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  یروآبات درکیور اب ینیرفآراک هعسوت یزیرهمانرب لدم یحارط
 یرگشدرگ یاهراکو بسک رد کیژتارتسا
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 هدیکچ
 ِیاپون ِیاهراکو بسک رد کیژتارتسا ِیروآبات درکیور اب ینیرفآراک هعسوت ِیزیرهمانرب لدم یحارط فده اب شهوژپ نیا

 .تسا ِیرگشدرگ هزوح رد راکو بسک داجیا ،هنانیرفآراک ِیاهتیلاعف روهظ و زورب ِیاه هبنج زا یکی .تسا هدش ماجنا ِیرگشدرگ
 ِیاهراکو بسک .تسا ناهج رد دشر لاح رد عیانص نیرت عیرس و نیرت گرزب زا یکی ِیرگشدرگ ،یناهج ِیاهرامآ ساسا رب

 ،اهشلاچ نیا زا یکی..تسا نآ ِیارب ِیزیرهمانرب دنمزاین هک دنهجاوم ییاهشلاچ اب ،اهراکو بسک رگید عاونا دننامه ِیرگشدرگ
 اقترا ار دوخ ِیروآ بات و هدش هدامآ تارطاخم ییاسانش ِیارب اهراکو بسک تسیرورض و تسا نارحب اب هلباقم ِیارب ِیزاس هدامآ
 شور اب هک دوب یهاگشناد و یبرجت ناگربخ زا رفن 87 زا لکشتم ِیرامآ هعماج و هدش ماجنا داینب هداد شور هب شهوژپ نیا .دنهد
 ماگ هس رد میهافم و هدش ماجنا قیمع ِیاه هبحاصم زا هدافتسا اب اه هداد ِیروآ عمج دنیآرف .دندش باختنا دنمفده ِیریگ هنومن

 هئارا شهوژپ یمیاداراپ ِیوگلا ،اهنآ ِیدنب هتسد و میهافم بیکرت و قیفلت اب تیاهن رد و لیلحت یباختنا و ِیروحم ،زاب ِیراذگدک
 ِیاپون ِیاهراکو بسک رد کیژتارتسا ِیروآبات درکیور اب ینیرفآراک هعسوت ءاقترا فده اب ییاهداهنشیپ زین اهتنا رد .دیدرگ
 .دش هئارا ِیرگشدرگ
 
 .ِیرگشدرگ ،کیژتارتسا ِیروآبات ،ینیرفآراک هعسوت ،ِیزیرهمانرب :یدیلک تاملک
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 همدقم
 یداصتقا هعسوت و دشر رتالاب حوطس هب يبایتسد ،فلتخم یاه هدر رد نازیرهمانرب هجوت دروم لئاسم نیرتمهم زا يکی
 زا يکی .تسا روشک ره یداصتقا یاهتسایس درکلمع يبایزرا یارب يصخاش هباثمهب ،یداصتقا دشر نازیم .تسا
 دروم اهروشک یداصتقا دشر رد هدننک نییعت یریغتم ناونعهب نآ تیمها ،ریخا یاه ههد رد هک یداصتقا نارگیزاب
 هدوب هجوت دروم هراومه اهیزیرهمانرب رد ينیرفآراک ساسا نیا رب .دشابيم هنانیرفآراک یاهتیلاعف ،هتفرگ رارق هجوت
 ,.Acs et al) تسا هدرک بلج دوخهب ار اهتلود هجوت ،اهروشک یداصتقا دشر رب راذگریثأت يصخاش ناونعهب و

2004).  
 و (Tsai & Kuo, 2011) دوشيم دای يعامتجا ۀعسوت و یداصتقا دشر کرحم روتوم ناونعهب ينیرفآراک زا نینچمه
 Audretsch) دشابيم نانیرفآراک یاهتیلاعف لیلدهب اهروشک يلخاد صلاخان دیلوت دشر خرن زا يهجوت لباق شخب

et al., 2002). يم هنوگچ هک دنتسه نیا لابندهب نازیرهمانرب ،اهروشک داصتقا رد نانیرفآراک تیلاعف جیاتن ساسا رب-
 ریثات هب هجوت اب نیاربانب .(Stevenson & Lundström, 2001) دننک داجیا يتباقر و ایوپ ،هنانیرفآراک داصتقا ناوت
 هنانیرفآراک یاهتیلاعف زا اهتلود تیامح ،نآ زا يشان یایازم و هناروآون داصتقا داجیا رد نانیرفآراک یاهتیلاعف
  .(Lundström et al., 2017) دناهدرک قیوشت ار ينیرفآراک یدج روطهب اهتلود ،ریخا نایلاس رد و هتشاد یدایز دشر
 ساسا رب هک تسا یرگشدرگ هزوح رد راکو بسک داجیا و ينیرفآراک ،ينیرفآراک روهظ و زورب یاه هبنج زا يکی
 دوشيم ينیب شیپ و تسا ناهج رد دشر لاح رد عیانص نیرت عیرس و نیرت گرزب زا يکی یرگشدرگ ،يناهج یاهرامآ

 ,UNWTO) دشاب یرگشدرگ شخب رد تیلاعف هطساو هب اهروشک يلخاد صلاخان دیلوت نیگنایم زا دصرد 11 دودح

2015).  
 نآ اب هلباقم یارب یزیرهمانرب دنمزاین هک دنهجاوم يیاهشلاچ اب اهراکو بسک رگید دننامه یرگشدرگ یاهراکو بسک
 .(Rey-Martí, et al., 2015) تسا اقب یارب شالت و اهنارحب اب هلباقم یارب یزاس هدامآ ،اهشلاچ نیا زا يکی .تسا
 ,Hatton, et al) دنهد ماجنا یزیرهمانرب و هدش هدامآ تارطاخم يیاسانش یارب اهنامزاس هک تسا یرورض نیاربانب

 طیارش دوجو اب دنناوتيم هک دهديم اهتکرش هب يیاهتیلباق هک دوشيم هدیمان یروآ بات ،موهفم نیا .(2012
 لدم داجیا يیاناوت ،ينامزاس یروآ بات .(Hatton et al.2012) دننک دشر و هداد همادا دوخ تایح هب بولطمان
-بسک کیژتارتسا یروآ بات ًالاحالطصا هک تسا يناهگان یاهدادیور عوقو ماگنه مواقم یاه یژتارتسا و راکو بسک
  .(Hamel and Välikangas, 2003) دوش يم هدیمان راکو
 هعسوت یارب بسانم یاه هار زا يکی یدرگموب .دنریگيم رارق يسررب دروم یدرگ موب یاهراکو بسک ،شهوژپ نیا رد
 دروم ریخا نایلاس رد و دوشيم هئارا هنانیرفآراک یاهراکو بسک طسوت نآ تامدخ ًالاساسا هکارچ تسا ينیرفآراک
 تسا یرگشدرگ عاونا نیرتمهم زا يکی یدرگموب .تسا هتفرگ رارق هعسوت نازیرهمانرب نینچمه و نانیرفآراک هجوت
 هدرک بلج دوخهب ار نانیرفآراک و نازیرهمانرب هجوت ،يیاتسور قطانم رد دوجوم يگنهرف و يعیبط عونت هطساوهب هک
 ناونعهب اهروشک زا یرایسب رد و هدش لیدبت ناهج یاهروشک زا یرایسب رد یداصتقا مهم یاهشخب زا يکی هب و
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 Lee) دوشيم بوسحم يیانبریز یاهراتخاس ۀعسوت و يصوصخ شخب دشر ،يیازلاغتشا ،دمآرد بسک یارب يعبنم

