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 هدیكچ
 ریخا هدس یط رد هژیو هب يرهش شرتسگ و دشر تالوحت یپ رد رهش یمیدق ياه تفاب زا یشخب ناونع هب يرهش دمآراکان ياه تفاب

 ياهدرکیور زا یکی ي هباثم هب يرهش ینیرفآزاب ،يرهش رادیاپ هعسوترب دیکأت اب .دنا هدیدرگ قیمع تارییغت و ینوگرگد راچد
 هقطنم ي هدودحم رد راتکه 2221 لداعم ،زیربت رهش دمآراکان تفاب لک زا دصرد 65 .دوش یم بوسحم يرهش ددجم هعسوت فراعتم
 ياههژورپ يارجا تهج یبسانم لیسناتپ ،زیربت 4 هقطنم هک دوب نآ زا یکاح تادهاشم جیاتن .تسا هدش عقاو زیربت يرادرهش 4
 ياهتفاب رد ینیرفآزاب ياهتیلباق یسانشزاب هب رضاح هلاقم .تسا هدشن نآ هب يدج هجوت ینیرفآزاب ياه حرط رد هک دراد ینیرفآزاب
 هب نیلوب لدم وGIS رازفا مرن زا اههداد لیلحت يارب .تخادرپ هعلاطمدروم هقطنم رد يرهش بولطم ینیرفآزاب تهج رد دمآراکان
 هب تبسن ،قیقحت هنیشیپ و يرظن ینابم زا هدافتسا اب و دیدرگ هدافتسا هطوبرم هقطنم رد ینیرفآزاب بسانم ياهناکم یسانشزاب روظنم
 و ینامتخاس مکارت ،یتیعمج مکارت ،تاعطق يدنبهناد ،انب رمع ،حلاصم ،تلکسا ،تاقبط رایعم لماش شهوژپ ياهرایعم باختنا

 تیفیک ،یگدوسرف و اه نامتخاس دایز تمدق هاوگ ،ینیرفآزاب درکیور رب دیکات اب تالحم تفاب یسانشزاب .دش مادقا لاغشا حطس
 و ،تاعطق یگنادزیر زا یشان یتیعمج و ینامتخاس يالاب مکارت ،تالحم رثکا رد نییاپ رباعم ضرع و يریذپانذوفن ،نییاپ هینبا

 زا دصرد 65.45 داد ناشن ،هقطنم يارب ینیرفآ زاب حرط يارجا يدنب هنهپ  هشقن ،نینچمه .دوب 4 هقطنم رد نکسم بسانمان تیعضو
-حرط يارجا تیلباق نیرتمک (یبونجشخب)هقطنم زا دصرد 88.2 و نیرتشیب (يزکرم هدودحم زا یشخب و یقرشلامش شخب)هقطنم
 .دشاب نکسم و یگدنز تیعضو ءاقترا يارب يا هنیهب هخسن دناوت یم يرهش ینیرفآزاب درکیور اب نیاربانب .دنراد ار ینیرفآزاب ياه
 
 زیربت ،راهچ هقطنم ،دمآراکان یاه تفاب ،ینیرفآزاب :یدیلک تاملک
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 همدقم
 .تسا هدرک رییغت ناهج یاهروشک یداصتقا و یعامتجا نامزاس رد تارییغت ساسارب نامز لوط رد ینیشنرهش ییایوپ

 تیعمج عیرس دشر هب رجنم و هداد شیازفا ار اهرهش رد یداصتقا - یعامتجا یاه نامزاس زکرمت ،یزاس یتعنص
 عقاو اهرهش رد هدمع یداصتقا یاه تیلاعف و ناهج تیعمج رثکا هزورما .تسا هدش هتشذگ نرق رد یرهش
 ،نیمز دوبمک هلمج زا ،یرادیاپ لئاسم زا یدادعت هب عیرس ینیشنرهش نیا .(Korkmaz& Balaban,2019:2)دنا هدش
 Yu et)تسا  هدز نماد تسیز طیحم یگدولآ و رهش هیور یب شرتسگ ،نیمز زا دمآراکان هدافتسا ،رقف زکرمتم قطانم

al,2019:538). یارب یهار ناونع هب یرهش ددجم هعسوت میظنت هب عورش یرهش ناریدم ،لئاسم نیا هب نتخادرپ یارب 
 ددجم هعسوت فراعتم یاهدرکیور  .(Peng et al,2015:77 ) دناهدرک یرهش رادیاپ هعسوت رثوم یاه هویش داجیا

 ،یدبلاک ینیرفآزاب تامادقا قیرط زا رهش صاخ قطانم رد یرهش رادیاپ هعسوت و دشر لابند هب ،یرهش
 قطانم ینیرفآزاب و ددجم هدافتسا .(Yu & Kwon,2011) دریگیم ماجنا یداصتقا و یتعنص ،یگنهرف ،یطیحم تسیز
 شهاک ،یطیحم تسیز تیفیک دوبهب ،یرهش یضارا یربراک یزاس هنیهب ،یرهش تخاسریز ییاراک ،رادیاپان یرهش
 ینیرفآزاب .(Hou et al.,2018:1398)داد دهاوخ شیازفا ار میلقا رییغت زا یشان وس تارثا شهاک و یژرنا فرصم
 یارب ،تسیز طیحم لاوز و یکیزیف یگدوسرف هب خساپ رد ،هدحتم تالایا و اپورا رد هژیو هب ،روشک نیدنچ رد یرهش
 طسوتم هقبط اب هطبار رد ،لاربیلوئن تلود رد هک راک نیدنچ (Li et al,2014:300)تسا هدش ارجا 8119 ههد زا ،اه ههد
 ار رادیاپ هعسوت و ینیرفآزاب لمع تدش هب ،دنراد زکرمت یرهش ینیرفآزاب یاههژورپ رد یگنهرف - یعامتجا رییغت و
 هب ،هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب رد رادیاپ هعسوت ،لاح نیا اب .(Yetiskul et al,2016:161) دنا هداد جیورت
 دنیآرف لوط رد فلتخم لاکشا رد یرهش هدوسرف یاهتفاب و یمسرریغ ناکسا همانرب یب هعسوت طسوت یدج روط
 یارب شالت رد یرهش یزاسزاب تاراکتبا نیا ،تاهج یرایسب زا .(Li et al,2019)دوش یم دیدهت عیرس ینیشنرهش
 طاشن یاقترا یارب یلحم عبانم زا هدافتسا و درف هب رصحنم یاه یگژیو و اه شزرا ییاسانش یارب عماوج هب کمک
 یاه هژورپ هک تسا حضاو .(Cho et al,2020:2) دنتسه نکسم نیمات یاه هژورپ هیبش ،یدبلاک و یعامتجا ،یداصتقا
 یورشیپ یلمع و نئمطم یاهراکهار زا یکی ،دنک یم کمک نکسم نیمات عیرس اتبسن هعسوت هب یرهش ینیرفآزاب
 یهدناماس اب هک تسا یرهش هدوسرف یاهتفاب لیسناتپ زا هدافتسا ،بـسانم نکسم نیمات یارب یرهـش نازیرهمانرب
 .(0009:31 ،یقداص و ینف)دیسر فده نیا نیمأت هب نامز و هنیزه نیرتمک اب ناوتیم اهتفاب نیا
 زا شیب (ناریا یرامعم و یزاسرهش یلاع یاروش دانسا رد هتفرگ تروص فیراعت اب) یرهش هدوسرف یاهتفاب

