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  ، گرگان، ايرانگرگان يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ،ييابانزدايب يتخصص يدكتر يدانشجو

  زادهقربان وهاب

  ، ساري، ايرانيسار يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يزداريگروه مرتع و آبخ يعلم أتيو عضو ه دانشيار

  06/02/1396تاريخ پذيرش مقاله:    25/11/1395تاريخ دريافت مقاله: 

  چكيده
عنـوان تخريـب اراضـي نـه تنهـا در      زايي بوده كـه از آن تحـت  در قرن حاضر در ابعاد گوناگون بيابان هاي بشراز مهمترين چالش     

تـرين روش  شـود. مناسـب  ويژه كشورهاي در حال توسعه ياد مـي مرطوب بلكه در مناطق مختلف بهخشك و نيمهمناطق خشك، نيمه
-روشباشد. هاي ارزيابي بيابان مينظر متخصصان استفاده از مدلزايي از براي بررسي عوامل مؤثر در تخريب اراضي و شدت بيابان

انتخـاب و بـر    MICDهـا روش  زايي وجود دارد كـه از ميـان آن  هاي متعددي براي شناسايي مناطق حساس و تهيه نقشه خطر بيابان
ه شـد. در ايـن تحقيـق ابتـدا بـر      تهيـ هكتـار   14/64900زايي براي منطقه روداب سبزوار با وسعت اساس آن نقشه وضعيت فعلي بيابان
اي و بازديدهاي صحرايي، منطقه مورد مطالعه به شناسي، تصاوير ماهوارهي توپوگرافي، زمينها هاساس تلفيق اطالعات مربوط به نقش

هـر   رخساره تفكيك گرديد كه هر رخساره ژئومورفولوژي به عنوان واحد اصلي ارزيابي بيابانزايي مد نظر گرفته شـد؛ سـپس در   10
هاي مربوط به هر شاخص و ي تعريف شده تكميل شد و در نهايت با جمع ارزشها شاخصكدام از واحدهاي همگن بياباني، ارزش 

ها ترسيم شد. نتايج نشـان داد كـه   مربوط به وضعيت كنوني در هر يك از كاربري زايي تعيين و نقشهبر پايه جداول مبنا، شدت بيابان
. از كـل منطقـه مـورد مطالعـه؛ كـالس      گرفتقرار و زياد توسط م ر وضعيت كنوني بيابانزايي، در دو كالسمنطقه مورد بررسي از نظ

هكتـار   24/10225) بـا مسـاحت   II( كـم درصد)، بيشترين سطح منطقه و كـالس   77/65هكتار ( 93/109003) با مساحت IV( زياد
  درصد) كمترين سطح منطقه را پوشاند. 17/6(
  

  MICD: روداب سبزوار، بيابانزايي، مدل واژگان كليدي
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 همدقم
   لمیلد همب هک یا هقطنم ،تسا هدش ریبهت هنكس زا یراع و ششوپ نودب ،کشخ قطانم هب نابایب ،ربتهم یاه همان تغل رد
 ص ،0331  ،نامیدوریب) تسا مک رایسب هدنز تادوجوم تیهمج مکارت و هدش هجاوم لكشم اب تایح همادا ،بآ دوبمک
    رد ،نامپایو ؛نمهک یمسراف رد هک ،دوش یم قالتا فلع و بآ مک و کشخ قطانم هب ،نابایب هژاو ،ناریا گنهرف رد .(6
 .(3 ص ،0331 ،رهپمس و یصاصتخا) تسا هدمآ Desert هملک لداهم یسیلگنا و نیتال نابز رد و ارحص ؛برع گنهرف
 600    دمنب رد همک دمندرک هیهت یدنس اهتلود ،0100 نئوژ رد دحتم للم نامزاس (00+ویر) رادیاپ ههسوت سنارفنک رد
  نامزامس ؛1100 ،ناراكمه و 1کساچ) تسا هدش هتخانش تیمسر هب ییازنابایب ندرک سوكهم تهج یروف مادقا ،نآ
 و 3   لمسو) تمسا هداد رارمق دوخ ریيثت تحت ار رفن نویلیم 010 زا شیب هافر کشخ قطانم رد ییازنابایب .(0100 ،0للم
  دومش   یمم بومسحم رمص  اهم ناممز یمطیحم تسیز لئاسم نیرتمهم زا و (0100 ،ناراكمه و 1رگدآ ؛0100 ،ناراكمه
    رد هدمش ینامبایب یمضارا عبرم رتمولیک نویلیم 6/11 دودح .(0100 ،ناراكمه و لسو ؛0000 ،ناراكمه و 1سدلونیر)
  و رومشک 001   زا شیمب رد و تمسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نیمز هرک یاهیكشخ دصرد 13 هک ،دراد دوجو ناهج
  مومجه .(1100 ،ناراكمه و وژ ؛1331 ،3نچ و 0وژ ؛0100 ،6واژ) تسا هداد رارق ریيثت تحت ار ناهج مدرم 1.3×301
        همب یمضارا تیمساسح شیازمفا و کامخ یزیخلمصاح شهامک ،ینیمزریز یاهبآ یفیک و یمک تفا ،ناور یاه هسام
        و یدامبآ ومحم ،یمطحق ،نیممز یمگنهرب ماجنارمس و یزمیخلیس شیازفا ،یضارا ندش روش ،نیمز تسشن ،شیاسرف
   همب همجوت .(0 ص ،0331  ،نارامكمه و اینضیف) دشابیم ییازنابایب هدیدپ ریگمشچ یاهدمایپ ،تایح رايآ ینیشنبقع
        نوزمفازور شیازمفا .تمسا یرمشب عمماوج هدمنیازف یامهیرباربان و یرامیب ،یگنسرگ ،رقف اب رظانتم ییازنابایب لئاسم
    عبامنم شیازمفا لمباق ریغ و تباي  اتبسن ریداقم ربارب رد ،یطیحمتسیز یاهیگدولآ شیازفا نآ عبت هب و ناهج تیهمج
  رد ناومت  یمم ار ییازنامبایب هدیدپ رايآ .(3 ص ،1331 ،یمساقدمحم) تسا هدش ناسانشراک ینارگن ببس ،کاخ و بآ
  یامهشور کمک هب ار اه نآ ،یبایزرا یارب و دید متسیسوکا رد یبیرخت یاهدنیآرف زا یاهراپ روهظ کمک هب هقطنم ره
     همتفرگ مامجنا تامقیقحت قمبط .(661 ص ،3331  ،نارامكمه و ینیسح) درک فیصوت یمک و یفیک تروص هب یدنچ
 ری يثمت     تمحت ،نیممز یمضارا دمصرد 33    زا شیمب و نامهج رومشک دصكی زا شیب ،1000 لاس رد پنوی و وئاف طسوت
 رار     مق هدمیدپ نمیا ضرمهم رد کمشخ قطانم رد عتارم زا دصرد 30 دودح رد ،دنراد رارق ییازنابایب و یضارا بیرخت
  یامه    شور و امهراكهار همئارا امب ناومت  یمم ییازنامبایب اب هلباقم یارب .(101 ص ،0331 ،ماما یهیفر و نایباتهز) دنراد
         ،هار نمیا رد .دروآ لممع همب یریگوملج نآ یورمشیپ و شرتمسگ زا و تمساک هدمیدپ نیا تدش زا ،بسانم یتیریدم
      نمیا فهمض و تدمش زا یهامگآ نیمنچمه و نآ هدننکدیدشت و هدنروآ دوجوب لماوع و ییازنابایب یاهدنیآرف تخانش
 .(300 ص ،0331       ،نامیباتهز) درمیگ رارمق یبامیزرا و یمسررب درومم دیاب هک تسا یرورض و مهم ،لماوع و اهدنیآرف
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   اذمل ،دمشاب یمم MICD1 لدم زا هدافتسا اب راوزبس بادور هقطنم ییازنابایب ینونک تیهضو نییهت یسررب نیا زا فده
    یرمما اتمسور نیدمنچ ندوب اراد و راوزبس رهش برغ رد نتفرگ رارق لیلد هب هقطنم نیا رد ییازنابایب تیهضو دروآرب

