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 هدیکچ
 صاصتخا دوخ هب یرهش تاعلاطم رد ار زکرمت و تیمها نیرتشیب ،یژرنا و یمیلقا تارییغت هب طوبرم لئاسم ریخا یاهلاس رد
 یژرنا ،زین یفرصم یاهیژرنا نایم زا و دنتسه نوناک نیرتیلصا اهنامتخاس ،رهش رد یژرنا ییاراک یزاس هنیهب عوضوم رد .دنا هداد
 رهش رد یژرنا ییاراک رد یسررب دروم دراوم نیرتمهم رگید فرط زا ییامرگ یژرنا یاضاقت و فرط کی زا یدیشروخ یشبات
 ،رضاح شهوژپ یلصا فده .دنراد یگدنز یاه طیحم تیفیک رب ار تاریثات نیرت یلصا ،یمیلقا یاهرتماراپ رگید اب هارمه هک دنتسه
 یرهش یحارط موهفم هب یراتخاس شرگن عون رد هاگتسد کی بلاق رد هدش تیبثت یاهریغتم راتخاس زین و هنیهب بوچراچ جارختسا

 .دومن نییبت لدم کی ناونع هب رهش یدبلاک مرف رتسب رد ار یرادیاپ یوگلا ارف ناوتب قیرط نیا زا هک تسا یرهش یسانش تخیر رد
 ،یزاسهداد ،ینادیم تشادرب ،یدانسا تروصب اههداد یروآدرگ هویش هک تسا یفیصوت -یلیلحت ،راتخاس ظاحل زا رضاح شهوژپ
 3تم یونا ریظن یرهش میلقا درخ یلیلحت درکیور اب یژرنا ثحبم رد یژرنا لیلحت یاهرازفا مرن زا هدافتسا اب یزاسهیبش و یزاسلدم

 فالتخا هدنهد ناشن قیقحت یاه هتفای هک تفرگ رارق یبایزرا دروم نارهت 3 هقطنم تفاب رد هنوگ تخیر 8 تهج نیمه هب .تسا
 هدودحم هنوگتخیر ره رد هدش هدوزفا مکارت ریثات و فالتخا نازیم  و هدوب هدش یبایزرا یاهرتماراپ دوجوم تیعضو و هنیهب تلاح
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 یداهنشیپ طیارش رد تبثم تارییغت نیرتشیب یاراد هبترمدنلب ینامتخاس هنوگ هک دنک یم نییبت ار هیاپ یاهصخاش ساسا رب ار رثوم
 و یسانشتخیر یاهریغتم رگید ناوتیم زین یتآ یاهشهوژپ رد .دنتسه اراد ار رتمک یریداقم هدرشف یاههنوگ بیترت هب و دشابیم

 .دومن یسررب زین رگید یاهتلاح رد یژرنا ییاراک هب یبایتسد روظنم هب ار یمیلقا یاهرتماراپ اب یقیبطت یاهتلاح
 

 ینامتخاس مکارت ،یدبلاک مرف ،یرادیاپ یوگلا ،یرهش یسانش تخیر ،یمیلقا تارییغت :یدیلک تاملک

 

 همدقم
 نیدب .(Marique & Reiter, 2011) تسا یژرنا فرصم رب میقتسم ریثات یاراد رهش مرف ،للم نامزاس شرازگ قبط
 یوگلا ،اه یربراک طالتخا ،ینامتخاس مکارت نوچ ییاه یگژیو قیرط زا نآ یحارط یوگلا و رهش لکش هک بیترت

 Van Esch et al. 2012; Yao, 2012) تسا راذگریثأت یژرنا فرصم رد یمومع لقن و لمح هکبش و یطابترا هکبش
Ma et al. 2021; Leng et al. 2020;). یعیبط یاه اضف و اه نامتخاس طلست هجوت نودب اترورض زین یرهش هعسوت 

 1 رد اهرهش یفرصم یژرنا ناوت یم .(3395 ،نارگید و یلعحتف یجاح ).تسین ریذپ ناکما یرهش دشر دنور رب
 رد یژرنا فرصم رثکادح هک  دوش یم یدنب هتسد یزرواشک و تامدخ ،تنوکس ،لقن و لمح ،تعنص یلصا شخب
 فرصم لوئسم اهنامتخاس نایم نیا رد هک دتفا یم قافتا تنوکس و لقن و لمح یاهشخب رد موس ناهج یاهروشک
 و ، (Jamei et al. 2015; Kruger et al. 2010) دنتسه یاهناخلگ یاهزاگ راشتنا و یژرنا %61 ینعی نازیم نیرتشیب
 دناوتیم اهنامتخاس دروم رد ،6960 لاس ات %30 دودح رد زین یاهناخلگ یاهزاگ راشتنا شهاک لیسناتپ نیرتشیب
 ،مکارت ؛اهنامتخاس طسوت یژرنا فرصم رد راذگ ریثات مهم لماوع .(Er-Rosenzweig et al. 2015) دوش ققحم
هتسد یاههشوخ تروص هب نامتخاس رد یژرنا موهفم ور نیا زا .دنشابیم یرامآ یاههصخشم ریاس و یحارط ،عونت
 ناونع هب ینامتخاس یاههنوگ تهج نیمه هب .دریگیم لکش یسانش تخیر موهفم رتسب رد یرهش یاه تفاب رد یدنب

 ساسا رب یژرنا عبانم رییغت همانرب .(Xu et al. 2015) دننکیم صخشم ار یژرنا ییاراک نازیم ،موهفم نیا یاهلولس
 & Morris) دریگ یم تروص اه نامتخاس رد یژرنا یرهش فرصم نازیم نیرتشیب ،نآ قبط هک تسا راوتسا روحم جنپ

Pehnt, 2015). دوب دنهاوخ هجوت نوناک نیرتیلصا اهنامتخاس ،رهش رد یژرنا ییاراک یزاس هنیهب یارب لیلد نیا هب. 
 رگید فرط زا ییامرگ یژرنا یاضاقت و فرط کی زا یدیشروخ یشبات یژرنا ،زین یفرصم یاهیژرنا نایم زا
 مکارت نازیم لولعم اهنامتخاس یفرصم یژرنا عقاو رد .دنتسه رهش رد یژرنا ییاراک رد یسررب دروم دراوم نیرتمهم
 هب ناوتیم دراوم نیا رد تاریغت داجیا اب و تسا مه هب تبسن ناش یریگرارق هویش نینچمه و اهنامتخاس مرف و
 لئاسم ریخا یاهلاس رد .داد شهاک ار یرهش تفاب رد اهنامتخاس طسوت یفرصم یژرنا رادقم یهجوت لباق رادقم
 دنا هداد صاصتخا دوخ هب یرهش تاعلاطم رد ار زکرمت و تیمها نیرتشیب ،یژرنا و یمیلقا تارییغت هب طوبرم

(Acreo & Herranz-Pascual, 2015). دنتسه اهرهش ،یاهناخلگ یاهزاگ %67 زا شیب راشتنا تیلوئسم هزورما 
(Stromann, 2020)  ، دناهدیناشوپ ار هرکتسیز حطس زا %0 اهرهش هکنیا اب (Rodriguez & Matzarakis, 2016)، 

 ییاراک ،هلئسم نیا دیدشت اب .(Taleghani et al. 2014) دننکیم فرصم ار ناهج یژرنا %61 یلا 60 اهنآ نانکاس
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 . (Cheval & Dumitrescu, 2014;Yang & Lin, 2016) دوشیم بوسحم یدیلک لماع کی یرهش هعسوت رد یژرنا
 .(Wang & Zhang, 2016) تسا یاهناخلگ یاهزاگ راشتنا شهاک یارب اهتلود هبناج همه شالت بجوم رما نیمه
 تحت تاریغت نیا .دوشیم دوخ فارطا رد ییاوه و بآ رییغت ثعاب انب ره ،فارطا طیحم و اهنامتخاس نیب هطبار رد
 و اهنابایخ تهج ،اهانب هزادنا ،عافترا ،لکش ،رهش عطقم و هسدنه نوچ یلماوع ریثات و یرهش میلقا درخ ناونع
 رد هک هدوت ره یلک تلاح رد .(Abreu-Harbich et al. 2014) دریگیم تروص زاب یاهاضف حطس و اهنامتخاس
 نآ زا یطیحم تسیز هراو تخاس نییبت دنمزاین هکلب تسین هدیشوپرس یطیحم اهنت ،دوشیم یعادت زین نکسم موهفم
 یمیلقا یاهروتکاف رب هک یتاریثات رب انب یرهش تخاس ناسنا رصانع .(3395 ،نارگید و روپ راتس) دراد دوجو زین

 دوخ یالاب و فارطا رد ،دیشروخ شبات نینچمه و داب شزو تهج و تعرس ،یبسن تبوطر ،اوه یامد ؛لماش
 زین نکسم تیفیک رب مهم نیا هک نراد لباقتم ریثات رگیدکی رب هراومه هک دنروآ یم دیدپ یعونصم میلقا ،دنراذگ یم
 رد یژرنا ثحبم و یمیلقا هدافتسا یارب یمهم یاه یسررب هزورما .(1395 ،یقیقح رکاذ و یمرک) دراد میقتسم ریثات
 ،یمیهاربا و یرقاب) دریگ یم رارق هجوت دروم هتفای هعسوت یاه روشک رد رتشیب هک دراد دوجو ینامتخاس یاه هدوت
 ،رهش هب یمیلقا و یژرنا شرگن هب هجوت اب ،ینامتخاس هدوت یراگزاس و لیدعت نازیم ،رگید یهاگن رد .(7395
 اب بسانتم یرهش یاضف لکش دروم .(3395 ،نارگید و دنوار) دریگ رارق هجوت دروم یریگرارق لکش رد دناوتیم
 رد یگدنز یارب یتوافتم طیارش نآ هجیتن رد و دنکیم داجیا یرهش میلقا درخ ،ییاوه و بآ طیارش و هانپرس لکش
 دراد یرهش میلقا درخ نییعت رد ازسب یشقن زین یرهش هسدنه  .(Yingjie et al. 2020) دروآیم دیدپ ار اهاضف نیا

(Jamei et al. 2016). ریثات و شبات لرتنک ،تبوطر ،یگنیزبس ،حلاصم یودیبلآ و سنج نوچ یرگید یاهرتماراپ هتبلا 
 نایم زا .(Abreu-Harbich et al. 2014) دنتسه راذگریثات ،یرهش میلقا درخ رب یگمه زین ییامرگ یاه هدوت
 دنراد اهرهش رد یطیحم طیارش تدش رب ار ریثات نیرتشیب ،رباعم یریگ تهج و هوجو تبسن ،روکذم یاهرتماراپ