 رد (دصرد 80 دودح) اههصرع نیا زا راتکه 88809 ؛دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار اهرهش هصرع زا راتکه 88883
 .(0109:00 ،دمحاروپ و داژنیمتاح) دراد رارق اهرهش نالک هدودحم

 رد دمآراکان یاهتفاب زا ییالاب تحاسم دوجو اب هک تسا ناریا یخیرات یاهرهش زا یکی زیربت رهش نایم نیا رد 
 رد یاهدمع لئاسم زورب و یرهش زکارم یدمآراکان ببس ،راتکه 8100 هب کیدزن رهش یاهیشاح و یزکرم یحاون
 ی هدودحم رد راتکه 8809 لداعم ،دمآراکان تفاب نیا لک زا دصرد 60 .تسا هدش اهنآ یدرکراک -یدبلاک ماظن
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 اه نامتخاس یعافترا دشر ،هقطنم نیا رد ینوکسم یالاب مکارت دوجو اب .تسا هدش عقاو ،زیربت 2 هقطنم یرادرهش
 هب هکارچ ؛دیشخب دوبهب ار نانکاس ینوکسم هنارس تیعضو ،اه نامتخاس عافترا شیازفا اب ناوت یم و هدوب رظن دم رتمک
 ینیرفآزاب یاه حرط رد هک دراد ینیرفآزاب یاههژورپ یارجا تهج یبسانم لیسناتپ هعلاطمدروم هقطنم ،دسریم رظن
 تهج رد دمآراکان یاهتفاب رد ینیرفآزاب یاهتیلباق یسانشزاب هب رضاح هلاقم اذل .تسا هدشن نآ هب یدج هجوت
 ینیرفآزاب قیرط زا ایآ هک تسا لاوس نیا هب خساپ لابندب و دزادرپیم هعلاطم دروم هقطنم رد یرهش بولطم ینیرفآزاب
 ؟دومن فرطرب ار اه تفاب نیا نکسم شخب تالکشم ناوت یم ،یرهش دمآراکان یاه تفاب
 زیربت رهش 2 هقطنم رد هدش هتخاس یاهتفاب یسانشزاب یارب یدنیآرف عقاو رد ،قیقحت نیا رد هتفر راکب یلیلحت لدم
 و هیزجت یارب ،تسا یلیلحت -یفیصوت و یدربراک قیقحت تیهام هکنآ هب هجوتاب .دشابیم یرهش ینیرفآزاب رب دیکات اب
 نیلوب لدم زا .دیدرگ هدافتسا تساهقیقحت نیا رد اهرازفامرن نیرتدربراک رپ زا یکی هکGIS رازفا مرن زا اههداد لیلحت
 هنیشیپ و یرظن ینابم زا هدافتسا اب و .دیدرگ هدافتسا هطوبرم هقطنم رد ینیرفآزاب بسانم یاهناکم یسانشزاب روظنم هب
 مکارت ،تاعطق یدنبهناد ،انب رمع ،حلاصم ،تلکسا ،تاقبط رایعم لماش هک شهوژپ یاهرایعم باختنا هب تبسن ،قیقحت

  .دش مادقا لاغشا حطس و ینامتخاس مکارت ،یتیعمج
 رد یا هدرتسگ رایسب یاهدربراک هک دشاب یم یرهش یزیر همانرب رد مهم رایسب تاعوضوم زا یکی ینیرفآزاب عوضوم
 تارکفت رد ار اهرهش یمیدق و نهک یاهتفاب ینیرفآزاب و یزاسهب تایرظن .دراد یرهش تاعلاطم یاه هطیح رثکا
 نیئوک ،دروفمام زیئول ،دراواه رزنبا ،هیزوبروکول ،0هتیزولیماک ،0سلگنا شیردیرف ،9نیکسار ناج نوچ ینادنمشیدنا
 دنمشزرا زکارم رد هلخادم هب هتفای هعسوت یاهروشک ات دیشک لوط ههد راهچ دودح .دید ناوتیم رگید یخرب و چنیل
 نتآ روشنم زا ههد راهچ نیا هک .دنزادرپب یشخب ناور و (ینیرفآزاب) تایح دیدجت فده اب یخیرات و یمیدق
 .دشیم لماش ار (1319) مادرتسمآ روشنم ات (0019)

 لئاسم رد هتفای ماجنا یاه شهوژپ و تاعلاطم همادا رد ،یرهش ینیرفآزاب موهفم یریگراکب یگدرتسگ هب هجوت اب 
 یارب نونکات دسر یم رظن هب نینچمه .دنریگ یم رارق یسررب دروم یرهش رادیاپ ینیرفآزاب عوضوم رب دیکات اب یرهش
 و تسا هتفرگن تروص یصاخ مادقا ،دمآراکان یاهتفاب ینیرفآزاب یاتسار رد یرهش یزیر همانرب یاهرایعم نیودت
 ندیشک ریوصت هب روظنم هب مزال یاهتیفیک و نکسم یزیرهمانرب هب هژیو هجوت اتسار نیا رد صاخ روطب نینچمه
  .تسا هتفرگن تروص زین هدوزفا شزرا هب ندیسر یارب تیفیک اب ییاضف رد نتسیز هویش و گنهرف و دبلاک
 هنیشیپ یسررب اب گنک گنه رد یرهش ینیرفآزاب درکیور ینیبزاب ناونع تحت یاهلاقم رد (0980) لاس رد 2وه -
 نیودت ددصرد ،روپاگنس و یبونج هرک ،نپاژ رد هدش بسک یجراخ براجت ،سیلگنا و اکیرمآ رد ینیرفآزاب شناد
 زونه هک داد ناشن ،شهوژپ جیاتن .دمآرب گنک گنه رد یرهش دمآراکان یاهتفاب ینیرفآزاب یارب عماج درکیور

                                                 
1  -  John Ruskin 
2  -  Friedrich Engels 
3  -  Camillo Sitte 
4  -  Ho 
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 یزاسون یارب یزیر همانرب راتخاس و هدوب نییاپ هب الاب زا یرهش دمآراکان یاه تفاب یارب گنک گنه رد یزیر همانرب
 .(Ho, 2012) دشاب یم نییاپ رایسب زین یمومع تکراشم نازیم اذلف ،هدوب بسانتمان و هیاپ یب ،اههدودحم نیا