et al., 2011: 413). هعسوت یزیرهمانرب لدم يحارط ،شهوژپ نیا ماجنا زا يلصا فده تاحیضوت هب هجوت اب 
 .تسا یرگشدرگ یاپون یاهراکو بسک رد کیژتارتسا یروآبات درکیور اب ينیرفآراک
 يفیک شور عون زا ،اه هداد یروآدرگ شور رظن زا و يفاشتکا تیهام رظن زا ،یداینب فده ظاحل زا رضاح شهوژپ
 کیژتارتسا یروآبات درکیور اب ينیرفآراک هعسوت یزیرهمانرب لدم يحارط یارب داینب هداد هیرظن شور زا هک تسا
  .دش هدافتسا یرگشدرگ یاپون یاهراکو بسک رد
 یروآ بات هزوح رد یدیلک نیعلطم و ناگربخ زا رفن 11 اب هتفایراتخاس همین هبحاصم زا اه هداد یروآ عمج یارب
 دنمفده شور زا یریگ هنومن یارب .دش ماجنا نالیگ ناتسا رد یدرگموب و ينیرفآراک هعسوت یزیرهمانرب ،اهراکو بسک
 يلیصحت کردم یاراد هک هدوب اهنآ يگربخ و صصخت یانبم رب دارفا نیا باختنا .دش هدافتسا يفرب هلولگ هویش هب
 ،تالاقم یاراد رضاح قیقحت عوضوم صوصخ رد و دنشاب طبترم يیارجا راک هقباس لاس 2 لقادح هبرجت اب طبترم
 1نیبروک و سوارتسا کیتامتسیس شور زا ،اه هداد لیلحت یارب .دنشاب يیارجا هقباس ای و يشهوژپ یاه تیلاعف
 میهافم ماغدا اب و دش هدافتسا يباختنا یراذگدُنک و یروحم یراذگدُنک ،زاب یراذگدُنک يلصا ماگ هس رد (1331)
 طیارش ،یروحم هلوقم ای هدیدپ ،هنیمز ،يّللع طیارش هتسد شش رد اه هلوقم ،داینب هداد هیرظن شور هلیسو هب ،کرتشم
  .دش يحارط يمیاداراپ یوگلا تیاهنرد و دش جارختسا اهدمایپ و اهدربهار ،رگ هلخادم
 قیقحت هنیشیپ و یرظن درکیور
 یدرگموب ينیرفآراک و یدرگموب

 زا یرایسب و هتشاد یا هدنیازف دشر ریخا یاهلاس رد هک تسا یداصتقا یاهشخب نیرتمهم زا یرگشدرگ تعنص
 زا هزورما .(Eccles & Costa, 1996) دننک يم بسک تعنص نیا زا ار دوخ يعامتجا و یداصتقا عفانم اهروشک
 ،یرگشدرگ .(3391 ،ناراکمه و یرفظم) دوشيم دای يتامدخ تعنص نیرتگرزب و کاپ تعنص ناونع هب یرگشدرگ
-موب .(3391 ،نایبیبط و يتوهام) دوشيم بوسحم يگتفاینهعسوت و یراکیب ،رقف طیارش زا يیاهر یارب یراکهار
 یاهيگژیو و اضف زا هدافتسا رد لیامت داجیا و تیباذج هئارا اب یرگشدرگ یدج یاه هنوگ زا يکی ناونع هب یدرگ
 يگنهرف-يعامتجا ،یداصتقا یاه صخاش ءاقترا و دوبهب تهج یدرکراک نینچمه و نارگشدرگ یارب يیاتسور طیحم
 یاهدربهار زا يکی و (Faraji rad and Ehsani, 2010: 66) تسا هجوت دروم رایسب ،نابزیم هقطنم يطیحمتسیز و
 .(3391 ،ناراکمه و يمرک) دوشيم بوسحم رادیاپ هعسوت یارب رثوم
 تسا یرفس مسیروتوکا ای یدرگ موب (2111) مسیروتوکا يللملانیب نمجنا طسوت هدش هئارا فیرعت نیرخآ رب انب
 ،هدوب موبتسیز ظفاح هک یروط هب ،نتسناد ار تعیبط ردق و کاردا ،ندرب تذل یارب يعیبط یاه هبذاج هب هنالوئسم
 يلحم مدرم یداصتقا روآدوس یاه تیلاعف رد رگشدرگ نآ رد و هدش هقطنم مدرم يگدنز تیفیک یرادیاپ ببس
  .(Anup et al, 2015: 253) دنراد تکراشم

                                                                 
1 Strauss and Corbin 
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 ۀعسوت یارب رضاح لاح رد هک تسا یدرکیور نیرتلوادتم ،یرگشدرگ رادیاپ ۀعسوت یاتسار رد یدرگموب
 تیاعر ،نابزیم ۀعماج يگدنز تیفیک دوبهب ،رادیاپ یرگشدرگ یاهفده .دوشيم هدافتسا يعیبط قطانم یرگشدرگ
 يگتسبمه و يگنهرف ماجسنا و يگچراپکی ظفح ،تسیز طیحم تیفیک ظفح ،لسن کی نورد و اهلسن نیب یربارب
 بسک یدنمشزرا یاه هبرجت دنناوتب نادرگموب هک یا هنوگهب تسا تاناکما و تالیهست داجیا و عماوج نیب يعامتجا
 .(Franklin, 2003) دننک
 ار رادیاپ هعسوت ۀعومجم یازجا ۀمه هک ،دراد شقن رادیاپ ۀعسوت زا هعومجم هدرخ کی ناونع هب یدرگ موب هجیتن رد
 رد .دبای ققحت ،يعامتجا و یداصتقا هعسوت رانک رد تسیزطیحم زا تظافح ات دروآ يم مه درگ نزاوتم يلکش هب
 يعامتجا یاهشزرا و هافر ،يعیبط عبانم زا تظافح رب هوالع هک تسا هنالوئسم یرگشدرگ يعون یدرگ موب عقاو
 نابزیم مه يگدنز تیفیک دوبهب ثعاب یدرگ موب هک دندقتعم یدرگ موب نارادفرط .دریگ يم رظن رد مه ار يلحم مدرم
 دراد يلحم داصتقا رد يساسا شقن و هدومن تظافح يعیبط و يناسنا تسیز طیحم زا ،هدش (رگشدرگ) نامهم مه و
(Salehi, 2016).  
 يقلت يیاتسور قطانم رد هیاپ تامدخ دوبهب و يلام نیمأت یارب یاهلیسو ناونع هب دناوت يم یدرگ موب ،نیا رب هوالع
 و هیاپ یاهزاین وزج هک لقن و لمح تامدخ و قرب ،تشادهب ،ملاس و زیمت بآ ریظن يتامدخ .(6391 ،ناغمرا) دوش
 نازیرهمانرب نینچمه و نانیرفآراک هجوت دروم ریخا نایلاس رد یدرگ موب .دوش يم يقلت یزورما تاعامتجا يساسا
 بسک یارب يعبنم ناونعهب اهروشک زا یرایسب رد و تسا یرگشدرگ عاونا نیرتمهم زا يکی و هتفرگ رارق هعسوت
 :Lee et al., 2011) دوشيم بوسحم يیانبریز یاهراتخاس ۀعسوت و يصوصخ شخب دشر ،يیازلاغتشا ،دمآرد