(Rodriguez Algeciras et al. 2016; Abreu-Harbich et al, 2014). رب هوالع یسانش تخیر یاهرتماراپ 
 هب ،دنشاب یم زین نامتخاس نورد ییاوهو بآ طیارش رییغت هب رداق نامتخاس نوریب ییاوهو بآ طیارش رب یراذگریثأت
 یرهش سایقم رد نآ طیارش و تیعقوم نتفرگ رظن رد نودب و لقتسم یدحاو لکش هب نامتخاس یسررب لیلد نیمه
 ریغ و میقتسم تروص هب ،یمیلقا یاهروتکاف رب نآ تاریثات نتفرگ رظن رد اب یرهش یسانشتخیردریذپ تروص دیابن
 یاههنوگ ناوت یمن و تسا راذگ ریثات یشیامرگ یژرنا هژیو هب اهرهش رد یژرنا فرصم نازیم رییغت رد میقتسم
 درک یسررب یرهش سایقم رد نآ طیارش و تیعقوم ندرک ظاحل نودب و لقتسم یدحاو تروص هب ار ینامتخاس

(Adolphe, 2001). رد لاغشا حطس و هعطق تحاسم تخاس حطس تبسن ،یدومع و یقفا یدنبرکیپ ریثأت نینچمه 
 .(Santos et al, 2021)  تسا ییازسب تیمها یاراد یرهش تفاب یریگ لکش
 بآ لماوع زا هشیمه ناشدرکلمع رانک رد یرهش رصانع و اهرهش هک تشاد هجوت زین عوضوم نیا هب دیاب اما 
 هکلب ،تسا یژرنا یاضاقت نازیم هدننک نییعت رصانع زا یکی اهنت هن یمیلقا طیارش هک یروطب .دنشابیم رثأتم ییاوهو
 میلقا رد ار یتارثا میقتسم ریغ تروص هب ییاضف نامزاس رد رییغت قیرط زا دناوتیم زین دوخ یژرنا فرصم نازیم
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 زاین شیازفا ببس لباقم رد و درس لوصف رد ترارح زاین شهاک ثعاب دراوم یخرب رد ریثأت نیا .دیامن داجیا
 یاهرییغتم و یمیلقا یباهرتماراپ نیبام طباور ناوتیم هناسانشتخیر درکیور اب هک ددرگیم مرگ لوصف رد شیامرس
 رد یرهش تخیر دراوم نیرتیلصا ناونعب کولب و رباعم ،هدوت ریظن رصانع .دومن نییبت و یسررب ار یسانشتخیر
 .دومن لیلحت ناوتیم ار تاریثات نیرتقیقد المع رادانعم هطبار نیا نآ ناونع اب هک دنتسه اراد ار ییاهصخاش دوخ
 زین 9تاقبط و 0زاب یاضف تبسن ،5لاغشا حطس ریظن ییاهصخاش نانچمه و هدش هتخاس طیحم مکارت یریگهزادنا
  ناوتیم ساسا نیا رب .(Dawodu & Cheshmezangi, 2017) دنوش دادملق شهوژپ یلصا یاهرگ هخادم دناوتیم
 تخیر عضوم رد بختنم یاهریغتم بلاق رد ار یراج شهوژپ یموهفم بوچراچ زین و یسررب دروم یاهریغتم
 :دومن نایب ریز تروص هب ار یرهش میلقا رد اهرتماراپ نیا ریثات عون زین و یرهش یسانش

 
 یرهش یسانش تخیر عضوم رد بختنم یاه ریغتم ،شهوژپ یموهفم بوچراچ :1 لکش

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 یوگلا نتفرگ رظن رد اب میلقا یاهرتماراپ و یسانش تخیر یاهریغتم ساسا رب ضورفم یموهفم لدم هکنیا حیضوت
 تفاب یدنبرکیپ و هدوت رد بسانم مکارت ریظن ییاهضرفشیپ وگلا نیا هک تسا هتفرگ لکش رادیاپ یرهش یحارط
 نیا زا یکی هیاپ رب ییاهن لدم نییبت رد یموهفم لدم نیا تیروحم نیاربانب .دراد دوخ یموهفم تاذ رد ار یرهش
 .دش دهاوخ حرطم اهضرفشیپ
 میهافم هدنهد لکش طباور و راک و زاس شسرپ رب رتشیب هک تسا یتالاوس هب ییوگخساپ رد یعس رضاح شهوژپ رد
 راذگریثات یمیلقا یاهرتماراپ رد یراکوزاس هچ اب یرهش یسانش تخیر یاهریغتم -5  ؛ناوت یم هک ،تسا یلصا

                                                           
1 Ground Space Index (GSI) 
2 Open Space Ratio (OSR) 
3 Layers 
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 هچ اب -9 ؟دنراذگیم ریثات یرهش میلقا رب ییاهریغتم هچ اب ،یرهش یاههنوگتخیر رد یرادیاپ ثحبم -0  ؟دنتسه
 نییبت رد یلصا فده ؟دومن یسررب یسانش تخیر ریغتم نیرترثوم هیاپ رب ار یرهش تفاب یرادیاپ ناوتیم لدم
 کی بلاق رد هدش تیبثت یاه ریغتم راتخاس زین و هنیهب بوچراچ جارختسا و زورب عبانم یسررب رد شهوژپ راتخاس
 ارف ناوتب قیرط نیا زا هک تسا یرهش یسانش تخیر رد یرهش یحارط موهفم هب یراتخاس شرگن عون رد هاگتسد
 تیبثت رثوم ریغتم ناونع هب ،یسانش تخیر یاههفلوم زا یکی یانبم رب رهش یدبلاک مرف رتسب رد ار یرادیاپ یوگلا

 اب ینایم سایقم حالصا تهج رد ییاه تسایس ،ناوتب ،هنیهب یداهنشیپ لدم هئارا اب تیاهن رد .دومن نییبت هدش
 .داد ماجنا یلیصفت حرط تیروحم
 یرظن ینابم
 زا جتنم یرادیاپ یاتسار رد هک یرهش میلقا درخ و یسانش تخیر هنیمز رد یددعتم یجراخ و یلخاد یاهشهوژپ
 هب یدربراک هاگن ترورض یعون هب هک ،دناهتفرگ ماجنا ریخا یاهلاس رد یرهش یاهتفاب رد یژرنا فرصم دوبهب
 عون رد لیلحت زین و یزاس میمصت دنیارف رد تاقیقحت نیا بلغا .دزاسیم نایامن رتشیب ار دروم نیا رد قیقحت
 ملع هلخادم سایقم و یرهش درخ یاه سایقم رد نانچمه و هتشاد دربراک ینایم ات نالک سایقم رد یریگ میمصت
 تخیر یاهرتماراپ لیلحت تمس هب یلک تلاح رد یسررب دروم ینابم  .دناهتشاد یریگ مشچ تفرشیپ یرهش یحارط
 ار یفنم و تبثم تارییغت زا یعون یمیلقا یاهریغتم نتفرگ رظن رد اب هک هدوب یرهش یاه هنوگ تخیر رد هناسانش
 نیع رد و هدوب طباوض یجورخ رب رتشیب هیاپ تاقیقحت نیا یراذگ تسایس و یجنس راتخاس .دناهدش ثداح
 رد ییاهشهوژپ هنومن نایب هب تمسق نیا رد .تسا هتفر شیپ یمتسیس یلیلحت تمس هب درکیور یدنب بوچراچ
 ؛میزادرپیم رضاح قیقحت نمض
 حرط رد اهنامتخاس عافترا نییعت طباوض یبایزرا" رد ،(3395) ناراکمه و ناینابعش هب ناوت یم یلخاد تاعلاطم رد
 نیا تیفیک یدنب هبتر و یدیشروخ یژرنا زا رتهب یریگ هرهب هتفرگ رظن رد اب ،"یژرنا ییاراک هبنج زا نادمه یلیصفت
 دروم ار یلیصفت حرط رد هدش حرطم ینامتخاس مکارت یداهنشیپ یاهتلاح ،فلتخم یاهتفاب نایم رد یریگ هرهب
 و یریگ تهج و رباعم هکبش ،اههدوت بلاغ یوگلا نایم هطبار ،(1395) ناراکمه و یناخدارم .تسا هداد رارق هعلاطم
 یژرنا فرصم رب رثوم یاهصخاش و هداد رارق یسررب دروم جدننس رهش دیدج و میدق ،ینایم تفاب رد اهنآ رارقتسا
 یرهش هسدنه ریثات شجنس "ناونع اب (7395) ناراکمه و هداز یمرک شهوژپ .دنا هدومن صخشم ار ینوکسم تفاب رد
 ینوکسم عمتجم زاب یاضف یعون هب هک درک هراشا "یرهش میلقا درخ سایقم رد ینوریب یترارح شیاسآ طیارش رب
 نییبت یا هسدنه تاریثات هاگدید زا یسررب دروم هدش یزیر همانرب هرمزور یرهش تفاب یلصا هنوگ تخیر ناونعب

 تیفیک اتیاهن هک دنا هتفرگ رارق لیلحت دروم هطبار کی رد هنوگ تخیر یاهرتماراپ و یرهش میلقا درخ عون هک هدش
 ناونعب اه یریگ تهج و تابسانت ،نامسآ هب دید روتکاف ریظن یلماوع یراذگ ریثات زین و یرهش یسدنه یحارط
 یسررب " ینیوانع اب زین (7395) و (0395) ناراکمه و ییاضترم .تسا هتفرگ رارق دیکات دروم یلصا یاهریغتم
 هنوگ-تخیر یلیلحت بوچراچ " و "یژرنا یزاس هنیهب یراتسار رد دیدج ینوکسم یاه تفاب هناسانش هنوگ-تخیر
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 و زاس و طابترا هوحن هک هتخادرپ ینوکسم تفاب و یژرنا عوضوم هب "یژرنا ثحبم رد یرهش یاه تفاب یساسانش
 یاه تفاب و دیدج رهش رب رتشیب یدروم هنومن رد هک دنک یم نایب ار یژرنا هب تبسن تفاب یهد لکش عون راک
 سایقم رد یژرنا ییاراک یبایزرا "ناونع اب یشهوژپ رد "(1395) روپ کرب و یمرهج .تسا زکرمتم هدش یحارط
 هب تسبراک تیلک و لوصا ییاسانش اب اه شهوژپ زا مادک ره و هتخادرپ یلک تروصب یژرنا موهفم هب ،" یرهش
 اب یرهش یاه کولب مکارت نییبت" رد ،(1395) ناراکمه و یباراد دنا هدرک هئارا ار یفلتخم یاه لدم ،صخشم یشور
 مکارت یاه هفلؤم زا هدافتسا اب تیمسیپس سیرتام اب یرهش تفاب یاه هنوگ یسررب اب ،"تیم سیپسا سیرتام زا هدافتسا

