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 هدیکچ
   ناهیم رد هعهسوت یرباربان ثحب .تسا دوهشم روشک یاهاتسور رد یا هقطنم یاه یرباربان ،ناریا رد هعسوت یایر همانرب هقباس دوجو اب 
         نادهنچ هاهگیاج اهم روهشک رد زوهنه و تهسا هدهش حرهطم یا  ههقطنم  یاهیر  ههمانرب گنهرف رد ًااریرا هک تسا یتاعوضوم زا اهاتسور
 نا اهیم  رگناهیب یبسن تروص هب اهنن لیلحت و قطانم ... و یطیحم ،یعامتجا - یداصتقا فلتخم یاه هبنج یسررب .درادن یصخشم
     ،یهعیبط ،یخیراهت لهی د رهیظن یددعتم لی د هب هک یا هعسوت یاه یرباربان دشاب یم اه نن یگتفای هعسوت و هافر  طس ،یرادروررب
    ههب قهیقحت نهیا رد .     دهش دهنهاور ببهس ار یحاوهن ناهیم لداعتمان و نوگمهان دشر دنوش یم داجیا ... و یسایس و یداصتقا ،یعامتجا
 915   زا هدافتهسا اهب ،(1395     لاهس یمهسر یاههرامن) ینوهنک ینامز عطقم رد هواس ناتسرهش یاه ناتسهد یگتفای هعسوت  طس یسررب
  و لهمح و تاطابترا ،تامدر-یناگرزاب ،یتشادهب ،ییانبریز ،یرادا-یسایس ،یگنهرف ،یشزومن  خب 3 رد هعسوت  جنس صراش
  نااهیم ییاسانش قیقحت نیا زا فده .تسا هدش هترادرپ یددع یمونوسکات یلیلحت لدم قیرط زا یدبلاک و یداصتقا-یتیعمج ،لقن
      یناهسر تامدهر ههنیهب یوهگلا ههئارا و هچراپکی یلیلحت یاه لدم زا هدافتسا اب هواس ناتسرهش یاه ناتسهد تیمورحم و یرادروررب
 اما .دشاب یم توافتم فلتخم یاه  خب رد هواس ناتسرهش یاه ناتسهد یگتفای هعسوت  طس قیقحت زا لصاح جیاتن ساسا رب .دشاب یم
  و تارهییغت هنماد نیرتشیب .دشاب یم یدنکنوسهاش ناتسهد نیرت هتفاین هعسوت و دیهان زارط ناتسهد نیرت هتفای هعسوت اه  خب رتشیب رد
 .دشاب یم اه ناتسهد هیقب هب طوبرم رییغت نیرتمک و تایب و ایرهک قن یاه ناتسهد هب طوبرم هبتر رایعم فارحنا

 یددع یمونسکات لدم ،هواس یاه ناتسهد ،یلیلحت یاه لدم ،یگتفای هعسوت :یدیلک ناگژاو
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 هلاسم نایب .1
 اه تلود یمامت فده نیرت مهم و نیتسخن ،هعماج کی دارفا یمامت یگدنز یزیک و یمک حیس یاقترا موهزم هب هعسوت
  و یاشونهاش ؛196 :4091  ،ورادوات  زا هاتفرگرب)  داشاب یم یتلود یاه یراذگتسایس و اهیریگ میمصت رد یرازبا و هدوب
  یاراب  تایلاعف  مااجنا  :لمااش  ،راشب تیعبوم تفرشیپ رد یجیردت یدنیارف ار هعسوت ناققحم ا(060 :1191 ،ناراکمه
 ادنناد یم تسا نامز لوط رد یعامتجا لماکت و یدام دشر هب ندیسر
   هاب ادراد دواجو (یناهج ات یلحم) یسایقم ره رد هعسوت یاه یرباربان ،هعسوت ینامز و یناکم یاه توازت هب هجوت اب 
         هاافر و تااناکما نیرتاشیب زا و هدواب هاتفای هعاسوت ،اهرواشک زا یامک دصرد یناهج و یلمارف سایقم رد هک یروط
    رد زاین یالمورف ساایقم رد ادنشاب یم تیمورحم و رقف رد و هدوب موس ناهج ،اهروشک رتشیب لباقم رد و دنرادروخرب
      ادراد دواجو قطاانم نیاب یگتفاای هعاسوت و یرادروخرب حویس رظن زا یدایز یاه توازت هعسوت لاح رد یاهروشک
  ااه ی ربارباان نیا شهاک و تسا ناهج یاه شخب رتشیب رد هدننک نارگن و هدمع لئاسم زا یا هقینم یاه یرباربان نیاربانب
  یعاامتجا ،یداصتبا عماج یزیر همانرب ماظن رد هدمع ثحا م زا ،هعماج یاه شخب و قطانم لداعتم و نوزوم هعسوت و
 ادشاب یم
  شور .2