    همب امهنآ زا یمخرب هک هدش ماجنا ییازنابایب یبایزرا اب هطبار رد یاهدرتسگ یاهیسررب نونک ات .دسریم رظنهب یرورض
  درومم ار MICD و ICD یاه لدم ،ناریا هدش ینابایب قطانم یبایزرا یارب (6000) ناراكمه و یدمحا :تسا ریز حرش
-   دامبآرخف همقطنم ،یمیاز  نامبایب تدش زا ،ICD شور رد :هک دوب تروص نیا هب هدمآ تسدب جیاتن .دنداد رارق یبایزرا
 31/13 ) رامتكه 11303   دودمح ممک سالک هقطنم نیا رد .تشاد رارق ییاز نابایب طسوتم و نییاپ یاه سالک رد زیرهم
 یاراد MICD     شور رد و ؛دمش لمامش ار همقطنم لمک زا (دصرد 11/3) راتكه 1610 دودح طسوتم سالک و (دصرد
   دودمح ممک سالک ،تسا (دصرد 60/03) راتكه 00333 دودح مارآ سالک .دوب دایز و طسوتم ،مک ،مارآ سالک راهچ
 راتكه 33301 دودح دایز سالک و (دصرد 01/11) راتكه 11003 دودح طسوتم سالک ،(دصرد 30/3) راتكه 6133
-   دامبآرخف همقطنم رد همک یطیارش اب نآ هسیاقم و قیقحت نیا جیاتن ساسا رب .داد یم لیكشت ار هقطنم (دصرد 30/01)
  امب (3331  ) نارامكمه و ینیمسح .دش یفرهم هقطنم ییاز نابایب یبایزرا یارب یرتهب شور MICD ،دش هدهاشم زیرهم
   همهلاطم درومم هقطنم تیاهن رد .دنداد رارق یسررب دروم ار ییاز نابایب هوقلاب و لهفلاب تیهضو MICD لدم زا هدافتسا
 تدش شزرا نیرتشیب نینچمه .دش میسقت (دصرد 31) دایز و (دصرد 3/03) طسوتم ،(دصرد 0/3) مک سالک هس هب
  تمسا      هدمش صخمشم دامیز یملیخ شیامسرف اب یفیک رظن زا هک 1/00 شزرا اب یناخراب یاه هپت ار ،ییاز نابایب ینونک
  درومم MICD   لدمم زا هدافتمسا اب ار ناتسیس هقطنم رد نیمزرس بیرخت (3331) ناراكمه و یرایرهش .دندرک یفرهم
  رارمق (V ) دیدمش و (IV ) دامیز ،(III) طسوتم سالک هس رد ههلاطم دروم هقطنم هک داد ناشن جیاتن .دنداد رارق یبایزرا
 (0331   ) نارامكمه و یممشاه .دمنتفرگ  یممربرد ار هقطنم لک تحاسم زا دصرد 1/3 و 0/13 ،3/31 بیترت هب هک دراد
   قمیفلت و لمیلحت ،هیزجت زا هدافتسا اب یبآ شیاسرف رایهم رب دیکثت اب ار ناتسیس کهز هقطنم ییاز نابایب یلهف تیهضو
   رد همقطنم دمصرد 3/1    همک داد نامشن هدممآ تسدب جیاتن .دنداد رارق یبایزرا دروم MICD و FAO-UNEP شور ود
  لیمسناتپ (3331 ) نارامكمه و هداز  یئامبطابط .دراد رارمق (II  ) طمسوتم سالمک رد هقطنم دصرد 1/13 و (I) مک سالک
     شیامسرف رمب دمیکثت امب MICD و IMDPA  یمناریا لدم ود زا هدافتسا اب زیرهم دابآرخف تشد رد ار ییازنابایب تدش
  رامتكه 33/03013 رب غلاب یتحاسم ،IMDPA شور رد هک داد ناشن یبایزرا نیا زا لصاح جیاتن .دندرک هسیاقم یداب
   ار شمقن نیرتمشیب یشیاسرف یاه هراسخر صخاش و تفرگ رارق طسوتم سالک رد یتاهلاطم هقطنم زا (دصرد 3/33)
   رارمق طمسوتم سالک رد (دصرد 1/13) راتكه 31/16003 ربارب یتحاسم زین MICD شور رد و .تشاد ییازنابایب رد
    دمنمناوت رتكچومک یامه  سامیقم یارمب ار IMDPA لدم و گرزب یاهسایقم یارب ار MICD لدم فومجم رد .تفرگ
 .دندرک یفرهم
                                                                                                                       یسررب شور
   لامک همناخدور نآ یلصا ههاربآ .دراد رارق راوزبس ناتسرهش برغ رد راتكه 11/00316 تهسو اب :ههلاطم دروم هقطنم

                                                                                                                                                               
1 Modified Iranian Classification of Desertification (MICD) 
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    کیتپونیمس هاگتمسیا هلامس 13   راممآ همب هجوت اب هقطنم یگدنراب نیگنایم .دشاب یم برغ هب قرش تهج اب راوزبس روش
 .(1 لودج و لكش) تسا رتمیلیم 1/000 دودح راوزبس

 
 ناریا و یوضر ناسارخ ناتسا رد هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم -1 لکش

 6331 ،ناگدنسیون :عبنم
 هنالاس یگدنراب نیگنایم و هقطنم یسانشاوه هاگتسیا تاصخشم -1 لودج

