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 هدیکچ
 هب دنمشزرا ياه تفاب .تسا رهش ددجم شنيرفآ رگيد ترابع هب و يرهش ييازون و تايح ديدجت ،ءايحا موهفم هب يرهش ينيرفآزاب

 فلتخم داعبا رد يرگشدرگ هعسوت رد يمهم شقن اه نآ ينيرفآزاب و يگنهرف و يرامعم و کيژلاتسون ياه هبذاج دوجو تلع
 نيا .دشاب يم شيرجت هلحم يرگشدرگ هعسوت رد ينيرفآزاب شقن شهوژپ نيا فده .دراد ...و يگنهرف ،يعامتجا ،يداصتقا
 و يا هناخباتك تاعالطا رب ينتبم يروآ عمج شور .دشاب يم يدربراك عون زا نآ فده و دشاب يم يليلحت-يفيصوت شور اب شهوژپ
 دعب اهنت هبسك هاگن زا هك تسا بلطم نيا هدننك سکعنم جياتن يا هنومن کت يت نومزآ يجورخ ساسا رب .تسا يناديم و يدانسا
 هعسوت رب يفنم ريثأت ًاالك يطيحم تسيز و يعامتجا ،يدبلاك داعبا رياس هك يلاحرد دراد يرگشدرگ هعسوت رد يتبثم ريثأت يداصتقا

 قوف داعبا هب نارگشدرگ هاگن زين قوف نومزآ ساسا رب .دنشاب يم يرگشدرگ هعسوت رد نآ تيمها نازيم رگنايب و دنراد يرگشدرگ
 يفنم ريثأت زين يطيحم تسيز و يداصتقا داعبا هك يلاحرد دنراد نارگشدرگ بذج رد يتبثم ريثأت يعامتجا و يدبلاك لماوع اهنت
 ريغتم بيترت هب نارگشدرگ و هبسك هاگديد زا يدبلاك دعب رد يرهش ينيرفآزاب راذگرثا ياهريغتم يدنبتيولوا ياتسار رد .دنراد
 زين يعامتجا دعب رد .دشابيم لوا تيولوا ياراد يتماقا و يياريذپ زكارم نازيم و يرصب رظنم رد عفترم و دنلب ياهنامتخاس ريثأت

 اه صخاش نيرتراذگرثا ياراد بيترت هب هلحم رد شمارآ و تينما ساسحا و هلحم يرگشدرگ ياه تيباذج زا تاعالطا ياه صخاش
 ندوب دارم قفو رب صخاش اهنت نارگشدرگ و اه هبسك هاگديد زا زين يداصتقا دعب رد .دنا هدش هتخانش نارگشدرگ و اه هبسك رظنزا رد
 داعبا رد قوف هاگديد زا تياهنرد .دشاب يم يرگشدرگ هعسوت رد نا تيمها نازيم رگنايب و دنا هتشاد ديكأت اهراكو بسك
 دشابيم يعيبط يرگشدرگ ياه تيباذج ،تسا هتشاد يمهم شقن يرگشدرگ هعسوت رب هك صخاش اهنت ،يطيحم تسيز
 
 شیرجت هلحم ،یرگشدرگ هعسوت ،هدوسرف تفاب ،یرهش ینیرفآزاب :یدیلک تاملک

                                                           
 .دشاب یم شیرجت هلحم یرهش یرگشدرگ هعسوت و ینیرفآزاب ناونع تحت دشرا یسانشراک همان نایاپ زا هتفرگرب هلاقم نیا -6

 Delfannasab.mahsa1992@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -0
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 همدقم
 زا یرهش هدوسرف یاه تفاب .تسا یدمآراکان و یگدوسرف راچد ،ناریا روشک یاهرهش حطس زا یا هدمع شخب
 یرامعم ینغ یاه شزرا دجاو و هدوب یتنوكس یاه هشیر یاراد وس كی زا اه نیا هک هدش لیكشت یا هدوسرف یاه هلحم
 لیصا ینامدرم و دنرادروخرب یصاخ ییابیز و تفارظ زا هک یراثآ.دنشاب یم ازجا و قطانم یخرب رد یزاسرهش و
 هعماج رب مکاح موسرو بادآ و تشیعم عون ،بهذم ،گنهرف ،اه تنس ساسا رب و زارد نایلاس یط دوخ قالخ حوراب
 نیا رد .(120 :1196 ،ناراكمه و یرتنالک) .دنا هتشاذگ راگدای هب ام یارب ار یلم تیوه رهاظم ،هداد هعسوت ار اه نآ
 یزیر همانرب یور شیپ یبسانم یوگخساپ دناوت یم نآ یاهدربهار و تیهام هب هجوت اب یرهش ینیرفآزاب عوضوم اتسار
 یاه تیوه (فذح)یزاس کاپ نودب و هتشذگ هب هاگن اب رگ هلخادم یدركیور ناونع هب یرهش ینیرفآزاب .دشاب یرهش
 و دمحاروپ )دنزادرپ یم رضاح نامدرم یگدنز طیارش اب بسانتم و دیدج یتیوه قلخ هب فلتخم یاه هرود یخیرات
 یاهرگیور نیرتدیدج زا یكی ناونع هب رضاح لاح رد یرهش ینیرفآزاب هک دهد یم ناشن تاعلاطم .(1196 ،ناراكمه
 هب ندیسر یارب یرهش یرگشدرگ زا هدافتسا ،مهم یاهراكهار زا یكی و دشاب یم حرطم یخیرات یاه تفاب اب هجاوم
  .(1196 ،ناراكمه و ینادرمیلع)تسا یخیرات یاه تفاب طیارش دوبهب و ینیرفآزاب
 رد ییالاب کرحت زا هک ،تسناد دیاب یا هعماج ره رد رادیاپ هعسوت عیانص نیرت مهم زا یكی ناونع هب یرگشدرگ هزورما
 تعنص فلتخم یاه هبنج رب زکرمت ،تسا رادروخرب یطیحم و یرهش ،یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا تارییغت
 یاهدنیآرف رد یتیمهااب رایسب شقن یا هعماج ره یلم و یلحم تیریدم یاه یزیر همانرب اب هارمه ،یرگشدرگ
 یاه تیلاعف نیرت هدیچیپ و نیرت مهم زا یكی ،یرهش یرگشدرگ .دنک افیا دناوت یم یا هعماج ره یلم و یللملا نیب
 ،یگنهرف گرزب تصرف كی یرهش یدرگناهج ،نارظن بحاص رظن هب ،تسا یرهش هعماج رد ناسنا یناكم و ییاضف
 یرثؤم رایسب شقن تصرف نیا هک ،دروآ یم دوجو هب یناهج یاهرهش ردام و اهرهش نالک یارب یداصتقا و یعامتجا
 ،اتسار نیمه رد .(1196 ،یمیهاربا هداز ربکا )دنک افیا دناوت یم فلتخم داعبا رد نادنورهش یگدنز تیفیک ءاقترا رد
 دشر هب و هتشاد هقطنم یگنهرف و یدبلاک یاه تسسگ عفر رب میقتسم یریثأت یرگشدرگ هک دهد یم ناشن تاعلاطم
 .(4196 ،نایرکاذ و ییانف) دیدرگ دهاوخ یهتنم هعلاطمدروم هدودحم یداصتقا
 ،كیژلاتسون یاه هبذاج دوجو تلع هب دنمشزرا یاه تفاب .دوش یم نایامن شیپزا شیب یرگشدرگ ثحب تیمها
 زا دشاب یم نارود نآ یعامتجا و یداقتعا ،یداصتقا طیارش زا یدامن هک یدنمشزرا یاهانب و یگنهرف ،یرامعم
 و یرهش یاه تفاب ینیرفآزاب اتسار نیا رد .(2196:20 ،یرافغ و یناودرک ).دنور یم رامش هب یرگشدرگ مهم دصاقم
 ،نیا دوجو اب .دوش یرهش یرگشدرگ هعسوت ثعاب دوخ هبون هب دناوت یم نآ مهم یاهریغتم یواکاو و تخانش
 هک دهدیم ناشن نآ جیاتن و تسا هتفرگ تروص یرگشدرگ دركیور اب یرهش زکارم ینیرفآزاب روظنم هب یتاعلاطم
 یمدق)دشاب یم اراد یرهش یرگشدرگ دركیور اب یرهش زکارم ینیرفآزاب رد ار شقن نیرتشیب یطیحم تسیز یاه هفلؤم
 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم هنیمز نیا رد رگید تاعلاطم .(9196 ،شناراكمه و
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 تفاب رد نارگشدرگ یبایریسم هب یخیرات یاهتفاب ءایحا و تظافح روظنم هب یشهوژپ رد (0196)یدمحا و دحوم
 و هبناجود یماگ ناونع هب نهک یاهاج ینیچ رد نارگشدرگ یبایریسم دنریگ یم هجیتن و هتخادرپ جدننس رهش یخیرات