 یارب نوبسیل رد یشورف هدرخ تیروحم اب هژورپ کی یشخبرثا :یرهش ینیرفآزاب یبایزرا هب ،(3980) 9سرامیگ -
 هدش ارجا یرهش ینیرفآزاب یاههژورپ ،یبرغ یاپورا رهش نیدنچ رد اهرهش زکارم ندنام هدنز و طاشن شهاک رب هبلغ
 نوبسیل یخیرات زکرم رد هک یشورفهدرخ تیروحم اب یرهش ینیرفآزاب هژورپ زا یبایزرا شهوژپ نیا فده .تسا
 لباق یاهیجورخ هچرگا هداد ناشن شهوژپ هجیتن .دنک کمک هنیمز نیا رد دوجوم تایبدا هب دناوتب ات ،هدش ارجا
 زا هقطنم دوبهب هب هتسناوتن و هدوبن رثؤم هژورپ نیا اما ،هتشاد دوجو اهرهش زکارم رد ینیرفآزاب یاههژورپ زا یهجوت

 .دنک کمک نوبسیل یراجت مهم هقطنم کی ناونع هب یاهقطنم ثیح

 زین ار نآ فادها و یموهفم لماکت ،یرهش ینیرفآزاب فیرعت نمض یشهوژپ رد زین (3980) ناراکمه و تربار -
 نآ یارب هدش هتفرگ رظن رد فادها و ینامز لماکت ،ینیرفآزاب موهفم یلک یفرعم نمض شهوژپ نیا .دندرک صخشم
 .تسا هدرک صخشم نارگشهوژپ یارب زین ار

 یرهش ءایحا هژورپ درکلمع یبایزرا و هیکرت رد یرهش ینیرفآزاب یرادیاپ یسررب هب (1980) نابالاب و زامکروک -
 رد یمسرریغ ناکسا یزاسزاب یاههنومن نیرتهتسجرب زا یکی یرادیاپ درکلمع قیقحت نیا ،دناهتخادرپ اراکنآ لامش
 شور کی زا هدافتسا اب هژورپ نیا .دنکیم یبایزرا ار (NAURP) اراکنآ لامش یرهش یزاسزاب هژورپ ینعی ،هیکرت
 یرادیاپ رد هژورپ نیا مهس هک دهدیم ناشن قیقحت جیاتن .تسا هدش هدافتسا 0هعسوت صخاش بوچراچ رب ینتبم
 دروم هیکرت رد یرهش ینیرفآزاب یاههژورپ یرادیاپ دوبهب یارب یرتشیب یاهشالت نیاربانب ،تسا هدوب لقادح یرهش
 رد یرهش یزاسزاب رادیاپ یاههمانرب هب ندروآ راشف یارب یراذگتسایس یاهدمایپ ،هتفای نیا هب هجوت اب .تسا زاین
 .تسا هدش ماجنا هیکرت

 رهش رد ینوکسم کالما شزرا رب یرهش ینیرفآزاب یاههمانرب مالعا تارثا یسررب هب ،(8080) ناراکمه و وچ -
 ریثأت 1980 ربماسد رد یرهش یزاسزاب کیژتارتسا حرط راشتنا هک داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ یبونجهرک ،ناسلوا
 توافتم تالحم لک رد ریثأت نیا اما ،هتشاد هژورپ یاهتیاس فارطا و لخاد رد ینوکسم یاهشزرا رب یرادینعم
 ،دندادیم ناشن تکراشم هب لیامت زا ییالاب نازیم نانکاس نآ رد هک هژورپ یاهتیاس فارطا رد حرط راشتنا ریثأت .دوب
 هک دهدیم ناشن ،تسا هداد خر ییاهن همانرب راشتنا زا لبق یتح ،تمیق شیازفا ،قطانم نیا رد .تسا هدوب هجوت لباق
 ریذپبیسآ یاههورگ زا تظفاحم یارب یرهش ینیرفآزاب یاههژورپ هیلوا لحارم رد بسانم یزیرهمانرب تالخادم
 .تسا زاین دروم یلامتحا ییاجباج زا نانکاس

 ینیرفآزاب رد یرهش یاهاضف تایح دیدجت یموهفم لدم نییبت" ناونع اب یشهوژپ رد (2109) ینابش و یرهاط -
 رد یرهش ینیرفآزاب تالوحت نایرج رد هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن .دناهتخادرپ عوضوم نیا یسررب هب "یرهش
 یعون هب یرهش یاضف ًااتعیبط و تسا هدش دبلاک و داصتقا ،گنهرف هوجو رب یتوافتم تادیکات ،فلتخم ینامز یاه هزاب

                                                 
1 - Guimarães 
2  -  Hemphill framework 
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 ناونع ینیرفآزاب رد یرهش یاهاضف هاگیاج ناونع هب اجنیا رد هچنآ ،هدوب رهش رد تادیکات نیا ندومن هدایپ یلصا ههبج
 رد هک تسا تیندم هدننک تیوقت و شخب تیوه لماع ناونع هب یرهش یاضف یگنهرف و ییانعم داعبا ،انامه دوش یم
 .دریگ رارق رظن دم دیاب یرهش ینیرفآزاب

 درکیور زا هدافتسا اب یخیرات یاه تفاب ءایحا مزیناکم نییبت "ناونع اب یشهوژپ رد ،(1109) یقیقح و داژنیرداهب -
 جیاتن .دنا هتخادرپ عوضوم نیا یسررب هب "(نادمه رهش یخیرات هدودحم رد یجاح هلحم :یدروم هنومن) ینیرفآزاب
 یاهدربهار یخرب نینچمه و دیدهت -توق طاقن ای یتباقر یاه دربهار و ینورد لماوع شقن هک داد ناشن شهوژپ نیا
 .دشاب یم رترثؤم هلحم نیا ینیرفآزاب یزیر همانرب فادها هب ندیسر یاتسار رد هناراک هظفاحم

 هعلاطم دروم ،یرهش دمآراکان یاه تفاب رادیاپ ینیرفآزاب" ناونع اب یقیقحت رد (6109) ناراکمه و روپدمحا -
 روکذم یاه تفاب ینیرفآزاب تهج ییاهدربهار هئارا هب Swot-Qspm کینکت زا هدافتسا اب "نارهت رهش 89 هقطنم
 زا مود هلحرم رد و یداصتقا ظاحل زا لوا هلهو رد نارهت یرادرهش هد هقطنم هک داد ناشن شهوژپ جیاتن .دنا هتخادرپ
 تفاب داعبا رگید یرادیاپان هب رجنم ،تفاب یداصتقا داعبا یرادیاپان و دشاب یم رادیاپان یطیحم تسیز و یعامتجا ظاحل
 .تسا هدش یطیحم تسیز و یدبلاک شخب هلمج زا
  یرظن درکیور

