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 لصا یناشنرز نالرط
 ناریا ،زیربت ،زیربت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم و رنه هدکشناد ،یرامعم یرتکد یوجشناد

 1هدازیلو امین
 ناریا ،زیربت ،زیربت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم و رنه هدکشناد ،یرامعم هورگ ،رایداتسا

 یلقنابراس یراتس نسح

 ناریا ،زیربت ،زیربت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم و رنه هدکشناد ،یرامعم هورگ ،رایشناد
 32/2/3392 :شریذپ خیرات 12/12/1392 :تفایرد خیرات

هدیکچ
 نیافده.دشابیم یهیجوت رادومن میسرت،اهنامتخاس ییاضف طباور لیلحت تهج اضف وحن یاهکینکت یاهدرواتسد زا یکی
.دشابیم زیربترهشنردمویتنسیاههناخ یرامعم صاخ طباور لیلحت رد اضف نامدیچ کینکت زا هدافتسا هوحن شیامن شهوژپ
هرودنیارخاوازاهدوبرارمتساوموادـتیارادیوـلهپلیاوااتهکهناخییاضفیدنبهرکیپهکتسانیاربضرفشهوژپنیارد
هکتساهتفرنایمزایدعبیاههرودرد،نامزنیازالبقاتدوجومییاضفیدنبهرکیپردرارمتساوموادتوهدشتارییغتراچد
ردییاضفشزرانازیمیسرربشهوژپنیاماجنازافده.دشابراذگرثانانکاسیراتفرماظنوگنهرفربدناوتیمدوخنیا
هبروظنمهب.تسارظندرومیاهاضفربمکاحیعامتجا-یگنهرفقطنمفشکهبرجنمتیاهنردهکتساهناخفلتخمیاهاضف
نیاردقیقحتشور.دیدرگباختنایدرومیاههنومنناونعهبهرودرهزاهناخجنپ،شهوژپرظندرومیاههیضرفنتشاذگنومزآ
اضفیعامتجا-گنهرفقطنمدوجوتالامتحافیصوتهبیفیکویمکدربهارودزاهدافتساابوتسایلیلحتیفیصوتشهوژپ
صخاشهسیسرربزا،یفیکشورردودیدرگهدافتسا(Ucl depth map)اضفوحنرازفامرنزایمکشوررد.دشهتخادرپ
راتخاسربیقیمعتاریثاتیعامتجا-یگنهرفطباورهکدادناشنقیقحتجیاتن.دشهدافتسا"طابترا"و"یدنویپمه"و"قمع"
رادومنمیسرتونالپدننامیرامعمیدبلاکتاعالطازاهدافتسااب.تساهتشادزیربتیتنسیاههناخییاضفیدنبهرکیپویدبلاک
ودومنتابثااراضفشزراهبطوبرمتالامتحاناوتیم،نآزاجرختسمتاعالطاوفارگیایلیلحتیاهرازقامرنابنآیهیجوت
.دربیپهطوبرمطباورزاهدافتساابنآیگچراپکیایوییاضفکیکفتنازیمهب

 .ییاضف طباور ،یهیجوت رادومن ،زیربت یاه هناخ ،اضف وحن :یدیلک تاملک
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 همدقم
 یسررب و ثحب لباق اه نآ قیرط زا هک دشاب یم صاخ یاه هسانش و یدنب هتسد یاراد ناریا یاه هرود مامت رد نکسم
 مشچ یارب یرتهب یاهداهنشیپ میناوتب ات دوش یم ثعاب اه نآ یاهراتفرد تخانش و اه هرود نیا هسیاقم .دشاب یم
 کی رد اه هناخ لکش و (ییاضف نامزاـس) نآ نورد یحارط و هناخ ییاضف یدنب هرکیپ.میشاب هتشاد هدنیآ یاهزادنا
 یوــگلا یتــسیاب ور نــیا زا (,1071551Ozaki:) دـیامن لتخم ای تیامح ار نانکاس گـنهرف دناوت یم هقطنم
 بقاعتم یگنهرف داعبا و هدش هتخاس یاهاضف یحارط نیب طابترا مهف روظنم هب نآ یدنب هرکیپ و اــضف یهدنامزاــس
 ینوکسم یاه طیحم متسیس زا یشخب نانآ یاهراتفر و مدرم (Napadon, 2001:81).دریگ رارق یـسررب دروـم ،نآ
 و راکوزاس ،قیرط زا طیحم اب ناسنا طابترا .دومن ادج رگیدکی زا ناوت یمن ار طیحم و راتفر هکیروط هب دنشاب یم
 یا هتوافت بس هب ،نآ زا دارفا کاردا و عونصم یاه طیحم یناعم هک تسا یلاح رد نیا و دریگیم تروص کاردا
 یاهراکوزاس ،قیرط زا ار دوخ شقن گنهرف .دشاب توافتم دناوت یم نآ هب هتسباو یعامتجا یاهراتفر و یگنهرف
 دروم یاه شزرا دناوت یم نکسم (1394:90 ،یمیهیدروپ) دیامن یم افیا اهاضف ماظتنا و اهاضف میرح عون نوچ یتوافتم
 تاعونصم هب هجوت ،یحارط رد ور نیازا .(659 :1392 ،ناریز)دیامن نیمأت یلوبق لباق نازیم هب ار ناربراک رظن
 روط هب و رنه هب یعامتجا هاگدید رد .(.3 :نامه) دنک یم ادیپ درکلمع هب تبسن یرتشیب تیمها اهنآ یناعم و فلتخم

 تخانش اب و هدش بوسحم یعامتجا یش کی ناونع هب«انب» و یعامتجا رنه هباثم هب«یرامعم« ،یرامعم صاخ
 ییاه شور زا یرامعم یاضف وحن .تخانشزاب ار طیحم ناربراک و دارفا یعامتجا طباور ناوتیم ،ییاضف تاطابترا
 :3392 ،تسرپ قح و ییاضر)تسا هدش هتفرگ راک هب روظنم نیا هب نوگانوگ یاهانب لیلحت و هیزجت رد هک تسا

 و یصوصخ هجرد و اهمیرح داجیا دننام ،اضف رد یعامتجا طباور یسررب ،درکیور نیا اب نیققحم یلصا فده .(221
 یاهاضف زا هعومجم کی رد ییاضف دحاو ره طابترا یسررب ینعم هب اجنیا رد وحن .دشاب یم اهاضف ندوب یمومع
 بکرم یش کی انب رگا .اه هژاو رگید اب نآ طابترا و ،نتم کی لخاد رد هژاو کی یسررب دننام تسرد .تسا راوجمه
 نیا تخانش و دوب دهاوخ حرط کی بلاق رد یطابترا متسیس نیا دومن ،دوش یقلت ییاضف تاطابترا متسیس کی زا

 هب ،انب دبلاک رد دوجوم ناهنپ یوگلا تخانش .دشاب یم اضف رد یعامتجا طباور تخانش ینعم هب اهوگلا و اه حرط
 اضف وحن عقاو رد (:33 ،2392 ،نایرامعم) دتفا یم قافتا اهاضف لخاد رد هک تسا یعامتجا طباور تخانش ینعم
 نایب ار یگنهرف ای یعامتجا ینعم کی هنوگچ ییاضف یدنب هرکیپ تیعضو هک عوضوم نیا اب هطبار رد تسا یشالت
 (Dursun,2014:65 ).دنک یم
 حرطم -گرزب یاهرهش رد عقاو یاه هناخ– ناسنا طیحم لیلحت اب طبترم اضف وحن مان هب یهاگدید 53 ههد لیاوا رد
 .تسا ییاضف یاهوگلا فیصوت و ندرک یفرعم یارب اه کینکت زا یا هعومجم« :دش یم ناونع هنوگنیا اضف وحن .دش
 .((al et Orhun, 1995:27دننک هضرع ار هدمآ تسد هب یدعب ود یاهراتخاس رد ییاضف یاهوگلا دنناوتیم اه کینکت نیا
 حرطم نوارب هک روطنامه .دشاب یم ییاضف طباور ندومن لــیلحت یارب دیفم یرازبا کــش نودب یهیجوت رادوــمن



 799 ...یاهانب ییاضف و یدبلاک میهافم یبایزرا

 اج و اه تخاــس رادومن نیا :تسا نآ یرصب حوضو یهیجوت رادومن یاه تیزم نیرتهب زا یکی :تسا هدرک
 .(Marcus,2014:45 ).دنک یم همجرت اناوخ و هداس رایسب تروص هب ار اه نامتخاــس نالپ یاه ییامن
 تابثا رد یجاتنتسا لالدتسا زا تیاهن رد و هدش هدافتسا یدروم یاه هنومن رد یلیلحت یفیصوت شور زا شهوژپ نیا رد
 ،یا هناخباتک تاعلاطم یاهرازبا زا ،شهوژپ ماجنا دنیآرف و لحارم حرش رد ،نینچمه .تسا هدش هتفرگ هرهب اه هیضرف
 ود یاه هناخ یهیجوت یاهرادومن میسرت زا سپ.تسا هدش هدافتسا یقیبطت هسیاقم و اضف نامدیچ رادومن میسرت ،هدهاشم
 شور زا هدافتسا اب ،هدمآ تسد هب یاه هتفای یقیبطت هسیاقم زا .تسا هتفرگ رارق یبایزرا و لیلحت دروم اهرادومن ،هرود
 شهوژپ نیا رگید یترابع هب .تسا هدش هتخادرپ جیاتن نایب هب تیاهن رد و اه هتفای دروم رد ثحب هب یجاتنتسا لالدتسا
 کی رد دوجوم یاهاضف ریاس هب تبسن ار اضف کی یشزرا یرترب ،فلتخم یاه کینکت زا هدافتسا اب هک دراد نآ رب دصق