413).  
 .(1391 ،ناراکمه و جنرتسد) تسا رادروخرب ينیرفآراک و یروآون تهج یدایز یاهتیلباق زا یرگشدرگ تعنص
 .تسا يیاسانش لباق يیاتسور و يعیبط قطانم رد یدرگموب یارب تصرف و تیفرظ نیرتشیب دهديم ناشن تاقیقحت
 دوبهب یارب يلحهار ناونعهب یدرگموب زا زین فلتخم یاهروشک رد يیاتسور یاهعسوت یاهتسایس زا یرایسب رد
 داجیا ،دوجو نیا اب .دوشيم دای يیاتسور ينیرفآراک و طسوتم و کچوک یاهراکو بسک هعسوت و نایئاتسور تشیعم
 یارب ار یدمآرد عونت يعون یرگشدرگ رد ينیرفآراک و یدرگموب هزوح رد طسوتم و کچوک یاهراکو بسک
 و یداصتقا یاه تیلاعف دناوتيم نآ شرتسگ و دنکيم مهارف يلام یاهراشف اب هلباقم روظنم هب يیاتسور یاهراوناخ
  .(Amini and Hashemi, 2008) دروآ دوجو هب يیاتسور قطانم رد ار ينوگانوگ لغاشم
 لاقتنا بجوم و هتشاد لابند هب ار رهش هب اتسور زا ترجاهم و یراکیب خرن شهاک و يیازلاغتشا ،دوخ ۀبون هب رما نیا
 تروص یاهشهوژپ .(Bobochiaris, 2013) دوش يم تامدخ شخب هب یرادماد و یزرواشک شخب دازام راک یورین
 رد یدرگموب یاهتیلباق دهديم ناشن یدرگموب درکیور اب یرگشدرگ یاهتیفرظ و اهتصرف هنیمز رد هتفرگ
 اهتلود يتیامح یاهدربهار هب یدایز رایسب يگتسباو فرط کی زا یداصتقا فلتخم یاهشخب دشر و يیازلاغتشا
 دنراد تیلاعف هزوح نیا رد هک تسا يیاهراکو بسک نابحاص هنانیرفآراک یاهتیلاعف نوهرم ،رگید فرط زا و دراد
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(Henderson, 2002: 48). هعسوت و داجیا دنمزاین هک دنهجاوم يیاهشلاچ اب یدرگ موب هزوح یاهراکو بسک اما 
 و صاخ یاهتیعقوم اب ههجاوم رد نامزاس یدنمناوت هدنهداقترا یروآبات تیفرظ .دنشابيم یروآ بات تیفرظ
 نامزاس تدم ينالوط یاقب هب و تسا مهم و هرظتنم ریغ ثداوح زورب نامز رد نیرفآ لوحت تامادقا هدننک عیرست
 .(Lengnick-Hall & Beck, 2009) دنک يم کمک
 کیژتارتسا یروآبات
 ،سیسات و یزادنا هار یاه تیلاعف اب موهفم نیا تسا اه يگتفشآ و نارحب ربارب رد تمواقم يیاناوت ينعم هب یروآ بات
 کمک اهراکو بسک هب و تسا طبترم کیژتارتسا تیریدم و راکو بسک یزیرهمانرب و نارحب و کسیر تیریدم
  .(Pal, 2013) دنهد همادا تیلاعف هب دنناوتب يطیارش ره رد هک دنک يم
 اه شلاچ اب هلباقم یارب مزال تیفرظ دوش يم ثعاب هک تسا یاهیور و یراتخاس یاه يیایوپ ،راکوبسک یروآ بات
 تبثم شرگن ،تیعقاو شریذپ ،يعامتجا طباور ،تردق رثؤم یاهراتخاس لماش روآ بات یاه نامزاس داعبا .دوش داجیا
  .(Luthans, et al., 2007) تسا تاطابترا و زیامت ،رییغت هب تبسن
 يیاسانش ،اهنارحب اب ههجاوم رد یزاس هدامآ یارب يتسیاب دنشاب هک یاهزادنا ره رد اه نامزاس دهديم ناشن تاقیقحت
 اه نامزاس رگید نایب هب .(Hatton, et al., 2012) دنهد ماجنا یزیر همانرب،اه نآ دادخر لامتحا شهاک و تارطاخم
 یاه شور هب اهراکو بسک یروآ بات .(Hummel and Välikangas, 2003) دنهد اقترا ار دوخ یروآ بات يتسیاب
 و نآ درکراک کرد قیرط زا یروآ بات درکلمع هک تکرش یاهيگژیو رب يخرب .تسا هدش یزاس موهفم يفلتخم

 فده اب يخرب .(Weick and Sutcliffe, 2007) دنتسه زکرمتم هدنرب شیپراتفر یریگراکهب اب نآ ظفح يگنوگچ
 ينتبم درکیور نارگشهوژپ يخرب و (Falasca et al., 2008) نیمات هریجنز يحارط و تیریدم هزوح رد موهفم هعسوت
  .(Gulati, 2010) دنا هدرک ذاختا ار یرتشم یاه هاگدید رب
 تسا يناهگان یاهدادیور عوقو ماگنه مواقم یاه یژتارتسا و راکو بسک لدم داجیا يیاناوت ،کیژتارتسا یروآ بات
(Hummel and Välikangas, 2003) دراد هراشا زیگنارب شلاچ طیارش رد یراگزاس و یریذپ قابطنا ظفح هب و 
(Sutcliffe and Vogus, 2003). تسا یروآون قیرط زا نامز لوط رد دوخ یزاسدیدجت يیاناوت یروآ بات 
(Reinmoeller and Baardwijk, 2005) و يیاسانش ار هدشن ينیبشیپ یاه يگتفشآ دناوت يم متسیس هنوگچ هکنیا و 
  .(Woods, 2015) دنک هرادا
 کی رب دناوت يم هک تسا يعیبط يیایالب ای اه کوش ،ثداوح زا يبایزاب و تمواقم تیفرظ ،راکو بسک یروآ بات

 متسیس کی .(Annarelli & Nonino, 2016: 301) دنراذگب ریثات يجراخ ای يلخاد تروص هب ،متسیس کی ای نامزاس
 ار زاین دروم تایلمع و دنک میظنت اهدادیور زا سپ ای نیح ،لبق ار دوخ درکراک دناوتب هک تسا روآ بات يتروص رد
 زا لبق هاگیاج هب ای (De Galizia et. al., 2016) دنک ظفح هرظتنم ریغ طیارش رد مه و راظتنا دروم طیارش رد مه
  .(Woods, 2015) ددرگزاب نارحب
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 یاهيگژیو زا یدرف هب رصحنم بیکرت زا تسا ترابع هک دنکيم ادیپ ينعم یروآ بات تیفرظ ،ساسا نیا رب
 درفهبرصحنم يشنکاو هئارا و یراج تیعقوم کرد یارب تکرش يیاناوت هدنهد اقترا هک ينمض و یراتفر ،يتخانش
 اب ههجاوم رد نامزاس یدنمناوت هدنهداقترا ،تکرش یروآ بات تیفرظ .(Lengnick-Hall and Beck, 2005) تسا
 هب هک تسا مهم و هرظتنم ریغ ثداوح زورب نامز رد نیرفآ لوحت تامادقا ماجنا هدننک عیرست و صاخ یاهتیعقوم
 یروآ بات لابند هب هک يیاهنامزاس .(Lengnick-Hall & Beck,2009) دنک يم کمک نامزاس تدم ينالوط یاقب
 لباقم رد دنناوتب هک دننک داجیا يتصرف ات دنتسه اه بیسآ و اه شلاچ ،اهنانیمطا مدع ندناسر لقادح لابند هب ،دنتسه
 هطساوهب ای و (Mallak, 1999; Mendonça & Wallace, 2015) دنهد ناشن بسانم شنکاو يطیحم ریغتم طیارش
 اب قابطنا یارب ار دوخ تیفرظ و دننک داجیا يتباقر تیزم دنناوتب تدمدنلب یریذپ فاطعنا نوچمه يیایوپ یاه تیلباق
  .(Pal et al., 2014) دنهد شیازفا تارییغت
 ينیرفآراک هعسوت یزیرهمانرب
 و رایسب شالت و تقو فرص اب مأوت هک دنناد يم ون یزیچ قلخ ار ينیرفآراک دنیارف (2111) ناراکمه و 1چیرسیه
 هجیتن ؛تسا لالقتسا و يصخش تیاضر ،يلام عبانم ندروآ تسد هب یارب يعامتجا و يحور ،يلام تارطخ شریذپ
 دمحا) دهد يم دنویپ رازاب یاه تصرف اب ار یروآون و تیقالخ هک دوش يم لصاح يمظنم یاه تیلاعف زا دنیارف نیا
 یداصتقا دربهار هب ينیرفآراک و هدش یدیلک تسایس کی هب لیدبت ينیرفآراک هعسوت زورما یایند رد .(1391 ،روپ

