگرب رد شهوژپ نیا یتاعلاطم هدودحم 
 02061 اهراوناخ دادعت و رفن 204116 هدودحم نیا تیعمج ،0196 لاس نكسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسا رب .تسا

 تایصوصخ ،6 هرامش لودج رد نینچمه .تسا هدش هداد شیامن هعلاطم دروم هدودحم ،9 هرامش لكش رد .دشاب یم راوناخ
 .تسا هدش هداد شیامن زاریش رد هعلاطم دروم هدودحم لقن و لمح و یتیعمج ،یعامتجا -یداصتقا

 زاریش رهش نالک رد هعلاطم دروم هدودحم لقن و لمح و یتیعمج ،یعامتجا -یداصتقا تایصوصخ -1 لودج

مج
یع

 ت

 0029 راتكه ،هدودحم تحاسم

 204116 0196 لاس یرامشرس ،تیعمج

196 لاس یرامشرس ،یتیعمج مکارت  10,01 راتكه رد رفن ،0

 02061 0196 لاس یرامشرس ،راوناخ

 60,9 0196 لاس یرامشرس ،راوناخ دعب

آرد
دم

خ 
ونا

 را
و و

یعض
م ت

كلا
ی

 66110 0196 لاس یرامشرس ،ینوكسم یاهدحاو دادعت ت
 %00 0196 لاس یرامشرس ،هناخ تیكلام خرن

  2001 1196 لاس ینادیم تشادرب ،(لایر نویلیم)ینوكسم یاهدحاو طسوتم شزرا

  0,10 1196 لاس ینادیم تشادرب ،(لایر نویلیم)راوناخ دمآرد نیگنایم

 4,19 1196 لاس ینادیم تشادرب ،(لایر نویلیم) راوناخ ره یدمآرد هنارس

 %0,0 1196 لاس ینادیم تشادرب ،دصرد ،رقف طخ ریز دارفا

 .0196 ،نكسم و سوفن یمومع یرامشرس و 1196 ،ناگدنسیون ینادیم تاعلاطم :عبنم
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  زاریش رهش نالک رد یتاعلاطم هدودحم تیعقوم -9 لکش

 1196 ،ناگدنراگن :میسرت

 یرظن ینابم

 :دشاب یم حرطم رفس رد دركیور عون ود
 6رفس رب ینتبم درکیور

 هب هک یلقن و لمح یاه متسیس لیلحت یلک بوچراچ و هدوب یا هلحرم راهچ لدم تروص هب ،رفس رب ینتبم دركیور 
 تروص هب اضاقت دنیآرف عقاو رد .دراد دربراک دشاب یم یلقن و لمح یاه هكبش دركلمع و رفس یاضاقت تروص
 هک دوش یم هئارا (ریسم باختنا و رفس هلیسو باختنا ،رفس عیزوت ،رفس داجیا )لدم یلصا ءزج راهچ یلاوتم دربراک
 یلقن و لمح یاه هكبش دركلمع هیور اب هچراپكی تروص هب یمسر تروص هب ،ریسم باختنا ینعی یرخآ ءزج نآ رد
 .(MCNally & Rindt, 2007)دشاب یم
 هراشا ریز دراوم هب (یا هلحرم راهچ لدم)رفس رب ینتبم دركیور یاه تیدودحم زا (1220) تدنیر و یلین كم 
 :دنا هدومن

 یتیلاعف یاه یریگ میمصت زا هدش قتشم یاضاقت كی ناونع هب رفس نتفرگ هدیدان -
 لماش اه تیلاعف و اهرفس یمامت نیب ینامز و یناكم طباور نتفرگ هدیدان تروص هب یدرف یاهرفس رب زکرمت -
 درف یتیلاعف یاهوگلا

 ازجم یاه باختنا دوجوم یاه هنیزگ داجیا رد یناوتان زا یشان ،یدرف باختنا یاه هعومجم زا تسردان تاصخشم -
 دودحم طیحم رد یریگ میمصت یارب

                                                           
1 The trip-based approach 
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 نیب یاه تیدودحم و یتیلاعف یاه طابترا لماش یزیر همانرب و تیلاعف و رفس نیب لباقتم طباور زا یفاکان تاصخشم -
 یدرف