 یرهش ینیرفآزاب درکیور لماکت -
 یداصتقا - یعامتجا تارییغت رب هک دنتسه یلصا لماوع اه نآ .دنتسه ایوپ و هدیچیپ یاهمتسیس ،یرهش یاهمتسیس
 رازبا هب 8019 ههد زا دعب هک ،یرهش یاه هلحم یزاسزاب ،نیاربانب .دنراذگ یم ریثات اهرهش مامت رد ابیرقت ،یدبلاک و
 ینیرفآزاب اذل .تسین حیضوت لباق اهرهش یکیزیف هعسوت هب هجوت اب اهنت ،تسا هدش لیدبت یرهش تسایس یلصا

 & Korkmaz))دریگ یم رب رد ار یناور لئاسم هلمج زا ،یرهش هعسوت یدیلک یاه هبنج مامت یرهش

Balaban,2019:3. ای رهش زکرم رد مورحم و هدوسرف قطانم رییغت فده اب یلک روط هب یرهش ینیرفآزاب یاههژورپ 
 .(Kotze & Vries,2019:58)دوشیم زاغآ یرهش بولطم یاهاضف هب هکورتم یتعنص قطانم

 یرهش دمآراکان یاهتفاب رد هلخادم یاهتسایس لماکت ریس :1 لودج
 ینامز هزاب (یزاسزاب) 8219-8119 (یزاسون) 8619-8319 (ینیرفآزاب)8880-8019
 یلصا یژتارتسا ینیشن هیشاح یزاسکاپ اب یکیزیف تالکشم ینیزگیاج اههلحم یرهش یزاسون اب ینوماریپ هعسوت صخاش یاههژورپ اب حرط قیفلت

 ییاضف حطس یناکم و یلحم حطس یلحم و یاهیحان حطس یاهیحان حطس
 ریگرد یاههورگ یصوصخ ناگدنهدهعسوت و یزکرم تلود یصوصخ یاهشخب و مدرم ،یلحم تبود یصوصخ و یمومع تکراشم

 یکیزیف دعب یرهش تفاب ییاجهباج  یمیدق یحاون یزاسون و ینوماریپ دشر نیون یاههعسوت اب یگنهرف ثاریم زا تظافح
 یداصتقا دعب تلود یراذگهیامرس یصوصخ یراذگهیامرس دشر یصوصخ و یمومع یاراذگهیامرس نایم لداعت
 یعامتجا دعب یگدنز طیحم دوبهب یعامتجا هافر شیازفا یعامتجا هعسوت
 یطیحم دعب زبس یاضف داجیا زبس یاضف داجیا و یزاسابیز یطیحم یرادیاپ هدیا حرط

 6109:239 ،ناراکمه و دمحاروپ :عبنم

 یاه یگژیو هک یساسا فیراعت زا یکی .دراد دوجو یرهش یزیر همانرب تایبدا رد یرهش ینیرفآزاب زا یدایز فیراعت
 و عماج لمع و زادنا مشچ :تسا ریز حرش هب  (0119 ) 9دلیفچیل طسوت دنک یم فیرعت ار یرهش ینیرفآزاب یلصا

                                                 
1  -  Litchfield 
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 و یعامتجا ،یکیزیف ،یداصتقا طیارش رد یرادیاپ دوبهب داجیا و یرهش تالکشم لح لابند هب هک هچراپکی
 (8880 ) 9زتربار .دهد یم هئارا دوبهب یارب ییاه تصرف ای و هدوب رییغت ضرعم رد هک تسا یا هقطنم یطیحم تسیز
 یارب تدم دنلب یاه لح هار نتفای فده اب هک دنک یم فیرعت هچراپکی و عماج مادقا کی ناونع هب ار یرهش ینیرفآزاب 

 نینچمه .تسا روهظ لاح رد ناعفنیذ یراک مه و تکراشم اب یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا ،یکیزیف تالکشم
 ،یداصتقا ،یکیزیف تالکشم نامزمه یدنب هقبط یارب یشور کی ینیرفآزاب هک دنک یم لالدتسا  (0119 ) 0نوسینود
 .تسا یطیحم تسیز و یعامتجا
 طیارش رد اهرهش یزاسزاب هب رگن یلک درکیور کی هب یکیزیف لیدبت هدیا زا یرهش یزاسزاب موهفم ،نامز لوط رد
880) تسا  هدرک رییغت ناکم صاخ یاه یژتارتسا قیرط زا یطیحم تسیز و یکیزیف ،یعامتجا ،یداصتقا 1Güzey,). 
 یراذگتسایس یاهدنیآرف لماش هک دوش یم هتفرگ رظن رد یا هتشر دنچ لدم کی ناونع هب یرهش ینیرفآزاب ،هزورما
 یحارط و رادیاپ لح هار ،یرهش هعسوت ،داصتقا ،لقن و لمح ،یرهش یحارط ،یرهش یزیر همانرب هنیمز رد ارجا و
  .(0980Leary, & McCarthy) تسا نکسم
 هچراپکی ریوصت و مادقا دناوتیم و دراد یگتسب اهروشک تفرشیپ و هعسوت نازیم هب یرهش ینیرفآزاب فیرعت لک رد
 و یداصتقا ،یعامتجا ،یطیحم طیارش یرادیاپ رد دوبهب داجیا لابند هب و دشاب یرهش تالکشم لح یارب یعماج و
 .(0109:1 ،ناراکمه و یفجن)دشاب رظن دروم هدودحم یدبلاک
 :یرهش رادیاپ ینیرفآ زاب همانرب نیودت دنیآرف رد نالک فادها ناونع هب یدیلک روحم جنپ
  .(اههدودحم نیا رد رقف دیلوت زاب زا یریگشیپ و فده هدودحم نانکاس یزاسدنمناوت درکیور اب) یرهش رقف شهاک -

  .(حناوس اب ههجاوم رد رهش یزاسمواقم و زیهجت) یرهش یروآبات ءاقترا -

  .(رهش یخیرات یاههلحم و اههدودحم رد اهشزرا زا تظافح) یناکم تلزنم و تیوه ءاقترا -

 همانرب رد فده یاههدودحم و اههلحم نانکاس یعامتجا ماجسنا ءاقترا و ایحا یاتسار رد) یرهش ییاورمکح ققحت -
 .(رادیاپ یرهش ینیرفآزاب

 .(1 :0109 ،یدزیا) فده تالحم و اههدودحم ناکلام و نانکاس نایم رد یعامتجا ماجسنا یاقترا هب کمک -
 یرهش ینیرفآزاب عماج لدم -

