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 یرهش رادیاپ تالحم درکیور رب دیکات اب یرهش تالحم یرادیاپ شجنس
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 يتشور داژندحا نسحم
 ناریا ،ناجنز ،ناجنز هاگشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج رایشناد

 1یدیمح یدمحم هیمس
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 يناحبس تخبون
 ناریا ،نارهت ،ناگ خن و ناوج نارگشهوژپ هاگشاب ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد

 36/24/2391 :هلاقم شریذپ خیرات   6/94/2391 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 همادا رد و یلحم سایقم رد و یاهلحم هعسوت بلاق رد اهنت این رادیاپ هعسوت ققحت یرهش یگدنز لولس ناونع هب هلحم ندش حرطم اب
  یگدهنز اهرهش رد ناهج مدرم دصرد 17 زا  یب رضاح لاح رد هکنیا هب هجوت اب .دش لابند نک لمع یلحم و  یدنایب یناهج رکفت
     رد ار ههعماج تهسکش اهی تهیقفوم دناوتیم اهرهش رد هعسوت یرادیاپ و تفرشیپ نالک سایقم رد و تالحم هعسوت یهوحن .دننکیم
  رادهیاپ ه    عهسوت یهسررب فدهه اهب  هوهپ نیا .دیامن نییعت هریغ و یدبلاک و یعامتجا ،یطیحم تسیز ،یداصتقا تالکشم لح ربارب
 رادیاپ هعسوت صراش 17 زا هدافتسا اب دشابیم روشک مادناهنایم یاهرهش زا یکی هک بنودنایم رهش هناگ کییس تالحم رد یرهش
 یاه شور هعومجم زا این تاعالطا لیلحت و هیاجت یارب .دشابیم یاهسیاقم -یلیلحت این نن شور و یدربراک قیقحت  ون .دزادرپیم
   ییاههن یدهنبهبتر رد لیلحت و هیاجت یاه شور زا هدمن تسدب جیاتن قبط .تسا هدش هدافتسا (MADM) هرایعم دنچ یریگمیمصت
     تالهحم تیعهضو ندهش رهت   نهشور یارهب .دهناهتفرگ رارق موس ات لوا هاگیاج رد بیترت هب سابع هدااماما و یدنرز ،یلحاس تالحم
   رد ههلحم تهشه  ًااهعومجم  یدهنب  فهیط نهیا رد هک دندش یدنبهبتر بولطمان و بولطم همین ،بولطم تیعضو اب فیط هس رد یرهش
-  یهم رههش  طس رد اهنن زاتمم تیعقوم زا ررأتم رتشیب هک دناهتفرگ رارق هعسوت یاه صراش زا یرادروررب ظاحل زا بولطم هاگیاج
   ناهمز رورهم هب هک اهنن ندوب ییاتسور هشیر زا ررأتم رتشیب هک .دنراد رارق بولطمان تیعضو اب موس فیط رد هلحم هد لباقم رد .دشاب
 .تسا هدش هئارا یاهلحم رادیاپ هعسوت دوبهب تهج یتاداهنشیپ تیاهن رد دناهدش قحلم رهش هدودحم هب

 
 .بآودنایم ،هرایعم دنچ یریگمیمصت یاه شور ،هلحم ،رادیاپ هعسوت :ناگهژاودیلک
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   همدقم
  شاقن اه نآ ادنوشیم بوسحم اهروشک یداصتبا دشر روتوم و لغاشم عاونا یلصا هناخ یرهش نالک قطانم و اهرهش
      درا ن رد مداقم طاخ یرهاش یحاوان لاح نیع رد ،دننکیم یزاب یداصتبا تیبالخ و یروآون زکارم ناونع هب یدیلک
     هاب اهرهاش نایا متاسیب نرب رد ا(hubner,2009:5) دوریم رامش هب یییحم تسیز یرادیاپ و یعامتجا ماجسنا یارب
        ماجاسنا رد یاساسا راییغت کای هاب راجنم نایا هک ادناهدش یتامدخ و تراجت زکرم هب لید ت یتعنص زکارم زا جیردت
 ,Scholte ) تاسا    هداش هدواب رات   یواب رایاسب ااههناخراک و عیانص فارطا رد هک یتالحم رد رتشیب ًاال ب هک یعامتجا

2002:14& CoE, 2008:6). ناامز زورام هب یگدنز طیحم رب نآ تارثا و ،ینیشنرهش و رهش شرتسگ لاور نیمه هب   
 ی هاهد رد هکنیا ات ،دش یرهش یاهطیحم رد یتخانش ناسنا و ییایفارغج تاعلایم رد هژیو هب هدمع عوضوم هب لید ت
  ترابره اgiradet.H:1999,9))  دامآدیدپ یملع تاشرازگ و یسایس تاعلایم و تایبدا رد رادیاپ رهش عوضوم 4331
    هدانیآ هاک ینااکم ا درواخ ی ام مبر اهنآ رد اهناسنا تشونرس هک تسا یناکم متسیب نرب یاهرهش :دسیونیم تیدارگ
 رد اgiradet.H:1999) ) تاشاد   داهاوخن دواجو رادیاپ رهش نودب رادیاپ ناهج ادش دهاوخ نییعت اهنآ رد هرک تسیز
    داشر تاسا داقتعم یو نیننمه اتسا هدش هتخانش دشر رد یرادیاپ داجیا لماع نیرتمهم ناونع هب اهرهش هنایب نیا
 ,Erik Moen ) تاسا    هتاسباو دانراد یدااصتبا دشر رد مهم شقن هک ییاهرهش و ینیشنرهش رب رتشیب ،یناهج داصتبا

 ا(2001:12
  بوچرااهچ رد  راصاعم  ینااسنا  هاعماج تخاس و لکش یراگزاس شلاچ یارب هک تسا یدیدج یهژاو رادیاپ هعسوت
  تافای  دالوت 4131 ی هاهد رد رادیاپ هعسوت هژاو اتسا هدش فیرعت یییحم تیامح قیرط زا (هعسوت) هدنیآ تفرشیپ
  مدرام هک یییحم تخاس تیهام و یییحم لباقتم یاهشنک ،یناسنا عماوج تامادبا یعباو یراگزاس موهزم نآرد هک
  هالمج زا  یزایرهمانرب فلتخم بتاکم تسکش یپ رد هیرظن نیا ا(9 :1091 ،تویلا) تسا هتزهن دننکیم یگدنز نآ رد
 هاقینم  یالم یناهج تسیز طیحم رب برخم زاثآ و یگدنز بولیم طیارش هب ییاناوت مدع رد مسینردماسپ و مسینردم
  لااس رد  وریناژودوایر رد  نیامز  سنارازنک  لیکاشت  ااب ا(109 :4191 ،یراایز) تشاذگ دوجو هصرع هب اپ یلحم و یا
  تافایهر رد عماوج تکراشم نآ رد هک دش هدناوخارف یدج شلاچ هب ناهج رساترس رد رادیاپ هعسوت عوضوم ،6331
  نیمأات  ،رادایاپ  ۀعاسوت  یلاصا  فداه هک ییاجنآ زا دیکأت رهش رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم تیعضو دو هب و ءاقترا
  هزواح رد ریخا ههد رد تدشب هک ییاهدحاو زا یکی ا(Cullingworth& Nadin,2002: 224) دیدرگ یساسا یاهزاین
   مواهزم نایا هتشذگ هب ت سن هک دشابیم یرهش هلحم دحاو تسا هتفرگ رارب هجوت دروم یرهش تکراشم و تیریدم
 تسد زا ار دوخ یلصا تیوه و موهزم یزورما یاهرهش زا یرایسب رد یتح تسا هدش گنرمک رایسب رضاح لاح رد
   دراوام زا یرایاسب   رد و هتاشاد رهاش هعسوت رد یساسا یشقن یرهش تامیسقت زا دحاو نیا مالیا میدب زا اتسا هداد
   رد یدایدج دراکیور یاهلحم رادیاپ هعسوت اتسا هتشاد تسرد رد ار رهش کی هرادا تردب یرهش تالحم زا یخرب
   حیاس رد رادایاپ یا هعاسوت هب لین تهج نازوت ظزح و یربارب و تلادع اهنآ فده نیرتمهم هک دشابیم یزیرهمانرب
       یرهاش تافاب رد ماایالا میداب زا هالحم داحاو   ماهم و صااخ هاگیاج و ،شیپ بلایم هب هجوت اب ادشابیم رهش کی
   شهوژاپ رد نیارباانب ا ددراگ ی ام  سااسحا شیب زا شیب اهرهش رد مهم دحاو نیا هعسوت هب هجوت ترورض نامروشک
         ناتاسا کیژتارتاسا تایعبوم ااب و ماهم یاهرهاش زا هاک بآودانایم مادناهنایم رهش رد درکیور نیا یسررب هب رضاح
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     هاب زاین تالاحم راگید و تسا هدوب هلحم دنچ رهش شیادیپ هیلوا هتسه اتسا هدش هتخادرپ دشابیم یبرغناجیابرذآ
    لااح نایا ااب یلو تسین دایز رهش تحاسم هکنیا دوجو اب ادنهتفرگ لکش لکش هب ییاتسور طاقن دنویپ اب نامز زورم
-  یام یروراض رهش رد رادیاپ و لداعتم یا هعسوت هب لین تهج هعسوت رد نازوت یراربرب هک دشابیم هلحم 19 یاراد
   راما نیلواسم یوس زا بسانم یاه حرط و اههمانرب تالحم زا کی ره یاهتیفرظ و اهتیلباب نازیم هب هجوت اب ات ادشاب
     راکیور حیراشت و عواضوم تاایبدا هب رصتخم هراشا اب همادا رد اددرگ ذاختا یرهش یگدنز رتشیب هچره دو هب تهج
 ادش دهاوخ هتخادرپ رهش تالحم زا کی ره هاگیاج یسررب هب یاهلحم رادیاپ هعسوت