 ار رظندروم نهک تفاب ،یمادقا شیپ ناونع هب دناوت یم یرگشدرگ تیاده و تفاب زا تظافح یارب هیوس دنچ دیاش
 اب یشهوژپ رد (0196)یغابص .دوش یم رجنم تفاب ایحا هب ،تظافح رما رد یلیمكت یماگ ناونع هب و دشخب ایحا
 دنا هتخادرپ هلئسم نیا هب یرهش هدوسرف یاه تفاب اب ههجاوم رد یرهش ینیرفآزاب یریگراک هب راکوزاس نیودت ناونع
 ناونع هب یرادیاپ رگید ییوس زا درگن یم نآ لئاسم و رهش هب مجسنم و هچراپكی یا هرجنپ زا یرهش ینیرفآزاب هک
 ینیرفآزاب تیقفوم ببس نیمه هب تسا حرطم موس هرازه رد طیحم اب ناسنا نایم طباور رب مکاح میاداراپ نیرت یلصا
 نایفوص هلحم یرهش نهک تفاب ینیرفآزاب هب یشهوژپ رد (0196)ناراكمه و یتایح ریپ .تسا نآ ندوب رادیاپ ورگرد
 سایقم رد رگشدرگ بذج اب دهد یم ناشن هعلاطم جیاتن .دنا هتخادرپ یرهش یرگشدرگ هیامن هب رب هیكت اب درجورب
 و رهش نیا یارب ار یداصتقا کرحت هنیمز ،تفاب یتظافح یاه هنیزه نیمأت نمض ناوت یم یناهج یتح و یلم ،یلحم
 «رادیاپ عماوج یارب یرهش ینیرفآزاب»ناونع اب یا هلاقم هب (1220)شناراكمه و 6لانود كم . دروآ دوجو هب نادنورهش
 تسایس نیا نیصصختم ریاس و CRP تیامح زا زین عماوج یرادیاپ هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا جیاتن .دنزادرپ یم
 رادیاپ عماوج داجیا رد بوخ یداصتقا تیعضو هک دهد یم ناشن ،نیا رب هوالع .تسا رادروخرب یهاگشناد طیحم و
 و یزاسون دركیور اب "اهرهش یزاسون و رادیاپ یاهرهش " یشهوژپ رد (2620) 0ینیلوترب .دراد یهجوت لباق شقن
 ریغ شرگن اب ،نییاپ هب الاب زا و یرادتقا ،رالاس نف روکذم یاه تفاب رد هلخادم هویش هک دیسر هجیتن نیا هب ینیرفآزاب
 طسوتم ناكما نكیل دایز لیامت و هلخادم یعامتجا یاه هنیزه ییاج هباج و هلخادم هب نازیر همانرب یرابجا و یتکراشم
 یرهش یزاسزاب لاس یس"ناونع تحت یا هلاقم هب (6620)شناراكمه و 9رویلا .تسا هدوب راذگ هیامرس تکراشم مک ای
 اه مسیناكم ،فادها رییغت شهوژپ نیا جیاتن . دنا هتخادرپ "یگتسباو ریسم و اضف تیمها :هسنارف و ناملآ ،ناتسلگنا رد
 .تسا هتسباو روشک نآ یاه تسایس هب روشک ره رد ینیرفآزاب هک نیا و دنک یم نایب ار یرهش زاب یاهدرواتسد و
20)4درانوئل  هدافتسا اب دنه ،دابآردیح رد یرهش میدق یاه هلحم تفاب رب ینتبم ییاسانش"ناونع تحت یا هلاقم رد ،(12
 تفاب لحم ی هشقن هک تسا دیسر هجیتن نیا هب یزاسون و یزاسهب دركیور اب "رود هار زا شجنس یاه هداد زا
 عبنم كی ناونع هب دناوت یم و ناتسرهش زا صوصخ هب تیعمجرپ قطانم ییاسانش رد دمآراک رازبا كی هلزنم هب هدوسرف
  .دوش یم هدافتسا دعب هلحرم رد یریذپ فاطعنا یبایزرا و یریذپ بیسآ رد دامتعا لباق

 شیرجت .دیآ یم رامش هب مه نارهت رهش یاه هلحم زا یكی ناونع هب هک تسا نارهت رهش نالک رد یرهش مان شیرجت 
 گرزب هیكت ،یمیدق رازاب .تسا هدش عقاو نارهت رهش 6 هقطنم رد و تسا نارهت ناتسا تاناریمش ناتسرهش زکرم
 .دنتسه هلحم نیا یرگشدرگ یاه هبذاج و ینید طاقن زا حلاص هدازماما و شیرجت

                                                           
1 McDonald 
2 Bertolini 
3 Olivier 
4 Leonard 
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 ریاس و اه تخاسریز دوبمک لیلد هب ،هعلاطمدروم هقطنم ناونع هب شیرجت هلحم هک تسا نیا یلصا هلئسم ،نیاربانب
 .دنک هدافتسا نسحا هوحن هب نارگشدرگ بذج نوچمه یمیدق یاه تفاب یاه لیسناتپ نیا زا تسا هتسناوتن لئاسم
 مهارف زایندروم تاسیسأت و تازیهجت و تخاسریز شیازفا تهج رهش یارب یرادیاپ دمارد تسا هتسناوتن هجیتنرد
 ،زاسو تخاس ییاضف یاهوگلا رد رییغت و نامز تشذگ رثارب هعلاطمدروم هقطنم رب مکاح میدق یاه تفاب نوچ .دنک
 یعامتجا و یداصتقا ،رورم و روبع ،یدبلاک طیارش ظاحلزا یدایز تالكشم یاراد و دنا هداد تسدزا ار یگدنز تیلباق
 هدوسرف یاه تفاب نیا ینیرفآزاب تهج رد یملع و نودم یاه همانرب زا هدافتسا نیاربانب تسا یزورما یگدنز یارب
 تسا هدرک یم لمع لماک هعومجم كی تروص هب هتشذگرد هک هلحم نیا نینچمه .تسا یرایسب تیمها یاراد هلحم
 تفاب نیا رهش هیور یب شرتسگ و ینیشنرهش ریثأت تحت ،دندوب هتفرگ لكش مه یاتسار رد نآ رصانع هیلک و
 یرگشدرگ هزوح رد ًااصوصخم هک ار ییاه تیفرظ تسا نكمم هک یا هنوگ هب هک تسا هدیدرگ یتالوحت شوختسد
 دركیور اب شیرجت هلحم رد یرگشدرگ هعسوت لیلحت فدهاب رضاح شهوژپ نیاربانب .دوش عقاو دیدهت دروم دراد
 .تسا هدش نیودت یرهش ینیرفآزاب
 یرظن ینابم
 ینیرفآزاب-
 21 لیاوا و 2116 ههد رخاوا زا هک ،تسا یرهش هعسوت تایبدا رد یا هژیو یانعم هدنرادربرد یرهش ینیرفآزاب هژاو
 رد و Regenerate لعف هشیر زا تغل رد Regeneration هژاو .تسا هدشدراو یرهش تمرم تایبدا هب یدالیم
 و ندرک دشر ون زا ینیرفآزاب ،یزاس رصاعم ،تایح دیدجت ،ندش ءایحا ،ندرک ءایحا یانعم هب یرهش تاعلاطم
 & Roberts)دشاب یم ،تسا هتفرگرارق یدوبان ضرعم رد هک هدنز تیمامت كی زا یشخب یعیبط دیلوتزاب

Sykes2000,16). و یدبلاک یاه یگژیو نایم طباور یسررب و تخانش ،یرهش ینیرفآزاب زا یدربراک فیرعت داجیا رد 
 ناونع هب یداصتقا تیعضو دوبهب تیمها ؛مهم یرهش رصانع یخرب یدبلاک ییاج هباج ترورض ؛یعامتجا یاه شنکاو
 هعسوت زا تعنامم و یرهش یاه نیمز زا هنیهب هدافتسا ترورض ؛نآ تیفیک و یرهش یگدنز هافر ساسا و هیاپ
 و یسایس یاهورین و بلاغ یعامتجا یاه نمجنا یرهش یاه تسایس باتزاب ییاسانش تیمها و ؛اهرهش هیور یب
 ندنادرگزاب یانعم هب ینیرفآزاب نیاربانب .دنریگ رارق تخانش و یسرربدروم دیاب رادیاپ هعسوت مان هب یدیدج عوضوم

 زا یعامتجا ریوصت ،دنک یم نوگرگد ار اه ناكم تکرح نیا تسا هقطنم كی هب یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا تایح
 قلخ ،دننک یم قیوشت ار رادیاپ ینورد یراذگ هیامرس هک باذج و هدنز یاه ناكم و دنک یم تیوقت ار شدوخ

 (Ozlem2009:2).دنک یم

 رادیاپ یرهش ینیرفآزاب-
 ینامز یرهش هژورپ كی .(chiu,2003) ددرگ یمرب ینونک و هدنیآ یاه لسن هافر دوبهب و تظافح هب یعامتجا یرادیاپ
 فاكش و یعامتجا لداعت مدع و دنک داجیا یگدنز طیحم رد نزاوت كی هک دشاب یرهش یرادیاپ یایوگ دناوت یم
 هک یا هلخادم هاگن یعون یرهش ینیرفآزاب .(Enyedi,2004) دبایب دوبهب لک رد یگدنز تیفیک و دبایب شهاک یعامتجا



 966 ...شیرجت هلحم رد یرگشدرگ هعسوت

 طیارش اب بسانتم دیدج یتیوه قلخ هب فلتخم یاه هرود یخیرات یاه تیوه یزاس کاپ نودب و هتشذگ هب هاگن اب
 یرهش تایح دیدجت دنیآرف یارب دیدج یبوچراچ دعب هب 2116 هعقاو رد .دشیدنا یم رضاح رصع نامدرم یگدنز
 یحاون تیعضو دوبهب یانعم هب هک تسا عماج یموهفم یرهش تمرم ،دیدج یفیرعت رد و نآ ساسا رب هک درک مهارف
 داعبا زا .(609 :1196 ،یلیلخ و روپ یجاح)تسا یگنهرف و یعامتجا ،یدبلاک ،یداصتقا یاه هبنج رد مورحم
 رد رادیاپ یدنیآرف داجیا یارب شالت رد یرهش یرادیاپ ینیرفآزاب هیرظن ،تسا نآ یرادیاپ دعب یرهش ینیرفآزاب
 زا و دراد دیدج یاهزاین نیمأت یارب یرهش نورد هوقلاب تاناكما زا هنیهب هدافتسا رد یعس ،وس كی زا یرهش هعسوت

 لیلد هب و تسا لئاق یداصتقا قنور و یعامتجا تایح نادندرگزاب و میدق تفاب ءایحا یارب ار تیولوا رگید یوس
 زا هجدوب نیرتمک فرص اب یمدرم تکراشم زا هدرتسگ یریگ هرهب و مدرم یاهزاین اب وسمه و ریذپ فاطعنا شقن یافیا
 تالحم و اهرهش دروم رد ركفت هب جایتحا هچراپكی یاه همانرب داجیا .تسا رادروخرب ییارجا تیلباق نیرتشیب
 ،ینیرفآزاب هب دركیور رگا .دراد فلتخم یاه تصرف و تالكشم نایم طباور تخانش و عماج ،كیناگرا یا هنوگ هب
 دهاوخ ینیرفآزاب هب رادیاپ یدركیور دوخ یدوخ هب هاگنآ ،دشاب كیژتارتسا و عماج ،هچراپكی ،رادم عامتجا
 .(011 :1196 ،یناطلس و یوهاش)دوب