  زیلاانآ شور  زا تاسترا ع یحاون یگتفای هعسوت هجرد شجنس هنیمز رد لومعم یاه شور زا یکی :شهوژپ لدم 1-2
  هعاسوت شجنس یاه شور زا یلک یدنب هتسد و هتفرگ رارب یرامآ هریغتم دنچ یاه شور هتسد رد هک یددع یمونوسکات
  هداش هدازتسا یددع یمونسکات یمک لدم زا قیقحت نیا رد ادهد یم ناشن ار یا هقینم یزیر همانرب تاعلایم رد یگتفای
 اتسا
 شخب نیا رد ادشاب یم یدانسا و یا هناخباتک هعلایم شور زا تاعالطا یروآدرگ شور :اه هداد یروآدرگ شور 2-2
  یراامآ ی ااه هداد و  دایآ ی ام    تاسدب هانیمز نایا رد یملع ر تعم تالاقم و اه باتک زا هدازتسا اب یرظن ینا م و تایبدا
 ،4391      نکاسم و سوازن یموامع یراماشرس ،یراامآ  همانلااس  تااعالطا و  راامآ زا  هدازتاسا  ااب اه صخاش هب طوبرم
 ادیآ یم تسدب رگید یرامآ عبانم یخرب و (4391 و 6191) یزرواشک یرامشرس
   لایلحت و هایزجت و  یدانب    هاق ط ،یروآ عامج دانیارف هک دنتسه ییاهرگناشن ،اه صخاش :شهوژپ یاه صخاش 4-2
  ار ی اسانم بوچراچ یموهزم ثیح زا و صخشم ار اه تیلاعف تهج یلک روط هب و یقینم ار یریگ هجیتن و تاعالطا
 رد  مااگ نی رات  ماهم ،اه صخاش نییعت ادنهد یم تسد هب اه تیلاعف یبایشزرا و یزیر همانرب و نیودت ،یراذگفده یارب
 ا(111 :4191 ،یرتنالک) تسا هیحان رد دوجوم یاه هدیدپ یرامآ نایب ،عباو رد و یا هیحان ۀعسوت تاعلایم
  شاخب 3   بالاب رد صخااش 941     زا هوااس ناتاسرهش یاهاتاسور یگتفاای هعسوت حویس نییعت تهج قیقحت نیا رد
   ،لاقن و لامح و تاطا ترا ،تامدخ-یناگرزاب ،ینامرد-یتشادهب ،ییانبریز ،یرادا-یسایس ،ی هذم-یگنهرف ،یشزومآ
     نکاسم و سوازن یموامع یراماشرس و  ااه همانرامآ هب هعجارم اب هک تسا هدش هدازتسا ید لاک و یداصتبا-یتیعمج
 اتسا هدش جارختسا فلتخم یرامآ یاه همانلاس ،4391
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   یرظن ينابم .4

 1هعسوت 1-4
    تاسا نداش راتگرزب ی    اتح و نداش رتدانمتردب ،نداش  رات هتفرشیپ تهج رد یجیردت دشر یانعم هب تغل رد هعسوت
    و تاسا هدایدرگ حرایم نارظن بحاص طسوت یتوازتم میهازم و فیراعت هعسوت زا ا(1446 ،دروزسکآ تاغل گنهرف)
   ،هدواب حرایم یعامتجا و یداصتبا تایبدا رد رود یلیخ یاه هتشذگ زا شرتسگ و تفرشیپ ،دشر ،یبرت موهزم هچرگ
 اتسا هدرک ادیپ جاور مود یناهج گنج زا سپ ،نآ ینونک لوادتم موهزم هب هعسوت هژاو نکیل
    دواجوم طیاراش و عااضوا دو هب تهج رد یتکرح هچرگ ،تقیقح رد شرتسگ و تفرشیپ ،دشر ،لوحت ،یبرت میهازم
  تاکرح ،موهزم رد هعسوت ادنرادروخرب یرتدودحم میهازم و یناعم زا هعسوت هب ت سن اما ،دراد رظندم ار هعماج کی
  هاب ار  یرات ی ناامرآ دنمفده ه نج تقیقح رد و ،رت بولیم یییارش هب ینونک عضو زا طیارش رییغت و یدو هب تمس هب
 ا(krinsteusen, 1974) دراذگ یم شیامن
  ،دامآرد  شیازافا زا  شیاب  یزایچ ینعی ،نآ داعبا همه زا یگدنز حیس تیزیک رد دو هب ینعی نآ عیسو موهزم رد هعسوت
 یعامتجا و یداصتبا یربارب و رتهب تسیز طیحم ،رقف شهاک ،هیذغت و یتشادهب یاهدرادناتسا دو هب ،رتهب شزومآ ینعی
 ا(1376 ،یرهاط) یگنهرف رت ینغ یگدنز و یدرف رتشیب یدازآ ،اه تصرف و تاناکما زا یرادروخرب رد رتالاب
 يياتسور هعسوت یدبلاک -يياضف درکيور 2-4
 هعسوت یزیر همانرب یناکم داعبا رب هک تسا ید لاک -ییاضفدرکیور ،ییاتسور هعسوت یزیر همانربرد اهدرکیور زا یکی
      روایب ادراد دایکات باتارم هلاسلس و یگدانکارپ و عیزوت ،هزادنا و سایقم ،یبای هلصاف ،تیعبوم یاه هنیمز رد هژیو هب
  دا لاک و یعامتجا و یداصتبا تایصوصخ نامه اوتحم ،دنتسه د لاک و اوتحم دعب ود یاراد ییایفارغج یاه هدیدپ یلک
 ا دانراذگ ی ام ری ثأات     مهراب و دانراد هایبار رگیداکی اب اه هدیدپ د لاک و اوتحم اتسا ید لاک-ییاضف یاه یگژیو نامه
-   یدااصتبا داعب ود راه ییاتسور هعسوت هلمج زا و هعسوت اسکعلاب و دراد دوجو یصاخ د لاک ،اوتحم ره اب بسانتم
  یعاامتجا و یداصتبا یاه هنیمز رد هعسوت ،ید لاک و ییاضف داعبا هب هجوت نودب ادراد ار ید لاک -ییاضف و یعامتجا
   نوداب ،یدا لاک- ییااضف ی ااه  ها نج رب فرص دیکات روط نیمه ،تشاد دهاوخن ار مزال یرادیاپ و دراد یبولیمان راثآ
  یاب هعسوت هب یبایتسد دنیارف رد و دهد یم رده هب ار اه یراذگ هیامرس ،هعسوت یعامتجا-یداصتبا داعبا هب مزال هجوت
  یااهدر هار نونکات و دش عورش 4031 ههد زا ییاتسور هعسوت یزیر همانرب ییاضف و یناکم داعبا هب هجوت اتسا ریثأت
 اتسا هدش هئارا هنیمز نیا رد یددعتم
    یااهدرکراک درا هار و یرهاش-اتسور هعسوت در هار ،ییاتسور زکارم یزیر همانرب در هار ،ییاتسور دشر زکارم در هار
   ییاتاسور هعاسوت یاه حرط بوچراچ رد هچ و هلاس جنپ یاه همانرب بلاب رد هچ ناریا رد ییاتسور هعسوت رد یرهش
 ا(611-111 :9191 ،یناوضر) اتسا هدش هدازتسا شیب و مک اهدر هار نیا زا ،یلحم و یا هقینم ،یلم حویس رد
 یددع يمونسکات لدم 4-4
 :دشاب یم ریز تروص هب یلصا هلحرم تشه رد اه شخب زا کیره ماجنا لحارم

