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  هدیکچ
 تعنص و تفن تعنص زا دعب یرگشدرگ تعنص هک تسا هدش بجوم ایند طاقن یصقا رد یرگشدرگ نوزفازور شرتسگ
 نیرت مهم زا یکی .دوش لدب زاسدمآرد تعنص نیموس هب و دوس لیدبت ناهج رد امرفراک و تعنص نیرتگرزب ناونع هب یزاسوردوخ
 زکارم نیا و دنتسه یرهش زکارم ،تسا هداد رارق ریثأت تحت هتشذگ یاه ههد رد ار ناهج یرگشدرگ دنیارف هک یدصاقم

 یرگشدرگ تعنص هب طبترم یتامدخ یاهریغتم لیلحت هب رضاح شهوژپ رد .دناهدرک بذج دوخ تمس هب ار یدایز نارگشدرگ
 لیلحت یارب .تسا هدش مادقا ArcGIS و Spssیاهرازفا مرن زا هدافتسا اب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهناتسرهش رد یرهش
 هجیتن .دنا هدش لیدبت صخاش 11 هب اهریغتم نیا تیاهن رد و هدش باختنا ریغتم 71 ادتبا رد یرهش یرگشدرگ هب طبترم یاهصخاش
 مه یور لماع شش نیا و تسا هدوب ییاهن لماع شش هب شهوژپ صخاش 11 لیلقت یلماع لیلحت کینکت یریگراک هب زا لصاح
 یاهصخاش زا هدمآ تسد هب یبیکرت صخاش تازایتما .دنکیم ریسفت و حیضوت ار هعماج سنایراو دصرد 96.685 دودح ًاابیرقت

 ،اند یاهناتسرهش ،تسا هتفرگ رارق رادروخرب حطس رد ناراسچگ ناتسرهش هک تسا نیا هدنهد ناشن یرگشدرگ اب طبترم هناگ 11
 رارق ناتسا مورحم حطس رد ییاهنت هب یئمهب ناتسرهش .دناهتشاد رارق رادروخرب یدودح ات حطس رد تشاب و هیولیگهک ،دمحاریوب

 .دناهتفرگ رارق ناتسا مورحم رایسب حطس رد هدنل و مارچ یاه ناتسرهش و تسا هتشاد
 
  .دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا ،یرهش یرگشدرگ ،ییاضف لیلحت :یدیلک تاملک
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  همدقم
 رب بترتم داعبا و ندش یناهج ،دمآرد شیازفا و یتعنص تادیلوت هعسوت ،تاطابترا و لقن و لمح یروانف تفرشیپ
 ار یریگمشچ تارییغت لماوع ریاس و عماوج تمالس ءاقترا ،یگتسشنزاب تامدخ دوبهب ،تغارف تاقوا شیازفا ،نآ
 هب ار دود نودب تعنص یرگشدرگ تسا هتسناوت و تسا هدومن داجیا اهرهش رد صوصخ هب و یتعنص یاهروشک رد
 تعنص رانک رد ناهج مهم یازدمآرد تعنص هس زا یکی و یداصتقا هعسوت کرحم یاهورین نیرتمهم زا یکی ناونع
 نیرت عونتم و نیرتگرزب زا یکی یرگشدرگ تعنص هزورما .(31 :4191 ،یتالحم)دیامن حرطم یزاسوردوخ و تفن

 و عبانم زا رادیاپ یرادرب هرهب یاههویش زا یکی .(911 :1191 ،ناراکمه و هدنالیگ یرافغ)دوشیم بوسحم اهتعنص
 رد یرگشدرگ نوزفازور شرتسگ .(101 :1191 ،رفیرباص)تسا یرگشدرگ تعنص هب هجوت نیمزرس ره تاناکما
 هب ار نازیرهمانرب هجوت و دوش یفرعم ناهج تعنص نیرتگرزب هلزنم هب یرگشدرگ هدش ببس ایند فلتخم قطانم

 اهرهش زا نارگشدرگ بذج یارب شالت ماگنه یرارکت ثحب کی .(441 :1191 ،ناراکمه و یلیلخ)دنک بلج دوخ
 et al, 2016: 352)دننکیم جرخ ار نارگشدرگ ریاس زا رتشیب ربارب ود ًاابیرقت یرهش نارگشدرگ هک تسا نیا

Fernandez). تسا هتشاد یلحم داصتقا رب یدایز ربارب دنچ ریثأت یرگشدرگ نیا رب هوالع (World Tourism 