 یرهش ینیرفآزاب و یرگشدرگ-
 یعبانم ناونع هب یگنهرف و یخیرات یاه شزرا زا هدافتسا و گنهرف شقن هب هجوت یرهش ینیرفآزاب هوجو نیرت مهم
 عفانم هب هجوت نمض ینیرفآزاب یگنهرف دركیور رد عقاورد .دشاب ین مدرم یارب اهاضف نیا شرتسگ و هعسوت یارب
 یرنه و یگنهرف ،یرگشدرگ زکارم داجیا یاتسار رد یراذگ هیامرس نیا ریسم ،یرهش یاه هژورپ رد یداصتقا و یلام
  تشگزاب رب هوالع قیرط نیا زا هک دوش یم نییعت تغارف تاقوا نارذگ و
 دنریگ یم رارق ریثأت تحت ًاالماک زین لمع روم قطانم ،مدرم روضح یارب صاخ یاه تیباذج داجیا لیلد هب ،هیامرس
 هب لدبم یرگشدرگ و گنهرف ،رنه تیمها زا یشیازفا هب ور کرد وس كی زا نیاربانب .(9196 ،یدزیا و هداز یحص)
 تظافح یداصتقا شزرا دروم رد ییاه هاگدید هعاشا رگید یوس زا و هدیدرگ یرهش ینیرفآزاب مهم زج كی
 .تسا هدیدرگ ببس یرهش ینیرفآزاب هصرع رد یرظن و یلمع دعب ود ره رد ار یا هژیو یاهدركیور
 و هناقالخ یاضف كی قلخ یارب هیلوا یاه همزال زا هک یرهش یاهاضف یاه تخاسریز دوبهب هب ینیرفآزاب یاه حرط
 دیدج طوطخ ریظن ییاه تخاسریز ،یرگشدرگ یاهاضف داجیا دنناوت یم نینچمه اه حرط نیا .دنزادرپ یم تسا قفوم

 ناونع هب یرهش یرگشدرگ نایم نیا رد .دننک یفرعم دوخ یاه حرط رد ار دنمشوه یاه تخاسریز و لقنو لمح
 اه نآ ینیرفآزاب یارب اهرهش زا یرایسب دربهار بلاق رد هزورما هک هدوب یرهش هعسوت فلتخم داعبا رد رثؤم یعوضوم
 هچ نانچ ،دش دهاوخ یناوارف تراسخ هب رجنم تیلاعف نیا یزیر همانرب رد یدعب كت شرگن .تسا هدش هتفرگ راک هب
 تکراشم یرگشدرگ هعسوت تیاده یارب رگید ییوس زا .دنتسه تیعقاو نیا رگنایب زین دوجوم یاه هبرجت زا یرایسب
 یگدنز تیفیک یاقترا و میمرت ،یلکروط هب .تسا یرورض یصوصخ و یمومع ،یتلود زا معا فده شخب هبناج همه
 .دوب نا مدرم و ناكم كی درف هبرصحنم یاه یگژیو هعسوت و دوبهب قیرط زا یرهش
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 یرگن عماج نآ یاه هیرظن نیرتدیدج زا یكی و یتسیناگرا شرگن یخیرات و هدوسرف یاه تفاب تمرم رد رترب شرگن
 یرگشدرگ قیرط زا هک تسا (تیقالخ )رادیاپ هعسوت رتسب رد داصتقا و گنهرف قیفلت یارب اه مادقا و اه همانرب رد
 راهچ تسیاب یم ،دریگب رارق یرهش یرگشدرگ بطاخم دشاب رارق رهش كی رگا نینچمه .تفای تسد نادب ناوت یم
 توافتم یاه شقن یافیا -0 ،یكیزیف مکارت-6:زا دنا ترابع یگژیو راهچ نیا ،دشاب اراد ار لوادتم و لوبق لباق یگژیو
 تیهام و راتخاس رد یرتشیب یگدرشف اب ینیع تیزکرم-4 ،یداصتقا توافتم یاه شقن یافیا-9 یعامتجا و یگنهرف
 ،ملاس تباقر كی داجیا و یداصتقا قنور یرگشدرگ دركیور اب بولطم یزیر همانرب هجیتن .دوش یم هدید یرگشدرگ
 یاه تیلاعف تکراشم شیازفا و یلحم داصتقا قنور ،زیمت یعیبط طیحم كی داجیا و نارگشدرگ تیاضر نیمأت
 ،نایعیفر )دشاب یم یلحم یاه تنس و یموب گنهرف ظفح و ینیرفآراک شیازفا ،یعامتجا قنور شیازفا ،یرگشدرگ
1196) 
 كی ناونع هب اریز تسا هتفرگرارق هدافتسادروم اهرهش رد یداصتقا ینیرفآزاب قیوشت یارب اب لاغ یرگشدرگ لاحره هب

 حالف و نایرون) دروآ ناغمرا هب دوخ هارمه هب ار یناوارف لاغتشا دناوت یم ،هجیتنرد و هدش هتخانش دش ور هبور تعنص
 هدوب شزرا لباق یرهش یحاون رد اهانب تایح دیدجت و یزاسون ،ایحا یارب یرگشدرگ نینچمه .(44 :4196 ،هداز
 و یمرگرس ،یشورف هدرخ ،یراجت ،یتماقا ییاریذپ فادها یارب ًاامومع ،یگنهرف ثاریم شزرااب و یخیرات یاهانب اریز
 ار یهجوت لباق مهس ،یخیرات یاهانب ،رهش یزکرم شخب رد عقاورد .دنریگ رارق یشخب ناوت دروم دنناوت یم یگنهرف
 یرگشدرگ نیاربانب ؛دنوش یم هتفرگ راكب دیدج ی هدافتسا یارب بسانم ییاضف ناونع هب هک دنراذگ یم شیامن هب
 ،نیا رب هوالع .دشخب دوبهب ار رهش طیحم و هتفر راكب هکورتم یاهانب رد دیدج یاهدركلمع نتفای یارب دناوت یم

 یلقنو لمح تالیهست و اه تخاسریز و هدروآ دوجو هب ار یهجوت لباق تارییغت دناوت یم یمیدق یاهانب یایحا تهج
 داجیا رد مهم لماع كی یرگشدرگ هجیتنرد (Fagence1995, Zukin; 1995 ).دشخب دوبهب یزکرم شخب رد زین ار
 :4196 ،یتبرش) دوش یم یقلت یمومع داصتقا رد شزیگنا داجیا لماع كی و یا هقطنم هعسوت و یراذگ هیامرس ،لاغتشا

 یاه تفاب یدبلاک و یعامتجا-یداصتقا یزاسون هب یددعتم یاه هار زا دناوت یم یرهش یرگشدرگ ،دوجو نیااب .(10
 نینچمه و دشاب هتشاد یرثؤم مهس یلحم داصتقا هعسوت و دشر رد یراذگ هیامرس بلج اب و دنک كمک یخیرات
 هب ار یندم تایح و ییایوپ تیاهنرد .دیامن داجیا یخیرات و یمیدق و یزکرم یاه تفاب تیریدم هوحن رد یتارییغت
 دوجو هب ار دشاب یم دبلاک و عامتجا ،گنهرف ،نامز نیب لماعت هجیتن هک ار رهش زا یرظنم و دنادرگرب اه تفاب نیا
  .دیآ مهارف تفاب زا نامز مه هعسوت و تظافح قیرط نیدب ات دروآ
 یرگشدرگ و میدق تفاب و یرهش ینیرفآزاب طابترا-
 و موسرو بادآ زا یرایسب هیاپ هتشذگ یاه هدس یط اه تفاب نیا تایح .دنتسه اهرهش هتسه و نوناک یخیرات یاه تفاب

 ینهذ و ینیع تیوه ،خیرات هظفاح رهش یخیرات یاهاضف .تسا هدوب اهرهش یداصتقا قنور زین و دوجوم گنهرف یتح
 فادها اب هک دنهد یاج دوخ دبلاک رد ار ییاه تیلاعف دیاب ور نیازا و هدوب اه نامدای و تارطاخ همه رادساپ و اهرهش
 و زور روضح و هتشاد ییازسب ریثأت یخیرات رصانع و اهانب ظفح رد بسانتم یاه تیلاعف هعسوت .دبای قابطنا هدشدای
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 یفرعم و اه شیامن ییاپرب ،ناناوجون و ناناوج ،مدرم روضح .دزاس یم ریذپ ناكما ار نارگشدرگ و نادنورهش بش
 عونت رهظم هچنآ ره و یگنهرف و یعامتجا تالماعت نوگانوگ لاكشا ،اه نشج و مسارم ییاپرب اب نوگانوگ یاه گنهرف
 شناد و گنهرف یاقترا و دشر رد هک اه هولج نیا مامت ،تسا هلاس نارازه خیرات اب گرزب تلم كی یموق و یگنهرف
 و یلخاد نارگشدرگ بلج و یرگشدرگ تعنص دشر زاس هنیمز ییاهاضف نینچ رد ،تسا رثؤم تلم و رهش كی

 هزات یتایح و دریگ یم لكش یرگشدرگ یاه تیلاعف و تعنص اب رهش یخیرات زکرم داصتقا ور نیازا .تسا یجراخ
 و کرحم ناسانشراک رظنزا هک تسا یرگید عوضوم یخیرات زکارم داصتقا .(11 :6196 ،ناراكمه و یمیظع) دبای یم
 نیمه رد هشیر ،اهرهش هدوسرف و هدید همدص یاه مادنا یزاس هرابود و ایحا هفسلف .دوش یم بوسحم هدننک تیوقت

