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 چکیده

، ٍلیی ثیبسّن تجتیب     ضَد یهٍ کطبٍرسی ثِ عٌَاى یک هٌجع ارسضوٌذ اقتصبدی تَجِ  رٍستبّبهلی ٍ قَاًیي ثِ  یّب طزحّز چٌذ در 

آًجبیی کِ کطَر ایزاى اس ضزایط ٍیژُ اقلیویی ثزویَردار اسی  ٍ     اس .ضَد یههٌفی فزاٍاًی ًبضی اس ضتف اقتصبدی رٍستب هطبّذُ 

 فزاٍاى ثب تَجِ ثِ تَپَگزافی هتٌَع ٍ پَضص گیبّی گًَبگَى اس . ّبی یلپتبًسدارای 

جذاة ٍپز فبیذُ ٍ آسبى در تَلییذا  کطیبٍرسی ٍ داهیی ٍتْییِ ی  یذا       یّب حزفِاهزٍسُ پزٍرش سًجَر عسل در رٍستبّب یکی اس  

. ثزای ایي کیبر  ثبضذ یه. در ایي تحقیق ثِ دًجبل ثزرسی اثزا  سًجَداری ثز تَستِ اقتصبدی رٍستبّبی ضْزستبى ًکب ثزای اًسبى اس 

پزداوتیِ. پزسطیٌبهِ در ثییي افیزاد ًوًَیِ تَسییع        اس طزیق پزسطٌبهِ( ثیزای جویع آٍری دادّْیب   ) یذاًیهاثتذا اس رٍش کتبثخبًْبی ٍ 

آسهَى تحلیل ٍاریبًس فزیذ هي ًطبى داد ثیي  ثِ تجشیِ ٍ تحلیل پزداوتِ ضذ. SPSSدر ًزهبفشار  ّب دادُ ٍ پس اس جوتآٍری گزدیذ.

. ثتیذ اس آى ضیغل   ثبضیذ  یهی . ثیطتزیي رتجِ هزثَط سًجَرداری ثِ عٌَاى ضغل (001/0) هحَرّبی هختلف تفبٍ  هتٌب دار ٍجَد دارد.

یتٌیی تَسیت     (p ،33  =df ،1/11  =t < 001/0)را هتٌیب دار ًطیبى داد    3ثیب  تفیبٍ  هییبًنیي    tًتیبی  آسهیَى   دٍم یب در حبضیِ ثیَد.  

 3تفبٍ  هیبًنیي ثیب   tًتبی  آسهَى  هؤثز اس . (سًجَرداری رٍی تَست  رٍستبیی ثِ لحبظ )تَست  اقتصبدی، ساله  جبهتِ، سیبسی

ایي دٍ هتغیز ثب تَجِ ثِ ًتبی   یتٌی تَست  سًجَرداری ثزتَستِ پبیذار هؤثز اس . (p ،30  =df ،00/3  =t < 001/0)دار ًطبى داد هتٌب

ثسیبر تٌنبتٌنی ثب ّوذینز دارًذ ثطَریکِ تغییز در یک هتغیز سجت تغیییز در هتغییز    ی راثطٍِاثستِ ثَدُ کِ  یزّبیهتغآهبری اس ًَع 

رٍستبیی ثِ تَستِ سًجَرداری کیِ سییز    ی تَستِدینز اس . ثِ ایي هفَْم کِ ثزای تَستِ سًجَر داری ثبیذ ثِ تَستِ رٍستبیی ٍثزای 

 اهَر کطبٍرسی اس  تَجِ ًوَد. ی هجوَعِ

 نکاء ;توسعه ;زنبور داریکلیدی:  واشگان
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 همدقم
  یهلو ،دوک یم هجوت یداصتقا دنمکزرا عبنم کی ناونع هب یزرواشک و ا اتسور هب نیناوق و یلم یا  حرط رد دنچ ر 
  هژهیو طیارک زا ناریا روشک هک ییاجنآ زا ندوک یم هد اشم اتسور یداصتقا فعض زا یکان یناوارف یفنم تاعبت ا زاب
     ،تهسا نوگاهنوگ ی اهیگ شهکوپ و عونتم یفارگوپوت هب هجوت اب ناوارف یا  لیسناتپ یاراد و تسا رادروخرب یمیلقا
  یاتهسار رد  دهناوت ی هم     اههیگژیو نیاادهکاب یقفوهم و لوهبق لباق طیارک یاراد یرادروبنز هلمج زا یزرواشک دناوت یم
 یرت  سانم طیارک یاراد هک دکاب ییا  ناتسا هژیو هب و یلک روط هب روشک یعامتجا - یداصتقا هعسوت همانرب فاد ا
       ییاتهسور تاهغاب و عرازهم نتهکاد ههب ههجوت اب ،ا اتسور رد رادیاپ هعسوت و ا اتسور ظفح تهج نیا رب انب .دنتس 
 ندومن ذاختا ا اتسور رد یراذگتسایس تهج ار یبسانم یوگلا ناوت یم
      و دهکاب یهلحم هعهسوت و داهقترا رد یهمهم شقن دناوت یم یراد روبنز ،هک دنبای ی اگآ تقیقح نیا زا دیاب ناییاتسور
  رد ههک ارچ ،دنک یم باجیا ار یزیر همانرب موزل شیپ زا شیب تعنص نیا دروآ ناغمرا هب یبسن هافر نانآ یارب دناوت یم
  ناهمزم  ار یصوصخ شخب و تلود کرتشم هجوت ،فد  نیا هب یبایتسد روظنم هب ناریا یداصتقا – یگن رف طیحم
   ههب روهشک نارازگراک و نادرم تلود دیاب نیا ربانب نتسا دمآ راک و اجسنم یزیر همانرب کی دنم زاین و دنک یم باجیا
  و هدارا اهب زج اهم نیا و دوک یمن ایهم ا انب ریز هب هجوت نودب یراد روبنز هعسوت دیدرت یب ددرگ فوطعم هجیتن نیا
   یوهبرم نالوئهسم هک تسا  سانم سپ دبای یمن  قحت روبنز ییاراک و تخانک هب تبسن ناییاتسور ی اگآ و یلم مزع
  ار عماهج یا همانرب یرادروبنز تعنص زا شخب نیا  قحت ناکما تهج یزیر همانرب و هجوت نمض طبریز یا اگتسد و
      ههب ور ناه ایگ تهیب ت و داهجیا رد ههکلب  دوهک ی هم  ا اتهسور رد یزرواشک رادیاپ هعسوت  جوم اهنت هن ات دنک ا ارف
      شهقن و تهسا هدرهک ادهیپ ا روهشک داصتقا رد یا هژیو هاگیاج یراد روبنز تعنص رضاح لاح رد نتس  زین ضارقنا
  یهخرب رد ن دهنک ی هم  اهفیا هعسوت هبور یا روشک رد صوصخب ،یعامتجا و یداصتقا راتخاس داقترا رد یرثؤم و لاعف
 یلم داصتقا تیوقت تهج رد هدمع عبانم زا یکی نآ یبناج یا  هدروارف و لسع تارداص زا یکان یا دمآرد ا روشک
    رد تعرهس اهب ههک دکاب یم اتسیب نرق اهم یا  هدیدپ هلمج زا یراد روبنز شرتسگ و دکر ندوک یم ا  نآ نوزفا زور
  یگدهنز ای افم هب دیدج یاهکرگنو تارییغت و لاغتکا یا زور شیازفا ،دمآ رد حطس نتفر الاب دراد همادا دیدج نرق
  شهقن  ا اتهسور ی  هعهسوت رد اریز دوک اهم رما نیا هب یتعنص درکیور و هاگن ،دنک یم باجیا یللملا نیب یا  نیمأت و
  یداهصتقا دکر یشخب عونت و یلحم مدرم یزاس دنمناوت رد یا هدمع شقن یراد روبنز اریز دراد یروحم و اهم رایسب
   یا رادهش  ههب هجوت اب ندنک یم افیا یداصتقا یاهشخب ریاس اب گنت اگنت یابترا رد دیدج یلغک یاهتصرف  لخ زین و
   عماهج و نودهم یراذگتسایس کی ناریا رد بایمک و ردان ی ایگ یا  هریخذ ندید همدص تهج زا فلتخم یاهنامزاس
  ههب یا  هزاهت  درهکیور هک زیزع ناییاتسور ی اگا و  یوشت و یرادروبنز هعسوت رد  سانم ییاضف داجیا یارب زاین دروم
  رهظن زا هک ناردنزام ناتسا زا داکن ناتسرهک ینعی  یقحت دروم هقظنم یاهتیلاعف هب هجوت اب اذل ندنکاب هتکاد نارادروبنز
   ناوهتب ههک هدروآ    دوهجوب یرادروهبنز یارهب ار یدعاسم و هژیو طیارک ایرد هب یکیدزن و ی ایگ شکوپ و او  و بآ
 نداد رارق یبایزرا دروم رتهب ار هقطنم نیا رد یرادروبنز یا  تیزم
 



