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 ؛ییاتسور یاهراوناخ تشیعم رد نکسم یزاس مواقم تارابتعا تارثا لیلحت
 1ناجنز ناتسرهش ،تازجعم ناتسهد :یدروم هعلاطم

 2هناگی یدمحم زورهب

 ناریا ،ناجنز ،ناجنز هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج رایشناد
 یغارچ یدهم

 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یارتکد هتخومآ شناد
 یمالسا الیل

 ناریا ،ناجنز ،ناجنز هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک هتخومآ شناد

00/00/331 :هلاقم شریذپ خیرات   03/11/1331 :هلاقم تفایرد خیرات 6 

 هدیکچ
 رد      توسا هدووب هارومه  ووحت اب یناسنا یاهزاین و اه تیلاعف رثا رب نامز رذگ رد اتسور یدبلاک تفاب ءزج نیرت هدمع ناونع هب نکسم
    نویا توتیعم روییغت و یعامتجا-یداصتقا یاه یراگزاسان داجیا تابجوم اهاتسور رد یدبلاک یاه ینوگرگد و تالوحت رضاح  اح
 قیقحت رد  دشاب یم نکسم یزاس مواقم تارابتعا هئارا ،ییاتسور نکسم تارییغت رد رثؤم لماوع زا یکی  تسا هدروآ مهارف ار اهاضف
   یروآدروگ  ور ،یولیلحت -   یییوفوت قویقحت  ور  ددروگ  یوم یوسررب ییاتسور یاهراوناخ تتیعم رب تارابتعا نیا تارثا رضاح
 و   هدوش تویج t    نوومزآز یطابنتوسا و یییوفوت تروف هب تاعالطا لیلحتو هیزجت  ور ،ینادیم و یا هناخباتک تروف هب تاعالطا
    موجح ،(نکوسم یزاوسمواقم تارابتعا هدننک تفایرد راوناخ 881ز قیقحت یرامآ هعماج مجح هب هجوت اب  تسا (نوسکاکلیو نومزآ
    زا دوعب و لوبق ناومز رد  توتیعم نازیم نیب ،دهد یم ناتن قیقحت یاه هتفای  تسا هدش نییعت راوناخ 831 نارکوک  ومرف هیاپ رب هنومن
    دوعدب زوج هوب   ییاتوسور یاوهراوناخ  توتیعم داعبا همه نینچمه و دراد دوجو یرادانعم توایت ،نکسم یزاس مواقم تارابتعا تفایرد
  تسا هتفای شهاک تارابتعا تفایرد زا سپ نامز رد (-t: 2.1 1 رادقم ابز یدبلاک
 
 ناجنز ناتسرهش ،ییاتسور نکسم ،ییاتسور تارابتعا ،ییاتسور هعسوت :یدیلک ناگژاو

 

 
                                                                                                                                                               

 لیلحت" ناونع اب ناجنز هاگشناد ییاتسور یزیرهمانرب و ایفارغج هتشر یوجشناد یمالسا الیل مناخ دشرا یسانشراک هماننایاپ زا یشخب تاقیقحت لصاح رضاح هلاقم -1
 .دشابیم "تازجعم ناتسهد :یدروم هعلاطم ؛ییاتسور یحاون رد نکسم یزاسون و یزاسمواقم تارابتعا یداصتقا تارثا

 behrozyeghaneh@yahoo.com ( وئسم هدنسیونز هناگی یدمحم زورهب -1
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 همدقم
  یمگنهرف و  یعاممتجا  ،یتمشیعم  ،یدامصتقا  فملتخم  دامعبا یاراد  هعمسوت  ممهم یاه صخاش زا یکی ناونع هب نکسم
 ،301:0100)  دومش یمم حرطم کاشوپ و کاروخ زا دعب زاین نیموس ناونع هب یرشب عماوج رد (0 :6331،روپ یپیترس)

Manoj P K ناومنع  همب ییاتسور نکسم و (61 :1031 ،نولوت و 111 :1031 ،یناجنز و 1 :فلا 3331 ،روپ یپیترس و  
   دامعبا رد امه    تمیلاعف فومن هدمنهد  نامشن ،  شیومخ نومماریپ یعیبط طیحم اب ناسنا طابترا و لماعت یگنوگچ زا یدامن
    و دممآرد دطمس  امتیاهن و یژولونکت زا هدافتسا و لوحت یگنوگچ و نایئاتسور یگنهرف -یعامتجا شرگن و یداصتقا
 یدبلاک و یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا یا هدیدپ رگید ترابع هب .(30 :0331،یربا ینیسح) دشاب یم نآ نانکاس تشیعم
 :1331   ،رومپ یپیترمس و نایدمهم) تسا هدش اپ رب تشیعم و یگدنز ،تسیز بسانم طیارش ندرک مهارف یارب هک تسا
 صاخ ینوکسم ماظن مادکره یتعنص و یزرواشک ،یرورپ ماد یاه هویش دننام نوگانوگ یتسیز و یتشیعم یاه هویش .(1
  رمب  مکامح  صامخ  یعاممتجا و  یدامصتقا یاه ماظن زا یشان زین رهش و اتسور نکسم توافت .دنا هدروآ دوجو هب ار دوخ
  یامه  ناممز یرهمش یگدنز فالخرب ییاتسور یگدنز رد راک و تنوکس .(3 ص :0331،تقادص و یوفص) تساه نآ
 .(63 :0331 ،قلخ کین) دنراد لخادت زین ،راک و تنوکس یاهاضف لیلد نیمه هب و دنراد یلخادتم
      رد ینومگرگد دامجیا دمنمزاین دومخ نانکامس تاجایتحا ندروآرب و تایح همادا و یراگدنام یارب ییاتسور یاه هصرع
      نومصم رمییغت نمیا زا وا تامجایتحا نیرمت  ممهم ناونع هب نکسم هک ؛دشاب یم دوخ یداصتقا -یعامتجا یاضف و دبلاک
 :3331   ،یمنیما و یدیعمس) دبای یم یلجت نکسم رد فلتخم قرط هب ،رییغت هنوگره و (61 :0331،ینیدلا سمش) تسین
03). 
  تمسا (متسیس) ماظن کی زا یئزج نوچمه ،ییاتسور هاگتنوکس تفاب هعومجم ای تیلک زا دحاو نیرت کچوک نکسم
 و  دمهد  یمم  رارمق  ریثثمت تحت ار نآ تیدوجوم ،دشابن زاسمه ماظن لک اب نآ طباور و درکراک ،تیلاعف ،راتخاس رگا هک
1،یدیعس) دوش رجنم ماظن یدرکلمع رییغت هب دناوت یم ،تیاهنرد   مدمع و ییاتسور نکاسم فون رد رییغت اب .(011 :303
  یامضف نیا رد تعارز یهاگ و یرادماد تیلاعف ماجنا هب رداق رگید ییاتسور ،نامتخاس کلام لغش اب اه نآ یراگزاس
 3331   ،رومپ یپیترمس)  دزادرمپب دیلوت و لاغتشا هب دوخ یگدنز طیحم زا رود و رگید یناکم رد دیاب و دشاب یمن زاسون