   اتاسا هداش اهرهش یلخاد تامیسقت و درخ حویس رد صوصخلایلع رادیاپ هعسوت هب یدج هجوت ریخا یاهههد رد
 –  یالخاد ) ااهنآ    زا یداداعت هاب رایز رد هک تسا هتفرگ ماجنا هنیمز نیا رد یددعتم یاه شور اب یناوارف تاقیقحت و
     و یاناذا قایقحت هاب ناواتیم یاهلحم رادیاپ هعسوت هنیمز رد یلخاد یاهشهوژپ هلمج زا :تسا هدش هراشا (یجراخ
 91  هاقینم یا هالحم رادیاپ هعسوت یاه صخاش یسررب" ناونع تحت یاهلاقم رد ناشیا درک هراشا (6391) شناراکمه
  و ااه    یاسرتسد و تااناکما نازایم راظن زا یدنبه تر و تالحم نیب اهیرباربان و اهتوازت تخانش فده اب "ناهزصا
      ظااحل زا یزروااشک هالحم هاک تاسا نآ رگنایب قیقحت زا لصاح جیاتن ادناهتخادرپ سیسپات شور اب اهنآ زا یدنمرهب
       یراتمک یرادایاپ زا راایز غااب هالحم و دراد راراب 91  هاقینم  راگید تالحم هب ت سن یرتالاب ه تر رد رادیاپ هعسوت
    ،ناراهت رهاش نالاک رد یا هالحم یهعسوت درکیور"ناونع اب رگید یاهلاقم رد (6391) یمراص و ینف اتسا رادروخرب
 نومزآ و تخانش فده اب ،نارهت رهشنالک هژیو هب اهرهشنالک تالکشم هب هراشا اب ،0 یهقینم یاهلحم :هعلایم دروم
-  یام نااشن لصاح جیاتن ادناهتخارپ یاهمانشسرپ شور اب ،یرهش دیدج تیریدم ماظن رد یروحم هلحم نیون رکیور
   حیاس رد رادایاپ ی  هعاسوت قاقحت طیارش اب یبا ینا هنوگنیه راهب یهلحم رب مکاح یهعسوت یاهراک و زاس هک دهد
   اتاسا یروراض یلحم یرادیاپ تمس هب تکرح و یلعف دنور یداینب تارییغت داجیا یارب یزیرهمانرب و درادن یلحم
 و  ااه  صخااش یسررب هب ،نارهت رهشنالک یرادیاپ یاتسار رد یاهلحم هعسوت ناونع اب یباتک رد زین (4391) یموصعم
    تالکاشم لاح یاراب نارهت یرادرهش هطوبرم ناریدم هدازتسا تهج رد نارهت رهشنالک رادیاپ هعسوت رد رثؤم لماوع
  هعاسوت "  ناوانع ااب (3191)  ناایرکاذ  منااخ قیقحت هب ناوتیم رگید تاقیقحت زا اتسا هتخادرپ نارهت نادنورهش رهش
   رهاش رد یرهاش رادیاپ هعسوت "ناونع اب (0191) یریشم و مدقم یمیحر نایابا ،دزی ناتسا یاهرهش رد یرهش رادیاپ
  هرااشا یا  هالحم رادایاپ هعسوت رد مدرم تکراشم یشزیگنا یاهراکهار "ناونع هب (6391) ییاغود یابا هلاقم و ،مالیا
    رادایاپ هعاسوت یااهیگژیو"ناونع اب (0146)1نئوتسا قیقحت هب ناوتیم زین ثح م نیا رد یجراخ تاقیقحت زا ادومن
 راتخاس یسررب هب هک ،دنله روشک رد یگدنز طیارش دو هب و یرهش یزاسزاب رد مهم یاهشلاچ هب هراشا اب "یاهلحم
    زا لاصاح جیااتن اتاسا     هاتخادرپ یالیلحت و یزیاصوت شور ااب یرهش یزاسزاب یاههمانرب رد یداصتبا و یعامتجا
    و دراط زا باانتجا و یااه   یربارباان شهااک رد ماهم لئاسم زا یعامتجا تفاب رد رییغت هک تسا نآ زا یکاح یسررب
 "    ناوانع ااب راگید یاشهوژپ رد (4146)6 ااکیناب نیننمه ادشابیم یرهش یحاون لخاد رد مورحم یاههورگ ییاجباج
    ،هاتخادرپ رهاش نایا رد رادیاپ هعسوت یاه صخاش یسررب هب "9نکوا اگروت :یدروم هنومن رادیاپ هعسوت یاه صخاش
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     عاوانا هاب هرااشا ااب " یژوالونکت و یزیرهمانرب موهزم :رادیاپ رهش"ناونع تحت دوخ یهمانایاپ رد (1446) نوم کیرا
 شور      زا هدازتاسا ااب رهاش رد یرادایاپ یاسررب هب یرهش یاهزاس و تخاس رد یرهش تاماقم و نارگیزاب نوگانوگ
(ANT)1 شقن هب هراشا اب یو اتسا هتخادرپ هک ش نارگیزاب هیرین NGO ناوانع هاب ار یالحم مدرام و تعناص ،ااه       
 (1446) 6 سئاان رتیپ هلاقم هب ناوتیم زین رگید یاهشهوژپ زا اتسا هدومن یفرعم رادیاپ رهش هعسوت رد یلصا رگیزاب
   ناوانع ااب (4146) 9   راامویب دنماشزرا شرازاگ نونمه ییاهشرازگ ،رادیاپ هعسوت و یرهش یزیرهمانرب ناونع تحت
    تالاحم رد رادایاپ هعاسوت ای (SUN) درکیور هب فازش تروص هب هک ،یرهش تالحم یرادیاپ رد یعامتجا باختنا
   نایا هاک ،یا    هالحم یرادایاپ هعاسوت ناوانع اب (6146) 0یلراک شراکمه و کلاف شرازگ و ،تسا هدش هراشا یرهش
 یا   هالحم رادایاپ هعاسوت شرازگ تیاهن رد و اتسا هتشاد یاهلحم رادیاپ هعسوت درکیور رب یرتشیب دیکات زین شرازگ
  راگید تاقیقحت اب قیقحت نیا زیامت هجو ادرک هراشا دیسر ماجنا هب 1146 لاس رد هک یرتنوار فزوج هورگ طسوت هک
    رهاش تالاحم زا کایره   هعاسوت حیاس و هاگیاج یسررب رد فلتخم یمک یاه شور ماغدا رد ی یکرت شور دربراک
 .دشابيم بآودنایم
      و هعاسوت ینااهج نویاسمک طاسوت هاک ام كرتشم هدنیآ شرازگ رد 0131 لاس رد راب نیلوا یارب رادیاپ هعسوت هژاو
  رد اتاسا هدش هتخانش زین دنلتنارب شرازگ ناونع هب نیننمه شرازگ نیا ادیدرگ حریم دوب هدش رشتنم تسیز طیحم
 یاهلسن یاهزاین نتخادنا هرطاخم هب نودب ار ناسنا یاهزاین هک یاهعسوت :زادنترا ع رادیاپ هعسوت موهزم شرازگ نیا
   یگتاسجرب کای للم نامزاس یمومع عمجم یوس زا شرازگ نیا شریذپ ا(WECD,1987:43) دنک فرط رب ار هدنیآ
  هعاسوت یناهج سنارزنک رد ار رادیاپ هعسوت لوصا اهروشک نار هر زا یرایسب 6331 لاس رد و دومن مهارف ار یسایس
   تاسشن نایا رد ا(w. Kates & eT al: 2005, 10 ) داندومن   حرایم ار لایزرب روشک وریناژودویر رد تعی ط طیحم و
        رد ییاتاسور و یرهاش قطاانم نانکااس ماهم شاقن و تروراض رب رادیاپ هعسوت یوسب تکرح صوصخ رد یناهج
    رادایاپ تااعامتجا ،رادایاپ عماوج هک دیدرگ حریم یناسنا یاههاگتنوکس یرادیاپ هب یبایتسد و تکرح صوصخ
  رد دانک  یام حرایم ار  لاؤاس   نایا یرادایاپ هعسوت موهزم ا(1191:2:،هدازاضر) دناهنومن نیا زا یلحم هعسوت و یلحم
 ا(oneill:2002, 3)؟دریگیم رارب ثحب دروم ارچ و تدم هچ یارب یسک هچ یارب یزیچ هچ یرادیاپ موهزم
       تلاداع ،یژرانا ،اتاسور ،رهاش رایظن یمیهاازم ،تسا هدش هئارا رادیاپ هعسوت زا یزلتخم میهازم ،زین ریخا لاس هد رد
      یگدانز یاایاوز هامه عاباو رد و ددراگیم لماش ار اهیریگمیمصت رد مدرم تکراشم ،تورث هنالداع عیزوت ،یعامتجا
  رد تالکاشم و لئاسم هکیروط هب ا(6391 :311 ،ناراکمه و یناذا) دریگیم رب رد ار هدنیآ یاهلسن و یزورما ناسنا
     نایا ینااهج فاداها قاقحت رد ییاناوت مدع و یگنهرف و یسایس لئاسم هژیو هب و رادیاپ هعسوت فادها هب یبایتسد
   رد ینااهج یااه  ناامرآ و ااههشیدنا ندرک ییارجا رب دیکات اب ،رادیاپ هعسوت زا یرتدرخ یریگلکش هب رجنم ،درکیور
    رادایاپ هعاسوت اداشاب   یام رادایاپ یرهاش هعسوت داعبا نیا زا یکی ا(1191:1،هدازاضر) دیدرگ سوملم و یلحم حیس
      هارامه هاب زاین ار یاییحم تاسیز تیزیک دو هب هک تسناد یرهش راتخاس رد یگدنز تیزیک دو هب ناوتیم ار یرهش
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  و ااه  تخااسریز دوا هب هک دوشیم نکمم یدنورهش هافر شیازفا یارب یزاسرتسب اب ،هعسوت رد یرادیاپ موهزم ادراد
  یدنورهاش هافر ساسا نیا رب ادراد هارمه هب ار یرهش تامدخ و تالیهست هنالداع و بسانتم عیزوت و یرهش نکسم