 .تسا هنانیرفآراک یاهتیلاعف و نانیرفآراک نوهرم اهروشک یداصتقا هعسوت و دشر .تسا هدش لیدبت هتفرشیپ عماوج
  .(2391 ،یوضر و يلاز) تسا ينیرفآراک هعسوت ،اهروشک یداصتقا تفرشیپ و هعسوت هب يبایتسد همزال ور نیا زا
 هک تسا لیلد نیمههب .تسا هدوب اهنآ هب ناراذگ تسایس هجوت و يتلود یاهتیامح هدننک هیجوت ،نانیرفآراک درکلمع
 ,Stevenson & Lundstrum) دننک داجیا يتباقر و ایوپ هنانیرفآراک داصتقا هنوگچ هک دنتسه نیا لابندهب اهروشک

 Acs) دنوشيم میظنت نانیرفآراک یاهتیلاعف یارب طیارش لیهست فده اب اهتسایس زا يمهم شخب ،هزورما .(2001

et al., 2016). و يعامتجا ،یداصتقا یدج ترورض کی ينیرفآراک گنهرف جیورت و ينیرفآراک هعسوت نیاربانب 
  .(Bjuggren et al., 2010) تسا يسایس
 هعسوت یزیرهمانرب هنیمز رد یدودحم شناد نانچمه و تسا روهظ لاح رد هزوح کی ينیرفآراک هعسوت یزیرهمانرب
 تراجت و هعسوت نامزاس .(Shankar & Nithyananda, 2017) دراد دوجو لقتسم هزوح کی ناونعهب ينیرفآراک
يم اه  راکو بسک یزادنا ه ار لیهست و اه  تیفرظ یزاساه ر ار ينیرفآراک هعسوت یزیرهمانرب 1(داتکنآ) دحتم للم نامزاس
 و یداصتقا دّللوم یاهشنک تیاده ،ينیرفآراک ۀعسوت یزیرهمانرب .(Stevenson & Lundström, 2005) دناد
 دراد دیکات کچوک یاه راکوبسک و دارفا رب دنیارف نیا .(Rigby & Ramlogan, 2013) تسا دارفا یارب يعامتجا
(Norback et al., 2014). یاه تکرش ۀدنهدشرورپ و زاسرتسب یداصتقا ماظن دهديم ناشن يبرجت دهاوش 
 خرن ای کچوک یاهراکو بسک رامش رب ندوزفا یارب هک تسا یداصتقا ماظن زا رترب ،الاب دشر اب هنانیرفآراک

                                                                 
1 Hisrich 
2 UNCTAD 
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 هب رجنم ،ينیرفآراک هعسوت یزیرهمانرب یارب شالت هک تفگ ناوتيم اذل .(Shane, 2008) دنکيم شالت يلاغتشادوخ
 & Mintrom) دننک يم جیسب دوخ یداهنشیپ یاه یروآون زا ينابیتشپ یارب ار نارگید و هدش دیدج یاه تصرف داجیا

Luetjens, 2017).  
 نونکات یدرگموب رد ينیرفآراک نینچمه و اهراکو بسک یروآبات ،ينیرفآراک هعسوت یزیرهمانرب صوصخ رد
 دهديم ناشن يملع عبانم رد وجتسج و يشهوژپ یاه هاگیاپ يسررب اما هدش ماجنا ازجم روطهب یددعتم یاهشهوژپ
 یاپون یاهراکو بسک رد کیژتارتسا یروآبات درکیور اب ينیرفآراک هعسوت یزیرهمانرب لدم يحارط عوضوم
 .تسا هدش هئارا 1 لودج رد اهنآ جیاتن و تاقیقحت نیرتمهم زا يخرب .تسا هدنام لوفغم نونکات یرگشدرگ

1 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم .شهوژپ عوضوم اب طبترم یجراخ و یلخاد تاقیقحت جیاتن هصالخ -1 لودج 114 
 اه هتفای و جیاتن ناونع ناگدنسیون

 و خرهاش يتشدهد
 (1391) ينالصا

 شناد تیریدم و قالخ وج رثا يسررب
 یاهتکرش ينامزاس یروآبات رب یرتشم

 يتارداص

 یرتشم شناد تیریدم و هتشاد تبثم رثا نامزاس یروآبات و یروآون یاهتیلباق رب قالخ ّووج دهديم ناشن اه هتفای
-بات رب ،نیبشیپ ریغتم کی ناونعهب یروآون یاهتیلباق .دوشيم هتخانش یروآون یاهتیلباق رب رثؤم لماع ناونعهب
 .دراد رادانعم تبثم ریثأت نامزاس یروآ

 يناعنک و يبیبح
 (1391) يناشاک

 هعسوت رب یدربهار ينیرفآراک ریثات
 مسیروتوکا ينیرفآراک

 و عبانم کیژتارتسا تیریدم ،هنانیرفآراک گنهرف ،هنانیرفآراک یربهر ،هنانیرفآراک تینهذ ،یدربهار ينیرفآراک
 .دراد ریثات مسیروتوکا ينیرفآراک هعسوت رب هعسوت و تیقالخ یریگراکب

 ناراکمه و يفطل
(6391) 

 ينیرفآراک هب لیامت رد شزومآ شقن
 یدرگ موب

 شیازفا اب و دراد دوجو تبثم يگتسبمه و رادانعم هطبار يهاگآ و شزومآ نازیم و يتسیروتوکا ينیرفآراک هعسوت نیب
 دبای يم هعسوت هقطنم رد یرگشدرگ ينیرفآراک نازیم ،يهاگآ و شزومآ نازیم

 ينامیا و یرایزمرو
(6391) 

 يیاتسور یاهراکوبسک یروآ بات لیلحت
 ناکلم ناتسرهش رد

 یزیرهمانرب ،راوناخ تیامح ،يبلط تیقفوم ،نایرتشم اب لماعت ،یرگنهدنیآ و قباطت ناوت لماع شش داد ناشن جیاتن
 .دننکيم نییبت ار يیاتسور یاهراکوبسک یروآبات هزاس سنایراو دصرد 36 عومجم رد ،تلود تیامح و یدربهار

 و یرادیق يساجس
 (4391) ناراکمه

 ينیرفآراک هعسوت یاهدربهار یدنب تیولوا
 يیاتسور قطانم رد مسیروتوکا

 هزوح رد يیاهراک و بسک یزادنا هار یارب ناییاتسور هب هرهب مک یرابتعا و يلام تالیهست و عبانم هئارا دربهار
 هعسوت یارب یزیر همانرب ظاحل هب تیولوا نیرتالاب یاراد 111/9 تیباذج هرمن عومجم اب يیاتسور یرگشدرگ
 .دشاب يم هقطنم رد يتسیروتوکا ينیرفآراک