                                                                                                                                                               
1 - Development 
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 اه هداد سیرتام لیکشت :لوا هلحرم
 درادناتسا سیرتام لیکشت :مود هلحرم
 اه ناتسهد نیب بکرم لصاوف ه ساحم :موس هلحرم

 اه ناتسهد نیب لصاوف نیرت هاتوک نییعت :مراهچ هلحرم
 یسررب دروم یاهرایعم ظاحل زا نگمه یاه ناتسهد یدنب ه تر :مجنپ هلحرم
 اه ناتسهد یگتفای هعسوت هجرد ه ساحم :مشش هلحرم
 ی ااه  هایبار ساسا رب هک تسا لآ هدیا ناکم زا ینارحب هلصاف و هعسوت قشمرس زا یعبات اه ناکم یگتفای هعسوت هجرد
 ما i  رهاش یگتفای هعسوت هزادنا دامن ناونع هب ار di رگا اداد رارب نومزآ دروم ار نآ یدربراک یاه ه نج ناوت یم دوجوم
 :دوب دهاوخ راربرب لیذ طباور ،دوش هتفرگ رظن رد

 di =
Cio
Co

 

 :اب دوب دهاوخ ربارب Co نآ رد هک
Co=Cio+2Sio 

 اتسا هعسوت قشمرس درادناتسا فارحنا لداعم Sio و هعسوت قشمرس نیگنایم Cio لومرف نیا رد
 cio = 1

n
∑ = 1Cion
i و 

 Sio = √
1
n
∑ = 1(Cio−cio)

n

i
 

   رزاص هاب di  رداقچره ا درایگ ی ام   راراب کای و رزص ریداقم نیب و دراد یدودحم هنماد ”هعسوت هجرد“ هلحرم نیا رد
    تایلاعف یرادرواخرب مداع  هدانهد ناشن ،دشاب رتکیدزن کی هبردب ره و رترادروخرب رظن دروم تیلاعف ،دشاب رت کیدزن
 ادشاب یم هطوبرم
 :یگتفای هعسوت هجرد ساسارب قطانم یدنب ه تر :متزه هلحرم
 ادومن یدنب تیولوا و یدنب ه تر یسررب دروم یاه صخاش هب هجوت اب ار اه ناکم ناوت یم یرادروخرب هجرد هب هجوت اب
 :یگتفای هعسوت ظاحل هب اه ناکم یدنب حیس :متشه هلحرم
 :میروآ یم تسدب ار هعسوت حیس تارییغت هنماد ادتبا اه ناکم یدنب حیس تهج

R=Max-Min 
R: تارییغت هنماد 

Max: یرادروخرب نازیم نیرتشیب (DL) اه ناکم نیب رد 
Min: یرادروخرب نازیم نیرتمک (DL) اه ناکم نیب رد 
    ااب اتاسا هداش میسقت (مورحم) هتفاین هعسوت ،هعسوت لاح رد ،هتفای هعسوت حیس هس هب هعسوت حویس قیقحت نیا رد
  هاب و میسقت هعسوت حویس دادعت رب ار تارییغت هنماد دیاب ،هعسوت حیس یاه یدنب هق ط دادعت و قیقحت فده هب هجوت
 ادیسر Max هب ات درک هفاضا Min نازیم
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 قیقحت هعسوت حوطس نییعت 4-4-1 لودج
 DL هزادنا هعسوت حیس

 Min+1/3R ≥ DL≥ Min هتفای هعسوت
 Min+2/3R ≥ DL≥ Min+1/3R هعسوت لاح رد
 Max ≥ DL≥ Min+2/3R (مورحم) هتفاین هعسوت

191) ،روپ هعمج :ع نم 1) 

 هعلاطم دروم یرامآ هعماج .3
  یرادا تامیاسقت  قباایم ادشاب یم 4391 لاس یرامشرس یط هواس ناتسرهش یاهاتسور لماش قیقحت یرامآ ی هعماج
 رب ناتسرهش تیعمج ادشاب یم یدابآ 211 و ناتسهد 7 ،ناربون و یزکرم شخب ود یاراد هواس ناتسرهش ،4391 لاس
  رازن 619261 و درم رزن 102691 هک هدوب راوناخ 11210 بلاب رد رزن 494316 اب ربارب ،4391 لاس یرامشرس ساسا
  راامآ ا دانا هدوب نکاس هواس ناتسرهش یاهاتسور رد رزن 01911 ،4391 لاس یرامآ یرامشرس ساسارب اتسا هدوب نز
  هدایدرگ  ذااختا  یراامآ یا اه همانلاس و ط ترم یاه نامزاس و هرادا هب هعجارم قیرط زا ،ًاا لاغ قیقحت نیا رد هدازتسا دروم
 اتسا
 یددع يمونوسکات لدم زا هدافتسا اب يگتفاي هعسوت یدنب حطس .5
   :لمااش شاخب 3  رد یدداع یمونوسکات لدم زا هدازتسا اب هواس ناتسرهش یاه ناتسهد یگتفای هعسوت لیلحت و هیزجت
  و یدا لاک ،یرادا- یاسایس ،ییا  انبریز ،تامداخ-یناگرزاب ،تاطا ترا ،ینامرد-یتشادهب ،یشزومآ ،یداصتبا -یتیعمج
 اتسا هدش ماجنا ی هذم-یگنهرف
 یداصتقا-يتیعمج شخب 1-5