  رادایاپ هعسوت رگید یترا ع هب ا(1191:29،داژنیدومحم و ییاوقت) تسناد یرهش رادیاپ هعسوت یلصاروحم ناوتیم ار
  زا یعاامتجا - یدااصتبا یاهیتیاضران هب شنکاو رد رهش هعسوت یاهدر هار رد طلسم یمیاداراپ ه ش ناونع هب یرهش
 ،بآ یگزیکاپ و ز س یاضف ظزح ،یرهش هعسوت یاهتسایس یارب نآ :نیلوا تاراشا و تفرگ لکش یتخانش موب رظن
 ا(1 :3091،یفارص) دوب یلحم حیس رد هلابز دیلوت شهاک و
  نازایر  هامانرب یداج هجوت دروم ریخا یاهههد رد هک دشابیم هلحم دحاو یرهش تامیسقت رد مهم یاهدحاو زا یکی
  یااه     شزرا دراک بواسحم یندام داحاو نیرات  کاچوک (هداونااخ) راوناخ زا سپ ناوتیم ار هلحم اتسا هتفرگ رارب
  یااه     هاظحل نیرترواشرپ و نیرتراواشد هاک داهدیم ناشن نینچ نانیشنرهش تسیز بادآ و اهتنس ،یونعم -یناسنا
    ینوکاسم تالاحم زاین رود یاههتشذگ زا ا(9191:0 ،یکمالف) تسا هدش یرپس ینوکسم یاههلحم رد اهنآ یگدنز
 و ،(4391:11 ،یمواصعم ) هتاشاد اهنآ نانکاس یگدنز رد یساسا شقن یاراد یرهش تایح یاهلولس ناونع هب اهرهش
    عاامتجا راگید یتراا ع هب ا(6 :6391،ییاغود) دنتسه نادنورهش و رهش نیب طساو هقلح و یرهش رصانع نیرتیداینب
  و عامج براجت اب هناسانش موب طباور هک ارچ ،تسا یرهش رادیاپ یهعسوت هب یبایتسد یارب رتسب نیرتبسانم یلحم
    ،یگدانز حیاس دوا هب  و تاشیعم یهویش و دش دهاوخ هتشاذگ جرا ءاضعا یبالخا تادهعت و یعامتجا قاثیم تحت
 :3091  ،یفاراص) دش دهاوخ هدیزگرب هدنیآ یاهلسن و رگیدکی هب ت سن یزوسلد اب و طیحم یاهتیفرظ اب گنهامه
   رادایاپ هعاسوت ادراد یا   هژایو تایمها تالاحم ،یرهش رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب یزورما یهعماج رد اذل (191
   ،یاعی ط یااههیامرس بیکرت اب هلحم نورد زا تالکشم لح و ادوشیم انب یلحم تاعامتجا یهعسوت یهیاپ رب یلحم
    یالحم تااعامتجا هاب هجوتم یدرکیور یلحم رادیاپ هعسوت ینایب هب و دش دهاوخ رودقم یعامتجا و یناسنا ،ید لاک
 ی هاهد دنچ رد ا(162 :1191،ناراکمه و روپکاخ) تساراد مهم نیا هب یبایتسد یارب شقن نیرتشیب رصنع نیا و دراد
     ااب ناایم نایا رد اتاسا هدش داجیا یساسا تارییغت زین تالحم راتخاس رد ،یگدنز هویش رد فرگش تارییغت اب ،ریخا
   هاب تاشگزاب ورگ رد ار اهرهش ینونک تالکشم لح هک یهاگدید ناونع هب رادیاپ یاهلحم هعسوت هاگدید ندش حریم
 3446  لااس رد1(sunn) ی رهاش تالحم رادیاپ هک ش ،ریخا لئاسم لا ند هب ا(4391:11،یموصعم) دنادیم هلحم موهزم
  تاسد تایبرجت فشک یارب 9(URBED) یرهش یداصتبا هعسوت هسسوم و 6(JRF) یرتنوار فزوج هسسوم طسوت
    ااب نآ زا ساپ ادایدرگ میظنت و هیهت (دیدج یاهرهش) ناتسلگنا یاهرهش رد هعسوت لاح رد دیدج یاهعمتجم زا لوا
 رد ا(falk& carley,2012: 3 ) دراک ادیپ همدا عوضوم نیا 1کلاف سالکین و 0یلراک لشیم طسوت یجنسناکما تاعلایم
  داشاب    راا تعا و شزرا یاراد ،هدانیآ یااهلسن یگدنز یارب یناکم ناونع هب دیاب یرهش رادیاپ هلحم کی درکیور نیا
(Rudlin& falk,2009: 6)بااختنا قاح ،رایگارف و یاعمج تکرااشم ،نییااپ زا یزیرهمانرب نوچ یمیهازم نیاربانب ا       
   تااناکما هانالداع عیزوت ،رتشیب ییاراک اب هارمه ربارب یاهتصرف داجیا ،یعامتجا تلادع ،یلحم نینکاس یارب رتنوزف
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 تالحم یزیرهمانرب و یهلحم یهعسوت موهزم یهیاس رد اهنت (ناکم یدابا ًاافرص هن) مدرم هافر زین و هعسوت بهاوم و
   یالحم رادایاپ هعسوت ،تزگ ناوتیم یدنب عمج کی رد تیاهن رد ا(09 :1391 ،یمراص و ینف) دنبابیم ت نیع یرهش
    راظن رد یاییحم تاسیز و ،یعامتجا ،یداصتبا یاهمتسیس نیب طا ترا نآ رد هک تسا هعسوت زا هچراپکی هاگدید کی
        نایا تزاوام هاب ادانک رااک یاییحم تاسیز متسیس اب یگنهامه رد دیاب یعامتجا و یداصتبا هعسوت ادوشیم هتفرگ
  دایدرگ    یرهاش تیریدام فاداها نیرتمهم زا یکی یلحم و یرهش رادیاپ هعسوت میهازم ،یمومع شرگن رد تارییغت
  ماه زونه هلحم ایآ"هک دننکیم حریم ار لاؤس نیا ناققحم زا یخرب رضاح لاح رد ا(1 :6391 ،ناراکمه و نایمظاک)
 یا هالحم یهعسوت درکیور رد هننآ نیاربانب ا(Kearns & Parkinson, 2001: 38)" ؟تسا مهم هدش یناهج یایند رد
  و یانف ) تاساهنآ    یگدانز طیاحم هاب هجوت اب نانآ یساسا و هیلوا یاهزاین نیمأت و مدرم ،دوریم رامش هب یئاغ فده
 ا(09 :6391 ،یمراص
  یامک شور دنچ بیکرت) کیسالک عون زا ی یکرت ای و هتخیمآ قیقحت شور ساسارب قیقحت نیا یتخانش شور رظن زا
  هایهت روشک رامآ زکرم زا زین هعلایم دروم یاه صخاش و تاعالطا اتسا هدش هدازتسا (یلک یریگ هجیتن و اهنآ ماغدا و
        نونکاات اتاسا هداش هدازتاسا هافده دانچ یرایگمیمصت یاه شور زا زین تاعالطا لیلحت و هیزجت یارب اتسا هدش
  زا یرایگ    هراهب ناایم نایا رد هاک     تاسا هداش هدازتاسا نااهج رد یرادیاپ شجنس یراب یتوازتم یاهلدم و اه شور
  و تااعالطا داجیا یارب یمسر یدرکیور ،یریگمیمصت یاه شور اریز ادراد یرتشیب تیمها هصخاش دنچ یاه شور
    هعاسوت یاراب هناریگاشیپ ی ااه شور     ،مااظن کای رد جیااتن نا زا هدازتاسا و یراذگتسایس و فادها نایم رد یبایزرا
  یافرعم و  ااه شور      نایا رتاشیب حیراشت هاب رایز رد ا(Bell et al., 2003, 209 ) داننک  کامک یداهنشیپ یاهتسایس
 :تسا هدش هراشا هعلایم دروم یاه صخاش
  زا یرایگ  هراهب جاور لاا ند هب و 4231 ههد زا هک ییارگ تیمک جوم زاغآ زا دعب :هرایعم دنچ یریگمیمصت یاه شور
   و فالتخم یااه   لدام یریگرااک هاب و یضایر یاهلدم ،تفرگ لکش یناسنا مولع ثحا م نیی ت رد یبرجت یاهیروئت
-  تاسایس لایامت ،یا    هانایار یااهرازفا مران دربرااک شرتسگ اب هارمه یرامآ نوگانوگ یاه شور زا یریگهرهب و یمک
   دواخ یااه    بااختنا یاقینم هایجوت رد ااهکینکت نیا زا هدازتسا یارب ار نانادیفارغج هلمج زا و نازیرهمانرب ،ناراذگ
 هک دنتسه ییاهتفایهر هعومجم هرایعم دنچ یریگمیمصت یاه شور ا(1191:2 ،یزینور نایر کا و یردب) داد شیازفا
      بوچرااهچ هاک دراد رااک وراس ناگداننک نیمأت زا یاهعومجم نایم زا هدننک نیمأت دنچ ای کی شنیزگ و یدنبه تر اب
  نایا ا(deboer& et al:2001, 85 ) داهدی ام تسد هب نوگانوگ یاهرایعم ساسارب ناگدننک نیمأت هسیاقم یارب یرثؤم
       هتاسد جناپ رد یا یرقت رواط هاب ناوات یام هک دشابیم ناگدننک نیمأت یبایزرا رد یمک یاهکینکت هلمج زا اهکینکت
    فاداها ااب یزااسهنیهب ،(ییخ رادنزو یاهلدم یمومع یان م) madm ای هصخاش دنچ یریگمیمصت :درک یدنبمیسقت
    ،یلاامتحا و یراامآ یااه    تافایهر ،(یتایاضایر /یایخ یزایرهمانرب یاهلدم زا یمومع یان م) MCDM ای هناگدنچ
  ااهتفایهر اب مادکره هتسرد جنپ نیا ا(62-12 :3191 ،رذآ هدازرباب و زیر ت ملاع) اه شور رگید و دنمشوه یاهتفایهر
 ادناهدش رکذ (1) لودج رد ط ترم یاهلاثم و
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 هدننک نیمأت يبايزرا یاه تفایهر :(1) یهرامش لودج
 تفایهر هتسد