 ساسا رب یرهش فلتخم یاه تفاب عاونا ،هدش داجیا تاقبط دادعت و زاب یاضف تبسن ،لاغشا حطس ،ینامتخاس
 ناوت یم ،یژرنا و رهش مرف عوضوم اب طبترم یاه شهوژپ رد نینچمه .دنا هدرک یدنب هتسد سیرتام رد اه نآ هاگیاج
 یرهش مرف هطبار یسررب» ،(0395 ،ناراکمه و نایباهش) «یژرنا فرصم و لقن و لمح یربراک نایم طابترا» هلاقم هب
 فرصم رب ینوکسم کولب مکارت و مرف ریثأت یجنس ناکما و یسررب» ،(0395 ،هردرس و یتارب) «یژرنا فرصم و
 زا رهش موب هلکاش یاهرایعم» ،(6395 ،یرای یلع) «اراک یژرنا یرهش یحارط» ،(9395 ،ناراکمه و نایعیفر) «یژرنا
 «اراک یژرنا رهش یحارط اب طبترم فیراعت» ،(9395 ،یناریمش یدیفم و شورفراب نایفیرش) «نازادرپ هیرظن هاگدید
 مرگ میلقا رد اهنآ یژرنا فرصم یازیم اب ینوکسم یاه نامتخاس مرف هطبار یسررب» ،(1395 ،هداز یدهم و یدمحا)
 «نبرک نودب یاه هلحم یارب یرهش یحارط یاهرایعم نیودت» ،(1395 ،ناراکمه و یماغرض) «نانمس رهش کشخ و
 تفایهر رب ینتبم یرهش یحارط و یزیر همانرب دنیارف و لمعلاروتسد نیودت و یبایزرا» ،(1395 ،ناراکمه و یفطل)
 تسا هدنام یقاب یرظن هزوح رد بلغا هنافسأتم هک درک هراشا (5395 ،ناراکمه و شخبادخ) «رهش رد یژرنا ییاراک
 یژرنا یرهش یاه حرط زین و رصاعم یزاسرهش و یرامعم ماظن هزوح رد یتایلمع یاهراکهار هئارا هب قفوم رتمک و
 .تسا هدش نامروشک یاهرهش فلتخم یاه میلقا هب هجوت اب اراک
 ،"بوطرم و مرگ میلقا رد میلقا درخ رب ینوکسم یاه نامتخاس لکش ریثات" یسررب اب (6060) نارگید و گنایج
 رارق یبایزرا دروم ار نوریب یاضف رد نآ رثا رد هدش داجیا تبوطر و امد و ینوکسم یاه نامتخاس لکش نیبام طابترا
 سایقم رد یژرنا فرصم رب ینامتاس مکارت ریثات" ناونع اب یشهوژپ رد ،(3560) یگنز همشچ و ودوواد .دناهداد
 اب هطبار رد ار وبگنین رهش رد ینوکسم یاهژورپ ینایم سایقم رد یمکارت تابساحم ،"نیچ وبگنین رهش رد ینایم
 ناونع اب یشهوژپ رد (1560) نارگید و 5ورتساملد .دناهداد رارق هعلاطم دروم نآ زا رثاتم یژرنا فرصم نازیم شهاک
 ییاراک یاه تسایس عوضوم هب  ،"یرهش سایقم رد اه نامتخاس یارب یژرنا یاه تسایس تسبراک یباختنا شور"
 نییاپ نبرک اب ییاهرهش نییبت تهج رد هک دنا هتخادرپ اه نامتخاس درکراک تیروحم اب یرهش یاه تفاب رد یژرنا
 اب زین یرگید دروم .تسا هدرک هئارا یرهش یحارط و همانرب راتخاس رد یراذگ تسایس تهج رد ییاهدربهار و لدم
 (1560) ناراکمه و 0یتناگروم طسوت " یدیشروخ یژرنا لیلحت یارب یرهش یسانش تخیر یاه صخاش " ناونع
 حرطم سایقم نالک رد لیلحت شور عون و لیلحت قمع رد اما هدوب یزاوم یراج شهوژپ درکیور اب هک هدش ماجنا

                                                           
1 Delmastro 
2 Morganti 
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 اب هدزابدوز ینامتخاس حلاصم رب یروآون و لیلحت " ناونع اب یشهوژپ رد (7560) ناراکمه و وسور .تسا هدش
 و هدومن شواک هب عورش درخ سایقم زا یعون هب "ینوکسم یاه تفاب رد یرهش میلقا درخ و یژرنا درکلمع درکیور
 اتیاهن هک هتخادرپ نامتخاس رد ددعتم حلاصم یاه یگژیو عون و یرهش میلقا درخ رد راذگ ریثات یاهریغتم یسررب هب
 هدومن جرختسم ار دوخ جیاتن یرهش هرادج یراذگرثا عون زین و حطس ساکعنا نازیم دننام حلاصم زراب یاه یگژیو زا
 رد یژرنا یزیر همانرب یارب یژرنا ییاراک " عوضوم اب رگید یشهوژپ رد (0560) نارگید و 5سلازنوگ و زپول .تسا
 ییاراک و هدرک حرطم رهش رد ار یژرنا تیمها و موهفم ،ایناپسا 0اجویر ال رهش رد  یدروم هنومن اب "ینوکسم قطانم
 یبایزرا ار یژرنا فرصم نازیم اتجیتن هک دنک یم ناونع ار یرهش یاه تفاب یریگ لکش هوحن زا هدش جتنم یژرنا
 اب (0560) ناراکمه و 9هدلاراس هزوخ ،رگید شهوژپ رد .تسا هدرک هئارا ار ییاهویرانس یژرنا یبایزاب یارب و هدومن
 رد هدنوش دیدجت یژرنا تیفرظ شیازفا یارب ییاهویرانس :یرهش یسانش تخیر و یدیشروخ یژرنا " ناونع
 یرهش یحارط و یزیر همانرب هخاش ود ره رد ار یژرنا تسبراک موهفم ،ندنل رهش رد "ینوکسم تالحم یاه تفاب
 طیحم یرادیاپ و یرهش یسانش تخیر نیب طباور یبایزرا و لیلحت رب شهوژپ زکرمت رتشیب هک تسا هدرک حرطم
 نآ تسبراک و یژرنا یزاس هنیهب تهج رد ار ییاه ویرانس و هدومن نایب ار هیاپ یلیلحت یاه لدم اتجیتن و هدوب تسیز
 و "یسانش تخیر درکلمع رد نآ تسبراک :یژرنا یزیر همانرب " نیوانع اب زین یرگید یاه شهوژپ رد .دنک یم نییبت
 تسایس طسب هب (1560) و (1560)1یگوپ و ودامآ طسوت  "یزیر همانرب یارب یلدم :یژرنا یرو هرهب اب رهش "
 یرگید دروم ،یجراخ یاه شهوژپ هنیمز رد تیاهن رد دنا هتخادرپ یژرنا تسبراک و ییاراک لدم نییبت زا دعب یراذگ
 ناراکمه و 1یتناگروم طسوت " یدیشروخ یژرنا لیلحت یارب یرهش یسانش تخیر یاه صخاش " ناونع اب زین
 سایقم نالک رد لیلحت شور عون و لیلحت قمع رد اما هدوب یزاوم یراج شهوژپ درکیور اب هک هدش ماجنا (1560)
 :دومن هراشا ریز تاکن هب هحورطم یاهشهوژپ یسررب رد ناوتیم یلامجا یهاگن رد .تسا هدش حرطم
-تخیر عوضوم مهم نیا رد هک تسا ینورد طباور ر اهریغتم یبایزرا یگنوگچ هیاپ رب یجراخ تاعلاطم زکرمت نیرتشیب .5

 نیاربانب .تسا هدیسر یصخشم تابث کی هب هنیمز شیپ رد المع یرهش تفاب رد یلصا شلاچ ناونع هب یرهش یسانش
 .دناهتشادن یصخشم یوگلا هئارا هب زاین ،هتفای هعسوت یاهروشک رد صوصخ هب یجراخ تاعلاطم

 دروم یرهش میلقا یسررب رد درادناتسا لصا ناونع هب یسانش تخیر یاه هفلوم ،یجراخ هدش حرطم یاه شهوژپ رتشیب رد .0
 .دراد دوجو ریغتم هب هفلوم تابثا یبتارم هلسلس تروص هب اه شهوژپ رتشیب یتخانش شور رد هک دنا هتفرگ رارق دانتسا

 نیدب .تسا هدش حرطم یسررب دروم راتخاس ناونع هب ،یرهش تفاب رد یسانش تخیر عوضوم یلخاد یاهشهوژپ رد .9
 رب هک تسا شهوژپ ریسم هدننک صخشم یموهفم یاهلدم رب ناققحم رتشیب دیکات یدروم یاههنومن یموب رتسب رد هک تروص
  .تسا هدشن جراخ کیرتماراپ زاف زا میلقا عوضوم ،یجراخ یاهشهوژپ فالخ

                                                           
1 Lopez-Gonzalez 
2 La Rioja 
3 Jose Sarralde  
4 Amado and Poggi 
5 Morganti 
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 هدیدپ ناونع هب یرهش میلقا رب هک تسا یرثوم یاهریغتم جارختسا رب یلصا زکرمت ،یلخاد یاهشهوژپ یاههتفای رتشیب رد .1
 راک المع یبتارم هلسلس یاهشهوژپ ساسا رب لدم هئارا تروص نیا رد هک دناهتخادرپ یرهش تفاب یدنبرکیپ زا جتنم
 .دسریم رظن هب ینکممریغ

 لدم ،رادیاپ یرهش یحارط یوگلا هیاپ رب درادناتسا یموهفم لدم کی هئارا رب هوالع دش دهاوخ یعس شهوژپ نیا رد
 یانبم رب وگلا نیا زا جرختسم لدم تروص نیا رد .ددرگ هئارا طباور یگنوگچ یانبم رب شهوژپ یاهریغتم یراتخاس
 .دش دهاوخ حرطم صخشم هفلوم کی
 یدربراک یاهشهوژپ عون زا ،یلصا فده ظاحل هب هک تسا یفیصوت -یلیلحت ،راتخاس ظاحل زا رضاح شهوژپ

 و یزاسلدم ،یزاسهداد ،ینادیم تشادرب و (یاهناخباتک) یدانسا تروصب اههداد یروآدرگ هویش .دوشیم بوسحم
 میلقا درخ یلیلحت درکیور اب یژرنا ثحبم رد یژرنا لیلحت یاهرازفا مرن و یاهرازفا مرن زا هدافتسا اب یزاسهیبش
 یژرنا عوضوم ،یموهفم بوچراچ بلاق رد فده و عوضوم نایب هب هجوت اب لوا ماگرد .تسا 5تم یونا ریظن یرهش
 یاهصخاش و داعبا هک هتفرگ رارق هجوت دروم یرهش تفاب یرادیاپ لصا هب هجوت اب  یرهش یسانش تخیر رد
 یدنبرکیپ هنوگ 10 یدودح تشادرب زا ،هدش نییبت یاههجنس رد 0هنیمز و لکش یاه هشقن بلاق رد نآ زا جرختسم
 رد نآ هنوگ 1 ابقاعتم و باختنا دروم یدنب هنوگ یارب نارهت رشهنالک رد نآ لوادتم هنوگ 1 هک فلتخم ینامتخاس
 زین و میلقا عون) .تسا هتفرگ رارق یبایزرا و یزاس هیبش دروم 9یا.سا.لا تاعلاطم ساسا رب نارهت 0 هقطنم تفاب