 .(61 :ب
  لمیمحت  ببمس  ممه  ییاتمسور  نکامسم رد  یتنمس تسیز هویش و اهدرکراک اب زاسو تخاس یاهوگلا یناسمهان عقاورد
 رد  رمییغت یتح و دیلوت نامدنار ندمآ نییاپ و اهاتسور رد راک هب یگدیسر یارب رتشیب نامز فرص و یفاضا یاه هنیزه
 زا یهجوت لباق شخب شیاسآ ندروخ مهرب بجوم نینچ مه و (06 :0331 ،ناراکمه و ینیدلا سمش) یتشیعم داصتقا
 .(31 -11 :3331 ،ناراکمه و هداز مساق) دوشیم نایئاتسور تیعمج
  یامه دمنور و وسکی زا فلتخم یاهداهن و اه هاگتسد طسوت فونتم تامادقا و اه همانرب یارجا ،ریخا یههد دنچ یط رد
  رد ههمیو  همب   ییاتمسور یامهطیحم رد ییاهینوگرگد یهنیمز ،وس رگید زا یداصتقا -یعامتجا یاه هصرع رد ییوجون
   نکمسم یزامسون و ی زامس  موامقم  تارامبتعا یاطعا ،اه همانرب نیا هلمجزا .(3 :1331،یدیعس) تسا هدش یدبلاک داعبا
 (001 :6331  ،یدورمگنل یعیطم) تسا هدوب روشک ییاتسور یحاون رد یساسا نوناق مکی و یس لصا هب یبایتسد یارب
 .تسا هدش نکسم یتشیعم و یدیلوت یاهتلصخ رد ییاه ینوگرگد و تالوحت بجوم هک



 9 ...نکسم یزاس مواقم تارابتعا تارثا لیلحت

  بمجوم نآ  تاممازلا و  امه تی دودمحم  تمیاعر و   ییاتمسور نکمسم  تارامبتعا زا  هدافتمسا  ،یمطیحم و  یدمبلاک دعب رد
  یبنامج  یامهزاین  یمنیب شی مپ  مدمع و نکاسم نیا زا یتشیعم یاهاضف فذح ،مک یانبریز دطس هلمجزا ییاه تیدودحم
  تالیهمست زا  هدافتمسا ،هدشرکذ تالکشم نیا همه اب .دوشیم اه ماد یرادهگن لحم و هفولع رابنا لثم ییاتسور نکاسم
 ی امه  صخامش  دومبهب  ،یمعیبط  ثداومح ربارب رد تمواقم و ماکحتسا هلمجزا یدایز تبثم داعبا یاراد ییاتسور نکسم
  یممساق)   تمسا ییاتمسور  نارگرامک و  نیممز  یمب  رامشقا صوصخ هب ناییاتسور یارب لاغتشا و دمآرد داجیا و یتشادهب
 .(36-00 :1331،هداز یلعمتسر و یناهدرا
     رامیتخا رد نکامسم یزامسون و یزامس    موامقم تمهج رد نکمسم تارابتعا هعلاطمدروم هدودحم رد ریخا یاه لاس یط
 نیمه رد ،تسا هتشاد هعلاطمدروم یاهاتسور نکاسم یور رب یفلتخم جیاتن تارابتعا نیا ،تسا هتفرگ رارق نایئاتسور
        رمیز تالایمس بملاق رد و ییاتمسور یامهراوناخ تمشیعم رد تارامبتعا نیا تارثا یسررب هب رضاح قیقحت رد اتسار
 :تسا هدش هتخادرپ

 ؟دراد دوجو یرادانعم هطبار ییاتسور یاهراوناخ تشیعم شهاک و نکسم یزاس مواقم تارابتعا نیب .1

 ؟دشاب یم ییاتسور یاهراوناخ یتشیعم داعبا زا کی مادک رد یزاس مواقم تارابتعا تارثا نیرتشیب .0

     رد همک یتامعلاطم نیمنچمه و یجرامخ تاعلاطم یدادعت نکسم تارابتعا هلوقم زا ینیع تخانش یارب طابترا  نیا رد
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم 1 لودج رد ار هدیسر ماجنا هب ناریا

 ییاتسور نکسم تارابتعا هنیمز رد دوجوم تاعلاطم زا یخرب :1 لودج
 اه هتفای و جیاتن هلاقم ناونع ققحم
  نکمسم درخ تارابتعا تالکشم و زادنا مشچ» (0100) 1ک.پ .جونم

 «"ریشناوب" زا دهاوش و کرادم :دنه رد
  رد نکمسم هعسوت یارب دنه رد نکسم درخ تارابتعا عیرس دشر یارب مهم یهتارتسا دنچ
 .دهد یم داهنشیپ ار یلم یداصتقا هعسوت هجیتن رد و دهد یم ناشن ار روشک

  رامممموک و لو یرمممتو
 (0100) 0ملگنام

    هعمسوت رد درمخ تارامبتعا یاه هسسوم شقن»
 «ییاتسور

  همب زاین دوبهب بجوم دنه روشک رد نکسم هعسوت یلام تکرش یوس زا هدش هئارا تارابتعا
 رد  رادرومخرب  امن ی امه ه  ورمگ یارمب رتهب طیحم رد یگدنز نینچمه و رتهب و بوخ نکسم
 .تسا هدش یلحم یاه کناب یراکمه بلج قیرط زا یرهش و ییاتسور یحاون

 3ناراکمه و کاه ازیمام
(3000) 

 لیلحتو هیزجت :درخ یاه ماو تاسسیم ییاراک»
 «اه هداد یششوپ

  یمهد ماو   همب هدمیاف -  همنیزه یامه  تمسایس ا مب  همک دنتسه یلام یاه هطساو نوچمه اه کناب
  درمخ تارابتعا داهن مدرم یاه نامزاس ،درخ تارابتعا یاه هسسوم فاونا نیب رد و دنزادرپ یم
 .(3 :0331،ناراکمه و یمظاک) دنتشاد اه کناب و اه هسسوم رگید زا یرتهب درکلمع

 و  یمومممع یاممه تممسایس :ییاتممسور نکممسم» (0000) 1تاکسا کرام
 «یزیر همانرب

 نکسم هئارا رب تیاهنرد و دراد دوجو دنلریا  ییاتسور نکسم هنیمز رد تسردان یاه تسایس
 .دنک یم دیکثت رادیاپ

     یارمقف یارمب یمحرط :نکمسم درخ تارابتعا» (0000) 1گنای لیرچ
 «ییاتسور

-      یعاممتجا تیعمضو همب همجوت امب ار نکمسم تارابتعا دنناوتیم درخ تارابتعا تاسسیم
 .دنهد هعسوت نایرتشم یاضاقت و یداصتقا

 و ینیدممممملا سممممممش
 (0331) ناراکمه

  دامصتقا  رمب  ییاتمسور  نکامسم یز امسون ریثثت»
 «نایئاتسور یتشیعم

  مهارمف ار  ییامبیز و ینمیا ظاحل هب نایئاتسور یبسن رطاخ شیاسآ تابجوم لزانم یزاسون
 .تسا هدش نایئاتسور یلام و یتشیعم طیارش رد سوسحمان رییغت ببس اما ،تسا هدروآ

 و هممممناگی یدمممممحم
 (0331) ناراکمه

 دوممبهب رممب نکممسم یزاممسهب تاراممبتعا شممقن»
 «ییاتسور یحاون رد یگدنز تیفیک

  دمعب رد ار  ریثثمت نیرتمک و یدبلاک دعب یاه صخاش رد ار ریثثت نیرتشیب یتفایرد تارابتعا
 .تسا هتشاد نآ یاه صخاش و یداصتقا

 ینامممیواک و یناممممحر
(3331) 