 311 ...یداصتقا هعسوت رب یرادروبنز ریثأت یسررب

 یرظن ینابم

 :یرادروبنز هنیهب یوگلا اب بسانتم اتسور فیرعت
   عرازهم و یزرواهشک  طانم تاغاب یا  هیکاح رد هک روبنز یودنک زا عونتم یدادعت داجیا لماک اتسور رد یرادروبنز
   ههب مادهقا زین ا رهک رد ا روشک زا یرایسب رد هکلب تسین اتسور صوصخم طقف یرادروبنز و هتفرگ رارق ا  لگنجو
  رهییغت رگید یوس زا (7396،یمیرک ریم) تسا هدوب هجوت لباق دوجوم یا رامآ اب هک دنیامن یم روبنزو ودنک یرادهگن
    راهک و یگدهنز طیهحم زا یکان یناور یا  سرتسا و ا راشف ،یرهک تسیز طیحم یگدولآ ،ناسنا یگدنز ی هویک رد
    ههب ا اتهسور رد یراد روهبنز هب نانیشن رهک زا یا هدع هجوت ثعاب ،یکاخ ناهج هب تشگزاب یفسلف یا  هشیدنا رانک
   تههج ناتهسروبنز   داهجیا اه  و قالیی ی هلزنم هب  طانم نیاو دک ا رهک رواجم یاو  و بآ شوخ یا اتسور هژیو
 ندک نآ تاقتشم و لسع دیلوت
   یداهصتقا تهفای ر ی هنیمز رد هدنبای دکر و دنمکزرا شخب کی ناونع هب اتسور رد یرادروبنز ،یا هقطنم ی هعسوت رد
 ی  ههنیمز رد یناشفا هدرگ و عتارم یا راز هتوب و هویم ناتخرد یروراب دایدزا و تاتابن هب ندیشخب عونت و هدوب حرطم
   و یهیوراد و ییاذهغ ی  هدافتهسا    دراوهم ههک لهسع دیلوت و یرادروبنز فلتخم داعبا و تاج هویم زا یرو هرهب شیازفا
 ن(7396،یمیرک ریم) ندکاب یم یبسانم راک ار رب هیامرس لغاشم داجیا اب هسیاقم رد دراد ار ییاز لاغتکا
 هعسوت
 دراو (1736)     اهکیرمآ یروههمج سیهئر ،نمورهت یرن  ینارنخس اب و تسیب ی هدس رخاوا زا هک تسا یا هژاو هعسوت
       درهفلیو یوهس زا ههتفای هعهسوت اهک رهیظن یی اه  هژاو رت شیپ دنچ ر  نتفای یمومع تیلوبقم و دیدرگ یناهج تایبدا
  و دهنمتور   ث یا روهشک ناهیم فاکهک و (7736)  ندور نیاتهشن یوس زا یرهک هداتفا  قع  طانم و (7736) نوسلین
    صاوهخ و ماوهع فرهط زا  اه  هلوقم نیا زا مادک  ی  یلو ،دوب هدک حرطم (7736) سیئول روترآ یوس زا هدنام  قع
    یناهسنا طهباور رد یهفطع ی  ههطقن   ههک دهک حرطم تسیز موب هعسوت 7236 لاس رد ،ه د ود زا سپ و تفاین یباتزاب
 ن(7196 ،ینامیرب) ندوک یم یقلت نیمزاب
        و یهنف شهناد ،هیامرهس ،عباهنم ،یناهسنا یورهین تههج زا هچر  ار هعماج هوقلاب یاهتیلاعف هک تسا یدرگارف ،هعسوت
   ادهیپ داهقترا وا یگدنز حطس و هتفای دوبهب ا  ناسنا یگدنز طیارک هجیتن رد و دروآ یم رد لعفلاب تروصب نننو اهتراهم
      دوهخ درهگارف نهیا و هدهک عهفترم  ناهسنا یا زاین زا یشخب نآ رد هک تسا یدرگارف هعسوت رگید ترابع هب ندنک یم
    هعهسوت ،تهسین یداهم یا زاین هب دودحم ناسنا یا زاین هک اجنآ زا و دنک یم داجیا رتالاب حطس رد ار یا هزات یا زاین
         ارهف ار ناهسنا یاه زاین ماهمت ،درهگارف کهی ناوهنع ههب هکلب دکاب یتشیعم و یداصتقا لئاسم هب دودحم دناوت یمن ا 
  نارهمع) ن دهنک ی هم     ینوهگرگد شوختهسد ار نآ و هداد رارهق فده  ار یگدنز یا  هزوح مامت تهج نیازا و دریگ یم
 ن(7196 ،یفسوی
 :ییاذغ تینما و یزرواشک رد رادیاپ داصتقا هصرع رد ییاتسور هعسوت
      هزورهما نتهسا روهشک رد ییاتهسور هعهسوت و یزرواشک هعسوت مزلتسم رادیاپ ییاذغ تینما هب یبایتسد دیدرت نودب 
    یراهکیب خرهن یراذهگ فد  نتسا هدرب لیلحت ًاالماک ار یلم تینما  یرض و تسا روشک یساسا لضعم کی یراکیب
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 ن دهکاب ی هم  دهصرد 0   زا رتالاهب یداهصتقا دکر هب لین مزلتسم هک تسا هدک دروآرب دصرد 0/76 هعسوت موس همانرب رد
  رد یزرواهشک دیلوت اظعا شخب هک ایریذپب رگا و دنک نیمأت یزرواشک شخب ار دکر نیا زا یشخب دکاب انب رگا لاح
   ههک یلاهح رد  ده د ی هم   ناهشن یراهمآ د اوک ایتس  ییاتسور هعسوت زا ریزگان دوک یم ماجنا ییاتسور داصتقا هخرچ