 ،نانکاس هدرتسگ تکراشم و روضح نودب یرهش یزاسون و یزاسهب یاهتسایس و اههمانرب ،فادها ققحت و تیقفوم ناکما 
-تسد هیلک هدرتسگ روضح رد یمدرم رادیاپ تکراشم ققحت اما .تسا نکمم ریغ رما نیا ناراکردناتسد ریاس و ناکلام
 یفیک و یمک طیارش ندرک مهارف قیرط زا دنیآرف نیا کیرحت و قیوشت و مزال یاهرتسب ندرک مهارف ورگ رد ،ناراکردنا

 دوجو دنمزاین ،هعسوت کرحم یاههژورپ یارجا و قوف یاههنیمز ندش مهارف رگید یوس زا .تسا اه هدودحم نیا رد تنوکس
 رد هک ددرگیم داهنشیپ یلدم ،هدش هراشا نکر هس ره هب ییوگخساپ یارب اذل .تسا اراک و گنهامه ،بسانم یتیریدم راتخاس
 لدم نیا هناگ هس رصانع و راتخاس .دنراد هدهع رب ار یلصا شقن ،هعسوت کرحم و تیریدم ،یزاسرتسب یراتخاس روحم هس نآ
 .(119 :2109 ،ناراکمه و یرتنالک) دنکیم یفرعم ار شخب ره تامادقا ،نیوانع و

                                                 
1  -  Roberts 
2  - Donison 
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 یزاسرتسب -
-گنهرف و یزاسرازبا ،نانکاس یزاسدنمناوت اب هک ددرگیم قالطا ییاهتیلاعف و اههمانرب هعومجم هب یزاسرتسب 
-همانرب ققحت یارب مزال رتسب ،حرط هیهت و یزیرهمانرب ،جیورت ،یزاس دنتسم ،یناسرعالطا ،شزومآ قیرط زا یزاس
 .دیامنیم مهارف مدرم یرثکادح روضح اب ار یرهش یزاسون و یزاسهب یاه

 تیریدم -
-تسایس و اههمانرب ققحت رد یراتخاس عوضوم نیرتیدیلک ،یرهش یزاسون و یزاسهب دنیآرف رد دمآراک تیریدم
 و یمسر ءازجا و رصانع زا لکشتم ،هدرتسگ نامزاس کی هدنریگرب رد یتیریدم نینچ .تسا هدش ذاختا یاه
 یاههمانرب رادیاپ و هبناج همه هعسوت تیاده و لرتنک ،هرادا هک تسا فلتخم داعبا رد طبریذ و رثوم یمسرریغ
 و یزاستیفرظ ،یزاسداهن مادقا هس یراتخاس نینچ هب یبایتسد یارب .تسا راد هدهع ار یرهش یزاسون و یزاسهب
 .تسا یرورض یزاس گنهامه

 هعسوت کرحم -
 یاههنیمز و هعسوت کیرحت داجیا فده اب هک ددرگیم قالطا یدبلاک تامادقا هعومجم هب هعسوت کرحم یاههژورپ

 یزاسون و یزاسهب دنیآرف رد ار نیریاس و ناراذگ هیامرس و نازاس هوبنا ،ناکلام و نانکاس روضح یارب مزال
 .(6109:00 ،یهاراهچ ییازریم)دنیامنیم مهارف دمآراکان و هدوسرف یاه تفاب
 هعلاطم دروم هدودحم
 عقاو 0 و 3 ،89 ،0 ،6قطانم ترواجم رد و دشابیم یرهش هیحان 1 هدنریگرب رد دوخ هک زیربت یرادرهش 2 هقطنم
  .دهدیم ناشن قیقد روط هب ار زیربت یرادرهش 2 هقطنم یریگرارق تیعقوم ،9 هرامش هشقن .تسا هدش

 
 زیربت 4 هقطنم تیعقوم :1 هشقن



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 449

 حطس یسررب ،دشابیم راتکه8110 لداعم زین نآ تحاسم و رفن 009190 ربارب 1109 لاس رد هقطنم نیا تیعمج
 0699 ربارب هدش هتخاس یضارا تحاسم هک تسا بلطم نیا یایوگ یرهش زبس و زاب یضارا و هدش هتخاس یضارا
 1/21 و 1/12 ربارب یمهس بیترت هب دوخ نیا هک .دشابیم راتکه 3009 لداعم یرهش زاب و زبس یضارا و راتکه
 رتم 0/02 ربارب یرهش زبس و زاب یضارا و عبرم رتم 0/60 لداعم هدش هتخاس یضارا هنارس .دریگیم رب رد ار دصرد
 مجنپ کی هک دراد رارق یرهش دمآراکان تفاب لخاد رد راتکه 133 و رازه کی ،2 هقطنم تحاسم زا .دشاب یم عبرم

 .دنتسه نکاس هدودحم نیا رد رفن رازه 190 زا شیب لماش هک زیربت رهش تیعمج
 شهوژپ یاههتفای
 ،شهوژپ ناکم رد دوجوم یاهیگژیو تخانش هب یبایتسد فده اب ،ینابم و میهافم بوچراچ رد قیقحت یاه هتفای
 :تسا هدوب تروص نیدب ،قیقحت رظن دروم یاهرایعم ساسارب و ینیرفآزاب هزوح رد هک دهدیم ناشن

 هعلاطم دروم هدودحم هینبا یدبلاک یاهیگژیو -
 یاه نامتخاس رمع و هتفرراک هب یاه هزاس ،هینبا تیفیک هک دیدرگ صخشم (0 هرامش لودج) هدمآ لمع هب یاه یسررب قبط
 عقاو ینوکسم دحاو 38006 نایم زا ،هکیروطب .دشاب یمن بسانم ،قیقحت هعلاطم دروم هقطنم هدودحم رد دوجوم ینوکسم
 رد دحاو 0101 دادعت ،لاس 80 یالاب (دصرد 90) ینوکسم دحاو 11019 دادعت ،زیربت یرادرهش راهچ هقطنم هدودحم رد
 دادعت ،روکذم یاه نامتخاس رد هدافتسا دروم حلاصم و هزاس رظن زا .دشاب یم بیرخت لباق دحاو 023 دادعت و یتمرم دح
 لگ و تشخ ،رجآ ماود یب یاه هزاس زا زین ینوکسم دحاو 10021 دادعت و ینتب ماوداب هزاس زا ینوکسم دحاو 0303
1 دادعت نینچمه .دنرادروخرب  تروص هب ،هعلاطم دروم هقطنم هدوسرف تفاب رد عقاو (دصرد 6/10) یتبث کالپ هعطق 0331
 تیعضو و ینامتخاس نییاپ مکارت هدنهد ناشن نیا و دنا هدش  ثادحا (هعطق 01080) هقبطود و (هعطق 19210) هقبط کی
 .دشاب یم زیربت یرادرهش راهچ هقطنم حطس رد دوجوم یاهنامتخاس بسانمان