Organization, 2002). داجیا هنیزه نیب هطبار هک دنزیم نیمخت ،دنکیم داجیا لغش یتحار هب هک تسا شخب نیا 
 رثکا رد یرگشدرگ هجیتن رد .تسا کی هب تشه یرگشدرگ رد لغش داجیا هنیزه اب هسیاقم رد تعنص رد لغش
 رد .(et al, 2016: 352 Fernandez)دوشیم حرطم لاغتشا و دمآرد عبنم و یداصتقا تیلاعف کی ناونع هب اهرهش
 ،یعامتجا تلادع داجیا ،ییازلاغتشا ،یزرا دمآرد یلصا عبنم یرگشدرگ تعنص نیا ناهج یاهروشک زا یرایسب
 یرافغ)تسا ییانبریز راتخاس هعسوت یارب یاهلیسو و یصوصخ شخب دشر یارب ینادیم و هافر حطس شیازفا
 ار یرگشدرگ زا لصاح یاهدمآرد و عفانم اهروشک زا یرایسب رضاح لاح رد .(911 :1191 ،ناراکمه و هدنالیگ
 زا تیامح هب دناوتیم یرگشدرگ .(441 :1191 ،ناراکمه و یلیلخ)دنربیم راک هب دوخ یاهتخاسریز ۀعسوت یارب
 .(Barrera Fernandez et al, 2014)دنک کمک یرهش تامدخ ءاقترا و یراجت یاهتیلاعف کیرحت ،یگنهرف ثاریم
 .(et al, 2016: 352 Fernandez)دنک کمک ثاریم زا تظافح دروم رد یهاگآ داجیا هب دناوتیم یرگشدرگ
 کی هک تسا یرهش هعماج رد ناسنا یناکم و ییاضف یاهتیلاعف نیرت هدیچیپ و نیرتمهم زا یکی یرهش یرگشدرگ
 نیا هک دروآیم دوجو هب یناهج یاهرهشردام و اهرهشنالک یارب یداصتقا و یعامتجا ،یگنهرف گرزب تصرف
 و یرازلگ ینابرق)دنکیم افیا فلتخم داعبا رد نادنورهش یگدنز تیفیک ءاقترا رد یرثؤم رایسب شقن تصرف
 تیاضر نازیم بلج رد مهم لماوع زا یکی و تسا متسیب نرق مهم هدیدپ یرگشدرگ .(09 :1191 ،ناراکمه
 نیمه هب .(441 :1191 ،ناراکمه و یلیلخ)دوشیم هئارا اهنآ یارب هک تسا یتامدخ و تالیهست نازیم نارگشدرگ
 اهیرباربان عاونا لیدعت یارب یرایعم یرگشدرگ تامدخ زا یرادروخرب رظنم زا یرگشدرگ قطانم یدنب هبتر رطاخ
 دناوتب هک تعنص نیا اب طبترم تامدخ نازیم ظاحل زا ریذپرگشدرگ فلتخم قطانم و اهرهش نییعت .تسا قطانم نیب
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 یرورض و مزًال ،دشاب هتشاد اهنآ هب بولطم و بسانم تامدخ هئارا و نارگشدرگ عیزوت یارب یدیفم بوچراچ
 .تسا
 هچخیرات و هنیشیپ
 دهدیم ار ناکما نیا ناققحم هب یاهقطنم ره یاهلیسناتپ تخانش هک دیسر هجیتن نیا هب (0191)یدابآ کلم یراتخم
 و نایاش .دیامن مادقا یرگشدرگ هعسوت یزیرهمانرب هب نآ اب بسانتم ،هقطنم ناوت و دوجوم عضو ساسارب ات
 و هناتسبات جرفت یارب اند و دمحاریوب یاهناتسرهش شیاسآ میلقا شخب رد هک دندیسر هجیتن نیا هب (1191)یئاسراپ

 هک دهدیم ناشن شهوژپ نیا یاههتفای .دنتسه بسانم هناتسمز جرفت یارب هیولیگهک و ناراسچگ یاهناتسرهش
 و ییاوقت .دنراد یرتشیب یدنمناوت یرگشدرگ ینابیتشپ و تامدخ هئارا یارب ناراسچگ و اند یاهناتسرهش
 زا یکاح و تسین لداعتم ناهفصا یرهش قطانم رد یرگشدرگ تاناکما عیزوت هک دندیسر هجیتن نیا هب (1191)یدزیا
 تسا نیا زا یکاح (9191) ناراکمه و یهللارصن شهوژپ هجیتن .تسا یرهش قطانم زا یخرب رد تامدخ نیا زکرمت
 دوخ هب ار اههبتر نیرتًالاب یرگشدرگ یاههبذاج ندوب اراد رظن زا یوضر ناسارخ و نارهت ،سراف یاهناتسا هک
 ریثأت تحت ار یداصتقا دشر یاهصخاش یعیبط یاههبذاج زا رتشیب تخاس ناسنا یاههبذاج و دناهداد صاصتخا
 و 114.4 ییاهن شزرا اب ناجنز ناتسرهش هک دندیسر هجیتن نیا هب (2191) ناراکمه و یمساق .تسا هداد رارق

 یاهناتسرهش .دنراد یدعاسم و بولطم تیعضو یرگشدرگ یاهتخاسریز رظن زا 221.4 ییاهن شزرا اب هردمرخ
 یدنب هبتر رظن زا اهناتسرهش هیقب و دنرادروخرب یرگشدرگ یارب مزًال یاهتخاسریز لقادح زا هدنبادخ و دورجیا

 هب هیمورا ناتسرهش هک تسا نیا زا یکاح (2191) ناراکمه و هلاخدنه یریصن هعلاطم هجیتن .دنراد نیبانیب تیعضو
 یاههبتر رد تشدلپ و طوش یاهناتسرهش و مود هبتر رد یوخ و لوا هبتر رد اهتخاسریز زا یرادروخرب ظاحل