 :دنا هدرمشرب ریز دراوم تروص هب ار رفس رب ینتبم دركیور یاه تیدودحم زا یخرب (0620) 6گنچ و نچ ،وچ
 هدیدان ار دوش یم قتشم تیلاعف رد تکراشم یاضاقت زا رفس یارب اضاقت هک ار تیعقاو نیا ،رفس رب ینتبم دركیور -
 .تسا هتفرگ
 اهرفس نیب ار ینامز و ییاضف تاطابترا هک یلاح رد ،دنا هدش زکرمتم (روت ای)یدرف یاه رفس یور رب دركیور نیا -
 .دریگ یم هدیدان ار دارفا طسوت هدش ماجنا یاه تیلاعف و
 .تسه ناوتان اه تیدودحم نایب رد دركیور نیا -
 8تیلاعف رب ینتبم درکیور
 و تافص نیدنچ زا یكی رفس .تسا هدمآ دوجو هب رفس رب ینتبم یتنس لدم رتسب نامه زا روحم تیلاعف دركیور 
 یارب هدش فرص نامز و رفس هلیسو هلمج زا تیلاعف هب طوبرم تافص ،یتنس دركیور رد .تسا تیلاعف یاه یگژیو
 شیپ و یفیصوت یاه لدم رب دیکات و هدش هتفرگ رظن رد رفس تافص ناونع هب تیلاعف كی هب یسرتسد تهج رفس
 اه تیلاعف زا یا هعومجم هلیسو هب رفس یاه میمصت هک تسا نیا تیلاعف دركیور رد یساسا لصا .دراد یگدننک ینیب
 زا هتسب كی رگنایب عقاو رد راوناخ كی تیلاعف .دوش لیلحت یدرف یاهرفس ساسا رب دناوت یمن و هدش داجیا
 ،دارفا طسوت همانرب یارجا و یزیر حرط .دشاب یم ،تسا راوناخ یتیلاعف همانرب هدنهد ناشن هک ،راوناخ دارفا یاهوگلا
 .(MCNally & Rindt, 2007)دوش یم لیمكت ،دارفا یتیلاعف یوگلا زا راكشآ راتفر دیلوت
 هتسب هریجنز هدنهد ناشن عوضوم نیا .دندرک یم لوبق ار 9روت رب ینتبم یاهرفس ،هیلوا تیلاعف رب ینتبم یاهدركیور 
 هلیسو و دصقم ،نامز ،لاثم ناونع هب)یباختنا تایصوصخ تفایرد یارب هیاپ ناكم كی رداهرفس نایاپ و عورش زا

 و یتیلاعف یزیر همانرب تمس هب اهدیکات اریخا .(Davidson et al., 2007)تسا روت نآ زا هباشم یاهرفس نیب (رفس
 كی هک یدارفا طسوت ییاهدنیآرف داجیا یارب شالت رد یتیلاعف یزیر همانرب .دشاب یم اهراوناخ رفس یا هریجنز راتفر
 رب ینتبم دركیور هک یلاح رد .تسا صخشم ینامز هزاب كی رد نارگید اب لماعت رد و طبترم یتیلاعف تامیمصت یرس
 قیرط زا ،رفس داجیا هن ،اه تیلاعف داجیا رب تیلاعف رب ینتبم دركیور .دوش یم هتخانش رفس دیلوت یاه لدم اب رفس
 لباق یاه یگژیو زا یكی .(Lin et al., 2009)دراد دیکات هزور دنچ ای و هنازور یراتفر یاهوگلا لیلحت و هیزجت
 هب نامز و تیفافش شیازفا ،یگدیچیپ شهاک هب كمک ،یگچراپكی هب طوبرم ،تیلاعف رب ینتبم دركیور صیخشت
 یوگلا ،دركیور نیا رد لیلحت یلصا دحاو .(Rasouli & Timmermans, 2014:51)تسا مجسنم بوچراچ ناونع
 ،ینامز هرود كی رد تیلاعف -رفس كی رگنایب و تسا راتفر یرهاظ یوگلا هدنهد ناشن هک دشاب یم تیلاعف -رفس
 یاه همانرب یارجا قیرط زا و راوناخ یتیلاعف یاهوگلا هب هراشا ،یتیلاعف یاهوگلا نیا .دشاب یم ،هزور كی اتدمع