 رد ددجم یاه تیلاعف داجیا ،یخیرات یاه تفاب هرابود ایحا رد اهراكهار نیرترثؤم زا یكی دسر یم رظن هب و دراد هاگیاج
 زا یكی ناونع هب دناوت یم یرگشدرگ یاهروحم داجیا .تساه نآ یدبلاک و یكیزیف یاه ییاناوت هب هجوت اب قطانم نیا
 تروص رد یرگشدرگ یاهروحم .دریگ رارق هدافتسادروم تسیروت بذج و یرهش یخیرات یاهاضف یایحا یاه شور
 یاه تیلاعف داجیا لاثم روط هب.دنک لوحتم ار دوخ ینوماریپ تفاب دناوت یم هدشدای یاه یگژیو و اه شزرا ندوب اراد
 یربراک رییغت اب و دنک یم لوحتم ار هلحم داصتقا ،دشاب نارگشدرگ هجوتدروم هک یوحن هب یتسیروت روحم رد یراجت
 یاهریسم یحارط .تسا رثؤم عوضوم نیا رد زین ناروتسر و لته دننام تحارتسا یاه لحم ناونع هب شزرااب یاهانب
 زاب یارب تامادقا نیرت مهم زا یكی یرگشدرگ تعنص هب ندیشخب قنور و تفاب زا تظافح فدهاب یرگشدرگ هدایپ
 ،قطانم نیا نارادرب هرهب و نانکاس یوس زا مادقا نیا تبثم جیاتن هکاجنآزا اریز .دور یم رامش هب اه تفاب نیا یزاس هدنز
 نیا شزرا و تیمها .دزیگنارب تفاب ًاالصا و یزاسهب یارب ار اه نآ هناهاگآ تکراشم و هلخادم دناوت یم دوش یم کرد
 دوخ هب ار نارگشدرگ زا یرایسب دنا هتسناوت ،یرورض تاناكما نیرتدودحم اب و نونکا مه هک تسا نانچ نهک یاه تفاب

 نیا یتظافح فده ققحت رب هوالع اه هار هدایپ زا هدافتسا اب یرهش زکارم نیا یایحا و یهدناماس نیاربانب .دنک بذج
 یرهش بولطم یاهاضف هب نانکاس یاهزاین اهنت هن اه نآ بسانم زیهجت و هطوبرم یاهاضف یفیک یاقترا لیلد هب اه تفاب
 اهنت هن رما نیا و دنک یم لاعف ار تفاب نیا رد یرگشدرگ هعسوت یا هخرچ هكلب ،دنک یم نیمأت ار یراج یگدنز یارب
 و داجیا یارب هدش هبرجت و رثؤم یاهراكهار هكلب ،دوش یم تفاب هعومجم یگنهرف و یعامتجا تیوه شیازفا بجوم
 ناریا یاهرهش یخیرات یاه تفاب زا هدش هدودز تارطاخ و هتفر تسدزا تیوه و یمومع یاه هصرع دیلوتزاب

 (6 :4196 ،ینیسح و دمحاروپ)تسا
 یاه هرود یخیرات یاه تیوه یزاس کاپ نودب و هتشذگ هب هاگن اب رگ لخادم یدركیور ناونع هب یرهش ینیرفآزاب

 ینعی .(1196 :ناراكمه و دمحاروپ) دزادرپ یم رضاح نامدرم یگدنز طیارش اب بسانتم و دیدج یتیوه قلخ هب فلتخم
 فیرعت ای و دیدج یرهش طباور داجیا رد یگمه هک ون یاه یگژیو و هزات طیارش رب قبطنم دیدج ییاضف نامزاس دیلوت
 یاه تورث ظفح و یگنهرف یاه شزرا ظفح هب هجوت دركیور نیا رد دتفا یم رثؤم دوجو نهک یرهش طباور هرابود
 یفیک تامادقا هب هجوت ،ددعتم یاه یربراک یاج هب یربراک عون كی یاراد یاهزاسو تخاس زا داقتنا ،یخیرات و یموب
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 ربکا و دمحاروپ)دشاب یم دوهشم هریغ و ینیرفآزاب دنیارف رد یعامتجا یاه هورگ تکراشم ،یمک تامادقا تازاوم هب
 .(9 :2196 ،ییابداژن
 یدایز نارگشدرگ هنالاس ،ناگتشذگ رنه و تیقالخ رب هیكت اب یمیدق یاهتفاب هعومجم هدش حرطم ثحابم هب هجوت اب
 رد دنمشزرا یاهانب و میدق تفاب شقن رگنایب ینشور هب عوضوم نیا هک دنک یم دوخ راپسهر ،روشک رود طاقن زا ار
 یاراد یخیرات تمدق ظاحل هب هعلاطمدروم رهش هلمجزا روشک یاهرهش رتشیب .تسا یرگشدرگ تعنص هعسوت

 ریثأت ای و تلفغ دروم هنافسأتم یلو ،دنتسه حرطم و یمالسا یناریا یرامعم كبس اب نوگانوگ یاه هینبا و اه نامتخاس
 زا ار دوخ درف هبرصحنم تیعقوم دنمشزرا هدوسرف یاهانب نیا هک هدش ثعاب رما نیا .دنا هتفرگرارق نردم یرامعم
 ،نارگید و یعفرا قیدص)تسا هدرک داجیا نا یدبلاک یاضف و امیس رد بسانمان یزادنا مشچ هجیتنرد و دنهدب تسد
 قنور ات دوش هدیشک اه نامتخاس نیا رهاظ رب یتسد یرهش نالوئسم و ناكلام هجوت و تمهاب دیاب نیاربانب .(4 :4196
 .دوش نیمأت رگشدرگ بذج قیرط زا یاهرهش یداصتقا
 اجک رهش نیا دنادب دهاوخ یم یسک رگا ینعی. تسا رهش یتیوه و یا همانسانش یاهزاین ندروآرب ،یمیدق تفاب شقن
 یعماج و لماک یلكش یرهش ینیرفآزاب نایم نیا رد (21 :2196 ،یرابج)دور یم نآ یمیدق تفاب غارس ،تسیچ و تسا
 هنیمز رد ییاه هدیا زورب ببس ،مدرم تکراشم هب زاین و هچراپكی تامادقا رب دیکأت اب و تسا تسایس و لمع زا

 دركیور نیرت یلصا ناونع هب یرهش ینیرفآزاب نیاربانب .(4 :1196 ،نارگید و هداز ناضمر )دوش یم تفاب یزاسدنمناوت
 ثاریم كی ناونع هب یمیدق دبلاک هب هتبلا هک فده هقطنم كی عضو قیقد لیلحت ساسا رب یرهش تظافح و تمرم
 هقطنم كی تسیز طیحم عضو و یداصتقا ناینب ،یعامتجا یاهراتخاس ،یدبلاک تفاب نامز مه قباطت ،درگن یم یگنهرف
 طیارش ءاقترا و یرهش یامیس و یدبلاک تیفیک و تیوه ظفح اه هنهپ نیا رد هلخادم فده نیرت مهم و دنک یم لابند ار
 ار یتوافتم یاهدركیور یمیدق تفاب كی ینیرفآزاب رد ،رگید ییوس زا .(94 :9196 ،یدزیا)تسا یداصتقا و یعامتجا
 هدنزرا عبانم زا یكی هب یرگشدرگ هزورما. دشاب یم یرگشدرگ ،اهدركیور نیا زا یكی هک تفرگ رظن رد ناوت یم

 ینامز رگشدرگ. دنشاب روضح نیا نابزیم هک یمیدق یاه تفاب زا رتهب یناكم هچ و تسا هدیدرگ لیدبت اهروشک

 اب دناوتب ات دیامن هدهاشم ار یگدنز شدرگ و یداصتقا قنور ،دنیبب هدنز ار نآ هک دیامن کرد ار یمیدق تفاب دناوت یم
 یاهانب هب یلک یدید دركیور نیا. تسا وا زاین نیا یارب یخساپ یرهش ینیرفآزاب و دیامن رارقرب طابترا تفاب نآ
 رد ار نآ هک یرهش یتح و هلحم ،هطوحم زا یادج هاگ چیه ار یمیدق یانب كی و دراد نآ فارطا هعومجم و یمیدق
 ... و یگدنزرس ،یطیحم تسیز ،یگنهرف ،یعامتجا یاهزاین و تفاب نورد ناسنا هب مه ینیرفآزاب. دناد یمن هتفرگرب

 یمیدق هطوحم كی رد روضح زا هک دیامن مهارف ار یطیحم ات دیامن یم هدهاشم ار نآ هک یرگشدرگ هب مه و دراد هجوت
 .(9 :1196 ،ناراكمه و ینامز)دیامن رورغ ساسحا
 قیقحت ییایفارغج ورملق

 .دراد رارق ایرد حطس زا رتم2216 عافترا رد و 09°14´ ییایفارغج ضرع ،60°10 ´ ییایفارغج لوط رد شیرجت
 تختیاپ كفنیال زج و ترواجم رد هک دشاب یم نارهت ناتسا یاه ناتسرهش زا تاناریمش ناتسرهش زکرم شیرجت
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 یور و نارهت تشد یلامش هزوح رد شیرجت یا هلحم هنهپ (01و 41 ،روشک یاه یدابآ ییایفارغج گنهرف ).تسا
 رد هیهلا تاغاب و هتشاد رارق یضارا نیا یبونج هیحان رد شیرجت یاه هپت .تسا هتفرگ لكش زربلا یبونج یاه هیاپهوک
 .(6 هرامش هشقن)دنک یم روبع هنهپ نیا قرش زا زین دنبرد هناخدور .دندوب عقاو هنهپ نیا بونج

 هتشذگرد ییایفارغج رظنزا تسا هقطنم تالحم نیلوا زا یكی و یمیدق رایسب یا هلحم هكنیادوجواب شیرجت هلحم
 نینچ نیا نیارق و دهاوش زا .تسا هدشن یصاخ تارییغت شوختسد و هدش یم لماش ار یلعف هدودحم نیمه ًاابیرقت
 هدوب هیهلا تاغاب و یلعف شیرجت نادیم و (ع) حلاص هداز ماما بونج رد شیرجت هدكهد هدمع تمسق هک دیآ یمرب
 یلعف رازاب ناوت یم ار هد نیا یلصا زکرم هک تسا هدوب نییاپ هیكت و الاب هیكت یاه مانهب هلحم ود رب لمتشم و تسا
 هد هیراجاق نامز رد هک تفرگ لكش هیراجاق نامز زا لبق ،شیپ لاس 221 ات 220 ًاادودح لحم نیا .درمشرب شیرجت
 ?http://tajrish.mytehran.ir /Default.aspx) تسا هدوب تاناریمش ای و ناریمش تموكح زکرم شیرجت

tabid=27322). 