 هعلاطم دروم هدودحم هینبا یدبلاک یاهیگژیو :2 لودج
یگژیو متیآ  تاعطق دادعت  تاعطق تحاسم  انبریز تحاسم   

انب رمع  

لاس هد ات رفص  3230  1000819  0618000  

لاس یس ات هدزای  29820  0260632  2663202  

لاس یس یالاب  11019  3610220  9121139  

هینبا تیفیک  

زاسون  0881  9930919  0016000  

لوبق لباق  83932  9910026  9008661  

یتمرم  0101  300106  369002  

یبیرخت  023  102909  30020  

هزاس  
(یزلف ای ینتب) هزاس یاراد  0303  0030609  1691119  

(..و لگو تشخ و رجآ) هزاس دقاف  10021  0901223  8111226  

تاقبط دادعت  

هقبط کی  19210  2616012  2909200  

هقبط ود  01080  222330 2 0132820  

هقبط هس  3030  281601  311200  

هقبط راهچ  6080  686112  312023  

هقبط جنپ  622  910099  399300  

هقبط شش  869  191369  006110  

هقبط شش زا شیب  66  19001  16021  

 1109 ،زیربت رهش نارمع و هعسوت عماج حرط :عبنم
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 هعلاطم دروم هدودحم رد هینبا تیفیک تیعضو :2 هشقن

 دنناوتیم نییاپ تاقبط دادعت اب تاعطق .دوریم راک هب هعسوت تیفرظ شجنس رد یصخاش هلزنم هب هینبا تاقبط دادعت
 هک دیدرگ صخشم ،هعلاطم دروم هقطنم تاقبط دادعت تیعضو یسررب قبط .دنشاب حرطم هعسوت لیسناتپ یهلزنم هب
 (یکشزپماد و دابآریزو ،بارها ،نارمچ ،مایخ تالحم) هعلاطم دروم هقطنم برغ و بونج رد عقاو یاه نامتخاس رثکا
 تاقبط دادعت زا ،هقطنم لامش تمس هب زکرم رد عقاو یاه نامتخاس یلو هدوب رادروخرب یرتشیب تاقبط دادعت زا
 .دنتسه رادروخرب یرتمک

 
 هعلاطم دروم هدودحم رد ینامتخاس تاقبط تیعضو :3 هشقن

 قیقحت هعلاطم دروم هقطنم لاغشا حطس و ینامتخاس مکارت تیعضو لیلحت -

 رب و هعلاطم دروم هقطنم هدودحم لخاد ینوکسم یاهدحاو یاهینایعا یانبریز و تیعمج تاعالطا و رامآ قبط
 یبونج تمسق زاریغ  هب زیربت یرادرهش 2 هقطنم هدودحم رثکا هک دیدرگ صخشم ،هتفرگ تروص یاه لیلحت ساسا
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 هب ،2 هشقن قباطم ًاانمض .(2 هرامش هشقن) تسا رادروخرب ینییاپ هب طسوتم ًااتبسن ینامتخاس مکارت زا (1 هیحان) هقطنم
 دروم هقطنم یزکرم یاهتمسق یتیعمج مکارت ،تاقبط دادعت ندوب نییاپ نینچمه و تاعطق نییاپ تحاسم تلع
 تیعمج یالاب ًااتبسن مکارت و تاعطق تحاسم ندوب نییاپ تلع هب هقطنم یبونج یاهتمسق ،یلو هدوب نییاپ هعلاطم
 یلو دشابیم رادروخرب ییالاب تیعضو زا زین تمسق نیا ینامتخاس مکارت ،هعلاطم دروم هقطنم زا تمسق نیا رد
 ،نآ رد نکاس تیعمج طسوتم ًااتبسن مکارت و تاعطق تحاسم ندوب الاب تلع هب هقطنم یقرش لامش تمسق ،سکعرب
 .تسا هدش هقطنم زا تمسق نیا ینامتخاس مکارت شهاک ثعاب

 
 4 هقطنم رد ینامتخاس مکارت :4 هشقن

 
 4 هقطنم رد لاغشا حطس :5 هشقن

 قیقحت هعلاطم دروم هقطنم رد یتیعمج مکارت تیعضو لیلحت -

 ره رد ناوتیم ار یتیعمج مکارت .تسا راتکه رد رفن الومعم و حطس دحاو رد تیعمج یانعم هب یتیعمج مکارت
 دنیوگ «ینوکسم صلاخان» مکارت یرهش نورد قطانم اب رهش ورملق رد صخاش نیا هب .درک یریگهزادنا ییورملق
 .تسا تیعمج بذج و ازفانایم هعسوت یارب الاب لیسناتپ یاراد تیعمج نییاپ مکارت .(0009 ،یزیزع)
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 دوخ رد ار 812800 لداعم یتیعمج ،راتکه 8110 دودح یتحاسم اب .تسا هلحم 19 و هیحان 1 رب لمتشم 2 هقطنم
 صلاخان مکارت روکذم ماقرا ساسارب .تسا راتکه 29110 دودح نآ رد ینوکسم یربراک تحاسم و هداد یاج
-مکارت .( لودج)دشاب یم راتکه رد رفن 030 و 609 ،309 لداعم یتیعمج صلاخ مکارت و یرهش رپ تفاب رد یتیعمج
 یدنبهتسد 2 هقطنم ینوکسم یحاون ةرمز رد هک تسا 9 هیحان زا یتمسق هب قلعتم 2 هقطنم رد یتیعمج یالاب یاه
  .دنوشیم

 زیربت رهش 4 هقطنم رد یحاون یتیعمج مکارت :3 لودج
 و قطانم
 یحاون

 تیعمج
 (رفن)1109

 تحاسم
 (راتکه)ینوکسم

 هدش هتخاس یاضف تحاسم
 (راتکه)یرهش

 تحاسم
 (راتکه)لک

 رفن)صلاخ یتیعمج مکارت
 (راتکه رد

 رد رفن)صلاخان یتیعمج مکارت
 (راتکه
 هدش هتخاس یاضف

 یرهش
 لک
 هدودحم

2 812800 010 0939 8110 630 309 609 
9-2  10261 11 069 000 611 600 639 
0-2 33332 109 190 190 000 019 019 
0-2 82012 809 130 011 130 139 91 
2-2 10110 010 122 122 210 980 980 
1-2 11033 120 181 181 990 019 019 