 هک دندیسر هجیتن نیا هب سیسپات لدم زا هدافتسا اب (2191)ناراکمه و مدقم ییانس .دنراد رارق مهدفه و مهدزناش
 موس ات لوا یاههبتر رد 130.4 زایتما اب یشیم همشچ و 302.4 زایتما اب لگ هوک هچایرد 92.4 زایتما اب جوسای راشبآ
 هجیتن نیا هب (1191) ناراکمه و هدنالیگ یرافغ .دنراد رارق نارگشدرگ دیدزاب تهج دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا
 خیش هد یدیجم .تسا رهش نیا رد رگشدرگ بذج لیسناتپ نیرتشیب یاراد یوخ رهش یزیربت سمش جرب هک دندیسر
 و ددعتم یتسیروتوکا و یعیبط یاه ناوت زا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا هک دندیسر هجیتن نیا هب (1191)ناراکمه و
 یرگشدرگ بذاج یاهنوناک رد تاسیسأت و تامدخ عیزوت اما ؛تسا رادروخرب یرگشدرگ هعسوت تهج رد یعونتم
 هبذاج لوا تیولوا (ع)اضر ماما هاگراب هک دندیسر هجیتن نیا هب (3191)یرکاذ و ولقداص .تسا لداعتمان رایسب ناتسا
 یرگشدرگ هعسوت یارب هدش داجیا دیدج یاههبذاج اب دهشم رهش و تسا هدوب نارگشدرگ نایم رد یرگشدرگ
 دوبمک دوجو اب نیعرس ناتسرهش هک دندیسر هجیتن نیا هب (3191)ولخرق و یدنهدیب دایص .تسا هدوبن قفوم نونکات
 یاهناتسرهش و تسا هتفرگ رارق لیبدرا ناتسا یاهناتسرهش لوا هبتر رد یرامعم یخیرات مهم یاههبذاج یخرب
 یاج هسیاقم نیا یدعب یاههبتر رد لاخلخ و رثوک ،یمرگ ،رین ،راوس هلیب ،دابآ سراپ ،نیمن ،رهش نیکشم ،لیبدرا
 حطس ءاقترا اب میقتسم یگتسبمه مسیروت هعسوت هک دندیسر هجیتن نیا هب (1191)ناراکمه و یرازلگ ینابرق .دنراد
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 نیا هب (1191)ناراکمه و یلیلخ .دراد هعسوت لاح رد یاهروشک ًااصوصخ ناهج مدرم دمآرد و یگدنز یاهدرادناتسا
 اب 3 هقطنم و لوا هبتر رد 191.4 سیسپات بیرض اب تشه هقطنم زیربت رهش هناگ هد قطانم رد هک دندیسر هجیتن

 یرباص شهوژپ هجیتن .دنراد رارق یرهش یرگشدرگ تامدخ زا یرادروخرب نازیم رظن زا رخآ هبتر رد 214.4 بیرض
 و یطیحم تسیز ،یگنهرف ،یعامتجا طیارش زا نارگشدرگ هک تسا نیا زا یکاح دهشم رهش رد (1191) رف
 یفرعم هک دندیسر هجیتن نیا هب (1140)ناراکمه و زدنانرف .دنراد تیاضر یدایز دودح ات یتخاسریز تالیهست
-شلاچ اب دیاب .دراد یرهش یاهتسایس یارب یساسا یاهشلاچ رب تلًالد یخیرات یاهرهش رد یتسیروت یاهتیلاعف
 صاخ تالکشم یتسیاب نیا رب هوالع .درک هلباقم ثاریم یاهییاراد زا دح زا شیب هدافتسا و یگدولآ لیبق زا ییاه
 و یداصتقا یاهیگژیو ای هچخیرات ،یفارگوپوت ،دوخ یرادا گنهرف هب طوبرم هک دوش هتفرگ رظن رد رهش ره
 ،نابز یسیلگنا هقطنم فلتخم هنیمز هس رد رقتسم یاهرهش طسوت هدش هئارا یاهلح هار هلاقم نیا رد .تسا یعامتجا
 تالکشم شهوژپ نیا .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم وتاوجاناوگ و اگًالام ،تومیلپ هژیو هب نیتًال یاکیرمآ و هنارتیدم
 یاهنومن ناونع هب دناوت یم هک دنکیم هتسجرب ار هدش ذاختا یاهدربهار و تسوربور نآ اب رهش ره هک ار یفلتخم
 .دوش هتفرگ راک هب اهرهش ریاس یارب
  یرظن ینابم
 ریاس فالخرب دصاقم نیا و دنتسه اهرهش ،دنا هتفرگ رارق هجوت دروم یرگشدرگ رد هک یمهم دصاقم زا یکی هزورما
 و یرگشدرگ شریذپ تیفرظ تیمها عوضوم نیمه و هدوب رادروخرب یناسنا تیعمج زا یعیبط یرگشدرگ دصاقم
 .(Hall, 2002: 197) دیامن یم نادنچ ود طاقن نیا تسدارف یاه حرط نینچمه و یتاعلاطم یاه حرط ار نآ هبساحم
 زا یکی .تسا هدوب یرگشدرگ تاقیقحت شرتسگ رد تباث عوضوم کی نونکات و 4111 ههد زا یرهش یرگشدرگ
 و اهلدم ،تایضرف زا یرایسب رد هک تسا نیا یرهش یرگشدرگ هب طوبرم تاقیقحت یارب یلعف یاهشلاچ
 هدیدپ کی یرهش یگنهرف یرگشدرگ .(Ashworth and Page, 2011: 1)دینک رظن دیدجت هزوح نیا یاهبوچراچ
 مدرم و یزاسرهش ،یرگشدرگ تیریدم هلمج زا یفلتخم یاه هتشر هب هجوت و تسا ناهج رسارس رد دشر هب ور
 یاهتیلاعف زا یاهعومجم یرهش یرگشدرگ .(et al, 2016: 350 Fernandez)دنکیم بلج دوخ هب ار یسانش
 :Paskaleva Shapira, 2004).تسا صاخ یاهرهش رد یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا مهم جیاتن اب یداصتقا