 9یاه تر ریغ شور ،6ییخ راد دنزو شور ،1ماوت لیلحت ،ی تارم هلسلس لیلحت دنیارف madm یاه لدم

 2ینامرا یزیر همانرب ،1اه هداد یششوپ لیلحت ،0تیدودحم نولیسپا شور modm یاه لدم

 3نانیمطا مدع لیلحت ،1یاهشوخ لیلحت ،0یدنب هق ط شور یلامتحا / یرامآ یاه تفایهر

 19ی صع هک ش ،16کیتنژ متیروگلا ،11هر خ یاه متسیس ،14یهوژپ دروم رب ینت م لالدتسا دنمشوه یاه تفایهر

 یریسزت راتخاس یزاسلدم ،اه تیلاعف ماجنا هیاپرب هنیزه اه شور رگید

 (62-12 :3191 ،رذآ هدازرباب و زیر ت ملاع) :ع نم

 میماصت ی ااه شور   طاسوت (وترااپ طاقن)10اراک یاهباوج ادتبا هرایعم دنچ یریگ میمصت دنیارف رد هک تزگ ناوتیم یلک روط هب
 (MADM ) هاصخاش  دانچ ی ااه شور  زا هدازتاسا اب دوجوم اههنیزگ نیب زا نیرتحجرا سپس هدمآ تسد هب هفده دنچ یریگ
  هلاصاف ی ااه شور   :ب ،رواحم تایولوا ی ااه شور  :فالا نوچ ییاه شور قوف یاهلدم زا کیره لح یارب اددرگیم باختنا
  و یداابآ ناایم ) تاسا    هاتفرگ راراب هدازتاسا دروم یاه شور نیا زا کیره بییکرت :د و اههنیزگ یدنبه تر یاه شور :ج ،روحم
  ااهنآ یفرعم هب ریز لودج رد هک اتسا هدش هدازتسا هصخاش دنچ یریگ میمصت شور 0 زا رضاح شهوژپ رد ا(2191:19،راشفا
 ا(6) یهرامش لودج تسا هدش هتخادرپ

 (Gwo Hushing& Jin Jeng:2009)- و (0191:31،ییایع) :ع نم      قیقحت رد هدافتسا دروم هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور :(2) یهرامش لودج
 يلصا یانبم راذگناینب لاس شور

یسپات
س

11  

1131 

   سااسا اذال ،تسا ییخ ریغ کینکت نیا هدنریگ میمصت تیبولیم عبات ،رگید ترا ع هب اتسا ینت م رامآ رد یگدنکارپ یاهرتماراپ رب کینکت نیا نوی و گناوه
       نیراتمک یاسدیلبا یااضف رد هاک دواب داهاوخ رادروخرب یرتالاب ه تر زا یا هنیزگ اتسا یزنم و ت ثم لح هار اب اه هنیزگ هسیاقم رب کینکت نیا

 دشاب هتشاد  یزنم هدیا لح هار ود اب ار هلصاف نیرتشیب و ت ثم لآ هدیا لح هار ود اب ار هلصاف

 روکیو

1131 
    رادراب ندوامن لباداح ،CP  شور یاان م اد  وامن حرایم ار 11یشزاس یزیر همانرب شور اتسا10یشزاس یزیر همانرب زا هتفرگرب شور نیا یان م 12کیووکیرپا یس

 اتسا ت ثم لآ هدیا هیقن زا اهویتانرتلآ یبایزرا

رتکلا
13  

 

 و حر ایم 64نویانب یوس زا ادتبا
 ،61 تاااااازلد ناو طااااااسوت
 ریااااس و 69یور ،66پاااماکجین
 تفای هعسوت ناشنراکمه

  یااه هانیزگ سپس و هدش ییاسانش (بولغم و بلاغ) فیعض و طلسم یاههنیزگ و دنوشیم هسیاقم مهاب یجوز تروص هب اههنیزگ دتم نیا رد
  هاب ا دواش یم هدازتسا یا ه تر ریغ موهزم هب فورعم یدیدج موهزم زا اه هنیزگ یدنب ه تر یاج هب شور نیا رد ادنوشیم فذح بولغم و فیعض
   هاب هانیزگ نآ ندوب رتهب رگ لیلحت و هدنریگ میمصت اما دشاب هتشادن هنیزگ رگید هب یتیحجرا  یه یاهنیزگ یضایر رظن زا تسا نکمم لاثم روط
  فذاح رثؤم ریغ یاه هنیزگ قیرط نادب و هتفرگ رارب یبایزرا دروم یاه تر ریغ تاسیاقم زا هدازتسا اب اههنیزگ هیلک شور نیارد ادریذپب ار یرگید
   شور نایا لایلد هب هک دنوشیم یزیرهیاپ گنهامه ریغ هعومجم کی و گنهامه هعومجم کی یان م رب شور نیا یارجا لحارم هیلک ادنوشیم
 ادشابیم مه یگنهامه زیلانآ هب فورعم

واس
60  

0131 
  هاب یتیبولیم عبات دروآرب هب یعس شور نیا رد ادوش یم هتخانش زین راد نزو ییخ بیکرت شور مان هب شور نیا ایهدنزو هداس شور رب ینت م 62فوکچا و نم 61چروچ

 زا  ااه  صخااش   رااثآ ندواب ازجم و تیحجرا لالقتسا رب ،رف شور نیا رد ادوش باختنا تیبولیم نیرتشیب اب یاهنیزگ ات تسا هنیزگ ره یازا
 اتفای تسد اههنیزگ تیحجرا هب یتحار هب ناوت یم اه صخاش تیمها نازوا ه ساحم اب شور نیا رد اتسا رگیدکی

                                                                                                                                                               
1. Conjoint analysis 
2. Linear weighting method 
3. Outranking method 
4. ε-constraint 
5. Data envelopment analysis 
6. Goal programming 
7. Categorical method 
8. Cluster analysis 
9. Uncertainty analysis 
10. Case-based reasoning. 
11. Expert systems 
12. Genetic algorithms. 
13. Neural networks 
14. Efficient Solutions 
15. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
16. S. Opricovic 
17. Compromising Programming 
18. Compromise Programming(CP) 
19. Elimination et Choice Translating Reality 
20. Benayoun 
21. Van Delft 
22. Nijkamp 
23. Roy 
24. Simple Additive Weighting 
25. churchman 
26. ackoff 
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   مااغدا یاراب ی ااه شور  زا یحاوان یارب فلتخم یاهه تر ندمآ تسدب و اه شور نیا ینا م ندوب توازتم هب هجوت اب
- ها تر نیگنایم ،ادرب یاه شور لماش اه شور نیا ادیآ تسدب نشور هجیتن کی ات اددرگیم هدازتسا اه شور نیا جیاتن
  هاب (9) یهرامش لودج رد هک ادنوشیم هدیمان عامجا ای 1یئزج یدنبه تر حالیصا هب هک دشابیم دنل پک شور و اه
 اتسا هدش هداد حیضوت لیصزت

 يئزج یدنبهبتر یاه شور هعومجم :(4) یهرامش لودج
 شور ماغدا یاه شور

 ادیآیم تسدب هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور زا هدمآ تسدب یاه ه تر یسدنه نیگنایم زا شور نیا اهه تر نیگنایم شور

   تاشاد دواجو تیرثکا یأر یجوز یهسیاقم نیا رد رگا مینکیم هسیاقم مهاب ود هب ود ار اههنیزگ ادرب شور اب اتسا راوتسا تیرثکا هدعاب ساسارب شور نیا ادرب شور
   دروام هاناگادج تروصب یجوز هسیاقم ره امینکیم یراذگ دک X اب ار نآ دوب یواسم ارا ای و تشادن دوجو تیرثکا یأر رگا و مینکیم یراذگ دک M اب ارنا

(1−�)�اب ربارب تاسیاقم دادعت ادریگ یم رارب یسررب
2

       یااهدرب ،هاعفد دانچ رد هاک تاسا نآ ،شور نایا رد تیولوا رایعم و تسا اههنیزگ دادعت m هک تسا 
  اتسا تیرثکا یاراد ریس رد (m ینعی) هنیزگ

 ی ااه  تانمنروت  و تاقبااسم رد  نااندوب یمومع و ندوب كرد لباب رطاخ هب و دور یم راک هب هدش هدنرب هنیزگ ای رزن و زایتما ه ساحم یارب لصا رد دنلپک شور 6دنل پک شور
 ادشاب یم تخاب و یواسم ،اهدرب دادعت رب ینت م و ددرگ یم هدازتسا ر تعم

 (Saari & Merlin; 1994) ،(0091،روپرغصا) :ع نم

   اای ااههجنس هیهت یارب یدیدج یتیلاعف ،یرهش تالحم یلم یاهرگامن ای اه صخاش هیهت :هعلاطم دروم یاه صخاش
  یحاوان   هاجوت نونااک یا  هالحم صخااش ا داشاب یم یاهرهش تالحم یداصتبا و ید لاک -یعامتجا رییغتم یاهرایعم
     یگدانز راییغت رازابا کای دنناوت یم اه صخاش نیا تسا (اهیگیاسمه) یرهش نالک هیحان ای رهش کی نورد کچوک
  تاسا     هداماین لامع هاب تالاحم حیس رد صخاش هعسوت و هیهت یارب یدایز یاهشالت یخیرات رظن زا ادنشاب مدرم
  بآودانایم   رهاش هاناگ 19 تالحم حیس رد هک صخاش 40 زا هعومجم قیقحت نیا رد ا(6391:23 ،ناراکمه و یناذا)
 ا(0) یهرامش لودج تسا هدش هداد شیامن اه صخاش نیا ریز لودج رد هک تسا هدش هدازتسا تسا هدش ه ساحم

  قیقحت رد هعلاطم دروم یاه صخاش (3) یهرامش لودج

 
 رایعم نیرتیلصا ادشاب یم یبرغناجیابرذآ ناتسا ینایم یاهرهش زا یکی بآودنایم رهش :هعلاطم دروم هدودحم يفرعم
  بااسح هب ار رازه 416 ات 441 نیب یاهرهش بلغا هک یروط هب تسا اهنآ یتیعمج هزادنا ینایم یاهرهش فیرعت یارب
   یبراش داداتما رد ًاا یرقت ییخ تروص هب راتکه 9131 تعسو اب رهش نیا ا(36 :6391 ،ناراکمه و ینایداه) دنروآیم