 (رتمیلیم) یگدنراب نیگنایم (رتم) فافترا UTM تاصتخم فون هاگتسیا مان
 ضرع لوط

 1/000 6/003 0130001 0/010011 کیتپونیس راوزبس

 6331 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم

 هقطنم داب میژر
       دمیاب نآ یمبیرخت تارميا زا یریگوملج یارمب نیاربامنب ؛دشابیم ینابایب قطانم رد شیاسرف و بیرخت یلصا لماع داب
  دراد رارمق ییاهنایرج ریيثت تحت ،کیتپونیس سایقم رد ناریا یزکرم تمسق یلک روط هب .تشاد نآ زا یفاک تخانش
 .(30 ص ،3331 ،هداز ییابطابط) دنکیم تیاده اهنآ هب ییایفارغج فلتخم یاهأدبم زا ار اوه یاه هدوت هک
  همک تسا یكیفارگ یلدم دابلگ تقیقح رد .تسا هقطنم کی رد داب میژر یسررب تهج لوادتم یشور دابلگ زا هدافتسا
  دمهد       یمم نامشن همناهام یمتح امی و یلمصف ،هنالاس تروص هب ههلاطم دروم هقطنم رد ار داب تعرس و تمس ،یناوارف
1 ،یدهشم)  ی امه ه     داد سامسا رمب همک ار راوزبمس کیتپونیمس هاگتسیا رابغلگ و دابلگ 3 و 0 یاهلكش .(11 ص ،633
  امت 33  صمص ،0331   ،راودمیما) دمهد  یمم ناشن ،هدش هیهت 0331 ات 0631 لاس زا هلاس 00 یرامآ هرود کی یجنسداب
63). 
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 7831 ات 7631 یرامآ هرود رد راوزبس کیتپونیس هاگتسیا هنایلاس دابلگ -2 لکش

 
 7831 ات 7631 یرامآ هرود رد راوزبس کیتپونیس هاگتسیا هنایلاس رابغ لگ -3 لکش

 (6331 ،ناگدنسیون :عبنم)
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      رارمق یمسررب درومم مامگ همب ماگ تروص هب راوزبس بادور هقطنم ییازنابایب دیدشت رد ريیم یاهلماع قیقحت نیا رد
 :تسا ریز حرش هب قیقحت نیا لحارم .تسا هدمآ تسدب ههلاطم دروم هقطنم ییازنابایب ینونک هشقن تیاهن رد و هتفرگ
 یراک یاهدحاو یزاسادج و نییعت
  یاهدمحاو ،یا   هراوهامم ریوامصت و یضارا یربراک هشقن ،هیاپ تاهلاطم هب هجوت اب ادتبا MICD شور هب یبایزرا یارب
 :دندش یدنبهنهپ گرزب هتسد هس رد ریز حرش هب یراک
 (1 لودج) (ریاب و شیآ ،مید ،یغاب ،یعارز) یزرواشک یضارا دحاو -1
 (0 لودج) (... و رازهشیب ،لگنج ،عترم) یلگنج و یهترم یضارا دحاو -0
 (3 لودج) (... و تخل یاه هوک ،اه هپت ،یشرفگنس حوطس ،یاهسام یاه هپت ،یریوک یضارا) یربراک دقاف یضارا -3
 :دش هدافتسا ریز یاهشور زا ،گرزب هتسد هس نیا رد یراک یاهدحاو کیكفت یارب
 بیش هشقن هیهت
   زا بیمش رمییغت هنماد هب هجوت اب .دش هیهت هقطنم بیش هشقن ILWIS رازفا مرن و یفارگوپوت یموقر هشقن زا هدافتسا اب
 .(10 ص ،3331 ،ناراكمه و یدمحا) (0 لكش) دیدرگ هیهت هقبط 1 رد ایالپ ات ناتسهوک
 یسانش نیمز هشقن هیهت  
     یمومقر ،دومب هدمش همیهت یسانشنیمز نامزاس طسوت هک 000001:1 سایقم رد راوزبس بادور یسانشنیمز یاه هقرو
 .(3 لكش) دیدرگ
 یهایگ ششوپ هشقن زا هدافتسا
   تامعالطا متمسیس رد Landsat 5 یا    هراوهامم ریومصت ریمسفت سامسا رب هک راوزبس ناتسرهش یهایگ ششوپ هشقن زا
 .دش هدافتسا ،هتفرگ تروص 3331 لاس رد ینادیم یاهدیدزاب و ییایفارغج
 یژولوفروموئژ یاهدحاو اب قیفلت و کیفروموتف یاهدحاو یرصب ریسفت  

    رارمق یممشچ ریمسفت دروم کیفروموتف یاهدحاو Google Earth تیاس و 1 تسدنل یا هراوهام ریواصت زا هدافتسا اب
      یمنهی ؛همقطنم یربرامک یاهدمحاو همشقن نینچمه ریواصت نیا زا .دیدرگ قیفلت یژولوفروموئژ یاهدحاو اب و تفرگ
   یمفیط دمنچ یا هراوهامم ی امه ه  داد ادمتبا رومظنم نیا یارب .دیدرگ جارختسا ،MICD لدم یهدشزرا یاهدحاو نامه
  فمیدر و 161  رذمگ رد دوب (شش دناب) یترارح دناب کی و یفیط دناب 6 یاراد هک (یدالیم 1100 لاس) TM هدنجنس
 و TM 7، TM 4    یاهدمناب زا بمکرم یمگنر بیکرت) 1یگنر بذاک ریواصت و دیدرگ ILWIS رازفامرن دراو و هیهت 13

TM 2 یمگنر بمیکرت و همقطنم رد دومجوم ی امه هراسخر یزاسادج و ییاسانش یارب     TM 4، TM 3 و TM 2 یارمب  
 .(01 و 3 یاه لكش) دش هتخاس (یزرواشک یضارا یزاسادج و ییاسانش
  یربرامک و یسانش نیمز ،بیش یاه هیال قیفلت زا هقطنم (یژولوفروموئژ یاه هراسخر) یراک یاهدحاو هشقن تیاهن رد
 .(11 لكش) دمآ تسدب 1 تسدنل یا هراوهام ریواصت ریسفت و یضارا

 
                                                                                                                                                               