 ناراکمه و ناگرک
(3111) 

 یاه هدکشناد رد ينامزاس یروآبات
 راکوبسک

 یارب اهنامزاس تیفرظ و هدرب الاب ار برخم و راگزاسان یاهدادیور زا سپ یاهراکوبسک یاقب تیفرظ یروآبات
 داجیا نامزاس هب یاهبرض دنناوتب ای هدش رضم تاقافتا هب لیدبت تاقافتا نیا هکنآ زا شیپ اهدادیور و طیارش اب قباطت
  .دهديم شیازفا ار دنوش نارحب عوقو هب رجنم ای دننک

 (3111) سیدیزنارف
 یرگشدرگ راکو بسک کی يسررب
 يعامتجا

  .دننک يم عیزوت ار ناعفنیذ همه نیب ار شزرا و هدوب الاب تیفیک اب يتسیروت یالاک دیلوت هب رداق اهراکو بسک

 (1111) رییچ و ویل
-بات و رییغت ،یزاسيناهج یاه هتخومآ
 یرگشدرگ یاهتیلاعف رد یروآ

 رب رثوم لماوع و تسا هدش دیکات یرگشدرگ هعسوت و یروآبات ،يعامتجا تارییغت ریظن يلماوع رب شهوژپ نیا رد
 و یروآون ،يمومع شخب یاهنامزاس ،يعامتجا تارثا ،يناسنا لماع لماش هک دنهديم لیکشت يیاهریغتم ار اهنآ
  .دناديم رگشدرگ داصتقا

 ناراکمه و ونیوکآ
(1111) 

 مسیروت يعامتجا ينیرفآراک بوچراچ
 رادیاپ هعسوت یارب

 یاهزادنا مشچ و مسیروت يعامتجا ينیرفآراک لوصا و يمومع ينیرفآراک ،هعماج هعسوت میهافم يموهفم بوچراچ رد
 .دش داهنشیپ هعماج یاه هیامرس

 ناراکمه و ایتاک
(1111) 

 یروآبات يبایزرا یاهدرکیور
 کی ،هدش یزاسموهفم اهنآ تایصوصخ و اهصخاش و يسررب هزوح نیا یرظن یاهبوچراچ شهوژپ نیا رد
  .دش هئارا کچوک یاهراکوبسک رد هدافتسا یارب یدربراک درکیور

 مدقم یروهظ
(1111) 

-بات یارب کیتامتسیس یدرکیور هئارا
 اهراکوبسک یروآ

-مواقم هب رجنم هک تسا یرازبا یروآبات و هدش– رادیاپ هعسوت هب رجنم اهراکوبسک یروآبات دهديم ناشن جیاتن
 دوجوم طباور زا یرادهگن و تظافح ثعاب و هدش اهبوشآ و تارییغت بذج یارب ار اهنآ يیاناوت و اهمتسیس یزاس
  .دوشيم متسیس رصانع نایم

 ناراکمه و کوشآ
(1111) 

 يبایزرا بوچراچ رد مسیروتوکا ۀعسوت
 یرادیاپ

 اتیاهن و هدش ماجنا هعلاطم دروم هقطنم رد رادیاپ مسیروتوکا شرتسگ رب رثوم لماوع يیاسانش فده اب قیقحت نیا
 .دش هئارا رادیاپ مسیروتوکا یارب يبوچراچ نینچمه .دش صخاش 12 نیودت هب رجنم

 ناراکمه و امیل ید
(6111) 

 و مسیروتوکا یاه تکرش یزاسدنمناوت
 يموق هعسوت

 تسا کدنا عبانم نازیم هکيلحم قطانم رد ات تسا ریذپ ناکما مسیروتوکا ينیرفآراک قیرط زا يلحم تاعامتجا تیوقت
 .دوش داجیا مزال یاه قوشم

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هعلاطم دروم هقطنم
 تشر رهش تیزکرم هب روشک يلامش یاهناتسا زا يکی نالیگ ناتسا .تسا هدش ماجنا نالیگ ناتسا رد شهوژپ نیا
 زا و لیبدرا و ناجنز یاه ناتسا اب برغ زا ،نیوزق ناتسا اب بونج زا ،ناردنزام ناتسا اب قرش بونج زا هک دشابيم
 ار نآ قرش و قرش لامش یاهزرم زا یا هدمع شخب و تسا کرتشم زرم یاراد ناجیابرذآ یروهمج روشک اب لامش
  .دهد يم لیکشت رزخ یایرد لحاوس زین
 تلایا نآ زا شیپ هقطنم نیا .دش دراو لقتسم ناتسا ناونعهب ناریا یروشک تامیسقت رد 4491 لاس زا نالیگ ناتسا
 .تسا ناریا لامش تیعمجرپ ناتسا نیمود و روشک تیعمجرپ ناتسا نیمهد ،نالیگ .دشيم هدناوخ شلاوط و نالیگ
 ينامحر) دراد روشک رد ار موس هاگیاج هک تسا عبرم رتمولیک ره رد رفن 111 اب ربارب ناتسا نیا رد تیعمج مکارت
  .(3391 ،يیالکریت
 تعسو اب و يقرش لوط 12 69' ات 14 49' نیب و يلامش ضرع 19 11' ات 69 49' يیایفارغج تاصتخم اب ناتسا نیا

 لاس یرامشرس قبط نآ تیعمج و دهد يم لیکشت ار ناریا روشک تحاسم زا دصرد ./1 ،عبرم رتمولیک 12391
 94 ،ناتسرهش 61 یاراد یروشک تامیسقت رد تارییغت نیرخآ ساسا رب نالیگ ناتسا .تسا رفن 636619261 ،2391
 ظاحل هب نالیگ .تسا یدابآ 2131 یاراد 2391 لاس رد نینچمه ناتسا نیا .تسا رهش 34 و ناتسهد 311 ،شخب
 ،برغ لامش يحاون ،نالیگ هگلج مان اب نآ راومه شخب .تسا رگیدکی زا زیامتم و ربارب شخب ود یاراد يفارگوپوت

 شخب .تسا ایرد هب يهتنم یاهدور يتفربآ قطانم و ایرد لحاوس لماش و هتفرگ رب رد ار ناتسا زکرم و قرش
 نینچمه .تسا (زربلا یاه هوک برغ) يقرش و (...و هلوسام ،شلات یاه هوک) يبرغ یاه هوک هتشر لماش زین يناتسهوک
 .دسرب مه رتم يتناس 191 هب دیاش هنایلاس شراب هک يیاج ات تسا ناوارف شراب یاراد نالیگ هقطنم