                                                           
1 Chu, Chen and Cheng 
2 The activity-based approach 
3 Tour- Based 



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 666

 دنیآرف كی قیرط زا راوناخ دارفا هب راوناخ یاه تیلاعف صیصخت زا ،دارفا یتیلاعف یاه همانرب .دنراد هنازور تیلاعف
 دوش یم هتفرگ تیلاعف و رفس رد تکراشم زا همانرب كی ناونع هب تیلاعف یاه همانرب .دیآ یم دوجو هب یریگ میمصت
 (Vaananen, 2017:46)دوب دهاوخ درف یارب یتیلاعف یوگلا كی تروص هب جیاتن ،یزیر همانرب زا سپ و
 ،اهورین ،اهراوناخ راتفر حیرص یزاس لدم یارب یبوچراچ هدننک مهارف درخ یزاس هیبش هچراپكی یاهدركیور 
 Wagner and)دشاب یم اه نآ نیب لباقتم یاه یگتسباو و تارثا نینچمه و یزیر همانرب یاه ماقم و ناگدنهد هعسوت

Wegener, 2007; Waddell et al., 2010). راتفر و نیمز یربراک یاه میمصت ماغدا یارب یرورض ماگ كی نیا 
 .تسا رفس -تیلاعف
 هیاپ كی ندروآ مهآرف تهج ندش لیمكت یاتسار رد روحم تیلاعف یراتفر بوچراچ یارب یرتشیب شالت هزورما 
 رب .تسا زاین ،دشاب رفس و تیلاعف یاهوگلا اب راوناخ تدم دنلب راتفر هدنریگرب رد هک یلدم هعسوت یارب یوق یراتفر
 یربراک ،لقن و لمح یاه یزاس لدم یلعف شالت ،(Li, 2015)یل زا لقن هب ،اكیرمآ مولع یلم یمداکآ شرازگ ساسا
 نینچمه و دیدج ییاضف لیلحت یاه لدم یور رب یراذگ هیامرس یارب یساسا تارییغت دنمزاین یرهش مرف و نیمز
 نینچ داجیا و هعسوت .تسا دیدج تاطابترا و تاعالطا یاه یروانف هلیسو هب هدش اقلا یراتفر تارییغت یزاس لدم
 رد دایز یاه شالت هب زاین راک نیا .تسا یهجو دنچ و هدیچیپ رایسب یراک یلیلحت تیفرظ نینچمه و یزاس لدم

 میمصت یاهدنیآرف زا یشخب ندرک هنیداهن تهج هناقالخ یزاس لدم یاه یژتارتسا و لیلحت ،تاعالطا یروآ عمج
  .دراد یریگ

 رد تکراشم هب اه نآ زاین زا تیعمج رفس یاهزاین هک دهد یم ناشن ار تیعقاو نیا تیلاعف رب ینتبم دركیور 
 بعشنم رفس هریجنز و اه تیلاعف حیرص یزاس لدم .دوش یم نییعت ،دنا هتفای شنکارپ اضف و نامز رد هک ییاه تیلاعف
 سكع نیا .دروآ یم مهارف ار نیمز یربراک و لقن و لمح یاه تسایس هب دارفا لمعلا سكع لیلحت هزاجا ،نآ زا
 یاه همانرب یارجا هوحن صوصخ رد رفس یاه هنیزگ و ناكم باختنا زا یا هعومجم ناونع هب ناوت یم ار اه لمعلا
 .(Liao et al., 2017) دومن هدهاشم یتیلاعف

 ندرک مک و یرهش ییاضف نامزاس یهدنامزاس رد ییالاب تیمها زا اه مسیناكم و تالماعت کرد ،دركیور نیا رد 
 هب رداق ار نارگ لیلحت ،نیمز یربراک و لقن و لمح هچراپكی یاه لدم .تسا رادروخرب یرهش لقن و لمح تالكشم
 دنک یم اهویرانس ریاس و یداصتقا طیارش ،تاحیجرت عباوت ،دیدج یاه تسایس هب متسیس لمعلا سكع ییوگشیپ
(Ma et al., 2019: 9). متسیس كی عقاو رد (نیمز یربراک و لقن و لمح هچراپكی لدم)یرهش هچراپكی لدم كی 
 .(Miller, 2018:1029)دننک یم یراكمه نامز لوط رد نیمز یربراک و لقن و لمح نآ رد هک تسا هدیچیپ لدم
 هیبش نینچمه و فلتخم یاهویرانس یسررب ناكما و درب یم راک هب ار تیلاعف رب ینتبم دركیور هک ییاه لدم زا 
 و لقن و لمح یزاس هچراپكی بلاق رد ار یداصتقا طیارش و دیدج یاه تسایس هب متسیس لمعلا سكع یزاس
 رظن رد ،هچراپكی لدم كی ناونع هب لدم نیا فده نیلوا .دشاب یم میسنابروا لدم ،دنک یم مهارف نیمز یربراک
 یربراک تارثا یتنس یا هلحرم راهچ لدم هک یلاح رد .تسا یتنس "یا هلحرم راهچ" لدم زا "مجنپ ماگ" نتفرگ
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 و لمح متسیس دركلمع ریثات ،دنک یم یزاس لدم تحارص هب ار رفس یاضاقت رب ار (لاغتشا و تیعمج عیزوت) نیمز
 اب رثا نیا هدنریگ رب رد اتحارص Urbanism .دنک یمن یزاس لدم نیمز یربراک رب ار (رفس نامز ،لاثم ناونع هب) لقن
 زا یكی اتسار نیا رد .تسا لقن و لمح متسیس یاه یگژیو زا یعبات ناونع هب لاغتشا و تیعمج لحم یزاس لدم
 نیا یارب دهد یم هزاجا لدم نیا هجیتن كی ناونع هب .تسا لقن و لمح یاضاقت زا رتهب دروآرب هئارا نآ فادها