 باختنا تلع .(تسا هدش هتفرگ رظن رد تباث لصا ناونعب زین یبایزرا ماجنا نطب رد یژرنا تاظحالم زادنا مشچ
 0 هقطنم یلصا یاه یسرتسد هب کیدزن و یتالصاوم زکرم رد ؛هک تسا هدوب ساسا نیا رب زین هنومن هنوگ تخیر
 هب هجوت اب راوجمه یحاون رد و دنشاب هرگ و روحم ،هنهپ ،لصا ساسا رب بسانتم ییاضف نامزاس یاراد ،دنشاب نارهت
 رهشنالک 0 هقطنم رد روکذم یاههنوگ تخیر تخانش زا دعب .دنشاب هتشاد روضح هباشم و ناشوپمه میلقا درخ داجیا
 سپس و دریگیم رارق یمیلقا درخ لیلحت و یزاسهیبش ،یزاسلدم دروم هنوگ تخیر تفاب دوجوم تیعضو ،نارهت
 یزاس ویرانس زا هدش شنیزگ تالاح زا یکی ساسا رب ،(3395 ،نارگید و ییاقب) رد هدش نییبت راتخاس هب هجوت اب
 فالتخا تلاح نیا رد .دریگیم رارق هرابود لیلحت دروم هنیهب لدم ناونعب یداهنشیپ تلاح ،یسانش تخیر کیرتمراپ

 رثوم هدودحم و نییبت ار اهنآ زا کی ره ریثات و فالتخا نازیم ،هدش یبایزرا یاهریغتم دوجوم تیعضو و هنیهب تلاح
 یوگلا زا یصخشم لدم هنیهب تلاح تسا حیضوت هب مزال .دیامنیم صخشم ار هیاپ یاهصخاش ساسا رب ار
 هدش حرطم ،(هدرشف) رادیاپ یرهش مرف یاتسار رد هک تسا یسانش تخیر یاهریغتم تابساحم ساسا رب یرادیاپ
 0 هقطنم یرهش تفاب زا هتفرگ ماجنا یسررب و نارهت یرهش تفاب رد روکذم یاههنوگتخیر هب هجوت اب .تسا

 ،یاهقرو ینامتخاس هنوگتخیر لماش هک تسا بلاغ یرهش هنوگ تخیر 1 یاراد هقطنم نیا ،نارهت یرادرهش
-تخیر ره زا ییاههنومن یناکم تیعقوم ریز هشقن رد .دشابیم هدرشف کولب و نردم ینامتراپآ ،هبترم دنلب ینامتراپآ

                                                           
1 ENVI-met 
2 Figure-Ground (Foot print)  
3 LSE 
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 هنوگ زا یاهنومن ناونع هب افرص یباختنا یاههنوگتخیر هک تسا رکذ هب مزال .مینکیم هدهاشم 0 هقطنم رد ار هنوگ
 هک هنوگنامه ،هقطنم حطس رد هنوگ تخیر ره زا دوجوم دروم نیدنچ نیب زا باختنا نیا لیلد و هدش باختنا روکذم
 هکبش تالاصتا و ناسکی میلقا درخ هک رگیدکی ترواجم رد نتفرگرارق نوچ یدراوم ،دش نییبت زین قیقحت شور رد
 .دوشیم لماش ار ،دشابیم هقطنم زا شخب نیا رد دوجوم یسرتسد

 
 نارهت رهشنالک تفاب یرهش یاه هنوگ تخیر هنومن قطانم :2 لکش

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم هدودحم
 زا ؛یدازآ نادیم یقرش لامش رد هک تسا نارهت یرهش قطانم زا یکی نارهت یرادرهش 0 هقطنم
 هارگرزب و یناهفصا یفرشا هارگرزب هب برغ زا ،یدازآ نابایخ هب بونج زا هقطنم نیا .دراد همادا نارهت لامشاتزکرم
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 تداعس ،برغ کرهش یاه هلحم لماش 0 هقطنم .تسا روصحم نارمچ دیهش هارگرزب هب قرش زا و حانج یلعدمحم
 .دوش یم تشرط و (نارادزرم) یرمرادناژ کرهش ،اشیگ ،دازحرف ،ناخراتس ،ارآرهش ،(هیقداص) رهشایرآ ،کنوپ ،دابآ
 (9لکش)

 نارهت یرادرهش ود هقطنم :9 لکش
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یدنب کولب دننام نآ ینانت راتخاس ،رهش یدبلاک یبای لکش ینابم نیودت . دشاب یم هیحان 3و هلحم 50 یاراد 0 هقطنم
 نکمم نآ یاه یگدیچیپ رد ار رهش اب طابترا یگذاس دناوت یم اضف و هدوت عطبار هب یرهش یضارا هنازاسرهش میسقت و
 ار کیناگرا همین و یجنرطش یاه تفاب امومع هک نارهت 0 هقطنم یدنب کولب راتخاس هب هجوت اب ساسا نیا رب .دزاس
 نورد درخ یدنب میسقت ،لاونم نیمه رب .دومن حرطم فلتخم یاه هرود رد ار یریگ لکش دنور ناوت یم دوشیم لماش
 یاه کالپ عون و تحاسم ،ددعت هک تسا یرهش یاه هناد یاه یگژیو هدنهد ناشن یدنب هناد هشقن ناونع اب کولب

 هب هجوت اب .دایمن هئارا زین ار یلکش یدنب هنوگ  و عون ناوت یم روکذم تفاب رد یرهش یستسیملاپ یاه هرود رد هلصاح
 یلوت هشقن رد هدوت ره یاضف باستحا اب صخشم هنوگ هب ار اضف و هدوت دروخرب هوحن و هطبار نازیم ،لصا نیمه
 دوجوم یدنبرکیپ ،نارهت رهشنالک 0 هقطنم یاه هنوگتخیر تخانش زا دعب ،هلحرم نیا رد دومن کاردا ناوت یم هقطنم
 هب ،0 هقطنم رد هدش حرطم یاه هنوگتخیر هکنیا حیضوت .تسا هدش هئارا ریز تروص هب یبایزرا تهج ار تفاب ره رد
 ؛لماش اههنوگ تخیر نیا .دناهدش حرطم یسدنه مرف تروص هب ،هنیمز و لکش عوضوم ساسا رب هنومن ناونع
 هنوگ ره یناکم تیعقوم لکش رد هک دنشاب یم هبترم دنلب و هدرشف کولب ،یا هقرو ،نردم ینامتراپآ هنوگتخیر
  .تسا هدش صخشم ینامتخاس

 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم   نارهت 2 هقظنم یرهش یاه هنوگ تخیر ریواصت هنومن :4 لکش



 072 ...یرهش یحارط لدم نییبت و یبایزرا

 
  نارهت 2 هقظنم یرهش یاه هنوگ تخیر هنیمز و لکش هشقن :5 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهوژپ یاه هتفای

 تم یونا یبایزرا

 ENVI-Met4 رازفا مرن Space طیحم رد ،نارهت یرادرهش 0 هقطنم زا یباختنا هنوگ تخیر راهچ تمسق نیا رد
 6060 لاس یارب Climate Consultant رازفا مرن زا لصاح یمیلقا یاههداد اب و هتفرگ تروص یدعب هس یزاسلدم
 تروص یمیلقا یزاس هیبش تعاس 11 تدم هب دروم ره رد ،(یناتسمز و یناتسبات بالقنا) ینامز هزاب ود رد ،یدالیم
 هدش دیلوت یامرگ و یرهش لقن و لمح زا لصاح یامرگ و حلاصم ،یهایگ ششوپ زا یزاسهیبش نیا رد .تسا هتفرگ
 تسد هب جیاتن .دشابیم رظن دم میلقا درخ رییغت و داجیا رد هدوت ریثات افرص و هدش رظن فرص اهنامتخاس طسوت
 ساسا رب و دوشیم هئارا رادومن و هداد لوادج ،یدعب هس و یدعب ود یاه هشقن تمرف رد یزاسهیبش زا هدمآ
 هب رجنم هک ناشفارطا میلقا درخ ندروآ دوجو هب رد اههنوگتخیر راتفر یبایزرا ،هلحرم نیا زا هدمآ تسدب تاعالطا
  .تفرگ دهاوخ ماجنا ،دوشیم اهنامتخاس رد یژرنا فرصم شهاک ای شیازفا

 
 تم یونا رازفا مرن رد نارهت 2 هقطنم یباختنا یاه هنوگ تخیر یزاس لدم :1 لکش

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ماجنا لاس زور نیرتدرس و نیرتمرگ یارب تعاس 11 تدم هب و هنوگتخیر راهچ زا کی ره یارب یزاس هیبش
 رد (نئوژ 00 زور) لاس زور نیرت مرگ یارب یزاسهیبش جیاتن زا یدعبهس ریواصت و یترارح یاههشقن .تسا هتفرگ
 نیرتدرس) 66:1 تعاس (ربماسد 00 زور) لاس زور نیرتدرس و (تعاس نیرتمرگ) 66:15 تعاس ینامز عطقم
 10 نیگنایم و یباختنا یاههنوگ یارب تعاس 10 لوط رد هناگراهچ یاهرتماراپ زا کی ره تارییغت .دنشابیم (تعاس
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 فارطا یاضف رد  1شبات یامد نیگنایم و 1میقتسم شبات ،9تبوطر ،0داب تعرس ،5ترارح هجرد یزاس هیبش تعاس
 رد میلقا درخ راتفر یگنوگچ ناوتیم تاعالطا نیا زا هدافتسا اب .تسا هدش هدروآ هنیهب تلاح اب هسیاقم و یبایزرا رد اههدوت
 .درک هسیاقم رگیدکی اب و هدهاشم نارهت رهشنالک زا هقطنم نیا رد ار ینامتخاس یاههنوگ تخیر نیا زا کی ره روضح رثا
 ناوتیم و دهدیم تسد هب ار رادیاپ یرهش یحارط هاگدید زا ینامتخاس پیت نیرتهب فرعم یعون هب اهتیمک نیا هسیاقم
 هب مهم نیا اذل .تسا سکعرب ای رتهب رگید یاههنوگ هب تبسن ،یرادیاپ رظن زا هقطنم نیا رد ینامتخاس هنوگ مادک درک حرطم
 .دوشیم بوسحم رادیاپ یرهش یحارط لدم هب یبایتسد رد تسخن مدق ناونع

 
 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یباختنا یاه هنوگ تخیر یارب 3391 لاس زور نیرتمرگ و نیرتدرس رد اوه یامد تاریغت :2و1 رادومن