 1109 ،زیربت رهش نارمع و هعسوت عماج حرط :عبنم

 
 4 هقطنم رد تیعمج شنکارپ و مکارت :6 هشقن

  ینوکسم تاعطق تحاسم -

 .دراد دوجو یمیقتسم هطبار اهنآ یتیعمج و ینامتخاس مکارت نازیم و ینوکسم تاعطق تحاسم نیب هک تسا یهیدب
 زاب یاضف و گنیکراپ نیمات مه و رتشیب ینامتخاس تاقبط دادعت مه ،دشاب رتشیب یکیکفت تاعطق تحاسم هچره ینعی
 یگتسب ...و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم لماوع هب تاعطق تحاسم لک رد .تفرگ رظن رد ناوتیم ار یرتشیب
 رب دناوتیم و دراد یتیعمج و ینامتخاس مکارت نییعت رد هدننکنییعت شقن ،مه رانک رد لماوع نیا دوجو و دراد
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 هورگ جنپ رد ینوکسم تاعطق تحاسم 3 هرامش هشقن رد .دشاب راذگریثات ینوکسم تاعطق یگدرتسگ ای یگدرشف
 هک دنراد ار عبرمرتم 819 یلا 889 دودح رد یتحاسم ینوکسم تاعطق رتشیب نیب نیا رد هک تسا هدش هدروآ یواسم
9 تحاسم اب تاعطق یدعب فیدر رد .تسا هباشم ابیرقت هقطنم تالحم مامت حطس رد نآ شنکارپ  عبرم رتم 880 ات 81
 .دهدیم ناشن حوضو هب ار ینوکسم تاعطق تحاسم تیعضو ،6 هرامش هشقن .دنراد رارق

 
 هعلاطم دروم هدودحم رد تاعطق تحاسم تیعضو :7 هشقن

  هعسوت یجنسناکما ظاحل هب هعلاطم دروم یهدودحم یاهلیسناتپ یسررب -
 هب اههیال نیا یناشوپمه اب تسا مزال ،هطوبرم یاههیال دیلوت و ینیرفآزاب تیلباق فلتخم یاهصخاش ییاسانش اب
 ،لدم نیا رد ،تسا هدش هدافتسا نیلوب لدم زا ،قوف یاههیال یناشوپمه رد .میبای تسد دحاو هجیتن هب ،هیال کی
 ناکما و لامتحا تروصب و ،دوشیم نایب (تیوضع مدع) رفص و (تیوضع) کی تروصب هعومجم کی رد تیوضع
 هدافتسا طلغ ای تسا تسرد صوصخم طرش ایآ هکنیا ندید یارب ،AND,OR,XOR,NOTیاهروتارپا زا یلوب ربج
 یور رب OR قطنم لمع .دشابیم اههشقن نآ برض لمع لداعم هشقن دنچ یور رب ANDیقطنم لمع لصاح .دنکیم
 کی یارب ناکم کی باختنا رد یلک روطب .دناسر هجیتن هب عمج یضایر لمع قیرط زا ناوتیم ار هدش دای هشقن ود
 ای (کی)بسانم ای ناکم کی باختنا لدم نیا رد هک درک یبایناکم لدم نیا هلیسو هب ناوتیم صاخ تیلاعف
 .دشروصتم ناوتیمن ار نیا زا ریغ یتلاح و (رفص)بسانمان
 یور شهوژپ نیا رد هک تسا رکذ لباق) اهرایعم ییاتود هسیاقم سیرتام هیهت و اههیال یراذگ مه یور زا سپ اذل
 هب تبون ،(تسا هتفرگ ماجنا ARC MAP رازفامرن رد نیلوب قطنم زا هدافتسا اب سیرتام هیهت و اههیال یراذگ مه
 دنکیم لیم یبآ تمس هب یگنر فیط هچره .تسا ینیرفآزاب دعتسم قطانم یسانشزاب ییاهن هشقن جارختسا هلحرم
 .دراد ینیرفآزاب یاههژورپ فیرعت دعتسم یاهناکم زا ناشن
  .دراد دوجو اهنآ رد ینیرفآزاب درکیور یارجا ناوت هک تسا یدعتسم یرهش یاهکولب یمامت رگناشن 0 هشقن
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 هعلاطم دروم هدودحم رد ینیرفآزاب هژورپ یارجا تهج بسانت یدنبهنهپ :8 هشقن

 لیسناتپ یاراد دمآراکان تفاب تحاسم زا دصرد 0098 لداعم عبرمرتم 880309 تسا صخشم 0 هشقن رد هک روطنامه
 ،عبرمرتم 8809800 ،طسوتم لیسناتپ یاراد ،روکذم تفاب تحاسم زا دصرد 9193 لداعم عبرمرتم 8802009 ،نییاپ
 تفاب تحاسم زا دصرد 63920 لداعم عبرمرتم 8829021 و الاب لیسناتپ یاراد تفاب تحاسم زا دصرد 02961 لداعم
 ،هدازتبرش ،رهشناوضر یاه هلحم رتشیب و تسا ینیرفآزاب هژورپ فیرعت تهج الاب یلیخ لیسناتپ یاراد ،دمآراکان
 .دنتسه بسانم هعسوت کرحم و ینیرفآزاب یاههژورپ فیرعت یارب دابآمکح و راهب
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 رد هژیو هب یرهش شرتسگ و دشر تالوحت یپ رد رهش یمیدق یاه تفاب زا یشخب ناونع هب یرهش دمآراکان یاه تفاب

