
 

 

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 (یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج
 1396 راهب ،2 هرامش ،متفه لاس

 133-119 :صص

 
 
 
 

 یناریا – یمالسا یاهوگلا رب دیکأت اب یرهش یاه هبل یدبلاک هعسوت همانرب
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  ناریا «نارهت» رون مایپ هاگشناد یرهش یزیر همانرب و ایفارغج رایداتسا
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 هدیکچ
 هک دشابیم یمالسا - یناریا یاه  زرا رب دیکأت اب نارهت یمظاک دیهش هارگرزب یاه هبل و یدورو یییک اقترا رضاح شهوژپ فده
    ،یزاوسرهش تارروقم اوب گنهامه طیحم یحارط و یزیرهمانرب رد یرادیاپ یاهرایعم و تسدارف یاهحرط دانسا واسا رب فده نیا
 فده ظاحل زا رضاح شهوژپ  دوشیم بجوم یعیبط تسیز طیحم اب ار ناسنا هطبار  طق و تعیبط زا یرود ،اهرهش یکیزیف هعسوت
  روهنم و امیس میهایم و فیراعت رد واکدنک هب رما ودب رد شهوژپ نیا رد  تسا یلیلحت -یییفوت عون زا یسانش  ور هب و یدربراک
   رهوش یدورو یداوبم اب طبترم یاه صخاش و اهرایعم جارختسا فده اب نآ کاردا و رظان تکرح ،شهوژپ فادها یفرعم و یرهش
   ،طبتروم یاوهرایعم و اهریغتم جارختسا زا سپ  ددرگیم صختم اهنآ یاه صخاش و یلفا یاهرایعم بلاق رد نآ جیاتن هک هتخادرپ
         دوندرگ قیقدوت اوهریغتم نویا اوت دویدرگ ماوجنا تیاس زا هدش هتفرگ ریواصت و ینادیم یاهتشادرب هلیسو هب یرصب تایییک تخانش
  هویزجت هزوح رد  دریگ یم ماجنا نارهت ۸8 هقطنم رد  قاو یمظاک دیهش هارگرزب  یدورو یاه هبل نیرت یدیلک یور رب رضاح شهوژپ
  زا و هدوش یجنسناکما هتقن دیلوت و ییاوه یاهسکع قیرط زا رهندروم هدودحم یور رب ،اهریغتم ییاسانش زا سپ ،اه هداد لیلحت و
    ،رهندرووم یاوهریغتم واوسا رب رهن دروم هدودحم تیعقوم لیلحت واسا رب زین ماجنارس  تسا هتفرگ ماجنا ریسیت و لیلحت قیرط نیا
  تسا هدیدرگ حرطم هنیمز نیا رد یتاداهنتیپ
 
 یمالسا – یناریا یاهشزرا ،یرهش یاه هبل ،یرهش یاهیدورو ،یدبلاک هعسوت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
  یدورو و ،دمشاب  یمم نآ ءامق   ترا یامهراکهار و یرهمش یاهامضف تیفیک رصاعم نارود رد یرهش مهم ثحابم زا یکی
  تمیمها زئاح رایسب نآ ییاضف تیفیک دوشیم هجاوم نآ اب رهش هب دورو رد بطاخم هک یناکم نیلوا ناونع هب اهرهش
  یدورو ییامضف –    یدمبلاک راتخامس یامه   یمگهیو ،تمسا یراممش یمب یاهزمر و زار یاراد اهرهش یدورو ،دشابیم
 .(1 :0331  ،نارامکمه و هداز  سامبع) تمسا هدوب نآ یگنهرف ،یعامتجا ،یطیحم رصانع یلجت هراومه ،ناریا یاهرهش
 تالکشم اب هک هدمآ رامش هب اهرهش هدش شومارف یاهاضف هلمج زا یدورو یدابم ،اهرهش هدیجنسن شرتسگ اب هزورما
 ،دروخیم مشچ هب اهرهش یدورو یدابم بلاغ رد هزورما هک یتایفیک و ریواصت .دنتسه ورهبور یعونتم یاهیناماسبان و
 یدورو یدابم هیشاح یاهزاسوتخاس تیفیک .تسا هدومن لیدبت اهرهش ییاضف یاه هیال نیرتتسپ هب ار اه هصرع نیا
 دوبن زین و هعسوت نایرج ندوب وردوخ ،یزیرهمانرب نادقف رب ،دناهتفای روهظ لصفنم و هدنکارپ یاهعمتجم تروص هب هک
 زا  یحطمس  همب  اهرهمش  یامه یدورو هزورمما .(0 :3331  ،رامکمه و یبیطخ) دنزرویم دیکثت یدورو یدابم رد تراظن
 ،دورو   مومهفم یروآدامی  تمهج هدش یزیرهمانرب دوهشم رصانع اهنت  ابلاغ اهنآ یزاساضف رد هک دناهدرک ادیپ لزنت تیفیک
331 ،راکمه و یقلبا) دیوگیم دمآشوخ و هدش رکذتم ار رهش هب دورو هک تسا ولبات کی هیبعت 1: 66). 
  همب اهرهش یدورو یدابم تیهام ،یرهش نورب و نورد تاطابترا ماظن رد لیبموتا زا هدافتسا نوزفازور نتفای تیمها اب
    امب ،صخامش یرمصنع ناونع هب رهش هزاورد بیترت نیدب .تسا هدش یساسا تارییغت راچد یدرکراک و یدبلاک ظاحل
  یرومتوم هیلقن طیاسو ددرت یارب وردنت یروحم هب ار دوخ یاج ،رهش ییاضف و یدبلاک نامزاس اب طابترا رد و تیوه
        ،داممن و هنامشن نومچ یعومنتم یامهدرکراک یاراد رهمش یدورو یامضف ناونع هب رهش هزاورد میدق یاهرهش رد .داد
     دومب ....و لابقتمسا و همقردب ،تمغارف نارذگ یارب ییاضف ،تراظن و تینما یرارقرب ناکما ،دتس وداد یارب یا هطوحم
 -    یدمبلاک نامزامس رد یدورو یدامبم تمیمها هب یهجوت یب و لیبموتا دورو اب جیردت هب هک ،(1331:01 ،هدازناطلس)
  نگمهامن یاهدرکراک ییامناج اب هکلب ،داد تسد زا ار دوخ دنویپ مه و نگمه یاهدرکراک یمامت اهنت هن ،رهش ییاضف
       یدورو یامضف زورمما بمیترت نیدمب .دمش لدمبم شوشغم و تیوه دقاف ،لصفنم یراتخاس اب ییاضف هب راگزاسان و
   ندز بیمسآ ثمعاب دناوت یم رما نیا و تسوربور یدبلاک و یدرکراک تیفیک دیدش تفا اب روشک یاهرهش زا یرایسب
     ییامضف و یدمبلاک راتخامس یازمجا  نیرمت یلصا زا یکی ناونع هب یدورو ینابم .دوش اهرهش تیوه و امیس هب یدج
  راگزامسان و نگمهان یاه یربراک ییامناج اب دراد یسانشابیز و یدرکراک ،یدبلاک ظاحل هب هک یتیمها مغر یلع ،رهش
  یاهرهمش زا  یرایمسب یدورو  یامضف هزورما .تسا هدش لدبم شوشغم و تیوه دقاف ،لصفنم یراتخاس اب ییاضف هب
 و  امیمس  همب  یدمج ندز  بیمسآ  ثمعاب دناوت یم رما نیا و تسوربور یدبلاک و یدرکراک تیفیک دیدش تفا اب روشک
 ناونع هب اهروحم نیا ییاناوخ یاه هصخاش ندوب لزان .تساهرهش فون نیا زا یاهنومن نارهت رهش .دوش اهرهش تیوه
 یدورو زا  یدرومم تاعقوت نینچمه اهاضف نیا .تساهرهش یدورو نابیرگ هب تسد تالکشم رگید زا ،یرهش یاضف
 صخشت و یگدنریذپ ،دنریگیم رارق نیدراو هزات لباقم رد هک یرهش یاهاضف نیلوا ناونع هب و هتخاسن هدروآرب ار رهش
  و تمیوه شیازفا ببس و دناهدوب ییاضف شخبتیفیک رصانع زا هک یرهش یاه هبل زا یرایسب ییوس زا .دنرادن ار مزال
 یدورو رد  یرهمش ی امه ه  مبل نمیا زا یکی .دناهدش عقاو یهجوتیب دروم هزورما ،دناهتشگیم یرهش یاهاضف ییاناوخ
   همقطنم یدورو یمسررب .تسا هدش هتخادرپ رتمک نآ هب هک دشابیم یمظاک دیهش هارگرزب لماش نارهت رهش 31 هقطنم
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  یدورو نمیا ییاناوخان و یدورو رد هناشن دوجو مدع ،نآ لزان تیفیک لیالد زا یکی هک دهدیم ناشن نارهت رهش 31
  رد دومجوم یاهلیسناتپ زا و هداد تسد زا ار دوخ یتیوه شقن ،دشابیم زین هبل هک رهش زا یرصنع ناونع هب .دشابیم
-یب هلئسم تسا مزال نیاربانب .دوشیمن هدافتسا هقطنم نیا رد یرهش یاهاضف هب رتشیب هچ ره یشخبتیوه تهج نآ
  امب     نارگمشدرگ و نادنورهمش نمهذ رد همک دوش لیدبت تیوهاب و اناوخ ییاضف هب ات دوش فرطرب اضف نیا هب یهجوت
  رد یرهمش ی امه ه    مبل یدمبلاک هعمسوت هممانرب نییعت هک فده هب هجوت اب رضاح شهوهپ رد .دنامب یقاب تبثم یروصت
    و لمیلحت همب ،نآ رد لمیخد یاهریغتم و لماوع ییاسانش زا سپ ،دشابیم نارهت رهش 31 هقطنم یمظاک دیهش هارگرزب
 .تسا هتشگ هئارا هقطنم رد ییارجا یاهداهنشیپ و اهراکهار ،نآ یپ رد و هتخادرپ هعلاطم دروم هقطنم یسررب
 هلئسم نایب
     ناومنع همب و رهمش لمخاد یعونصم یاضف و جراخ یعیبط یاضف هدنهدلاصتا لصفم ناونع هب اهرهش یدورو یاضف
  و دومخ  همبدوخ شرتمسگ  .دمنک یمم یوریپ ییاضف طابترا یاهوگلا یخرب زا شنوماریپ و رهش نایم طابترا هدننکرارقرب
      و لکمش رد فعمض ثمعاب بمسانم ییامضف هعسوت یاهوگلا هب ندرکن هجوت و اهرهش همانرب نودب و هیوریب هعسوت
 رد یدورو یاضف هک اجنآ زا .(1 :1331 ،راکمه و داهنهزمح) تسا هدیدرگ ناریا رد اهرهش یدورو یاهاضف یاوتحم
    امب درومخرب رد امضف نیلوا ناونع هب ار نآ ناوتیم یتح و دوشیم بوسحم یرهش یاهاضف زا یکی ناونع هب اهرهش
  نیرمت       یمساسا زا یمکی هدمیدپ نمیا ییامضف طامبترا جمیار یاهوگلا و یدورو موهفم هب هجوت ،درک روصت رهش هدیدپ
        و یمحارط رد بمسانم یامهراکهار همب یبایتمسد یارمب نیاربامنب .تسا یرهش یاهاضف درکیور هب هجوت رد تاعلاطم
    نیمنچمه و فومضوم نمیا یا هدمیدپ تخانش و یدورو موهفم تیهام هب هجوت ادتبا ،اهرهش ینونک یدورو یهدناماس
       تمفرگ رمظن رد دمیاب اهرهمش یدورو یمحارط رد همک تسا یتاعوضوم نیرتیساسا زا یکی نآ یاهیگهیو هب هجوت
     جرامخ یمعیبط یامضف و اهرهمش لخاد فونصم یاضف هدنهدلاصتا لصفم اهرهش یدورو یاضف .(1 :1331 ،یرافغ)
 .(1 :0331  ،رامکمه و یدمحم ناصقن) دشابیم بترتم نآ رب یتاعقوت یرهش یاهاضف رگید نوچمه هک دشابیم رهش
       رمه رد ار یرهمش یاهامضف ،یزورمما یگدمنز ندمش هزینردم زا یشان یسایس ،یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا تالوحت
   یمتح هزورمما  و ،دمناهدنامن نوصم رما نیا زا زین اهرهش یدورو یاضف .تسا هداد رارق دوخریثثت تحت هیحان و هقطنم
    یامضف لیدمبت امب ور نآ زا .(01 :3331   ،یدممحم نامصقن   دنتمسین بوملطم یرهش یاضف یاهیگهیو لقادح یاراد
  ،امه یرامکریمعت   ،هدومسرف و تمشز یاهنامتخاس اب یدورو رودیرک هب (... و هزاورد ،وراب و جرب) میدق رهش یدورو
  همب  همجوت  امب  ییومس زا   .میتمسه همجاوم ...    و همکورتم یاهامضف و لمیبموتا یطاقسا ،دلاصم رابنا ،یماظن یاهیربراک
  عمامج  حرمط» و «نآ  یمفیک  ءامقترا و  یرهمش رظنم و امیس» صوصخ رد یزاسرهش و یرامعم یلاع یاروش تابوصم
 زین 31 هقطنم ،یلیصفت حرط زادنامشچ رد ،هک نیا رتمهم همه زا و «(6331) نارهت رهش یدربهار– یراتخاس بوصم
- یرورمض زا یکی ناونع هب ار قوف هلئسم هب هجوت تیمها ،تسا هدیدرگ هراشا نارهت رهش یللملانیب هزاورد ناونع هب
 .تسا هتشاد هارمه هب نارهت رهشنالک یرهش ناریدم هغدغد نیرت