 یطیارش رد ناشفارطا یاوه یامد رب هک یریثات رد ،یباختنا هناگراهچ یاههنوگ نیب ،دوشیم هظحالم رادومن رد هک هنوگنامه
 ،هبترمدنلب هنوگتخیر ،امرگ لصف رد لاثم ناونع هب .دوشیم هدهاشم یاهظحالم لباق یاهتوافت ،دنراذگیم ناسکی الماک
 شهاک بجوم و هدوب بولطم امرس لصف رد راتفر نیمه رارکت هتبلا هک دوشیم بجوم دوخ فارطا یاضف رد ار امد نیرتالاب
 ،دوشیم بجوم ار ترارح هجرد زا یرتمک نازیم زور لوط رد هکنیا اب زین هدرشف ینامتخاس هنوگ .دوشیم زین یژرنا فرصم
 یکی هتکن نیا .دناسریم هجرد 61 هب کیدزن و ترارح هجرد نیرتشیب هب ینارحب تاعاس رد ار دوخ فارطا یاوه یامد یلو
 هب زاین ،امد شیازفا نیا اب هک ارچ .دوشیم بوسحم هنوگ تخیر نیا رد یژرنا فرصم شیازفا رد دراوم نیرتیساسا زا
 هب افرص شیاسآ هنماد اب هلصاف زا یزادنا نیا و دوریم رتالاب رایسب یترارح شیاسآ هزاب هب امد ندناسر یارب یژرنا فرصم
 زا امرگ لصف رد ار راتفر نیرتهب نایم نیا رد نردم ینامتراپآ هنوگ تخیر .تسا ریذپ ناکما یکیرتکلا هدننک کنخ و هیوهت

 زین امرس لصف رد لمع نیا لباقم هطقن رد .دوشیم ثعاب دوخ فارطا یامد رد ار یرتنییاپ تارییغت هنماد و دهدیم زورب دوخ
 .دوب دهاوخ اههدوت رد ییامرگ لداعت یرارقرب یارب یژرنا فرصم دنمزاین هک دوشیم رارکت انیع

                                                           
1 Air Temperature 
2 Wind Speed 
3 Relative Humidity 
4 Direct Sw Radiation 
5 (MRT) Mean Radiation Temp 
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  یباختنا یاه هنوگ تخیر یارب 3391 لاس زور نیرتمرگ و نیرتدرس رد یبسن تبوطر نازیم و شبات یامد نیگنایم ،داب تعرس تاریغت :8 ات 9 رادومن

41 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 11 
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-هنوگ امرس لصف رد یلو .دوشیمن هدهاشم یسررب دروم یاههنوگ نیب ینادنچ توافت ،امرگ لصف رد داب شزو تعرس رظن زا
 ود زا هکنیا اب زین نردم ینامتراپآ هنوگ .دنوشیم بجوم ار داب تعرس نازیم نیرتنییاپ هبترمدنلب و هدرشف ینامتخاس یاه
 هنوگ .دوشیمن امرس دیدشت ثعاب و تسا شزو تعرس بولطم رادقم هنماد رد نانچمه نکیل ،تسا رتشیب روکذم دروم
 یاهشهوژپ بلاق رد ار دروم نیا تلع ناوتیم هک دوشیم بجوم ار امرس لصف رد داب تعرس نیرتشیب یاهقرو ینامتخاس
 تبوطر یسررب .داد رارق یسررب دروم توافتم ینامتخاس یاههنوگتخیر روضح اب داب شزو راتفر تارییغت یاتسار رد یتآ
 شیادیپ بجوم ،رگید هنوگ ود تبسن هب امرگ لصف رد ،هبترم دنلب و نردم ینامتراپآ یاههنوگ دنکیم صخشم زین یبسن
 درخ راتفر نیب ینانچنآ توافت ،امرس لصف یطیحم طیارش رد یلو .دنوشیم زور هنایم رد اصوصخم یرتالاب یبسن تبوطر
-یم هدهاشم رادومن رد ار یبترمان تارییغت زین شبات یامد نیگنایم رظن زا .درادن دوجو یباختنا یاههنوگتخیر فارطا میلقا
 رب نآ ریثات تبسن و هدوب اهنامتخاس نیبام زاب یاضف یترارح شیاسآ رب رتماراپ نیا ریثات نیرتشیب تسا رکذ هب مزال هک مینک
 صوصخ رد میلقا درخ یاهرتماراپ نیگنایم یاهرادومن یسررب اب .دریگیم رارق یدعب هبتر رد نامتخاس لخاد یژرنا فرصم

 هبترمدنلب یاهنامتخاس هک تسا نیا رگناشن اههنوگ فارطا یاضف رد هدش داجیا یامد نایم توافت ،ینامتخاس هنوگ راهچ
-هقرو یاههدوت رثا رد هدش داجیا داب تعرس ،دنوشیم بجوم ار امرگ نازیم نیرتمک نردم و یاهقرو یاهنامتخاس و نیرتشیب
-هدوت فارطا یاضف رد امرس لصف رد یبسن تبوطر نازیم نیرتمک ،دشابیم رتشیب رگید هنوگ هس زا یهجوت لباق نازیم هب یا
-هقرو هنوگ و نیرتشیب هبترم دنلب ینامتخاسهنوگ و دوشیم ثداح یاهقرو یاههدوت فارطا رد امرگ لصف رد و هبترم دنلب یاه
 تیعقاو رد مه روکذم دراوم زا مادکره صوصخ رد یتائانثتسا هتبلا .دنوشیم بجوم ار شبات یامد نیگنایم نازیم نیرتمک یا
 ،رهش زا یصخشم هقطنم رد هنوگتخیر ره ریثات عون و نازیم اب ییانشآ یلو .دوشیم هدهاشم هتفرگ ماجنا یاهیسررب رد مه و
 یاتسار رد ییاهدرادناتسا و طباوض لامها اب میناوتب و هدرک ییاسانش ار شخب نآ رد تاثادحا نیرتدب و نیرتهب دوشیم بجوم
 .مینک تکرح یرهش یحارط رازبا اب شخب نآ رد یژرنا ییاراک میقتسمریغ شیازفا

 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  هناگراهچ یباختنا یاههنوگتخیر یارب اوه یامد یدعب هس و یدعب ود یاههشقن :1 لکش
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 هشقن یجورخ ،هنوگ تخیر ره زا ،لاس زور نیرتدرس و زور نیرتمرگ روکذم ینارحب تاعاس زا مادک ره یارب
 دننکیم کمک ام هب ثحب نیا رد یترارح یاههشقن و یدعبهس ریواصت .هدش هتفرگ زین یدعب هس شیامن و یترارح
-هنوگتخیر شقن و هداد تسد هب اهنامتخاس فارطا یاوه یامد رد هدش داجیا تارییغت نازیم و عون زا یرتهب کرد
 زین رادومن بلاق رد روکذم یاه هداد نینچمه .مییامن نییبت رتکرد لباق و رتسوملم یتروص هب تارییغت نیا رد ار اه
-هیبش زا لصاح یدعب هس ریواصت .دنا هدش هداد شیامن ،فلتخم یاههنوگ رد یمیلقا درخ یاهتوافت رتهب کرد یارب

 لاس یاهزور نیرتمرگ و نیرتدرس ینارحب تاعاس زا یترارح یاه هشقن و تم یونا رازفا مرن رد هتفرگ ماجنا یزاس
 .دنراذگیم شیامن هب ار روکذم تارییغت یکیفارگ تروص هب ،شخب نیا رد
 لصا و یرهش یسانش تخیر رد یژرنا عوضوم هب هجوت اب نارهت 0 هقطنم یرهش تفاب یبایزرا و تخانش ساسا رب اذل
 اب یژرنا فرصم تیعضو هدنهد ناشن یراج شهوژپ یاههتفای ،یرهش یحارط هنیهب لدم هئارا یارب ،یرهش تفاب یرادیاپ
 ار یصخشم جیاتن دراوم زا کی ره هک تسا یمیلقا یاهرتماراپ زین و اههنوگتخیر یسانشتخیر یاهریغتم  یبایزرا هب هجوت
 هنوگتخیر موهفم ساسا رب یرهش تفاب یرادیاپ یوگلا زا هنیهب لدم نییبت اب ،همادا رد .دنا هدومن هئارا زین ار نآ عون و نییبت
 ،"هنیهب دح" لصا ساسا رب هک تفرگ دنهاوخ رارق یبایزرا دروم هنیهب تلاح رد دوجوم یاههنوگ تخیر زا کی ره ،رادیاپ
  هک تسا حیضوت هب مزال .تسا یزاس هیبش لباق زین نآ یدبلاک لدم هک ددرگیم هئارا شهوژپ راتخاس هب هجوت اب هنهیب لدم
 یمامت و دش ضرف یجنرطش مرف تروصب نگمه یدنبرکیپ هنوگ کی قبط رب یزاسویرانس لصا ساسا رب هنیهب لدم
 و ییاقب) ددرگیم نایب یدصرد تروصب هک لاغشا حطس صخاش و ینامتخاس مکارت تبسن باستحا اب ،هدش هئارا یاهویرانس
 هتفرگ رارق یمیلقا لیلحت و یزاسهیبش دروم یباختنا یاههنوگتخیر ،تفاب دوجوم تیعضو تخانش زا دعب .(3395 .ناراکمه
 و هدش باختنا هنیهب لدم ناونعب یمکارت هنیهب تلاح ،یسانشتخیر کیرتمراپ یزاسویرانس رد هدش نییبت راتخاس هب هجوت اب و
 دوجوم تیعضو و هنیهب تلاح فالتخا تلاح نیا رد .دریگیم هرابود لیلحت دروم هدش شنیزگ تالاح زا یکی ساسا رب
 ساسا رب ار رثوم هدودحم و نییبت ار هنوگتخیر ره رد هدش هدوزفا مکارت ریثات و فالتخا نازیم ،هدش یبایزرا یاهرتماراپ

 یزاسهدرشف درکیور اب یرادیاپ یوگلا زا یصخشم لدم ،هنیهب تلاح تسا حیضوت هب مزال .دنکیم صخشم هیاپ یاهصخاش
 هنیهب لدم ناوتیم ساسا نیا رب .تسا یزاسرهش هعماج لابقا دروم یرادیاپ رد نالک درکیور  ناونعب هک تسا نردم تفاب رد
 رظن رد یمیلقا درخ تبثم رییغت نازیم و مکارت نییاپ رییغت دح اب یگنیهب طیارش داجیا هیاپ رب ،هدش نییبت راتخاس هب هجوت اب ار
 اما تسا نیداینب یشهوژپ دنمزاین دوخ هک داد داهنشیپ تمسق نیا یارب ناوتیم ار یرامشیب و توافتم یاهتلاح هتبلا .تفرگ
 هب تاقبط دادعت اقترا ،تهج نیمه هب .تسا هدش باختنا هنیهب یاهتلاح زا یکی ساسا رب یداهنشیپ تلاح ،هلاقم نیا رد
  .میهدیم رارق یبایزرا دروم ار روکذم یتلاح ،مهم نیا دییات یارب هک تسا یگنیهب هدننک هئارا لآ هدیا تلاح نیرتکیدزن