   نکامسم یزامسهب رد درخ تارابتعا یشخبرثا»
 «ییاتسور

      رد هدمشراذگاو تارامبتعا یمشخبرثا یامیوگ یتامعلاط  م همیحان امب طابترا رد شهوهپ جیاتن
 .تسا ییاتسور نکاسم یزاسهب صوصخ

 و یدورمممگنل یمممعیطم
 (3331) یشخب

 و یدنمناوت رد نکسم یزاسهب تارابتعا شقن»
 «ییاتسور تیعمج یراگدنام

 و یدنمناوت رظن زا هدنریگ ماو ریغ و هدنریگ ماو هورگ ود نیب %33 دطس رد یرادانعم توافت
 .تسا هدش هدهاشم نکسم دوبهب زا یدنمتیاضر

                                                                                                                                                               
1 Manoj P K 
2 Vetrivel & et al 
3 Haq, mamiza & et al 
4 Scott, Mark 
5 Cheryl Young 
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 یرظن ینابم و اه هاگدید ،میهافم
     نکامسم نمیا یزامسون و یزامسهب هزورما ،هعسوت لاحرد یاهروشک ییاتسور یحاون رد نکسم رقف دوجو هب هجوت اب
  لیدمبت ن اییاتمسور تیعضو دوبهب یاه تسایس نیرت مهم زا یکی هب رتهب هافر و تشادهب هب ناییاتسور یسرتسد تهج
  ریذمپ   بیمسآ تملع هب ناهج فلتخم یاهروشک رد اه تلود ریخا یاه لاس یط .(wet & et al ،1100 :11) تسا هدش
  ،نکمسم یزاسهب تهج ییاتسور یاهراوناخ یلام یناوتان نینچمه و یعیبط تارطخ زا ییاتسور یحاون نکاسم ندوب
   و یزامسهب همنیمز رد هدشارجا یاه همانرب نیرت مهم زا (world bank ،3000 :01) دنهد یم ماجنا ار یفلتخم یاه همانرب
  رمیخا ی امه ه  مهد یمط رد .درک هراشا تارابتعا یاطعا درکیور هب ناوت یم هعسوت لاحرد یاهروشک رد نکاسم یزاسون
   نمیا زا امت تسا هدش ثعاب ارقف هب درخ تارابتعا هئارا یاتسار رد هعسوت لاحرد یاهروشک رد یلام یاهداهن تیقفوم
 .(Sengupta ،3000 :001) دننک دای درخ تارابتعا بالقنا ناونع اب اه تیقفوم
  یامه      تمیلاعف زا یعیمسو فمیط یارمب دممآرد  ممک یاه هداوناخ هب درخ تارابتعا کرادت ناونع هب نکسم درخ تارابتعا
  دومبهب  یمتح و 1  دمیدج زامسو  تخامس ،1  نیممز دمیرخ ،3دوجوم یاهراتخاس دوبهب ،0یزاسون ،1ریمعت هلمجزا ،نکسم
  همب Daphnis ،1000 ؛Yang ،0000 ؛Ferguson ،3000 :1)  تمسا هدش فیرعت بالضاف لیبق زا 6یتخاسریز تاناکما
  کرادمت  یارمب  همک تسا درخ تارابتعا زا یا هعومجمریز رگید یترابع هب و (CGAP ،1000 ؛Kihato ،3100 :0 زا لقن
  یمسرتسد  لوادمتم  یلامم  تامسسیم  یومس زا  هدمش هئارا یلام تامدخ هب هک دشابیم یریقف یاهراوناخ یلام تامدخ
   ،ییاتمسور قطامنم رد ارقف یارب شاعم نیمثت ،رابتعا کرادت ناونع هب نینچمه .(Merrill & Mesarina ،6000) دنرادن
 ،3100 :30)          تمسا هدمش فمیرعت یگدمنز درادناتمسا دومبهب و دممآرد دطمس امقترا تهج رد یرهش ای و یرهش همین

Srinivasa Rao & Priyadarshini). 
   ییاتمسور هعمسوت  یارمب  بمسانم  یامه  تمصرف داجیا یارب یشالت تلود یوس زا تارابتعا صیصخت هعسوت هاگدید زا
 ییاز لاغتشا قیرط زا رقف شهاک رب یمیقتسمریغ و میقتسم تاریثثت دنناوت یم اه یراذگ هیامرس هزورما هک یروط هب ،تسا
   یارمب دممآرد  ممک ی امه هورگ یلام نیمثت یزکرم هتسه ناونع هب و ییاتسور یاه تخاسریز دوبهب و یهافر یاه همانرب و
 :1331 ،مدمقم  یلاممج و ینامکرت) ددرگ یعامتجا -یداصتقا تیلاعف یاضف و تشیعم رد رییغت ههیو هب نوگانوگ فادها
  یراذمگ هیامرس یارب تصرف داجیا قیرط زا دناوت یم ،ییاتسور ی هعماج هب درخ تارابتعا یاطعا نینچمه .(001-361
 دوبهب بجوم و دروآ مهارف ار ناگدننک تکرش یاه ییاراد و دمآرد شیازفا  هنیمز ،یناسنا و یلام ،یکیزیف یاه ییاراد رد
 .(66 :3331 ،یوسوم یلالج و ینیدلاءالع) دوش اهراوناخ تشیعم
    یارمب همک تمسا ییاه تیلاعف و اه ییاراد ،3اه ییاناوت ،3ندوب هدنز و یگدنز» ینعم هب 0تشیعم» ،ریسافت نیا هب هجوت اب
  ،امه   ییامناوت رمب لمتشم» ،دش فیرعت هچنآ قبط تشیعم .(Chambers ،1000 :1) «تسا زایندروم ندوب هدنز و یگدنز

                                                                                                                                                               
1 repair 
2 renovation 
3 improvements to existing structures 
4 purchase of land 
5 new construction 
6 improvement in infrastructure facilities 
7 Livelihood 
8 Living 
9 Capabilities 