 هب هتینردم زا راذگ رد ار یرهش یگنهرف یرگشدرگ دشر (4111) 0یروا و (2440) 1زدراچیر ،(1111) یوراه (43
 و هعسوت یرهش رادیاپ یرگشدرگ یاههژورپ یلصا فده .(et al, 2016: 350 Fernandez)دننادیم هتینردم تسپ
نمجنا ،رهش یمسر تاماقم ،نارگشهوژپ نیبام یرهش رادیاپ یرگشدرگ ءاکرش یارب یلک یاهبوچراهچ شرتسگ
 یتکراشم یریگمیمصت و یرادیاپ لوصا ریگرد یلحم یاهتموکح رازبا و ون لاکشا یقرت و هدنیامن یاه
 یلصف یرگشدرگ یاهشخب ریاس هزادنا هب یرهش یگنهرف یرگشدرگ (Paskaleva Shapira, 2004: 43).تسا
 یخرب رد .تسا اهرفس یهدناماس یاه هویش رد رییغت زا یشان یرهش یگنهرف یرگشدرگ قنور لیًالد زا یکی .تسین

                                                           
1- Richards 
2- Urry 
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 ینًالوط تالیطعت کی زا ندرب تذل یاج هب هک تسا نیا دشر هب ور دنور ییاپورا دراوم لاثم ناونع هب اه هنیمز
 دنم هقالع تدم هاتوک یاهترفاسم هب هژیو هب اهرهش .(et al, 2016: 351 Fernandez)دیهد ماجنا هاتوک رفس نیدنچ
 ماجنا هتفه یاهزور رد هک ار یراک یاهرفس نیاربانب ،دنوش یم ماجنا اه هتفه رخآ رد هدمع روط هب اهنآ اریز ؛دنتسه
 .تسا 1ثاریم یرگشدرگ روهظ یرهش یرگشدرگ رد مهم ثحابم زا یکی .(Law, 1996) دننک یم لیمکت ،دوش یم
 نیب ۀطبار ةدنهد ناشن (1) ةرامش لکش .(Josiam et al,2004: 453)تسا یرگشدرگ تیمهارپ و مّدهم تمسق ثاریم
 .تسا ثاریم و اهرهش ،یرگشدرگ

 
 ثاریم و اهرهش ،یرگشدرگ :1- لکش

 (111 :3191 ،یربکا و ییاوقت)

 هقالع و ثاریم زا تظافح هب هتفای صاصتخا یاه نامزاس هب قلعتم یاضعا دادعت شیازفا هب رجنم ثاریم یرگشدرگ
 یاههفلؤم هک یاهدیدپ ناونع هب ثاریم مسیروت .(Richards, 2001) تسا هدش ثاریم یاه ییاراد زا دیدزاب هب دیدج
  .تسا هدش فیرعت ،هدمآرد لرتنک تحت نارگشدرگ بذج یارب ناکم ای هعماج یقالخا و یخیرات ،یگنهرف
 یسانش شور
 رد یرهش یرگشدرگ تعنص هب طبترم یتامدخ یاهرییغتم لیلحت هب ArcGIS و Spssیاهرازفا مرن زا هدافتسا اب

 زا یرهش یرگشدرگ هب طبترم یاهصخاش لیلحت یارب .تسا هدش مادقا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهناتسرهش
 .تسا هدش هتفرگ هرهب ریغتم 09
 ،یمومع یاه کراپ دادعت -0 ،هلابز لمح یوردوخ دادعت -9 ،هاگراتشک دادعت -0 ،یناشن شتآ یاههاگتسیا دادعت -1
 زکرم دادعت -1 ،لاعف تشادهب یاههناخ -3 ،یرهش تشادهب هاگیاپ -1 ،یرهش ینامرد -یتشادهب زکارم دادعت -2
 شورف هاگیاج دادعت -11 ،یاهداج سناژروا یاه هاگیاپ دادعت -41 ،یرهش سناژروا یاههاگیاپ دادعت -1 ،یشخبناوت
 دادعت -21 ،زاگ تفن پمپ دادعت -01 ،نیزنب پمپ دادعت -91 ،رپوس نیزنب پمپ دادعت -01 ،یتخوس داوم

 دادعت -11 ،لقن و لمح ینواعت یاهتکرش دادعت -31 ،رفاسم لمح هنایاپ دادعت -11 ،یج نا یس یاههاگیاج
 فونص زاین هدننک نیمات ینواعت یاهتکرش دادعت -11 ،ناگدننک فرصم زاین هدننک نیمات ینواعت یاهتکرش
 هب یرهش یلصا هار نازیم -00 ،رتمولیک هب اههارگرزب نازیم -10 ،لاعف یتامدخ یاهتکرش دادعت -40 ،یتامدخ

                                                           
1- heritage tourism 
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 دادعت -20 ،رتمولیک هب هسوش ییاتسور یاههار نازیم -00 ،رتمولیک هب هتلافسآ ییاتسور یاههار نازیم -90 ،رتمولیک
 دادعت -10 ،یمالسا داشرا و گنهرف هرادا هب هتسباو شیامن یاهنلاس دادعت -30 ،امنیس نلاس دادعت -10 ،امنیس
 هب ناتسرهش تحاسم -19 ،اهریذپنامهم دادعت -49 ،هراتس راهچ یاهلته دادعت -10 ،اهریذپنامهم و اهلته
  .ناتسرهش ییاتسور تیعمج -09 ،ناتسرهش یرهش تیعمج -99 ،ناتسرهش تیعمج -09 ،عبرمرتمولیک
 یسررب یارب هعلاطم دروم یاهصخاش .دناهدش لیدبت ریز صخاش 49 هب و دناهدش یزاس صخاش اهرییغتم نیا ًااتیاهن
 :زا تسا ترابع
 ناتسرهش تیعمج هب هاگراتشک تبسن -0 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب یناشن شتآ یاههاگتسیا تبسن -1
 هب یمومع یاه کراپ تبسن -0 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب هلابز لمح یوردوخ تبسن -9 ،4441 ردبرض
 ردبرض ناتسرهش یرهش تیعمج هب یرهش ینامرد -یتشادهب زکارم تبسن -2 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج
 تشادهب یاه هناخ تبسن -3 ،4441 ردبرض ناتسرهش یرهش تیعمج هب یرهش تشادهب هاگیاپ تبسن -1 ،4441
 تبسن -1 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب یشخبناوت زکرم تبسن -1 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب لاعف
 هب یا هداج سناژروا یاههاگیاپ تبسن -41 ،4441 ردبرض ناتسرهش یرهش تیعمج هب یرهش سناژروا یاههاگیاپ