      شهخب دهکر تهسا هدوهب دهصرد 7/0 ربارب تفن شخب دکر ندرک ظاحل 6196 لاس رد روشک یداصتقا دکر طسوتم
  ههب لاس نیا رد نکسم و نامتخاس  تامدخ ،تعنص دکر نتسا هدک شرازگ دصرد 7/66 لداعم ییاهنت هب یزرواشک
  ار یزرواهشک شخب دکر اب نآ یتاذ یابترا لیلد هب ییاتسور هعسوت هب هجوت نیا نتسا هدوب دصرد 9 و 7،66  یترت
   زا یکدهنا شهخب اهنت و دیآ یم لمع هب ییاتسور داصتقا هخرچ رد یزرواشک دیلوت اظعا شخب هکنیا هژیو هب دبلط یم
   نیهب رد ییاذهغ تینما هک تسا یلاح رد نیا ندوک یم ماجنا ییاتسور داصتقا هخرچ زا لقتسم و ا رهک هیکاح رد نآ
  یراهمآ د اوک ندراد رارق یدایز تارطاخم ضرعم رد ییاتسور هعسوت یا  هیاپ زا یکی ناونع هب ییاتسور یا راوناخ
   رد یربارباهن  یرهض  دهنا  هدوهب رقف طخ ریز ییاتسور یا راوناخ دصرد 2/67 دودح 6196 لاس رد هک د د یم ناشن
 69  ههب 6  لداهعم 3296  لاهس رد دمآرد اک ک د هب دمآردرپ ک د دمآرد فاکک و 97/6 دودح رد روشک یا اتسور
   ار نایئاتهسور یهساسا یا زاین نیمأت یونعم و یدام یگدنز حطس هبناج هم  یاقترا دیاب ییاتسور هعسوت نتسا هدوب
  نهیا ندماجنایب ناکدوخ یا زاین ندروآرب تهج نانآ تیفرظ ندرب الاب و ندرک دنمناوت هب تیاهن رد و د د رارق فد 
    دوهبهب نوهچ ییاهتهسایس ذاختا نایم نیا رد ندوک رجنم ییاتسور رقف ش اک و دیلوت شیازفا هب یتسیاب لک رد هعسوت
     رهیگارف و شرتهسگ اههنآ یراذهگ تمیق زا ا  هطساو تسد ندرک هاتوک و یزرواشک تالوصحم یراذگ تمیق اتسیس
   ههب یزرواهشک یا  ماو تسرد یراذگ فد  و حالصا یتخادرپ یا  هنارای رتهب یراذگفد  یعامتجا نیمأت ماظن ندرک
 ندوب دن اوخ رثؤم ییاتسور هعسوت دنور تیوقت رد نایئاتسور
 یرادروبنز
       ییاذهغ موهلع زهکارم و تاهسسؤم زا یرایهسب و تهس  و  هدوهب هجوت دروم نآ نیمإت عبانم و ناسنا یاذغ زاب رید زا
     ههب یدراهیلیم شهک دودهح تیعمج نیا ات دننک دیلوت الاب تیفیک اب و رت نازرا ،رتناسآ ییا  لح هار دنناوتب ات دنلوغشم
    ارهیز تهسا لهسع هتکاد دوجو یکاخ هرک یور ناسنا زا لبق دیاک هک ییاذغ داوم زا یکی ندنوک هیذغت مامت یبولطم
        تاهجن هار اهسب ههچ و درهک فهشک ار یهعیبط تهمعن نیا ناسنا ات دندرک یم هیذغت ییاذغ داوم نیا زا تاناویح لوا
   نهیا رد تواهفتم یا  لگ دهک یروآ عمج رد دوجوم ی ایگ نامرد لوصا یمامت نتس  و هدوب ا  یرامیب زا یرایسب
 ن(9196 ،یراختفا) دراد دوجو اسا هزجعم داوم
 ییاتسور رادیاپ داصتقا رد یرادروبنز شقن
 دیص ،یرادماد ،یزرواشک زا ائا نددرگ یم قالطا دوک یم اتخ دمآرد هب هک ییاهتیهلاعف یمامت لماک اتسور رد داصتهقا
 رد نایئاتسور دمآ رد هک تسا لمأت لباق دننک یم یگدنز اتسور رد نامروشک تیعمج 9/6 هک ییاجنآ زا ندکاب یم ننن و
  رتهشیب ناییاتسور یدمآرد عبانم دک رکذ هک روطنام  ندریگ رارق یرتشیب تیانع و هجوت دروم (لسع دیلوت) شخب نیا
   نهیا زا یهکی ن دوهک ی هم   نانیهشنرهک یاذهغ نیمأت و هناور ا رهک هب اهنآ دیلوت دازام و هتشگ نیمأت یزرواشک روما زا
  زاهبریدزا  اه   هداوناهخ  و ناههج یاقن مامت رد ییاذغ داوم نیا هک تسا لسع دیلوت و یراد روبنز یزرواشک یا  شخب
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      یهیاز لاغتهکا یرادروهبنز اتهسور رد اهما ندراد هدهع هب ار نامرد و هیذغت شقن زا یا هکوگ و هدرک ادیپ ار دوخ یاج
  هداد صاهصتخا دوخ هب ارا اتسور رد لاغتکا دصرد دنچ هکنیا و یرادروبنز و لسع دیلوت شقن هب لاح ندراد یرایسب
 رد %3    طهسوتم لغهک نهیا ییاز لاغتکا ناراد روبنز تیاس و ناریا نارادروینز ی هیداحتا یمسر رامآ  بط ناینک هجوت
 %1  رهگا ینویلیم 77 رب غلاب ییاتسور تیعمج زا تروص ر  رد دنا هدرک دیق ار %2 اقر زین یعبانمو هدک رکذ ا اتسور
   یهلم ههیداحتا)   هدرهک بذهج د  وهخب ار رهفن نویلیم 7 دودح لسع یروارف یا  تمسق باستحا اب ایریگب رظنرد ارنآ
 ن(7396 ،یرادروبنز