 11 ...نکسم یزاس مواقم تارابتعا تارثا لیلحت

  عمقاو رد «   .تمسا زامیندروم یگدمنز یارب هک تسا ییاه تیلاعف و (یعامتجا عبانم و یدام دعب ود ره لماش) اه ییاراد
      طمباور ،یعاممتجا یامهداهن همکلب ؛تمسین ،دنک یم دیلوت راوناخ یارب ار یدمآرد هک ییاه تیلاعف لماش اهنت تشیعم»
 .(wedington ،3000 :1) «دریگ یمرب رد زین ار یگدنز ی هرود لوط رد عبانم هب یسرتسد یاهراکوزاس ،یراوناخارف
0 :11) هعماج یاهزاین و یگداوناخ ،یدرف یگدنز فلتخم یاه هویش لماش تشیعم موهفم 000، Molden) فادمها امب   
    نامینب همک یمعیبط عبانم زا تظفاحم یتح و رشب قوقح ءاقترا ،یعامتجا درط اب هلباقم ،یعامتجا تیامح ،رقف شهاک»
 ی    همجیتن رد یتمشیعم درمبهار .(Hal & Mijli ،3000 :00 ) دمشاب  یمم « بومنج یاهروشک رد مدرم زا یرایسب تشیعم
        همک ییامهداهن زا یمضعب .دمش یمفرعم ،هدممآ دومجو هب ییاذغ ینماان و یطحق تخانش اب هطبار رد هک ییاه تفرشیپ
-  نیمب همسسوم ،1 دادمما و یناسر کمک ینواعت لماش دنا هتفریذپ دوخ هعسوت یاه همانرب رد ار رادیاپ تشیعم یژولودتم
  مومهفم ر  ومهظ .دمشاب  یمم 1   لملم نامزامس هعمسوت همانرب و 3یطحق ناربج یارب دروفسکآ هتیمک ،0رادیاپ هعسوت یللملا
      رد  اممومع مدرمم .تمسا یمبرجت درمکیور یوس هب یخیرات -یراتخاس و یسایق یاه هاگدید زا رییغت ینعم هب یتشیعم
   ،یدرمف ترومص هب ار ناشتشیعم و هدوب یتخس و نئمطمان تیعضو رد یطیحم و یسایس ،یداصتقا جیار یاهدرکلمع
 :33 ) دمنهد    یمم نامزامس یداهمن ی امه هورگ و ییاتسور فامتجا و راوناخ لثم یرت عیسو یعامتجا تفاب لخاد رد هکلب
3000، De Haas). 
 (Dearden & et al ،0000 :6) « تمسا نآ یراد هگن یارب تیریدم و اه ییاراد هب یسرتسد دروم رد رّكکفت» ینعی تشیعم
 (P0 ) یمکیزیف ،(6N)  یمعیبط ی امه ه   یامرمس زا یتمشیعم یامه ییاراد DFID1 للملا نیب هعسوت نامزاس یوگلا ساسا رب
  یامه   یمیاراد دادمما و یناسر کمک ینواعت دوجو نیا اب .تسا هدش لیکشت (F10) یلام و (3H) یناسنا ،(S3) یعامتجا
    و (امعدا قمح و یمسرتسد) 10 یعاممتجا ی  هیامرمس ،(یتشیعم یاه تیلباق) 11یناسنا ی هیامرس هورگ هس رد ار یتشیعم
  ار یمومب ای یلحم شناد نوچمه ییاه یگهیو .(DFID ،3331) دنک یم میسقت (اه هریخذ و عبانم) 13یداصتقا ی هیامرس
    و یزروامشک) ییاتمسور یامه تیلاعف زا یا هنماد ،یتشیعم یاهدربهار .دوزفا یا هیامرس یاه یئاراد تسرهف هب ناوت یم
 .(Eliis ،0000 :61) دریگ یمرب رد ار ییاتسور ریغ و (یزرواشک ریغ
    مدرمم میادارامپ کمی 11 رادمیاپ تشیعم ،رادیاپ هعسوت دروم رد یا هعسوت و یتسیز طیحم هتشذگ تارکفت اب هسیاقم رد
  شزمکرمت و دنک یم دیکثت ییاتسور و یرهش یحاون یشناد یاه متسیس و یتاذ یاه ییاناوت یور رب هک دشاب یم روحم
  رمت      نامسآ ،تمسا هعمسوت مومهفم زا رمت  سومملم و (Chambers ،3331 :1 ) دمشاب یم هعماج دطس رد اهدرکلمع یور

                                                                                                                                                               
1. Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 
2. International Institute for Sustainable Development 
3. Oxford Committee for Famine Relief 
4. United Nations Development Program 
8 Department for International Development 
6 Natural 
7 physical 
8 social 
9 Humanity 
10 Financial 
11 Human capital 
12 Social Capital 
13 Economic capital 
14 Sustainable livelihoods 
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  تمشیعم .(Serrat ،3000 :0 ) دومش یم صخشم نآ تیفیک یتح و فیصوت ،دوش یم هدهاشم ،دریگ یم رارق ثحبدروم
 :1)  دمنک   یمم نیمیعت ار رقف یاه تیعقوم و دارفا تشیعم هک تسا یا هدیچیپ یاهورین کرد یارب یلیلحت یرازبا رادیاپ
3331، Scoones) تروص رقف صخاش لباقم رد رادیاپ یاه تفرشیپ هب یبایتسد تهج ریقف مدرم هب کمک فده اب و 
 ندمآ قئاف هک تفگ نخس رادیاپ یتشیعم فاضوا زا ناوت یم یماگنه هک تشاد هجوت دیاب .(Serrat ،3000 :0) دریگ یم
 و اه تیلباق تسا رداق یتشیعم نینچ .دشاب ریذپ ناکما دراوم نیا هب التبا زا سپ یبایزاب و یناهگان تامطل و اهراشف رب
 و  تمیلاعف  ،تمشیعم  همطبار .(Scoones ،3331 :1)  دمشخب ءاقترا ای هدرک ظفح هدنیآ و لاح یارب ار دوخ یاه یئاراد
 :ددرگ یم هئارا و یدنب عمج ریز دراوم رد ،ییاتسور نکسم
 تخاس و دروآ یم دیدپ ینوکسم دحاو لخاد رد ار یددعتم یاهاضف ،زاین و ترورض بسحرب یزرواشک تشیعم (1
 .تسا رثیم ماجحا و طوطخ ندش رت قیقد و اهدحاو یلک بیکرت رد ینوکسم یاهدحاو رتهب

 طایح  اضعب و تسا یئزج رایسب یماد یاضف هب تبسن هناخ ینوکسم یاه شخب تعسو  اساسا ،یرادماد تشیعم رد (0
 یحارط هلگ روبع اب بسانتم و ضیرع  الومعم اه هناخ یدورو .دوش یم میسقت یناسنا و یماد طایح شخب ود هب اه هناخ
 .ددرگ یم

 و  ناکمسا  یاهامضف  امب  همسیاقم رد  دمیلوت   همب هتمسباو  یاهامضف   امبلاغ و تسا تشیعم فون ریثثت تحت اه هناخ نالپ (3
 .دبای یم یدایز تعسو ،هداوناخ تحارتسا

 نوماریپ رد طایح و روصحم غاب طسوت ینوکسم یانب ،دنا هتفرگ لکش یرادغاب تشیعم اب طابترا رد هک یاه هناخ رد (1
 .تسا هتفرگ رارق نآ

  یدامعبا و هتشگ رتدودحم و رتروصحم ،هتفای درفنم یتروص ینوکسم یاهدحاو ،یموبریغ تشیعم اب یاهاتسور رد (1
 .(611 :3331،یدمحم و نایدمحا) دبای یم یمئاد  ابیرقت و صخشم
 قیقحت شور
 رد . دمشاب    یمم یدربرامک فومن رظن زا و یلیلحت -یفیصوت ،تیهام رظن زا قیقحت شور ،قیقحت یاه شسرپ هب هجوت اب
 ییاتسور هدننک تفایرد یاهراوناخ تشیعم رییغت رد نکسم یزاس مواقم تارابتعا شقن یبایزرا روظنم هب رضاح قیقحت
  یزامس    موامقم زا دمعب و لمبق تارابتعا هدننک تفایرد یاهراوناخ تشیعم حوطس ،ینهذ و ینیع یاه هیوگ زا هدافتسا اب
 .(0 لودج) تسا هتفرگ رارق یسرربدروم نکسم

 قیقحت رد هتفر راک هب یاه صخاش :2 لودج
 اه صخاش داعبا
 تالماعت شرتسگ – تنرتنیا هب یسرتسد - یعامتجا یاه مسارم رد تکراشم - یعامتجا ینارمع روما رد تکراشم - یتشادهب تامدخ هب هداوناخ یسرتسد یعامتجا

 یعامتجا
 - یلغش یروآون ناوت - فونتم یدمآرد عبانم - دمآرد نازیم زا تیاضر – هداوناخ دارفا لاغتشا - ندرک زادنا سپ ییاناوت - رتشیب یلغش یاه تصرف داجیا یداصتقا