 یداصتقا-يتیعمج شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب هبتر 5-1-1 لودج
 Cio D.L یدنب ه تر 
  1 0.61 5.78 کیب یلعرون
  6 0.7 6.56 ئاچ هرب
  9 0.74 7 تایب
  0 0.81 7.63 هیاپهوک
  1 0.85 8.06 ئدنکنوسهاش
  2 0.87 8.22 زیرهک قآ
  0 0.91 8.63 دیهانزارط

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 :میروآ یم تسدب ار هعسوت حیس تارییغت هنماد ادتبا اه ناتسهد یدنب حیس تهج
R=Max-Min 

  دایهانزارط ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتشیب و 4ا12 اب کیب یلعرون ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتمک هکنیا هب هجوت اب
   نایا ،ناگمه هورگ هس رد اه ناتسهد یدنب حیس یارب ادشاب یم 4ا9 هب طوبرم تارییغت هنماد نیاربانب ،دشاب یم 4ا13 اب
 :میزادرپ یم یدنب حیس هب سپس و هدرک میسقت هس رب ار ددع

 یداصتقا-يتیعمج شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس 5-1-2 لودج
 اه ناتسهد DL هزادنا هعسوت حیس

 یاچ هرب ،کیب یلعرون 4اDL≥12 ≤4ا10 هتفای هعسوت

ا4 هعسوت لاح رد 11≥ DL≥10هیاپهوک ،تایب  4ا 

اDL≥4 ≤4ا13 (مورحم) هتفاین هعسوت  دیهانزارط ،زیرهک قآ ،یدنکنوسهاش  11

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم
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 يشزومآ شخب 2-5
 يشزومآ شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب هبتر 5-2-1 لودج

 Cio D.L یدنب ه تر 
  1 0.28 3.33 ئاچ هرب
  6 0.29 3.51 دیهانزارط
  9 0.42 5.11 کیب یلعرون
  0 0.48 5.83 تایب
  1 0.57 6.87 هیاپهوک
  2 0.73 8.89 زیرهک قآ
  0 0.92 11.17 ئدنکنوسهاش

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 یدنکنوسهاش ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتشیب و 4ا16 اب یاچ هرب ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتمک هکنیا هب هجوت اب
  نایا ،نگمه هورگ هس رد اه ناتسهد یدنب حیس یارب ادشاب یم 4ا02 هب طوبرم تارییغت هنماد نیاربانب ،دشاب یم 4ا63 اب
 :میزادرپ یم یدنب حیس هب سپس و هدرک میسقت هس رب ار ددع

 يشزومآ شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس 5-2-2 لودج

 اه ناتسهد DL هزادنا هعسوت حیس

 تایب ،کیب یلعرون ،دیهانزارط ،یاچ هرب 4اDL≥16 ≤4ا930 هتفای هعسوت
ا4 هعسوت لاح رد 240≥ DL≥930هیاپهوک  4ا 

اDL≥4 ≤4ا63 (مورحم) هتفاین هعسوت  یدنکنوسهاش ،زیرهک قآ  240

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 ينامرد-يتشادهب شخب 4-5
 ينامرد-يتشادهب شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب هبتر 5-4-1 لودج

 Cio D.L یدنب ه تر 
  1 0.54 6.11 دیهانزارط
  6 0.58 6.51 هیاپهوک
  9 0.62 6.93 ئاچ هرب
  0 0.77 8.61 کیب یلعرون
  1 0.77 8.66 زیرهک قآ
  2 0.78 8.79 تایب
  0 0.95 10.61 ئدنکنوسهاش

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

      ناتاسهد هاب طوابرم نازایم نیرتاشیب و 4ا01         ااب دایهانزارط ناتاسهد هاب طوابرم نازایم نیراتمک هاکنیا هب هجوت اب
  هاس رد  ااه  ناتاسهد  یدانب حیس یارب ادشاب یم 4ا10 هب طوبرم تارییغت هنماد نیاربانب ،دشاب یم 4ا13 اب یدنکنوسهاش
 :میزادرپ یم یدنب حیس هب سپس و هدرک میسقت هس رب ار ددع نیا ،نگمه هورگ

 ينامرد-يتشادهب شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس 5-4-2 لودج
 اه ناتسهد DL هزادنا هعسوت حیس
 هیاپهوک ،دیهانزارط ،یاچ هرب 4اDL≥01 ≤4ا202 هتفای هعسوت
ا4 هعسوت لاح رد 911≥ DL≥202زیرهک قآ ،تایب ،کیب یلعرون  4ا 

اDL≥4 ≤4ا13 (مورحم) هتفاین هعسوت  یدنکنوسهاش  911

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم
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 يطابترا شخب 3-5
 يطابترا شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب هبتر 5-3-1 لودج

 Cio D.L یدنب ه تر 
  1 0.47 4.02 زیرهک قآ
  6 0.53 4.5 تایب
  9 0.63 5.32 دیهانزارط
  0 0.7 5.9 ئاچ هرب
  1 0.73 6.23 هیاپهوک
  2 0.87 7.39 ئدنکنوسهاش
  0 0.88 7.45 کیب یلعرون

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

  کایب یلعرون ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتشیب و 4ا00 اب زیرهک قآ ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتمک هکنیا هب هجوت اب
  نایا ،نگمه هورگ هس رد اه ناتسهد یدنب حیس یارب ادشاب یم 4ا10 هب طوبرم تارییغت هنماد نیاربانب ،دشاب یم 4ا11 اب
 :میزادرپ یم یدنب حیس هب سپس و هدرک میسقت هس رب ار ددع