 
 نالیگ ناتسا تیعقوم .1 هشقن

 .1391 ،روشک یرادربهشقن نامزاس :عبنم 

 ظاحل هب نالیگ ناتسا .تسا یرگشدرگ یاه هبذاج ،نالیگ ناتسا یداصتقا و يگنهرف یاه هبنج نیرتمهم زا يکی
 هنالاس هک دوريم رامش هب ناریا یرگشدرگ یاهبطق زا ،يخیرات و يگنهرف ثاریم و ينغ تعیبط زا یرادروخرب
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 هعلق ژد و هلوسام یاتسور هب ناوتيم هلمج زا .دنکيم دوخ بذج روشک رسارس زا ار رگشدرگ نویلیم 2 زا شیب
  .درک هراشا اراتسآ و يلزنا یاهرازاب و ناجیهال رهش ،نموف رد ناخدور
 يکی ناونعهب یرگشدرگ هب هجوت هک تفگ ناوتيم نالیگ ناتسا هعسوت رد نآ شقن و یرگشدرگ تیمها صوصخ رد
 شرتسگ لاح رد تعرسهب هعسوت لاحرد یاهروشک رد صوصخهب ناهج داصتقا رد راذگریثأت و مهم یاهشخب زا
 دناوتيم عماوج يگنهرف و يعامتجا ،یداصتقا هعسوت رد ار يمهم شقن ورشیپ تعنص کی ناونعهب یرگشدرگ .تسا
 هعسوت لاحرد یاهروشک رد صوصخب يعیسو روطهب یرگشدرگ یاقترا و هعسوت هزورما ،لیلد نیمه هب .دیامن افیا
  .تسا هتفرگرارق اهتلود راک روتسد رد و هدش هتفریذپ
 تسا یرایسب يطیحم تسیز و يعامتجا و یداصتقا تاریثأت هدنرادربرد هراومه یرگشدرگ هک تسا هدرک تباث هبرجت
 یرگشدرگ یاهدمآرد و دننکيم تفایرد یرگشدرگ زا ار ناشيعامتجا و یداصتقا عفانم اهروشک زا یرایسب هکیروطهب
 نویلیرت 166 دودح 4111 لاس رد يناهج داصتقا یارب یرگشدرگ .دنربيم راک هب هقطنم یاهتخاسریز هعسوت یارب ار
 ار (لغش 11 ره زا لغش 1) لغش نویلیم 111 و (يناهج يلخاد صلاخان دیلوت زا دصرد 11 دودح ينعی) دمآرد رالد
 .(Batala et al., 2017) تسا هدومن داجیا

 
 .نالیگ ناتسا .2 هشقن

 https://www.mdpi.com :عبنم 

 نوناک ناوتيم ،نالیگ ناتسا يیایفارغج و يمیلقا طیارش هطساوهب هک تسا یدرگموب ،یرگشدرگ یاه هبنج زا يکی
 یاهتصرف و لیسناتپ هک تسا نآ زا يکاح تاعلاطم و دهاوش .تسناد یدرگموب ار نالیگ ناتسا یرگشدرگ هجوت
 نیرت مهم زا يکی ناونع هب نالیگ ناتسا .دراد دوجو نالیگ ناتسا رد یرگشدرگ زا هبنج نیا هعسوت یارب يناوارف
  .تساروشک رد نادرگ تعیبط یاهدصقم
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 و یرگشدرگ و یدرگموب هعسوت رد ناتسا نیا مهم یاه هیامرس هدنهد ناشن ،يعیبط یاه هاگتسیز هزوح رد الاب ناوت
 ناونعهب یددعتم یاهاضف .تسا هزوح نیا رد ينیرفآراک و یرگشدرگ یاهتیلاعف هزوح رد فلتخم دارفا بذج
  .تسا هدش هدنکارپ نالیگ ناتسا رد طبترم رصانع و يبناج تامدخ اب هارمه یدرگموب یاه هبذاج
 ،ينس یاهيگژیو ،نارگشدرگ دمآرد نازیم هب ناوتيم یدرگ موب یاهدصقم رد یرگشدرگ یاضاقت رب رثؤم لماوع زا

 ،رگشدرگ دیلوت هیحان يعامتجا و يسایس ،یداصتقا تیعضو ،اه هزیگنا و قیالع عون ،نارگشدرگ يلیصحت و يسنج
 أدبم و دصقم یاهتیدودحم ،اه هناسر و تاغیلبت شقن ،يترفاسم تامدخ ،دصقم تاعالطا هب يسرتسد نازیم

 و تامدخ هعسوت حطس ،یرگشدرگ دصقم و أدبم تاررقم و نیناوق ،یرگشدرگ فده ،رازاب ،تینما ،یرگشدرگ
 دصاقم هب یدورو نارگشدرگ دادعت ،یرگشدرگ رد نیون یاهیروانف زا هدافتسا نازیم ،يمیلقا طیارش ،اهتخاسریز
 سوملمریغ و سوملم یاه هبرجت کاردا و اه هاگدید شرگن ،يگدنز کبس ،نارگشدرگ یاه هنیزه ،یرگشدرگ

 .(1391 ،يجورا و ماسح) درک هراشا هریغ و یرگشدرگ

 
 نالیگ ناتسا یدرگموب یاهنوناک یگدنگارپ .3 هشقن

 1391 ،يجورا و ماسح :عبنم 

 ،تسا صخشم هشقن نیا رد هک روطنامه .تسا هدش هئارا نالیگ ناتسا یدرگموب یاهنوناک يگدنکارپ ،9 هشقن رد
 جیاتن و اهيسررب .تسا هدنکارپ نالیگ ناتسا طاقن يمامت رد نآ اب بسانتم یاهراکوبسک و یدرگموب یاهتیلاعف
 ناطیش راشبآ ،يلزنا يلحاس راولب ،ناخدور هعلق ،هلوسام يقالیی قطانم ،نالیگ ناتسا رد دهديم ناشن نیشیپ تاقیقحت
 یدرگموب طاقن زا اهنآ يمامت هک دنشاب يم اراد ار نارگشدرگ شریذپ هجرد نیرتالاب زا يلزنا بالات و زبس ماب ،هوک
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 نالیگ ناتسا یرگشدرگ تعنص هعسوت رد اهشقن نیرتمهم زا يکی ،یدرگموب تفگ ناوتيم نیاربانب .دنشابيم ناتسا
 .دنکيم یزاب ناتسا نیا رد ار يیازلاغتشا و یدمآرد حطس ءاقترا نینچمه و
 اه هتفای
 درکیور رب ينتبم يشنیزگ و یروحم ،زاب یراذگدک دنیآرف زا ناگربخ اب هبحاصم زا لصاح یاه هداد لیلحت یارب

 هب و دمآرد دنس کی تروصهب ناگربخ اب هبحاصم نتم ادتبا بیترت نیدب .دش هدافتسا داینب هداد شور کیتامتسیس
 یدنب هلوقم و یزاس موهفم ،یراذگ مان هب هک تسا لیلحت دنیآرف زا لوا شخب ،زاب یراذگدک .دندش یراذگدُنک کیکفت
 .تسا هدش هدروآ همادا رد اهدک زا یا هنومن .دزادرپ يم اه هداد قیقد لیلحت و هیزجت هار زا هدیدپ

  1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم .زاب یراذگدُکک هلحرم رد هدش جارختسا یاه هلوقم هنومن -2 لودج
 زاب یاهدک
 یوق يعامتجا یاه هکبش لیکشت
 دوجوم یاه تصرف و اه تیفرظ مامت زا یریگ هرهب

 هاگتماقا رد رقتسم هیلوا تاناکما کمک اب ناگتشذگ موسر و ننس و بادآ یروآدای هب

 هنارکتبم و هناقالخ هوجو زا تاناکما هب هاگن

  يمومع طباور کمک اب يعامتجا یاه هکبش تیوقت

 نامتخاس يیابیز و یرامعم هب هجوت

 يطیحم یاه هبذاج نتشاذگ شیامن هب تهج دیدج یاه یروانف زا یریگ هرهب

 یرادروبنز نوچمه هتسباو یاه لغش زا نتفرگ کمک
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رد الاب لوادج زا جرختسم (میهافم ای اه هلوقم) اهدک هک تسا لیلحت و هیزجت زا مود شخب ،یروحم یراذگدک
 فده .دندش کیکفت رگیدکی زا (یروحم یراذگدُنک ) اهدک هداوناخ لیکشت تهج و شیالاپ ،هیلوا یراذگدُنک هلحرم
 زا جرختسم یروحم یاهدک زا یاهنومن .دنا هداوناخ کی هب قلعتم هک تسا يیاهدک یدنبهتسد ،شخب نیا ماجنا زا
 .تسا هدش هئارا همادا رد اه هبحاصم