 یلغش تراهم
 -  نکمسم زا  تیامضر -  نکمسم تیفیک - نکسم تیکلام - نکسم ییانشور یاه متسیس تیعضو - نکسم یتامدخ تاناکما ،یهافر و یحیرفت تاناکما یدبلاک

 یتشادهب و ملاس بآ زا یرادروخرب
  ءامقترا -  یمعارز  یمضارا  همب  بیمسآ ندوب نییاپ -بآ یگدولآ ندوب نییاپ - کاخ یگدولآ ندوب نییاپ - یتوص یگدولآ ندوب نییاپ - هلابز تیریدم دوبهب یطیحم  تسیز

 تسیز طیحم زا تظافح دروم رد مدرم یهاگآ
 p: 2009، Hal & Mijli، 3000، Serrat :عبنم



 31 ...نکسم یزاس مواقم تارابتعا تارثا لیلحت

     تالایمس زا  امساسا همانمشسرپ ،دمشاب یم ینادیم و یا هناخباتک تروص هب تاعالطا یروآدرگ شور ،رضاح قیقحت رد
  زا لمصاح ی امه ه داد لمیلحتو       همیزجت تمهج .تمسا هدمش لیکمشت سامیقم جنپ ترکیل فیط رد ییاه خساپ اب و هتسب
    نوممزآ و هدمش تمفج T ن       وممزآ) یطابنتمسا و (رامیعم فارمحنا و نیگنامیم) یفیمصوت راممآ شور ود زا همان شسرپ
-03  یناممز هرود رد تارابتعا هدننک تفایرد راوناخ 113 رضاح قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدش هدافتسا (نوسکاکلیو
 1     نارکومک لوممرف زا هدافتمسا امب .دمشاب  یمم (ناتسهد یاهراوناخ لک دصرد 3.03 اب ربارب) تازجعم ناتسهد رد 1331
  اهاتمسور  دطمس رد  یرمیگ  همنومن  .دممآ تسد هب اتسور 3 رد و راوناخ 130 همانشسرپ لیمکت تهج مزال هنومن دادعت
       یامفلآ زا قمیقحت رازمبا ییامیاپ شجنمس تمهج نینچمه .دش ماجنا هداس یفداصت تروص هب اهراوناخ باختنا تهج
 160/0   یدمبلاک ،دمصرد 130/0  یدامصتقا ،دصرد 000/0 یعامتجا دعب یارب نآ ریداقم هک تسا هدش هدافتسا خابنورک
 .تسا هدمآ تسد هب دصرد 300/0 یطیحمتسیز و دصرد
 شهوژپ یارجا یناکم ورملق و هدودحم
 31° 13′ 13ʺ  امت 31°61′ 6ʺ  نیمب ، نامجنز ناتسرهش بونج تمسق رد عبرمرتمولیک 033 تعسو اب تازجعم ناتسهد
  ،نامجنز رهش و بانب یاه ناتسهد هب لامش زا هک دراد رارق یلامش ضرع 63° 11′ 3ʺ ات 63° 00′ 00ʺ و یقرش لوط
   یاراد ناتمسهد نمیا .دوش یم دودحم یدنکادغوب هب برغ زا و الاب دورجیا هب بونج زا ،هردلزوگ ناتسهد هب قرش زا
     بامختنا همنومن ناومنع همب اتسور 3 اهنآ نیب زا هک (3631 ،دلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس) تسا یدابآ هچراپ 10
 .دنا هدش
  رد رمفن 03101  همب 1131 لاس رد رفن 0313 زا ناتسهد نیا تیعمج هک دهد یم ناشن یتیعمج تالوحت دنور یسررب
   رمیخا لامس 11 یط رد ناتسهد تیعمج دشر خرن تارییغت دنور یسررب نینچمه .تسا هدرک ادیپ شیازفا 0331 لاس
 هرود     همب طومبرم ممه دمشر خرن نیرتمک و 1131-1131 لاس هب طوبرم تیعمج دشر خرن نیرتشیب هک دهد یم ناشن
 .(3 لودج) دشاب یم 1331-0331 یرامآ

 تازجعم ناتسهد رد تیعمج تالوحت دنور :3 لودج
 1131-0331 1331-0331 1031-1331 1631-1031 1131-1631 1131-1131 یرامآلاس
 16.0 -10.0 -30/0 03/0 13/0 60.0 دشر خرن

 3331 ،ناجنز یرادناتسا یزیر همانرب تنواعم و (0331-1131) ،ناریا رامآ زکرم شهوهپ یاه هتفای :عبنم

 
                                                                                                                                                               

1 N= (113) یرامآ هعماج مجح 
n= (130) هنومن مجح 
0.0= p هعماج رد تفص عیزوت دصرد 
3.0= q تسا هعماج رد تفص نآ دقاف هک تسا یدارفا دصرد. 
10.0= d هعماج رد تفص نآ دوجو یارب ققحم نیمخت نازیم اب هعماج رد تفص یعقاو تبسن لضافت 
63.1= t یعیبط عیزوت رد ریغتم هزادنا 
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 هعلاطم دروم ییایفارغج هدودحم هشقن :1 لکش

  رد رمفن 03101  همب 1131 لاس رد رفن 0313 زا ناتسهد نیا تیعمج هک دهد یم ناشن یتیعمج تالوحت دنور یسررب
   رمیخا لامس 11 یط رد ناتسهد تیعمج دشر خرن تارییغت دنور یسررب نینچمه .تسا هدرک ادیپ شیازفا 0331 لاس
     هرود همب طومبرم ممه دمشر خرن نیرتمک و 1131-1131 لاس هب طوبرم تیعمج دشر خرن نیرتشیب هک دهد یم ناشن
 .(3 لودج) دشاب یم 1331-0331 یرامآ

 تازجعم ناتسهد رد تیعمج تالوحت دنور :3 لودج
 1131-0331 1331-0331 1031-1331 1631-1031 1131-1631 1131-1131 یرامآلاس
 16.0 -10.0 -30/0 03/0 13/0 60.0 دشر خرن

 3331 ،ناجنز یرادناتسا یزیر همانرب تنواعم و (0331-1131) ،ناریا رامآ زکرم شهوهپ یاه هتفای :عبنم

 یلصا ثحب
  نز نایوگخمساپ دصرد 3.3 و درم نایوگخساپ دصرد 1.63 هنومن 130 نیب زا ،دهد یم ناشن قیقحت یفیصوت یاه هتفای
 3.3  ،ناتمسریبد و ییامنهار هرود داوس یاراد دصرد 1.30 ،ییادتبا داوس یاراد دصرد 0.01 ،داوس دقاف دصرد 0.11 و
 0.03    ،یمتلود شمخب رد دمصرد 1.3 لاغتشا رظن زا .دنا هتشاد تالیصحت ملپید زا رتالاب مه دصرد 3.1 و ملپید دصرد
  شمخب رد مه دصرد 6.11 و تعنص شخب رد دصرد 1.3 ،یرادماد شخب رد دصرد 3.1 ،یزرواشک شخب رد دصرد