 ـ یداصتقا تیعضو ساسا رب ینامز هک هدوسرف یاه تفاب .دنا هدیدرگ قیمع تارییغت و ینوگرگد راچد ریخا هدس یط
 ،یدبلاک تیعضو ندوب نییاپ هب هجوت اب نونکا ،دنا هتفرگ لکش یرهش هعسوت یاهوگلا هیاپ رب و یعامتجا
 و هدشارجا یاه حرط رد یرگنزاب یاهدربهار نیودت هب یدیدش زاین ،نانکاس رثکا یگنهرف و یداصتقا ،یطیحم تسیز
 یاهتفاب نینچ تسا یرورض .دنراد ندوب دمآراکان هب هجوت اب هتفرگ تروص یاه یزیر همانرب یسانش بیسآ
 یسررب دروم ،نینکاس یگنهرف و یطیحم تسیز ،یعامتجا ،یداصتقا لئاسم ،یدبلاک تیعضو دوبهب یارب ،یدمآراکان
 .دنریگ رارق لیلحت و
 یاه لسگ دوجو و هتشاذگ رس تشپ ،بیهم یاه هلزلز هلمج زا ار یدایز یعیبط تارطاخم خیرات لوط رد زیربت رهش
 تادهاشم و هتفرگ تروص تاعلاطم اب رگید یوس زا .دیامن یم دیدش یاه نارحب دعتسم ارنآ ،رهش فارطا رد لاعف
 رباعم ضرع و یریذپانذوفن ،نییاپ هینبا تیفیک ،یگدوسرف و اه نامتخاس دایز تمدق ،2 هقطنم هدودحم رد ینادیم
 ،حوطس رثکا رد ،اه هفلؤم ریاس و تاعطق یگنادزیر زا یشان یتیعمج و ینامتخاس یالاب مکارت ،تالحم رثکا رد نییاپ
 یارب یا هنیهب هخسن دناوت یم یرهش ینیرفآزاب درکیور اب یزیرهمانرب نیاربانب .تسا سوملم نکسم بسانمان تیعضو
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 هب هجوت اب یرهش ینیرفآزاب درکیور یریگراکب هوحن ؛تسا یهیدب .دشاب نینکاس نکسم و یگدنز تیعضو ءاقترا
  .دوب دهاوخ توافتم ،هلحمره فلتخم حوطس رد یتح و تالحم هنوگ
 تفاب ار هقطنم نیا لزانم تیرثکا هک تسا هدش عقاو زیربت رهش یمیدق هدودحم رد زیربت یرادرهش راهچ هقطنم
 درکیور رب دیکات اب تالحم تفاب یسانشزاب هب هدش یعس شهوژپ نیا رد .تسا هداد لیکشت هنادزیر و دمآراکان
 .دوشیم هتخادرپ نآ خساپ هب همدقم رد هدش حرطم لاؤس هب هجوت اب شخب نیا رد .دوش هتخادرپ ینیرفآزاب
 نیرتمک هعلاطم دروم هدودحم هدوسرف تفاب یضارا زا (دصرد 0098) عبرم رتم 8808309 ،قیقحت یاههتفای ساسارب
 63920 ) عبرمرتم 8809021لباقم رد و (تفاب یبونج شخب) هدوب اراد ینیرفآزاب یاهحرط یریگلکش یارب ار تیلباق
-لامش شخب( تسا اراد ار هقطنم رد ینیرفآزاب یاهحرط یارجا تیلباق نیرتشیب هعلاطم دروم  ٔۀەدودحم زا (دصرد
 تفاب  ٔۀەدودحم رد ینیرفآزاب یارب هدش ییاسانش هنیهب یاههنهپ اب هطبار رد (هقطنم یزکرم هدودحم زا یشخب و یقرش
 یتیعمج مکارت اب یضارا فارطا رد هک هکورتم یتعنص و ریاب یاهیربراک هک درک ناونع یتسیاب ،هعلاطم دروم دمآراکان
-حرط یریگلکش تیلباق نیرتشیب ،دنتسین یبسانم (یانب رمع و تیفیک ،حلاصم) یدبلاک داعبا یاراد و هتشاد رارق الاب
 .دنهدیم ناشن دوخ زا ار هعسوت کرحم و ینیرفآزاب یاه
  :زا دنا ترابع هلاقم ییارجا تاداهنشیپ

 .یرهش هعسوت یاه حرط و اه همانرب ندوب یدعب کت زا بانتجا و یرهش ینیرفآزاب عماج یزیر همانرب هب هجوت -

 یزاس مواقم و یهدناماس روظنم هب ،یتیامح یاهداهن ریاس و یتلود یداصتقا و یلام یاه تدعاسم و اهتیامح -
 یاه حرط رد نینکاس تکراشم هب قیوشت تهج هرهب مک و تدم دنلب یاه ماو یاطعا قیرط زا دمآراکان یاهتفاب
 .تفاب لخاد یاهتیفرظ و اه لیسناتپ زا هدافتسا اب نینکاس یداصتقا یزاسدنمناوت و ینیرفآزاب

 .اه(CBO)یلحم بلطواد یاه لکشت و اهNGO و یمدرم یاهداهن هب اه تیلاعف زا یشخب یراذگاو -

 دروم و یمومع یاه یربراک هعسوت و هقطنم هدودحم زا یرهش نوگمهان و راگزاسان یاه یربراک ندومن جراخ -
 .یرهش زاین

 نارحب عقاوم رد و هتشگ نینکاس نایم رد یگدنزرس داجیا ثعاب هک یرهش زاب و زبس یاهاضف هعسوت و ظفح -
 .دومن هدافتسا یرارطضا ناکسا و یدادما تاناکما و اهورین رارقتسا یاه لحم ناونع هب اه نآ زا ناوت یم

 .یسرتسد و رباعم هکبش دوبهب -
 .ماگ هب ماگ تروص هب قرب و زاگ ،بالضاف و بآ یاه هکبش هلمج زا یرهش تازیهجت و تاسیسأت ضیوعت و ریمعت -

 .تالحم رد ددجم ناکسا و یزاسون و یزاسهب تهج قیوشت و نانکاس ییاج هباج و ناکم رییغت زا یریگولج -

 .یرادهگن لباقریغ یاه نامتخاس یانبدیدجت و یدبلاک یزاسون و یرادهگن لباق هینبا یزاس مواقم -

 .دنرادن ار اهاضف نیا یزاسزاب ناوت هک ینیکلام زا هکورتم و هبورخم یاهاضف دیرخ و کلمت -
 عبانم
 ،0هرود  ،یرهش ینیرفآزاب عماج لدم زا هدافتسا اب یسربط هلحم تکراشم هژورپ یبایزرا .(0109) ،نیسح دمحم  ،نایردنا یمظاک   ؛دیعس دمحم ،یدزیا

 .009-199 صص ،92 و 28 هرامش
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 یجاح هلحم :یدروم هنومن) ینیرفآزاب درکیور زا هدافتسا اب یخیرات یاه تفاب ءایحا مزیناکم نییبت .(1109)شونایک ،یقیقحرکاذ ؛هموصعم ،داژن یرداهب
 .09-1: (09) 1 ;راصح تفه یطیحم تاعلاطم ،(نادمه رهش یخیرات هدودحم رد

 رهش 89 هقطنم) هعلاطم دروم یرهش دمآراکان یاهتفاب رادیاپ ینیرفآزاب .(6109)زرمارف ،یوداه ؛لیعامسا ،یربکا یلع ؛زانهم ،زرواشک ؛دمحا ،دمحا روپ
 .369-219 صص ،30 هرامش ،طیحم شیامآ همانلصف ،(نارهت

 رهش 1 هقطنم ،کی هیحان :یدروم هعلاطم-یرهش هدوسرف تفاب رد یهوژپهدنیآ .(0109) یضترم ،یشه یترصن ؛دمحا ،دمحاروپ ؛نیسح ،داژن یمتاح
 .30-11 صص ،89 هرامش ،(00هرود) ییایفارغج تاعلاطم یشهوژپ - یملع همانلصف ،نارهت

 ،یمالسا یرامعم یلم سنارفنک نیلوا ،یرهش ینیرفآزاب رد یرهش یاهاضف تایح دیدجت یموهفم لدم نییبت .(1109) نیسح ریما ،ینابش ؛امیش ،یرهاط
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 .03-31 صص ، 7هرامش ،شیامآ ییایفارغج همانلصف ،نارهت یرادرهش 2
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 .9-69 ،ملهچ هرامش ،مهدزای لاس یرهش تیریدم تاعلاطم همانلصف
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