 -01 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب یتخوس داوم شورف هاگیاج تبسن -11 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج
 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب نیزنب پمپ تبسن -91 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب رپوس نیزنب پمپ تبسن

 هب یج نا یس یاههاگیاج تبسن -21 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب زاگ و تفن پمپ تبسن -01 ،4441
 تبسن -31 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب رفاسم لمح هنایاپ تبسن -11 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج
 زاین هدننک نیمات ینواعت یاه تکرش تبسن -11 ،441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب لقن و لمح ینواعت یاه تکرش
 -40 ،441 ردبرض یتامدخ فونص زاین هدننک نیمات ینواعت یاه تکرش تبسن -11 ،441 ردبرض ناگدننک فرصم
 تبسن -00 ،441 ردبرض ناتسرهش تحاسم هب اههارگرزب تبسن -10 ،441 ردبرض لاعف یتامدخ یاه تکرش تبسن
 ناتسرهش تحاسم هب هتلافسآ ییاتسور یاههار تبسن -90 ،441 ردبرض ناتسرهش تحاسم هب یرهش یلصا هار

 تیعمج هب امنیس تبسن -20 ،441 ردبرض ناتسرهش تحاسم هب هسوش ییاتسور یاههار تبسن -00 ،441 ردبرض
 شیامن یاه نلاس تبسن -30 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب امنیس نلاس تبسن -10 ،4441 ردبرض ناتسرهش
 هب اهریذپنامهم و اهلته تبسن -10 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب یمالسا داشرا و گنهرف هرادا هب هتسباو
 تبسن -49 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب هراتس راهچ یاه لته تبسن -10 ،4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج
 .4441 ردبرض ناتسرهش تیعمج هب اهریذپنامهم
 شهوژپ هیضرف
 مدع و یرباربان یرگشدرگ اب طبترم تامدخ زا یرادروخرب رظن زا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهناتسرهش نیب
 .دراد دوجو لداعت

 



 399 ...دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس

 هعلاطم دروم ۀقطنم یفرعم
 و لاحمراهچ هب لامش زا .(0 :9191 ،یلیلخ)عبرم رتمولیک 01011 رب غلاب یتحاسم اب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا
 ناتسزوخ هب برغ زا و رهشوب و سراف یاهناتسا هب بونج زا ،ناهفصا و سراف یاهناتسا هب قرش زا ،یرایتخب
  .(111 :1191 ،یجرف)دوشیم دودحم

 
 

 دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا ییایفارغج تیعقوم :2- لکش

 ات هقیقد 32 و هجرد 10 و یلامش ضرع هقیقد 09 و هجرد 19 ات هقیقد 1 و هجرد 49نیب ناتسا ییایفارغج تیعقوم
 رد ناتسا نیا .(9 :9391 ،هعسوت تاعلاطم و کیتامروفنا زکرــم)تسا هدش عقاو یقرش لوط هقیقد 00و هجرد 12
 دش لیدبت لک یرادنامرف هب و ادج سراف و ناتسزوخ یاهناتسا زا تقو یلم یاروش سلجم هبوصم قبط 0091 لاس
 .(19 :1191 ،دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرامآ همانلاس)دیدرگ باختنا نآ زکرم جوسای و
 شهوژپ یاههتفای
 یاهلماع و اههورگ رد اهنآ یدنب هتسد و اهریغتم و اههداد لیلحت یارب مهم رایسب یاهکینکت زا یلماع لیلحت لدم

  .تسا اهریغتم و اههداد ندرک هصالخ نآ فده هک تسا هریغتم دنچ یرامآ کینکت یعون یلماع لیلحت .تسا صاخ
 یباختنا صخاش 13 یلصا روحم لوح یلماع لیلحت جیاتن :1- لودج

 سنایراو لک یعمجت دصرد  هدش هداد حیضوت سنایراو دصرد هژیو شزرا لماع

 39.391 39.391 11.817 لوا لماع

 57.889 18.499 5.55 مود لماع

 71.517 13.627 4.088 موس لماع

 83.322 11.805 3.541 مراهچ لماع

 91.336 8.014 2.404 مجنپ لماع

 96.685 5.35 1.605 مشش لماع

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نیا و تسا هدوب ییاهن لماع شش هب شهوژپ صخاش 49 لیلقت یلماع لیلحت کینکت یریگراک هب زا لصاح هجیتن
 ةژیو رادقم اب لوا لماع .دنکیم ریسفت و حیضوت ار هعماج سنایراو دصرد 96.685 دودح ًاابیرقت مه یور لماع شش