 11 ...نکسم یزاس مواقم تارابتعا تارثا لیلحت

  و لامس 03-33 ربارب ناگدنهد خساپ ینس هورگ یناوارف نیرتشیب .دنا هدوب لغش دقاف دصرد 1.3 و راک لوغشم تامدخ
    تدمم نیگنامیم .تمسا هدوب دصرد 11 اب رفن 0-1 ربارب یسرربدروم یاهراوناخ یاضعا تارفن دادعت یناوارف نیرتشیب
3 اب ربارب اتسور رد تنوکس  .دشاب یم لاس 63.1
     تارامبتعا تمفایرد زا دمعب و لمبق ی امه ه    رود رد امهراوناخ تمشیعم تیعمضو یبامیزرا هب طوبرم یفیصوت یاه هتفای
   همک هدومب 03.3  امب ربارب تارابتعا هئارا زا لبق ییاتسور یاهراوناخ تشیعم نیگنایم ،دهد یم ناشن نکسم یزاس مواقم
 .(1 هرامش لودج) تسا هتفای شهاک 13.0 هب تارابتعا تفایرد زا دعب

 تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق ییاتسور یاهراوناخ تشیعم فارحنا و نیگنایم :4 لودج
 رایعم فارحنا نیگنایم داعبا
 13.1 03.3 تارابتعا تفایرد زا لبق اهراوناخ تشیعم

 13.0 13.0 تارابتعا تفایرد زا دعب اهراوناخ تشیعم

 قیقحت یاه هتفای :عبنم
  یزامس    موامقم تارامبتعا تمفایرد زا دمعب و لبق ییاتسور یاهراوناخ تشیعم داعبا یاه صخاش توافت یسررب تهج
- موامقم تارابتعا هئارا زا دعب ،دهد یم ناشن نوسکاکلیو نومزآ جیاتن .تسا هدش هدافتسا نوسکاکلیو نومزآ زا نکسم
   ریامس رد و همتفای دوبهب نکسم تیفیک و نکسم زا تیاضر ،تنرتنیا هب یسرتسد یاه صخاش تیعضو ،نکسم یزاس
  دمقاف هک هلابز تیریدم دوبهب و نکسم تیکلام ،یتشادهب تامدخ هب هداوناخ یسرتسد یاه صخاش زا ریغ) اه صخاش
  لودمج) تسا هتفای شهاک رظن دروم یاه صخاش رد تشیعم تیعضو ،تارابتعا هئارا زا دعب (دنشاب یم رادانعم هطبار
 .(1 هرامش

 (نوسکاکلیو نومزآ) نکسم یزاس مواقم تارابتعا تفایرد زا دعب ییاتسور یاهراوناخ تشیعم داعبا یرادانعم و نیگنایم :5 لودج
 دادمممممعت هفلیم داعبا

 هنومن
  زا لمممبق نیگنامممیم
 یزاسمواقم

-مواقم زا دعب نیگنایم
 یزاس

  دطمممممممممس z هرامآ
 یرادانعم

 تیعضو

 تامدخ هب هداوناخ یسرتسد یعامتجا
 یتشادهب

130 13.011 0  همممطبار دمممقاف 130.0 -000.1 13.3
 رادانعم

 شهاک 000.0 -000.1 16.01 10.031 130 ینارمع روما رد تکراشم
 شهاک 300.0 -033.0 10.66 00.131 130 اه مسارم رد تکراشم
 شیازفا 000.0 -100.0 31.63 0 130 تنرتنیا هب یسرتسد
.0 -331.3 61.11 10.311 130 اه هناسر زا هدافتسا دطس  شهاک 000

  و ملامس بآ زا یرادروخرب یدبلاک
 یتشادهب

 شهاک 100.0 -010.0 03.36 31.011 130

 شیازفا 000.0 -600.6 01.601 00.33 130 نکسم زا تیاضر
 شیازفا 000.0 -110.0 10.001 60.63 130 نکسم تیفیک
 همممطبار دمممقاف 601.0 -313.1 30.13 60.03 130 نکسم تیکلام

 رادانعم
 یامممه متمممسیس تیعمممضو
 نکسم ییانشور

 شیازفا 000.0 -063.1 11.311 03.111 130

  ،یهامفر و یحیرفت تاناکما
 نکسم یتامدخ تاناکما

 شهاک 000.0 -011.1 31.61 10.111 130

 شهاک 000.0 -316.1 33.11 01.101 130 یلغش تراهم یداصتقا
 شهاک 000.0 -106.6 30.00 33.30 130 یلغش یروآون ناوت
 شهاک 000.0 -000.0 30.03 13.33 130 فونتم یدمآرد عبانم
 شهاک 000.0 -311.0 01.01 01.00 130 دمآرد نازیم زا تیاضر
 شهاک 000.0 -130.0 01.01 10.101 130 هداوناخ دارفا لاغتشا
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 شهاک 000.0 -333.6 01.03 03.13 130 ندرک زادنا سپ ییاناوت
   یلغمش یامه   تمصرف دامجیا
 رتشیب

130 11  شهاک 000.0 -333.1 31 03.1

 تممممممسیز
 یطیحم

 دروم رد مدرم یهاگآ ءاقترا
 تسیز طیحم زا تظافح

 شهاک 010.0 -133.0 03.16 03.011 130

 یضارا هب بیسآ ندوب نییاپ
 یعارز

 شهاک 000.0 -330.1 03.01 01.13 130

 شهاک 300.0 -016.0 03.16 01.03 130 بآ یگدولآ ندوب نییاپ
 شهاک 100.0 -011.3 13.36 00.30 130 کاخ یگدولآ ندوب نییاپ
 شهاک 000.0 -103.0 01.1 11 130 یتوص یگدولآ ندوب نییاپ
 همممطبار دمممقاف 110.0 -361.1 03.03 00.311 130 هلابز تیریدم دوبهب

 رادانعم

 قیقحت یاه هتفای :عبنم
   رارمق هدافتمسا دروم هتسبمه t نومزآ ،ییاتسور یاهراوناخ یتشیعم داعبا رد یزاس مواقم تارابتعا تارثا یسررب تهج
 .دشاب یم لامرن تروص هب اه هداد عیزوت و هدوب یا هلصاف دطس رد و هتسباو و تفج تروص هب ریغتم ود ره .تفرگ
   تمشیعم دامعبا  نیگنامیم  نیمب هک تفگ ناوت یم ،دصرد 33 نانیمطا اب و t یاه هرامآ هب دانتسا اب و 6 لودج هب هجوت اب
  هممه و دراد دوجو یرادانعم توافت ،نکسم یزاس مواقم تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق نامز رد ییاتسور یاهراوناخ
 زا  سمپ  ناممز     رد یدمبلاک دمعدب زمج همب نکسم یزاسمواقم تارابتعا هدننک تفایرد ییاتسور یاهراوناخ تشیعم داعبا
  دومبهب  رمب  نکمسم  یزامس  موامقم تارامبتعا ریثثت زا یکاح شهوهپ جیاتن نیاربانب ؛تسا هتفای شهاک تارابتعا تفایرد
  نیرمتمک یداصتقا دعب رد هک یلاحرد .تسا هعلاطمدروم یاهاتسور رد انب تمواقم ظفح اب مأوت اهاتسور یدبلاک یاضف
 رد  یدمیلوت  تمیلاعف  فومن  امب  هدمش  هتخامس  نکامسم زا  یمخرب یراگزاس مدع لیلد هب یتشیعم داصتقا هنیمز رد ار ریثثت
     یممک تمیهام  اتدممع ییاتمسور نکسم نیمثت ،یزاس مواقم حرط رد هک تسا لیلد نیدب رما نیا .تسا هتشاد اهاتسور
  لومصا هب و تسا هدوب هجوتدروم یعیبط دناوس ربارب رد مکحتسم نکسم زا ندش رادروخرب لائدیا تلاح رد و هتشاد
    همب  افرمص دمیدج نکاسم رد رگید ینایب هب .تسا هدشن ینادنچ هجوت نآ تیفیک و ییاتسور نکسم حرط یاهرایعم و
      هدمیدان نآ رد ناییاتمسور تمشیعم هویمش و اتمسور گنهرف ،ییاتسور یرامعم و هدش هجوت یا هزاس ماود و ماکحتسا
 .تسا هدش هتفرگ