 مهم نیا هب نتخادرپ تهج یفیک و یمک دربهار ود زا شهوژپ نیا رد ور نیازا .دهد رارق یبایزرا دروم یرامعم راتخاس
 فلتخم یاهاضف یاراد هک تسا ییاه ناکم زا یکی هناخ ،تخاس ناسنا فلتخم یاه طیحم نایم زا .تسا هدش هدافتسا
 نآ رد هک ییاه تیلاعف عونت هطساو هب و دراد دوجو یفلتخم یاه تیلاعف ماجنا ناکما ،اهاضف نآ زا مادکره رد و هدوب
 یاهاضف نایم زا یفرط زا(9392:96 ،یردیح).تسا یفلتخم یاه شزرا یاراد نآ فلتخم یاهاضف ،دریذپ یم ماجنا
 ،دشاب هتشاد دوجو یدروم یاه هنومن یمامت رد ًاالوا هک دنوش باختنا ییاهاضف دیاب ،هناخ راتخاس رد دوجوم فلتخم
 رگا هک ینعم نیا هب) دشاب هتشاد هناخ یاضف نامدیچ و یدنب هرکیپ یریگ لکش رد یمهم شقن یدرکلمع ظاحل هب ًاایناث
 ظاحل هب و دنهد یم تامدخ صاخ یاضف نآ هب هک ییاهاضف زا یرایسب ،دنک رییغت هناخ ییاضف یدنب هرکیپ رد نآ ناکم
-"طایح"یاضف هس ،هدش نایب تافیصوت اب(Rapaport,2014:33)دنبای رییغت زین دنتسه میقتسم طابترا رد نآ اب یدرکلمع
 نیا رد اضف وحن لیلحت یارب.دش باختنا یدروم یاه هنومن رد یسررب دروم یاهاضف ناونع هب "هناخزپشآ" و"ناویا"
 رد و تسا هدش هدافتسا تسا هدوب Manum,Rusten,&Benze یرتکد شهوژپ لصاح هک A-Graph رازفا مرن زا شهوژپ

 و هیزجت یارب رازبا کی رازفا مرن نیا (Manum,Rusten,&Benze) .درک ادیپ شرتسگ 9551 لاس رد اضف وحن مویزوپمس
 نینچمه و زیلانآ و یزاس لدم ماجنا ناکما و طباور ناسآ هدافتسا فده اب هژیو هب ؛تسا لاصتا و هرگ یاه لدم لیلحت

 عومجم ،(CV)لرتنک رادقم یاهرتماراپ رازفا مرن نیا .تسا همانرب کی نورد رد )پاچ( تنیرپ لباق ریواصت تخاس
 Manum et) .دنک یم هبساحم ار (i) یگتسویپ رادقم و (RA)یبسن نراقت مدع ،(MD)طسوتم قمع ،(TD)قمع

al,2014:62) 
 یعامتجا یدید ،صاخ روط هب یرامعم یاهانب و لک رد یرنه راثآ هب سکتنیس سیپــسا شور ناگدنروآ دیدپ
 .تسا هدوب رادروخرب یصاخ تیمها زا نآ کبس و درکراک ،اهانب زج هب یرنه راثآ قلخ یارب هک دندقتعم اهنآ .دنراد
 اب دوخ هبرجت و قوذ اب دنمرنه و تــشادیم ار درکراک نیرتهب تسیاب یم صاخ یحلاصم اب یرنه ءیــش کی
 یعامتجا یاهیگژیو زا یخرب ناوتیم هک هنوگنامه .داد یم ییانعم راب نآ هب ،تانیئزت دننام فلتخم یاهرازبا زا هدافتسا
 رتسب نآ اب طبترم نامدرم یعامتجا طباور هب ناوت یم یدودحات ،تخانــش زاب رظن دروم ءیــش درکراک و حرط زا ار
33 ،نایرامعم) درب یپ ینامز :  لماوع نیب رادانعم یگتسبمه دوجو رب هوالع هک تسا هداد ناــشن جیاتن .(2392
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29 ،یمیحر) تسا رت یوق ییاضف نامزاس شقن یکاردا و ییاضف یهدنامزاــس : 392  انب رامعم ای و هدنزاــس (9
 ماظتنا مه رانک رد ار ییاهاضف دحاو لکش نیا هب ندیسر یارب اما دروآ یم دوجو هب ار دحاو لکش کی هک دنچره
 ای مدرم یارب صاخ یاهدرکراک تهج اهاضف نیا .تسا رصانع و ءازجا هلیسو هب اهاضف قلخ هباثم هب ،انب .تسا هداد
 هب ار رظن دروم یاضف و هدــننک فرصم نیب صاخ طابترا یعون اــضف ره .دنریگیم لکــش اهنآ ناگدننک فرصم
 ینورد تاطابترا ینعم هب مه رانک رد اهاضف ماظتنا اجنیا رد .(522 :3392 ،ناراکمه و روپراتس)دروآ یــم دوجو
 طباور ،ییاضف تاطابترا تخانش اب ناوت یم نیاربانب .دوش یم هدافتسا نآ هدننک فرصم هلیسو هب هک تسا اهاضف
96 ،نایرامعم) .تخانش زاب ار اهنآ هدننک فرصم دارفا یعامتجا :  هنوگچ -2 :زا دنترابع شهوزپ نیا تالاوس .(2392
 یاه هناخ رد ار ییاضف طباور تیفیک ناوت یم (سکتنیس سیپسا) یرامعم یاضف وحن یلیلحت یاه شور زا هدافتسا اب

 رد یتارییغت هچ رضاح نامز ات یولهپ هرود زا نامز رذگ رد-1 ؟داد رارق یبایزرا و هسیاقم دروم زیربت نردم و یتنس
 اب و یفیک و یمک یاه شور زا هدافتسا اب ناوت یم هنوگچ -9 ؟تسا هدش داجیا زیربت یاه هناخ ییاضف یدنب هرکیپ
 ایآ -2 ؟تفای تسد اهاضف زیر زا مادکره ییاضف شزرا هب ،دیآ یم لصاح اضف دبلاک زا هک یتاعالطا هعومجم هب دانتسا
 یشان یاه تیلاعف ماظن و اه نآ یگدنز هویش و نانکاس ییاضف کاردا اب اه هناخ ییاضف نامزاس و یدنب هرکیپ رد تارییغت
 ؟دراد یناوخمه نآ زا
  یرظن درکیور

 یرامعم یاضف وحن
 حرطم گرزب یاهرهش رد عقاو یاه هناخ» ناسنا طیحم لیلحت اب طبترم اضف وحن مان هب یهاگدید 53 ههد لیاوا رد
 نیا .تسا ییاضف یاهوگلا فیصوت و ندرک یفرعم یارب اه کینکت زا یا هعومجم:دش یم ناونع هنوگنیا اضف وحن.دش
 رادومن(Emo,2015:12).دننک هضرع ار هدمآ تسد هب یدعب ود یاهراتخاس رد ییاضف یاهوگلا دنناوت یم اه کینکت

 زا یکی:تسا هدرک حرطم نوارب هک روطنامه .دشاب یم ییاضف طباور ندومن لیلحت یارب دیفم یرازبا کش نودب یهیجوت
 هب ار اهنامتخاس نالپ یاه ییامن اج و اه تخاس رادومن نیا :تسا نآ یرصب حوضو یهیجوت رادومن یاه تیزم نیرتهب

 .دنک یم همجرت اناوخ و هداس رایسب تروص

 یهیجوت رادومن
 ،رادومن نیا .دوش یم هدافتسا یهیجوت رادومن مان هب یمیسرت یرازبا زا اهاضف رد دوجوم یعامتجا طباور ندناوخ یارب
 یلخاد نویسالوکریس ندومزآ اهرادومن نیا زا هدافتسا هبنج نیرت مهم.دهد یم ناشن ار نالپ یلخاد یطابترا یاه یگژیو
 .تسا اضف ره یلکای

 قیقحت یاه شسرپ هب طوبرم یاهریغتم

 هب .دنکیم ادیپ طابترا رگید طاقن اب میقتسم روط هب هطقن کی هک دوــشیم فیرعت یطاقن دادعت ناونع هب :طاــبترا-
 .دشاب یم ود ،دشاب دوخ رواجم یاهاضف هب یدورو ود یاراد هک قاتا کی طابترا نازیم لاثم ناونع
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 ود هجرد ،رت نییاپ متسیس ای یلک متــسیس زا هطقن کی ییادج ای یگتسویپ رگناشن هطقن کی یدنویپمه :یدنویپمه-
 اب هصخاش نیا ،دشاب یرتشیب یگچراپکی یاراد رگید یاهاضف اب هک تــسا دایز یدنویپ مه یاراد ییاضف .دشابیم
 .دراد یطخ هطبار «طابترا» صخاش
 ترابع هب.دنکیم صخشم دنا هدش لصتم اهنآ هب هک رگید یطاقن زا یا هطقن رایتخا هجرد هک تسا یرتماراپ :لرتنک-
 .تسا رتمک نآ رب لرتنک نازیم دشاب یرتمک باختنا هجرد یاراد صخشم یا هطقن تبسن هب هطقن کی هچ ره رگید
 زا ییالاب نازیم یاراد یتقو اضف کی عقاو رد .دــشابیم «اضف کی رد نایرج نازیم» زا یلک سایقم کی :باختنا-
 .دننک روبع اضف نآ زا ،هدنهد طابترا یاهریسم نیرت هاتوک زا یدایز دادعت هک تسا باختنا
 فیرعت ،دوش یط دیاب رگید طاقن هب هطقن کی زا رذگ یارب هک ییا همدق دادــعت ناونع هب قمع هیلوا هدیا :قــمع-
 دوجوم طاقن رگید و هطقن نآ نیب یدایز لحارم یاهمدق هک دوــشیم هدناوخ قیمع یتروص رد هطقن کی .دوشیم
 .(2392 ،ناراکمه و نایرامعم) دشاب
 :زا دنترابع هک ( Klarqvist,1993).دراد دوجو اضف وحن لیلحت رد یلصا موهفم هس نینچمه
 کی ،ور نیا زا.دنکن عطق ار اضف ینوماریپ طیحم ،نآ زا هطقن ود نیب یطخ چیه هک تسا ییاضف :«بدحم یاضف» •
 .دوش میسقت بدحم یاهاضف زا نکمم دادعت لقادح هب یتسیاب «رعقم یاضف»