1 False Color Composite (FCC) 
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 اه صخاش هب یهدشزرا
 ییا زنامبایب یبایزرا و یهدشزرا هب مادقا مادک ره رد ،دش نییهت ههلاطم دروم هقطنم یراک یاهدحاو هشقن هكنیا زا دهب
 .(3 ات 1 یاه لودج) میدرک
     تیهمضو یبامیزرا زامغآ زا شیمپ ،دوبن ناسكی فلتخم یاهیربراک رد اه صخاش رامش هدش دای شور رد هک اجنآ زا
     رد همک ترومص نیدمب .دمش گنسمه و ناسكی اهیربراک همه رد اه صخاش رامش ،یسررب دروم هقطنم رد ییازنابایب
    رد و دمش هفامضا کامخ تفاب صخاش ،(3 لودج) یربراک نودب یضارا ییازنابایب تیهضو یبایزرا هب طوبرم لودج
    شمشوپ مکارمت صخامش ،(0 لودج) عترم و لگنج یربراک اب یضارا رد ییازنابایب تیهضو یبایزرا هب طوبرم لودج
        دمنتفرگ رارمق هورمگ کمی رد کامخ دطمس رد (رمتمیلیم 0 زا  رمت گرزب) هزیرگنس مکارت و کاخ دطس رد ريیم یهایگ
   .(061 ص ،3331 ،ناراكمه و ینیسح)
  زا (یرمتم 01    فامفترا رد همیناي رمب رتم 6) هناتسآ تعرس زا شیب تعرس اب یاهداب شزو صخاش هب یهدشزرا یارب
 .دش هدافتسا 0331 ات 0631 لاس زا هلاس تسیب یرامآ هرود یط رد راوزبس کیتپونیس هاگتسیا تاعالطا

 یزرواشک یربراک اب یضارا رد ییازنابایب یلعف تیعضو یبایزرا یاه صخاش -1 لودج

 صخاش فون فیدر
 شزرا هنماد و صخاشریز
 (3-1) دیدش یلیخ (0-3) دیدش (1-0) طسوتم (0-1) مک

1 
  هدودممحم رد تممشک یاممهوگلا
 یزرواشک تحت یضارا

 تروص هب یزرواشک یضارا هیلک
 یاممه هممنوگ تممشک اممی و تاممغاب
 یعارز شیآ نودب ،یمئاد

 یضارا دصرد 00 زا شیب
   تممعارز تممحت هممقطنم
 نیبامممیممف یغاممب یممضارا
 یعارز

 دمممصرد 01 زا شیمممب
   تمعارز تمحت هقطنم
 مید و یبآ

 تحت هقطنم دصرد 03 زا شیب
 یغاب یضارا مید و یبآ تعارز
 یغاب زا رود و ادج

0 
  فارممطا رد نكممشداب تیهممضو
 فرازم

  رممب دومممع یممتخرد یاممه هممنوگ
 هممعرزم اممی و هدنیاممسرف یاممهداب
 1 زا شیب بسانم نكشداب یاراد
  هممب صاممصتخا ،فرازممم دممصرد
 .دراد نكشداب

  یزاومم یتخرد یاه هنوگ
  یمشخب ای و ،داب ریسم هب
   نكمشداب دمقاف هعرزم زا
 یتخرد

 دمممصرد 01 زا شیمممب
 یممسررب دروممم فرازممم
  بمسانم نكشداب دقاف
   نكمشداب تهمسو ای و
 3 زا رتمک فرازم لک هب
 دصرد

 دروم فرازم دصرد 03 زا شیب
 و بسانم نكشداب دقاف یسررب
 لممک هممب نكممشداب تهممسو اممی
 دصرد 1 زا رتمک فرازم

 نیمز و کاخ تیریدم 3
-فیدر ،داب تهج رب دومع مخش
 رممب دومممع هتممشپ و یوممج یاممه
 داب تهج

  ،دامب تهج اب لیام مخش
  هتمشپ و یوج یاهفیدر
 داب تهج رب لیام

     امب لمیام  اتبمسن مخمش
  یامهفیدر ،داب تهج
  اتبممسن هتممشپ و یوممج
 داب تهج رب لیام

   امی و یمفیدر یربز دقاف نیمز
    و یومج و مخمش یامهفیدر
 داب یاتسار رد هتشپ

 کاخ تفاب 1
 نازممیم ،یممسر اممی و یا هزیرگنممس
 دایز کاخ ندش یا هخولک

-هخولک نازیم ینش یسر
 مک کاخ ندش یا

 یموممل – یموممل ینممش
 لیكممشت ناممكما ینممش
 دودحم هخولک

 یاهسام – یمول
 درادن دوجو هخولک

 یهایگ یایاقب تیریدم 1

  تمشادرب زا دهب ایاقب ندنام یقاب
 01 زا شیممب مکارممت اممب لوممصحم
  زا شیمب فافترا اب اتسیا و دصرد
 رتمیتناس 03

 01 مکارت اب یهایگ یایاقب
 اممی و اتممسیا ،دممصرد 00-
 هدیباوخ دصرد 01- 06

 مکارت اب یهایگ یایاقب
  و اتمسیا ،دصرد 00-1
 هدیباوخ دصرد 01-00

  تمممشادرب زا دمممهب  الوممممهم
   عممج زمین ایاقب هیلک ،لوصحم
    ارمچ ماد طمسوت امی و هدیدرگ
 .دوشیم

 یرایبآ رود و کاخ تبوطر 6
    دمح رد ،بومطرم همشیمه کاخ
 یاهعرزم تبوطر

 هممشیمه ،کاممخ تممبوطر
  تممبوطر دممح زا رتالاممب
 یگدرمهپ

    اممومع یحطمس کاخ
 زا رممت  نییامپ و کمشخ
 یگدرمهپ دح

    لامس لومط رد یحطمس کاخ
 دح زا رتمک تدش هب و کشخ
 یگدرمهپ

0 
 زا شیب تعرس اب یاهداب شزو
 رد هیناي رب رتم 6) هناتسآ تعرس
 (یرتم 01 فافترا

 لاس رد زور 06 زا شیب لاس رد زور 00-06 لاس رد زور 1-00 لاس رد زور 1 زا رتمک

 (171 ص ،9831 ،ناراکمه و ینیسح) :عبنم
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 هبورخم یلگنج و یعترم یربراک اب یضارا رد ییازنابایب یلعف تیعضو یبایزرا یاه صخاش -2 لودج

 صخاش فون فیدر
 زایتما هنماد و صخاشریز
 (3-1) دیدش یلیخ (0-3) دیدش (1-0) طسوتم (0-1) مک

1 
 کاخ رد ريیم یهایگ ششوپ مکارت
 0 زا رممت گرزممب) هزیرگنممس مکارممت اممی
 کاخ دطس رد (رتمیلیم

 دصرد 01 زا شیب
 
 
 
 دصرد 00 زا شیب

 دصرد 01-10
 
 
 
 دصرد 00-01

 دصرد 10-01
 
 
 
 دصرد 01-00

 دصرد 01 زا رتمک
 
 
 
 دصرد 00 زا رتمک

0 
     دطمس رد هامیگ یراگدمنام ناممز تدم
 کاخ

 لاس هام 3 زا شیب لاس لوط مامت رد
  امب قبطنم و هام 6 زا رتمک
 داب لصف

 قبطنم و هام 3 زا رتمک
 داب لصف اب

3 
 تاودا و ماد ددرت زا یشان یگتفشآ رايآ
 کاخ دطس رد

 دایز یلیخ دایز مک مک رایسب

1 
 زا شیممب تعرممس اممب داممب شزو موادممت
 فافترا رد هیناي رد رتم 6) هناتسآ تعرس
 (یرتم 01