 نکسم یزاس مواقم تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق ییاتسور یاهراوناخ تشیعم داعبا حطس لیلحت :6 لودج

 دادعت 
 فارمممممممممحنا
 درادناتسا

 هممممجرد
 یدازآ

 t هرامآ
 دطمممممممممس
 یرادانعم

 دصرد 13 نانیمطا هلصاف

 الاب دح نیئاپ دح

 133.0 333.0 000.0 101.1 030 133.1 130 تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق یعامتجا دعدب
 -330.0 -011.0 000.0 -600.0 030 063.1 130 تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق یدبلاک دعدب
 33.1 113.0 000.0 011.3 030 601.0 130 تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق یداصتقا دعدب
 336.0 130.0 000.0 303.3 030 000.1 130 تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق یطیحم تسیز دعدب

 قیقحت یاه هتفای :عبنم
 t   نوممزآ ،ییاتمسور    یامهراوناخ تمشیعم رمییغت رد نکسم یزاس مواقم تارابتعا شقن یسررب تهج ،قیقحت همادا رد
  امه ه داد عمیزوت و هدوب یا هلصاف دطس رد و هتسباو و تفج تروص هب ریغتم ود ره .تفرگ رارق هدافتسا دروم هتسبمه
  ناومت  یمم ،دصرد 33 نانیمطا اب و 310.1 رادقم اب t هرامآ هب دانتسا اب و 0 لودج هب هجوت اب .دشاب یم لامرن تروص هب



 71 ...نکسم یزاس مواقم تارابتعا تارثا لیلحت

  یرادامنعم  توامفت ،  نکمسم یزامس مواقم تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق نامز رد تشیعم نازیم نیگنایم نیب هک تفگ
 .تسا هتفای شهاک ماو تفایرد زا سپ نامز رد هدننک تفایرد یاهراوناخ تشیعم نازیم و دراد دوجو

 نکسم یزاس مواقم تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق ییاتسور یاهراوناخ تشیعم حطس لیلحت :7 لودج

 دادعت 
 توامممممممفت
 نیگنایم

 فارمممممممممحنا
 درادناتسا

 همممممجرد
 یدازآ

 یرادانعم دطس t هرامآ
 دصرد 13 نانیمطا هلصاف

 الاب دح نیئاپ دح

   لمبق امهراوناخ تشیعم
 تارابتعا تفایرد زا

130 03.3 13.1 030 
310.1 000.0 60.0 10.0 

   دمعب امهراوناخ تشیعم
 تارابتعا تفایرد زا

130 13.0 13.0 030 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم
 یریگ هجیتن و یدنب عمج
   دناومس رمبارب رد مکحتسم نکسم زا ندش رادروخرب لائدیا تلاح رد و یمک تیهام  اتدمع ییاتسور نکسم نیمثت رد
    حرمط .تمسا هدمشن ینادنچ هجوت نآ تیفیک و ییاتسور نکسم حرط یاهرایعم و لوصا هب و هدوب هجوتدروم یعیبط
      لکمشم نمیا زا هنافمسثتم دمیدج نکامسم و یمالسا بالقنا نکسم داینب ییاتسور نکسم یزاسون و یزاس مواقم ههیو
  دمننامه دیدج نکاسم رد .دوش یم هدهاشم نآ رد اه هنیمز نیمه رد یا هظحالم لباق یاه یتساک و هدنامن رود هب یساسا
    ناییاتمسور تمشیعم هویمش و اتسور گنهرف ،ییاتسور یرامعم و هدش هجوت یا هزاس ماود و ماکحتسا هب  افرص هتشذگ
 .تسا هتشاد ناییاتسور یگدنز رد یرایسب یفنم یاهدمایپ دوخ هبون هب رما نیا .تسا هدش هتفرگ هدیدان نآ رد

    رامهچ رد ناییاتمسور یامهراوناخ تشیعم رب ییاتسور نکاسم یزاس مواقم تارابتعا ریثثت یسررب هب رضاح قیقحت رد
 تشیعم نازیم رد دهد یم ناشن قیقحت یاه هتفای .تسا هدش هتخادرپ یطیحم تسیز و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا دعب
  دمشاب یم تارابتعا تفایرد زا لبق یاهراوناخ هب طوبرم 13.1 رادقم اب رایعم فارحنا و 03.3 رادقم اب نیگنایم نیرتالاب
  ناممز رد  تمشیعم  نازمیم  نیگنامیم نیب هک تفگ ناوت یم ،دصرد 33 نانیمطا اب و 310.1 رادقم اب t هرامآ هب دانتسا اب و
  یامهراوناخ  تمشیعم  نازمیم و دراد  دومجو  یرادامنعم  توامفت  ،نکمسم  یزامس  موامقم تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق
  یبمسن  شیامسآ  تامبجوم ،لزنم یزاسون هچرگ ور نیازا .تسا هتفای شهاک ماو تفایرد زا سپ نامز رد هدننک تفایرد
    هدمش ناییاتمسور یمومب تشیعم رییغت بجوم اما ،هدروآ مهارف ار یطیحم تسیز و ییابیز و ینمیا ظاحل هب نایئاتسور
 و (1331   ) هداز یلعمتمسر و ینامهدرا یممساق و (0331) ناراکمه و ینیدلا سمش یاه هتفای اب رظن دروم هتفای .تسا
 .دشاب یم قبطنم (0000) ودنوک ویشوت
 نامز رد ،دصرد 33 نانیمطا اب و t یاه هرامآ هب دانتسا اب ییاتسور یاهراوناخ تشیعم داعبا نیب هک دهد یم ناشن جیاتن
  یامهراوناخ  تمشیعم   دامعبا هممه و دراد  دومجو یرادانعم توافت ،نکسم یزاس مواقم تارابتعا تفایرد زا دعب و لبق
  تمفایرد زا سپ نامز رد (-t: 600.0 رادقم اب) یدبلاک دعدب زج هب نکسم یزاسمواقم تارابتعا هدننک تفایرد ییاتسور
  یامضف  دومبهب  رمب  نکمسم  یزامس  موامقم تارامبتعا ریثثت زا یکاح شهوهپ جیاتن نیاربانب ؛تسا هتفای شهاک تارابتعا
   ریثثمت نیرمتمک یداصتقا دعب رد هک یلاحرد .تسا هعلاطمدروم یاهاتسور رد انب تمواقم ظفح اب مأوت اهاتسور یدبلاک
  اهاتمسور رد  یدمیلوت  تمیلاعف  فومن اب هدش هتخاس نکاسم زا یخرب یراگزاس مدع لیلد هب یتشیعم داصتقا هنیمز رد ار
    یراممعم و هدمش همجوت یا     هزامس ماود و ماکحتمسا همب  افرمص دیدج نکاسم رد تسا لیلد نیدب رما نیا .تسا هتشاد
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      یگدمنز تمهج رمییغت بمجوم و تمسا هدش هتفرگ هدیدان نآ رد ناییاتسور تشیعم هویش و اتسور گنهرف ،ییاتسور
   یمومب تمشیعم رییغت و یموب گنهرف داضت ندمآ دوجو هب ،یفرصم داصتقا هب افکدوخ و یتشیعم داصتقا زا ناییاتسور
 .تسا هدش ناییاتسور
 اهداهنشیپ
 ، دمنا  هدوممن  هرامشا نآ  همب  نایئاتمسور هک یتالکشم نینچمه و نآ زا هلصاح جیاتن اب بسانتم و شهوهپ نیا یاتسار رد
 :ددرگ یم هئارا یتاداهنشیپ