 يطابترا شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس 5-3-2 لودج
 اه ناتسهد DL هزادنا هعسوت حیس
 تایب ،زیرهک قآ 4اDL≥00 ≤4ا242 هتفای هعسوت
ا4 هعسوت لاح رد 600≥ DL≥242هیاپهوک ،دیهانزارط ،یاچ هرب  4ا 

اDL≥4 ≤4ا11 (مورحم) هتفاین هعسوت  یدنکنوسهاش ،کیب یلعرون 600

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 تامدخ-يناگرزاب شخب 5-5
 تامدخ-يناگرزاب شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب هبتر 5-5-1 لودج

 Cio D.L یدنب ه تر 
  1 0.63 5.47 کیب یلعرون
  6 0.63 5.51 هیاپهوک
  9 0.69 5.99 دیهانزارط
  0 0.74 6.43 ئاچ هرب
  1 0.75 6.54 زیرهک قآ
  2 0.76 6.6 تایب
  0 1 8.78 ئدنکنوسهاش

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

      ناتاسهد هاب طوابرم نازایم نیرتاشیب و 4ا92       ااب کایب یلعروان ناتاسهد هاب طوابرم نازیم نیرتمک هکنیا هب هجوت اب
 هو  راگ هاس رد اه ناتسهد یدنب حیس یارب ادشاب یم 4ا09 هب طوبرم تارییغت هنماد نیاربانب ،دشاب یم 1 اب یدنکنوسهاش
 :میزادرپ یم یدنب حیس هب سپس و هدرک میسقت هس رب ار ددع نیا ،نگمه

 تامدخ-يناگرزاب شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس 5-5-2 لودج
 اه ناتسهد DL هزادنا هعسوت حیس
 زیرهک قآ ،یاچ هرب ،دیهانزارط ،هیاپهوک ،کیب یلعرون 4اDL≥92 ≤4ا910 هتفای هعسوت
ا4 هعسوت لاح رد 201≥ DL≥910تایب  4ا 

اDL≥4 ≤1 (مورحم) هتفاین هعسوت  یدنکنوسهاش 201

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم
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 ييانبريز شخب 6-5
 ييانبريز شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب هبتر 5-6-1 لودج

 Cio D.L یدنب ه تر 
  1 0.42 2.5 دیهانزارط
  6 0.59 3.54 هیاپهوک
  9 0.64 3.81 زیرهک قآ
  0 0.65 3.88 ئاچ هرب
  1 0.76 4.53 ئدنکنوسهاش
  2 0.77 4.6 کیب یلعرون
  0 0.93 5.53 تایب

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

      ااب تاایب ناتاسهد هاب طوابرم نازیم نیرتشیب و 4ا60 اب دیهان زارط ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتمک هکنیا هب هجوت اب
4ا3     نایا ،ناگمه هوراگ هس رد اه ناتسهد یدنب حیس یارب ادشاب یم 4ا11 هب طوبرم تارییغت هنماد نیاربانب ،دشاب یم 9
 :میزادرپ یم یدنب حیس هب سپس و هدرک میسقت هس رب ار ددع

 ييانبريز شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس 5-6-2 لودج
 اه ناتسهد DL هزادنا هعسوت حیس
 هیاپهوک ،دیهانزارط 4اDL≥60 ≤4ا31 هتفای هعسوت
ا4 هعسوت لاح رد 20≥ DL≥31یدنکنوسهاش ،یاچ هرب ،زیرهک قآ  4ا 

اDL≥4 ≤4ا93 (مورحم) هتفاین هعسوت  تایب ،کیب یلعرون 20

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 یرادا -يسایس شخب 7-5
 یرادا -يسایس شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب هبتر 5-7-1 لودج

 Cio D.L یدنب ه تر 
  1 0.4 3 دیهانزارط
  6 0.45 3.36 ئاچ هرب
  9 0.64 4.8 زیرهک قآ
  0 0.65 4.89 هیاپهوک
  1 0.69 5.23 کیب یلعرون
  2 0.77 5.82 تایب
  0 0.91 6.87 ئدنکنوسهاش

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 یدنکنوسهاش ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتشیب و 4ا0 اب دیهان زارط ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتمک هکنیا هب هجوت اب
  نایا ،نگمه هورگ هس رد اه ناتسهد یدنب حیس یارب ادشاب یم 4ا11 هب طوبرم تارییغت هنماد نیاربانب ،دشاب یم 4ا13 اب
 :میزادرپ یم یدنب حیس هب سپس و هدرک میسقت هس رب ار ددع

 یرادا -يسایس شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس 5-7-2 لودج
 اه ناتسهد DL هزادنا هعسوت حیس
 یاچ هرب ،دیهانزارط 4اDL≥0 ≤4ا01 هتفای هعسوت
ا4 هعسوت لاح رد 00≥ DL≥01کیب یلعرون ،هیاپهوک ،زیرهک قآ 4ا 

اDL≥4 ≤4ا13 (مورحم) هتفاین هعسوت  یدنکنوسهاش ،تایب 00

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم



 37 ...یاهوگلا هئارا و ییاتسور یاه هاگتنوکس یدنب حطس

 ود ،یرادا -     یاسایس شاخب رد ،هوااس ناتاسرهش ناتاسهد 0 دادعت زا 4391 لاس رد ،دهد یم ناشن جیاتن هک روینامه
 ادنشاب یم هتفای هعسوت یاه ناتسهد ناونع هب 4ا01 ات 4ا0 نیب هعسوت هجرد ندوب اراد اب یاچ هرب و دیهانزارط ناتسهد
   ناوانع هاب 4ا00  اات 4ا01         هعاسوت هاجرد ندواب اراد ااب کایب یلعروان و هایاپهوک ،زایرهک  قآ ناتاسهد هس نیننمه
  هاب 4ا13  اات 4ا00 هعسوت هجرد ندوب اراد اب یدنکنوسهاش و تایب ناتسهد ود و دشاب یم هعسوت لاح رد یاه ناتسهد
 ادنشاب یم شخب نیا رد (مورحم) هتفاین هعسوت یاه ناتسهد ناونع
 یدبلاک شخب 8-5