 اتسور رد یراد روبنز تعنص هب هجوت ترورض
   یرهگید و یناههج رازاب هدرتسگ تیلاعف کی رد روضح هاگدید زا یکی تسا تیم ا یاراد تهج ود زا یرارد روبنز
    ندهک یناههج تمهس هب تکرح یروانف یا  تفرشیپ اب هزورما نتسا یا هقطنم و یلحم یا  تسایس هعسوت رب دیکات
 تسا هدرک رتشیب ار اتسور رد لاغتکا و دمآرد هب ار ناییاتسور لیامت رما نیا هک تسا هتفای یرتشیب باتک داصتقا
  یزهیر  ههمانرب یگنوگچ و یراد روبن یعقاو وهفم دروم رد ا  شرگن و ا  فیرعت یخرب هنافساتم ،ناریا یلعف طیارک رد
  تهی ام تخانک رد یگن ام  ان هب هک هتسب شقن نازیر همانرب و نالوئسم زا یرایسب یمومع نا ذا رد تعنص نیا رد
 :تسا ضورفم یطیارک نینچ رد تسا هدک رجنم نآ هعسوت عنام و یراد روبنز یلصا
  یهننفت و یدارفنا ًاافرص هدیدپ کی ناونع هب هن و هچراپ کی و هدرتسگ موهفم اب هدیدپ کی ناونع هب یراد روبنز روصت
      یهعقاو یاوهتحم اهب ههتفای هعهسوت ی ا روهشک رد ،یار رایسب تعنص کی یراد روبنز تفگ دیاب تحارص هب و تسین
 نتسا رادروخرب

   روهبتز ،یداهصتقا  ًاافرهص   هدهیدپ کهی ناونع هب هن هچراپکی و هدرتسگ موهفم اب هدیدپ کی ناونع هب یراد روبنز روصت
  ًاافرهص    هدهیدپ کهی ههجو  ی  هب یلو دوک یم حرطم از لاغتکا و روآ دوس تعنص کی ناونع هب ًاالومعم هچ رگا یراد
         نوگاهنوگ داهعبا زا ههک ناههج ناهمدرم نههک موهسر اهب هدک نیجع هدیدپ کی دوخ تیی ام رد هکلب تسین یداصتقا
  لهعفلاب و هوقلاب یا  ناوت و ا  لیسناتپ دوجو اب ام روشک رد یراد روبنز هعسوت نتسا هدک عقاو هجوت دروم یعامتجا
  رهظن  لج تهج مزال یا  هنیمز و ا  تخاس ریز نونک ات و تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رتمک ا اتسور ر کا رد هعسوت
 ی اه  هبنج لماک رتشیب ناریا رد ییاتسور هعسوت هتکذگ یاهلاس یط و تسا هدماین ا ارف یراد روبنز یارب ناییاتسور
    تمهسق کهی رد ههک یمیلقا عونت اب رترب یا روشک زا یکی ناونعب ناریا نهدوب ا اتسور رد یزاسون و ینارمع یکیزیف
   ههب رهصحنم  یاه   یهگژیو   یاراد ،هدهک عهقاو ایرد حطس زا رتالاب رتم 6207 رگید تمسق رد و ایرد حطس ریز رتم 27
 ی اه   همهشچ     ،ناوارهف ی اهیگ شهکوپ عوهنت و ینغ یا  لگنج لماک ،یعیبط صاخ یا اضف ندوب اراد رظن زا یدرف
 لمح لیاسو ًاالوا :تسا مزال هنیمز نیا رد و تسا توافتم ًاالماک رگید ییاتسور هب اتسور کی زا هک نتسا ننن و ددعتم
 هب نداد ی اگآ و یللملا نیب یا درادناتسا اب ار روبنز یا  هکلم داژن حالصا و موم یروارف یزاس ودنک تعنص لقن و
 ندسر یم رظن هب یرورض یرما یزرواشک راوج رد یراد روبنز ندوب دیفم هب تبسن نیعراز و ناییاتسور
 یا  ههناخباتک –  یدانهسا تاعلاطم لکک ود هب هک تسا یفیک عون زا و یلیلحت و یفیصوت تاعلاطم عون زا ش وژپ نیا
        ساهسا رهب دوهجوم طیارهک زا ییاه ر یارهب یراهک ار هئارا ش وزپ یانبم اریز تفریذپ ماجنا ینادیم یا  یسررب و
   و  هیقحت عوهضوم تایبدا ندک نکور تهج ادتبا هک  یترت نیدب نتسا نیشیپ یاهکور حالصا و هتکذگ تاقیقحت
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   ، هتک زا هدافتهسا و ا  هناخباتک اب عوجر اب هک دک هتفرگ هرهب یرظن تاعلاطم زا ش وژپ  باوس و یرظن ینابم نیودت
  و  هیقحت لاؤس هب خساپ نتفای یپ رد همادا رد ندیسر ماجنا هب ش وژپ لوا هلحرم ،هدک هتکاگن تالاقم و ا  همان نایاپ
      ثهحب دروهم عوهضوم یاتهسار رد رهما نیصصختم و طبریز دیتاسا اب وگتفگ هب مادقا رظن دروم فاد ا هب یبای تسد
       ،دوهب هداهس یفداهصت لکهک ههب زهین یریگ هنومن شور و ندک یروآ عمج تاعالطا لیلحت و هیزجت زا سپ و دیدرگ
   روهظنم ههب ندیدرگ هدافتسا وگتفگ فیط زا هدک نیودت یا  هیوگ هب ییوگ خساپ یارب راد روبنز 67 نیب یرامآ هعماج
 ی  هعهسوت یا ریغتم هک نیا هب هجوت اب و هدافتسا لباق یقطنم ،یاتن هب ندیسر و هدمآ تسدب تاعالطا لیلحت و هیزجت
 ، دهکاب ی هم ریذپ ناکما یرامآ طیارک اب اهنآ لیلحت و هیزجت هدوب یمک یا ریغتم عون زا یراد روبنز هعسوت و ییاتسور
  رد و نامروهشک رد ناهج رد لسع دیلوت یا رامآ زا ناوتب ات هدروآ هتسسگ و یمک تروص هب یا  شور زا هدافتسا اب
  راهمآ زا  اه  ی هسررب نیا رد دومن  خشم ار یگتسبم  عون و یگتسبم   یارض نازیم ا ریغتم نیا و ناردنزام ناتسا
   هدافتهسا اهب سپس و دراو یناوارف عیزوت لوادج رد هک تسانعم نادبو تسا هدک هدافتسا یطابنتسا و یفیصوت و یمک
  اههنآ یابترا نازیم نییعت روضنم هب و هدرک باسح ار ناراد روبنز زا هورگ ر  رایعم فارحنا و نیگنایم و ا   خاک زا
 نهدک هتخادرپ یرامآ عماوج رد نیگنایم نانیمطا دودح نییعت زین و لادنک یا هبتر یا  شور زا
 نآ )ئاسم و هعلاطم دروم هدودحم
  ندهنریگ رارق هعلاطم دروم دنتس  هتفاینامزاس لکک یاراد یراد روبنز هک ییا رهک اعا روطب هدک یعس  یقحت نیا رد
   ههب اهجنیا رد ،ای د رارق ینادیم هعلاطم دروم ار ییاتسور یراد روبنز عوضوم نآ رب هوالع هک داکن ناتسرهک هلمج زا
 ایزادرپ یم نآ هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم و داکن ناتسرهک زا رصتخم حیضوت