 31  همقطنم رد   عمقاو یمظامک دیهش هارگرزب یرهش یدورو یاه هبل رظنم و امیس یفیک ءاقترا ،هعلاطم هب قیقحت نیا رد
  رمب د میکث ت امب (ی مطیحم تسیز و یرگشدرگ ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا ،هناسانشابیز ،یدبلاک داعبا رد) نارهت رهش
   همب رمظن دروم یاه هبل و یدورو ریسم یسررب قیقحت نیا ثحب دروم تالوقم زا .دشابیم یمالسا - یناریا یاه شزرا
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 ی امهی مگهی   و ظامحل همب رظندرومم ی امه هبل یدورو ریسم تیفیک ،راگزاسان و راگزاس یاهیربراک فاونا رارقتسا ظاحل
   رمب رثیمم رصانع ناونع هب راوجمه یاه هزاس و اهنامتخاس یدبلاک تیفیک و ربعم هب هتسباو رصانع و ءازجا و یکیزیف
   یمیارجا حرمط ه   مئارا و ریمسم نمیا یهدناماس یارب ییاهداهنشیپ و اهراکهار هئارا نینچمه و اه هبل یدورو ریسم رظنم
 .دشابیم نارهت رهش 31 هقطنم رد عقاو یمظاک دیهش هارگرزب یدورو یارب
 یرظن ینابم
-ی مم دوجو هب فلتخم راودا رد ،تلم کی خیرات اب هارمه هک ،تسا رهش ییاضف تخاس رصانع زا یکی یرهش یاضف
 ،ی عاممتجا ،ی مسایس ،ی مگنهر  ف لمماوع نومچمه ی لماومع .(0 :3331 ،یلسوت) دوشیم نوگرگد و دریگیم لکش ،دیآ
 ن می ا .دنمشکی مم ریوصت هب ار ناکم نآ یکاردا یامیس ،ناکم رد دوخ راتفر و شرگن تیاهن رد ییایفارغج و یداصتقا
  همعماج نآ ی دوبامن ا می و  تفرمشی پ ثمعاب دناوتیم و دوشیم نامز لوط رد هعماج کی ییایوپ و کرحت ثعاب لماوع
  یامه سامیقم رد  دومجوم  یرهمش  یاهامضف  ءامیحا قنور و یرادهگن و ظفح .(111 :1331 ،ناراکمه و یداوج) ددرگ
 و لمع ناریا یتنس یقیسوم یاهفیدر اب قبطنم دناوتیم یعون هب هک تسا یتنس نکسم یحارط یاه هدیا نامه فلتخم
 -0  ،یگتمسباو  مدمع و  یگتمسباو -1  :زا دمنترابع  درمک  هدافتمسا نآ زا ناوتیم هطبار نیا رد هک ینابم لوصا .دوش لابند
  ،اهامضف  لامصتا و  طامبترا -1 ،یرهش یاهاضف میرح -1 ،یرهش رصانع نیدنچ عیمجت -3 ،یرهش یاهاضف ینوگانوگ
 :0331  ،نارامکمه و هیدنز) اهاضف سایقم -3 ،یرهش یاهاضف بیکرت -3 ،یگیاریپ یب و یگداس -0 ،اهاضف نزاوت -6
 رد یی امه ه  دمیدپ .تمسیرگن نآ یرهاظ داعبا هب اهنت ناوتیمن رگید ،هدنز یدوجوم ناونع هب رهش لوبق اب نینچمه .(03
 و  تامیممصت  لمصاح و  امه تملم و  ماومقا یعمج تایحور و ندمت تیفیک هجرد دامن و صخاش هک دراد روضح رهش
 لمع لوصحم ،مهف ناسنا دعاوق و نیناوق زا جراخ ای و یقافتا لوصحم ،یفیک هدیدپ نیا .تسا رهش نآ مدرم تاروصت
 یگدنز یارب "انعم لماح" یرصنع ناونع هب و تسا رهش نینکاس یدارا لمع لصاح هکلب تسین تامهوت ای و هنارعاش
 و  ینامعم  ،امه لبممس  ،امهدامن لماش ،یدبلاک رصانع رب هوالع رهش .(01 :3331 ،رابنیشتآ) تسا مزال رهش هب ندیشخب
    امب همطبار رد .دمننکیم کرد ار نآ ،ینورد لماوع رگید و تاینهذ و اه هزیگنا و اهشقن ساسا رب مدرم هک تسا یزومر
      همک هدومب رهمش نآ یدورو رظامنم ،رهمش طاقن نیرتباذج و نیرترثیم زا یکی هک تفگ ناوتیم زین رهش یاهیدورو
   رد یممهم شمقن رهش یدورو یدابم .(0331:1،یرهاظ) دشابیم نآ زا هتفرگ تاشن زین رهش ره هرطاخ نیرتراذگریثثت
     رد نمیدراو هزامت توامضق رد رثیمم یاهریغتم زا یکی  الومعم و دنکیم افیا رباع نهذ رد رهش زا یلک یریوصت داجیا
-  یمگهیو ریثثمت تحت یدایز دح ات دناوتیم دراو هزات دید زا رهش ییابیز و یتشز .دوشیم بوسحم رهش تیلک دروم
   یازمجا نیرمتیلصا زا یکی رهش یدورو یدابم .دریگ رارق رهش یدورو یدابم یسانشابیز و یدرکراک و یدبلاک یاه
  تمسا رادر    ومخرب یمصاخ تمیمها زا ددمعت یاهدرکراک ظاحل هب هک دوشیم بوسحم رهش ییاضف و یدبلاک راتخاس
(Carmona & et al, 2007: 78). ظامحل زا همک دنومش یمم بوسحم یرهش یاه هبل ءزج نینچمه یرهش یاه یدورو    
 :تسا یسررب لباق ینهذ و ینیع هتسد ود رد تیهام
 لماش رهش یعیبط هبل یاه هفلیم .دنوشیم یدنبمیسقت یعونصم و یعیبط هتسد ود هب یدبلاک و ینیع یاه هبل :ینیع -1
 طوطخ ،اه هارگرزب نوچ ییاهریغتم لماش زین فونصم هبل یاه هفلیم .دوشیم نآ ریظن و دور ،تشد ،هوک نوچ ییاهریغتم
 .تسا نآ ریظن و اهراصح ،ینامتخاس هتسویپ یاه هدوت ،نهآهار