 .دشاب کرد لباق ،هدایپ تروص هب هک دید میقتسم طخ کی زا تسا ترابع ،یروحم طخ کی ای :«یروحم یاضف» •

 (نامه).دشاب تیور لباق هطقن کی زا هک تسا یا هدودحم یمامت لماش :«تیور لباق یاضف» •

 :زا دنترابع اضف وحن رد لیلحت متسیس عون هس مه ساسا نیمه رب
 هب و دنرادن یطخ راتفر هک ییاهاضف یارب دوش یم هداد ششوپ دعب ود رد اضف همه ،نآ رد هک تسا یتلاح:یبدحم 
 ( Klarqvist,1993,Jiang et al,2000)..دریگ یم رارق هدافتسا دروم اه هناخ یلخاد نامدیچ یارب ،لومعم روط

 لاصتا فارگ کی ،دنک یم دروخرب دوخ فارطا طوطخ اب هنوگچ طخ ره هک نیا ساسا رب متسیس نیا رد:یروحم 
 .تسا هدش هدافتسا یگیاسمه دحاو رد ای و اتسور ،رهش رد اه تفاب یارب لومعم روط هب و دوش یم فیرعت

Montello,2007:12) ) 

 زا.دندوب تیور لباق صاخ یا هطقن زا هکتسا هدمآ دوجو هب یدید یاه نادیم زا تلاح نیا هیلوا هدیا:دید نادیم 
 نییعت طیحم رد ار مدرم یتکرح راتفر یاهوگلا هک تسا رون شباتزاب هوحن ،وگلا نیا یریگ لکش ساسا ،ور نیا
 (Bendikt&Burnham,1981).دنک یم
 رضاح نامز ات یولهپ نارود زا هناخ لّدوحت ریس
 دروم اضعب تالوحت نیا .دومن نوگرگد ار اهانب بولطم اتبسن طیارش مسینردم ذوفن زا رثأتم تاریغت ،یولهپ ةرود رد
 یلک روط هب دیدج یاه هناخ :دسیون یم تکتیشرآ هلجم رد یریشم جریا ؛تفرگ رارق نارظن بحاص و نارامعم داقتنا
 دصرد 93 الوصا تسا هدوزفا قباس یاهدرد هب زین ییاهدرد هکلب و هدومنن عفترم ار میدق یاه هناخ صیاقن و بیاعم

 یاه هناخ هک درک ناعذا فسأت لامک اب دیاب .دشاب یم ماکحتسا و ییابیز ،تشادهب ،یتحار دقاف ام یلعف یاه هناخ
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 ییارگ نورب ی هدیدپ (1692 ،یریشم) .دنراد یرترب یزورما دیدج لزانم هب تهج یلیخ زا یدادجا و ابآ میدق
 هب نآ شریذپ اب تیاهن رد و هتساوخان ای هتساوخ یاهزاین هب انب و نآ بقاعتم و تفرگ لکش اه هشیدنا رد تسخن
 اهطایح ی هزادنا و داعبا ،یمالسا بالقنا زا سپ .(5192 ،ینایک).دومن تیارس نیون یرهش یاهانب داجیا و یرامعم
 ،اهرهش رد نکاس تّجیعمج شیازفا ،یرادرهش رد زاس و تخاس دودحم طباوض ،نآ درکراک ندش فیعض هطساو هب
 یولهپ ةرود طایح داعبا هب تبسن ،لاغشا حطس زاجم رادقم زا نیکلام فّللخت لیلد هب هاگ و نیمز تمیق ندش نارگ
 ةعطق نامه رد هک مینآ دهاش زورما ،دش یم هدافتسا هداوناخ کی یارب طایح کی هتشذگ رد رگا .تسا هتفای شهاک
 .دریگیم رارق هدافتسا دروم ،دننکیم یگدنز نامتراپآ کی رد هک ینوکسم دحاو دنچ یارب رت کچوک یطایح ،یتّجیکلام
 ،دراد دوجو اهنآ لخاد هب ور هبور یاه نامتراپآ تمس زا هک یفارشا و دید و ،اه هناخ نیا رد طایح یاضف ندوب عاشم
 طایح یکیزیفاتم و یکیزیف یاهدرکراک ،اه طایح هنوگ نیا رد .تسا هدرب نیب زا اه نآ رد ار باجح و تّجیمرحم
 یاه طایح و دنتسه دش و دمآ لحم و ربعم کی یاراد اهنت دیاش یلامش یاه هناخ یاه طایح .تسا هتفر نیب زا یگمه
 یردق هب زورما ینامتراپآ یاه هناخ رد طایح درکراک .دنرادن زین ار یطابترا درکراک نیمه یتح یبونج یاه هناخ
 هک نیا امک ؛دهد یمن خر یصاخ لّجوحت ،دوش فذح اهنامتراپآ نیا لخاد زا طایح رگا یّلتح هک تسا هدش فیعض
 نردم ی هداوناخ یگدنز تاقوا مامت و دنوش یم هتخاس زین دصرد 552 لاغشا حطس اب زورما یاه نامتراپآ زا یخرب
 یعونصم نادلگ دنچ اهنت دیاش و درادن ییاج تعیبط یناریا رصاعم نکسم رد .دوش یم یرپس هتسب یاضف رد یناریا
 (6192 ،رصن) .دشاب اه هناخ نیا نورد رد زاب یاضف ةدنام یقاب یاهدامن ینوکسم یاهاضف نورد
 سپ .دنا هدرک یفرعم ار اضف وحن شرگن هک دنا هدوب یناققحم نیــلوا (2192) ناـیرامعم و ناــگدازساـبع نارـیا رد
 ،نارگید و رـفنادزی) دنا هدـش ماـجنا ناریا رد یرهش تفاب هنیمز رد زـین ییاه شهوژپ ،شرگن نیا زا هدافتسا اب نآ زا

 ییاضف یدنب هرکیپ عوضوم رد شرـگن نـیا زا هدافتسا ألخ ،بلطم نیا هب هجوتاب.( 3192 ،لب و نایچنامسیر.3192
 یسررب اب ات تسا نآ رـب رـضاح شهوژـپ ،نیارباـنب .دراد دوـجو یرامعم ساـیقم رد نردم و یتنس نکاسم رد
 هرکیپ رد شرگن نـیا زا هدافتـسا و یـفرعم هـب (بالقنا زا سپ ات یولهپ نارود زا) زیربت رهـش نردم و یتنس نکسم
 یاه هناخ ییاضف یدـنب هرـکیپ رد رـییغت و موادـت ناوتب رذگهر نیا زا ات دزادرپب یرامعم سایقم رد ییاضف یدنب
 اب نآ تارییغت و اه هناخ نـیا ییاـضف نامزاـس و یدـنب هرـکیپ یناوـخمه و هدش ییاـسانش و یـسررب هـقطنم نیا
 هدـش هدرـب هرهب نآ زا رضاح شهوژپ رد هک اضف وحن شور .ددرگ لیلحت نآ زا لصاح یراتفر ماـظن و گنهرف
 هـهد رـخاوا رد هـک تـساهاضف یدـنب هرـکیپ لیلحت و هـیزجت یارـب ییاه شور و اه هـیرظن رـب لمتـشم تـسا