 ناشن یبوخ هب ار ءاکن ناتسرهش هقطنم تیاهن و ناردنزام ناتسا و روشک )ماک هشقن هب )یدبت (GIS) متسیس پم کرآ همانرب رد هدش هیهت :1 هرامش ریوصت

 .تسا هلاسر نیا رد رگشهوژپ هعلاطم دروم هقطنم رگناشن )حم نیا ییایفارغج تیعقوم و دهد یم
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 هعلاطم دروم هقطنم
    ههس زا ههقطنم نهیا  دهکاب یم ناردنزام ناتسا یا  ناتسرهک زا یرزخ هگلج هیحان ناریا قرک لامک رد داکن ناتسرهک
  بوهنج زا و ددرگ یم لصتم ناردنزام رزخ یایرد هب لامک یوس زا هک ،هتفای لیکشت لگنج و ایرد و هگلج هب شخب
 ندوک یم یهتنم لگنج هب ناتسرهک نیا قرک و دراد رارق یرزخ هگلج هب
   لوهط و یلامهک 09 و 39    ییاهیفارغج ضرهع رد رههشهب و یراس ناتسرهک نیبام و ناردنزام ناتسا رد اکن ناتسرهک
      ههب بوهنج زا و رزهخ یاهیرد ههب لامک زا ناتسرهک نیا ندراد رارق  یونیرگ راهنلا فصن یقرک 97 و 36 ییایفارغج
  رهتم 67     طهسوتم روهطب اهیرد حطهس زا اکن ناتسرهک یسدن  لکک ندکاب یم دودحم زربلا هوک هتکر یبونج یا  هنماد
  نتهسا یا  ههگلج و یا  ههیاپ وک تمسق ود زا ناتسرهک نیا نتسا عبرم رتمولیک 7016 ناتسرهک یلک تحاسم و تسا
   رهب هوالهع و دکاب یم رارقرب یمئاد تروص هب هتلافسآ هار کی هلیسوب تختیاپ اب هعلاطم دروم هقطنم یابترا یلک روطب
  زا یتمهسق هک دهشم ات تکر زا روشک لامک یرسارس هار ود درذگ یم ناتسرهک لخاد زا ناریا یرسارس ن آ هار نآ
  تهحت رتشیب اکن ناتسرهک ایلقا ندیامن یم روبع هعلاطم دروم هقطنم لخاد زا زین هدیدرگ روهشم ییایسآ هار اک مانب نآ
         و یهلحم یاه داب شزو ،اهیرد ههب یهکیدزن و یرود ،اهیرد حطهس زا عاهفترا ،زربلا تاعافترا ،ییایفارغج ضرع ریثأت
   و بآ گرزهب ناهیرج ود نکیل ،دراد رارق یلگنج اکارتم شکوپ و یبرغ و یلامک یاو  یا  هدوت ییاجباج ،یا هیحان
 ندنراد ناتسرهک نیا ایلقا رد یا هدننک نییعت شقن ییاو 

  باطم) هیوناژ رد نآ نیرتمک و دارگ یتناس هجرد 7/69 اب (هام دادرم اب  باطم) تسوگآ هام رد ترارح هجرد نیرتالاب
  نیرتهشیب ن دهکاب ی هم   رهتم یهلیم 020  ،هاگتسیا نیا یگدنراب طسوتم نتسا هدوب دارگ یتناس هجرد 1/66 اب (هام ید اب
96-03 لاس رد نآ نیرتمک و رتم یلیم 9666 اب 0096 -20 لاس رد ،یرامآ ی رود نیا یط یگدنراب   یهلیم 667 اب 73
 نتسا هدیسر تبث هب رتم