 هنیهب تلاح یبایزرا
 لدم نیشیپ شخب رد هتفرگ ماجنا یزاسهیبش دننامه ار یباختنا هنوگتخیر راهچ یارب یداهنشیپ یاهتلاح همادا رد
 .تسا هدش هداد رارق یزاسهیبش دروم ،هنیهب دح ساسا رب مکارت شیازفا اب هک ار روکذم یاهتلاح یمامت و هدرک
 تخیر دوخ رد رییغت زجب یرییغت چیه نودب و دوجوم تیعضو اب ناسکی طیارش رد اقیقد هتفرگ ماجنا یزاسهیبش
 تیوقت تهج هب یزاسهیبش رد هباشم تدم و خیرات نینچمه و ناسکی یمیلقا یاههداد .تسا هتفریذپ ماجنا هنوگ
 رگناشن هلحرم نیلوا رد یزاسهیبش هلحرم نیا زا لصاح جیاتن .تسا هدیدرگ تیاعر لماک روط هب هسیاقم تیفیک
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 اب .دناهدش هداد ناشن یداهنشیپ یاهتلاح زا کی ره یارب یزاسهیبش تعاس 10 لوط رد رتماراپ ره تارییغت نازیم
 تاریغت ریثات نازیم ،یداهنشیپ طیارش و دوجوم عضو زا یزاسهیبش جیاتن نیب هسیاقم و اهرادومن نیا هب هجوت
 شهاک ای و شیازفا هب جتنم رما نیا هک دوشیم صخشم میلقا درخ یاهرتماراپ یور رب ،مکارت سنج زا یداهنشیپ
 لصاح یمیلقا درخ طیارش نیبام یقیبطت هسیاقم و یسررب یارب .دش دهاوخ هطوبرم یاهنامتخاس رد یژرنا فرصم
 ادتبا ،اههنوگتخیر زا مادکره یارب یداهنشیپ تلاح زا یشان میلقا درخ و یباختنا هنوگ تخیر راهچ دوجوم عضو زا
 و نیرتدرس خیرات ود ره و هنوگ تخیر ره یارب ار یسررب دروم یاهرتماراپ زا کی ره هنیمک و هنیشیب رادقم
 سپس .مییامنیم جارختسا زین یداهنشیپ یاهتلاح یارب ار ریداقم نیمه انیع و هدومن صخشم لاس زور نیرتمرگ
-تخیر ره رد رتماراپ ره یارب ار شبات یامد نیگنایم و یبسن تبوطر ،داب تعرس ،اوه یامد هنیشیب و هنیمک نیگنایم
 .مینکیم صخشم مرگ و درس لصف رد یداهنشیپ تلاح و هنوگ

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم لاس زور نیرتمرگ و نیرتدرس یارب ییباختنا یاههنوگ تخیر دوجوم تیعضو رد یبایزرا دروم یاهرتماراپ هنیمکو هنیشیب ریداقم :1 لودج
 (C°)   شبات یامد طسوتم (%) یبسن تبوطر (m/s)   داب تعرس (C°) اوه یامد  

 نیرتمک نیرتشیب نیرتمک نیرتشیب نیرتمک نیرتشیب نیرتمک نیرتشیب  

 6109/05 6677/10 6016/51 6611/565 3171/9 9133/9 6030/35 6967/39 هدرشف ناتسبات

 6070/35 6356/00 6691/31 6673/565 9799/9 6911/9 6375/35 6065/99 هبترم دنلب

 6951/05 6150/00 6613/10 6701/71 0051/9 3115/1 6905/35 6000/19 یا هقرو

 6576/95 6130/10 6611/07 6510/11 9711/9 1015/1 6607/35 6310/59 نردم

 3901/5 1070/1 6015/71 6675/065 1316/5 6795/5 9615/1 6006/05 هدرشف ناتسمز

 1007/5 6976/69 6115/10 6930/13 9165/5 1371/5 1110/1 6651/55 هبترم دنلب

 -0191/6 9191/0 6111/07 6605/365 1110/0 0107/0 6971/0 1107/3 یا هقرو

56 1611/1 6911/17 6671/365 0910/5 6111/5 0571/0 3371/3 نردم 91/6- 

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم لاس زور نیرتمرگ و نیرتدرس یارب ییباختنا یاههنوگ تخیر یداهنشیپ یاهتلاح یارب یبایزرا دروم یاهرتماراپ هنیمکو هنیشیب ریداقم :2 لودج
 (C°)   شبات یامد طسوتم (%) یبسن تبوطر (m/s)   داب تعرس (C°) اوه یامد  

 نیرتمک نیرتشیب نیرتمک نیرتشیب نیرتمک نیرتشیب نیرتمک نیرتشیب  

 6109/15 6015/10 6065/15 6106/11 1716/1 1991/1 6711/15 719/91 هدرشف ناتسبات

 6601/75 6765/60 6160/71 6613/665 6191/9 6396/1 6191/35 6175/69 هبترم دنلب

 6101/05 6675/00 6169/59 6161/11 1360/1 3171/1 6010/35 6110/99 یا هقرو

 6576/95 6130/10 6611/07 6510/11 9711/9 1015/1 6607/35 6310/59 نردم

 1011/0 0976/3 6110/11 6607/965 5690/5 0030/5 1011/1 6910/95 هدرشف ناتسمز

 9117/5 6116/69 6009/70 6553/13 6305/5 1001/5 9010/1 6000/55 هبترم دنلب

 -0619/6 1611/0 6199/07 6610/365 9161/0 0011/0 9371/0 9110/3 یا هقرو

 -9156/6 1611/1 6911/17 6671/365 0910/5 6111/5 0571/0 3371/3 نردم

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یباختنا یاههنوگ تخیر دوجوم تیعضو رد یمیلقا یاهرتماراپ ریداقم نیگنایم :9 لودج
 دوجوم عضو رد نیگنایم

 (C°)   شبات یامد طسوتم (%) یبسن تبوطر (m/s)   داب تعرس (C°) اوه یامد  

 6711/61 9659/57 0093/9 1331/30 هدرشف ناتسبات

 1110/61 6663/17 0650/9 1615/00 هبترم دنلب

 1901/39 190/91 1666/1 1050/70 یا هقرو

 1111/19 1151/01 3111/9 1361/10 نردم

 1676/1 6500/03 0915/5 0116/65 هدرشف ناتسمز

 1331/15 6353/51 3530/5 1711/3 هبترم دنلب

 0613/0 6761/03 3557/0 9315/1 یا هقرو

 0753/0 1550/13 0117/5 0176/1 نردم
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 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یباختنا یاههنوگ تخیر یداهنشیپ تلاح رد یمیلقا یاهرتماراپ ریداقم نیگنایم :4 لودج

 یداهنشیپ عضو رد نیگنایم
 (C°)   شبات یامد طسوتم (%) یبسن تبوطر (m/s)   داب تعرس (C°) اوه یامد  

 1190/61 1116/09 1130/1 6003/69 هدرشف ناتسبات

 دنلب
 هبترم

1111/10 1117/9 1076/17 1951/19 

 6351/39 6111/11 7019/1 1110/00 یا هقرو

 1111/19 1151/01 3111/9 1361/10 نردم

 1007/1 1060/03 1900/5 3153/65 هدرشف ناتسمز

 دنلب
 هبترم

0317/3 1109/5 1050/51 0031/15 

 3336/9 6033/03 1111/0 1595/1 یا هقرو

 0753/0 1550/13 0117/5 0176/1 نردم

 رد یداهنشیپ تلاح رد نآ ریظن اب دوخ هطوبرم عضوم رد رتماراپ ره هنیمک و هنیشیب ریداقم زا هدش صخشم نیگنایم
 یاههنوگتخیر رب یفاضا مکارت لامعا یفنم و تبثم تاریثات نازیم ات دوشیم هسیاقم یاهلیم یاهرادومن بلاق
  .دوش صخشم یسررب دروم هناگراهچ یمیلقا درخ یاهرتماراپ رد هدش داجیا تارییغت دومن رد ار یباختنا

 
 لاس زور نیرتدرس و نیرتمرگ رد یداهنشیپ طیارش اب دوجوم تیعضو اوه یامد نیگنایم رادقم هسیاقم :11 و 3 رادومن

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هک هنوگنامه ،رتشیب مکارت اب یداهنشیپ تلاح و اههنوگتخیر دوجوم تیعضو رد اوه یامد تاریغت نیگنایم هسیاقم
 هدوب لماش ار یئزج یتارییغت ای دراوم هیقب رد هدرشف کولب هنوگتخیر دروم رد زجب تسا صخشم الاب رادومن رد
 نازیم شیازفا اب یداهنشیپ تلاح رد زور نیرتمرگ و نیرتدرس هزاب ود ره رد هدرشف ینامتراپآ هنوگ دروم رد .تسا
 دنلب هنوگ رد و درس زور رد .تسا هتفای شیازفا هجرد کی زا رتشیب امرگ رد و رتمک امرس رد هک میتسه هجاوم امد
 رییغت دهاش نردم ینامتراپآ هنوگ رد یلو میراد ار نآ زا رتمک یاهقرو هنوگ رد و هجرد 0/6 زا رتمک امد شهاک ،هبترم
 دح رد یشهاک بیترت هب ،هبترم دنلب و یاهقرو هنوگ ود ره مه زور نیرتمرگ رد .میتسین اوه یامد رد یرکذ لباق
  .تسا رییغت نودب نانچمه نردم هنوگ و میراار هجرد 0/5 و 0/6
 رد رظن دم درکیور زین و لاس درس و مرگ لوصف رد اهنامتخاس یارب زاین دروم یژرنا عون و نازیم نتفرگ رظنرد اب
 هنوگ رد یشیامرگ یژرنا فرصم تیعضو دوبهب رگناشن رتماراپ نیا تارییغت هسیاقم زا لصاح هجیتن ،شهوژپ نیا
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 ناعذا ناوتیم هتبلا .دشابیم هبترمدنلب هنوگ رد امرگ لصف رد یترارح شیاسآ تیعضو دوبهب نآ لباقم رد و هدرشف
 .دراد هارمه هب زین رگید لصف رد ار یفنم تارییغت ،لصف کی رد هدمآ شیپ هنیهب تلاح لباقم رد لوا دروم هک تشاد
 تارییغت یلک ندوب یفنم و تبثم دییات ای در رد ناوتیمن رتماراپ کی نتفرگ رظن رد طقف و هسیاقم نیا ساسا رب نکیل
 .داد رظن یداهنشیپ

 
 لاس زور نیرتدرس و نیرتمرگ رد یداهنشیپ طیارش اب دوجوم تیعضو داب تعرس نیگنایم رادقم هسیاقم :21 و 11 رادومن

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 لاس زور نیرتدرس و نیرتمرگ رد یداهنشیپ طیارش اب دوجوم تیعضو یبسن تبوطر نیگنایم رادقم هسیاقم :41 و 91 رادومن