 731 ...یرهش یاه هبل یدبلاک هعسوت همانرب

 ود و هدرک فیرعت ار یدادتما ،نادنورهش نهذ رد یلو درادن دوجو نآ دبلاک هک تسا یاهبل ،ینهذ هبل :ینهذ یاه هبل -0
 .(03 :3331 ،یدمحارای) دنکیم لصو مه هب ار یرهش هطقن

   و بمیکرت و تدمحو و   ممظن دمننام یا  هدمیچیپ ی امه ه  مبنج و تمسا عیسو رایسب هدنهد لکش دعاوق و میهافم و لوصا
       دراومم امت و متمیر و لدامعت ،نرامقت ،بمسانت ،تبسن ،سایقم ،ندرک روصحم دننام یرت سوملم یاه هبنج ات یگنهامه
 :3331   ،یلمسوت) درمیگ یم ربرد ار امن طوطخ و فافترا و نامسآ دید دطس و نیمز دطس لاغشا نازیم دننام یرت هداس
 زا  همتفرگرب  ناناملمسم  یگدمنز و  تمسیز  بمسانم یاضف یاهیگهیو یتسیاب ادتبا یمالسا طیحم داجیا یارب .(11-11
  یرمییغت نودب و تباث و یکیزیف دبلاک کی مالسا هک تسا نیا نخس تقیقح رد .دنوش فیرعت و نییعت ،یمالسا میلاعت
 و ناسنا  هطبار ،رگیدکی اب اه ناسنا هطبار یارب ،تسیز یارب یلوصا و یهار هکلب هدرکن هئارا یزاسرهش و یرامعم یارب
 .(1 :3331 ،راکمه و ینیکشم) دنک یم یفرعم ار شعونصم و ناسنا هطبار و ادخ و ناسنا هطبار ،تعیبط

 یمالسا - یناریا یاهرهش تیوه رد راذگریثأت یاه هفلؤم -1 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3331:3 ،راکمه و یدمحا :عبنم

 یرهش یاضف رد یلجت یمالسا یناریا یاه هفلؤم داعبا

حم
اوت

یی
 

 اب ییابیز و یزاونحور

 و یمالسا یاه هفلیم

 یناریا

 (... و اه هرگ ،یمیلسا شوقن ،هسمش ریظن) یمالسا یناریا یاهدامن یریگراک هب
 ... و یناریا ریطاسا ریظن یناریا میهافم یریگراک هب
 (... و یسدق دادعا ،ینآرق نوتم) یمالسا میهافم یریگراک هب
 ... و ایبنا ،دنوادخ یماسا زا هدافتسا و تدابع و رکذ لصا رب دیکثت
 اهاضف یحارط رد بآ و رون زا هدافتسا و صالخا و اوقت لصا رب دیکثت

 یمومع هافر رثکادح

 اضف یحارط رد مدرم ینیبناهج و تاداقتعا هب هجوت و یراومدرم
  همب  همجوت و تینما نیمثت رد نادنملاس و ناکدوک ،نانز ریظن ههیو یاه هورگ هب هجوت
 هعماج ساسح رشق ناونع هب یاه هتساوخ و قیالع
  زامین و  امه ه تمساوخ عفر و یرهش فامتجا رثیم یاه هیامرس ناونع هب ناناوج هب هجوت
 نینکاس

 و گنهرف جیورت رد یعس

 یناریا رنه
 نید و ملع ریهاشم یفرعم رب دیکثت

 ناسارخ و یناریا یگنهرف یموق یاهیگهیو و ریطاسا یفرعم رب دیکثت

بلاک
ید

 

 یاهمرف زا هدافتسا

 یناریا یمالسا

 ... و لداعت ،یواست ،رظانت ،سناجت ،هباشت ،قباطت ،نزاوت ،نراقت ،تابسانت رب دیکثت
 ... و هسمش دننام یناریا یمالسا یسدنه یاهمرف زا هدافتسا
 دبلاک رب ریثثت و یدرکلمع بتارمهلسلس تیاعر رب دیکثت
 اهاضف یحارط رد یراومدرم و ینیبناهج رب دیکثت
 کیتاتسا

 کیتاتسا
 انب ماکحتسا
 هبقرتمریغ ثداوح ربارب رد مواقم

 و تسیز طیحم هب هجوت

 رادیاپ هعسوت یاه صخاش

 اضف یحارط رد ریذپدیدجت یاهیژرنا زا هدافتسا
 میلقا و رتسب اب قبطنم یحارط
 روآموب دلاصم زا هدافتسا

 رد ملع لصا رب دیکثت

 اهاضف یحارط
 یرهش تازیهجت و تاسیسثت یحارط رد نیون یاهیروانف زا هدافتسا
 اهاضف یحارط رد هسدنه زا هدافتسا رب دیکثت

 رنه و گنهرف جیورت رد یعس
 یناریا

 یبهذم یلم یاهنشج یرازگرب یارب یاهاضف هیبعت
 یناریا یتسد یاهرنه هضرع و شزومآ تهج رد ییاهاضف هیبعت