 دصرد 18.499 نازیم 5.55 ةژیو رادقم اب مود لماع .تسا هداد حیضوت ار سنایراو دصرد 39.391 نازیم 11.817
 .دهدیم حیضوت ار سنایراو دصرد 13.627 نازیم 4.088 ةژیو رادقم اب موس لماع .تسا هدومن ریسفت ار سنایراو
 2.404 ةژیو رادقم اب مجنپ لماع .دیامنیم هبساحم ار سنایراو دصرد 11.805 و تسا 3.541 مراهچ لماع ةژیو رادقم
 ار سنایراو دصرد 5.35 و تسا 1.605 مشش لماع ةژیو رادقم .دهدیم حیضوت ار سنایراو دصرد 8.014 نازیم
 ًااتیاهن .تسا هداد حیضوت ار هعماج سنایراو دصرد 96.685 مه یور هناگ شش لماوع عومجم رد .دیامنیم هبساحم
 رد تازایتما نیا هک دندرک بسک ار یزایتما یجارختسا لماوع هب تبسن دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش
  .تسا هدمآ شهوژپ (0)ةرامش لودج

  دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهناتسرهش یباستکا یلماع تازایتما :2- لودج

یدر
  ف

 اههفلؤم یلماع تازایتما ناتسرهش
 مشش لماع مجنپ لماع مراهچ لماع موس لماع مود لماع لوا لماع

 10722. 1.32019- 16115. 62179. 1.29760 22061. دمحاریوب 1

 21956.- 12650.- 10331.- 99794. 1.49752- 1.67648 هیولیگهک 0

 14511. 1.17038 09007. 66936.- 1.45201 1.27185 ناراسچگ 9

 01810.- 22682. 2.3045 10239. 35514.- 74837.- اند 0

 30232.- 26348. 90578.- 1.55680 43928. 1.15321- یئمهب 2

 1.76918 91626. 62737.- 34215.- 62901.- 59946.- تشاب 1

 39942. 1.63100- 39656.- 1.28816- 33752.- 17454.- مارچ 3

 1.88095- 50075. 52269.- 97925.- 36970.- 49335.- هدنل 1

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهناتسرهش یباستکا یلماع تازایتما :3- لکش

 ناراسچگ ناتسرهش نیا زا سپ و دراد رارق ناتسا لوا هبتر رد (10131.1)زایتما اب هیولیگهک ناتسرهش لوا لماع رد
 ناتسا موس هبتر رد (22061.)زایتما بسک اب دمحاریوب ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (1.27185)زایتما اب



 599 ...دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس

 زا سپ و تسا هتفرگ رارق ناتسا لوا هبتر رد (1.45201)زایتما اب ناراسچگ ناتسرهش مود لماع رد .تسا هتفرگ رارق
 رد (43928.)زایتما بسک اب یئمهب ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (1.29760)زایتما اب دمحاریوب ناتسرهش نیا
 هتفرگ رارق ناتسا لوا هبتر رد (1.55680)زایتما اب یئمهب ناتسرهش موس لماع رد .تسا هتفرگ رارق ناتسا موس هبتر
 بسک اب دمحاریوب ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (99794.)زایتما اب هیولیگهک ناتسرهش نیا زا سپ و تسا
  .دراد رارق ناتسا موس هبتر رد (62179.)زایتما
 دمحاریوب ناتسرهش نیا زا سپ و تسا هتفرگ رارق ناتسا لوا هبتر رد (2.3045)زایتما اب اند ناتسرهش مراهچ لماع رد
 ناتسا موس هبتر رد (09007.)زایتما بسک اب ناراسچگ ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (16115.)زایتما اب
 ناتسا لوا هبتر رد (19431.1)زایتما اب ناراسچگ ناتسرهش مجنپ لماع رد .تسا هتفرگ رارق دمحاریوب و هیولیگهک
 اب هدنل ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (91626.)زایتما اب تشاب ناتسرهش نیا زا سپ و تسا هتفرگ رارق
 اب تشاب ناتسرهش مشش لماع رد .تسا هتفرگ رارق دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا موس هبتر رد (50075.)زایتما بسک
 مارچ ناتسرهش ،تشاب ناتسرهش زا سپ و تسا هتفرگ رارق دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا لوا هبتر رد (1.76918)زایتما
 رارق ناتسا موس هبتر رد (14511.)زایتما بسک اب ناراسچگ ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (39942.)زایتما اب
  .تسا هتفرگ

 دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهناتسرهش یبیکرت صخاش هبساحم :3- لودج
 یرادروخرب حطس ناتسرهش فیدر هبتر یبیکرت صخاش تیعمج ناتسرهش
 (1)رادروخرب ناراسچگ 1 9 1.08818 299885 دمحاریوب
 اند 0 0 0.72753 131351 هیولیگهک

 (0)رادروخرب یدودح ات
 دمحاریوب 9 1 3.46006 124096 ناراسچگ
 هیولیگهک 0 0 1.5121 42539 اند

 تشاب 2 1 0.10175- 38136 یئمهب

  (9)مورحم یئمهب 1 2 0.48745 21690 تشاب
 (0)مورحم رایسب مارچ 3 3 3.42836- 33543 مارچ
 هدنل 1 1 3.74519- 21812 هدنل

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
  دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهناتسرهش یبیکرت صخاش :4- لکش
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4.4 ددع نیگنایم و تسا هدش هتفرگ یبیکرت صخاش یاههداد هب طوبرم نوتس رایعم فارحنا و نیگنایم  فارحنا و 4
 حطس راهچ رد ناتسا یاهناتسرهش هدمآ تسد هب فارحنا و نیگنایم هب هجوت اب .تسا هدمآ تسد هب 00.0 ددع رایعم
 یدودح ات حطس 00.0 ات رفص زایتما زا .تسا هتفرگ مان رادروخرب حطس رتًالاب و 00.0 زایتما زا .دنا هدش فیرعت
 حطس رت نییاپ و -00.0 زایتما زا ًااتیاهن و دراد رارق مورحم حطس -00.0 ات رفص زایتما زا .تسا هتفرگ رارق رادروخرب