 
 1 هقطنم رد شیرجت ییایفارغج تیعقوم :1 هشقن

 قیقحت یسانش شور
 هجوت اب قیقحت نیا ماجنا رد هتفر راكب هویش .دشاب یم یلیلحت -یفیصوت تروص هب شور و تیهام ظاحلزا قیقحت نیا
 نینچمه و اه هدیدپ و اهریغتم نیب طباور فشک روظنم هب و هدوب یدربراک– یداینب عون زا شهوژپ هک نیا هب
 هدش نیودت نآ رد یرگشدرگ هعسوت و شیرجت هلحم میدق یاه تفاب رد دوجوم یاهانگنت و لئاسم زا ییاشگ هرگ
 یاههداد یروآدرگ رازبا ناونع هب تركیل فیط بلاق رد همانشسرپ رازبا تروص هب تاعالطا یروآدرگ یارب .تسا
 زا رفن 019 و نارگشدرگ زا رفن 010 شهوژپ نیا ماجنا یارب یرامآ هعماج .تسا هدش  هدافتسا شهوژپ یلیلحت شخب
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 و اه هداد یسررب و لیلحت تهج .تسا هدش باختنا هداس یفداصت هنومن تروص هب هک دشابیم سرتسد رد هبسک
 نینچمه و تسا هدش هدافتسا (یت و نمدیرف) spss رازفا مرن زا اه هداد لیلحتو هیزجت یارب هدش یروآ عمج تاعالطا

 .تسا هدش هتفرگ كمک GISرازفا مرن زا زایندروم یاه هشقن میسرت تهج
 شهوژپ یاه هتفای
 شیرجت هلحم میدق یاه تفاب رد یرگشدرگ هعسوت هنیمز رد نارگشدرگ و هبسک تارظن هب مادقا تمسق نیا رد
 رد نا جیاتن هک تسا هدش هدافتسا كت یت نومزآ زا اه هتفای لیلحتو هیزجت یارب اتسار نیمه رد .تسا هدش هتخادرپ

 .تسا هدش هئارا 6 هرامش لودج
 نارگشدرگ و هبسک هاگدید زا فلتخم داعبا رد یا هنومن کت یت نومزآ:(1)لودج

 یراذگرثا تیعضو و تدش
 دروم و یعقاو نیگنایم توافت
 راظتنا

 دروم نیگنایم
 راظتنا

 نیگنایم
 یعقاو
 

 حطس
 یرادانعم

 هجرد
 یدازآ

 T هرامآ
 ینیرفآزاب داعبا

 یرهش
 

 یدبلاک 2/644- 277 0/012 2/8476 3 15238/- یفنم رثا-الاب ًااتبسن

 هبسک
 یعامتجا 3/290- 277 0/002 2/811 3 1888/- یفنمرثا-الاب
 یداصتقا 2/391 277 0/022 3/2063 3 20625/ تبثم-الاب
 یطیحم تسیز 4/396 277 0/000 2/7750 3 -22500/ یفنمرثا-الاب رایسب

 383 0/047 3/0714 3 0/07143 تبثم یراذگرثا-الاب تدش
1

 
/883 

 یدبلاک

 یرگشدرگ
 یراذگرثا-الاب رایسب تدش
 یعامتجا 2/395 383 0/022 3/1111 3 0/1111 تبثم

 تهج-الابرایسب تدش
 یداصتقا 4/405- 383 0/000 2/6500 3 0/35000- یفنم

 یطیحم تسیز 2/645- 383 0/012 2/8583 3 0/05653 یفنم رثا تهج-الاب تدش
 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 شیرجت هلحم یرهش ینیرفآزاب یدبلاک دعب ریثأت یواکاو یارب 6لودج رد یا هنومن كت یت نومزآ یجورخ ساسا رب
-441/0 یت هرامآ رادقم هک نآ هب هجوت اب هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا ،هلحم هبسک هاگن زا هلحم یرگشدرگ هعسوت رب
 یدبلاک دعب نیاربانب ،دشاب یم رتمک 9 ینعی راظتنا دروم نیگنایم زا (یعقاو) هدمآ تسد هب نیگنایم نینچمه و دشاب یم
 .دراد الاب ًااتبسن تدش اب و یفنم تهج اب یریثأت هلحم یرگشدرگ هعسوت رد ینیرفآزاب
 نیگنایم نینچمه و دشاب یم-210/9 یت هرامآ رادقم هکاجنآزا هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا یعامتجا دعب زا
 هعسوت رد ینیرفآزاب یعامتجا دعب نیاربانب ،دشاب یم رتمک 9 ینعی راظتنا دروم نیگنایم زا 6661/0 هدمآ تسد هب
 هکاجنآزا هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا یداصتقا دعب زا .دراد یفنم تهج و الاب تدش اب یراذگرثا هلحم یرگشدرگ
 رتمک 9 ینعی راظتنا دروم نیگنایم زا 6661/0 هدمآ تسد هب نیگنایم نینچمه و دشاب یم-210/9 یت هرامآ رادقم
 زا .دراد تبثم تهج و الاب تدش اب یراذگرثا هلحم یرگشدرگ هعسوت رد ینیرفآزاب یداصتقا دعب نیاربانب ،دشاب یم
 نیگنایم نینچمه و دشاب یم 4/396 یت هرامآ رادقم هکاجنآزا هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا یطیحم تسیز دعب
 هعسوت رد ینیرفآزاب یطیحم تسیز دعب نیاربانب ،دشاب یم رتمک 9 ینعی راظتنا دروم نیگنایم زا 2/7750 هدمآ تسد هب
 .دراد یفنم تهج و الاب رایسب تدش اب یراذگرثا هلحم یرگشدرگ
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 یرهش ینیرفآزاب یدبلاک دعب ریثأت یواکاو یارب 6لودج رد یا هنومن كت یت نومزآ یجورخ ساسا رب نارگشدرگ
 رادقم هک نآ هب هجوت اب هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا ،نارگشدرگ هاگن زا هلحم یرگشدرگ هعسوت رب شیرجت هلحم
 ،دشاب یم رتشیب 9 ینعی راظتنا دروم نیگنایم زا (4612/9) هدمآ تسد هب نیگنایم نینچمه و دشاب یم 911/6 یت هرامآ
 دعب زا .دراد الاب تدش اب و تبثم تهج اب یریثأت هلحم یرگشدرگ هعسوت رد ینیرفآزاب یدبلاک دعب نیاربانب
 هدمآ تسد هب نیگنایم نینچمه و دشاب یم 019/0 یت هرامآ رادقم هکاجنآزا هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا ،یعامتجا

 هلحم یرگشدرگ هعسوت رد ینیرفآزاب یعامتجا دعب نیاربانب ،دشاب یم رتشیب 9 ینعی راظتنا دروم نیگنایم زا 6666/9
 یت هرامآ رادقم هکاجنآزا هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا ،زین یداصتقا دعب زا .دراد یفنم تهج و الاب تدش اب یراذگرثا

 دعب نیاربانب ،دشاب یم رتمک 9 ینعی راظتنا دروم نیگنایم زا 2201/0 هدمآ تسد هب نیگنایم نینچمه و دشاب یم-024/4
 دعب زا تیاهنرد .دراد یفنم تهج و الاب رایسب تدش اب یراذگرثا هلحم یرگشدرگ هعسوت رد ینیرفآزاب یداصتقا
 هدمآ تسد هب نیگنایم نینچمه و دشاب یم-210/9 یت هرامآ رادقم هکاجنآزا هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا ،یطیحم تسیز
 یرگشدرگ هعسوت رد ینیرفآزاب یطیحم تسیز دعب نیاربانب ،دشاب یم رتمک 9 ینعی راظتنا دروم نیگنایم زا 9101/0
 .دراد یفنم تهج و الاب تدش اب یراذگرثا شیرجت هلحم
 هبسک دید زا یدبلاک دعب رد شیرجت هلحم یرگشدرگ هعسوت رب یرهش ینیرفآزاب راذگرثا یاهریغتم یدنب تیولوا
 نمدیرف نومزآ ساسا رب نارگشدرگ و هلحم
 نومزآ زا هدافتسا اب هلحم هبسک هاگدید زا یدبلاک دعب رد یرهش ینیرفآزاب راذگرثا یاهریغتم یدنب تیولوا یاتسار رد
 اب یرصب رظنم رد عفترم و دنلب یاه نامتخاس ریثأت ینعی مهدراهچ فیدر ریغتم هک میدیسر هجیتن نیا هب نمدیرف
 یكناب تامدخ تاناكما هب یسرتسد نینچمه .داد صاصتخا دوخ هب یراذگرثا رد ار لوا تیولوا 21/06 هبتر نیگنایم
 موس و مود تیولوا بیترت هب 14/46 هبتر نیگنایم اب هدایپ روبع یاهرذگریز ای اه لپ ریغتم و 20/06 هبتر نیگنایم اب
 و 90/1 نیگنایم اب زبس یاضف و اه كَننام تیباذج ینعی مهدزای فیدر ریغتم ،دعب ماگ رد .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار
 و یدنب تیولوا نیرخآ و نیمتسیب بیترت هب 14/1 نیگنایم اب راذگو تشگ یارب اهور هدایپ یراومه فیدر ریغتم
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب شیرجت هلحم هبسک دید زا یدبلاک دعب رد ار یراذگرثا نیرتمک
 زکارم نازیم ینعی كیو تسیب فیدر ریغتم هک دهد یم ناشن نارگشدرگ هاگدید زا نمدیرف نومزآ یجورخ نینچمه
 یرهش ینیرفآزاب یاهریغتم یراذگرثا رد 90/06 هبتر نیگنایم اب (..و یشورف هویم بآ ،یروف یاذغ ،ناروتسر) ییاریذپ
 .دشاب یم لوا تیولوا یاراد شیرجت هلحم یرگشدرگ هعسوت رب
 فیدر ریغتم ،11/46 هبتر نیگنایم اب یرصب رظنم رد عفترم و دنلب یاه نامتخاس ریثأت ینعی مهدراهچ فیدر ریغتم
 01/96 هبتر نیگنایم اب رباعم ییانشور عضو متسیب فیدر ریغتم ،21/96 هبتر نیگنایم اب هیلقن لیاسو هب یسرتسد موس
 هاگدید زا یراذگرثا نیرتشیب یاراد و دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار مراهچ و موس و مود یاه تیولوا بیترت هب
 رد نیشام کراپ تاناكما و تیعضو ینعی مهدزاود فیدر ریغتم نارگشدرگ هاگن زا تیاهنرد .دنا هدوب نارگشدرگ
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 هدوب یراذگرثا نیرتمک یاراد رگید ترابع هب و هداد صاصتخا دوخ هب ار رخآ تیولوا 91/4 هبتر نیگنایم اب هلحم
 .(0 هرامش لودج)تسا

 یدبلاک دعب رد راذگریثأت یاهریغتم یدنب تیولوا (8)لودج.