 و تیعمج و لاغتشا عیزوت رب نآ تارثا لماش ،نیمز یربراک متسیس دركلمع رب لقن و لمح هضرع هنوگچ هک لاوس
 دناوت یم رگید ترابع هب .دشاب هتشاد دوجو یخساپ ،دراذگ یم ریثات ،تدم ینالوط رد لقن و لمح یاضاقت هجیتن رد
 رب نیمز یربراک رثا یزاس لدم ناكما نینچمه .دور راک هب نیمز یربراک رب لقن و لمح تارثا یزاس لدم یارب

 هعسوت لیالد و لدم نیا فیاظو زا یشخب (1620)ناراكمه و لدو لواپ .(Li, 2015)دراد دوجو لقن و لمح متسیس
  :دننک یم نایب ریز تروص هب ار نآ

 لاس 24 ات 26 یاه هرود یارب رفس لدم هب دورو تهج ار نیمز یربراک هب طوبرم تاعالطا دناوت یم میسنابروا -
 .دیامن ینیب شیپ یا هقطنم لقن و لمح یزیر همانرب تهج رد ،هدنیآ
 لمح تامدخ حوطس و یلقن و لمح یاه تخاسریز ،اه هار رب یراذگ هیامرس یاهویتانرتلآ ریثات دناوت یم لدم نیا -
  .دیامن ینیب شیپ تدم دنلب ینامز یاه قفا لوط رد ار نیمز یربراک یور رب لقن و
 .دیامن ینیب شیپ نیمز یربراک یور رب ار نیمز یربراک نیناوق رد تارییغت تارثا دناوت یم میسنابروا -
 شیپ ار تسا هدش داجیا لقن و لمح رد یراذگ هیامرس زا هک ،نیمز یربراک هعسوت یاهوگلا دناوت یم لدم نیا -
 .دیامن ینیب

 هشوخ ییاضف یاهوگلا و نیمز یربراک رب رهش بیکرت و تیعمج راتخاس رد یلامتحا تارییغت دناوت یم میسنابروا -
 .دیامن ینیب شیپ ار دمآرد و راوناخ دعب ،نس هلمج زا فلتخم یعامتجا یاه یگژیو زا نینکاس یدنب

 لقن و لمح و نیمز یربراک رب ار (یضرف و یعقاو )هعسوت هدمع یاه هژورپ هوقلاب تاریثات دناوت یم لدم نیا -
  .دیامن یسررب
 ماجنا تاعلاطم هب ناوت یم urbanism لدم زا هدافتسا و نیمز یربراک و لقن و لمح یزاس هچراپكی صوصخ رد 
 .دومن هراشا ... و (Acheampong & Silva, 2015) ،(Pinjari & Bhat, 2011) ،(Sun, 2015 ) طسوت هدش
 لدم ،اهراوناخ لحم باختنا لدم ،ینوكسم یاه دحاو یارب رازاب تمیق یاه لدم زا ،لدم نیا هدش حالصا لدم رد
 .تسا هدش هدافتسا یریذپ یسرتسد یریگ هزادنا و لاغتشا ای تکرش ناكم باختنا
 ینوکسم یاه دحاو یارب رازاب تمیق لدم 

 :دوش یم فیرعت ،6 هرامش هطبار تروص هب ،ینوكسم یاهدحاو یارب رازاب تمیق لدم 
 :6 هطبار