 .تسا هتفرگ رارق مورحم رایسب ناونع اب مراهچ
 هتفرگ رارق رادروخرب حطس رد ناراسچگ ناتسرهش هک تسا نیا هدنهد ناشن هدمآ تسد هب یبیکرت صخاش تازایتما
 یئمهب ناتسرهش .دناهتشاد رارق رادروخرب یدودح ات حطس رد تشاب و هیولیگهک ،دمحاریوب ،اند یاه ناتسرهش ،تسا
 رارق ناتسا مورحم رایسب حطس رد هدنل و مارچ یاه ناتسرهش .تسا هتشاد رارق ناتسا مورحم حطس رد ییاهنت هب
 .دناهتفرگ

 
 یرگشدرگ هب طبترم تامدخ زا یرادروخرب رظن زا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش تیعضو :5- لکش



 799 ...دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس

 
 یرگشدرگ هب طبترم تامدخ زا یرادروخرب رظن زا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش تیعضو :6- لکش

 زا تیاکح دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهناتسرهش رد یرهش یرگشدرگ اب طبترم تامدخ و اهصخاش لیلحت
 رظن زا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهناتسرهش نیب» ناونع اب شهوژپ ۀیضرف و دراد یرباربان و لداعت مدع
  .دریگیم رارق دییأت دروم «دراد دوجو لداعت مدع و یرباربان یرگشدرگ اب طبترم تامدخ زا یرادروخرب

  تاداهنشیپ و یریگهجیتن ،یدنب عمج
 نیا و تسا هدوب ییاهن لماع شش هب شهوژپ صخاش 49 لیلقت یلماع لیلحت کینکت یریگراک هب زا لصاح هجیتن

 ةژیو رادقم اب لوا لماع .دنکیم ریسفت و حیضوت ار هعماج سنایراو دصرد 96.685 دودح ًاابیرقت مه یور لماع شش
 دصرد 18.499 نازیم 5.55 ةژیو رادقم اب مود لماع .تسا هداد حیضوت ار سنایراو دصرد 39.391 نازیم 11.817

 .دهدیم حیضوت ار سنایراو دصرد 13.627 نازیم 4.088 ةژیو رادقم اب موس لماع .تسا هدومن ریسفت ار سنایراو
 2.404 ةژیو رادقم اب مجنپ لماع .دیامنیم هبساحم ار سنایراو دصرد 11.805 و تسا 3.541 مراهچ لماع ةژیو رادقم
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 ار سنایراو دصرد 5.35 و تسا 1.605 مشش لماع ةژیو رادقم .دهدیم حیضوت ار سنایراو دصرد 8.014 نازیم
 .دیامنیم هبساحم
 ناراسچگ ناتسرهش نیا زا سپ و دراد رارق ناتسا لوا هبتر رد (10131.1)زایتما اب هیولیگهک ناتسرهش لوا لماع رد
 ناتسا موس هبتر رد (22061.)زایتما بسک اب دمحاریوب ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (1.27185)زایتما اب
 زا سپ و تسا هتفرگ رارق ناتسا لوا هبتر رد (1.45201)زایتما اب ناراسچگ ناتسرهش مود لماع رد .تسا هتفرگ رارق
 رد (43928.)زایتما بسک اب یئمهب ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (1.29760)زایتما اب دمحاریوب ناتسرهش نیا
 هتفرگ رارق ناتسا لوا هبتر رد (1.55680)زایتما اب یئمهب ناتسرهش موس لماع رد .تسا هتفرگ رارق ناتسا موس هبتر
 بسک اب دمحاریوب ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (99794.)زایتما اب هیولیگهک ناتسرهش نیا زا سپ و تسا
  .دراد رارق ناتسا موس هبتر رد (62179.)زایتما
 دمحاریوب ناتسرهش نیا زا سپ و تسا هتفرگ رارق ناتسا لوا هبتر رد (2.3045)زایتما اب اند ناتسرهش مراهچ لماع رد
 ناتسا موس هبتر رد (09007.)زایتما بسک اب ناراسچگ ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (16115.)زایتما اب
 ناتسا لوا هبتر رد (19431.1)زایتما اب ناراسچگ ناتسرهش مجنپ لماع رد .تسا هتفرگ رارق دمحاریوب و هیولیگهک
 اب هدنل ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (91626.)زایتما اب تشاب ناتسرهش نیا زا سپ و تسا هتفرگ رارق
 اب تشاب ناتسرهش مشش لماع رد .تسا هتفرگ رارق دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا موس هبتر رد (50075.)زایتما بسک
 مارچ ناتسرهش ،تشاب ناتسرهش زا سپ و تسا هتفرگ رارق دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا لوا هبتر رد (1.76918)زایتما
 رارق ناتسا موس هبتر رد (14511.)زایتما بسک اب ناراسچگ ناتسرهش .دراد رارق ناتسا مود هبتر رد (39942.)زایتما اب
  .تسا هتفرگ
  عبانم
 ون یاهشرگن همانلصف ،(ناهفصا رهش :یدروم هعلاطم)یرگشدرگ تامدخ ییاضف عیزوت رب یلیلحت ،(1191)هحیلم ،یدزیا ،دوعسم ،ییاوقت

  .19-00 صص ،راسمرگ ،راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،1 هرامش ،مجنپ لاس ،یناسنا یایفارغج رد
 .ناهفصا ،یولع مایپ تاراشتنا ،لوا پاچ ،یرهش یرگشدرگ تیریدم و یزیرهمانرب رب یاهمدقم ،(3191)دومحم ،یربکا ،دوعسم ،ییاوقت 