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دروم کی رد اهنت و تلاح نیرتهب رد هک تسا نیا رگناشن یداهنشیپ و دوجوم تلاح ود نیب رد داب تعرس تارییغت
 ناسون رد شیازفا زا یتوافتم ریداقم اب رگید دراوم رد .تسا هدشن لصاح زین یدوبهب و هدنام رییغت نودب نازیم نیا
 هب تعرس شیازفا نیا اب .میتسه دهاش هدرشف ینامتخاس  هنوگ رد و امرگ لصف رد ار شیازفا نازیم نیرتشیب .تسا
 هتفای شیازفا 9/6 ات 5/6 زا زین زور نیرتمرگ رگید دراوم رد .دریگیم هلصف نآ بولطم دح زا هک دسریم 1 زا شیب
-تخیر زا مادکره یارب یداهنشیپ یاهتیعضو رد ار داب تعرس شیازفا یهباشم ریداقم اب زین درس زور رد .تسا
 .مینکیم هدهاشم اههنوگ
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 یداهنشیپ تلاح رد رتماراپ نیا ،دهدیم ناشن یداهنشیپ تلاح و دوجوم عضو نیبام یبسن تبوطر تارییغت هسیاقم
 اب هک تسا هتشاد ار یاهظحالم لباق شهاک امرگ لصف رد و رصتخم شهاک امرس لصف رد هدرشف ینامتخاس هنوگ رد
 ییاراک هب و هدوب بولطم رایسب یبسن تبوطر شهاک ،هنوگتخیر نیا یارب لصف نیا رد اوه یامد نیگنایم قیبطت
 هک امرگ لصف رد یاهقرو هنوگ زجب ،یبسن تبوطر نازیم رد زین تارییغت ریاس .دومن دهاوخ ینایاش کمک یژرنا
 هک دنتسه هارمه یبسن تبوطر رد شهاک زا یریداقم اب امامت ،تسا اراد یداهنشیپ تلاح رد ار تبوطر نازیم شیازفا
   .تسا شهوژپ نیا فده هب لین ریسم رد تفر نآ فیصوت هک هنوگنامه رما نیا

 
 لاس زور نیرتدرس و نیرتمرگ رد یداهنشیپ طیارش اب دوجوم تیعضو شبات یامد نیگنایم رادقم هسیاقم :11 و 51 رادومن

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تارییغت عون و نازیم هک دهدیم ناشن ام هب یداهنشیپ و دوجوم عضو رد یزاسهیبش زا لصاح شبات یامد نیگنایم
 هک ارچ .تسا هتشاد ار دروخزاب نیرتهب یمیلقا درخ رتماراپ نیا تارییغت صوصخ رد هبترم دنلب هنوگ رد هدش لامعا
 .میراد هبترم دنلب هنوگتخیر رد ار شبات یامد نیگنایم شهاک نازیم نیرتشیب یداهنشیپ تلاح رد و امرگ لصف رد
 شیازفا بجوم شبات یامد نیگنایم شیازفا اب هک تسا هدرشف ینامتخاس هنوگ و امرس لصف رد رگید تبثم ریثات
  .دوشیم هنوگ نیا رد میلقا درخ تیبولطم
 یامد دننام ییاهرتماراپ رد هتبلا .مینکیم هدهاشم یداهنشیپ تلاح اب ار رتماراپ ره رییغت عون و نازیم ریز لودج رد
  .دنتسه اراد ار سکع لضافت امرگ و امرس لصف هب تبسن تارییغت نیا ،شبات یامد نیگنایم و اوه

 یداهنشیپ تلاح و دوجوم تیعضو نیبام اهرتماراپ نیگنایم رد تارییغت نازیم :5 لودج

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تارییغت نازیم

 (C°)  یشبات یامد (%) یبسن تبوطر (m/s)   داب تعرس (C°) اوه یامد  

 1169/6 1700/19 -1119/6 -1001/5 هدرشف ناتسبات

 6091/5 1701/5 -1175/6 6010/5 هبترم دنلب

 1116/6 -1500/5 -6019/6 6701/6 یا هقرو

 6666/6 6666/6 666/6 6666/6 نردم

 1030/6 1111/6 -5616/6 1101/6 هدرشف ناتسمز

116 هبترم دنلب 0/6- 1996/6- 1069/6 0966/6- 

 1315/6 -6115/6 -3995/6 -3756/6 یا هقرو

 6666/6 6666/6 6666/6 666/6 نردم
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 هدش صخشم لودجرد هک هنوگنامه .دنتسه رتماراپ ره رییغت عون رگناشن لودج نیا رد دادعا ندوب تبثم و یفنم
 و عون رگناشن عومجم رد درس و مرگ یاهزور رد هنوگتخیر ره یارب تبثم و یفنم تارییغت رادقم و دادعت ،تسا
 هکنیا هب رظن اب .دشابیم هنوگتخیر ره رواجم میلقا درخ رد یداهنشیپ عضو زا لصاح تارییغت تیلک نازیم
 هب لودج نیا رد دوجوم ریداقم هک تسا زاین یدنبهبتر یارب اذل دنرادن ناسکی یاهدحاو هدش یسررب یاهرتماپ

  .دریگ ماجنا یدنبهبتر ،هنوگ ره رد تارییغت یلک دنیآرب هبساحم اب سپس و دنیآرد سایقمیب تلاح
 یداهنشیپ تلاح و دوجوم تیعضو نیبام اهرتماراپ نیگنایم رد تارییغت نازیم سایقم یب تلاح :1 لودج

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  سایقم یب تلاح رد تارییغت نازیم

 (C°)  یشبات یامد (%) یبسن تبوطر (m/s)   داب تعرس (C°) اوه یامد  

 9051/6 9001/7 3011/0 -0311/3 هدرشف ناتسبات

 دنلب
 هبترم

9613/1 6000/5 6061/6 1711/1 

 1755/6 -0609/6 9701/0 1513/9 یا هقرو

 6666/6 6666/6 6666/6 6666/6 نردم

 9091/5 3565/6 3101/6 0717/1 هدرشف ناتسمز

 دنلب
 هبترم

3150/6- 9610/6 0706/6 1366/6- 

 9139/6 -5516/6 1613/6 -1105/6 یا هقرو

 6666/6 6666/6 6666/6 6666/6 نردم

 ریداقم یعمج دنیآرب ریز لودج رد و هدرک سایقمیب ار ریداقم ،هطوبرم نوتس یناوارف عومجم رب هداد ره میسقت اب
 .میربیم راک هب یدنبهبتر یارب ار هنوگتخیر ره هب طوبرم

 دوجوم تیعضو هب تبسن یداهنشیپ تلاح رد یباختنا یاه هنوگ تخیر تارییغت نازیم یدنب هبتر :7 لودج
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تارییغت نازیم یدنب هبتر
  عومجم ناتسمز ناتسبات 

 0 051511935/5 173170006/0 116716109/6 هدرشف

 دنلب
 هبترم

11156101/9 373131376/6- 031 513317/5 5 

 9 191119953/6 739506130/6 70110591/5 یاهقرو

 1 6 6 6 نردم

 طیارش رد تبثم تارییغت نیرتشیب یاراد هبترمدنلب ینامتخاس هنوگ ،دوشیم هدهاشم یدنبهبتر رد هک یاهنوگ هب
 نتفرگ رظن رد اب نردم ینامتخاس هنوگ .دنتسه اراد ار رتمک یریداقم هدرشف یاههنوگ بیترت هب و دشابیم یداهنشیپ
 هب اههنوگ ریاس هب تبسن یرتمک هدوزفا مکارت ،هنیهب تلاح زا یداهنشیپ لدم رد هدش لامعا تارییغت نییاپ نازیم

 یاهناشن دوخ تلاح نیا رد تارییغت ندوبن .دنکیم لیم رفص هب شیازفا نیا زا یشان تارییغت اذل .تسا هتفرگ دوخ
 تیبولطم رظن زا نآ فارطا میلقا درخ ،هنوگ نیا رد مکارت نییاپ دنچ ره شیازفا اب هک تسا نیا رگناشن و هدوب تبثم
 هنومن رد هنیهب لدم لامعا یسررب جیاتن ،رگید یهاگن اب المع .تسا هدرک ظفح ار دوخ نیشیپ تلاح و هدرکن تفا
 ار میلقا درخ تابث %10 رد و دوبهب %17 رد هک تسا هنیهب لدم بولطم درکراک دییات زا یشان یلک تلاح رد یدروم
 چیه رد یژرنا ییاراک رد یشهاک اهنت هن ،یدروم هنومن رد هنیهب لدم لامعا رگید ریسفت هب .تسا هتشاد هارمه هب
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 هارمه ینامتخاس یاههدوت رد یژرنا ییاراک میقتسم ریغ شیازفا اب دراوم مراهچ هس رد هکلب هتشادن اههنوگ زا مادک
 .تسا هدوب
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن

 تاعلاطم هخاش رد یلصا یوگلا و هاگتساوخ ناونع هب یرادیاپ لوا هلحرم رد ،رادیاپ یرهش یحارط لدم نییبت یارب
 دییات اب هک رادیاپ یرهش مرف ،عوضوم تایبدا رورم اب و هدش یسررب یرهش یحارط هتشر بوچراچ رد و یرهش
 هتفرگ رارق شهوژپ یلصا روحم و دیکات دروم تسا هدرشف یرهش مرف نامه نادنمشیدنا قافتا هب بیرق تیرثکا
 یفرصم یژرنا یور رب زکرمت هدودحم اذل ،تسا یرهش تفاب رد یرادیاپ شهوژپ درکیور هک ییاجنآ زا .تسا
 اتیاهن و یتایلمع یژرنا عون ،یفرصم یژرنا رد .دوریم رامش هب رما نیا روتکاف نیرتمهم هک هدوب اهنامتخاس طسوت
 دنهدیم صاصتخا دوخ هب ار فرصم نازیم نیرتالاب هک اهنامتخاس رد شیامرگ و شیامرس یارب زاین دروم یژرنا
 ،هدمآ تسد هب جیاتن ریسفت و لیلحت صوصخ رد تاحیضوتو ییاهن هجیتن هب هجوت اب .دناهتفرگ رارق هجوت دروم
 تفاب یزاس هدرشف یارب هنیهب لاغشا حطس و مکارت صخشم نازیم انامه هک یداهنشیپ لدم هک تسا نهربم و حضاو
 شیازفا ،لدم نیا زا هدافتسا اب المع و هتشاد تبثم تاریثات زین یژرنا فرصم شهاک یاتسار رد اتجیتن ،تسا یرهش
 رب هک تسا یرهش یحارط لدم ینعم هب نیا .تشاد میهاوخ ناماوت تروص هب یمیلقا درخ طیارش دوبهب اب ار مکارت
 یاهنوگ ،لدم نیا عقاو رد .ددرگیم یژرنا فرصم شهاک هب جتنم و هدوب (هدرشف رهش) رادیاپ یرهش مرف ساسا
 و بسانم تمسق رد یرهش یحارط یریگ رارق اب ات تسا بلاط ار یریگ میمصت و یزاس میمصت ریسم رد شور
 اب ،یرهش قطانم رد زاس و تخاس یاهدرادناتسا و طباوض میظنت نینچمه و یلیصفت یاهحرط دیلوت رد رظن دروم
 نومنهر یژرنا ییاراک و یرادیاپ یوس و تمس هب ار هدمع تامیمصت نیا زا لصاح جیاتن ،یداهنشیپ لدم لامعا
 یراذگ هیاپ زین و تاقبط دادعت ریغتم هب هجوت اب ار یداهنشیپ لدم ییاهن یبایزرا ساسا رب ناوتیم اتیاهن .ددرگ
 :دومن نایب تروص نیا هب ،ششوپ حطس و ینامتخاس مکارت ویرانس