 ءاکن ناتسرهش رد یراد روبنز
  شزوهمآ و یرادروبنز  سانم عتارم نتکاد رایتخا رد و عقوم هب یاهیگدنراب و  سانم یئاو  و بآ طیارک هب هجوت اب
   تهکادرب ههلحرم    ود یهط رد نتهسا هدوهب شخب تیاضر ناتسرهک نیا نارادروبنز یارب لسع تکادرب ،نارادرب هرهب
 د    اهکن ناتهسرهک حطهس رد نتهسا هدیدرگ دیلوت لسع نت 676 لاس کی یط رد رد ناتسرهک نیا رد هناتسبات و هراهب
  :دوزهفا  دنهکاب ی هم  تهیلاعف هب لوغشم هفرح نیا هب رادرب هرهب رفن 967 دادعت هک دراد دوجو لسع روبنز ینلک 66676
  ناتهسرهک نیا نارادروبنز ینواعت وضع رفن 666 دادعت :دوزفا دنکاب یم تیلاعف نارادروبنز ینواعت وضع رفن 666 دادعت
 نارادروبنز یارب یجیورت و یکزومآ یاهسالک هلاس هم  تیریدم نیا یزرواشک داهج ،یورت هرادا یوس زا ندنکاب یم
  رد و دهیدرگ رازگرب روبنز شخب ناریگارف زا رفن 67 یارب یتراهم یکزومآ یاهسالک اتسار نیا رد هک ددرگ یم رازگرب
 ی اه   هداههن     تهمیق شیازهفا ،وراد ،تاراهبتعا دوهبمک تسا ینتفگ ندرگیم داد ا نانآ هب یتراهم همانی اوگ ا  هرود نایاپ
   نننو اهناتهسروبنز زا یهخرب یگدولآ داجیا هجیتن رد و ناتسا هب یموبریغ یاهناتسروبنز هیور یب ترجاهم و یرادروبنز
    هدهک رهکذ  هلاطم هب هجوت اب (ناردنزام ناتسا ناراد روبنز ی هیداحتا) .دنکاب یم یرادروبنز شخب تالکشم هلمج زا
    ماهمت ههکنیا نمهض  دهکاب ی هم اراد هطوبرم لغاشم و یرادروبنز هنیمز رد ییالاب دادعتسا و ناوت یاراد داکن ناتسرهک
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  یروراهب زا ار  دهکاب ی هم    اتهسور یلاه ا یلهصا ی اه  تشک دزج هک ییا رازلگ ًااصوصخ ار لاموا یاتسور یا  ینتسر
  زا یدادهعت هدک لسع شیالاپ هاگراک کی و ودنک دیلوت هاگراک ود ثادحا هب رجنم هکلب دنادرگ یم رادروخرب یرتشیب
  دارهفا  دوهک ی همن یدنب هتسب اتسور لحم رد هدک یروا عمج لسع هک ییاجنا زا یلو نهدرک لوغشم ار لحم ناییاتسور
  ههن  ههک ،هدومن هدک یرادیرخ  لاخ لسع ندرک یولخم هب مادقا ناییاتسور زا لسع لوصحم نازرا دیرخ اب وجدوس
        راهچد زهینار اتهسور نهیا ناگدهننک دهیلوت ماهن هکلب دننک یم لیدبت بوغرمان لسع هب ار هدک دیلوت بوغرم لسع اهنت
  ایقتهسم  یهسرتسد زا و  دهنا هدوبر لحم نیا یلا ا زا ار یدنب هتسب عیانص داجیا تصرف هک ینمض رد دنیامن یم هکدخ
 ننننهریغ تالکشم و یعیبط روطب هدمآ لمع هب تعنامم و یریگ ولج یفرصم رازاب هب نارادروبنز
 اه هتفای

 هعلاطم دروم یتخانش تیعمج یاهیگژیو -
 .نس تبسن هب نارادروبنز یناوارف لودج 1 لودج

 
 
 
 

 

 ندنتکاد لاس 67 ات 79 نس لاموا فارطا یا اتسور و اکن ناتسرهک نارادروبنز نیرتشیب هدک لصاح ،یاتن هب هجوت اب
 :تیسنج

 .تیسنج رظن زا ییوگ خساپ یناوارف عیزوت لودج :2 ۀرامش لودج
 دصرد سنج

 %29 درم

 %8 نز

 ندنا هداد لیکشت ا درم ار نایوگ خساپ زا یرتشیب دادعت هلصاح ،یاتن هب هجوتابو هدوب وگ خساپ یا  هورگ رگناشن قوف لودج

 )هأت تیعضو
 نایوگ خساپ )هأت تیعضو 3 لودج

 دصرد )هأت تیعضو

 %27 )هأتم

 %82 درجم

 ندنا هدوب درجم %17 و ل أتم نایوگ خساپ %72 هک تفرگ هجیتن نینچ ناوت یم الاب لودج هب هجوت اب
 تالیصحت حطس

 .ناراد روبنز و نایوگ خساپ تالیصحت حطس 4 هرامش لودج

 
 
 
 

 دصرد نس

12 - 52 51% 

52 – 13 41% 

13 – 53 21% 

53 – 14 93% 

 %21 لاس 14 یالاب

 دصرد تالیصحت نازیم

 %12 ییامنهار

 %13 هطسوتم

 %13 ملپید قوف

 %41 سناسیل

 %5 سناسیل زا رتالاب
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     تیعهضو زا نارادروهبنز ههک تهسنآ رگناشن و تسا هدمآ قوف لودج رد نارادروبنز و نایوگ خساپ تالیصحت حطس
   زا یهمک دادهعت و  دنهکاب ی هم  هطهسوتم تالیصحت یاراد نارادروبنز رتشب و دنتس  رادروخرب داوس هنیمز رد یبولطمان
  هعهسوت ی اه   تخاهس  رهیز هنیمز رد یناوارف تالکشم ثعاب رما نیا هک ندنرادروخرب ییالب داوس حطس زا نارادروبنز
 نتسا هدک یرادروبنز رما رد  صختم یناسنا

 .)سع دیلوت شورف دمآ رد رظن زا ناگدننک تکرش دصرد یناوارف عیزوت لودج 6 هرامش لودج
 دصرد هناهام دمآ رد

111 – 112 53% 

113 – 115 13% 

115 – 1111111 52% 

 %11 نویلیم کی زا رتشیب

     لغهک اه  لیلدهب ههتبلا) تسا هدک دئروآرب ناموتراز  667 ات 666 نیب نارادروبنز رتشیب دمآ رد الاب لودج ساسارب
     دهح رد نارادروهبنز ره کا ههک  ایرهب یم یپ هلئسم نیا هب لمأت یمک اب (دکاب یمن  یقد یلیخ تاعالطا رگش وژپ ندوب
 ندننک یم تیلاعف تشیعم
 یلیلحت یاه هتفای