 رد) تلتراب یحارط و یرامعم هسردم رد ناــشناراکمه و نوــسناه ناــیلوج - رــیلیه لــیب طــسوت 5332
 یاهاــضف یاه مرــف یارو رد ناـهن یاـهوگلا و رثؤم لماوع نتفای و هعلاطم اهلاس زا سپ (ندـنل جلاـک هاگشناد
 یحارط رد شور نیا دربراک زا رگید هنومن ناونع هب نینچمه.Hillier,2014:37) ).دش حرــطم یموــب تنوکــس
 زیربت رهش ییاضف راتخاس لیلحت هب نآ رد هک دومن هراشا 1192رد ناراکمه و رفنادزی شهوژپ هب ناوتیم یرهش
 گنهامه هوحن تخانش روظنم هب ،روشک زا جراخ رد یددعتم نیققحم هک تسا یلاح رد نیا .تسا هدش هتخادرپ
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 هب ،هقطنم نآ یموب نکسم یدنب هرکیپ لیلحت هب ،صاخ یا هقطنم یگنهرف لئاسم و یعامتجا طباور اب نکسم یزاس
 ریثأت و ییاضف یاه میرح تیاعر ،یریذپذوفن یبایزرا فده اب ،2251 رد یفطصم .دنا هتخادرپ اضف وحن شور
 و ییاتسور یتنس یاه هناخ ییاضف یدنب هرکیپ یقیبطت هسیاقم هب ،ییاضف وحن شور زا هدافتسا اب ،ییاضف نامدیچ
 یارب ،لیبرا رد صوصخ هب ار ناحارط ،نآ زا هدمآتسد هب تاعالطا ات تسا هتخادرپ قارع لیبرا رهش رد یرهش نردم
 دهد یرای هقطنم نیا دارفا تساوخ رب ،قبطنم یاه میرح و ییاضف بتارم هلسلس اب یاهاضف داجیا
(251 9Mustafa,).وحن لیلحت هلیسو هب و هتخادرپ هیرجین رد یموب یاه هناخ یرامعم یسانش هنوگ هب ،نکدا ،9251 رد 
 هب ،6251 رد لالب ,Adeokun ).9251( تسا هدومن جارختسا ار ییاضف یهدنامزاس لوصا و ییاضف یوگلا ،ییاضف
 یبهذم و یگنهرف و یعامتجا تاداقتعا شقن و هتخادرپ ریازجلا تیبنازوم یاتسور یموب نکسم یاضف وحن لیلحت
 سکعنم اه هناخ نیا ،وا یاه هتفای ساسارب .تسا هدرک یبایزاب اه هناخ یدنب هرکیپ و راتخاس رد ار اتسور نیا مدرم
 هب ،دشابیم نز ای درم نامهم و هداوناخ یاضعا لماش هک ناربراک ساسارب اه هناخ و هدوب روحم هداوناخ یگنهرف هدننک
 رظن زا .دشابیم اتسور نانکاس یبهذم تاداقتعا زا یباتزاب هک دنا هدش میسقت نینکاس و درم نامهم هناگادج هصرع ود
 و گنهرف اب ،قطانم و هقطنم نیا نینکاس بولطم یاضف قلخ بجوم یدنب هرکیپ نیا نتسب راک هب و تفایرد ،ققحم
 رهش نردم و یتنس نکسم یدنب هرکیپ تخانش ،شهوژپ نیا زا فده Bellal,2016:22) )ددرگیم هباشم تاداقتعا
 تخاس ناوتب نآ هلیسو هب هک ،تسا یدرکلمع و ییاضف نامدیچ روظنم هب ییوگلا هب یبایتسد روظنم هب ،زیربت
 یعامتجا طباور و گنهرف و اهزاین اب ،تسا شیازفا لاح رد هقطنم نیا رد یدایز تعرس اب هزورما هک ار ییاهزاسو
 .تخاس گنهامه هقطنم نیا مدرم

 
 شهوژپ دنور مارگاید :1ریوصت
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 قیقحت ورملق
،2 رب غلاب یدیشروخ 9392 لاس رد زین نآ تیعمج و دراد تعسو عبرم رتمولیک 296221 زیربت رهشنالک 939 ، 939 
 تیعمجرپ رهش نیمراهچ و دهشم و نارهت زا سپ ناریا گرزب رهش نیموس ،رهش نیا ،ساسا نیمه رب .تسا هدوب رفن
 یناجیابرذآ یکرت نابز هب و دنتسه یرذآ زیربت نانکاس تیرثکا .دوش یم بوسحم ناهفصا و دهشم ،نارهت زا سپ ناریا
 نیا خیرات .تسا هدوب ور هبور یرایسب یاهدورف و زارف اب دوخ خیرات لوط رد زیربت .دنیوگ یم نخس یزیربت هجهل اب

 گنس .تسا هدرک هبرجت ار –کلهم یاه هزرل نیمز هلمج زا– یعیبط هاکناج ثداوح و ناگناگیب طسوت لاغشا ،رهش
 ناریا یاه تختیاپ نیرت تدملا لیوط زا یکی ،زیربت .ددرگ یمرب یناساس و یناکشا نارود هب ینونک زیربت یانب
 ،نایریالج ،نایناپوچ ،ناناخلیا ،نایهاشمزراوخ ،ناکباتا ،نایداور نامز رد ناریا یسایس تختیاپ رهش نیا ؛تسا هدوب
 لوط رد زیربت هک یا هنوگ هب .تسا هدوب نایراجاق هرود رد ناریا نیشندهعیلو و نایوفص ،اهولنویوق قآ ،اهولنویوقارق

 طوبرم رهش نیا ییافوکش جوا و دیسر ییافوکش هب «دْززَگا» برع هلیبق ناکسا و «یداّجوَسر» نادناخ هلاس 552 تموکح
 5592 لاس رد رهش نیا .دوب یزکرم یایسآ ات لین زا روانهپ ییورملق تختیاپ ،نامز نیا رد هک تسا ناناخلیا هرود هب
– لوبناتسا اب شتیعمج و دش یم هتخانش ناهج تیعمجرپ رهش نیمجنپ ناونع هب نایوفص یتختیاپ نامز رد و یدالیم

 .درک یم یربارب –ینامثع یروتارپما تختیاپ
 ناریا رهش نیرتورشیپ و نیرت مهم ناونع هب هرود نیا رد هک یروط هب ؛دیسر ییافوکش هب راجاق هرود رد ًااددجم زیربت

 بوسحم روشک حطس رد یتعنص و یداصتقا مهم زکارم زا یکی رهش نیا زین رصاعم نارود رد .دش یم هتخانش
 هک یروط هب ؛تسا هدوب ناریا رد یتعنص و یگنهرف ،یعامتجا تالوحت زا یرایسب أدبم ،ریخا هدس ود رد زیربت .دوش یم
 3992 بالقنا نوچمه– یدعب تالوحت رد یدیلک یشقن و دش ناریا رد هطورشم بالقنا یشوماخ عنام رهش نیا
 .تسا هتشاد روشک ندش هزینردم دنور و –ناریا
 ظاحل زا روشک قنوررپ رهش نیمود زیربت .دسر یم راجاق زا سپ نارود هب زیربت یخیرات یاه هناخ رثکا تمدق

 رد و یرجه 9322 لاس بش نیرخآ رد زیربت رهش رد دوجوم یندید و یخیرات یاهانب مامت .تسا یخیرات یاه هناخ
 .تشگ لیدبت اه هبارخ زا یا هناریو هب زیربت رهش و دندش بیرخت کانلوه یا هزرل نیمز عوقو رثا رب ،هیراجاق هرود زاغآ
 دجسم و عماج دجسم ،درگاشداتسا دجسم ،زیربت رازاب ،هاشیلع کرا نوچمه ،راوتسا و مکحم یاهانب زا یخرب هتبلا
 .دندنام یقاب ،دندید هک یناوارف یاه بیسآ دوجواب دوبک
 و تراغ و یطحق رطخ ،ینالوط یاه ناتسمز دوجو نوچمه ،نآ صاخ یاه یگژیو اب زیربت رهش رد نتسیز هبرجت
 ؛تسا هدرک نیمزرس نیا رد تنوکس یارب یریبادت زا هدافتسا هب مزلم ار نایزیربت ،هلزلز عوقو یمئاد رطخ و مجاهت
 مواقم یاه زاس تخاس ،یتخس عقاوم و ناتسمز یارب مزیه و ییاذغ داوم هریخذ و یزاس هدامآ ،هیهت ترورض دننام
 .هریغ و ناتسمز یاه بش موسر و بادآ تیاعر ،ینالوط یاه ناتسمز رد انب ییامرگ زاین هب هجوت ،هلزلز ربارب رد
 زا هدافتسا رثکادح ات تسا هدش ثعاب یناتسهوک و درس یحاون رد ،لاس زا یا هدمع شخب رد اوه دایز رایسب تدورب
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 ینوکسم یاهاضف رد یناتسمز درس داب زا یریگ ولج و یترارح ظفح ،امد هنازور ناسون زا یریگ هرهب ،باتفآ شبات
 .دوش یم ارجا و یحارط دیدش یامرس اب هلباقم تهج رد انب مرف اذل .ددرگ یرورض یرما

 
 زیربت رهش هدودحم-1 لکش

 زیربت یرادرهش :عبنم

 

 
  زیربت نردم و یتنس یاه هناخ ییاضف یدنب هرکیپ یاهرایعم-2 لکش

 3392 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  (نامتراپآ)یزورما هناخ کی یاهاضف اب یمیدق هناخ کی یاهاضف یزاس لداعم-3 لکش

 3392 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت یاه هتفای
 یاه نایب نیرت سوملم و نیرت ینیع زا یکی ناوت یم ار(یراتفر ماظن )اه تیلاعف متسیس ،هدش ماجنا تاعلاطم هب هجوت اب
 متسیس) اه تیلاعف ماظن یراذگریثأت یگنوگچ مهف روظنم هب نیاربانب .دومن یفرعم یگدنز هویش و تنوکس گنهرف

 کیکفت یبتارم و ازجا هب اهراتفر ماظن یتسیاب نردم و یتنس یاه هناخ ییاضف نامزاس و دبلاک هب یهد لکش رد (اهراتفر
 یاه تیلاعف اب تیلاعف نآ یراکمه یگنوگچ -9 ،تیلاعف نآ نداد ماجنا یگنوگچ -1 ،ضحم تیلاعف 1 -هلمج زا .دنوش
 ،یکاروخ زا معا اه تیلاعف یمامت یارب وگلا نیا .تیلاعف ینعم -2 ،اه تیلاعف ماظن هب یهد لکش یاتسار رد هتسباو
 تمس هب یدرکراک هبنج زا هچ ره هک تسا نیا مهم هتکن .تسا هدافتسا لباق هریغ و یتکرح ،یرادید ،یراتفگ ،یکاشوپ
 هب اه تیلاعف عونت یلصا تلع 2 و1 و1 یاه هنیزگ رد عونت .دبای یم شیازفا عونت نازیم میور شیپ تیلاعف ِقناهنپ هوجو
 هک ضحم تیلاعف زا ریغ هب.تسا راذگریثأت زین اه نآ نیبام طابترا و اه تیعقوم ،اه هنحص عونت رد عبت هب هک دور یم رامش
 یراتفر ماظن و یگدنز هویش ،تنوکس گنهرف ریثأت تحت رگید یاه هنیزگ تسا ناسنا یعون و تباث هبنج هب هتسباو
 .دنرادرارق نآ زا لصاح
 طایح
 نامه و هدوب زاب همین و هتسب یاهاضف زا معا رگید یاهاضف هدنهد نامزاس طایح یولهپ هرود رخاوا ات زیربت یاه هناخ رد
 هتفرگ لکش نآ زا لصاح یراتفر ماظن و یتنس تنوکس هویش اب بسانتم اهاضف نیا دیدرگ نایب لبق شخب رد هک روط
 شقن طایح زیربت (ریخا لاس یس) یزورما هرود یاه هناخ و هفرط کی کشوک یوگلا هب ندیسر اب جیردت هب یلو دوب