 یدبلاک شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب هبتر 5-8-1 لودج
 Cio D.L یدنب ه تر 
  1 0.25 2.24 ئاچ هرب
  6 0.38 3.31 کیب یلعرون
  9 0.52 4.58 دیهانزارط
  0 0.7 6.16 هیاپهوک
  1 0.73 6.44 زیرهک قآ
  2 0.73 6.39 تایب
  0 0.8 7.03 ئدنکنوسهاش

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 یدنکنوسهاش ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتشیب و 4ا16 اب یاچ هرب ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتمک هکنیا هب هجوت اب
   نایا ،ناگمه هورگ هس رد اه ناتسهد یدنب حیس یارب ادشاب یم 4ا11 هب طوبرم تارییغت هنماد نیاربانب ،دشاب یم 4ا1 اب
 :میزادرپ یم یدنب حیس هب سپس و هدرک میسقت هس رب ار ددع

 یدبلاک شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس 5-8-2 لودج
 اه ناتسهد DL هزادنا هعسوت حیس
 کیب یلعرون ،یاچ هرب 4اDL≥16 ≤4ا990 هتفای هعسوت
ا4 هعسوت لاح رد 212≥ DL≥990دیهانزارط 4ا 

اDL≥4 ≤4ا1 (مورحم) هتفاین هعسوت  یدنکنوسهاش ،تایب ،زیرهک قآ ،هیاپهوک 212

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 يبهذم -يگنهرف شخب 9-5
 يبهذم -يگنهرف شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب هبتر 5-9-1 لودج

 Cio D.L یدنب ه تر 
  1 0.51 4.62 کیب یلعرون
  6 0.55 4.98 دیهانزارط
  9 0.65 5.88 ئاچ هرب
  0 0.7 6.35 هیاپهوک
  1 0.72 6.58 تایب
  2 0.77 6.95 زیرهک قآ
  0 0.97 8.8 ئدنکنوسهاش

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

      ناتاسهد هاب طوابرم نازایم نیرتاشیب و 4ا11       ااب کایب یلعروان ناتاسهد هاب طوابرم نازیم نیرتمک هکنیا هب هجوت اب
  هاس رد  ااه  ناتاسهد  یدانب حیس یارب ادشاب یم 4ا20 هب طوبرم تارییغت هنماد نیاربانب ،دشاب یم 4ا03 اب یدنکنوسهاش
 :میزادرپ یم یدنب حیس هب سپس و هدرک میسقت هس رب ار ددع نیا ،نگمه هورگ
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 يبهذم -يگنهرف شخب رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس 5-9-2 لودج
 اه ناتسهد DL هزادنا هعسوت حیس

 یاچ هرب ،دیهانزارط ،کیب یلعرون 4اDL≥11 ≤4ا922 هتفای هعسوت
ا4 هعسوت لاح رد 211≥ DL≥922زیرهک قآ ،تایب ،هیاپهوک 4ا 

اDL≥4 ≤4ا03 (مورحم) هتفاین هعسوت  یدنکنوسهاش 211

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 اه شخب لک 11-5
 اه شخب لک رد يمونوسکات لدم ساسا رب ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب هبتر 5-11-1 لودج

 Cio D.L یدنب ه تر 

  1 0.55 4.96 دیهانزارط
  6 0.56 4.95 ئاچ هرب

  9 0.63 5.58 کیب یلعرون

  0 0.66 5.97 هیاپهوک

  1 0.71 6.48 زیرهک قآ

  2 0.72 6.34 تایب

  0 0.89 8.14 ئدنکنوسهاش

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

      ناتاسهد هاب طوابرم نازایم نیرتاشیب و 4ا11  ااب        دایهان زاراط ناتاسهد هاب طوابرم نازایم نیراتمک هکنیا هب هجوت اب
  هاس رد  ااه  ناتاسهد  یدانب حیس یارب ادشاب یم 4ا09 هب طوبرم تارییغت هنماد نیاربانب ،دشاب یم 4ا31 اب یدنکنوسهاش
 :میزادرپ یم یدنب حیس هب سپس و هدرک میسقت هس رب ار ددع نیا ،نگمه هورگ

 اه شخب لک رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس 5-11-2 لودج
 اه ناتسهد DL هزادنا هعسوت حیس

 هیاپهوک ،کیب یلعرون ،یاچ هرب ،دیهانزارط 4اDL≥11 ≤4ا922 هتفای هعسوت

 تایب ،زیرهک قآ 4اDL≥922 ≤4ا200 هعسوت لاح رد

 یدنکنوسهاش 4اDL≥200 ≤4ا11 (مورحم) هتفاین هعسوت

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

  رااهچ ، ااه  شاخب  لاک عومجم رد ،هواس ناتسرهش ناتسهد 0 دادعت زا 4391 لاس رد ،دهد یم ناشن جیاتن هک روینامه
   ناوانع هاب 4ا922  اات 4ا11       نیاب هعاسوت هاجرد ندواب اراد ااب هایاپهوک و کیب یلعرون ،یاچ هرب ،دیهانزارط ناتسهد
  اات 4ا922    نیاب هعاسوت هاجرد ندوب اراد اب تایب و زیرهک قآ ناتسهد ود نیننمه ادنشاب یم هتفای هعسوت یاه ناتسهد
  هاب 4ا31 هعسوت هجرد ندوب اراد اب یدنکنوسهاش ناتسهد اهنت و دشاب یم هعسوت لاح رد یاه ناتسهد ناونع هب 4ا200
 ادشاب یم اه شخب لک عومجم رد (مورحم) هتفاین هعسوت ناتسهد ناونع