 ؟تسیچ )حم رد یرادروبنز ۀزیگنا :لوا لاوئس
 ندک هدافتسا نمدیرف سنایراو لیلحت نومزآ زا لاوئس نیا هب خساپ یاررب

 یراد روبنز ۀزیگنا یاهروحم ۀبتر نیگنایم :7 لودج

 
 
 
 
 

  یقحت یا  هتفای :عبنم

  ههبتر نیرتشیب ن(666/6) ندراد دوجو راد انعم توافت فلتخم یا روحم نیب داد ناشن نم دیرف سنایراو لیلحت نومزآ
 ندوب هیکاح رد ای مود لغک نآ زا دعب ندکاب یم لغک ناونع هب یرادروبنز یوبرم
    تتیاهن ردو ییاتتسور ۀعتسوت ببس دناوت یم ییاتسور یرادروبنز تعنص ۀعسوت دسر یم رظن هب :قیقحت هیضرف

 .دشاب رثؤم یلم و یا هقطنم ۀعسوت رد هعسوت نیا و دوش ییاتسور رادیاپ ۀعسوت
 :ایریگ یم رظن رد ار یرامآ ضرف ود ،t نومزآ ساسا رب تکاد راهظا ناوت یم لوا هیضرف خساپ رد
 (فلا)

H o: u < 3 
H 1: u > 3 

   ی هدن دناهشن ههک تسا هدک ایظنت (7 = دایز یلیخ ات = اک یلیخ) ترکیل یا هنیزگ 7 سایقم ساسارب ا  هیوگ نوچ
   ظاهحل ههب ییاتسور ةعسوت یور یراد روبنز ةعسوت هک تسا نیا رگ نایب ،9 یواسم ای رتکچوک نیگنایم هک تسا نیا

 نیگناهههههیم ریغتم
 هبتر

 تغارف تاقوا ندنارذگ
 یتسود ناویح
 تباث لغک
 یرادروبنز هب یدنم هقالع
 هیکاح رد لغک
 یلصا هفرح

67/6 
69/7 
69/1 
7/9 
62/7 
76 
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      لودهج نتهسا نآ ندوهب رثؤهم ةناهشن ،9 زا رتگرزب نیگنایم و تسین رثؤم (یسایس ،هعماج تمالس ،یداصتقا ةعسوت)
 :تسا ریز تروصب t نومزآ

 t نومزآ جیاتن  :8 لودج

 یرادانعم حطس یدازآ هجرد t درادناتسا فارحنا نیگنایم ریغتم

 666/6 93 6/76 /11237 3693/9 یرادروبنز ۀعسوت

    یرادروهبنز ةعهسوت یهنعی (p، 93 = df، 6/76 = t < 666/6) داد ناشن راد انعم ار 9 اب نیگنایم توافت t نومزآ ،یاتن
 نتسا رثؤم (یسایس ،هعماج تمالس ،یداصتقا ةعسوت) ظاحل هب ییاتسور ةعسوت یور
 :اینک یم نومزآ ار ریز یرامآ ضرف ،لوا ةیضرف نومزآ یارب (ب) 

H o: u < 3 
H 1: u > 3 

 :تسا ریز تروصب t نومزآ لودج
 t نومزآ جیاتن :9 لودج

 یراد انعم حطس یدازآ ۀجرد t درادناتسا فارحنا نیگنایم ریغتم

 /111 19 681/9 /51844 7624/3 رادیاپ ۀعسوت

    یرادروهبنز ةعهسوت یهنعی (p، 63 = df، 16/3 = t < 666/6) دا  د ناهشن راداهنعم 9   اهب نیگناهیم توافت t نومزآ ،یاتن
 نتسا رثؤم رادیاپ هعسوترب
       یگتهسبم  ییاتهسور رادهیاپ هعهسوت و ییاتهسور یرادروهبنز نیب هک تسا تیعقاو نیا رگنایب هدک ماجنا یا  یسررب
  رایهسب ی  ههطبار هک هدوب هتسباو یا ریغتم عون زا یرامآ ،یاتن هب هجوت اب ریغتم ود نیا ندراد دوجو یرادانعم و ایقتسم
       یارهب ههک موههفم نهیا ههب نتهسا رگید ریغتم رد رییغت  بس ریغتم کی رد رییغت هکیروطب دنراد رگیدم  اب یگنتاگنت
  روهما ی  ههعومجم   رهیز ههک یرادروبنز هعسوت هب ییاتسور ی هعسوت یاربو ییاتسور هعسوت هب دیاب یراد روبنز هعسوت
  تازیهجتداهجیا ،نایئاتسور ترجاهم زا یریگولج ،لاغتکا دوخ لابندب یرادروبنز ةعسوت ندومن هجوت تسا یزرواشک
     اهسب ههچ یرادروهبنز ةعهسوت نیاربانب ندریگ یم رب رد زین ار هعماج تمالس هک ینمض رد تکاد د اوخ ار تاناکما و
 ندوک ییاتسور هعسوت ثعاب ،یراک ار ناونع هب دناوت یم روشک رد ییاتسور یرادروبنز
 یریگ هجیتن و ثحب
    بهس یراد روهبنز ی  هعهسوت ی اه راک ار    ههئارا رهب هوالهع دناوت یم هک تس  یدنمکزرا ،یاتن یاراد قوف ش وژپ
    یراذهگ تهسایس تههج روشک ناریدم و نازیر همانرب یارب  سانم ییوگلا نینچم  و دوک ییاتسور رادیاپ ی هعسوت
      ندوهب اراد تههج ههب اهکن ناتهسرهک   ندوهک روهظنم هعماج ییاذغ تمالس و یراد روبنز و ییاتسور ی هعسوت رما رد
  تههج  سانم یا   طق زا یکی ناونع هب دناوت یم لدتعم یاو  و بآ و اک ًااتبسن یاعافترا و ی ایگ شکوپ تاناکما
   رد و دهکاب حرهطم هقطنم رد یراد روبنز تهج تازیهجت تخاس و یدنب هتسب تعنص و یروارف عیانص و یراد روبنز
  و ییاهسانک  یقد روط هب  طانم نیا دیاب ادتبا نآ هتسباو یا  ناتسرهک و یراد روبنز هعسوت روظنم هب ناردنزام ناتسا
  ناهسانکراک ی اه   کهمک  اهب   یهسانک هاهیگ ی اه  هبنج  یقد تخانک و یسانکزاب دروم  طانم یا رازلگ و تکاک عون
  یارهب ییاز لاغتکا و ییاز دمارد  بس دناوت یم هقطنم نیا رد یراد روبنز تعنص هعسوت ندوک مادقا یمدرم و هطوبرم
 ر ام ریغ یا ورین زا یرایسب و هتخاس لاعف ار تعنص زا یفلتخم یا  شخب یراد روبنز اریز دکاب نآ نانکاس تیر کا
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        ههب ههجوت اهب و هتهکادن عیهسو تاهناکما و نالهک یراذگ هیامرس هب یزاین یراد روبنز ندنا هدک عمج هعومجم نیا رد
  ههک نانچم  ندرک د اوخ لصتم ییاتسور هعسوت هب ار هنیرید تعنص نیا ،نامروشک هقطنم ی ایگ شکوپ تایصوصخ
   رهگید فرهط زا ن دهننک یم شاعم رارما نآ  یرط زا هک دکاب یم دارفا تباث لغک ناونع هب یرادوبنز د د یم ناشن ،یاتن
  کهی زا ییاتسور یراد روبنز هعسوت نیاربانب نتسا رثؤم یداصتقا رادیاپ هعسوت رب یرادروبنز  یقحت ،یاتن هب هجوت اب
 د اوخ ش اک زین ار ا رهک تالکشم رگید یوس زا و دوک یم یرهک  طانم هب ناییاتسور ترجاهم ش اک ثعاب وس
  ده اوخ زین هعماج یتکادهب تمالس  جوم هکلب هداد رارق مدرم ییالاک دبس کفنیال دزج ار لسع هک ینمض رد و داد
         یراد روهبنز تعنهص ههب ههجوت ور نهیا زا ندهک ده اوخ هنارهس و یلم دمآرد شیازفا  بس یراد روبنز هعسوت ندک
 نی رهت  هداهس  و درهیگ رارق تیولا رد دیاب یطابترا و لقن و لمح و یتکادهب ینف تاناکما داجیا نآ لابند هب و ییاتسور
 نتسا ناراذگ هیامرس و نیصصختم زا هدافتسا فد  نیا هب ندیسر یارب هار
 عبانم
 (ناردنزام ناتسا یگدنزاس داهج ترازو) ناردنزام ناتسا ناراد روبنز هیداحتا