𝒍𝒏𝑷𝒅 = 𝜽𝟎 + 𝜽𝑨𝒄𝒄𝑨𝒄𝒄𝒇 + 𝜽𝑨𝒓𝒆 𝐥𝐧𝑨𝒓𝒆𝒂𝒅 + 𝜽𝑨𝒈𝒆 𝐥𝐧𝑨𝒈𝒆𝒅 + 𝜽𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆𝒅 
 :هطبار نیا رد

𝑃�: ینوكسم دحاو تمیق 
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𝐴𝑐𝑐𝑓 : هطقن یارب راک لحم هب یسرتسد f 

𝐴𝑟𝑒𝑎�: دحاو تحاسم d 
𝐴𝑔𝑒�: دحاو نس d+ لاس كی 

𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒� : 6 دحاو هک یتقو d تسین هناخ هک ینامز 0 و تسا هناخ كی 
 اهراوناخ لحم باختنا لدم -
 :دوش یم فیرعت ،0 هرامش هطبار تروص هب اهراوناخ لحم باختنا لدم 
 :0 هطبار

𝑽𝒉𝒅 = 𝜽𝒑𝑷𝒅 + 𝜽𝑴𝒍(𝑷𝒅𝑴𝒍𝒉) + 𝜽𝒉𝒍(𝑷𝒅𝑯𝒍𝒉) + 𝜽𝑨𝒄𝒄𝑨𝒄𝒄𝒇 + 𝜽𝑨𝒓𝒆𝒂𝒍𝒏𝑨𝒓𝒆𝒂𝒅 + 𝜽𝑨𝒈𝒆𝒍𝒏𝑨𝒈𝒆𝒅
+ 𝜽𝑫𝒆𝒍𝒕𝒂𝑫𝒆𝒍𝒕𝒂𝒅 + 𝜽𝑼𝑭𝟒𝑼𝑭𝟒𝒇 

𝑉��: هنیزگ زا كیتامتسیس باختنا d راوناخ یارب h 

𝑃� : ینوكسم دحاو تمیق d 

𝑀𝑙�: 6 راوناخ دمآرد هک ینامز h تسا ناموت نویلیم 0 زا شیب 
𝐻𝑙�: 6 راوناخ دمآرد هک ینامز h تسا ناموت نویلیم 26 زا شیب 
𝐴𝑐𝑐𝑓: هطقن یارب راک لحم هب یسرتسد f 

𝐴𝑟𝑒𝑎�: دحاو تحاسم d 
𝐴𝑔𝑒�: دحاو نس d+ لاس كی 
𝑈𝐹4𝑓: 6 رگید یاه تلاح 2 و دشاب رهش زکرم هب كیدزن تنوكس لحم هک ینامز 
𝐷𝑙𝑡𝑎�: دنراد یگدنبسچ اه کولب همه هک یتلاح 

 :تکرش ناکم باختنا لدم -
 :دوش یم فیرعت ،9 هرامش هطبار تروص هب تکرش ناكم باختنا لدم 
 :9 هطبار

𝑽𝒋𝒃 = 𝜽𝑨𝒄𝒄𝑰𝑱𝑨𝒄𝒄𝒇 + 𝜽𝒋
𝑱𝒇

𝑨𝒓𝒆𝒂𝒇
+ 𝜽�̅��̅�𝒃 + 𝜽𝒍𝒏𝒄𝒍𝒏𝒄𝒇 + 𝜽𝒇𝒓𝒆𝒈𝑭𝒓𝒆𝒈_𝒕𝒚𝒑𝒆𝒇 

𝑉�� : ناكم رد نامتخاس باختنا b لغش یارب j 
𝐴𝑐𝑐𝑓: هطقن یارب راک لحم هب یسرتسد f 

𝐽𝑓: کولب رد اه لغش دادعت f(2226 عبرم رتمولیک ره رد لغش) 
Area�: دحاو تحاسم f 

�̅��: دحاو عبرم رتم ره تمیق نیگنایم b 

𝑙𝑛𝑐𝑓: کولب رد راوناخ دمآرد نیگنایم f(0,9 ناموت نویلیم) 
Freg_type�: ( یزکرم تفاب زا هلصاف اب تفاب و یزکرم تفاب)یرهش مرف یاهریغتم 