 

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 هبسک دید زا یعامتجا دعب رد شیرجت هلحم یرگشدرگ هعسوت رب یرهش ینیرفآزاب راذگرثا یاهریغتم یدنب تیولوا
 نارگشدرگ و هلحم
  نمدیرف نومزآ ساسا رب یعامتجا دعب رد یرهش ینیرفآزاب راذگرثا یاهریغتم یدنب تیولوا و (9)لودج جیاتن
 09/1 هبتر نیگنایم اب یرگشدرگ یاه تیباذج زا تاعالطا ینعی مراهچ فیدر ریغتم هک دهد یم ناشن هبسک هاگدید زا 
 لدابت متشه فیدر ریغتم .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یعامتجا دعب رد یرهش ینیرفآزاب یراذگرثا لوا تیولوا
 و تینما ساسحا لوا فیدر ریغتم ،مود تیولوا 10/1 هبتر نیگنایم اب نارگشدرگ و هبسک نیب لماعت و یگنهرف
 مراهچ تیولوا 41/0 هبتر نیگنایم اب یبهذم و یگنهرف تاناكما ریغتم ،موس تیولوا 12/1 نیگنایم اب هلحم رد شمارآ
 نینس یاهاضاقت و اهزاین اب هدشارجا یاه حرط بسانت ،مجنپ تیولوا هلحم رد تیعمج ماحدزا و یغولش یاهریغتم و
 نادنزرف یارب هلحم تاناكما تیباذج ،متفه تیولوا یگنهرف ثاریم و یشخب تیوه یاه حرط ،مشش تیولوا فلتخم
 هبتر نیگنایم اب یموب ثاریم و اه تنس هب لوئسم یاهداهن هجوت ینعی مهن فیدر ریغتم تیاهنرد و متشه تیولوا

 فیدر
 

 ریغتم
 

 نارگشدرگ هاگدید زا  هبسک هاگدید زا
  یدنب تیولوا اه هبتر نیگنایم یدنب تیولوا  اه هبتر نیگنایم

 11 11/65 14 8/95  اه نابایخ و رباعم صوصخ رد هلحم رد هدشارجا صاخ یاه حرط 6
 12 11/55 19 7/21 یرنه و یرامعم یاه كبس و اه حرط 2
 3 13/90 5 14/34  هیلقن لیاسو هب یسرتسد 3
 10 11/71 7 12/85 ینامرد تامدخ تاناكما هب یسرتسد 4
 5 13/83 2 15/20 یكناب تامدخ تاناكما هب یسرتسد 0
 7 11/91 11 11/21 یماظتنا تامدخ تاناكما هب یسرتسد 1
  12/06  نوماریپ و هدازماما مرح هعسوت و تمرم حرط تیباذج  1

10 10/81 13 

 16 8/84 17 8/26  یگدننار ییامنهار و یكیفارت تاررقم 1
 9 11/71 4 14/38  هلحم یتماقا تاناكما 1
 8 11/89 13 9/03 نکاما و رباعم یراذگ مان رد یرادرهش تامادقا  26

 14 10 20 6/53 زبس یاضف و اه كَننام تیباذج 11
 21 4/93 18 7/34 هلحم رد نیشام کراپ تاناكما و تیعضو 12
  10/98  اه نابایخ ضرع و اه عطاقت زا هدایپ روبع ینمیا 13

12 8/04 19 

 2 14/99 1 15/80 یرصب رظنم رد عفترم و دنلب یاه نامتخاس ریثأت 14
 17 8/35 9 12/25  ربعم دس زا یریگولج رد یرادرهش تامادقا 15
 6 13/15 3 14/46 هدایپ روبع یاهرذگریز ای اه لپ 16
 18 8/13 15 8/81 هلحم یزاسابیز یاه حرط 17
 20 6/36 21 6/46 راذگو تشگ یارب اهور هدایپ یراومه 18
 15 9/89 16 8/31 راذگو تشگ یارب اهور هدایپ ضرع ندوب بسانم 19
 4 13/85 8 12/41 رباعم ییانشور عضو 20
 1 15/53 6 14/16 (..و یشورف هویم بآ ،یروف یاذغ ،ناروتسر) ییاریذپ زکارم نازیم 21
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 صاصتخا دوخ هب ار شیرجت هلحم هبسک هاگدید زا یعامتجا دعب ظاحلزا تیولوا نیرخآ و یراذگرثا نیرتمک 61/9
 .دنا هداد
 جورخ ساسا رب (9)لودج یعامتجا دعب رد یرهش ینیرفآزاب یاهریغتم یدنب تیولوا رد یرامآ هعماج نارگشدرگ
 دوخ هب ار یشخبرثا رد لوا تیولوا 01/1 هبتر نیگنایم اب هلحم رد شمارآ و تینما ساسحا ینعی لوا فیدر ریغتم
 نیرتشیب و مود تیولوا 12/1 نیگنایم اب هلحم یگنهرف و یبهذم تاناكما موس فیدر ریغتم .تسا هداد صاصتخا
 هبتر نیگنایم اب نادنزرف یارب هلحم تاناكما تیباذج ریغتم. تسا رادار شمارآ و تینما ساسحا زا دعب یراذگرثا

 . تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار موس تیولوا 04/0
 یعامتجا دعب رد راذگریثأت یاهریغتم یدنب تیولوا (9)لودج.

 فیدر
 

 ریغتم
 

  نارگشدرگ  هبسک
 نیگنایم
 اه هبتر

دنب تیولوا اه هبتر نیگنایم یدنب تیولوا
  ی

 6 6/75 9 6/06 هلحم رد شمارآ و تینما ساسحا 6

 0 5/11 0 5/01 هلحم رد تیعمج ماحدزا و یغولش 0

 0 6/08 4 5/74  یبهذم و یگنهرف تاناكما 9

 1 4/79 6 7/35 هلحم یرگشدرگ یاه تیباذج زا تاعالطا 4

 1 4/31 1 3/63 یگنهرف ثاریم و یشخب تیوه یاه حرط 0

 نینس یاهاضاقت و اهزاین اب هدشارجا یاه حرط بسانت 1
 1 4/01 1 4/43 فلتخم

 9 5/45 1 3/31  نادنزرف یارب هلحم تاناكما تیباذج 1

 1 3/16 0 6/29  نارگشدرگ و هبسک نیب لماعت و یگنهرف لدابت 1
 4 5/34 1 3/19  یموب ثاریم و اه تنس هب لوئسم یاهداهن هجوت 9

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 هبسک دید زا یداصتقا دعب رد شیرجت هلحم یرهش یرگشدرگ هعسوت رب ینیرفآزاب راذگرثا یاهریغتم یدنب تیولوا
 نارگشدرگ و هلحم
 ناشن نمدیرف نومزآ ساسا رب یداصتقا دعب رد یرهش ینیرفآزاب راذگرثا یاهریغتم یدنب تیولوا و (4)لودج جیاتن 
 هبتر نیگنایم اب اهراکو بسک ندوب دارم قفو رب ینعی مراهچ هیوگ لوا تیولوا شیرجت هلحم هبسک هاگن زا هک دهد یم
 تیفیک ینعی لوا و موس ،مراهچ فیدر یاهریغتم رگید یوس زا .دشاب یم یراذگرثا نیرتشیب یاراد هک دشاب یم 0 /41
 اب دیرخ زکارم نتشاد ناماسورس و60/0 هبتر نیگنایم اب (..و یتسد عیانص ،جاتحیام ،یرگشدرگ)اهالاک هضرع و
 .دنا هتفرگرارق مراهچ و موس ،مود تیولوا رد بیترت هب 16/0 هبتر نیگنایم اب دیرخ زکارم تیباذج و 19/0 نیگنایم
 نیگنایم اب راکو بسک ندوب دارم قفو رب ینعی مجنپ فیدر ریغتم اب لوا تیولوا هبسک نوچمه زین نارگشدرگ هاگن زا
 11/0 هبتر نیگنایم اب دیرخ زکارم نتشاد ناماسورس مود فیدر ریغتم هب طوبرم یراذگرثا مود تیولوا و 11/0 هبتر
 ناونع هب 16/0 هبتر نیگنایم اب(..و یتسد عیانص ،جاتحیام ،یرگشدرگ )اهالاک هضرع و تیفیک یاهریغتم .دشاب یم
 هلحم یرگشدرگ هعسوت رب یراذگرثا مراهچ تیولوا 12/0 هبتر نیگنایم اب دیرخ زکارم تیباذج و موس تیولوا
 .دنتسه اراد ار شیرجت
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 ندوب دارم قفو رب ینعی مجنپ فیدر ریغتم یرامآ هعماج ود ره هاگدید زا هک تسا هتكن نیا تسا صخشم هچنآ
 .دنتسه اراد ار یراذگرثا لوا تیولوا راکو بسک