 تامدخ هنالداع عیزوت

 یرهش

 اهاضف یحارط رد یدرکلمع بتارمهلسلس تیاعر
 اهدرکلمع یسرتسد فاعش تیاعر و تامدخ هب یسرتسد رد لیهست
  همب  همجوت و توافتم ینس و یداصتقا یاه هورگ رد یعامتجا فلتخم راشقا هب هجوت
 اهنآ یاهزاین
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 شهوژپ هنیشیپ
 ی اتمسار رد ی داهنمشی پ حرمط هئارا تهج رد ای و یرهش یاه یدورو یسررب یاتسار رد یددعتم یاه شهوهپ نونکات
 .دنا هدش ماجنا یرهش یدورو یدابم یاه هبل تیفیک دوبهب
    یدورو یدامبم تمیفیک یمسررب»    ناومنع تمحت یمقیقحت ،0331 لاس رد نایمالغ و یمدق ،یلخاد تاعلاطم ساسا رب
    یمسررب زا دمعب امه نآ .دمنا هداد مامجنا « رمسلباب رهش :یدروم هنومن نارگشدرگ هعماج رب دیکثت اب یرگشدرگ یاهرهش
 یدورو یدابم یراگدنام نازیم هک دناهتفای تسد هجیتن نیا هب یباختنا رایعم دنچ ساسا رب رسلباب رهش یدورو یدابم
 رسلباب زا نارگشدرگ ینهذ ریوصت زا نآ مهس و هدوب کدنا رایسب ،نآ نییاپ یرصب تیباذج لیلد هب نارگشدرگ نهذ رد
 یراگدنام یارب ار مزال یرصب تیباذج و تیلباق رسلباب یدورو یدابم هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشابیم زیچان
 .دشابیمن اراد ار نهذ رد تیبثت و
  رهمش    تمیفیک یامهرایعم سامسا رب ،اهرهش یدورو رد طساو یاهاضف یبایزرا هب 1331 لاس رد ناراکمه و یرهوج
    یاراد همک ییاهامضف رد تمیفیک یاهرایعم ،اهرهش یدورو ییاراک شیازفا تهج رد شهوهپ نیا رد .دناهتخادرپ جرک
    همناخدور راومج ممه ریسم و یتشهب دیهش نابایخ) دنشابیم جرک رهش میدق یدورو رد طساو یاهاضف داجیا لیسناتپ
      رمظن درومم رهمش یدورو یهدنامامس رد ار روکذمم یاهاضف زا مادک ره ریثثت هدش لصاح جیاتن و هدش یسررب (جرک
   یمطیحم یمحارط رد هک تسا زاین لماوع زا یاهتسد ،تیفیک یاهرایعم نیا زا مادک ره هب یبایتسد یارب .دهدیم ناشن
   امب و روکذمم ی امه  تمیفیک یسررب زا سپ ،هلاقم نیا رد .دشابیم دیفم هریغ و یعامتجا ،یدبلاک ظاحل زا رهش یدورو
 هدافتسا اب و هتفرگ رارق یسررب دروم فلتخم تاهج زا رظندروم رایعم تیفیک و توق ،AHP یبایزرا شور زا هدافتسا
  درمکلمع اقترا رد جرک هناخدور راوجمه ریسم و یتشهب دیهش نابایخ تیفیک نازیم جرک رهش رد ،روکذم یاهرایعم زا
      یدورو رومحم رمظنم و امیمس یمسررب همب 0331   لامس رد یزگرمس و ینایک .دوشیم یسررب جرک رهش میدق یدورو
  شمشوپ دوبمک ،یرهش محازم لغاشم دوجو هک دناهدیسر هجیتن نیا هب اهنآ اهتنا رد .دناهتخادرپ لباز رهش رد نادهاز
 ظا   محل زا همک دنمشابیم رهش نیا یدورو تالکشم زا یتامدخ زکارم دوبمک ،اهزاسوتخاس رد یگتسویپ مدع ،یهایگ
  ناومنع تحت یاهلاقم 3331 لاس رد ینایتسام و روپشناد .تسا هداد رارق فاعش تحت ار لباز رهش یدورو یسانشابیز
  رهمشنالک یقرش بونج یدورو یرصب -یکاردا تایفیک درکیور اب اهرهش یدورو یدابم یحارط یاهدربهار نیودت»
  همب نآ اب طبترم تایفیک و یدورو هدیدپ اب طبترم میهافم و فیراعت لابند هب هلاقم نیا رد ناشیا .دناهدرک نیودت «نارهت
  نمیا  یاتمسار رد  یرمصب - یکاردا ییاهدربهار یوجتسج رد ،یدورو یدابم رد یرصب - یکاردا تایفیک یسررب ههیو
 .دناهتخادرپ تایفیک
  فدمه .تسا یرابرد رهش یدورو یحارط یامنهار یدورو یاهروحم هنیمز رد هدش ماجنا یجراخ تاعلاطم هلمج زا
-   شومخ یدورو ،یدورو رمظنم تمیوقت .دشابیم ریز دراوم لماش یدورو روحم نیا دادتما رد یحارط یاهدرادناتسا
        زا یمشان یرمصب یگدوملآ شهامک ،رومحم تمیفیک تمیوقت یارب گنهامه یحارط یاهدرادناتسا داجیا ،رهش هب رظنم
  کمی داجیا ،یلام یاهشزرا دوبهب ،یمومع تینما دوبهب یارب کیفارت نایرج یاهوگلا داجیا ،گنهامهان یاهنامتخاس
   یجرامخ تامعلاطم رگید زا نیسار نابایخ یدورو یحارط یامنهار .یداصتقا و یلام ،یرصب رظن زا رادیاپ لاعف ناکم
    تایمصوصخ دومبهب و نیمسار نابایخ یطابترا روحم هدش هتخاس طیحم ددجم یحارط امنهار نیا زا یلک فده .تسا
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   و یرامجت یامه      تمیلاعف زا یعیمسو هدرتمسگ همئارا یارمب همیحان نیا .دشابیم رارکت و یتخاونکی زا بانتجا اب یرصب
             ،اممنهار نمیا قمیقحت یارمب .تمسا هدمش صخمشم (امکیرمآ یادمیرولف تملایا رد عمقاو) وگکمسام رهش رد یتامدخ
 .دوشیم ارجا نیسار نابایخ یدورو روحم رد یحارط یاهدرادناتسا
 شهوژپ شور
 رما ودب رد شهوهپ نیا رد .تسا یلیلحت -یفیصوت فون زا یسانش شور هب و یدربراک فده ظاحل زا رضاح شهوهپ
      فدمه امب نآ کاردا و رظامن تمکرح ،شهوهمپ فادها یفرعم و یرهش رظنم و امیس میهافم و فیراعت رد واکدنک هب
    و یلمصا یامهرایعم بملاق رد     نآ جیامتن همک همتخادرپ رهمش یدورو یدابم اب طبترم یاه صخاش و اهرایعم جارختسا
 .ددرگیم صخشم اهنآ یاه صخاش
    همتفرگ ریوامصت و ینادمیم یاهتشادرب هلیسو هب یرصب تایفیک تخانش ،طبترم یاهرایعم و اهریغتم جارختسا زا سپ
 .دندرگ قیقدت اهریغتم نیا ات دیدرگ ماجنا تیاس زا هدش
 شهوژپ دروم هصرع
- بومنج یدورو هزاورد  هزومح رد هک تسا نارهت رهش یبونج و یاهیشاح قطانم هلمج زا نارهت یرادرهش 31 هقطنم
 و  مزممز  یامهروحم  بمیترت  همب هک تسا راوجمه 31 و 01 قطانم اب لامش زا هقطنم نیا .تسا هتفرگ رارق رهش یبرغ
  رمب رضاح شهوهپ .دناهداد لکش ار یلامش راوجمه قطانم اب 31 هقطنم نیب کرتشم زرم (هواس هداج) یدیعس ...اتیآ
  نارمهت 31  همقطنم  .درمیگ  یمم ماجنا نارهت یرادرهش 31  هقطنم یمظاک دیهش هارگرزب  یدورو یاه هبل نیرت یدیلک یور
  یاهریمسم  ماممت رد 31  همقطنم هرکیپ .دشابیم راوناخ رازه 10 دودح بلاق رد یرفن رازه 010 دودح تیعمج یاراد
 زا  یرایمسب رد  امهیدورو و  هتمشاد  ضرمع  مهامن و نگمها من ،دطسمهان ،ددعتم یاهیجورخ و یدورو دوخ فارطا
  ممه  همب  دمقاف  همقطنم  تمفاب  لمخاد رد یدورو  یاهریمسم  رمتنشور ترابع هب .دراد هار روکذم هلحم هب طقف تالحم
  لمیلد  همب 31  همقطنم  نیاربامنب .دهاکیم هقطنم ییاناوخ زا فوضوم نیا و درادن نایرج تفاب مامت رد و تسا یگتسویپ
  امب  یمبرغ  شمخب  نامیم هقطنم نورد نینچمه و 31 و 61،01 قطانم ینعی دوخ راوجمه قطانم اب یدبلاک عناوم روضح
  یامهروحم روضح لیلد هب اما .دشابیم یراتخاس دنویپ و طابترا مدع و تفاب یگچراپکی مدع راچد ،نآ یقرش شخب
 ،31  همقطنم رد  دامعیم و  قامثیم ،نارهم و یفیطل یاهروحم و 61 هقطنم رد نئادم روحم نوچمه یاهقطنم مهم یتامدخ
 31  همقطنم ییایفارغج طیارش هب هجوت اب .تساراد دوخ رواجم تفاب اب بسانم یطابترا یرارقرب یارب یاهوقلاب ییاناوت
  هومبنا یاری   ذمپ همنازور ،دومشی   مم بومسحم رهمش ی  بومنج هزاورد ناومنع هب و هتفرگ رارق نارهت یبونج هیشاح رد هک
   رمهطم نحمص اب یراوجمه راختفا .دشابیم (هر) ماما ترضح رهطم مرح نیرئاز و روشک یبونج یاهناتسا نیرفاسم
  ندومب  همکت هکت و ییادج لیلد هب 13 هقطنم هرکیپ .تسا هدومن رادروخرب یاههیو زایتما زا هقطنم نیا (هر) ینیمخ ماما
  زمکارم و  تمسا  هراپدمنچ و  یزمکرم دنچ ،یگچراپکی دقاف ،یشخبدنچ یاهرکیپ شاینورد یاه هدنهد دنویپ و رصانع
 ار  تمفاب  یتمسدکی و  یگنامگی ،تدحو ،یگچراپکی هتسناوتن زبس یاهاضف و تالحم ینایم یاهاضف دننام هدنهددنویپ
 . تمسا  هدومب  رمفن 033310  رمبارب 0331 لاس یرامشرس رد هقطنم تیعمج .دناهتسسگ مه زا زین اه هکبش و دروآ دیدپ
  زامسو تخامس  نازمیم  نیرتمشیب  امب  هارممه  همک 3131-61 هرود رد هقطنم تیعمج یدصرد 0 دایز رایسب دشر زا سپ
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 رد  یریگممشچ  شهامک ،(. تمسا  هدمش ربارب ود ،لاس 6 یط رد هقطنم ینوکسم یاهدحاو دادعت) تسا هدوب ینوکسم
  یمتح  همک تسا هدیسر 1631-10 یاهلاس یط رد دصرد 1.0 هب دشر خرن و هدمآ دوجو هب تیعمج دشر خرن هزادنا
 رد ،هدوب ریذپرجاهم تدش هب هقطنم هک 3131-16 هرود فالخرب نیاربانب .تسا رتمک زین تیعمج یعیبط دشر خرن زا
  یدمصرد 1.0  دمشر  همب  تمیانع  امب و تسا هداد تسد زا زین ار دوخ یعیبط دشر تیعمج زا یدادعت 1631 -01 ههد
 31  همقطنم  یعاممتجا  ،یمتیعمج  یامه یمگهیو  یمسررب .تسا هدش تسرفرجاهم یاهقطنم هب لیدبت هقطنم نیا تیعمج
  یعومن و  هدومبن  یگنهاممه و  تمسدکی  تمفاب  لمامش  یعاممتجا  ثمیح زا 31 هقطنم هک تسا نآ زا یکاح ،یرادرهش
  شهوهمپ نیا رد یسررب دروم هدودحم .دوشیم هدهاشم هقطنم تیعمج یداصتقا و یعامتجا یاهیگهیو رد ینگمهان
  همقطنم ن میا ی امهروحم نی رمت ممهم زا یکی هک دشابیم 31 هقطنم (رتمولیک 3) یمظاک دیهش هارگرزب زا یدورو یدابم
 .دوشیم بوسحم