 ،لرتنک صخاش یددع شزرا نیرتالاب یولهپ هرود رد هک طایح .دهد یم تسد زا اهاضف رگید یهد نامزاس رد ار دوخ
 یددع شهاک راچد هدش رکذ یوحن یاه صخاش رد هرود نیا رخاوازا تساراد اهاضف رگید نیب رد ار طابترا و باختنا

 هک دشاب یم اه تیلاعف یخرب زورب رتسب ناونع هب دوخ هاگیاج نداد تسد زا لاح رد طایح هک تسا نآ رگنایب نیا و هدش
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 یدایز ینوگرگد هک ییاهاضف زا یکی تشاد ناعذا ناوت یم هجیتن رد .دنشاب یم هتسباو اضف نیا هب میقتسمریغ و میقتسم
 .تسا طایح یاضف هداتفا قافتا نآ رد
   (یزورما نکلاب)ناویا 
 اب اما .تسا هتشاد ار قمع نیرتمک و طابترا ،یدنویپ مه نازیم نیرتشیب طایح زا دعب یتنس یاه هناخ رد اضف نیا 

 نیا .تسا هتفای شهاک تدش هب اهاضف رگید اب نآ یریذپ طابترا و یدنویپ مه دعب هب یولهپ هرود رخاوا زا نامز تشذگ
 یاه هناخ رد هدوب 1 - 9ددع نیب یولهپ هرود رد هک ناویا یاضف رد لرتنک صخاش یددع شزرا هک تسا یلاح رد
 .تسا هتفای شهاک 10 زا رتمک هب 59 زا اضف نیا یارب طابترا صخاش نینچمه .تسا هدیسر 1 زا رتمک هب یزورما

 رد دنشاب یم راد هدهع ار یتنس یاه هناخ رد ناویا شقن هک یزورما یاه هناخ رد سارت و نکلاب دوش یم هجیتن نیاربانب
 هب طایح اب نآ یدنویپ مه و هدوب طابترا رد )هناخ یصوصخ همین ای یصوصخ یاضف مه نآ( اضف کی اب دراوم رثکا

 نآ رد نتسیز هبرجت ای هتسیز یم یتنس یاه هناخ رد هک یدارفا هاگن زا هک تسا رطاخ نیمه هب .تسا هتفای شهاک تدش
 ،یعامتجا تالماعت ریظن ییاه تیلاعف هک ارچ هدش ساسحا تدش هب یزورما یاه هناخ رد اضف نیا یلاخ یاج دنراد ار
 هتفای یم یرتهب زورب ناکما اضف نیا دوجو اب تدش هب هریغ و ییاذغ یاه هدعو فرص ،یگیاسمه طباور ،ینیشن بش
  .تسا
 (یزورما هناخزپشآ) خبطم 
 زا و تسا هدوب اراد ار یدنویپ مه و طابترا نیرتمک الاب رد هدش رکذ یاضف ود فالخ رب یتنس یاه هناخ رد اضف نیا
 رد و هدوب اضف نیا یدنویپ مه و طابترا نازیم شیازفا دهاش هناخ ییاضف نامزاس رییغت اب دعب هب مود یولهپ رخاوا

 نپا تلاح هب لقتسم تلاح زا لصا رد هک هک دشاب یم اراد ار طابترا و یدنویپ مه نازیم نیرتشیب یزورما یاه هناخ
 لصا هجیتن رد و هدش لیدبت یمومع همین یاضف کی هب یصوصخ یاضف کی تلاح زا جیردت هب نیاربانب.تسا هدمآرد
 رب ییاضف نامزاس و تسا هدوب یتنس تنوکس هویش زا هتفرگرب یتنس یاه هناخ رد هک ییاضف بتارم هلسلس و تیمرحم
              .تسا هدش رییغت و ینوگرگد راچد هناخزپشآ یاضف دروم رد هتفرگ یم لکش نآ ساسا

 
  هعلاطم دروم یاه هرود رد طابترا یوحن صخاش یا هسیاقم -4 لکش

 3392 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

0
1
2
3
4
5
6

 بالقنا زا دعب یولهپ
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 هعلاطم دروم یاه هرود رد یدنویپ مه یوحن صخاش یا هسیاقم -5 لکش

 3392 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 
 

 
  هعلاطم دروم یاه هرود رد قمع یوحن صخاش یا هسیاقم -6 لکش

 3392 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 

 هعلاطم دروم یاه هناخ یاهاضف رد فارگ یاه یاه صخاش هسیاقم-1 لودج

 اضف مان هناخ مان
 یددع نیگنایم
 یلک قمع صخاش

(TD) 

 صخاش یددع نیگنایم
 (MD)طسوتم قمع

 صخاش یددع نیگنایم
 (RA)ییاضف شیارآ

 یددع نیگنایم
 (I)یگتسویپ صخاش

 یددع نیگنایم
 (CV)لرتنک صخاش

 راگتسر هناخ
 1 9 5 1 69 طایح
 2 1 5 9 19 ناویا
 5 1 5 2 16 هناخزپشآ

 یغالبجواس هناخ
 2 9 5 1 32 طایح
 5 9 5 1 21 ناویا
 2 1 5 1 91 هناخزپشآ

 یماصتعا هناخ
 0 1 0 4 45 طایح
 1 2 0 3 35 ناویا
 0 3 0 2 25 هناخزپشآ

 0 2 0 2 26 طایح یا هلال هناخ

0
0.5

1
1.5

2
2.5

 بالقنا زا دعب یولهپ

0
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7

 بالقنا زا دعب یولهپ
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 1 4 0 2 21 ناویا
 1 9 0 1 15 هناخزپشآ

 مالسالا هقث هناخ
 0 1 0 2 16 طایح
 0 0 0 0 12 ناویا
 1 3 0 1 11 هناخزپشآ

 ناقهد هناخ
 2 9 5 1 19 طایح

 5 2 5 1 11 ناویا

 5 6 5 2 11 هناخزپشآ

 یریما هناخ
 5 2 5 9 19 طایح

 2 1 5 1 31 ناویا

 5 2 5 1 51 هناخزپشآ

 ضایف هناخ
 5 1 5 9 39 طایح

 1 9 5 1 31 ناویا

 5 2 5 1 21 هناخزپشآ

 یدمتعم هناخ
 5 1 5 9 59 طایح

 1 2 5 1 21 ناویا

 5 9 5 2 12 هناخزپشآ

 تسدربز هناخ
 5 1 5 9 39 طایح

 2 9 5 1 31 ناویا

 5 9 5 1 11 هناخزپشآ

 3392 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم یخیرات یاه هرود رد هناخزپشآ و ناویا و طایح یاهاضف یوحن یاه صخاش نیگنایم -2 لودج
 طابترا صخاش یددع نیگنایم لرتنک صخاش یددع نیگنایم باختنا صخاش یددع نیگنایم اضف مان یخیرات هرود

 یولهپ
 9 961 551 طایح
 59 1 2 ناویا
 1 3/5 92 هناخزپشآ

 بالقنا زا دعب
 1 9/5 5 طایح
 52 2 3/5 زا رت مک ناویا
 1 1/5 91 هناخزپشآ

 3392 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یسرتسد نودب و رترود بتارم هب اضف نآ ینعی دشاب رتشیب اضف کی رد یلک قمع صخاش یددع نیگنایم ردقچ ره
 صخاش یددع نیگنایم لودج دادعا قبط .تسا هدهاشم لباق حوضو هب طایح یاضف دروم رد رما نیا هک هدش عقاو
 طابترا دوجو مدع ینعم هب دوخ نیا هک تسا نردم یاه هناخ زا رتمک بتارم هب یتنس یاه هناخ طایح رد یلک قمع
 یاهاضف و هناخزپشآ یاهاضف دروم رد ددع نیا نینچمه.تسا نردم نارود رد ینوکسم هناخ و طایح یاضف نیب

 قمع اب اهاضف نیا هتشذگ رد هک ارچ تسا نردم یاه هناخ زا رتشیب یتنس یاه هناخ رد (یتشادهب سیورس)یبنج
 هدش رتمک اهاضف نیا قمع هناخ زکرم رد نپا هناخزپشآ یحارط اب هزورما اما دنتفرگیم لکش اه هناخ یاضف رد یرتشیب
 نیا.تسا رفص یتنس یاه هناخ رد لودج زا هدمآ تسدب تاعالطا هب انب ییاضف شیارآ صخاش یددع نیگنایم .تسا
 رد دنا هدوب رگیدمه اب طابترا رد اهاضف همه هک هدوب یا هنوگ هب یتنس یاه هناخ ییاضف نامدیچ هک تسا ینعم نیدب

 رد طسوتم قمع صخاش .تسین ریذپ ناکما ینوکسم دحاو لخاد زا طایح هب یسرتسد یزورما یاه هناخ رد هکیلاح
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 یلبق یاضف زا رذگ اب اضف ره هب یسرتسد یتنس یاه هناخ رد هک ارچ تسا نردم یاه هناخ زا رتمک یتنس یاه هناخ
 رد هک تسا یلاح رد نیا تسا هتفای شهاک طسوتم قمع هجیتن رد دوب هدش یحارط وتردوت اهاضف و دوب نکمم