 لاس رد زور 00-06 لاس رد زور 1-00 لاس رد زور 1 زا رتمک
 رد زور 06 زا شیممممب
 لاس

1 
 رومممهظ و کامممخ یگدییامممسداب راممميآ
 تولک ای و لكش یمجلش یاه هراسخر
 کاخ دطس رد گنادرای و

   لمباق رمیغ-م مک رایسب
 هدهاشم

 دممصرد 0 زا رممتمک – مممک
 هصرع

 هصرع دصرد 0-01 -دایز
 زا  شیمب – دایز یلیخ
 هصرع دصرد 01

 کشخ طیارش رد کاخ یراشف تمواقم 6
  رمب مرگولیک 0 زا شیب
 عبرمرتمیتناس

-  یتنامس رمب مرگولیک 0-1
 عبرمرتم

  رممممب مرگومممملیک 1-1/0
 عبرمرتمیتناس

  مرگوملیک 1/0 زا رتمک
 عبرمرتمیتناس رب

0 
  یامپ رد (یداب هسام) کاخ تشابنا رايآ
 (Pedestal) اهگنس ای و ناهایگ

   همسام تمشابنا لاكشا
   کامخ دطمس رد یداب
 دوشیمن هدید

  بوممسر تممشابنا لاكممشا
 دممصرد 0 زا رممتمک یداممب
 هصرع

 یداب هسام تشابنا لاكشا
 هصرع دصرد 01-0

  هممنهپ و ودممبر و اممكبن
 01 زا شیممب یاهممسام
 هصرع دصرد

 (861 ص ،9831 ،ناراکمه و ینیسح) :عبنم

 یاه هپت ،تخل یروهام هپت ،یگنس هدوت و تخل یاه هوک لثم یعیبط نابایب) یربراک دقاف یضارا رد ییازنابایب یلعف تیعضو یبایزرا یاه صخاش -3 لودج

 (یهایگ ششوپ نودب و تخل یضارا هیلک و اهریوک ،یشرفگنس حوطس ،تخل یاهسام

 صخاش فون فیدر
 زایتما هنماد و صخاشریز
 (3-1) دیدش یلیخ (0-3) دیدش (1-0) طسوتم (0-1) مک

 یحطس کاخ تیهضو 1
  یممشرفگنس ،یگنممس  الماممک
  هلممس ،دممصرد 00 زا شیممب
 تخس یكمن ای و یسر

  رمیغ شرفگنس ،یگنس همین
 ،(دممصرد 01- 00) مکارممتم
 هلس

  ،سامسح  اتبسن کاخ ای و گنس
  همممین یممكمن یممسر هلممس اممی و
   یحطمس کامخ هزیرگنس ،رادیاپ
 دصرد 01 زا رتمک

 رایسب یحطس کاخ و گنس
   ماممت رد یردومپ و ساسح
 رتمک یحطس هزیرگنس ،لاس
 دصرد 00 زا

0 
 و ماد ددرت زا یشان یگتفشآ رايآ
 کاخ دطس رد تاودا

 دایز یلیخ دایز مک مک رایسب

3 
  شیمب تعرس اب داب شزو موادت
  همیناي رب رتم 6) هناتسآ تعرس زا
 (یرتم 01 فافترا رد

 لاس رد زور 06 زا شیب لاس رد زور 00-06 لاس رد زور 1-00 لاس رد زور 1 زا رتمک

1 
  رومهظ و کاخ یگدییاس داب رايآ
 ای و لكش یمجلش یاه هراسخر
 کاخ دطس رد گنادرای و تولک

 لممباق رممیغ –  مممک رایممسب
 هدهاشم

 دممصرد 0 زا رممتمک – مممک
 هصرع

 هصرع دصرد 0-01 – دایز
 01 زا شیممب – داممیز یمملیخ
 هصرع دصرد

1 
   (یدامب همسام) کاخ تشابنا رايآ
 رظن دروم هدودحم دطس رد

   یدامب همسام تشابنا لاكشا
-  یممن هدمید کاخ دطس رد
 دوش

 یداب بوسر تشابنا لاكشا
 هصرع دصرد 0 زا رتمک

 0-01 یداب هسام تشابنا لاكشا
 هصرع دصرد

 یا همسام هنهپ و ودبر و اكبن
 هصرع دصرد 01 زا شیب

6 
 طیارش رد کاخ یراشف تمواقم
 کشخ

 رمممب مرگوممملیک 0 زا شیمممب
 عبرمرتمیتناس

-یتناممس رممب مرگومملیک 0-1
 عبرمرتم

-  یتناممس رممب مرگومملیک 1-1/0
 عبرمرتم

  رممب مرگومملیک 1/0 زا رممتمک
 عبرمرتمیتناس

 کاخ تفاب 0
    نازمیم ،یمسر امی و یا هزیرگنس
 دایز کاخ ندش یا هخولک

 یا همخولک نازیم ینش یسر
 مک کاخ ندش

  نامكما ینش یمول – یمول ینش
 دودحم هخولک لیكشت

 یاهسام – یمول
 درادن دوجو هخولک

 (271 ص ،9831 ،ناراکمه و ینیسح) :عبنم
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 :دش هدافتسا 1 لودج زا «کاخ یراشف تمواقم» صخاش هب یهدشزرا یارب
 کشخ طیارش رد کاخ یراشف تمواقم صخاش هب یهدشزرا یامنهار -4 لودج

 یهدزایتما و حرش یفیک سالک
 هلس نودب مرن

 تخس یمک
  ،تمسا هدهاشم لباق یتحارب تشگنا راشف و اپدر ،دوشیم هدید نیمز دطس رد هدنکارپ ای و فیهض رایسب یكمن ای و یسر هلس
 زا رتمک :مک رایسب کشخ تلاح رد کاخ یراشف تمواقم و تسا ریذپناكما یتحار هب تسد کمک هب کاخ زا یتشم تشادرب
 عبرم رتمیتناس رب مرگولیک 1/0

 تخس
       لمباق کامخ دطمس رد تمشگنا رامشف رميا و اپدر ،دوشیم هدید هعرزم ای کاخ دطس رد هدنکارپ و فیهض یكمن ای یسر هلس
- یتنامس رب مرگولیک 1/0-1 :کشخ تلاح رد کاخ یراشف تمواقم و دراد دوجو تسد اب کاخ تشادرب ناكما ،تسا هدهاشم
 عبرمرتم