 ناگدنراگن :ع نم  اه شخب لک رد يمونوسکات لدم ساسا رب اه ناتسهد يگتفاي هعسوت یدنب حطس هشقن
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 :یددع یمونسکات لدم هب هجوت اب هواس یاه ناتسهد یگتفای هعسوت یلک جیاتن ا2
  هاتفاین هعسوت ناتسهد 9 و هعسوت لاح رد ناتسهد 6 ،هتفای هعسوت ناتسهد 6 شخب نیا رد :یداصتقا-يتیعمج شخب
 ادشاب یم دیهانزارط ناتسهد زین نیرت هتفاین هعسوت و کیب یلعرون هنیمز نیا رد ناتسهد نیرت هتفای هعسوت ادنشاب یم
    هاتفاین هعاسوت ناتاسهد 6      و هعاسوت لااح رد ناتاسهد کای ،هاتفای هعسوت ناتسهد 0 شخب نیا رد :يشزومآ شخب
 ادشاب یم یدنکنوسهاش ناتسهد زین نیرت هتفاین هعسوت و یاچ هرب هنیمز نیا رد ناتسهد نیرت هتفای هعسوت ادنشاب یم
      هعاسوت ناتاسهد کای و هعاسوت لااح رد ناتسهد 9 ،هتفای هعسوت ناتسهد 9 شخب نیا رد :ينامرد-يتشادهب شخب
      یدنکنواسهاش ناتاسهد زاین نیرات هاتفاین هعسوت و یاچ هرب هنیمز نیا رد ناتسهد نیرت هتفای هعسوت ادنشاب یم هتفاین
 ادشاب یم
 ا دناشاب ی ام هتفاین هعسوت ناتسهد 6 و هعسوت لاح رد ناتسهد 9 ،هتفای هعسوت ناتسهد 6 شخب نیا رد :يطابترا شخب
 ادشاب یم یدنکنوسهاش ناتسهد زین نیرت هتفاین هعسوت و زیرهک قآ هنیمز نیا رد ناتسهد نیرت هتفای هعسوت
   هعاسوت ناتاسهد کی و هعسوت لاح رد ناتسهد کی ،هتفای هعسوت ناتسهد 1 شخب نیا رد :تامدخ-يناگرزاب شخب
 ادشاب یم یدنکنوسهاش زین نیرت هتفاین هعسوت و کیب یلعرون هنیمز نیا رد ناتسهد نیرت هتفای هعسوت ادنشاب یم هتفاین
 ا دناشاب یم هتفاین هعسوت ناتسهد 6 و هعسوت لاح رد ناتسهد 9 ،هتفای هعسوت ناتسهد 6 شخب نیا رد :ييانبريز شخب
 ادشاب یم تایب زین نیرت هتفاین هعسوت و دیهانزارط هنیمز نیا رد ناتسهد نیرت هتفای هعسوت
    هاتفاین هعاسوت ناتاسهد 6  و هعاسوت لاح رد ناتسهد 9 ،هتفای هعسوت ناتسهد 6 شخب نیا رد :یرادا -يسایس شخب
 ادشاب یم یدنکنوسهاش زین نیرت هتفاین هعسوت و دیهانزارط هنیمز نیا رد ناتسهد نیرت هتفای هعسوت ادنشاب یم
 ادنشاب یم هتفاین هعسوت ناتسهد 0 و هعسوت لاح رد ناتسهد کی ،هتفای هعسوت ناتسهد 6 شخب نیا رد :یدبلاک شخب
 ادشاب یم یدنکنوسهاش زین نیرت هتفاین هعسوت و یاچ هرب هنیمز نیا رد ناتسهد نیرت هتفای هعسوت
       هعاسوت ناتاسهد کای و هعاسوت لااح رد ناتاسهد 9 ،هتفای هعسوت ناتسهد 9 شخب نیا رد :يبهذم -يگنهرف شخب
 ادشاب یم یدنکنوسهاش زین نیرت هتفاین هعسوت و کیب یلعرون هنیمز نیا رد ناتسهد نیرت هتفای هعسوت ادنشاب یم هتفاین
    و هعاسوت لااح رد ناتاسهد 6 ،هتفای هعسوت ناتسهد 0 هک داد ناشن لدم نیا رد اه صخاش لک جیاتن :اه صخاش لک
     زاین نیرات هاتفاین هعاسوت و  دایهانزارط   هانیمز نایا رد ناتسهد نیرت هتفای هعسوت ادنشاب یم هتفاین هعسوت ناتسهد کی
 ادشاب یم یدنکنوسهاش ناتسهد

 یددع يمونوسکات لدم رد فلتخم یاه شخب رد اه ناتسهد یاه هبتر :1-5 لودج

 یمونوسکات
 هعسوت رد ناتسهد نیرخآ و نیلوا اه ناتسهد دادعت

 رخآ ناتسهد لوا ناتسهد هتفاین هعسوت هعسوت لاح رد هتفای هعسوت

 یدنکنوسهاش دیهانزارط 1 6 0 57.1 اه شخب لک

 دیهانزارط کیب یلعرون 9 6 6 28.6 یداصتبا-یتیعمج شخب

 یدنکنوسهاش یاچ هرب 6 1 0 57.1 یشزومآ شخب
 یدنکنوسهاش یاچ هرب 1 9 9 42.9 ینامرد-یتشادهب شخب