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم .یروحم و زاب یراذگدُکک هلحرم رد هدش جارختسا یاه هلوقم زا یاهنومن -3 لودج
 یروحم یاهدک زاب یاهدک
 يلحم و يیایفارغج و يموب یاه تیفرظ هب فارشا و يیانشآ

 هقطنم يعیبط و يناسنا ،یرکف یاه تیفرظ مامت زا یریگ هرهب اهنآ زا یرادرب هرهب و اه تیفرظ يیاسانش
 يلوصا و دنمفده تامدخ هئارا
 لمکم و يبناج یاه لغش رب دیکات

 اه تیلاعف شرتسگ لمکم لغش نتشاد
 ... و اذغ ،اهروت ،رویط و ماد ،یزرواشک لثم يبنج یاه تیفرظ زا یریگ هرهب

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه نآ نایم طباور و هدش یدنب لومرف میهافم و تالوقم نآ رد هک تسا يفیک لیلحت ينایاپ ماگ يشنیزگ یراذگدک
 نیا رد .دوش يم يهتنم هیرظن نیودت هب عازتنا دنیارف يط رد و هدش زاغآ اه هداد زا هک یراذگدُنک دنیارف .دوش يم میسرت
 هب و یراذگدُنک میاداراپ کمک هب هلحرم نیا رد .دوش يم نایب هکبش کی بلاق رد زکرمتم یاهدک نایم طابترا هلحرم
 يفیک لدم یدنب تروصهب ،هدمآ تسدهب ناگربخ اب وگتفگ جیاتن ریسفت و نیشیپ یاه شهوژپ هعلاطم زا هچنآ کمک
  .دش هتخادرپ شهوژپ
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  .یرگشدرگ یاپون یاهراکو بسک رد کیژتارتسا یروآبات درکیور اب ینیرفآراک هعسوت یموهفم لدم -2 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 يشهوژپ يملع درواتسد و یریگهجیتن
 و قیمع هبحاصم رب زکرمت اب داینب هداد شور زا هدافتسا اب نآ رد هک دشاب يم يفیک یاه شهوژپ عون زا رضاح شهوژپ
 یاپون یاهراکو بسک رد کیژتارتسا یروآبات درکیور اب ينیرفآراک هعسوت یزیرهمانرب لدم هئارا هب هتفایراتخاس همین
 و میهافم ،قیقحت هنیشیپ و یرظن ينابم دنمماظن رورم زا یریگ هرهب اب لوا هلحرم رد .تسا هدش هتخادرپ یرگشدرگ
 يیاهن یوگلا و هدش ماجنا ناگربخ اب قیمع یاه هبحاصم دعب ماگ رد و دش جارختسا عوضوم اب طبترم هیلوا یاهمت
 یراذگدک و یروحم یراذگدک ،زاب یراذگدک يلصا ماگ هس رد داینب هداد شور دنمماظن يسانششور ساسا رب
  .دمآ تسدهب يباختنا
 و دنیآرف نیا جیاتن .تفرگ رارق يسررب دروم قیقحت یاه هتفای یریذپدامتعا و یریذپرابتعا ،شهوژپ دنیآرف همادا رد
 مهف ساسارب رگشهوژپ و تفرگ رارق يسررب دروم ناگربخ و یدیلک نیعلطم طسوت اددجم هدش لصاح یاهيجورخ
 شهوژپ یاه يندومزآ اب ددجم یاه هبحاصم و دوجوم یرظن تایبدا ،یراذگدک يمیاداراپ لدم یروحم هدیدپ زا دوخ
 يحارط يیاهن لدم ،يیاهلیدعت و تاحالصا ماجنا اب ؛هاگشناد دیتاسا و رما ناصصختم يحالصا یاهرظن تفایرد و
 .(1 لکش) دش
 قلخ و فشک ،يیاسانش و هنانیرفآراک یرایشوه) هنانیرفآراک تینهذ لماش شهوژپ نیا رد هدش يیاسانش يّللع طیارش
 کیژتارتسا زادنا مشچ ،یروانف رب ينتبم ينیرفآراک ،هنانیرفآراک یاهيگژیو ،هنانیرفآراک یربهر و شیارگ ،(اه تصرف
-تصرف قلخ و فشک ،يیاسانش و هنانیرفآراک یرایشوه هنیمز رد .تسا شقن یوگلا يفرعم و يیاسانش و هنانیرفآراک
 و يشخب تینیع ،هعسوت ،قلخ ،تصرف رب ينتبم لمع و رکفت رب (1111) ساد و (1111) ناراکمه و رفرهورف ،اه
 یریگ هرهب و یزادنا هار نآ لابند هب و تصرف قلخ و فشک رب (6111) ،ناراکمه و یور-وتاد یونک ،اه شزرا دیدجت
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 سرف و چار ،يسانشتصرف رد شاداپ تفایرد و ندرک کسیر هب لیامت رب (1111) ،چربیه و اگایلآ ،اه تصرف زا
 ،یریذپرطخ ،يهورگ راک هب لیامت رب (1111) ساد نینچمه ،تیعطق مدع و ندوب دیدج ،یریذپرطخ رب (1111)
  .دناهتشاد دیکات شزرا یزاسرثکادح ،یروآون هدیا یریگیپ ،ارجا ،تیاده ،داجیا
 ،(1111) ناراکمه و کینلیژ (3111) ناراکمه و نیووک ،(1111) رگورک ،هنانیرفآراک شیارگ صوصخ رد يفرط زا
 ار هنانیرفآراک شیارگ (1111) ناراکمه و ينک کم و (1111) ناراکمه و نستاو ،(1111) ناراکمه و وکتاروک
 تیریدم هلیسو هب یریذپکسیر یوق شیارگ و نتشاد يمجاهت تباقر هب شیارگ ،هدرتسگ ينف و لوصحم یروآون
 و سنوی تاقیقحت ،هنانیرفآراک یاهيگژیو هنیمز رد .میتفای تسد جیاتن نیمه هب زین شهوژپ نیا رد هک دناهتسناد
 دیت و تناسب ،(4111) ،رکارد ،(1111) ناراکمه و یاسوی ،(6111) ناراکمه و ندراگنجیو ،(1111) ناراکمه
  .تسا هدوب هجوت دروم (1111) ،ناگروم و زگاه و (2111) ،نیکپمال و سد ،(1111)
 ناکلام یروآ بات رب رثوم یدرف یاه يگژیو زا رییغت هب لیامت و يگدنز ۀبرجت ،تبثم شرگن ،نیشیپ تاقیقحت رد
 زادنا مشچ هنیمز رد .(3111) زمایلیو کم و زتراوش شهوژپ رد هلمج زا .تسا هدش يیاسانش اهراکو بسک
 نوسماس و نوسوال ،(4131) یاروم ،(1111) ناراکمه و ویامات ،(2111) نوب تاقیقحت رد زین هنانیرفآراک کیژتارتسا
 داعبا تاقیقحت نیا رد .تسا هدش دیکات (9111) دنلریآ و (1111) نارگید و تیه ،(1111) زاملیی و نامکآ ،(1111)
 دیدجت ،یزاسهکبش ،یروآون ،هنانیرفآراک یربهر ،هنانیرفآراک گنهرف ،هنانیرفآراک تینهذ لماش کیژتارتسا ينیرفآراک
  .تسا هدوب ينامزاس یریگدای راکو بسک لدم و ينامزاس یزاسزاب ،کیژتارتسا