 :یدروم هعلاطم یرهش یرگشدرگ تامدخ زا نارگشدرگ یرادروخرب نازیم یبایزرا ،(1191)اریمس ،میرکروپ ،یضترم ،یمرک ،اضر ،یلیلخ
 .ریالم ،ریالم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،49 هرامش ،متشه لاس ،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف ،زیربت یرادرهش هناگ هد قطانم

  .11-001 صص
 .نارهت ،ناریا یسرد یاهباتک رشن و پاچ تاراشتنا ،دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یایفارغج ،(0191)ریگناهج ،یلیلخ
 و هیولیگهک ناتسا یرگشدرگ یاههبذاج یدنب تیولوا و شجنس ،(2191)مثیم ،ییاضر ،زورهب ،هناگی یدمحم ،شورس ،مدقم ییانس

 دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،10 هرامش ،1 لاس ،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف ،رگشدرگ بذج لیسناتپ ساسارب دمحاریوب
  .1-11 صص ،ریالم ،ریالم

 سردم هلجم ،دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد مسیروتوکا هعسوت دعتسم یحاون یجنس ناکما ،(1191)لیعامسا ،یئاسراپ ،شوایس ،نایاش
  .921-111 صص .نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد ،92 هرامش ،11 هرود ،یناسنا مولع



 199 ...دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس

 نارگشدرگ هاگدید زا یرگشدرگ دصقم یاهرهش رد هدش هئارا تامدخ تیفیک زا یدنم تیاضر یسررب ،(1191)متسر ،رف یرباص
 ،ریالم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،49 هرامش ،متشه لاس ،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف ،(دهشم رهش :هعلاطم دروم)یلخاد
  .201-191 صص .ریالم

 :هعلاطم دروم هقطنم)یرگشدرگ هعسوت فده اب یرگشدرگ یاههبذاج یدنب تیولوا و یبایزرا ،(3191)هقیدص ،یرکاذ ،هرهاط ،ولقداص
 .12-11 صص .ریالم ،ریالم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،10 هرامش ،3 هرود ،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف ،(دهشم رهش

 ،2 هرود ،یرهش یرگشدرگ هلجم ،لیبدرا ناتسا یرگشدرگ یاههبذاج یدنب حطس و لیلحت ،(3191)یدهم ،ولخرق ،الیل ،یدنهدیب دایص
 .911-201 صص .نارهت ،1 هرامش

 رگشدرگ بذج لیسناتپ ساسارب یرگشدرگ یاههبذاج یدنب هبتر ،(1191)میرم ،یمیدق ،نیورپ ،یبالیس هداز هد هد ،اطع ،هدنالیگ یرافغ
 صص ،40 هرامش ،2 هرود ،یرهش تیریدم و داصتقا همانلصف ،(یوخ ناتسرهش :یدروم هعلاطم)یددع یمونوسکات لدم زا هدافتسا اب

101-911. 
 .نارهت ،ناریا رشن و پاچ تکرش ،ناریا لماک یایفارغج ،(1191)اضرلادبع ،یجرف
 زا هدافتسا اب یرهش یرگشدرگ یاهتخاسریز یدنب هبتر ،(2191)دازهب ،روپ یلع خیش ،هیضرم ،یرفعج ،هللا تجح ،یفرش ،ملسم ،یمساق

  .19-10 صص .نارهت ،1 هرامش ،9 هرود ،یرهش یرگشدرگ هلجم ،(ناجنز ناتسا :یدروم هعلاطم)سارپوک کینکت
 هنومن یرهش مسیروت هعسوت یاهشلاچ رب یلیلحت و یسررب ،(1191)ریشب ،ییاباب کیب ،میرک ،ریلد هداز نیسح ،هدیپس ،یرازلگ ینابرق

 صص .ریالم ،ریالم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،49 هرامش ،متشه لاس ،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف ،زیربت رهش :یدروم
20-99.  

 یاهناوت رب دیکأت اب یرگشدرگ یاههبذاج یاهقطنم شیامآ ،(1191)یلع ،یلگ ،مظعا ،یدابآرفص ،همیکح ،خیش هد یدیجم
 دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،10 هرامش ،متشه لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،(دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا)مسیروتوکا
  .11-01 صص .تشدورم ،تشدورم

 .نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،یدرگناهج رب یدمآرد ،(4191)نیدلا حالص ،یتالحم
 دشرا یسانشراک هماننایاپ ،نآ هعسوت یزیرهمانرب و نارداهب غاب شخب یرگشدرگ یاهلیسناتپ لیلحت ،(0191)اضر ،یدابآکلم یراتخم

  .ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج
 .جوسای ،دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا ۀجدوب و همانرب نامزاس ،یناسنا یورین و تیعمج ،(9391)هعسوت تاعلاطم و کیتامروفنا زکرم
 تاعلاطم همانلصف ،یرگشدرگ یاههبذاج بسحرب روشک یاهناتسا یدنب هدر ،(9191)هرهاط ،یرصان ،ادن ،یزابناهج ،ارهز ،یهللارصن

  .31-39 صص .نارهت ،نارهت ییابطابط همالع هاگشناد ،10 هرامش ،مهن لاس ،یرگشدرگ تیریدم
 رد یرگشدرگ تاسیسأت و اهتخاسریز یدنب حطس ،(2191)لیعامسا ،هداز یلعرفص ،بابر ،هداز نیسح ،لیعامسا ،هلاخ دنه یریصن 

  .220 -130 صص .زیربت ،زیربت هاگشناد ،22 هرامش ،40 لاس ،یزیر همانرب و ایفارغج هیرشن ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاهناتسرهش
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