 
 1331 – هدنراگن :میظنت   هعلاطم دروم هدودحم یروشک تامیسقت بتارم هلسلس -1 هشقن

 اه هتفای لیلحت و هیزجت
  هدمش ماجنا نارهت رهش 31 هقطنم رد یمظاک دیهش هارگرزب یاهیدورو رد هک ینادیم یاهیسررب و تاعلاطم ساسا رب
 :دمآ تسدب ریز جیاتن ،تسا
      تمیفیک رمیبعت نمیا امب .دمنهدیم باختنا قح نانآ هب دنشاب یسرتسد لباق مدرم یارب هک ییاهناکم طقف :یریذپذوفن
  ،نارامکمه و یلتنب) ددرگیم یقلت هدخساپ یاهناکم هب یبایتسد لماع (طیحم کی هب هوقلاب یاه هار دادعت) یریذپذوفن

331     لمحارم نیملوا رد و دمیآ   یمم بامسح همب تیبولطم هب ندیسر رد یروحم و یساسا لماع کی یریذپذوفن .(6 :0
 .دوش هجوت نآ هب دیاب یحارط
       رد ریمسم نمیا .دمش هداد صیخمشت یمظامک دیهمش هارگرزب نامه ،هدزون هقطنم یارب یدورو نیرتمهم و لوا یدورو
  یارمب یا  هزاورد نآ زا دمعب و دمنک یمم لمع یللملانیب یاهزاورد تروص هب زین نارهت رهش هب دورو هزاورد لوا هجرد
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      دمنچ رمه فمقوت یارمب ییامهیربراک ناوتیمن ،ینمیا تلع هب اهنآ یدورو بنج و اه هارگرزب رد .تسا هدزون هقطنم
  هراومس ی مسرتسد فون یتح و اهیسرتسد یحارط رد اجنآ هب صوصخم یکیفارت و یتینما ریبادت رگم ،درک داجیا هاتوک
  ،نآ لاممش تبسن هب ،هارگرزب نیا یبرغبونج و یقرشبونج علض رد نینچمه .ددرگ ظاحل صخشم روط هب هدایپ ای
   ،تخومس یامه    پممپ هملمج زا ،یتامدمخ یامهیربراک زا هدافتسا اب دنناوتیم اضف ود نیا .دراد دوجو یعیسو یاضف
  نمیا .ددرگ داجیا ،تسا تدمهاتوک رد نانامهم یاریذپ هک "لتم" تروص هب ریذپنامهم یاضف و پاشیفاک ،ناروتسر
   یلاممش تممسق رد  .تمشاد دهاوخ یمک دربراک نارهت رهش و هقطنم نینکاس یارب و هدوب نارفاسم صتخم اهیربراک
    نممض .درمک هدافتمسا میقتسم روط هب هدایپ و هراوس یسرتسد ناونع هب ناوتیمن و دنکیم ادیپ شهاک تعسو هارگرزب
    شمقن امهنت امه یمجورخ و یدورو ینایم یاضف صوصخ هب ،دنتسه رتکیدزن یمظاک هارگرزب هب هک ییاهاضف هک نیا
   همب ییامه یدورو قرمش لاممش و برغلامش یاهتهج رد اهنآ فارطا طیحم و هیشاح زا دیاب هجیتن رد .دنراد نیدامن
 .تفرگ رظن رد زبس یاضف زا هدافتسا و هدایپ یاهیدورو و هراوس یارب تیفرظمک و دودحم تبسن
     و تمیمها نازمیم ادمتبا ینوگامنوگ هب ندیسر یارب .دراد هجوت ،ددرگیم هضرع مدرم هب هک یتیلباق فونت هب :ینوگانوگ
       زرمط یدامصتقا و یدرمکلمع رمظن زا سپمس ،دومش یمم نییعت تیاس رد ار اهیربراک فلتخم فاونا یارب اضاقت رادقم
     فاومنا نداد امج نممض رمخآ هلحرم رد و دشاب ریذپهیجوت هک دندرگیم یسررب مه رانک رد اهیربراک فاونا یریگرارق
    همب نامتخامس یامهمجح رد (دندوب هدش باختنا ییاضف یهدخساپ کی زا یرادروخرب هب هجوت اب  البق هک) اهیربراک
   حرمط زامین تروص رد سپس و دوشیم هتخادرپ یدعب هس تروص هب رارقتسا لباق رصانع و لماوع ییامناج و نومزآ
 رد    .تمفای تمسد یرتمشیب باختنا قح هب ناوتیم ینوگانوگ هجیتن رد ،(6 :0331،یلتنب) دنکیم ادیپ یرتشیب شرتسگ
 و نارفاسم میقتسم هدافتسا یارب ییاهیربراک یبونج تمسق رد ،دش هداد دیضوت هک روطنامه یمظاک دیهش هدودحم
  یارمب نارفاسم یاضاقت هک دنشاب دیاب یاهنوگ هب اهیربراک ینوگانوگ رد اهتمسق نیا .دش حرطم نینکاس میقتسمریغ
   و تخومس یامه       پممپ دمننام ییاهامضف .دمشاب هتمشاد ار زور ود رثکادمح امت تدمینالوط ای و تدمهاتوک تحارتسا
 ن   ومچ ،هامتوک یامه یمرگرمس یارب ییاهیربراک .دشاب وگخساپ دناوتیم تدمهاتوک رد اهیشورفرابوراوخ و ناروتسر
    هملحرم رد .دمشاب مدرمم تارظن هدننکتفایرد تدم هاتوک و ینالوط نیبام دنناوتیم کچوک شیامن یاهنلاس ،درایلیب
-   هممانرب یارمب رفامسم هزیگنا دناوتیم سابل ضیوعت و نتفرگ شود ،تحارتسا یارب ییاهناکم و لتم زا هدافتسا رخآ
    تیدودمحم تملع همب یلامش یاهتمسق رد .دشاب یرهش جراخ ای و یرهش شیامیپ یارب هلصوح اب و تسرد یزیر
   امی و امه پامش     یفامک رمیظن یتامناکما امب زبمس یاضف و کراپ داجیا ،ییوردوخ هدرتسگ یسرتسد رد یناوتان و ییاضف
 .درک هدافتسا زابور یقیفلت یشزرو یاهاضف و لابتنیپ ای و درب تیکسا یشزرو یاهاضف دننام ییاهیمرگرس
  درمف  رمه .(311 :0331  ،یملتنب) دروآ یمم مهارف ار ناکم کی ندش کرد لباق تابجوم هک یتیفیک ،ییاناوخ :ییاناوخ
  نمهذ رد  رهمش نیا زا یو هک یریوصت و تسا دوخ تنوکس لحم رهش یاهتمسق زا یاهراپ اب نیرید ییانشآ دجاو
  دومصقم :  تمسا هدممآ  ییامناوخ زا یفیرعت رد .(10 :0331 ،چنیل) تسا وا یارب رایسب یناعم و تارطاخ اب هارمه دراد
  همک تسا نیا ییاناوخ زا ضرغ .تسا رهش یامیس ییاناوخ ای یرصب حوضو هب طوبرم هک ،تسا رهش یرصب تیفیک
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  ،چنمیل) داد  طامبترا  رگیدمکی  همب هتسویپ مه هب یبلاق رد ،نهذ رد ار نآ ناوتب و تخانش ناوتب ار یرهش ازجا یناسآ هب
0331: 01). 
     رمتمک امجنیا رد هملخادم .درادمن دوجو دید عناوم و تسا دوجوم ییالاب ییاضف دید هرتسگ ،یمظاک دیهش هدودحم رد
 یا همنوگ هب دیاب اضف نیا رد ییاناوخ هب ندیسر یارب .تسا هدش هتخانش نارهت رهش یللملانیب هزاورد و دوشیم هدید
     یراممعم یامهدامن .ددرمگ تمیاعر د میاب ینایامن و هقطنم تفاب اب یناوخمه .دشاب زین نارهت رهش فرعم هک درک لمع
   امت هدرتمسگ دید هب هجوت اب .دوشیم ثعاب ار نهذ رد یراگدنام و شریذپ سح ،دربیم الاب ار ییاراک ،یمالسا یناریا
  .دمش دهاوخ اناوخ ییاه هرگ ثعاب و دننکیم نایامن ار دوخ یبوخ هب اهیجورخ و یدورو و فارطا یاه هار یدودح
    هملحم امجنیا رد .دومش یرتشیب تقد دیاب صاخ دراوم رد هبل فیرعت هب و تسا نارهت رهش یگدرتسگ هب اجنیا رد هبل
   هزاورد رگنامیامن دمیاب زین هدودحم نیا رد اه هناشن و دننکیم ادیپ تیمومع دوجوم یاهیربراک و درادن یلماک فیرعت
 .دشاب نامزیزع روشک و رهش خیرات رگنایامن و دشاب یمالسا یروشک رد نارهت رهش یللملانیب
   یمنوریب یامه    نامکم و امهانب کمت یمحارط تایئزج یور رب ،مراهچ هلحرم ،یحارط زا هلحرم نیا رد :یریذپفاطعنا
 رد هچ ،یتآ یاه هدافتسا و اهتیلاعف نکمم دح نیرتشیب هک تسا اهناکم ییاضف نامزاس داجیا فده .دوشیم زکرمت
     یزبمس یاهامضف رظندرومم هدودمحم رد .(3 :0331   ،یملتنب) دومش یزاسهدامآ اهنآ رد ،تدمدنلب رد هچ و تدمهاتوک
   ییارامک امب ییاهریسم ندمآ دوجو هب تیاعر ،مک تعسو اب هچ و الاب تعسو اب هچ اهاضف نیا رد .تسا هدش داهنشیپ
 و دنشابیم تخس یاهشخب ءزج اهریسم نیا هک اریز ،دوشیم داهنشیپ ،دنتسه یلصا رادربهرهب هک ،مدرم رظن میقتسم
          و رمتمک بآ فرمصم امب نامتخرد زا هدافتمسا ،دنتمسه نامتخرد همک تخمس شخب رد ناهایگ زا هدافتسا صوصخ رد
         امت زبمس یاهامضف .ددرمگ ظامحل رمتمک بآ فرمصم همب هجوت اب لصف ره یاهلگ مرن تمسق رد و رتشیب یراگدنام
   موزمل ،دمش دنهاوخ ثادحا هک ییاهنامتخاس صوصخ رد .دنوش تیوقت دیاب ییاهتمسق رد و دراد دوجو یدودح
       دیهمش هارمگرزب هدودمحم رد رمضاح لامح رد .تمسیرورض دوجوم دانسا و اهیزیرهمانرب هب فاجرا و هدنیآ ینیبشیپ