 تخس یلیخ
 ناكما ،تسا سوسحم یدح ات کاخ دطس رد تشگنا ريا ای و اپدر ،دراد دوجو کاخ دطس رد تخس  اتبسن یكمن ای یسر هلس
 عبرمرتمیتناس رب مرگولیک 1-0 کشخ تلاح رد کاخ یراشف تمواقم و تسا ریذپناكما یتخس هب تسد اب کاخ تشادرب

 تخس رایسب
   نامكما ،دمنام     یممن یقامب کامخ دطمس رد تمشگنا ريا ای و اپدر ،دراد دوجو کاخ دطس رد تخس  الماک یكمن ای و یسر هلس
-   یتنامس رمب مرگوملیک 0 زا شیب :الاب کشخ تلاح رد یراشف تمواقم زا ،دشابیم نكمم ریغ تسد اب کاخ زا یتشم تشادرب
 عبرمرتم

 (73 ص ،9831 ،هدازیئابطابط) :عبنم

 

  عممج زا .دندش یهدشزرا یراک دحاو ره رد اهیربراک زا کی ره هب طوبرم یاه هصخشم الاب یاهلودج هب هجوت اب
 ه دروآرمب  یرامک دحاو ره یارب ییازنابایب تدش یاهسالک 1 لودج هیاپ رب و اهنآ یربراک ساسا رب اه صخاش شزرا
 .(3 ات 6 لوادج) دش

 MICD لدم رد ییازنابایب یاهسالک یدنبهقبط -5 لودج
 تمالع دادعا هنماد سالک
 I 0-6/1 (ناهنپ) مارآ
 II 6/1-0/11 مک
 III 0/11-3/61 طسوتم
 IV 3/61-1/00 دایز
 V 1/00-30 (جوا) دیدش

 (471 ص ،9831 ،ناراکمه و ینیسح) :عبنم

 جیاتن
        یممشچ ریمسفت زا هدممآ تمسدب جیامتن همیاپ رمب سپس .دیدرگ هیهت زاین دروم هیاپ یاه هشقن ،هقطنم زرم نییهت زا سپ
   (یراکدمحاو) یژوملوفروموئژ هراسخر 33 ،هدش رکذ یاه هشقن زا هدافتسا و یاهراوهام ریواصت کیفروموتف یاهدحاو
   رارمق یمیاز  نامبایب یبامیزرا و یهدشزرا یانبم هک (0 لكش) دمآ تسدب 6 لودج حرش هب یژولوفروموئژ دحاو 1 رد
 .تفرگ
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 اه نآ ییازنابایب سالک و ینابایب یاهزادنامشچ ساسا رب یراک یاهدحاو یزاسادج و نییعت -6 لودج

 (یراکدحاو) هراسخر پیت دحاو گرزب دحاو

حاسم
 (دصرد) ت

 یراک دحاو دک

 و یهترم یضارا
 یلگنج

 ناتسهوک

 هوک
 1 03/1 دنت هراوید اب عفترم رایسب یكهآ یاه هوک

 0 03/0 یهترم ششوپ و یقدنخ یشیاسرف اب نرام یاه هپت

 روهام هپت

 3 33/0 گنر مرک لیش و کزان کهآ گنس زا یبوانت
 1 30/1 کهاک یناشفشتآ یاهگنس زا یبوانت
 1 33/1 یا هسام و ینرام کهآ گنس

 رس تشد

 رممممس تممممشد
 یشیاسرف

 مدقرد نهک و عفترم هنكفا طورخم
11/0 
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 ژادناپآ

 0 60/0 یبونج یا هناخدور تفربآ
 3 11/0 دنورپ ناوج فافترا مک یاه هنكفا طورخم
 3 31/1 یبونج نهک عفترم یاه هنكفا طورخم

 رممممس تممممشد
 هدیشوپ

 01 30/0 یا هناخدور یاه تفربآ
 11 11/0 دنورپ گربلسنیا
 31 33/1 دنورپ ناوج فافترا مک یاه هنكفا طورخم
 11 30/1 دنولم دنسپروش ششوپ اب یسر و روش یضارا
 61 10/1 سر و تلیس
 01 10/0 بادور مک ششوپ اب سر و تلیس
 31 31/0 دنورپ مک ششوپ اب سر و تلیس

 گرا
 و
 یراذگبوسر

 یا هسام هپت

 31 61/1 یناخراب شیپ و یناخراب لاكشا ،فیس اب لاهف یا هسام یاه هپت
 00 31/0 یلوط ات صقان یاه ناخراب
 10 31/0 (فیس) هدیشک یاه هپت
 00 11/11 کلیس
 30 36/6 مک ششوپ اب هدش تیبثت و یضرع یا هسام یاه هپت
 10 03/10 هدش تیبثت و یضرع یا هسام یاه هپت
 10 00/0 مکارتم هدش تیبثت و یضرع یا هسام یاه هپت
 60 16/1 هدش تیبثت یزاوم یا هسام یاه هپت
 00 30/1 لاهف یا هسام یاه هنهپ

 یامممه همممساملت
 یهایگ

 30 11/0 یربص یا هناخدور تفربآ
 30 16/0 یهایگ یاه هساملت اب روش یضارا

 یسر هگلج ایالپ

 03 03/0 دنسپروش ششوپ اب یبالیس یضار
 13 30/0 یتخرد ششوپ اب گرا لامش یبالیس یضارا
 03 13/0 دابآ سمش یتخرد ششوپ اب یبالیس یضارا
 13 31/0 روشلاک یبالیس تشد
 63 60/6 بادور روش یسر یاه هفک

 یممممممممممضارا
 یزرواشک

 رس تشد
 رممممس تممممشد
 هدیشوپ

 01 10/0 بادور هدش تشک یاه هنكفا طورخم
 11 01/0 هدش تشک یضارا اب سر و تلیس

  دمممقاف یمممضارا
 یربراک

 ایالپ

 یسر هگلج
 33 03/1 هدرک فپ و مرن حوطس اب بوطرم و روش یضارا

 13 61/1 روش و عطسم یبالیس یضارا

 ریوک
 30 33/0 گرا لامش هدرک فپ و یكمن حوطس

 33 10/0 یكمن یاهدبنگ هتشر اب یكمن یسر یاه هنهپ

 6331 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم

 هبورخم یلگنج و یعترم یربراک اب یضارا رد ییازنابایب تیعضو یبایزرا
  یامهداب شزو صخاش هب یهد شزرا یارب .دش هدافتسا صخاش تفه زا ،گرزب دحاو نیا رد ییازنابایب یبایزرا یارب
    یمط رد راوزبمس کیتپونیمس هاگتسیا تاعالطا زا (یرتم 01 فافترا رد هیناي رب رتم 6) هناتسآ تعرس زا شیب تعرس اب
  رد دامب تعرس تاقبط عیزوت زا (زور 101) دصرد 3/30 .دش هدافتسا 0331 ات 0631 لاس زا هلاس تسیب یرامآ هرود
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  امه  صخامش  ریامس هب یهدشزرا یارب .دادیم صاصتخا دوخ هب هیناي رب رتم 6 زا رتشیب داب تعرس ار یرامآ هرود نیا
  هدهامشم 1   لكمش رد ار صخامش ره ییازنابایب شقن .دش هدافتسا دوجوم یاه هشقن زا و تفرگ تروص ینادیم دیدزاب
 .دینکیم