 ن0196 ،ایفارغج رد نآ شقن و اسیروت ننیمیس ،ناغمرا
   یاهیفارغج رهب دیکأت اب ییاتسور رادیاپ هعسوت یا راک ار ،اضریلع ،یجالعتسا نییاتسور ةعسوت یسانک هعماجرب یا همدقم نیفطصم ،ایکزا 

96 ،7 هرامک ،نیمزرس همانلصف ،یدربراک  ن73
 7296 نارهت رهپس تاراشتنا (لارتلاو فیلأت) همجرت لسع روبنز ،یضترم ،یلیعامسا

 ن7196 رون مایپ ،ییاتسور یزیر همانرب هاگراگ ننیسح ،شیاسآ
    ،ییاتهسور هعهسوت هرهگنک ،ناریا یداصتقا و یعامتجا هعسوت یا  همانرب رد نآ هاگیاج و ییاتسور عسوت و نیوکت دنیارف ،زرمارف ،ینامیرب

96 ،هعسوت و اتسور 73 

 ی اه   ش وژهپ   ،ییاتهسور و یزرواهشک ی اه   ههبنج   رهب دهیکات اب ییایفارغج یملع تاقیقحت رد رادیاپ هعسوت موهفم یسررب همطاف ،زورفهب
 1296 ،09 هرامک ،ییایفارغج

96 راهب ،کی هرامک ،ا دراهچ لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،یدزی ،یلپاپ 73 

 6196 ،تمس تاراشتنا ،ییاتسور هعسوت یا  هیرظن ،نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ

96 زیربت یزرواسک هدکشناد ،ناریا لسع ناروبنز داژن تخانک ،داوج ،رضصا روپ 73 

 1096 ،هعسوت و اتسور ،ییاتسور هعسوت یزیر همانرب همانسرد ،ید ناری  ،ساید

 نادابآ ،ریگنامک تاراشتنا ،(یوروک دنمشناد موئان فیلأت) لسع روبنز نیون شرورپ ،هللارصن ،یسیئر

 7296 ،یناسنا هعسوت شرازگ نیلوا ،هجدوب و همانرب نامزاس

396 ناریا تراجت هعسوت نامزاس 0 

GIS، 96 شخب زا ناردنزام ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس 73 

     روهما تهنواعم ،ناتهسا هعهسوت و  یزهیر   ههمانرب یاروهک هبوصم داکن ناتسرهک هعسوت دنس ناردنزام ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس
96 ،یزیر همانرب و یداصتقا 73 

396 ناریا زبس یراد روبنز تیاس 0 
 7296 ،نارهت نازادرپ ون تاراشتنا ،لسع روبنز ،داوج دیس ،تداعس

 7296 ،نارهت ،رهپس رشن نآ شرورپ و لسع روبنز ،هلا تمعن ،یناتسرهک

 9196 ناهفصا ناکرا تاراشتنا لسع روبنز شرورپ ،رغصا یلع ،یدمحا ،ایحر ،یدابع
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96 نمهب ،631 هرامک ،ایرد مایپ همان ام ،دیما ،یزیزع 73 

 ن6296 ،رون مایپ ،تیعمج یایفارغج ینابم ندوعسم ،یودهم 
96 ،نارهت هاگشناد ،61 هرامک ،ییایفارغج ش وژپ ،نآ فاد ا و یزیر همانرب موهفم ،دوعسم ،یودهم 11 

 9296 ،تنس تاراشتنا ،ییاتسور یایفارغج رب یا همدقم ،دوعسم ،یودهم

396 ناریا یزرواشک الع ،لسع روبنز شرورپ نهلادسا ،یمیرکریم  ن7
67) روپ اضر دمحا همجرت ،هناد دهک ،اریل ،نوسناو  یگدنزاس داهج تاراشتنا (76

 1796 ،هاگشناد تاقیقحت و شزومآ ،ناریا رد یسانک اتسور رب یا همدقم ،اظاک ،یعیدو

96 یگدنزاس داهج ترازو ،هدنیآ و لاح ،هتکذگ ییاتسور نارمع ،یلع ،راقدی 73 

 ن1296 ،نید نکر ،یراختفا همجرت ،هعسوت و اتسور ،رادیاپ هعسوت رب یا همدقم ،رفینج ،تویلا
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