   ییارامک امت ددرگ فیرعت دیاب دنمهطباض یتروص هب دوخ تاقلعت اب اهاضف و ددرگ ثادحا دیاب ییاهنامتخاس ،یمظاک
      یاهامضف ندممآ دومجو همب ثمعاب هک دیدج یاه هزاس زا هدافتسا .دنک ظفح دوخ ینامتخاس رمع یاه ههد رد ار دوخ
    ،یربرامک رمییغت ترومص رد و دربیم الاب ار یریذپفاطعنا تیفیک ،دوشیم (اهنوتس) یدومع یاه هزاس نایم یرتشیب
 .درک هدافتسا بیرخت نودب و ددجم اهنآ زا ناوتیم
     ،درمک رارمقرب همطبار تمسا هدش یحارط طوبرم اهناکم یارب  البق هک ییاه هنیزگ فون اب هک نیا یارب :یرصب تابسانت
    ،یمحارط همیاپ کمی هباثم هب ،اهدیلک نیا زا هدافتسا اب .داهن اجرب طیحم رد یرصب کرد تهج ییاهزمر دیلک  اودب دیاب
    ،یمظامک دیهمش هارمگرزب  هدودمحم رد .(3 :0331   ،یملتنب) دمنکیم ادیپ ناماس زین تاییزج رد اه هژورپ یرهاظ ریوصت
  ترومص نیمه هب زین ماجحا و دریگیم لکش هدش یحارط ای دوجوم ناتخرد فافترا ساسا رب تابسانت یبونج تمسق
 .تفرگ دهاوخ لکش اضف یگدرتسگ اب تابسانت نیا یلامش تمسق رد .دوب دهاوخ
      همک یمبیترت همب ممه نآ ،ناگدمننک هدافتمسا یسح تایبرجت هک دوش ذاختا یقیرط هب تامیمصت یقاب دیاب :یسح یانغ
 هتفرگ میمصت دیاب و هدش ریگرد اه هژورپ ازجا نیرتزیر اب هلحرم نیا رد .دبای اقترا ،دیامن مهارف ار نانآ تذل تابجوم
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  ،یرمصب ریغ هچ و یرصب دعب رد هچ فده نیا هب ندیسر یارب و ددرگ نیمثت یسح یانغ حرط زا ییاج هچ هک دوش
-یم ار یحارط تامازلا رد لیخد یاهسح .(3 :0331 ،یلتنب) دیزگرب دیاب ار یبسانم ینامتخاس یاهکینکت و دلاصم
 رد .(160    :ناممه) ییاوامسب سمح ،ییاونش سح ،ییایوب سح ،(تکرح) ییاجباج سح :درمشرب ریز بیترت هب ناوت
   همب دمیاب   و درادمن دومجو ناکم صتخم تشادرب یارب یصاخ دروم چیه یسح یانغ صوصخ رد ،رظن دروم هدودحم
 .درک هدنسب یمالسا - یناریا یاهوگلا و نارهت ،هدزون هقطنم زا یلک یاهتشادرب و اه هبل یاهیحارط
   گمنر .درمیگیم راک هب ار هدافتسا دروم دلاصم و یرصب تاییزج رد اهدنفرت نیرخآ حارط هلحرم نیا رد :قلعت گنر
 دزاسیم رتنشور و رتدیرص ار یربراک ره فون .دنکیم قیوشت نامتخاس رد توافتم رهاوظ داجیا هب ار ناربراک ،قلعت
 هب فوضوم نیا و تسا زبس گنر ،بلاق تروص هب یمظاک دیهش هارگرزب هدودحم رد قلعت گنر .(330 :0331 ،یلتنب)
    دمهاوخ دومجو هدودمحم نیا رد هک یگنر رگید دراوم رد .تسا رظندروم هدودحم رد دوجوم زبس یاضف دوجو تلع
 .دوب دهاوخ یمالسا یناریا یرامعم و نارهت و هدزون هقطنم زا فیراعت ساسا رب تشاد
  رمظنم زا لوا هجرد رد ،دراد یتیعمج یالاب مکارت هک نارهت یبونج قطانم رد صوصخ هب یرهش یاضف رد :ییانشور
  نامشورف هدرمخ و     نارامکهزب تمینما همک دمشاب یا همنوگ هب دیاب قطانم نیا رد ییانشور .دراد تیمها یماظتنا و یتینما
    رمظنم رد .دمنک یریگوملج ،دراد ییالاب یگدرتسگ هک قطانم نیا رد دارفا نیا عمجت زا و دزادنایب رطخ هب ار ردخداوم
  دمناوت  یمم ممه و دشاب طیحم هدنهدییانشور ناونع هب دناوتیم مه رون .دوب دهاوخ رظندروم هناسانشییابیز سح دعب
  یمحارط یا    همنوگ همب دمیاب ازرومن یقرب لیاسو هک نیا نمض .دریگ رارق هدافتسا دروم صاخ یاهناشن یور رب زکرمتم
 اهیرادرهش یارب ار یرایسب یاه هنیزه هک یرهش هدافتسا دراوم رد  اصوصخم ،دنشاب هتشادن یژرنا تفررده هک دنوش
  ثمحب دروم دراوم رد و تسا یلعف زاین ساسا رب ،دراد دوجو بش رد هک یرون نازیم رظندروم یاه هدودحم رد .دراد
 .دنک رارقرب طابترا دوخ رظندم یاهحرط اب دیاب
    یامهوگلا رمب دمیکثت اب یرهش یاه هبل یدبلاک هعسوت رظن هطقن زا دوجوم عضو یسررب هب دوجوم هلاقم هک نیا هب رظن
- عممج ی امه ه داد یمسررب اب و تسا هتخادرپ نارهت رهش 01 هقطنم رد عقاو یمظاک دیهش هارگرزب رد یناریا – یمالسا
   هارمگرزب رد یرهمش ی امه هبل یدبلاک هعسوت همانرب هک هدش لصاح هجیتن نیا لیلحت قبط ،یدروم هنومن زا هدش یروآ
   ،یریذمپذوفن نیمثمت قیرط زا هیرظن نیا رولبت هک هتشاد یگتسب شهوهپ دروم یاهرایعم نارهت 31 هقطنم یمظاک دیهش
    یمظامک دیهمش هارمگرزب رد ییانشور و قلعت گنر ،یسح یانغ ،یرصب تابسانت ،یریذپفاطعنا ،ییاناوخ ،ینوگانوگ
        و لمیلحت درومم ،همقطنم دطمس رد شهوهمپ نمیا همک نیا هب هجوت اب و دشابیم نکمم و یندش نارهت رهش 31 هقطنم
 نیدامن یاهلیم ییامناج هب ناوتیم اهنآ ریاظن زا هک دوشیم هدرب راک هب زین یتوافتم یاهراکهار ،تفرگ رارق یسررب
 .دومن هراشا یمظاک دیهش هارگرزب یدورو رد یمالسا – یناریا یاهوگلا اب قباطم
                                                                                                      تاداهنشیپ و یریگهجیتن
- کرمحم تسیابیم دیآ رظن هب لماک و هتسویپ و دوش رهاظ انعمرپ و هدوب یوق یناکم سح یاراد ییاضف هک نآ یارب
  یامه  کرمحم یلاومت هبرجت .دوش داجیا ناکم نآ هب تبسن صاخ سح ات هدرک کرد ار اضف  اماوت فلتخم یسح یاه
 رد  تمکرح  ،تمساضف زا  امم کاردا نیرتمهم یرصب کاردا هک اجنآ زا .دوشیم رسیم اضف رد تکرح قیرط زا یرصب
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  رهمش هب هدش دراو رفاسم رد دیاب هک یساسحا نیرتمهم .دراد یوق ناکم سح نیا داجیا هب کمک رد یمهم شقن اضف
  ادمتبا ندرک صخشم هک اجنآ زا .دشابیم یکیزیف و ینیع سپس و یناور لوا هلهو رد هک ،تسا دورو سح دوش ءاقلا
    و هرمکیپ میمظنت شمخب نیرتمهم (نآ کاردا یناور یاه هبنج ظاحل هب) تسا نکمم ریغ یرما یدورو هزوح یاهتنا و
  هدمش رکذ دراوم ساسا رب .تسا توافتم یاهتشادرب کرتشم لصف هک دشابیم نآ یاهتنا و ادتبا ،یدورو یلصا هندب
   امجنیا رد .دنمشاب هتشاد ییاهیگنهامه دوخ هندب اب دیاب ینایامن یارب اهیدورو ،هدش ماجنا تاعلاطم رد یریگهجیتن و
        امی هتمساوخ یگتمسویپ نمیا و دمندوب ییورامب و جرمب یاراد اهرهش هک مالسا زا دعب و لبق رد ناریا خیرات هب هجوت اب
   یمطیحم دامجیا مه و یطیحم یرادیاپ و یرهش تسیز طیحم هب مه فوضوم نیا تسب یارب .داتفایم قافتا هتساوخان
    نآ زا یداممن و امهوراب همب    همک یتممسق رد .دومشیم هدافتسا زبس یاهدامن زا ،نآ ماع ینعم هب ابیز و باداش و حرفم
      زا طیمحم امب یگتمسویپ یارمب و ددرمگیم هدافتسا رتم 11-00 فافترا ات الاب یعافترا دشر اب ناتخرد زا دوشیم طوبرم
   همقطنم طیمحم مامت رد یگتسویپ نیا .دش دهاوخ هدافتسا دسرب رتم 11 هب تسا نکمم اهنآ فافترا رثکادح هک یناتخرد
   همب و دومش   یمم یمطیحم و یتومص یاهیگدولآ ندش رتمک ثعاب یزاساضف فون نیا .تشاد دهاوخ همادا نارهت هدزون
  رد یرامکتخرد نیا ،یرهش هبل زا زج نیا رارمتسا یارب .دوشیم هدافتسا اجنیا رد زین یرهش یازجا زا یتمسق ناونع
   هارمگرزب یامه  عطامقت همیلک رد .تشاد دهاوخ دادتما تیالو کراپ فارطا طیحم رد و یمظاک دیهش هارگرزب لوط مامت
   نمیا ممه ات دنریگیم رارق یطیحم حوطس رد ناتخرد نیا .تسا هدش هیصوت هبترمدنلب یاهتخرد زا هدافتسا ،یمظاک
 .دهد شیامن رتنایامن و رتهب ار دوخ ینورد یاضف دناوتب هک نیا مه و دوش یتوص یاهیگدولآ زا یریگولج هک