                                                                                                                                                               
1 ef'4 
2. Copeland 

 :یدبلاک یاهصخاش
 50 تحاسم اب یاهدحاو دصرد ،رهش رد رتمک و رتم 50 تحاسم اب یاهدحاو دصرد
 دصرد ،رهش رد رتم 50 ات رتم 75 تحاسم اب یاهدحاو دصرد ،رهش رد 05 ات رتم
 رتم 555 تحاسم اب یاهدحاو دصرد ،رهش رد رتم 555 ات 50 تحاسم اب یاهدحاو
 دصرد ،رهش رد رتم 550 ات 505 تحاسم اب یاهتحاسم دصرد ،رهش رد رتم 505 ات
 رتم 550 ات 550 تحاسم اب یاهدحاو دصرد ،رتم 550 ات 550 تحاسم اب یاهدحاو
 ،رتم 50 ریز یاهدحاو دصرد ،رتشیب و 550 تحاسم اب یاهدحاو دصرد رد ،رهش رد
 .رتم 505 ریز یاهدحاو دصرد ،رتم 555 ریز یاهدحاو رد

 

 یعامتجا یاهصخاش
 ات 55 تبسن ،راوناخ رد هلاس 9 ات 0 تبسن ،راوناخ رد هلاس 4 ات 5 تبسن ،یسنج تبسن ،راوناخ دعب 
 ،راوناخ رد هلاس 90 ات 00 ،هلاس 40 ات 50 تبسن ،راوناخ رد هلاس 95 ات 05 تبسن ،راوناخ رد هلاس 45
 5 تیعمج دصرد ،هلاس 4 ات 5 تیعمج دصرد ،ناوج تیعمج دصرد ،(میاهترو صخاش) تیعمج یناوج
 رهش تیعمج دصرد ،الاب هب هلاس 07 تیعمج دصرد ،هلاس 47 ات 05 تیعمج دصرد ،هلاس 45 ات
 لحم هک باودنایم رهش تیعمج دصرد ،هدوب بآودنایم رهش اهنآ لیصحت ای راک لحم هک بآودنایم
 اهنا لیصحت ای راک لحم هک باودنایم رهش تیعمج دصرد ،هدوب یرگید رهش اهنآ راک ای لیصحت
 تیعمج یداوساب دصرد ،باودنایم رهش رد نکاس یلومعم یاهراوناخ دصرد ،تسا هدوب رگید یدابا

 تیعمج ،رهش تیعمج یداوسیب دصرد ،رهش نادرم یداوساب دصرد ،رهش نانز یداوساب دصرد ،رهش
 یب دادعت نیگنایم ،راوناخ رد راوناخ رد داوساب دادعت ،رهش نادرم یداوسیب دصرد ،رهش نانز یداوسیب

 نکاس تیعمج دصرد ،روشک زا جراخ تیعمج دصرد ،رهش رد رضاح تیعمج دصرد ،راوناخ رد داوس
 هک بآودنایم رهش نکاس تیعمج دصرد ،تسا هدوب باودنایم رهش اهنآ دلوت لحم هک باودنایم رهش
 یدابا اهنآ دلوت لحم هک باودنایم رهش نکاس تیعمج دصرد ،تسا هدوب یرگید رهش اهنا دلوت لحم
 دصرد ،تسا هدوب روشک زا جراخ اهنآ دلوت لحم هک باودنایم رهش تیعمج دصرد ،تسا هدوب یرگید
 ،راوناخ رد لولعم یاراد یاهراوناخ دصرد ،هدشن راهظا اهنآ دلوت لحم هک باودنایم رهش تیعمج
 .رهش نارجاهم یسنج تبسن

 

 

 رد نانز تیلاعف خرن ،نادرم تیلاعف خرن ،تیلاعف خرن :یداصتقا یاهصخاش 
 خرن ،رهش نانز لاغتشا خرن ،رهش نادرم لاغتشا خرن ،رهش تیعمج لاغتشا خرن ،رهش
 رد راکیب دادعت ،راوناخ رد لغاش دادعت فرهش نانز یراکیب خرن ،رهش نادرم یراکیب

 تیعمج دصرد ،رهش راک نودب دمراد یراد تیعمج دصرد ،تیعمج لفکت راب ،راوناخ
 .رهش رادهناخ
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 رد  دواجوم  یاهزااس و  تخااس  نیراخآ  هاب هجوت اب و یا هراوهام ریواصت ساسا رب رهش نیا اتسا هتفرگ رارب یبرغ
  یااهایرد  حیاس زا رتم 4491 طسوتم عازترا رد و ییایفارغج ،رع هجرد 29 و ییایفارغج لوط هجرد 20 تاصتخم
  نااشن ار ب آودانایم  رهاش  تایعبوم (1) ی هراماش لکش ا(11،1191،شواک رد حرط رواشم نیسدنهم) دراد رارب دازآ
 ادهد یم

 
 یروشک تامیسقت رد بآودنایم رهش ييایفارغج تیعقوم :(1) یهرامش لکش

  یااه   تخااسریز لباداح هب رهش ندش زیهجت اب و دش رهش هب لید ت 1091 یلا 1991 یرامشرس هلصاف رد شخب نیا
 رد    اداش ریزاراس رهاش    نایا هاب ییاتاسور نیرجاهم لیس ،ناتسرهش یسایس هدودحم رهش نالک شقن یازیا یارب مزال
   یااهرامآ قا ط هک یرویب ،تسا هتشاد همادا زین ل ب یاه لاس زا رتشیب یرهش تیعمج دشر زین بالقنا دعب یاه لاس
   رهاش تایعمج دشر خرن ادیسر رزن 114961 و 911011 هب رهش نیا تیعمج بیترت هب 4391 لاس و 1191 یاه لاس
 ا(1) یهرامش رادومن تسا هدوب ریز رادومن تروص هب یلاوتم یاه هرود یط بآودنایم

 
 5341-1941 لاس زا یرهش تیعمج دشر خرن (1) هرامشرادومن

 (1191،11،شواک رد حرط رواشم نیسدنهم :ع نم)

 اتسا هدوب رادروخرب ییالاب تیعمج شیازفا زا هراومه بآودنایم رهش هدش دای رادومن ساسا رب 
 اههتفاي

  باودانایم رهش یزاسرهشو نکسم ترازو یرادا و یسایس تامیسقت نیرخآ ق ط :یرهش تالحم يمومع تیعضو
    نایا هاموح یاهاتاسور زج ینامز زین تالحم نیا زا یرایسب اتسا هدش میسقت (یرهش یوک) هلحم 19 و هیحان 2 هب
 (6) ی   هراماش لکاش ادانا   هداش قالحم یرهاش یاههدودحم هب نآ دشر و یکیزیف هعسوت اب جیردت هب هک دناهدوب رهش
 ادهدیم شیامن ار تالحم کیکزت هب رهش نیا یلخاد تامیسقت
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 ناگدنراگن میسرت ،تالحم کیکفت هب بآودنایم رهش يلخاد تامیسقت (2) یهرامش لکش

  یباایزرا ی ااه شور     زا یاکی داش هرااشا الااب رد هک روینامه :MADM یاهکینکت اب یرهش تالحم یدنبتيولوا
   اای و یعاامتجا ،یداصتبا تیعضو یهدنهدناشن هک تسا ییاهرگامن و اه صخاش زا هدازتسا نکاما رد هعسوت یرادیاپ
     و یعاامتجا ،یدااصتبا رگاامن و صخااش 40 زا عومجم رد زین شهوژپ نیا رد ادشابیم دروم ناکم حیس رد هعسوت
        یحاوان نایا رد هعاسوت یرادایاپ یباایزرا شجناس یاراب بآودنایم رهش هناگ کی و یس تالحم کیکزت هب ید لاک
   داش داد حیاضوت لصزم روط هب الاب رد هک هرایعم دنچ یریگمیمصت یاه شور زا زین رما نیا یارب اتسا هدش هدازتسا
   رد (وااس شور و راتکلا ،سیسپات ،روکیو) هدازتسا دروم یاه شور زا مادک ره زا لصاح جیاتن هک تسا هدش هدازتسا
 اتسا هدش هداد شیامن (1) یهرامش لودج

 یرهش تالحم هاگياج و MADM یاه شور زا هلصاح جياتن :(5) یهرامش لودج
 رتکلا شور واس شور روکيو شور سیسپات شور رهش تالحم

 هاگياج *W هاگياج Wj هاگياج qi هاگياج +cli تالحم

 13 8.53978- 16 0.0922 17 0.9176 13 0.4160 ولجب
 4 6.49358- 6 0.1386 6 0.809 1 0.7634 كدف
 30 12.5733- 31 0.05264 31 1 31 0.1598 یربار
 1 5.6631- 13 0.1082 11 0.8952 2 0.6398 تلم
 14 8.80187- 8 0.12122 15 0.9116 10 0.4659 یدنک ریشب یوک
 27 10.6242- 26 0.07080 28 0.9913 24 0.2475 زامن
 6 7.40487- 2 0.29946 1 0.0953 6 0.5230 یدنک لیکو
 5 7.36166- 1 0.26403 3 0.1871 8 0.4951 ناگدازآ
 31 13.369- 29 0.06301 26 0.9730 30 0.1791 دابا یقت
 21 10.4483- 24 0.07449 21 0.9504 28 0.1939 تداعس
 12 8.44398- 14 0.10190 13 0.9031 5 0.5264 یهب
 16 9.21159- 17 0.092248 16 0.9129 22 0.2841 نیما دمحم
 9 8.3114- 15 0.10017 14 0.9048 14 0.4142 یدوریش
 28 10.699- 28 0.06685 27 0.9878 29 0.1931 یدنرز
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 19 9.74039- 27 0.06918 29 0.9970 25 0.2471 سا ع هدازماما
 24 10.5681- 22 0.07892 19 0.9594 23 0.2823 جیسب
 26 10.6242- 21 0.07967 25 0.9685 17 0.3959 نال س
 10 8.38463- 4 0.17124 5 0.7919 4 0.5398 رصعیلو
 2 5.6631- 11 0.11275 12 0.8990 3 0.5924 یناباخ
 3 6.87365- 18 0.08829 20 0.92683 4 0.2929 رویرهش هدزه
 8 7.93079- 3 0.25283 2 0.09426 7 0.5117 رازاب
 18 9.71294- 20 0.08551 24 0.96519 18 0.3883 راصنا
 15 9.03163- 7 0.12475 10 0.8494 12 0.4334 نایگنهرف
 11 8.38463- 10 0.11677 7 0.82859 11 0.4467 هصلاخ
 17 9.47527- 9 0.11895 9 0.8423 16 0.3991 مئاب
 25 10.5681- 12 0.11083 4 0.70904 15 0.4094 یدازآ
 22 10.4787- 25 0.07280 23 0.9640 27 0.2127 یرادرهش
 7 7.61764- 5 0.14341 8 0.8305 9 0.4850 یلحاس
 29 10.7136- 30 0.06005 30 0.9980 26 0.2214 نارگداهج
 20 9.98293- 19 0.08692 18 0.9266 20 0.3050 یرکاب
 21 10.9683- 23 0.07679 22 0.9519 19 0.3143 نرو هرب