 
  یعترم و یلگنج یربراک اب یضارا یارب ییازنابایب یاه صخاش یمک شزرا ینوتس رادومن -4 لکش

 (6331 ،ناگدنسیون :عبنم)  

 یربراک نودب یضارا رد ییازنابایب تیعضو یبایزرا
   درومم همقطنم رد صخاش ره یمک شزرا تیاهن رد هک دش هدافتسا صخاش تفه زا گرزب دحاو نیا هب یبایزرا یارب
 .دینکیم هدهاشم 1 لكش رد ار ههلاطم

 
 یربراک نودب یضارا یارب ییازنابایب یاه صخاش یمک شزرا رادومن -5 لکش

 (6331 ،ناگدنسیون :عبنم)
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 یزرواشک یربراک اب یضارا رد ییازنابایب تیعضو یبایزرا
  لكمش  ) دممآ تمسدب هراسخر ره یارب ییاز نابایب سالک و دیدرگ عمج صخاش تفه شزرا زین گرزب دحاو نیا رد
6). 

 
 یزرواشک یربراک اب یضارا یارب ییازنابایب یاه صخاش یمک شزرا رادومن -6 لکش

 (6331 ،ناگدنسیون :عبنم)
 

 (6931 ،ناگدنسیون :عبنم) MICD لدم ییازنابایب رطخ یاهسالک یناوارف عیزوت -7 لودج

 تحاسم دصرد (راتکه) تحاسم یناوارف دصرد یناوارف MICD رطخ سالک

 0 01/31 10/10001 01/6 (II) مک

 11 01/33 01/00133 00/00 (III) طسوتم

 11 13/63 33/300301 00/16 (IV) دایز

 0 60/1 63/13301 13/0 (V) (جوا) دیدش

 00/001 60/000161 00/001 33 عمج

 61/33 11/00316 33/31 03/0 1یاک عبرم

 ** ** ** * یراد ینهم

 دصرد 1 دطس رد راد ینهم (**) ،دصرد 1 دطس رد راد ینهم (*)
 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 

     دمصرد نیرتمشیب همک ؛تمفرگ رارق دیدش ات مک سالک راهچ رد ،ییازنابایب ینونک تیهضو رظن زا یسررب دروم هقطنم
 01/6      ) همهلاطم درومم همقطنم تحامسم دمصرد نیرمتمک و (IV)  دامیز سالک رد (دصرد 00/16) ههلاطم دروم هقطنم
 .(3 لكش و 0 لودج) دهدیم لیكشت (II) مک سالک ار (دصرد
 
 

                                                                                                                                                               
1 Chi Square 
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 راوزبس بادور هقطنم یراک یاهدحاو هشقن -7 لکش

 (6331 ،ناگدنسیون :عبنم)
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 راوزبس بادور هقطنم ییازنابایب یاهسالک هشقن -8 لکش

 (6331 ،ناگدنسیون :عبنم)
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 یریگهجیتن و ثحب
    همقطنم رد بمیرخت و ییازنامبایب زا یا  هدممع مهمس هک دش صخشم ،تفرگ تروص قیقحت نیا رد هک ییاهیسررب اب
 یاهداب نیا هک ؛تسا هدنیاسرف داب شزو موادت نوچمه هقطنم یهیبط طیارش و طلغ یزرواشک یاهوگلا یسررب دروم
  یامه  شنمت دامجیا ،یداب شیاسرف ،کاخ بیرخت شیازفا ثعاب ،(6m/s<) شیاسرف هناتسآ تعرس زا رتشیب تعرس اب
    درومم همقطنم ،ییازنامبایب هشقن هیهت زا سپ .تسا هدوزفا هقطنم بیرخت و ییازنابایب تدش رب و هدش ییامد و یكشخ
  تامقیقحت جیاتن اب هک داد صاصتخا دوخ هب دایز سالک ار هقطنم دطس نیرتشیب هک دش میسقت سالک راهچ هب ههلاطم
        ،ییازنامبایب طمسوتم سالمک ندومب بملاغ رمب یمنبم (3331 ) نارامكمه و ینیسح و (3331) ناراكمه و هداز یئابطابط
    ،یامک عمبرم شور امب MICD  لدمم ییازنابایب رطخ یاهسالک نیب یرامآ توافت نومزآ هب هجوت اب .تشاد یناوخمه
  دروآرمب هک دش رادینهم دصرد 1 و دصرد 1 دطس رد ییازنابایب رطخ یاهسالک تحاسم و یناوارف دصرد و یناوارف
  لاكمشا ،فیس اب لاهف یاهسام یاه هپت» هب ییازنابایب شزرا نیرتشیب .داد ناشن ار هقطنم رد ییاز نابایب رطخ زا یتوافتم
   دمحاو دمک) « ممک ششوپ اب هدش تیبثت و یضرع یا هسام یاه هپت» و (31 :یراک دحاو دک) «یناخراب شیپ و یناخراب
  ناومت یمم ار   نآ تملع همک ؛   تمفرگ قملهت دامیز یفیک سالک اب و 6/00 و 0/00 یددع شزرا اب بیترت هب (30 :یراک
   همب ییازنامبایب ین    ومنک تدمش شزرا نیرمتمک نیمنچمه ؛ درمک هراشا یاهسام یاه هنهپ یراذگبوسر و یداب شیاسرف
     همفک یالامب تممواقم نآ تملع هک تفرگ قلهت طسوتم یفیک سالک و 31 یددع شزرا اب کمن یواح یسر یاه هفک
  ،ییازنامبایب رد یسر یاه هفک مک ریيثت رب ینبم (3331) ناراكمه و ینیسح تاقیقحت اب و تسا یداب شیاسرف هب یسر
  مکارمت» ی امه  صخامش هک داد ناشن هبورخم یلگنج و یهترم یربراک رد ییازنابایب تیهضو یبایزرا .تشاد یناوخمه
  گمنادرای و  توملک  امی و لكش یمجلش یاه هراسخر روهظ و کاخ یگدییاسداب رايآ» و «کاخ رد ريیم یهایگ ششوپ
     یمضارا رد ییازنامبایب تیهمضو یبامیزرا .دوریم رامش هب هقطنم نیا ندش ینابایب رد یلصا لماوع زا «کاخ دطس رد
    همسام) کامخ تمشابنا رايآ» و «یحطس کاخ تیهضو» ار هقطنم ییاز نابایب دیدشت رد لماوع نیرت مهم ،یربراک نودب
  تیریدمم ،ییازنابایب لماوع نیرت مهم ،یزرواشک یربراک اب یضارا رد .درک یفرهم «رظن دروم هدودحم دطس رد (یداب
 ،    نكمشداب ثادمحا هدممآ تمسدب جیاتن هب هجوت اب .دندمآیم رامش هب طلغ یزرواشک یوگلا و یهایگ یایاقب دیحصان
 ی امه ه    ممانرب زا یهامیگ یامیاقب ندمنام  یقاب و یتسرافورگآ ،یعارز یاهراكهار ،یزرواشک دیحصان یاهشور حالصا
   امب یمضارا رد  .دومش   یمم بومسحم همقطنم یزرواشک یضارا رد ییازنابایب تاريا شهاک یارب ريیم و بسانم یتیریدم
   شمشوپ تمیوقت ، نكمشداب ثادحا ،هدنیاسرف داب تعرس ندوب بلاغ هب هجوت اب زین هبورخم یلگنج و یهترم یربراک
 ی امه  صخامش    لدمم نمیا فوممجم رد .دیدرگ داهنشیپ بسانم یتیریدم یاه همانرب ناونع هب یتظافح تامادقا و یهایگ
   امب امه    تمشد ،امهایالپ نومچ مه یمهیبط شیاسرف دقاف یضارا و دنک یم ناونع یداب شیاسرف رب دیکثت اب ار ییاز نابایب
-  یمم تمیاهن رد .دنهد یم صاصتخا دوخب ار رطخ سالک زا یمک مهس ،رطخ یالاب سالک و ییاز نابایب تیلباق دوجو
   ،یدامب یراذمگ      بومسر و یدامب شیامسرف ریيثمت تمحت قطامنم ییازنابایب رطخ یبایزرا یارب MICD لدم تفگ ناوت
 .تسا بسانم رایسب (راوزبس بادور هقطنم نوچمه)
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 عبانم
  یامه¬      صخامش و امهرایهم نیمیهت یژولودمتم و عمامج تامدمخ حرش نیودت حرط ییاهن شرازگ .(3331)[نارگید و...] نسح ،یدمحا