 
 یمظاک دیهش عطاقت رد تخرد تشاک یارب یداهنشیپ یاهاضف -2 هشقن

 1331 - هدنراگن :میظنت



 111 ...یرهش یاه هبل یدبلاک هعسوت همانرب

  تمهج ود ن می ا رد .دراد دومجو ی  رهمش زبمس یاضف زین یبرغ تمسق رد و ،دراد رارق ارفا ناتسوب ،یقرش تمسق رد
  نارفامسم ی   اممنهار ممه امت ،د میآ دوجو هب دودحم سایقم رد یتامدخ یاهیربراک هک دوشیم داهنشیپ ،قرش و برغ
-یربراک .دنروآ تسد هب دیدج طیحم رتهب کرد یارب یهاتوک ثکم دنناوتب جورخ و دورو زا لبق هک نیا مه و دشاب
  .دمشاب ی گدمننار و ییامنهار سیلپ نیباک و کچوک یهافر تامدخ ،یتشادهب سیورس ،زاگ و نیزنب پمپ دناوتیم اه
 ی نامسر تامدمخ رد  رتمشی  ب هرمهب دمناوتیم نارفاسم ییامنهار و نارهت رهش یفرعم یارب یناسرفالطا هاگیاپ داجیا هتبلا
  و یدورو یارمب یتامدخ ناونع هب یقرش تمسق رد اضف کی یمظاک دیهش هزاورد یبونج تمسق رد .دشاب یرادرهش
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد یجورخ ناونع هب یتامدخ یاضف ناونع هی برغ رد اضف کی

 
 یمظاک دیهش عطاقت یدورو رد یداهنشیپ یتامدخ یاضف -3 هشقن

 1331 - هدنراگن :میظنت

   همئارا ،نارمهت رهش هب دورو ودب رد هک ،تسا هدش هتفرگ رظن رد یرگشدرگ یامنهار مان اب اضف کی یقرش تمسق رد
   همب یملک تلاح رد یزاساضف .دشاب ،دنرادن نارهت رهش زا یتخانش هک ینارفاسم یارب ریسم هدننکنییعت و دنک تامدخ
   یناممز همک تسا نیا ینعم هب تدمهاتوک .دراد رارق تدمهاتوک تمسق لوا هلحرم رد هک تسا هدش میسقت تمسق هس
-نایم تمسق رد .دنک مهارف رفاسم یارب ار یتشادهب سیورس زا هدافتسا ای و کچوک دیرخ کی ای یریگتخوس یارب
  یامهرارق یار  مب و درمب دهاوخ ار یرتشیب نامز تبسن هب هک ،دراد رارق کچوک یاهیمرگرس و هفاک و ناروتسر تدم
 تدمدنلب تامدخ دناوتیم هک دراد رارق تدمینالوط تمسق ،رخآ هلحرم رد .دوش هدافتسا دناوتیم ... و یراک یتقوم
   همئارا دمناوت یمم هنازور تدمهاتوک یاهتحارتسا یارب ییاهتیئوس و اهقاتا و لتم اجنیا رد .دیامن هئارا ار هزور دنچ
 .دهد
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   یتامدمخ دمناوت   یمم و دراد ار یملحم تامدمخ هئارا ییاناوت دوجوم زبس یاضف یمظاک هارگرزب قرشلامش تمسق رد
     رد یمظامک دیهمش هارمگرزب ،دومب هدش هتفگ لبق رد هک روطنامه .دهدب ار کچوک ینادیم یاهشزرو و هفاک نوچمه
   ،خیرامت دمناوتب م     مه همک نارمهت رهمش زا یداممن ندروآ دوجو هب و روظنم نیا یارب .دراد هداد رارق تیمها لوا هجرد
        عمفترم و نیداممن یمجرب امی لمیم زا هدافتمسا ،دمهد ناشن ار نارهت تیزکرم مه و دنایامنب ار ندوب یمالسا و گنهرف
  تمیمها زین جرب نیا ناکم .دشاب ناریا رد زورب یژولونکت و هتینردم و ملع زا یدامن دیاب جرب نیا .تسا هدش داهنشیپ
     همب برمغ تممس زا یبمسانم دید یبرغلامش علض .ددرگیم هئارا دامن نیا یریگرارق یلامتحا یاهاضف همادا رد .دراد
  و نینکامس رتشیب هدافتسا و یزاسگنهرف یارب ،هدودحم فارطا رد دوجوم زبس یاضف یگدیشک هب هجوت اب .دراد قرش
   رد ییامضف و یرمصب طابترا هدننکرارقرب دناوتیم ریسم نیا .دروآ دوجو هب ار هخرچود ریسم ناوتیم ،هاگجرفت یعون
          نمیا رد .دامتفا دمهاوخ قامفتا همخرچود و وردومخ نامیم دمنویپ هدافتمسا نیا یارب رذگور یحارط اب و دشاب یدورو
      فومضوم نمیا یزمکرم همطقن دمناوتیم ،دراد دوجو هدودحم یبرغلامش علض رد هک یمظاک دیهش هاگشزرو صوصخ
 .دشاب

 
 یمظاک دیهش عطاقت برغ لامش رد نیدامن لیم یداهنشیپ ناکم -4 هشقن

 1331 - هدنراگن :میظنت

  لممح ریسم یعون هب ناگدازآ هارگرزب یلو .ددرگیمن داهنشیپ هناشن بصن و دراد ییاضف تیدودحم یقرشلامش علض
  زا ناومت      یمم رمتمک تبمسن همب کمیفارت و یمظامک دیهش هدودحم هدرتسگ هزوح تلع هب هک ،دشاب یم زین یراب لقن و
  یامضف تمسق رد هک یبرغبونج علض .درک هدافتسا یمظاک دیهش و ناگدازآ نایم زرم روحم رد یتامدخ یاهیربراک
  دمناوت    یمم امما .تمسا رمت   هدرتمسگ نآ یامضف و دراد یرتمشیب ینایامن لبق هنیزگ تبسن هب دراد رارق یتامدخ یربراک
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 لباق تامدخ فون دشاب یرگشدرگ یارب مه هدافتسا لباق جرب هک دشاب انب رگا و دشاب یتامدخ یاضف رد هدننکهلخادم
  رد دمناوت  یمم ممه تلع نیمه هب و دشابیم هدرتسگ رایسب اضف یقرش بونج علض رد .دوب دهاوخ تیدودحم اب هئارا
  صومصخم تامدخ هناگادج ییاضف ناونع هب دناوتیم مه و دنکن هلخادم تدمدنلب و نایم ،هاتوک تامدخ یدنبهجرد
 .تشاد دهاوخ زین نارهت فلتخم طاقن و ایاوز مامت زا یلماک دید اضف نیا .دهد ماجنا ار دوخ هب
 قیقحت یشهوژپ – یملع یاهدرواتسد
 هعلاطم دروم هقطنم رد قیقحت یشهوهپ – یملع یاهدرواتسد ناونع هب ار ریز یداهنشیپ یاهراکهار ناوتیم تیاهن رد
 :داد رارق رظندم
 یعیبط و یطیحم رصانع زا هدافتسا اب نانکاس و نیدراو هزات طسوت ناکم سح کرد ءاقترا -
 زا ی  جرامخ نارفامسم تینهذ داجیا تهج یمظاک دیهش یدورو رد یموب و یخیرات یاهناملا و اهدامن زا هدافتسا -
 نارهت و روشک
 دنک هتسجرب اهیدورو رد ار یرهش یاهناملا و اه هناشن هک بش رد بسانم یزادرپرون -
 هارگرزب یدورو رد بش رد لاعف یاهیربراک شرتسگ -
 دشاب رهش خیرات و تیوه فرعم هک ییاه هناشن و اهدامن زا هدافتسا -
  امب ریذپنازخ ناهایگ رانک رد زبس هشیمه ناهایگ زا هدافتسا ههیو هب ،هارگرزب یدورو رد زبس یاضف تیفیک شیازفا -
 دوش هتساک یلعف یگتفشآ زا ات مظنم شیارآ و نامدیچ
 یدورو یاهروحم و زبس یاهاضف رانک رد فقوت تهج گنیکراپ داجیا -
 یعونصم و یعیبط یاهناملا اب هارمه رهش یفرعم یارب ییاه هاگتسیا داجیا -
 رد ی تامدمخ یاهیربراک رارقتسا ،دنشابیم زین یراب لقنولمح ریسم کی نارفاسم ددرت زج هب روحم هس ره نوچ -
 ددرگیم داهنشیپ اه هارگرزب هیشاح
 هتسب و زاب یاهاضف زا هدافتسا لثم فلتخم لوصف اب یدورو یاهروحم یتامدخ زکارم قابطنا -
    رد همک ،دمشاب کرتمشم د می اب هدودمحم رد  ،نردمم ی امه مرمف اب بیکرت و ینیچ هرگ اب زمرق رجآ لایرتم زا هدافتسا -
 .دوب دهاوخ هدهاشم لباق هراوید و یزاسفک رد مه و جرب ای لیم رد مه یمظاک دیهش هدودحم
  هوملج رتشیب نارذگهر نایم رد ار یتسیز طیحم یاهدامن دناوتیم هک راب هرت و هویم نادیم رد زبس راوید زا هدافتسا -
 .دهد
 عبانم
 .مهدزاود هرامش ،مشش لاس ،رظن غاب هیرشن ،یرهش رظنم رد تیوه موادت ،(3331) .دمحم ،رابنیشتآ