 یداصتقا دعب رد راذگریثأت یاهریغتم یدنب تیولوا (4)لودج
 فیدر
 

 ریغتم

 
 نارگشدرگ   هبسک

  یدنب تیولوا اه هبتر نیگنایم یدنب تیولوا اه هبتر نیگنایم

 4 2/08 4 2/16 دیرخ زکارم تیباذج 6

 2 2/79 3 2/39 دیرخ زکارم نتشاد ناماسورس 9

 3 2/18 2 2/51 (..و یتسد عیانص ،جاتحیام ،یرگشدرگ) اهالاک هضرع و تیفیک 4

 1 2/96 1 2/94 اهراکو بسک ندوب دارم قفو رب 0

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 دید زا یطیحم تسیز دعب رد شیرجت هلحم یرهش یرگشدرگ هعسوت رب ینیرفآزاب راذگرثا یاهریغتم یدنب تیولوا
 نارگشدرگ و هلحم هبسک
 فیدر ریغتم اب یطیحم تسیز دعب رد لوا تیولوا هلحم هبسک هاگدید زا (0)لودج رد نمدیرف نومزآ جیاتن ساسا رب

 ریغتم اب مشش تیولوا و .دراد صاصتخا 01/4 هبتر نیگنایم اب یعیبط یرگشدرگ یاه هبذاج تیباذج ینعی مشش
 هک تسا 11/0 هبتر نیگنایم اب یتشادهب یاه سیورس و اه یروخبآ زکارم تشادهب و یسرتسد ینعی متفه فیدر
 نکاما تشادهب تیعضو ،دنامسپ و هلابز تیریدم ،یرصب یگدولآ یاهریغتم و .دشاب یم یراذگرثا نیرتمک یاراد
 دوخ هب ار مجنپ و مراهچ ،موس ،مود یاه تیولوا بیترت هب هلحم تفاظن و یگزیکاپ تیعضو و هلحم یمومع
 راذگرثا یاهریغتم یدنب تیولوا نارگشدرگ رظن ساسا رب (0)لودج جیاتن ساسا رب نینچمه .دنا هداد صاصتخا
 اب یراذگرثا تیولوا :تسا حرش نیا هب یطیحم تسیز دعب رد شیرجت هلحم یرهش یرگشدرگ هعسوت رب ینیرفآزاب
 نکاما تشادهب تیعضو .دشاب یم91/4 هبتر نیگنایم اب یعیبط یرگشدرگ یاه هبذاج تیباذج ینعی مشش فیدر ریغتم
 یگزیکاپ تیعضو ،موس تیولوا 60/9 هبتر نیگنایم اب یرصب یگدولآ ،مود تیولوا 10/4 هبتر نیگنایم اب هلحم یمومع
 و اه یروخبآ زکارم تشادهب و یسرتسد ریغتم ،مراهچ تیولوا 41/0 هبتر نیگنایم اب هلحم طیحم تفاظن و
 هب نارگشدرگ رظنزا یطیحم تسیز دعب رد تیولوا نیرخآ و مجنپ تیولوا 02/9 نیگنایم اب یتشادهب یاه سیورس
 .دراد صاصتخا 14/0 هبتر نیگنایم اب دنامسپ و هلابز تیریدم ریغتم
 ،شیرجت هلحم رد یرگشدرگ هعسوت رب رثؤم ینیرفآزاب یاهریغتم یدنب تیولوا رد هک تسا هتكن نیا تسا ملسم هچنآ
 هکرد ،دنبرد نوچمه هلحم فارطا یعیبط یرگشدرگ یاه هبذاج تیباذج یرگشدرگ و هلحم هبسک هاگدید زا
 .دوش نادب یصاخ هجوت اه یراذگ تسایس و اه یزیر همانرب رد تسا مزال هک.دراد ار یراذگرثا نیرتشیب..و

 یطیحم تسیز دعب رد راذگریثأت یاهریغتم یدنب تیولوا (5)لودج
 فیدر
 

 ریغتم
 

  نارگشدرگ هاگدید زا    هاگدید زا هبسک

  یدنب تیولوا  نیگنایم یدنب تیولوا نیگنایم

 6 2/49 3 3/63 دنامسپ و هلابز تیریدم 6

 3 3/51 2 3/83 یرصب یگدولآ 9

 2 4/29 4 3/09 هلحم یمومع نکاما تشادهب تیعضو 4

 4 2/94 5 2/93 هلحم طیحم تفاظن و یگزیکاپ تیعضو 0

 1 4/73 1 4/85  یعیبط یرگشدرگ یاه هبذاج تیباذج 1

  2/69  یتشادهب یاه سیورس و اه یروخبآ زکارم تشادهب و یسرتسد 1
6 

 
3/05 

5 

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم
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 یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 ار لقنو لمح دیدج طوطخ ریظن ییاه تخاسریز و دنشخبب عیرست ار یرگشدرگ هعسوت دنناوت یم ینیرفآزاب یاه حرط
 هک اه یزیر همانرب و اه حرط زا یخرب یدعب كت هاگن و دوش تیاده تسا مزال یرگشدرگ نایم نیا رد ،دننک یفرعم
 زا نتفرگ هرهب و یرهش یگدنز یطیحم تیفیک یاقترا اب ییوس زا و ددرگ حالصا ،تسادیوه هلحم رد نآ یفنم راثآ
 هعسوت و قنور نآ هجیتن هک درک تیاده یتمس هب ار یرگشدرگ یمدرم و یتلود زا معا اه شخب هبناج همه تکراشم
 یكی هب یرگشدرگ هزورما هک تفگ ناوت یم ینیرفآزاب و یرگشدرگ نیب دنویپ و طابترا هرابرد .دشاب هعلاطمدروم هلحم
 دنشاب روضح نیا نابزیم هک یمیدق یاه تفاب زا رتهب یناكم هچ و تسا هدیدرگ لیدبت اهروشک هدنزرا عبانم زا

 هدهاشم ار یگدنز شدرگ و یداصتقا قنور ،دنیبب هدنز ار نآ هک دیامن کرد ار یمیدق تفاب دناوت یم ینامز رگشدرگ.
 .تسا وا زاین نیا یارب یخساپ یرهش ینیرفآزاب و دیامن رارقرب طابترا تفاب نآ اب دناوتب ات دیامن
 و رفن 110 هنومن مجح اب هلحم هبسک یرامآ هعماج ود رایتخا رد هک ییاه همان شسرپ هجیتن هب هجوت اب شهوژپ نیا رد
 .تفرگ رارق (شیرجت هلحم) هعلاطمدروم هدودحم رد توافتم یاه یگژیو اب 919 هنومن مجح اب نارگشدرگ
 شجنس دروم یطیحم تسیز و یداصتقا ،یگنهرف-یعامتجا ،یدبلاک ینعی یرهش ینیرفآزاب فلتخم داعبا یراذگریثأت
 و یداصتقا دعب ،هلحم هبسک هاگن زا هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا یا هنومن كت یت نومزآ ساسا رب .دیدرگ عقاو
 یجورخ ساسا رب نینچمه .دراد الاب تدش اب و تبثم تهج اب یریثأت هلحم یرگشدرگ هعسوت رد ینیرفآزاب یدبلاک
 ،یرصب رظنم رد عفترم و دنلب یاه نامتخاس ریثأت یاهریغتم ،یدبلاک دعب رد ،هلحم هبسک هاگن زا ،نمدیرف نومزآ
 هراشا اهریغتم نیرتراذگرثا زج هک ندرک هراشا هدایپ روبع یاهرذگریز ای اه لپ و یكناب تامدخ تاناكما هب یسرتسد
 ریثأت ،(..و یشورف هویم بآ ،یروف یاذغ ،ناروتسر) ییاریذپ زکارم نازیم دننام یاهریغتم ،نارگشدرگ هاگدید زا .درک
 یرگشدرگ هعسوت رد یمهم شقن هک درک رکذ هیلقن لیاسو هب یسرتسد و یرصب رظنم رد عفترم و دنلب یاه نامتخاس
 زا تاعالطا هب ناوت یم راذگریثأت یاهریغتم نیرت مهم هبسک هاگن زا زین یعامتجا دعب رد .دنراد هعلاطمدروم هقطنم رد
 هلحم رد شمارآ و تینما ساسحا و نارگشدرگ و هبسک نیب لماعت و یگنهرف لدابت ،هلحم یرگشدرگ یاه تیباذج
 و یبهذم و یگنهرف تاناكما ،هلحم رد شمارآ و تینما ساسحا هب ناوت یم مه نارگشدرگ هاگن زا و درک هراشا

 شیرجت هلحم رد یرگشدرگ هعسوت رد راذگریثأت یاهریغتم نیرت مهم زج هک مان نادنزرف یارب هلحم تاناكما تیباذج
 اهالاک هضرع و تیفیک ،اهراکو بسک ندوب دارم قفو رب دننام یاهریغتم یداصتقا دعب زا .دنوش یم بوسحم
 اه هبسک هاگن زا راذگریثأت یاهریغتم نیرت مهم دیرخ زکارم نتشاد ناماسورس و (..و یتسد عیانص ،جاتحیام ،یرگشدرگ)
 تیفیک و دیرخ زکارم نتشاد ناماسورس ،اهراکو بسک ندوب دارم قفو رب دننام یاهریغتم اتسار نیمه رد .دنا هدشرکذ
 هاگدید زا ریثأت یاهریغتم نیرت مهم زج هک درک هراشا (..و یتسد عیانص ،جاتحیام ،یرگشدرگ) اهالاک هضرع و
 یور ار یراذگرثا نیرت مهم اه هبسک هاگدید زا هک یاهریغتم ،یطیحم تسیز دعب زا .دوش یم بوسحم نارگشدرگ
 دنامسپ و هلابز تیریدم و یرصب یگدولآ ،یعیبط یرگشدرگ یاه هبذاج تیباذج هب ناوت یم دنراد یرگشدرگ تسوت
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 نکاما تشادهب تیعضو ،یعیبط یرگشدرگ یاه هبذاج تیباذج یاهریغتم هب ناوت یم نارگشدرگ هاگدید زا .درک هراشا
 .دنراد هعلاطمدروم هدودحم یرگشدرگ هعسوت رد یراذگرثا نیرت مهم هک درک هراشا یرصب یگدولآ و هلحم یمومع
 :اهداهنشیپ
 رظنزا دعب نیا یراذگریثأت هکارچ ،هلحم ددعتم یاه تیفرظ ساسا رب هلحم رادیاپ یدبلاک هعسوت هب هجوت 
 .دوب هجوت لباق نارگشدرگ
 رگشدرگ بذج یارب اه تخاسریز هعسوت و اقترا 
 و هداز ماما و اه هیكت ،رازاب ًااصوصخ هلحم یخیرات تفاب رد دوجوم یگنهرف یاه شزرا زا هدافتسا اب یزاسوگلا 
 یخیرات یام ترامع
 یرگشدرگ تعنص اب راگزاس و دیدج یاه یربراک داجیا و یزاس رصاعم قیرط زا ،هلحم تامدخ نیمأت و هعسوت 
 شیرجت هلحم یرگشدرگ هعسوت یدربهار همانرب نیودت و هئارا 
 -هلحم یلاها نیب یعامتجا بسانم یاهراتفر و تالماعت روظنم هب یمومع یاه هصرع و یعامتجا یاه هرگ هب هجوت 
 نارگشدرگ و
 هلحم یرگشدرگ هعسوت رد تکراشم و هیامرس بذج روظنم هب داهن مدرم یاه نامزاس تیفرظ زا هدافتسا 
 هلحم رد یرگشدرگ هعسوت ای و بذج روظنم هب ینیرفآزاب یاه هژورپ و اه حرط زا تیامح 
 هلحم رد یمومع یاهاضف زا بسانم یرادهگن و یهدناماس ،زیهجت 
 عبانم
 .11 هرامش ،اه یرادرهش هلجم ،یرهش یرگشدرگ هعسوت یلحم یرگشدرگ دشر ،(1196) نسحدمحم ،یمیهاربا هداز ربکا