 :یریذپ یسرتسد یریگ هزادنا -



 666 ...لقن و لمح هچراپکی یزاس لدم یسررب

 هب عوضوم نیا .دوش یم یریگ هزادنا رفس هلیسو باختنا /هناخ ادبم اب راک لحم باختنا ساسا رب یریذپ یسرتسد 
 اه نآ یاه یگژیو ساسا رب و فلتخم یاهراوناخ یارب یفلتخم یاه یسرتسد هک دهد یم هزاجا تنوكس ناكم كی
 f کولب زا D سرتسد رد هعومجم زا p درف طسوت راک لحم باختنا لامتحا ،دراوم نیا نتفرگ رظن رد اب .دشاب هتشاد
 :دوب دهاوخ ،4 هرامش هطبار تروص هب
 :4 هطبار

𝑷(𝒅𝒆𝒔𝒕|𝒇) =
𝐞𝐱𝐩 (�̅�𝑽(𝒅𝒆𝒔𝒕|𝒇)

∑ 𝐞𝐱𝐩 (�̅�𝑽(𝒅𝒆𝒔𝒕́ |𝒇)𝒅𝒆𝒔𝒕́ 𝝐𝑫
 

𝑉(�𝑒𝑠𝑡|𝑓): کولب زا لحم باختنا كیتامتسیس تیبولطم f 

 :دومن هبساحم 1 و0 هرامش طباور تروص هب ناوت یم ار راظتنا دروم یرثکادح تیبولطم نینچمه
 :0 هطبار

𝑨𝒄𝒄𝒇𝒄𝒂𝒓 =
𝒍
�̅� 𝒍𝒏 ∑ 𝐞𝐱𝐩 (�̅�𝑽(𝒅𝒆𝒔𝒕|𝒇)

𝒄𝒂𝒓

𝒅𝒆𝒔𝒕𝝐𝑫

 

 :1 هطبار

𝑨𝒄𝒄𝒇𝒏𝒐𝒄𝒂𝒓 =
𝒍
�̅� 𝒍𝒏 ∑ 𝐞𝐱𝐩 (�̅�𝑽(𝒅𝒆𝒔𝒕|𝒇)

𝒏𝒐𝒄𝒂𝒓

𝒅𝒆𝒔𝒕𝝐𝑫

 

car: دراد یسرتسد وردوخ كی هب لقادح صخش 
nocar: درادن یسرتسد وردوخ هب صخش 

 قیقحت یاه هتفای
 :تسا هدش لصاح ریز جیاتن ،زاریش رهش نالک رد یتاعلاطم هدودحم یارب لدم ندرک هربیلاک اب شخب نیا رد
 :زاریش رهش نالک رد ینوکسم یاهدحاو یارب رازاب تمیق لدم
 و لمح هعماج حرط زا زاین دروم تاعالطا .تسا هتخادرپ نینکاس یاه یگژیو ساسا رب كیناده لدم نیمخت هب لدم 
196 لاس یرامشرس رامآ ،زاریش لقن  ،عون لماش نكسم یارب تاعالطا .تسا هدش جارختسا ... و یرادرهش ،0
 .دشاب یم تمیق و ناكم ،تحاسم
 نكسم تمیق ،زاریش رهش نالک رد هعلاطم دروم هدودحم رد هک تسا نیا هدنهد ناشن (0هرامش لودج) لدم نیمخت 
 تمیق نینچمه .دراد یفنم طابترا ،نآ تمدق و نس اب و تبثم طابترا نآ ندش عقاو لحم و یریذپ یسرتسد نازیم اب
  .تسا رتشیب اهدحاو ریاس هب تبسن یراوناخ كت نكسم

 زاریش رهش نالک یتاعلاطم هدودحم رد میسنابروا لدم رد کیناده تمیق لدم نیمخت -8 لودج
t value Std. Error Estimate  

104,11- 112,2 111,1- Intercept 

026,00 162,2 010,2 Accessibility 

004,006 122,2 461,2 LnArea 

011,90- 922,2 142,2- InAge 

146,1 462,2 006,2 House 

  69016 N 

  901,2 Adjusted R-square 

 1196 ،ناگدنراگن تاعلاطم :عبنم
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 :زاریش رهش نالک رد اهراوناخ ناکم باختنا لدم
 ،زاریش رهش نالک رد هعلاطم دروم هدودحم رد (9 هرامش لودج)اهراوناخ ناكم باختنا لدم نیمخت زا لصاح جیاتن 
 هتشاد زاسون و نازرا یاهدحاو دنراد لیامت تنوكس لحم باختنا یارب ناگدنریگ میمصت هک تسا نیا هدنهد ناشن
 زا رهش زکرم هب یسرتسد نینچمه .دنشاب هتشاد رتهب یسرتسد اب و رتگرزب دحاو دنهد یم حیجرت هک یلاح رد ،دنشاب
 .دشاب یم تنوكس لحم باختنا رد مهم یبسن یایازم