 طسوتم قمع صخاش یددع نیگنایم اهاضف یازجم یسرتسد لیلد هب لودج زا هلصاح جیاتن قبط نردم یاه هناخ
 .تسا هتفای شیازفا
 رد هناخ لکش .دبای یم ماظن یگنهرف یاهوگلا و میهافم ساسارب یتنس هناخ رد اضف هک داد ناشن شهوژپ یاه هتفای
  .تسا یگدنز یاوتحم کرد نایب یتنس یرامعم
 و هناخزپشآ ،ناویا ،طایح یاضف یزورما و یتنس یاه هناخ رد هباشم یاهاضف نایم زا دوش یم هجیتن شخب نیا نایاپ رد
 هجیتن رد هدوبن یتنس یاهراتفر اب بسانتم تارییغت نیا هتبلا هک دنا هدش ییاضف نامزاس رد یدایز تارییغت راچد یدورو
 مه صخاش ددع یدورو یاضف دروم رد.تسا هتفر نیب زا ای هدش گنرمک ای یزورما یاه هناخ رد اهراتفر زا یرایسب
 شیازفا صخاش نیا یزورما یاه هناخ رد هک تسا یلاح رد نیا دشاب یم 1 کیدزن یولهپ هرود رد اضف نیا یدنویپ
 هدیسر یزورما یاه هناخ رد رتالاب و 9 ددع هب یتنس یاه هناخ رد 2 ددع زا نآ طابترا صخاش هجیتن رد و تسا هتفای
 یارب ییاضف بتارم هلسلس و تیمرحم لصا تیمها لیلد هب اضف نیا یتنس یاه هناخ رد هک تسا نآ رگنایب نیا و تسا
 هصخاش نیا یتشه و نالاد نتفر نیب زا اب هزورما اما تسا هدوب یمک یدنویپ مه و طابترا صخاش یاراد هناخ هب دورو
 یهد نامزاس یاه هویش و اهوگلا یولهپ هرود رد هک درک جاتنتسا ناوت یم نینچمه .تسا هدش یدایز تارییغت شوختسد
 یلامتحا فعض طاقن یارب لح هار هئارا هلحرم رد تیقالخ و هباشم ًااتبسن هدوب یتنس ناحارط هدافتسا دروم هک اضف و مرف
 تخانش زا یتنس ناحارط راک زاغآ هشیمه و تسا هدرک یم زورب دیدج یاهزاین شیادیپ و یگدنز هویش رد تارییغت ای
 . تسا هدوب اه نآ لماک مهف و نیشیپ یاهوگلا
 ثحب زا لصاح جیاتن زا نینچمه .دوش یم هدهاشم یتنس یاه هناخ ییاضف نامزاس و یدنب هرکیپ رد رارمتسا و موادت اذل
 و تیمرحم داجیا هک ییاه هناخ و تسا هداد ار یهباشم جیاتن یفیک و یمک شور ود ره هک دومن نایب ار نیا ناوت یم
 ای اضف شزرا نازیم نیرت نییاپ و کیکفت رثکادح یاراد ،دنتسه رادروخرب ییالاب تیمها زا نآ رد یصوصخ یاضف
 یافیا یارب یرتشیب لیامت اضف نآ هک تسا نآ رگناشن ناکم کی رد طاقن عمجت تفگ ناوت یم.دنتسه اضف توافت
 رد تکرح و تنوکس یاضف ندرک ادج یارب رامعم لیامت هدنهد ناشن طاقن نیا دوجو مدع و دراد یبایریسم شقن
 یحور دیدج یاهاضف قلخ رد و تفایرد ار یتنس یرامعم رخاف یاهانب ییاضف بیکرت ناوت یم هلیسو نیدب.تسانب
 یحارط رد ،اهاضف یقطنم طباور ی هیال دننام یحارط هسورپ رد هلصاح جیاتن شهوژپ نیا رد..دیمد هنیرید یرامعم زا
 ناشن هعلاطم دروم یاه هناخ ییاضف یدنب هرکیپ زیلانآ تشاد ناعذا ناوت یم اهتنا رد.تسا هدافتسا لباق یرامعم یاهنالپ
 .تسا هدوب بالقنا زا دعب و یولهپ هرود ود رد اه هناخ ییاضف نامزاس و یدنب هرکیپ رد یفرگش تارییغت داجیا هدنهد
 لیفورپ و یتنس هناخ ییاضف نامزاس تیفیک(یشزرا لدم) نیب یطابترا هچ دومن لیلحت ناوتیم هدنیآ یاه شهوژپ رد اذل
 ؟تسا رارق رب یتنس یگدنز هویش تیفیک
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 یوگلا کی هب ندیسر روظنم هب یحارط نایوجشناد و ناحارط هب دناوت یم یشزرا یاه لدم نیا لیلحت زا لصاح جیاتن 
 :زا دنترابع قیحت نیا یاهدرواتسدپ.دناسر یرای بسانم یحارط
 هک یولهپ نارود یاه هناخ هک تسادیپ لودج جیاتن نینچ مه و یدنویپ مه صخاش یرظن فیرعت زا :یدنویپ مه
 یاه هناخ اب هسیاقم رد یدرکلمع نامدنار نازیم نیرتالاب هجیتن رد و دنویپ نازیم نیرتالاب یاراد دنتسه راد طایح
 لکش اهاضف نیب یبسانم یدنویپمه طایح اب رمتسم طابترا دوبن لیلد هب یزورما یاه هناخ اب هطبار رد.دنتسه یزورما
 .تسا هدش روکذم یاه هناخ رد یدرکلمع نامدنار شهاک هب رجنم هجیتن رد هتفرگن
 هب تبسن نازیم نیرتالاب یاراد یزورما یاه هناخزپشآ رد اضف زا یریذپ هدافتسا نازیم نیرتشیب یریگ لکش :طابترا
 نامدنار رظنم زا بسانم یریذپذوفن و ییاضف شدرگ هجیتن رد و الاب تاطابترا نازیم لیلد هب اذل تسا یولهپ هرود
 .دراد رارق یولهپ هرود هب تبسن یرت بولطم طیارش رد یدرکلمع
 نیرتمک هدنهد ناشن زبس و یبآ یاه گنر.تسا هتفرگ رارق یسررب دروم رازفا مرن زا هدافتسا اب قمع صخاش :قمع
 طایح دوجو مدع تلع هب یزورما یاه هناخ رد.تسا قمع هزادنا نیرتشیب ینعم هب زمرق و درز یاه گنر و قمع
 هجیتن رد و قمع شیازفا هب رجنم یطخ هسدنه نیا هک تسا ریذپ ناکما ورهار زا روبع ورگ رد اهاضف هب یسرتسد
 .تسا هدش یدرکلمع نامدنار شهاک
 اب.دریگیم تروص رتناسآ اضف هیلخت و عمجت دوش رتشیب اضف کی هب ندیسر یارب ریسم باختنا نازیم هچ ره :باختنا
 رد تسا نامدنار نازیم نیرتالاب یاراد دراد ار باختنا نازیم نیرتشیب هک ییاضف باختنا صخاش فیرعت هب هجوت
 ثعاب یولهپ هرود یاه هناخ رد هدننک عیزوت یاضف ناونع هب یردود یرد هس و اه نالاد و طایح یاضف دوجو هجیتن
 .تسا هدش اه نآ یدرکلمع نامدنار شیازفا
 رد بدحم یاضف نازیم نیرتشیب.تسا هتفرگ رارق یسررب دروم رازفا مرن زا هدافتسا اب زین صخاش نیا :اضف بدحت

 اهاضفزیر ندش مک اب هزورما هک ینعم نیا هب تساه هناخ یسدنه حرط رد عوضوم نیا تلع.تسا یزورما یاه هناخ
 یدرکلمع نامدنار شیازفا رد رما نیا و دنتسه مک اه نآ رد یرصب رظن زا روک طاقن و هدش جراخ رعقم تلاح زا اضف
 .تسا رثوم اه هناخ نیا رد
 هتفرگ تروص دروم رازفا مرن زا هدافتسا اب دید نادیم و یروحم یاضف صخاش یبایزرا :دید نادیم و یروحم یاضف
 .تسا هتفرگ رارق یبایزرا دروم ناویا و هناخزپشآ و طایح طاقن زا دارفا دید هیواز طابترا نیا رد.تسا
 هناخزپشآ یاضف هیحان زا فارطا هب دید نازیم نیرتشیب هناخزپشآ یاضف ندوب نپا لیلد هب یزورما یاه هناخ دروم رد
 گنررپ رایسب اضف تیفافش و حوضو نازیم ندربالاب رد طایح شقن یتنس راد طایح یاه هناخ رد نینچ مه.دراد دوجو
 هب یتنس یاه هناخ رد ناویا یاضف دروم رد نینچ مه.دراد ییازسب ریثات یدرکلمع نامدنار رب عوضوم نیا هک تسا
 تلع هب یزورما یاه هناخ رد هک تسیلاح رد نیا دراد دوجو یدودحم رایسب یایاوز دودحم دید یاهروحم لیلد
 .تسا هدش ناویا یاضف یدرکلمع نامدنار شیازفا هب رجنم هجیتن رد هتفای شیازفا دید تعسو انب عافترا شیازفا
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  زیربت رهش نردم و یتنس یاه هناخ دبلاک و ییاضف نامزاس اب اه تیلاعف ماظن طابترا-3 لودج
 زیربت نردم یاه هناخ زیربت یتنس یاه هناخ
 تیلاعف یاه ماظن