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم انبم مکارت هنیهب لدم یارب یداهییپ یتاقبط دادعت و ینامتخاس مکارت نازیم :8 لودج
 رییغت نازیم هدش هدافتسا ویرانس عون هنیهب عضو تاقبط دادعت دوجوم عضو تاقبط دادعت هنوگ تخیر عون

 (رتم بسح رب عاقترا)
 یداهنشیپ لدم تاقبط دادعت

 05 05 ناسکی لاغشا حطس 05 1 هدرشف کولب
 1 0 ناسکی لاغشا حطس 1 0 نردم ینامتراپآ
 61 70 ناسکی لاغشا حطس 61 59 هبترم دنلب
 61 70 ناسکی لاغشا حطس 61 59  یا هقرو

 هدش هئارا یاهویرانس بلاق رد هنیهب یاهتلاح یفرعم رد یددع یاههداد زا هدافتسا یگنوگچ و عون ،هدش هئارا لدم
 و دوجوم تلاح یبایزرا زین و هنوگتخیر قیقدت و نییعت ،هعلاطم دروم رتسب تخانش هب طونم هدافتسا نیا هک تسا
 یدروم هنومن رد روکذم ریسم یمامت شهوژپ نیا رد هک یاهنوگ هب جیاتن دیئات تروص رد هک تسا یداهنشیپ هنیهب
 یاهماگ زا هلحرم ره رد هک تسا رکذ هب مزال .تسا لدم یکیزیف یزاس هدایپ هب مادقا ،دش سکعنم جیاتن و لامعا
 مه و یتآ یاهشهوژپ یاتسار رد مه هک تسا ور شیپ یفلتخم و عونتم طیارش و اهتلاح ،یحارط لدم نیا یلمع
 .دراد ناوارف یسررب و یبایزرا یاج لمع ماقم رد شهوژپ نیا لیمکت ریسم رد
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 هدش هئارا نارهت 0 هقطنم یاههنوگتخیر یرادیاپ یاهتلاح زا یکی ناونع هب هدش هئارا یداهنشیپ لدم ساسا نیا رب
 .تسا هتفرگ رارق رظن دم یمتسیس تروص هب یبایزرا جیاتن ساسا رب اههنوگتخیر زا کی ره راتخاس هک تسا
 (یزاس هدرشف یوگلا) مکارت موهفم ساسا رب لدم نییبت ،یرهش یاهتفاب هب یمتسیس شرگن رد هکنیا حیضوت

 دادعت هب یرهش یسانشتخیر رد لیخد یاهریغتم زا کی ره اصخشم هک دشاب هتشاد دناوتیم ار یرامشیب یاهتلاح
 رد اب ار یداهنشیپ لدم کی یزیر هیاپ ریز دراوم ساسا رب رضاح هجیتن .دنکیم تلاح دیلوت دوخ هفلوم یاهدحاو
 :دنکیم نییبت یرهش مکارت لوصا نتفرگ رظن
 رب یسررب دروم هداد عون هکنیا ینعی .تسا هدش ماجنا دودحم یبایزرا هب طورشم طیارش ساسارب هنیهب لدم نییبت .5
 .تسا هدش هداد قیبطت یسدنه لوصا و یضایر میهافم ساسا
 یزیر همانرب رتنالک یاهسایقم زا ینایم سایقم ناونع هب یرهش یحارط هتشر لمع هطیح رد یداهنشیپ لدم ریثات .0
 .تسا ینایم سایقم رد صخشم هدودحم کی ساسا رب شهوژپ جیاتن زکرمت اذل .دوشیم هتفرگ یرهش هقطنم کی رد
 تلاح رد ،دوشیم بوسحم یسانشتخیر ملع رد کرتشم لصا ناونع هب یبایزرا یاهتیدودحم هکنیا ساسا رب .9
 حرط یدنبهعطق دنیآرف زا دعب نآ زا لصاح یاهتسایس و لدم لامعا هکنیا هب یراتخاس مازلا یداهنشیپ لدم یلمع
 نییعت رد ار یدیدج و نیون راک و زاس هکلب هدشن هئارا ضورفم لدم هیاپ روظنم نیمه هب .دریگیم ماجنا یلیصفت
 .دنکیم حرطم یرهش یزاس هدرشف یریگراک هب اب یرادیاپ عون
 مرف هک دریگ لکش دناوتیم ینامز یرادیاپ موهفم ساسا رب رادیاپ یرهش یحارط لدم هک دومن ناونع ناوتیم اتیاهن

 لدم هب یبایتسد یارب باسح نیا اب .دوش لامعا هتفای هعسوت تروص هب یسانش تخیر رتسب رد یاهدرشف یرهش
 هک میتسه نآ یراذگتسایس و یژولونکت لوصا داجیا و یرهش مرف یزاس هدرشف دنمزاین ادتبا رادیاپ یرهش یحارط
 ادیپ هعسوت یقفا و هدرتسگ تروص هب هک نارهت دننام ییاهرهش رد صوصخب و هعسوت لاحرد یاهروشک رد مهم نیا
 هب زاین یزاسهدرشف درادناتسا دح هب ندیسر زا دعب عقاو رد و دوشیم بوسحم نیون و دیدج یموهفم دوخ ،دناهدرک
 رب ار هلاقم یموهفم راکوزاس ناوتیم نیاربانب .دراد یرهش یزیر همانرب نوچمه رگید یاههتشر تلاخد و تابساحم
 :دومن حرطم ریز لحارم ساسا
 .یدومع یزاسرهش لوصا ساسا رب یزاس هدرشف یوگلا .5
 مظنم یاههنوگتخیر باستحا اب هدرشف یرهش مرف .0
  یلیصفت حرط راتخاس رد یراذگتسایس نیبت .9
 یرهش نازیرهمانرب طسوت اههنوگتخیر یدنبهعطق نییعت •
 یرهش یزیرهمانرب ملع یاهیاپ تابساحم ساسا رب هیلوا مکارت نییعت •
 هقبط دادعت هفلوم باستحا اب هعطق ره ششوپ حطس ساسا رب ینامتخاس مکارت نازیم نییعت .1
 و اهرتماراپ تیکرت زا رسیم و نکمم رگید یاه تلاح ناوتیم یتآ یاهشهوژپ یارب داهنشیپ ناونع هب ساسا نیمه رب

 یاتسار رد و هعلاطم نیا همادا رد دنناوت یم نارگشهوژپ .درک حرطم ار هدش ضورفم تباث و هدش یبایزرا یاهریغتم



 382 ...یرهش یحارط لدم نییبت و یبایزرا

 و دنا هتفرگن رارق یبایزرا دروم هعلاطم نیا رد هک یسانشتخیر یاهریغتم رگید ،هدمآ تسد هب جیاتن قیقدت و لیمکت
 دروم رگید یاهتلاح رد یژرنا ییاراک هب یبایتسد روظنم هب ار یمیلقا یاهرتماراپ اب یقیبطت فلتخم یاهتلاح
 ششوپ ،هدوت یریگ تهج ،رباعم یریگتهج تاریثات ،ینامتخاس ششوپ حطس رییغت اصخشم هک دنهد رارق یسررب
  .دنشاب اهریغتم نیا مها زا دنناوت یم حلاصم و یهایگ
 عبانم
 هعلاطم) شزرا یسدنهم درکیور رب دیکات اب نامتخاس امن یحارط رد یژرنا یزاس هنیهب ،(7395) دحا ،یمیهاربا داژن و هدیحو ،یرقاب

 ص ،0 هرامش ،متشه لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ-یملع همانلصف ،(دهشم دیما یتماقا-یراجت هعومجم :یدروم
760-135 

 رد ییامرگ ریازج برخم تارثا شهاک یارب تدم هاتوک یاه دربهار (3395) هفطاع ،ناقهد و نسحم ،یضیف ،اسهم ،یلعحتف یجاح
 135-150 ص ،0 هرامش ،مهد لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ-یملع همانلصف ،یرهش قطانم

 هنومن ،تیم سیپسا سیرتام زا هدافتسا اب یرهش یاه کولب مکارت نییبت (1395) نیسح ،یورسخ ،دومحم ،ییون هعلق ،هیضرم ،یباراد
 35-30 ص ،7 هرامش ،0 هرود ،یرامعم و رنه تاعلاطم همانلصف ،ناشاک یخیرات

 یناهام یاه صخاش زا هدافتسا اب یرامعم رب میلقا رییغت رثا اب یراگزاس ،(3395) دوواد ،یدابآ نسح و رایرهش ،یدلاخ ،ناوریشونا ،دنوار
 990-110 ص ،5 هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ-یملع همانلصف ،هنایم رد سونیسک نوناق و

-یملع همانلصف ،سیرت و دیل شور ود هسیاقم رد یرهش سایقم رد یژرنا ییاراک یبایزرا (1395) رصان ،روپ کرب ،هاگپ ،یمرهج ییاضر
  15-69 ص ،0 هرامش ،ناهج شقن یشهوژپ

 ینوکسم یاهاضف یحارط رد یگتسبلد و یگدنزرس یاه هفلوم نییبت ،(3395) اضر دیمح ،یمراص و اضر دمحم ،ناینامب ،میرم ،روپراتس
 761-601 ص ،0 هرامش ،مهد لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ-یملع همانلصف ،(زیربت یتنس تفلب)یتنس

 یلیضفت حرط رد اه نامتخاس عافترا نییعت طباوض یبایزرا (1395) الیل ،عراز ،یلع ،یکدانب ناقهد ،یداه دمحم ،یلباک ،یدهم ،ناینابعش
 17-11 ص ،متفه لاس ،10 هرامش ،راصح تفه یطیحم تاعلاطم همانلصف ،سیسپات کینکت زا هدافتسا اب یژرنا ییاراک هبنج زا نادمه

 سایقم رد ینوریب یترارح شیاسآ طیارش رب یرهش هسدنه ریثات شجنس ،(7395) نیما ،یبیبح ،یلع دمحم ،یدابآ یلع ،انیس ،دار یمرک
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 یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ-یملع همانلصف ،نادمه رهش :یدروم هنومن ،یدربهار یزیر همانرب یمک سیرتام درکیور اب یمسر
 710-100 ص ،5 هرامش ،متفه لاس ،یا هقطنم

 ینوکسم یاه تفاب هناسانش هنوگ-تخیر یسررب (0395) دومحم ،ییون هعلق و داشرف ،یهللارصن ،دومحم ،یدمحم ،زانلگ ،ییاضترم
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