 زاریش رهش نالک یتاعلاطم هدودحم رد میسنابروا لدم رد اهراوناخ ناکم باختنا لدم نیمخت -9 لودج
t value Std. Error Estimate  

111,9- 601,2 460,9- Price 

111,6 400,2 101,2 Price-2 

600,9 149,2 106,6 Price-3 

011,9 192,6 111,0 Longsum 

111,6 214,2 011,2 Log-area 

911,0- 012,2 604,2- Log-age 

110,6 169,2 411,2 Uf4 

  100,100 LL 

  102,2 Adjusted R-square 

  11 N 

 1196 ،ناگدنراگن تاعلاطم :عبنم

 :زاریش رهش نالک رد تکرش کرحت لدم
 رهش نالک هعلاطم دروم هدودحم رد یلغش هورگ هس رد اه تکرش گرم و ییاجباج ،دلوت خرن نیمخت هب لدم نیا رد 
 یتالحم هب الومعم دنراد ییاجباج هب لیامت هک ییاه تکرش ،4هرامش لودج ساسا رب .تسا هدش هتخادرپ زاریش
 و دیدج یاه تکرش رتشیب :تسا زکرمت مدع رگنایب یلک دنور لاح نیا اب .دنبای یم لاقتنا یلبق مرف هباشم
 یارب ییادز زکرمت دنور نیا .دنراد رهش زکرم زا جراخ تالحم باختنا هب لیامت دنوش یم اجباج هک ییاه تکرش
  .تسا رتشیب دیدج یاه تکرش

 زاریش رهش نالک یتاعلاطم هدودحم رد اه تکرش گرم و دلوت ،ییاجباج خرن -4 لودج
Tertiary Secondary Primary Overall  

%01,91 %1,01 %14,91 %10,91 Staying Rate 

%1, 02 %06,1 %41,1 %09,1 Death Rate 

%06,9 %11,9 %1,0 %10,9 Moving Rate 

%04,1 %60,26 %01,1 %11,1 New born Rate 

%61,01 %06,01 %92,01 %10,91 Moving to Same Urban Form 

%19,19 %11,49 %11,10 %44,19 Moving to Different Urban Form 

 1196 ،ناگدنراگن تاعلاطم :عبنم

 :زاریش رهش نالک رد تکرش لحم باختنا لدم

 ،یزرواشک زا معا یلغش یاه هورگ هیلک یارب لاغتشا ای تکرش لحم باختنا لدم نیمخت هب 0 هرامش لودج رد 
 هب اه تکرش هک تسا نیا رگنایب جیاتن .تسا هدش هتخادرپ زاریش رهش نالک یتاعلاطم هدودحم رد تامدخ و تعنص
 رد ،دشاب رتشیب هنایهام دمآرد و لاغتشا یالاب مکارت ،بوخ یسرتسد هدننک مهارف هک دنتسه ییاه ناكم باختنا لابند



 166 ...لقن و لمح هچراپکی یزاس لدم یسررب

 هب رتشیب دوجوم تکرش كی زین رهش مرف صوصخ رد .دنتسه الاب یاهب هراجا اب یاه ناكم لابند هب رتمک هک یلاح
 رهش زکرم رد عقاو تالحم زا رتشیب رهش زکرم زا جراخ تالحم نینچمه .دشاب یم هباشم یرهش مرف هب لاقتنا لابند
 .دشاب یم رهش زکرم زا اه تکرش ییادززکرمت رگنایب رما نیا .دشاب یم اه تکرش هقالع دروم

 زاریش رهش نالک یتاعلاطم هدودحم رد میسنابروا لدم رد تکرش لحم باختنا نیمخت -5 لودج
t value Std. Error Estimate  