 ماجنا یگنوگچ ضحم تیلاعف
 یاه تیلاعف
 هتسباو

 ماجنا یگنوگچ یدبلاک نایب تیلاعف ینعم
 یاه تیلاعف
 هتسباو

 ینعم
 تیلاعف

 یدبلاک نایب

 یزپشآ

 تخوسزا هدافتسا
 ییاذغ داوم ،مزیه
 فلتخم فورظو
 و اذغ هیهت یارب
 نآ تافلخم

 رابنا هب یسرتسد
 داجیا هقوذآ

 یارب شکاوه
 دود جورخ

 یاضعا دایز دادعت
 نامهم .هداوناخ
 هدننک نایب .یزاون

 رد نز یلصا شقن
 .هداوناخ

 لقتسم هناخزپشآ

 یارب ییاه لحم هیبعت

 رارق .شکدود و قاجا

 رد هقوذآ رابنا نتفرگ

 خبطم تشپ ای لخاد

 زاگ قاجا زا هدافتسا
 رفورکام و

 اب بسانتم دیرخ
 هنازور زاین

 مک دادعت
 یاضعا

 هداوناخ

 هناخزپشآ
 نپا

 ندروخاذغ
 نیمز یور نتسشن
 .اذغ هرفس رود
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 مهدرگ .اذغ هیهت
 یاضعا مامت ندمآ

 رب هداوناخ

 .هرفس رس

 رد بدا تیاعر

 رب نتسشن ماگنه

 تیاعر .هرفس رس

 هب مارتحا

 ،عمج یاهرتگرزب
 هاگیاج ظفح رد
 .نتسشن

 دارفا یارب اذغ هرفس

 کیدزن نانامهم و هداوناخ
 ناویا دننام ییاهاضف رد
 رد اما ،هدش یم نهپ
 نیا یمسر یاه ینامهم

 ای نامهم قاتا رد راک

 تروص گرزب قاتا نامه
 .تفرگ یم

 زیم رود نتسشن
 یروخراهن

 هب اذغ ندروخ
 هب هجوت اب ییاهنت
 یگنسرگ ساسحا

 یهجوت یب
 یاضعا هب

 هداوناخ

 هب توعد
 ناروتسر
 رد
 یاه ینامهم
 یمسر

 و فورظ نتسش
 اه سابل

 رانک رد نتسشن

 نتخادرپ و ضوح
 یوش و تسش هب

 و اه سابل ندروآ
 رانک فورظ

 تهج ضوح

 ،یوش و تسش
 رد بانط نتسب

 طایح و ناویا

 و تفاظن هب هجوت
 هدافتسا و یگزیکاپ
 برش بآ زا هنیهب
 بحی هللاو

 هفاظنلا نیرهطملا

 نامیالا نم

 زکرم رد ضوح دوجو

 زا هدافتسا تهج طایح

 تیلاعف ماجنا و بآ

 نیشام زا هدافتسا
 و یئوشفرظ
 یئوشسابل

 زیوآ زا هدافتسا
 لخاد رد سابل

 کشخ یارب هناخ
 اه سابل ندرک

 ناسآ ماجنا
 تیلاعف

 دوجو مدع
 طایح

 ندیباوخ

 و سابل ضیوعت

 هسبلا ندیشوپ

 ندیباوخ و تحار
 و نیمز یور رب

 ،فاحل زا هدافتسا
 .تشلاب و کشت

 ندرک عمج

 باوخ تاموزلم

 وتسپ رد

 رد قاتا هشوگ ای
 عمج و ناتسمز

 ندرک

 هشوگ رد نآ

 لصف رد هفوص

 .ناتسبات

 هطبار دوجو
 نیب یدنواشیوخ
 دوجو .اه هیاسمه

 هطبار و دامتعا

 نایم یمیمص

 اه هیاسمه
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 لصف رد هناخ یلاها

 رد بلغا ناتسمز

 یم نمیشن یاه قاتا

 لصف رد اما دندیباوخ

 یباتهم رد ناتسبات

 نتشاد هار .دندیباوخ یم
 .رگیدکی هب اه هناخ ماب

 یور ندیباوخ
 تخت

 دمک زا هدافتسا
 یارب یراوید
 کشت فاحل
 نامهم

 مک طابترا
 اب
 اه هیاسمه

 لقتسم
 ره ندوب
 دحاو
 ینوکسم

 ییاضف داجیا نامهم زا یئاریذپ

 روخرد و بسانم
 .نامهم

 عاونا اب ییاریذپ

 .ینیریش و اذغ

 ،اهاذغ عاونا هیهت
 هگن هزیکاپ یاچ

 .اه قاتا نتشاد

 مدرم ،یزاون نامهم
 وربآ ،یراد

 بیبح نامهم.یراد
 تسادخ

 و گرزب قاتا صیصخت

 نانامهم یارب هزیکاپ

 (هناخنامهم)

 قاتا هب هناخ نامهم
 هدش لیدبت نامهم
 .تسا

 و اهاذغ عاونا هیهت
 اهرسد

 تافیرشت
 دایز

 صیصخت
 نامهم قاتا
 یارب
 نانامهم

 عمج مه رود
 ندش

 ندمآ مه درگ

 دارفا یمامت
 تهج هداوناخ

 دروم رد وگتفگ

 هداوناخ لئاسم

 دارفا روضح

 کی رد هداوناخ

 ناکم

 طباور ماجسنا

 یوق و یگداوناخ

 طباور ندوب

 و یدنواشیوخ

 درخ زا هدافتسا
 یعمج

 و یسرک قاتا دوجو

 درس لوصف رد نآ هدافتسا
 نمیشن قاتا دوجو و

 مرگ لوصف رد ریگداب

 تاعفد ندش مک
 یاضعا رادید
 مه اب هداوناخ

 یاضعا روضح
 تلاح هب هداوناخ
 یاه قاتا رد یکت

 هناگادج

 یوق مدع
 ندوب
 طباور
دنواشیوخ
 ی

 دایز ددعت
 اه قاتا
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 زا ندش رادیب
 باوخ

- 

 و هناحبص ندروخ
 یگدنز عورش

 و یگداوناخ

 هرمزور

 هارمه یزیخ رحس
 هب یراو دیما اب

 یگدنز عورش

 هنازور

 هک ییامن یریگ تهج

 دراد رارق نآ رد یدورو
 قرشم تمس هب ًاارثکا

 تروص رد رگم تسا
 تیدودحم دوجو

 یراعتسا طابترا یعون

 هناخ زا جورخ نامز نیب
 یاه تیلاعف عورش و

 دیشروخ عولط اب هرمزور

- 
 هناحبص ندروخ
 اب راک لحم رد
 ناراکمه

 یزیخرحس
 همه
 یاضعا

 هداوناخ
 راک تهج
 تیلاعف و
 طیحم رد
 زا جراخ
 هناخ

 هجوت مدع
 تهج هب
 یریگ
 ییامن

 یراد هدنز بش

 اب ندش عمج

 ای اه هیاسمه

 رود نادنواشیوخ
 تبحص و مه

 دروم رد ندرک

 .نوگانوگ لئاسم

 رود نتسشن

 لصف رد یسرک

 ناتسمز

 و ناویا رد و

 لصف رد هفوص

 .ناتسبات

 داجیا ،محر هلص

 نیب یعامتجا دنویپ

 اه هیاسمه

 یارب گرزب قاتا داجیا

 رد یسرک رود ندش عمج
 و ناویا ،هفوص و ناتسمز

 ناتسبات رد یباتهم

 تنرتنیا زا هدافتسا
 اب تیلوغشم
 تلاح هب یشوگ
 یدارفنا

 دوبمک
 دنویپ
 یعامتجا
 نیب
 اه هیاسمه

 ندش مک
 تحاسم
 یاه لحم
 یگدنز

 زا یرادهگن
 ناکدوک

 ندرک مرگرس

 اب یزاب ،ناکدوک

 هریغ و اه نآ
 (6392 ،نایرامعم(

 هب نداد اذغ

  ،نداد ریش ،کدوک

 سابل ضیوعت

 هطبار ندش یوق

 هداوناخ اضعا نیب
 ردام صوصخ هب

 هب کمک و یدنزرف

 کدوک ومن و دشر

 یارب ریگباتفآ یاه قاتا

 لصف رد یرادهگن

 رون نیمأت و ناتسمز

 ،(یلامش ههبج)یفاک
 یزاب یارب طایح یاضف
 بآ ضوح و ناکدوک

 رد ندرک یزاب بآ یارب
 ناتسبات لصف

 ناکدوک شزومآ
 دهم یبرم طسوت
 کدوک

 ناکدوک ندرپس
 کدوک دهم هب

 طابترا
 مک ینامز
 اب ردام
  کدوک

 یحارط
 قاتا صاخ
 کدوک

 بآ نیمات

 بآ ِقبآ زا هدافتسا
 فراصم یارب رابنا
 .ندیماشآو یزپشآ

 یارب ضوح بآ
 و اه هچغاب یرایبآ

 یوش و تسش

 رد ار بآ

 هگن ییاه هزوک

 یراد

 و دندرک یم

 هتشاذگ خبطم رد
 .دش یم

 زا ار یندیماشآ بآ
 بادرس و رابنا بآ

 دندرک یم هیهت
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 هب هلحم رابنا بآ یکیدزن
 رد بآ ضوح .هناخ