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

     ااب كداف هالحم سیاسپات ش ور رد ؛هاعلایم دروم یاه شور اب اه صخاش لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن هب هجوت اب
  تا ثم لآ        هادایا نازایم نیراتمک ااب یرابار و هالحم و لوا تایولوا رد 4ا20 (+cli ) تا ثم لآ   هدایا نازایم نیرتشیب
(cli+)0.1598 لایلحت و هایزجت جیااتن اب قبایم لباقم رد اتسا هتفرگ رارب رگید تالحم نایم رد تیولوا نیرخآ رد    
  رد و تاسخن هاگیاج رد 4اQi 134 نازیم نیرتمک اب سیسپات شور فالخرب یدنکلیکو هلحم روکیو شور اب اههداد
      هالحم زاین راتکلا شور رد بایترت تیداب اتسا هتفرگ رارب رخآ هاگیاج رد Qi 1 نازیم نیرتمک اب یربار هلحم لباقم
  نیراتمک اب زین دابایقت یهلحم و تسخن هاگیاج رد یرهش تالحم رگید لباقم رد 2241- درب نازیم نیرتشیب اب تلم
  تاسخن هاگیاج رد 206ادوخ هب نزو رتشیب ذاختا اب ناگدازا هلحم زین واس لدم رد ،رخآ هاگیاج رد -91ا21 درب نازیم
   رااهچ زا هدامآ تسدب جیاتن قبایم اتسا هتفرگ رارب رخآ هاگیاج رد 4ا14 یصاصتخا نزو نیرتمک اب كدف یهلحم و
   هتاشادن یناواخمه رگیدکی اب اه شور نیا جیاتن ادوش یم هدهاشم زین الاب لودج رد هک روینامه و هعلایم دروم شور
   اا ی دانچ یاه شور نارگشهوژپ لکشم نیا لح یارب تسا هدشن صخشم حضاو تروص هب تالحم هاگیاج و تسا
  هاک ا دواشیم هدرب راک هب هلصاح جیاتن عومجم زا دحاو هجیتن کی نتفرگ یارب هک دناهداد هئارا یئزج یدنب ه تر ناونع
 ادش دهاوخ هتخادرپ رما نیا رتشیب یسررب هب ریز رد
   تواازتم یااه    باواج لاح یاراب تاسا هدش هراشا زین الاب رد هک روینامه :تالحم یدنبتيولا و ماغدا یاه شور
    هراایعم دانچ یرایگ میماصت ی ااه شور ناونع اب دوخ باتک رد 1گنوه و گنازت هرایعم دنچ یریگمیمصت یاه شور
    ،ادراب شور هاس زا شاخب نیا رد ادناهداد هئارا روکذم یاه شور زا هدمآ تسدب توازتم جیاتن ماغدا یارب یاه شور
   و ماداکره جیااتن (2) ی     هراماش لوداج رد هاک تاسا هداش هدازتسا لکشم نیا لح یارب یاهه تر نیگنایم و دنلپک
 اتسا هدش هداد شیامن یرهش تالحم ییاهن یدنب ه تر

 

                                                                                                                                                               
Gwo-Hshiung Tzeng ا1  & Jih-Jeng Huang 
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 یرهش تالحم يياهن یدنب تيولا و هعلاطم دروم یاه شور جياتن ماغدا (6) یهرامش لودج
 يياهن یدنب هبتر و اه شور نیگنایم دنل پک شور اب ماغدا نیگنایم شور اب ماغدا ادرب شور اب ماغدا 

 تیولوا c∑ رهش تالحم

 نیگنایم

 -R∑ تیولوا
∑C 

-تیولوا نیگنایم تیولوا
 اه

  ییاااهن یداانبتاایولوا
 تالحم

 14 14.66667 14 4 17 14.75 13 14 ولجب
 28 20.3112 31 21- 2 4.25 28 28 كدف
 31 26.66667 18 0 31 30.75 31 30 یربار
 29 20.33333 28 18- 6 6.75 27 26 تلم
 23 18.66667 24 9- 13 11.75 19 21 یدنک ریشب یوک
 9 12.66321 5 21 27 26.25 6 7 زامن
 27 20 29 20- 1 3.75 30 30 یدنک لیکو
 30 20.66667 30 21- 3 4.25 29 29 ناگدازآ
 6 11.33121 2 26 30 29 2 2 دابا یقت
 22 18 13 6 24 23.5 17 19 تداعس
 21 17.33110 20 6- 11 11 21 22 یهب
 12 14 12 10 18 17.75 12 14 نیما دمحم
 16 16 17 3 15 13 16 17 یدوریش
 2 11.33333 3 24 28 28 3 4 یدنرز
 3 11.133 4 22 26 25 4 5 سا ع هدازماما
 4 12.23333 8 18 22 22 7 9 جیسب
 5 13.21333 9 18 23 22.25 8 9 نال س
 17 16.3032 19 5- 5 5.75 25 26 رصعیلو
 24 19 26 14- 7 7 24 25 یناباخ
 20 17.66667 23 8- 12 11.25 18 21 رویرهش هدزه
 25 19 27 17- 4 5 26 26 رازاب
 11 14 11 14 20 20 11 12 راصنا
 18 17 21 6- 10 11 20 22 نایگنهرف
 26 19 25 11- 9 9.75 23 25 هصلاخ
 13 14.66667 16 3 14 12.75 14 16 مئاب
 15 15.33 15 3 16 14 15 16 یدازآ
 8 12.33 7 20 25 24.25 5 6 یرادرهش
 19 17.333 22 7- 8 7.25 22 24 یلحاس
 1 10.33333 1 27 29 28.75 1 1 نارگداهج
 10 13 10 16 19 19.25 10 12 یرکاب
 7 12 6 20 21 21.25 9 10 نرو هرب

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

   ،ادراب شور رد و یدانکلیکو هلحم ،تارمن نیگنایم شور رد بیترت هب روکذم یاه شور زا لصاح جیاتن هب هجوت اب
 ،ی  هالحم لاباقم رد ادناهتفرگ رارب تسخن هاگیاج رد نارگداهج یهلحم زاب زین دنلپک شور رد و نارگداهج یهلحم
 رخآ نوتس اتسا هتفرگ رارب رخآ هاگیاج رد دنلپک شور رد كدف هلحم و تارمن نیگنایم و ادرب شور ود رد یربار
     رد هلاصاح جیااتن مااغدا زا هدامآ تسدب جیاتن ق ط ادهدیم شیامن ار یرهش تالحم یدنبتیولا ییاهن جیاتن لودج
 ی   هالحم لاباقم رد و تاسخن هاگیاج رد اهه تر نیگنایم نیرتمک ذاختا اب نارگداهج ،یهلحم ،تالحم ییاهن یدنبه تر
 اتسا هتفرگ رارب رخآ هاگیاج رد تارمن نیگنایم نازیم نیرتشیب اب زین یربار
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 ب      آودانایم تاشد رد یرایگرارب تالع هاب بآودانایم رهش :بآودنایم یرهش تالحم رد هعسوت یرادياپ تیعضو
    بآ دواجو ،ییاایفارغج بوالیم رایسب تیعبوم ،نآ كاخ یزیخلصاح اتسا هعسوت یارب یناوارف یاه تیفرظ یاراد
   راب هوالاع اتسا هدروآ مهارف رهش نیا هعسوت و دشر تهج رد ی سانم رایسب تیعبوم ،دور هنیرز  هناخدور رد ناوارف
 -    زایر ت هار ریاسم رد نتفراگ راراب ،هقینم رد مهم یطا ترا یاههار رس رب نآ یریگرارب و بآودنایم رهش تیعبوم نیا
   هااگیاج زا رهاش یرادروخرب ب س ناتسدرک و یبرش و یبرغناجیابرذآ یاهناتسا نداد دنویپ و هیمورا و جدننس هغارم
   لایالد زا یاکی یهاگیاج نینچ زا یرادروخرب اتسا هدش هقینم حیس رد زین یاهژیو کیژتارتسا و یماظن و یطا ترا
   و عیاناص یرایگ  لکاش ،رهاش داصتبا نتفای قنور زاسهنیمز و تسا هدوب نامز رذگ رد رهش شرتسگ و دشر رد یلصا
  نیرجااهم دورو ،اه هداوناخ یعامتجا كرحت نیننمه اتسا هدش رهش نیا رد یزلتخم یهاگراک و یدیلوت یاه تیلاعف
     زا یامیظع لیاس مواجه دروام رهش هیشاح رد عیسو و نازرا یاه نیمز دوجو ،یرهش تیعمج عیرس دشر ،ییاتسور
    رد میاظع تایعمج نایا روضح یگدامآ رهش یداصتبا و یعامتجا یاه تخاس ریز هکیلاح رد اتفرگ رارب نیرجاهم
       هاب ییوگخاساپ رد ییااناوت مداع تالکاشم نایا هلمج زا هک دش ورب ور یاهدیدع تالکشم اب رهش اتشادن ار رهش
 مدع رب هوالع رهش هتخیسگ ماجل شرتسگ و تیزیک تفا ثعاب دوخ هبون هب هک ادشاب یم تیعمج نیا یساسا یاهزاین
     هدوامن لایمحت یرهاش تیریدام رب ار ینیگنس یاهنیزه و هدش رهش رد دوجوم یاهلیسناتپ اضف زا هنیهب یرادربهرهب
   و رهاش هاناگ 19 تالحم یدنبتیولوا و هعلایم دروم یاه صخاش لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن هب هجوت اب اتسا
-هرهب اه صخاش نیا زا ربارب تروص هب یرهش تالحم هک دش صخشم هعلایم دروم یاه شور زا لصاح حیاتن ماغدا
   تیعاضو نداش رتنشور یارب ادنراد رهش تالحم رگید هب ت سن یرتبولیم تیعضو تالحم زا یخرب و دنتسین دنم
      هداش هاتخادرپ یرهاش تالاحم زا کای ره تارمن نیگنایم نازیم و اهتیولوا یدنبفیط هب رهش تالحم زا کی ره
    لوداج رد هاک داناهدش یدنبهتسد بولیمان و بولیم همین ،بولیم تیعضو اب هتسد هس رد روکذم تالحم و تسا
 امیئامنیم هدهاشم (0) یهرامش