 .نارهت هاگشناد یهیبط عبانم هدكشناد ،ناریا رد ییاز نابایب
 .ص 630 ،دزی هاگشناد تاراشتنا :دزی .ییاز نابایب هشقن هیهت و یبایزرا یاهلدم و اهشور .(0331) لداع ،رهپس و ؛اضردمحم ،یصاصتخا
  نمیا   امب هارممه یاهداب یلصف میژر نییهت و کاخودرگ یهدیدپ لیلحت رد رابغلگ و دابلگ دربراک .(0331) یرز ،مانوكن و .لامک ،راودیما

 .13-101 صص ،60 هرامش ،یهیبط یایفارغج یاهشهوهپ ،(راوزبس رهش :یدروم یههلاطم) هدیدپ

 .ص 100 ،دشر تاراشتنا :ناگرگ .ینابایب قطانم تیریدم لوصا .(0331) ردان ،نایدوریب

     امب ییازنامبایب هوقلامب و لمهفلاب تیهضو یسررب .(3331) دماح ،یهیفش و ؛اضریلع ،یرایرهش ؛اضردمحم ،یصاصتخا ؛دومحمدیس ،ینیسح
 یهیبط عبانم هلجم ،یرادزیخبآ و عترم هیرشن ،(ناتسیس کتاین هقطنم :یدروم یسررب) MICD شور هب یداب شیاسرف رایهم رب دیکثت
 .161 – 131 :صص ،0 هرامش ،36 هرود ،ناریا

    لدمم کمی همئارا روظنم هب سولادم لدم یجنساو .(0331) نسح ،یورسخ و ؛اضردمحم ،یصاصتخا ؛نسح ،یدمحا ؛اضرمالغ ،نایباتهز
 .110-000 :صص ،0 هرامش ،06 دلج ،یهیبط عبانم هدكشناد هیرشن ،ناشاک هقطنم رد ییاز نابایب تدش دروآرب یا هقطنم

     ،نامبایب ،ییازنامبایب همب قطامنم تیساسح هشقن هیهت و یبایزرا یارب دیدج یشور ESAs .(0331) رامع ،ماما یهیفر و ؛اضرمالغ ،نایباتهز
 .001-601 :صص ،1 هرامش ،3 دلج

     امب ناتمسیس همقطنم رد نیمزرمس بیرخت یبایزرا .(3331) ربکا ،هریخف و ؛اضردمحم ،یصاصتخا ؛دومحمدیس ،ینیسح ؛اضریلع ،یرایرهش
 .10-63 :ص ،00 هرامش ،ههسوت و ایفارغج ،یداب شیاسرف رب دیکثت

  یدامب شیاسرف رایهم رب دیکثت اب MICD و IMDPA شور ود هب ییازنابایب تدش لیسناتپ هسیاقم .(3331) تاداسلارینم ،هدازیئابطابط
 .نارهت هاگشناد یهیبط عبانم هدكشناد دشرا یسانشراک هماننایاپ .(زیرهم دابآرخف تشد :یدروم ههلاطم)

   ،ممق تمسم- شیمم دابآنیسح تشد ییازنابایب لماوع یسررب .(0331) نیسح ،دنوینرذآ و ؛نسح ،یدمحا ؛یقنیلع ،ایوگ ؛تاداس ،اینضیف
 .0-11 :صص ،0 هرامش ،6 دلج ،نابایب

        ییازنامبایب همشقن همیهت و یبامیزرا تمهج کامخ و بآ رمب هیكت اب ییازنابایب یاه صخاش و اهرایهم یسررب .(1331) اناولیس ،یمساقدمحم
 .نارهت هاگشناد .یهیبط عبانم هدكشناد .ییادزنابایب یسدنهم هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ .(لباز هقطنم :یدروم ههلاطم)

 :یدروم ههلاطم -لمح و تشادرب هقطنم) یژولوفروموئژ یاه هراسخر ساسا رب یداب شیاسرف یاهدنیآرف ههلاطم .(6331) رصان ،یدهشم
 .ص 360 ،نارهت هاگشناد یهیبط عبانم هدكشناد ،یرادزیخبآ هتشر رد یرتکد هجرد تفایرد یارب هلاسر ،(ناروتراخ

    یملهف تیهمضو یبامیزرا .(0331) سابع ،یریم و ؛اضردمحم ،یداوج ؛اضریلع ،این مدقم ؛دمحا ،یورناولهپ ؛هرهز ،یمشاه
 .06-30 :ص ،13 هرامش ،یرادزیخبآ یاه شهوهپ ،یبآ شیاسرف رایهم رب دیکثت اب ناتسیس کهز هقطنم ییاز نابایب
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