 تسش تهج طایح

 بادرس دوجو و یوشو
 برش بآ نیمأت یارب

 متسیس زا هدافتسا
 بآ یشک هلول

 رد بآ ریش دوجو
 هناخزپشآ و مامح
 سیورس و
 یتشادهب

 بآ بصن
 نک هیوست

 بآ فذح
 و رابنا

 بآ ضوح

 تاجانم
 اب زاین و زار

 زامن ،دوبعم

 ندناوخ

 ،ندناوخ نآرق
 اعد ،نتفگ رکذ

 ندرک

 اب طابترا داجیا

 یادخ و قلاخ

 شیوخ

 رد ییاه هچقات داجیا

 یارب یرد هس یاه قاتا

 و نآرق ،هداجس نتشاذگ
 اج نینچمه و حیتافم

 نتفرگ رارق یارب یسابل
 هب هجوت ،زامن رداچ و ابع

 یریگ لکش و تخاس

 تهج ساسا رب اهاضف

 (یبرغ بونج) هلبق

 رد زامن ییاپرب
 راک لحم

 ،ندناوخ نآرق
 اعد ،نتفگ رکذ

 ندرک

 داجیا

 اب طابترا

 و قلاخ

 یادخ

 شیوخ

 فذح
  اه هچقات

 و تراهط
 یگزیکاپ

 زا هدافتسا

 یتشادهب سیورس
 رانک هیوشاپ و
 بآ ضوح

 یوش و تسش

 تروص و تسد
 ندوب یرطف

 یگزیکاپ

 رد یتشادهب سیورس

 یاضف و اه قاتا زا نوریب

 رت یاضف ییادج یگدنز
 یاضف ییادج کشخ زا
 فیثک زا زیمت

 سیورس زا هدافتسا
 لخاد یتشادهب
 ینوکسم یاضف

 یوش و تسش

 تروص و تسد

 تیاعر
 تشادهب
 یدرف

 سیورس
 رد یتشادهب
 لخاد
 یاضف

 تنوکس
 3392 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 عبانم
 و ایفارغج سناسیل قوف همان نایاپ ،زیربترهش :یدروم هعلاطم (رفص نبرک) درکیور اب یرهش هعسوت یاه همانرب و اه حرط یبایزرا ،(9392) ،ماهلا ،ینابایسآ

 512-922 صص ،زیربت هاگشناد سرا یللملا نیب سیدرپ ،نیمز مولع هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 199

 .69-32 ،92 ،ابیز یاهرنه هیرشن .اهرهش ییاضف یدنب هرکیپ کرد رد اضف نامدیچ یدربراک تخانش(3192) .دیما ،نایچنامسیر و ؛نومیاس ،لب

 نف زا هدافتسا اب درونجب یرهش راتخاس رد ییاضف لداعت رب ییاضف شنک نایم ریثات یسررب ،(2392) هللادبع ،یعراز ،انیس ،ییاطع ،رغصا یلع ،رو هلیپ
 .152-31 صص ،33 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،اضف وحن

 ،اضف وحن شور هب دوجوم عضو اب نآ هسیاقم و یراتفر هاگدید زا عماج یاه حرط یبای لکشم ،(2392) یبتجم ،نایناخ ،یلع دمحم ،نمهب یرفعج
 .931-911 صص ،3 هرامش ،رهشنامرآ یزاسرهش و یرامعم ،نادمه رهش نایبابک هلحم یدروم هنومن

92) دومحم ،یدیشمج  .91-51 صص ،مشش هرامش ،یزاسرهش یاهراتسج هلجم ،اضف وحن هیرظن دروم رد یتاظحالم ،(63
 .نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،ناشاک یاه هناخ :همانجنگ ،(9392) زیبماک ،یمساق یجاح
 .نارهت ،یگنهرف یاهشهوژپ رتفد ،ناریا یرامعم رد اضف شقن ،( 1192).اضردمحم ،یناردنزام یرئاح

 یحارط یاهرایعم و دنیآرف نیودت روظنم هب رصاعم و یخیات یاه هناخ یرامعم یسررب تعیبط ،گنهرف ،هناخ ،(1192) ،اضردمحم ،یناردنزام یرئاح
 یرامعم و یزاسرهش یتاقیقحت و یتاعلاطم زکرم تاراشتنا :نارهت ،هناخ

 هرامش ،یدابآ هیرشن ،یناریا رصاعم نکسم رد یلاخ و رپ یوگلا لوحت ریس یسررب ،(5392) ،تاداس ارهز ،شورفرکش و هیمس ،ییارون ،ههلا ،ینامحر
53 

 فسوی و دابآ ماظن هلحم یدروم هنومن رد یسرتسد نازیم هسیاقم و لیلحت ،هدایپ رباع تکرح تیریدم رد دنمشور دروخرب ،(3192) دیما ،نایچنامسیر
 .19-69صص ،متشه لاس ،1 هرامش ،رظن یزاسرهش و یرامعم ،رنه یشهوژپ زکرم ،رظنم همانهام ،دابآ

 و یرامعم -ابیز یاهرنه هیرشن ،اهرهش ییاضف یدنب هرکیپ کرد رد اضف وحن شور یدربراک تخانش ،(3192) نومیاس ،لب ،دیما ،نایچنامسیر
 .69-32 صص ،92 هرامش ،یزاسرهش

-یملع همانلصف ،اضف وحن شور هب نارهت رهش راتخاس رد هدوسرف یاه-تفاب ییاضف یگداتفاادج یسررب ،(5392) نومیاس ،لب ،دیما ،نایچنامسیر
 .51-36 صص ،متشه لاس ،32 هرامش ،رظن یزاسرهش و یرامعم ،رنه یشهوژپ زکرم ،رظن غاب یشهوژپ

 یاتسور :یدروم هنومن یتسیروت-یخیرات یاتسور یاههناخ ییاضف نامزاس رب یگدنز کبس ریثأت یسررب .(3392) ،تسرپ قح نیزرف ،دیهان ،ییاضر
 .391-991 ،(1-2)52.(یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف ".یقرشناجیابرذآ ناتسا عباوت زا ناودنک

  .592 هرامش ،31 هرود ،اتسور طیحم و نکسم ،ناریا ینوکسم یرامعم رد نآ میهافم و رادیاپ هعسوت ،(3192) ،اریمس ،داژن یدرورپ ،یدهم ،هیدنز

 رگنس شخب ییاتسور یاه هاگتنوکس یدروم هعلاطم )نکسم تالوحت زا یطیحم تیفیک ینعم صخاش یریذپریثأت یسررب .(1392) دیمح 6ناریز
 .619-959 :(2)3 (یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف ".(تشر ناتسرهش

 همانلصف ".(زیربت یتنس تفاب) یتنس ینوکسم یاهاضف یحارط رد یگتسبلد و یگدنزرس یاه هفلؤم نییبت.(3392) اضردمحم ،ناینامب ،میرم ،روپراتس
 .512-352 :(2-1)52 (یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج

  .26-39 صص ،موس هرامش ،یزاسرهش و یرامعم همان ،ربنم تفه یخیرات رذگ یدبلاک-یدرکلمع ءاقترا ،(3192) دیشهم ،یهوکش

392فلا) اروفص ،هدازراتخم ،لوسر ،ماردیب ،یفطصم ،ناگداز سابع  لکشم لح تهج هدوسرف یاه-تفاب رد رباعم هکبش حالصا هب یراتخاس یهاگن ،(6
 .132-962 صص ،59 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،دهشم هدوسرف تفاب :یدروم هنومن ،تالحم نیا ییاضف یاوزنا و یریذپ ذوفن

 وحن شور هب یرهش تالحم یگتفای-هعسوت و ییاضف راتخاس نایم طابترا لیلحت ،(2392ب) لوسر ،ماردیب ،اروفص ،هدازراتخم ،یفطصم ،ناگداز سابع
 .16-92 صص ،22 هرامش ،یا-هقطنم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلاطم ،دهشم رهش :یدروم هعلاطم اضف

 ،یرهش یزیر همانرب و تیریدم همانلصف ود .دزی رهــش هب یهاگن اب یرهــش یحارط دنیارف رد اضف نامدیچ شور(2192) .یــفطصم ،ناگدازسابع
(64-115) 

-92 صص ،متشه لاس ،12 هرامش ،رظن غاب ،یموب میلقا و گنهرف اب وکاب و زیربت ینوکسم یاه هناخ یحارط ندرک راگزاس ،(5392) ،داوج ،ینیسحلادبع
21 

 .نارهت ،اضف یگنهرف و یملع هسسوم ،ناریا رد یموب یرامعم ،(1192) ،روصنمدمحم ،یکمالف
 جنپ اب ناریا یتنس یرامعم هسیاقم یاتسار رد ،نردم یناریا یرامعم یرادیاپ لوصا یوگلا نیودت ،(6392) ،یجرگ فسوی ،یدهم هیدنز ،امیش یمیرک

 922-339 :صص .32 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،(ردصم و ابیتیروک ،ولسا ،گاهنپوک ،رووکنو :یاهرهش ی دروم هنومن) ایند نردمرهش
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،رف ینیع اضریلع همجرت ،یرامعم رد قیقحت یاهشور ،(2192)گناو دیوید ؛اد ن ی ل ، تور گ
 8-75 ) 99)12 ،هفص .یرامعم یاــضف وحن (.2192( .نیــسحملاغ ،نایرامعم
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 :یموب نکسم رد ییاضف یدنب هرکیپ و یلکــش بیکرت(.2392(دیرفدمحم ،نایوسوم و ؛ماسح ،روپ یلامک ؛نــسحم ،یضیف ؛نیسحمالغ ،نایرامعم

 .62-9( ،192)29 ،اتسور طیحمو نکسم همانلصف .نامرک یتنــس یاه-هناخ رد نامهم یاضف یدــنب هصرع یقیبطت هــسیاقم

392) دمحم ،هدازورسخ ،یناراب دیحو ،نایسپ ،سابع ،هدازالم  ،31 هرامش ،یرهش تیریدم ،تشاب رهش رصعیلو نابایخ رد ییاضف وحن دربراک ،(6
 .53-21صص

 سیپسا کینکت زا هدافتــسا اب وراب هدودحم رد زیربت رهــش ییاضفراتخاــس لیلحت(.3192) .هیناه ،قــیقدرگرز و ؛زانهم ،یوــسوم ؛سابع ،رفنادزی
 .69-31( ،32)6 ،نامتخاس و هار یللملا نیب همانهام .سکتنیس
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