61,91 112,2 016,1 Longsum 

229,06 922,2 162,2 Job Density 

201,1- 142,2 129,2- Average Monthly Earning 

210,04- 942,2 210,6- Average Rent 

211,626 462,2 210,6 Moving to the Same Urban Form Type 

201,11- 126,2 206,1- Urban Form Type 1 

219,11- 126,2 191,1- Urban Form Type 2 

  60906 N 

  2, 009 Adjusted R-square 

  112,21109- LL 

 1196 ،ناگدنراگن تاعلاطم :عبنم

 یریگ هجیتن
 اب نیمز یربراک یاه لدم قیفلت و تیلاعف رب ینتبم لقن و لمح یاه لدم رد یدایز یاه تفرشیپ هک یلاح رد 
 اب نیمز یربراک یاه لدم یزاس هچراپكی یاه شلاچ اما ،تسا هداتفا قافتا رفس رب ینتبم لقن و لمح یاه لدم
 و اهراوناخ رفس نیب یراتفر طابترا کرد ور نیا زا .تسا هدنام یقاب ناکامک تیلاعف رب ینتبم لقن و لمح یاه لدم
 تارثا یزاس هیبش ییاناوت دوبهب روظنم هب رگید فرط زا تدم دنلب یاه باختنا و فرط كی زا یتیلاعف یاهوگلا
 LUTE یزاس لدم یاه شالت اریخا ،لاح نیمه رد .دسر یم رظن هب یرورض یرهش هعسوت رب لقن و لمح یروآون
 ناونع هب OPUSباختنا .تسا هدش عیزوت یزاس لدم متسیس هب هچراپكی یاه طیحم هیزجت تمس هب تکرح لاح رد
 ینتبم یدیلک یازجا و اهراوناخ تالماعت بیکرت تهج فلتخم یاه یژتارتسا شواک یاتسار رد یزاس لدم یرامعم
 یاتسار رد نیمز یربراک و لقن و لمح تالماعت زا یراتفر تایضرف تهج رد مهم یماگ هک ،دشاب یم تیلاعف رب
 هبذاج یاه لدم شرگن اب لقنو لمح و نیمز یربراک هچراپكی هیلوا یاه لدم .تسا عامتجا و راوناخ ییایوپ ساكعنا
 -یداصتقا فلتخم و ددعتم لماوع نتفای تیمها و نامز رورم هب اما دندش یم هتخاس ییاضف لباقتم شنک و یا
 راتخاس رد یفداصت تیبولطم یروئت بوچراچ زا هدافتسا ،یرهش نالک-یرهش دركلمع و راتخاس رب رثوم یعامتجا
 .تفرگ رارق تیمها لوا هجرد رد دیدج هچراپكی یاهلدم یلصا
 لدم هب ،نیمز یربراک و لقن و لمح یزاس هچراپكی رب رثوم لماوع شقن رتشیب یسررب تهج رد و اتسار نیا رد 
 نالک رد هعلاطم دروم هدودحم یارب لاغتشا ای تکرش ناكم و اهراوناخ لحم باختنا ،نكسم یارب رازاب تمیق یزاس
 یسرتسد یاهریغتم اب روکذم یاه لدم تبثم و میقتسم طابترا رگنایب یزاس لدم جیاتن .دش هتخادرپ زاریش رهش
 یم دوهشم زاریش رهش زکرم زا ییادززکرمت هب هقالع قوف لدم هس ره رد .دشاب یم تمیق و تمدق ،تحاسم ،یریذپ
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 یزاس هچراپكی ترورض رگنایب رما نیا و هدوب هتسجرب اه لدم زا مادک ره رد یریذپ یسرتسد شقن نینچمه .دشاب
  .تسا نیمز یربراک و لقن و لمح
 اهروشک ریاس رد هدش ماجنا تاعلاطم زا و هدوب یبرجت هعلاطم كی زا لصاح جیاتن رضاح هلاقم ،تسا رکذ هب مزال 
 هعسوت .تسا زاریش رهش نالک رد و ناریا طیارش رد هعلاطم ،شهوژپ نیا یروآ ون .دنک یم تیامح و ینابیتشپ
 یرهش تاعلاطم زا هزوح نیا قیمعت و قیقدت هب دناوت یم فلتخم یاهرهش یور رب هعلاطم و ینینچ نیا یاه شهوژپ
  .دروآ مهارف ار روشک رد یراذگ تسایس و یزیر همانرب یانبم و دوش رجنم
 و لقن و لمح یزاس هچراپكی دركیور اب تیلاعف رب ینتبم دركیور اب رفس راتفر هنیهب یوگلا هب یتآ تاعلاطم رد 
  .دش دهاوخ هتخادرپ نیمز یربراک
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