 رییغت اب ییاتسور تعاضب یب نارادماد و نازرواشک و ارقف ههیو هب نایئاتسور یتشیعم و یلغش طیارش نتفرگ رظن رد -
 ییاتسور نکاسم رد یئزج
 یگدنز هویش نآ زا تیعبت هب و نکسم کبس هب هجوت -
 ؛رادیاپ طیارش یایحا و یگناخ راکو بسک یاهاضف و نکسم درکیور اب نکسم دیدج یاه نالپ یحارط هب هجوت -
 اهزاسو تخاس رد یموب گنهرف هب هجوت -

 عبانم
  نکمسم   دامینب ،ییاتمسور یدبلاک رصانع یریگ لکش ماع یاهرایعم :روشک ییاتسور یسانش تفاب .(3331) دیمح ،یدمحم ؛اضر ،نایدمحا

 .یمالسا بالقنا

  یامه  شهوهمپ  همانلمصف  ،نارمیا ییاتسور قطانم رد ییادزرقف رب تلود ینارمع جراخم تارثا .(3331) ماهلا ،مدقم ىلامج ؛داوج ،ینامکرت
 .30-101 صص ،(61)01 ،ناریا یداصتقا

 .زیربت ملعم تیبرت هاگشناد تاراشتنا :زیربت ،یرهاظم دمحم همجرت .«ییاتسور یاه هاگتنوکس» تنوکس یایفارغج .(1031) .ب ،نولوت
 .ناهفصا هاگشناد تاراشتنا :ناهفصا .ناریا ییاتسور یایفارغج رب یلخدم .(0331) نسح دیس ،یربا ینیسح

 صص ،(30)0 ،ایفارغج همانلصف ،ییاتسور نکاسم یزاسهب رد درخ تارابتعا یشخبرثا .(3331) سنوی .ینایواک ؛اضرلادبع ،یلضف ینامحر
11-30. 

 .ناریا یرامعم و یزاسرهش تاقیقحت و تاعلاطم زکرم .هعسوت و تیعمج .(1031) هللا بیبح ،یناجنز

 .10 دلج ،ناجنز-ناریا یمالسا یروهمج یاه یدابآ گنهرف .(3631) دلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس

 صص ،311 ش ،نکسم داینب ،اتسور طیحم و نکسم همانلصف .یئنورب و یزنودنا ،یزلام رد ییاتسور نکسم .(6331) نسحم ،روپ یپیترس
33-10. 

 .01-16 صص ،(31)31،هفص هیرشن ،ناریا رد ییاتسور نکسم یلیلحت یسررب .(3331 فلا) نسحم ،روپ یپیترس

 .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا :نارهت .بولطم هاگتنوکس یوس هب ییاتسور یرامعم یسانش بیسآ .(3331 ب) نسحم ،روپ یپیترس
 .30-11 صص ،(00)3 ،ایفارغج همانلصف ،ییاتسور نکسم یدرکراک لوحت و یهاگتنوکس یرادیاپان .(3331) ابیرف ،ینیما ؛سابع ،یدیعس

  یامه  تمسایس  یهدنامامس رانیمس تالاقم هعومجم .ییاتسور نکسم زاسو تخاس رد یداصتقا -یعامتجا تامازلا .(3031) سابع ،یدیعس
 .لوا دلج ،ناریا رد نکسم هعسوت

  ،ییاتمسور  هعمسوت و  امضف  دامصتقا همانلصف ،ییاضف یزیر همانرب رد لیدب یدرکیور :یدرکراک -یراتخاس شیوپ .(1331) سابع ،یدیعس
 .1-31 صص ،(1)1

  یزمکرم  شمخب : یدرومم   همعلاطم نایئاتمسور  یتمشیعم  دامصتقا  رمب ییاتسور نکاسم یزاسون ریثثت .(0331) ناراکمه و یلع ،ینیدلاسمش
 .01-36 صص ،(131)03 ،اتسور طیحم و نکسم هلجم ،ینسمم ناتسرهش
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  نامنز  درمخ  تارامبتعا  قودنمص و  درمخ  یلامم تامدخ نابیتشپ همانرب یشخب رثا یبایزرا .(3331) هدازآ ،یوسوم یلالج ؛ایوپ ،ینیدلاءالع
 .16-60 صص ،(0)0 ،ییاتسور هعسوت هلجم ،ناریا رد ییاتسور

 داصتقا یراذگرثا رظنم زا هدنیآ ات هتشذگ زا نکسم تیعضو و لوحت رب رثیم یاه هصخاش و اه هفلیم .(0331) تقادص رذوبا ؛نهیب ،یوفص
 .0331 رادیاپ هعسوت و یزاسرهش و یرامعم شیامه ،یموب یرامعم رب

 ایفارغج شیامه نیلوا ،یرهش -ییاتسور ترجاهم رد ییاتسور نکسم درخ تارابتعا تاریثثت یسررب .(0331) ناراکمه و نیسح ،یمظاک
 .دهشم یسودرف هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و

  طیمحم و  نکمسم  هملجم  ،ییاتمسور یگدنز تارییغت رد ییاتسور نکسم ماو تارثا ،(1331) هللا یلو ،هداز یلعمتسر ؛یلع ،یناهدرا یمساق
 .06-33 صص ،(331)13 ،اتسور

  ،اتمسور  طیمحم و  نکمسم  همانلمصف  ،یژرمنا  فرمصم رد   ییومج هفرمص طباوض و ییاتسور نکسم ،(3331) ناراکمه و دوعسم ،هدازمساق
 .11-06 صص ،(131)30

   طیمحم و نکمسم  ،ییاتمسور یحاون رد یگدنز تیفیک دوبهب رب نکسم یزاسهب تارابتعا شقن .(0331) ناراکمه و زورهب ،هناگی یدمحم
 .33-301صص ، (111)03 ،اتسور

 .1131-0331 یاه لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس یلیصفت جیاتن .(0331) ناریا رامآ زکرم

    ،قمهیب ناتمسهد رد ییاتمسور تیعمج یراگدنام و یدنمناوت رد نکسم تارابتعا شقن .(3331) یشخب ارهز ؛نسحدیس ،یدورگنل یعیطم
 .13-61 صص ،(00)01 ،یناسنا یایفارغج یاه شهوهپ هلجم

 .یهاگشناد داهج تاراشتنا :دهشم ،(یزرواشک) ناریا یداصتقا یایفارغج .(6331) نسح دیس ؛یدورگنل یعیطم
 .ناجنز ناتسا شیامآ حرط .(3331) ناجنز یرادناتسا یزیر همانرب تنواعم

  ،اتمسور  طیمحم و  نکمسم  هملجم  ،یمتآ  زادمنا مشچ و نکسم یزاسهب تالوحت رب یرورم .(1331) نسحم ،روپ یپیترس ؛هللا زیزع ،نایدهم
 .3-01 صص ،(011)13

 .نارهت ،لوا پاچ ،شخپ پاچ تاراشتنا ،ییاتسور یسانش هعماج .(0331) ربکا یلع ،قلخ کین
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