 هعسوت یاه صخاش زا یرادوخرب ظاحل زا تالحم زا کي ره تیعضو (7) یهرامش لودج
 رهش تالحم تارمن نیگنایم

 ناگدازآ و یرکاب ،نرو هرب ،سا ع هدازماما ،یدنرز ،یدوریش ،یدازا ،یلحاس بولطم تیعضو 1-8

 یهب و نیما دمحم ،یدنکریشب ،نال س ،یرادرهش ،یناباخ ،مئاب ،هصلاخ ،راصنا ،رازاب ،نارگداهج ،ولجب بولطم همین تیعضو 9-12

 نایگنهرف و جیسب ،زامن ،یدنکلیکو ،رویرهش هدزه ،كدف ،تلم ،یربار ،تداعس ،دابایقت بولطمان تیعضو 12-53

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

    ااهنآ لالع و ااهنآ زا کی ره هب ریز رد هک دناهدش یدنبهتسد هورگ هس رد یرهش تالحم یدنبفیط جیاتن هب هجوت اب
 :تسا هدش هراشا
   ،یدوریاش ،یدازا ،يلحااس :لم   ااش هالحم تاشه ، ًاااعومجم فیط نیا رد ؛(بولطم تیعضو) تالحم لوا فیط 

  دروام ی ااه صخاش زا یرادروخرب ظاحل زا بولیم تیعضو اب ناگدازآ و یرکاب ،نروهرق ،سابع هدازماما ،یدنرز
  یدازآ و یلحااس تالحم بیترت هب ادوشیم هدهاشم الاب رد (6) یهرامش هشقن رد هک روینامه ادناهتفرگ رارب هعلایم
  یتیعبوام تیزم رطاخ هب و دراد رارب دورهنیرز هناخ دور رانک رد هک دنشابیم بآودنایم رهش یلحاس تالحم ءزج هک
   ،یدوریاش تالاحم ادشابیم یرهش تالحم رگید هب ت سن یرتهب تیعضو یاراد یرهش تالحم رگید نایم رد دوخ
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   زا هاک رهاش یلصا رازاب هب یکیدزن و (ماما) رهش یلصا نابایخ رانک رد یریگرارب تلعب زین ناگدازآ و ،سا ع هدازماما
     راگید ااب هاسیاقم رد یراتهب یراجت و یداصتبا تیعبوم یاراد تسا هتشاد یرهش داصتبا رد یتایح شقن مایالا میدب
  دواجو تلع هب زین نروهورب و یرکاب تالحم تیاهن رد اتسا هتفرگ رارب بولیم تیولوا رد نیاربانب یرهش تالحم
 رهش یتآ و یکزیف هعسوت یریگوس و هقینم و رهش داصتبا رد یتایح شقن و هلاس 40 یتمدب هک رهش نیا دنب هناخراک
 اتسا هتفرگ رارب تالحم رگید هب ت سن یرتبولیم تیعضو یاراد وس نیا هب
     ،رااصنا ،رازااب ،نارگدااهج ،والجق   :لمااش هالحم 61 ًااعمج زین فیط نیا رد :(بولطم همین تیعضو) مود فیط

       تالاحم نایا راثکا اتاسا هاتفرگ راراب   ياهب و نیمادامحم ،یدنکریشب ،نالبس ،یرادرهش ،يناقاخ ،مئاق ،هصلاخ
 هلحم هک نارگداهج و ولجب تالحم زج هب ادراد رارب رهش یزکرم هتسه رد دوشیم هدهاشم مه هشقن رد هک روینامه
   هاب قراش یلاقتنا یاههار) مهم یطا ترا یاههار رد یریگرارب تلعب ولجب هلحم و یلحاس تیعبوم تلع هب نارگداهج
    رهاش نایا یاهاتاسور زا یکی ینامز ولجب هلحم هک تسا رکذ هب مزال ادناهتفرگ رارب بولیم همین تیعضو رد (برغ
  داننامه زین یدنکریشب هلحم اتسا هدش قلحم یرهش یهدودحم هب یرهش هعسوت و نامز رورم هب هک دشیم بوسحم
 ادشابیم رهش هب هدش قلحم یاهاتسور زا یکی ولجب هلحم
     ، داف ،تالم ،یرابار ،تداعاس ،دابآيقت :لماش هلحم 11 ًااعومجم زین فیط رد :(بولطمان تیعضو) موس فیط

       یاهاتاسور زاج یناامز فایط نایا تالاحم رتشیب ادنراد رارب نایگنهرف و جیسب ،زامن ،یدنکلیکو ،رويرهش هدفه
  تیعاضو رد تالحم نیا تلع نیا هب اتسا هدش قلحم رهش هدودحم هب نامز رورم هب هک تسا هدوب رهش نیا فارطا
 ادهدیم شیامن حوضو هب ار تالحم زا کی ره تیعضو (9) یهرامش لکش اتسا هتفرگ رارب بولیمان

 
 رادياپ هعسوت یاه صخاش زا یرادوخرب ظاحل زا یرهش تالحم تیعضو (4) یهرامش لکش

 ناگدنراگن :ع نم
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 یریگهجیتن و یدنبعمج
   هاچره ،هداش رکذ تاصخشم اب یرادیاپ لصا تیاعر و هجوت ،رادیاپ هعسوتت درکیور ندش حریم و اهرهش هعسوت اب
    هاب طوابرم یااه   هایرظن و تاراکزت ریاسم رد هچ رگا دریگیم رارب لاؤس دروم یرهش یزیرهمانرب و هعسوت رد رتشیب
  یالک دید مدع زا ناشن اهرهش رد هژیوب دوجوم تالکشم و لئاسم ادناهتفرگ رارب رظن دم یرادیاپ زا ییاهه نج هعسوت
 فلتخم یاهروشک رد هک تسا یلاس دنچ یرهش یاههعسوت شرازگ و یبایزرا ادراد اهنآ رد یرادیاپ یاههصخشم زا
  رادایاپ هعسوت هیرظن شرازگ و یبایزرا هلحرم ناونع هب عباو رد اتسا هدش زاغآ هتفایهعسوت یاهروشک رد صوصخب
     ،اهرهاش هدانیازف داشر نارود زا لا ب ات اتسا حریم فلتخم یاههتشر رد یلحم و یاهقینم ،یلم ،یناهج حویس رد
  یااهزاین هب ،دوخ یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز یاه شزرا ظزح نمض و دنتشاد یجیردت دشر یرهش تالحم
 ی     رهاش تالاحم ،اهرهاش عیراس داشر و تیعمج شیازفا لیلد هب هزورما اما ،دندادیم خساپ دوخ نانکاس تباث ًاات سن
   نانکااس یااهزاین هب ییوگخساپ هب رداب لیلد نیمه هب ،دنرادن دنهد قفو نامز تایضتقم اب ار دوخ هکنآ یارب یتصرف
      ،هزواح ود نایا نیاب فاکاش راب ه لغ یارب روظنم نیدب اتسا هدش مکاح اهنآ رب یدایز یاه یناماسبان و دنتسین دوخ
      هعاسوت دراکیور ود قایزلت لاصاح هاک هلحم رادیاپ هعسوت شرگن ،یرهش تالحم درخ هزوح و اهرهش نالک هزوح
      ،داهد خاساپ رایغتم یااهزاین و عیراس تارییغت نارود رد هلحم یاهزاین هب دشوکیم و تسا رادیاپ هعسوت و یاهلحم
   هتاشاد مدرام یگدنز لحم ناونع هب ییالاو هاگیاج و شزرا هلحم زابرید زا زین ناریا روشک رد ادسریم رظن هب بسانم
   ییاایفارغج یاشرگن اب یرهش هعسوت رد رادیاپ هعسوت یبایزرا شهوژپ نیا فده دش هراشا الاب رد هک روینامه اتسا
   قایقحت نایا ادشابیم بآودنایم رهش یاههزوح و قطانم رد یعامتجا و یرهش یاه صخاش و اههزلؤم زا هدازتسا اب و
   نورد یرابارب لاصا ققحت ات دوش کیدزن یاهلحم یاه صخاش هب رتشیب هچ ره دراد یعس و هدش دراو رهش لخاد هب
  رد یرازابا ناونعب قیقحت نیا زا لصاح جیاتن ادهد هئارا تسا دوجوم عضو لیلحت زا یدومن هک رهش نیا رد ار یلسن
   هراایعم دانچ یریگمیمصت یاه شور زا هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب ادمآ دهاوخ راکب یرهش یزیرهمانرب و تیریدم
   هراب ،ساا ع هدازماما ،یدنرز ،یدوریش ،یدازا ،یلحاس :لماش هلحم تشه ًااعمج بآودنایم رهش هلحم 19 عومجم رد
   هاعلایم دروام یاه صخاش زا یرادوخرب ظاحل زا بولیم تیعضو اب و رترب تالحم هرمز رد ناگدازآ و یرکاب ،نرو
    راتخااس رد ااهنآ تایعبوم زا  رثأاتم  رتاشیب تالحم نیا رترب تیعضو دش هراشا زین الاب رد هک روینامه ادناهتفرگ رارب
  لاباقم رد ادنراد رارب رهش یلصا نابایخ و رازاب یلاوح و دورهنیرز هناخدور لحاس رد رتشیب هک دشابیم رهش ییاضف
 تیعضو رد نایگنهرف و جیسب ،زامن ،یدنکلیکو ،رویرهش هدزه ،كدف ،تلم ،یربار ،تداعس ،دابایقت :لماش هلحم 11
   یرهاش هدوداحم زج ریخا یههد دنچ یط هک تسا نآ ندوب ییاتسور هقباس زا رثأتم رتشیب هک دناهتفرگ رارب بولیمان
  رهاش یاهیشاح تالحم زج تالحم نیا رتشیب هک دناهتفرگ رارب بولیم همین تیعضو رد زین هلحم 61 ادناهتفرگ رارب
      تالاحم حیاس رد یگدانز تایزیک و حیاس د وا هب و یا  هالحم رادایاپ هعسوت ققحت یاتسار رد تیاهن رد ادنشابیم
 اددرگیم هئارا لیذ یاهداهنشیپ
 اتالحم زا کیره یارب یحیرزت و یرنه یگنهرف نکاما داجیا قیرط زا تالحم یعامتجا و یگنهرف دعب تیوقت •
 ایگنهرف و یعامتجا ،یداصتبا ظاحل زا رتهب هچره تفرشیپ تهج رد یاهلحم تیوه و سح تیوقت •
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 نوچ ینکاما ذاجیا و دارفا تکراشم سح تیوقت قیرط زا تالحم حیس رد یمسرریغ و یمسر یاهداهن یهدناماس •
 اااا و هلحم یارس