 یدنکنوسهاش زیرهک قآ 6 9 6 28.6 یطا ترا شخب

 یدنکنوسهاش کیب یلعرون 1 1 1 71.4 تامدخ-یناگرزاب شخب

 تایب دیهانزارط 6 9 6 28.6 ییانبریز شخب

 یدنکنوسهاش دیهانزارط 6 9 6 28.6 یرادا -یسایس شخب

 یدنکنوسهاش یاچ هرب 0 1 6 28.6 ید لاک شخب

 یدنکنوسهاش کیب یلعرون 1 9 9 42.9 ی هذم -یگنهرف شخب



 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 17

 تاداهنشیپ .7
   یدانب هاقینم یارب هک ییاهرایعم نیرت مهم .اه ناتسهد یلعف تیعضو هب هجوت اب ینیمزرس یدنب هقینم رد یرگنزاب ا1
 ی ااه  نااکم  ذوازن  هزواح ،یگنهرف ینگمه ،یعی ط ینگمه ،تیعمج صخاش :زا دنترا ع تفرگ رظن رد ناوت یم دیدج
 اینیمزرس یشخب لداعت و یا هلصاف طباور و یزکرم

   هاتفای هعاسوت رتمک یاه ناتسهد هژیو هب و فلتخم یاه ناتسهد رد یراذگ هیامرس و یداصتبا یاه تیبولیم داجیا ا6
   و یزروااشک و یدایلوت و یعامتجا و ییانبریز تامدخ تاسیسات رارقتسا قیرط زا یدنکنوسهاش هلمج زا ناتسرهش
 اتایب و زیرهک قآ ،یدنکنوسهاش دننام ییاه ناتسهد رد هژیو هب میقتسم ریغ و میقتسم یاه تیامح
  تایعمج بذج تهج قطانم یخرب رد یگدنز تالیهست و تاناکما رارقتسا و یعامتجا و یلغش یاه هبذاج داجیا ا9
  قطاانم زا اه ترجاهم تهج و هدش اجنآ رد اه یراذگ هیامرس شیازفا و یداصتبا قنور ب س لماع نیا اقطانم نیا هب
 ازیرهک قآ و یدنکنوسهاش یاه ناتسهد رد هژیو هب دبای یم رییغت قطانم نیا هب هتفرشیپ
        هاتفای هعاسوت راتمک ییاتاسور قطاانم رد یتبراض یانارمع یاه همانرب یارجا :هداتفا بقع قطانم هب هعسوت قیرزت ا0
     و رااک یوراین بذاج یاراب اهنآ رد یعامتجا هافر داجیا و یگدنز حیس و هنارس دمآرد ندرب الاب روظنم هب ناتسرهش
 اتسا ناتسا مورحم و هتفاین هعسوت قطانم هعسوت رگید یاه شور زا ،تمس نآ هب هیامرس
        ثاداحا و یراذاگ هیامراس یاراب ااهنآ قیواشت و ناتاسرهش  نداعم و تعنص نا حاص زا ینف و یلام یاه تیامح ا1
   هاتفای هعاسوت رتمک یاه ناتسهد هژیو تیولوا اب ناتسرهش ییاتسور قطانم رد یتامدخ و یدیلوت و یتعنص یاهدحاو
 ازیرهک قآ و یدنکنوسهاش
 یناتسرهش یاه هجدوب و ترا تعا رد زیرهک قآ و یدنکنوسهاش هلمج زا رادروخرب رتمک یاه ناتسهد مهس شیازفا ا2
 اهعسوت تیلباب یاراد یاهاضف هب یفاک هجوت و
 روظنم نیا هب و دشاب ربراک و یتعنص یاه هژورپ تمس هب دیاب ناتسرهش ییاتسور یحاون یزیر همانرب درکیور رییغت ا0
 .ددرگ عباو رثؤم دناوت یم ییاتسور قطانم رد طسوتم و کچوک عیانص و اه هاگراک داجیا و تعنص شخب یاقترا

 عبانم
 ایمالسا دازآ هاگشناد تاراشتنا ،لوا پاچ ،یا هیحان یزیر همانرب یاه شور و لوصا ،6191 ،یجالعتسا اضریلع و نیسح ،شیاسآ
91 ،لکیام ،ورادوت     ،یدااصتبا كرادام زاکرم ،هجدوب و همانرب نامزاس تاراشتنا ،لوا پاچ ،یداجرف یلعمالغ مجرتم ،موس ناهج رد یداصتبا هعسوت ،40

 ایعامتجا
 اتمس ،نارهت ،اه شور و اه هاگدید :ییاتسور هعسوت یزیر همانرب رب یا همدقم ،(0191) ،دومحم ،روپ هعمج
  هراماش ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج هلجم رد ،جدننس ناتسرهش رد ییاتسور یحاون یگتفای هعسوت حویس لیلحت و شجنس ،(9191) ااضردمحم ،یناوضر

 ا9191 ناتسمز و زییاپ ،9
 ا(ینونک طیارش و میهازم ،هقباس) نیمزرس شیامآ تاعلایم ،4191 ،یزیر همانرب و تیریدم نامزاس
     سنارازنک نیالوا تالااقم هاعومجم -   دهاشم رهاش یحاوان یگتفای هعسوت حیس نییعت ،1191 ،اضر دیمح ،یرباب ،ارهز ،یئایض زیرلگ ،رصان ،یشونهاش

 190-460 صص ،یرهش تیریدم و یزیر همانرب
 .نیورآ رشن ،نارهت ،یزیر همانرب و یداصتبا هعسوت ،2091 ،مانهش ،یرهاط
 انارهت ،لوا پاچ ،نی شوخ تاراشتنا ،(اه کینکت و اه یروئت) یا هقینم هعسوت و یزیر همانرب ،4191 ،لیلخ ،یرتنالک
91 ،ناریا رامآ زکرم  ایزکرم ناتسا نکسم و سوزن یرامشرس یمومع جیاتن ،43
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