 تفاب ،یدروم هنومن SWOT لدم زا هدافتسا اب یرهش یخیرات تفاب ینیرفآزاب مره (2196) ناضمر ،ییابداژنربکا و دمحا ،دمحاروپ
 .61-126ص ،1ۀرامش ،9 ۀرود ،2196 زییاپ ،سرگاز زادنا مشچ ییایفارغج همان لصف ،لباب رهش یخیرات

 یزکرم هتسه یدروم هنومن یگنهرف یرگشدرگ هعسوت تهج یرهش یخیرات یاه تفاب ینیرفآزاب ،(4196)ینیسح یلع و دمحا ،دمحاروپ
  اهراكهار و اه شلاچ :یرهش یخیرات و هدوسرف یاه تفاب یلم شیامه ،نارهت رهش

 یاه تفاب رد ون یدركیور ناونع هب یرهش ینیرفآزاب یسانش موهفم لوحت ریس ،(1196) زانهم ،زرواشک ؛ثرمویک ،یبیبح ؛دمحا ،دمحاروپ
 .91-01 .صص ،6 ٔەرامش ،6 ٔەرود ،1196 زییاپ ،یمالسا یناریا رهش تاعلاطم همانلصف ،یرهش هدوسرف

 هنومن یرهش یرگشدرگ هیام نب رب هیكت اب یرهش نهک یاه تفاب ینیرفآزاب (0196) دازرهش ،یچ هنییآ ؛دالیم ،یزجکرت ؛یدهم ،یتایحریپ
 ،ریوک هزاس تکرش ،0196 تشهبیدرا 10 ،یرهش هعسوت و رادیاپ یرامعم یلم شیامه ،ناکوب ،درجورب نایفوص هلحم :یتاعلاطم

 .6-16 صص
 یاه تفاب شیامه نیلوا ،یرهش تمرم موهفم رد ییاوتحم -یسایس یاهراتسویپ رب یتفایهر ،(1196)دمحا یلیلخ و لیلخ ،روپ یجاح

 409-049 هحفص ،زاوها شلاچ و اه شزرا هعسوت زادنا مشچ ،یرهش هدوسرف
 دركیور اب هدوسرف یاه تفاب قالخ هعسوت زاس هنیمز یاه هنهپ ییاسانش . (1196)یبتجم ،نایعیفر ؛ اضردمحم ،ناینامب ؛ نسحم ،نایعیفر

 ،یرهش تیریدم همانلصف ود ،نارهت یرادرهش 06 هقطنم ،0هیحان ،ییحی هدازماما هلحم یدروم هنومن ،یرهش یزیر همانرب رد یرگشدرگ
 .090-100 .صص ،25 ۀرامش ،1 ۀرود ،ناتسبات و راهب
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 هلجم ،(نانمس ناتسرهش كی هیحان یدروم هنومن) یرهش هدوسرف یاه تفاب رد رهش ینیرفآزاب ،(1196)نارگید و هللا بیبح ،هداز ناضمر
 .مود هرامش ،اوس راچ ناویا یصصخت

 ناهج شقن هلحم :یدروم هعلاطم یرگشدرگ ءاقترا دركیور اب میدق تفاب ینیرفآزاب ،(1196)ییانس دیجم و تیاده امه ،ایروپ ،ینامز
 .11دادرم ،نارهت– ناریا رصاعم یزاسرهش و یرامعم ،نارمع یللملا نیب سنارفنک ،ناهفصا

 شیامه نیلوا ،یرهش ینیرفآزاب دركیور زا یریگ هرهب اب یرهش هدوسرف یاه تفاب رد هلخادم ،(1196) یناطلس یلع و ناوریس ،یوهاش
 111-101هحفص ،زاوها شلاچ و اه شزرا ،رادیاپ هعسوت زادنا مشچ ،یرهش هدوسرف یاه تفاب

 تاعلاطم همان شهوژپ ،(ناتسدرک ناتسا :هعلاطم دروم)یزرم قطانم یداصتقا هعسوت رد یرگشدرگ شقن رب یلیلحت ،(4196)ربکا ،یتبرش
 .مود هرامش ،موس لاس ،یزرم

 نالوج هلحم :یدروم هعلاطم یرهش هدوسرف یاه تفاب ههجاوم رد یرهش ینیرفآزاب یریگراک هب راکوزاس نیودت .(0196) هفطاع ،یغابص
 مراهچ هرامش ،راصح تفه یرهش یاه شهوژپ ،نادمه رهش

 یرامعم و یزاسرهش همانلصف ؟ریاغم ای لمكم دركیور ود :یرهش هعسوت و تظافح» .(9196 (دیعس دمحم ،یدزیا ؛دیشهم ،هداز یحص
 .04هرامش ،مهدراهچ لاس .یدابآ

 یزاس هدنز زاب یدركلمع-ییاضف راتخاس یلیلحت بوچراچ و یموهفم لدم ،(6196)نایباهش نایوپ و ییوترپ نیورپ و هرارش ،یمیظع
 .1هرامش ،یزاسرهش و یرامعم ی همان ،یرهش یرگشدرگ رب هیكت اب ،یخیرات یاه تفاب

 رد یرهش ینیرفآزاب ،(1196)دابآدمحم یداجس هقیدص هدیس و رازلگ ینابرهم اضردمحم ،داژن یدهم نیدلا لامج ،دوعسم ،ینادرمیلع
 .رادیاپ رهش و یرامعم یلم شیامه نیموس ،یرهش یرگشدرگ هعسوت رب ینتبم یخیرات یاه تفاب

 رهش 9 هقطنم : یدروم هعلاطم -یرگشدرگ دركیور اب یخیرات یاه تفاب یزاسهب و ینیرفآزاب ،(4196)نایرکاذ هحیلم و اضردیمح ،ییانف
 یرهش هعسوت و تیریدم ،یزاسرهش سنارفنک نیلوا ،ناهفصا

 ،یرهش یرگشدرگ رب دیکأت اب یرهش زکارم ینیرفآزاب یموهفم لدم( 9196) اضرمالغ دیس ،یمالسا ؛ورسخ ،وجشناد ؛دهاج دمحم ،یمدق
 هاگشناد ،9196 نیدرورف 9 ،رادیاپ یرهش رظنم و یرامعم یلم سنارفنک ،رهش زارهم ،دابآدومحم یلحاس رهش زکرم :یدروم هنومن
 .6-1 .صص ،دهشم

 رهش :یدروم هعلاطم یرهش یخیرات یاه تفاب یحارط رد یزاسون دركیور و مسیروت( 2196) سونو ،یرافغدروم و زیورپ ،یناودرک
 -69 .صص ،29 ٔەرامش ،1 ٔەرود ،2196 ناتسبات ،نیمزرس ییایفارغج ،ناهفصا

 یزاسون و یزاسهب كیژتارتسا یزیر همانرب ،(1196)روپ یریش یدهم ،یوسوم عیفر دیس ،دمحاروپ دمحا ،نیسح ،دابآ لیلخ یرتنالک
 ،یا هقطنم-یرهش شیامآ و ایفارغج هلجم ،نارهت یرادرهش 06هقطنم رثوک و مایق یاه هلحم :یسانشدروم یرهش هدوسرف یاه تفاب

 .100-120ص ،00هرامش
 زا هدافتسا اب اه تفاب نیا یایحا و تظافح دركیور اب یخیرات یاه تفاب رد نارگشدرگ یبایریسم (0196) هفطاع ،دمحا و یلع ،دحوم

GIS 91-226.صص ،6 ٔەرامش ،19 ٔەرود ،0196 راهب ،یسانش طیحم هلجم ،جدننس :یدروم هنومن 
 ،ییویرانس یدربهار یزیر همانرب و یرگشدرگ هعسوت یژتارتسا رب ینتبم لمآ رهش میدق تفاب ینیرفآزاب ،هداز حالف داجس و داشرف ،نایرون

 9 هرامش 20 هرود یزاسرهش و یرامعم - ابیز یاهرنه هیرشن
 هدودحم :یدروم هنومن) یرهش یرگشدرگ دركیور اب یهدناماس دنمزاین یخیرات یاه تفاب ینیرفآزاب ،(0196)دابآ ژد راگن و انیم ،یدنره

 یرهش هعسوت و تیریدم ،یزاسرهش سنارفنک نیمود ،(ناهج شقن نادیم قرش
Bertolini, L. (2010). Sustainable urban mobility, an evolutionary approach, European Spatial Research 
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