  هالحم  راه  یااه تیدودحم و اه لیسناتپ و اه تیفرظ ساسا رب یرهش تاناکما صیصخت و اه یزیرهمانرب تسا مزال •
 اددرگ مادبا تامدخ هئارا هب ت سن میلعتلا مزال تیعمج دادعت و هیحان ره تیعمج دادعت هب هجوت اب یترا ع هب ادشاب
  یعاامتجا هعسوت و تالحم هب هجوت موزل نیاربانب دنراد ییاتسور هنیمز رتیشب دناهتشاد بولیمان تیعضو هک یحاون •
 دشابیم یرورض و مزال دنشاب یم رهش زج رضاح لاح رد هک تالحم نیا رد یگنهرف و
   عبانم
 یاهلحم رادیاپ هعسوت یاه صخاش یسررب ،ناهزصا 91 هقینم یاهلحم رادیاپ هعسوت یاه صخاش یسررب (6391) ناراکمه و یرهم ،یناذا

 ا011-311 صص ،63 ناتسبات (3 یپایپ) ،مود هرامش ،موس لاس ،ییاضف یزیرهمانرب هلجم ،ناهزصا 91 هقینم
 امتزه پاچ ،نارهت هاگشناد یهسسوم ،هرایعم دنچ یریگمیمصت (0091) داوج دمحم ،روپرغصا
 یا   هایحان تااعلایم رد یگتفاای هعسوت شجنس یاه شور دربراک یقی یت تاعلایم (1191) اضر دیعس ،یزینور نایر کا و یلع دیس ،یردب

 اهعسوت و ایفارغج هلجم ،نیارزسا ناتسرهش :هعلایم دروم
      و نینکااس یعاامتجا تایفرظ قایرط زا یالحم رادیاپ هعسوت هب یبایتسد (6391) دیعس ،اعیزش و هللاهجو ،هدازینابرب و اضرمالغ ،نایمظاک

 ا41- 1 صص ا1391 زییاپ ،مراهچ هرامش ،یرهش تاعلایم هیرشن ،ون ناریمش هلحم :یدروم هعلایم یمسرریغ هلحم یداصتبا نالاعف
   هتاشر ارات      کد هلااسر ،ماب رهاش ،یدروام شهوژاپ ،یرهاش هعسوت رد رادیاپ هعسوت یبایزرا (1091) یدهم دیس ،یدمحم یمظاک یسوم

 ا1091 لاس اایفارغج هورگ یناسنا مولع هدکشناد ،سردم تیبرت هاگشاد ا(یرهش شیارگ) یناسنا یایفارغج
     همانلاصفود ،یدا لاک و یعاامتجا یااه هیامراس رب دیکات و ان م ییاراد درکیور اب یاهلحم یاهتسایس رب یرورم (3191) هیضار ،هدازاضر

 ا3191 ناتسبات و راهب ،راهچ هرامش ،رنه هاگشناد
     ااب ،رادایاپ هعاسوت یزااسرهش و یرامعم شیامه ،یاهلحم رادیاپ هعسوت رد مدرم تکراشم یشزیگنا یاهراکهار (6391) دمحم ،ییاغود

 ا6391 لاس هام ید 1 دهشم ،نارواخ یلاع شزومآ هسسوم ،رادیاپ رهش ات یموب یرامعم زا تیروحم
   هیداجاس یواک :هنومن) یاهلحم رادیاپ هعسوت رد یعامتجا هیامرس شقن (1191) اضریلع ،روپ ناواب و هللاتزع ،یفام و یلعتارب فروپکاخ

 ا11-11 صص ،1191 لاس ،61 هرامش ،یاهیحان هعسوت و ایبارغج هلجم ف (دهشم
 اروشک یزیرهمانرب و تیریدم نامزاس تاراشتنا ،نارهت ،مود پاچ ،یاهقینم یهعسوت یزیرهمانرب ینا م (3091) رزظم ،یفارص
  هیراشن ،0 ی  هاقینم رااهب ی   هالحم :هاعلایم دروام نارهت رهش نالک رد یاهلحم رادیاپ هعسوت درکیور (6391) دیرف ،یمراص و هرهز ،ینف

 ا91-19 صص ،6391 راهب 49 یهرامش ،هعسوت و ایفارغج
 ،یدنورهش یعامتجا هافر و یرهش رادیاپ هعسوت (1191) یداه ،داژنیدومحم و یداه ،ییاوقت 
    و یعاامتجا رواما تانواعم)    گانهرف و هاعماج تارااشتنا ،نارهت رهشنالک یرادیاپ یاتسار رد یاهلحم هعسوت (4391) ناملس ،یموصعم

 ا4391 باچ ،لوا تبون ا(یگنهرف و یعامتجا تاعلایم لک هرادا یگنهرف
  هعاسوت ،یا   هالحم هعاسوت شیاامه تالاقم هدیکچ ،اهشیارگ و اههشیر ،ناریا یاهرهش یاهلحم تسیز گنهرف (9191) روصنم ،یکمالف

 انارهت ،نارهت یرادرهش یگنهرف و یعامتجا روما تاقیقحت و تاعلایم زکرم ،نارهت رهش رادیاپ
      موالع یاللملا نیاب هیراشن ،راتکلا شور زا هدازتسا اب نامیس – انیمولا هناخراک ثادحا یارب بسانم لحم باختنا (0191) دمحم ،ییایع

 ا92-11 صص ،0191 لاس ،3 هرامش ،31 دلج ،نارمع و ندعم یسدنهم همان هژیو ،ناریا تنعص و ملع هاگشناد یسدنهم
  ،بالاضاف و بآ   هیراشن ،یرهاش بآ نیمأت یاهحرط یدنبه تر رد هصخاش دنچ یریگمیمصت (2191) سا ع ،راشفا و تجح ،یدابآنایم

 ا10-09 صص ا0191 لاس 22 هرامش
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   ،یامیحر نیاسح و یراختفا نیدلانکراضرلاد ع ؛مجرتم ،هعسوت لاحرد یاهروشک رد رادیاپ هعسوت رب یاهمدقم ؛(1091) رزینج ،تویلااآ 
 ا091 ص 1 صو 9 ص 1091 لوا پاچ ،ییاتسور هعسوت تاراشتنا
 ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد هلجم رد ،مکی و تسیب نرب رد یرهش نازیر همانرب تیلوؤسم و رادیاپ هعسوت ؛(4191) هللا تمارک ،یرایز

 ا119 ات 106 هحزص ،421 هرود
 همانلصف ،یدر هار هدننک نیمأت شنیزگ یارب یزاف یاهک ش لیلحت دنیارف یریگ میمصت لدم (1191) دمحم ،رذآ هدازرباب و ر کا ،زیر ت ملاع

 ا21-01 ،3191 راهب ،01 هرامش ،یناگرزاب همانشهوژپ
   ،قایقحت تاایبدا و تایلک لوا دلج ،بآودنایم هدوسرف یاهتفاب یدر هار حرط و تاعلایم (رهشنامرآ) زاسرهش و رامعم رواشم یسدنهم

 ا2191 ناتسمز ،لوا شیاریو
 مراهچ یهرامش ،یرهش تیریدم هیرشن ،؟تسیچ رادیاپ رهش (3091) رزظم ،یفارص
 ییایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف ،(مالیا رهش :یدروم هنومن) یرهش رادیاپ هعسوت (0191) میحر دیس ،یریشم و داوج ،مدقم یمیحر

 ا0191 راهب ،01 هرامش ،مجنپ لاس ،نیمزرس
    لااس ،نیمزراس ییاایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف ،(دزی ناتسا یاهرهش :یدروم هعلایم) یرهش رادیاپهعسوت (3191) هحیلم ،نایرکاذ

 ا041-93 صص ا3191 راهب ،10 هرامش ،متزه
  یدربرااک  تااقیقحت هیرشن ،رهشناریا رهش ؛یدروم هعلایم ،یا هقینم هعسوترد ینایم یاهرهش شقن ،(6391) یمیحر دیحو ،هرهز ،ینایداه

 ا06-00 صص ،49 هرامش ،مهدزیس لاس ییایفارغج مولع
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