 ،ينیرفآراک گنهرف تیوقت و داجیا ،یدرگ موب طیحم رد هناروآون و هناقالخ یاضف داجیا لماش یاهلخادم طیارش
 و ينامزاس نورد یاهيگنهامه و يمومع طباور ،نارگشدرگ و نایموب ،نانیرفآراک نیب یزاس هکبش ،یرادم یرتشم
 ارپوک و اکسنوجاجان ،یروآون و قالخ وج هنیمز رد .تسا نارگشدرگ اب يلحم هعماج يعامتجا لدابت و ناعفنیذ
 و زناتول ،اقب یارب شالت ،یریذپ تباقر ،درکلمع دوبهب ،یروآون ،دعاوق رییغت رب (4111) ناراکمه و لاپ ،(4111)
 رب (1111) زکیو ،اه شلاچ اب هلباقم یارب تیفرظ داجیا و یاهیور و یراتخاس یاه يیایوپ رب (1111) ناراکمه
 ينیرفآراک گنهرف داجیا رب (9111) ناراکمه و يلتراه .دناهتشاد دیکات ،یریذپتباقر رب (1111) وه يل ،یریذپقابطنا
 و رنیتسا ،کرتشم فده و يگنهامه ،یراگزاس و رییغت ،يکباچ ،یزاسدنمناوت رب (9111) زنومیا ،نامزاس کی رد
 و یراکمه رب (4111) یریلک و رنیاتشا ،یزاس هکبش و یراکمه و دوجوم راکو بسک ينابیتشپ رب (4111) یرالک
  .دنا هتشاد هجوت عفنیذ یاه هورگ و ينامزاس نورد یاه يگنهامه و طباور رب (9111) پَگا و کناو ،یزاسهکبش
 لماوع ،يعامتجا و یداصتقا نالک طیحم ،هناروانف و يمومع یاه تخاسریز هعسوت لماش قیقحت نیا یاهنیمز طیارش
 هدش يیاسانش اهنآ ندوب درفهب رصحنم و طیحم رد دوجوم یاه هبذاج عون ،(رازاب و يمومع شخب ،تلود) یداهن
 رب دیکات اب (1111) ناراکمه و ایتاک ،يعامتجا تارییغت رب دیکات اب (1111) رییچ و ویل تاقیقحت رد دراوم نیا .تسا
 یارب يمومع شخب یاهداهن و تلود شقن رب دیکات اب (1111) ناراکمه و جیپ ،اهراکوبسک تیلاعف یاضف دوبهب
 هدنیازف لماعت ،يلحاس يحاون رد ينیرفآراک یاهتصرف ۀعسوت ،یرگشدرگ طسوتم و کچوک یاهراکو بسک ۀعسوت
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 هعسوت رب ار يطیحم لماوع (4111) ارپوک و اکسنوجاجان نینچمه .تسا هدوب يمومع تشادهب و هافر نیب
  .دنا هتسناد رثوم یرگشدرگ

 یاهراکو بسک رد کیژتارتسا یروآبات درکیور اب ينیرفآراک هعسوت لماش شهوژپ نیا یروحم (هلوقم) هدیدپ
 ساگناکلیو و لمه ،(1111) ناراکمه و نوتیه تاقیقحت رد کیژتارتسا یروآ بات هنیمز رد .تسا یرگشدرگ یاپون
 زاملیی و نامکآ ،(1111) نوسماس و نوسوال ،(4131) یاروم ،(1111) ناراکمه و ویامات ،(2111) نوب ،(9111)
  .تسا هدش دیکات (9111) دنلریآ و (1111) نارگید و تیه ،(1111)
 ينوناق ،يسایس ،یرادا ،يلام یاه تیامح ،يعامتجا یاه هکبش یزادناهار و هعسوت لماش شهوژپ نیا یاهدربهار
 .تسا شناد تیریدم و اه تراهم یزاسهب ،هقطنم یدرگموب یاه هبذاج یزاسدنرب و يبایرازاب ،تاغیلبت هدننک لیهست
 هب کرد ،هناروانف یاهیروآون و اهبیکرت ،اهماغدا ،یزاس يناهج ،تباقر تدش ،راکوبسک یاهطیحم رد يیایوپ
 و لمه ،(1111) ناراکمه و نوتیم ،(6111) لناد وا تاقیقحت رد تارییغت نیا هب حیحص خساپ و اهشلاچ عقوم
 دوبهب رب هک (1111) يناسحا و يجرف و (6111) ناراکمه و یور-وتاد یونک ،(1111) ویجور ،(2111) ساگناکلیو
 .دناهتشاد دیکات نابزیم هقطنم يطیحم تسیز و يگنهرف- يعامتجا ،یداصتقا یاه صخاش ءاقترا و
 یاهتصرف زا یرادرب هرهب ،یدرگموب یاهراکو بسک یریذپ فاطعنا و یزاس مواقم ،یرادیاپ لماش زین اهدمایپ
 و يگداوناخ یاهراکو بسک دشر و داجیا ،(يطیحم تسیز و یداصتقا ،يعامتجا-يگنهرف) رادیاپ هعسوت ،راکو بسک
 نیا رد .تسا سوکعم ترجاهم و نینکاس یارب اتسور تیباذج و يلحم داصتقا يیافوکش و يعامتجا هافر ،يیاتسور
 عفانم رب (6331) اتساک و لسکا ،اه نامزاس یروآ بات اقترا رب (9111) زاگناک لیو و لمه و (1111) ویجور ،هنیمز
 تسیز زا تظافح رب (2111) ناراکمه و پونآ ،یرگشدرگ یاهدمآرد هدافتسا و یرگشدرگ يعامتجا و یداصتقا
 ،يیاتسور داصتقا ۀعسوت رب (2111) لیرباگ و (9111) سیرایچوبوب (6111) يحلاص ،(9111) نیلکنارف ،موب

 یاهداهنشیپ ًالاتیاهن .دناهدرک هجوت ناییاتسور یارب باذج طیحم داجیا و یزرواشک هب يگتسباو یارب ينیزگیاج
 :زا دنترابع یرگشدرگ یاهراکو بسک رد کیژتارتسا یروآبات درکیور اب ينیرفآراک هعسوت

  دلوم لاغتشا داجیا روظنم هب هقطنم رد ينیرفآراک یاه تصرف يیاسانش روظنم هب یزیر همانرب -

 یدرگموب یاهراکو بسک تیلاعف هدننک لیهست ينوناق و یداهن ،ينف یاهتیامح -

 یرگشدرگ یاهراکو بسک یاقب یارب شالت و اهنآ اب هلباقم يگدامآ و اهشلاچ عقوم هب کرد -
 يتیریدم و یدرف یاهتراهم یزاسهب و شزومآ رب دیکات و ينیرفآراک گنهرف تیوقت -

 یدمآرد عبنم کی هب یرگشدرگ یاهراکو بسک نابحاص تشیعم يگتسباو مدع -

  يمدرم یاه تکراشم بذج و يمدرم یاهداهن يهد نامزاس و تالیکشت داجیا -

 یرگشدرگ یاهراکو بسک یریذپتباقر رب دیکات اب راکو بسک لدم یزاسزاب -
  کیژتارتسا یروآ بات و يناهگان یاهدادیور عوقو ماگنه مواقم یاه یژتارتسا يیاسانش -
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