 .31 هرامش ،یدابآ هیرشن ،رهش یدورو یدابم ،(1331) .نیسحریما ،یرهوجروپ .اضریلع ،یقلبا

    یرهمش یاهامضف و رهمش هب یشخبتیوه یاتسار رد یمالسا رنه مسجت ،(3331) .اکیلم ،یتفن .دوعسم دیس ،یدمحا
   دمیکثت امب ،دهشم ،یرهش تیریدم و یزیرهمانرب یلم سنارفنک نیمشش ،دیشروخ ناتسوب هژورپ یحارط رب دیکثت اب
 .دهشم ،یمالسا رهش یاه هفلیم رب
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    یفطمصم :هممجرت ،هدخمساپ یاه طیحم ،(0331) ،تیمسا ماهارگ ،نیلگ کم وس ،نیروم لاپ ،ککلا نلآ ،یلتنب نی یا
 .نارهت ،تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا ،رفدازهب

 .11 هرامش ،ابیز یاهرنه همانلصف ،نارهت ،یرهش یحارط رد طابترا لصا ،(3331) .دومحم ،یلسوت

 و  یزامس  رهمش  تامقیقحت و  تامعلاطم  زمکرم   ،نارمهت ،یرهمش یاضف یحارط ،(3331) .رصان ،یداینب .دومحم ،یلسوت
 .مشش پاچ ،یرامعم

 یاه هفلیم هلیسو هب تخاسناسنا طیحم تیوه موهفم رب یدمآرد ،(1331) .ادیو ،یناکم .زانرهم ،غادوب .اسهم ،یداوج
 .11 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،دبلاک و اضف ،ناکم

    رد طمساو یاهامضف یبامیزرا ،(1331   ) .نامسحا ،رمبجنر .امضردمحم ،یونثم .اضردمحم ،رفعجروپ .هدنخرف ،یرهوج
 یزاسرهش و یرامعم هیرشن ،(جرک رهش یمیدق یدورو :هعلاطم دروم) تیفیک یاهرایعم ساسا رب ،اهرهش یدورو
 .3 هرامش ،1 هرود ،رهشنامرآ

 یدورو  همصرع  یدمنبس ناکمس  درمکیور اب اهرهش یدورو یحارط هوحن ،(3331) .هنامس ،ییاضر .اضردمحم ،یبیطخ
 .یزاسرهش و یرامعم رد نیون یاه هیرظن یلم شیامه ،(ناتسکات تمس زا نیوزق یدورو :یدروم هنومن) رهش

 و یرامعم یلم شیامه ،اهرهش یدورو رظنم یحارط رد ییارگهنیمز شقن ،(1331) .نوسفا ،یودهم .همجن ،داهنهزمح
 .ناریا یموب یزاسرهش

    تامیفیک درمکیور امب اهرهش یدورو یدابم یحارط یاهدربهار نیودت ،(3331) .یدهم ،ینایتسام .یداهلادبع ،روپشناد
   نممجنا یمشهوهپ –  یمملع هیرشن ،(نارهت رهشنالک یقرش بونج یدورو :هعلاطم دروم هنومن) یرصب – یکاردا
 .0 هرامش ،ناریا یزاسرهش و یرامعم یملع

1) .ماردپ ،یراصح .نامحر دیس ،یلابقا .یدهم ،هیدنز     شمقن هیرمشن ،ریذمپ  فامطعنا نکمسم یحارط یاهشور ،(033
 .کی هرامش ،ناهج

 .نارهت ؛یگنهرف یاهشهوهپ رتفد ،ناریا یخیرات یاهتفاب رد یرهش یاهاضف ،(1331) نیسح ،هدازناطلس
   همعلاطم ،یرهمش  یزمیرهمانرب رظن هطقن زا رهش یدورو رظنم بیکرت رد رثیم داعبا یسررب ،(0331) .یفطصم ،یرهاظ

  هممان      نامیاپ ،یرامصنا یمبتجم :اممنهار داتمسا ،(نارمهت –  نیوزمق نابوتا) نیوزق رهش یلصا یدورو روحم :یدروم
 .یرامعم و رنه هدکشناد ،سردم تیبرت هاگشناد ،دشرا یسانشراک

    یدورو رد یرهمش طیمحم تمیفیک یاه هفلیم ءاقترا ،(0331) .داوج ،نخاش ینیسح .دیجم ،ینادزی .باهش ،هدازسابع
          ،یراممهم شیاممه ،(هیومضر رهمش) سخرمس هدامج تممس زا دهمشم رهمش یدورو :هعلاطم دروم هنومن ،اهرهش
 .رادیاپ رهش ات یموب یرامعم زا تیروحم اب رادیاپ هعسوت و یزاسرهش

-    نیمب هرمگنک ،یرهمش یامیمس تیفیک و رظنم هب ندیشخب تیوه رد لباب رهش یدورو ریثثت ،(1331) .هیدهع ،یرافغ
 .هنایمرواخ رصاعم یزاسرهش و یرامعم رد یرادیاپ یللملا

      رمب دمیکثت امب یرگمشدرگ یاهرهمش یدورو یدابم تیفیک یسررب ،(1331) .هرهاط ،یلحماقآ نایمالغ .یفطصم ،یمدق
   لامس ،ینامسنا یایفارغج رد ون یاهشرگن یشهوهپ یملع همانلصف ،رسلباب رهش :یدروم هنومن ،نارگشدرگ هعماج
 .موس هرامش ،موس



 911 ...یرهش یاه هبل یدبلاک هعسوت همانرب

   هملجم ،یمسانش ییامبیز هبنج زا لباز رهش رد یدورو روحم رظنم و امیس یسررب ،(0331) .ارهز ،یزگرس .ربکا ،ینایک
 .مهدزناپ هرامش ،مراهچ لاس ،یرهش یزیرهمانرب و شهوهپ

 .متشه پاچ ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،ینیزم رهچونم :مجرتم ،رهش یامیس ،(0331) .نیوک ،چنیل
       و شمقن رمب دمیکثت امب یمالمسا رهمش یاه صخاش و اه هفلیم یسررب ،(3331) .یلع ،مدقمییاضر .لضفلاوبا ،ینیکشم

  تیریدمم و یزیرهمانرب یلم سنارفنک نیمشش ،یناریا – یمالسا یزاسرهش یوگلا ققحت رد یزاسگنهرف تیمها
 .دهشم ،یمالسا رهش یاه هفلیم رب دیکثت اب ،دهشم ،یرهش

  ،رادمیاپ یزاسرهش درکیور اب اهرهش یدورو یاضف یسررب ،(0331) .اسیرپ ،فابنامسیر .اضردمحم ،یدمحم ناصقن
 .دهشم ،رادیاپ رهش ات یموب یرامعم زا تیروحم اب رادیاپ هعسوت و یزاسرهش و یرامعم

  یمسررب ،ناریا رد یتغارف یرهش یاهاضف یحارطرد یروحمموب ،(3331) .همطاف ،ناقهد .اضردمحم ،یدمحم ناصقن
   یمناریا رهمش تاعلاطم همانلصف ،دزی رهش نیدرورف مهد و مایق یاهنابایخ رد یگدنزرس یاه هفلیم و داعبا یقیبطت
 .مهدزناش هرامش ،یمالسا

 یرهش رظنم ههیو ،رظنم هیرشن ،رظنم فادها ققحت رد اه هبل شقن یسررب ،یرهش یاه هبل ،(3331) .هنامس ،یدمحارای
 .11 هرامش ،نارهت
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