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 هدیکچ
    یروهط ههب دنتهسین هتشذگ اب سایت لبات تیعمج زین و تعسو رظن زا ناریا یاهررش هک یوحن هب هتشاد دشر رایسب ناریا رد ینیشنررش
       ههلباقم زهین و یررهش یعاهمتجا و یداهصتتا یاهه نارحب دوجو نیا اب .تسا ینویلیم تیعمج اب ررش 02 یاراد ناریا 5392 لاس رد هک
  لهیلحت    ههلاقم نهیا تدهه .دنراد رایسب هلگاف یررش رادیاپ هعسوت اب ناریا ینویلیم یاهررش هک دهد یم ناشن اه نارحب نیا اب دمآراکان
   نهیا ههلاقم یلگا لاؤس .تسا یعامتجا و یداصتتا یاه صخاش رب دیکأت اب رادیاپ هعسوت زا ناریا ینویلیم یاهررش یرادروخرب ح س
    رهب هو هع ؟دراد رارهت یح س ها رد رادیاپ هعسوت یعامتجا و یداصتتا یاه صخاش زا ناریا ینویلیم یاهررش یرادروخرب هک تسا
    و ههیخیرات هها یاراد و تهسیا رادیاپ هعسوت هکنیا هلمج زا دوش یم  ر م هلاقم نیا رد زین یرحید یعرف تالاؤس یلگا لاؤس نیا
   رد مهرم یاهه      وه وم زا یربارباهن شهاهک و هعهسوت   تدهه اهب یا   ههق نم یزهیر همانرب هک دهد یم ناشن هلاقم نیا  یاتن ؟تسا یداعبا
   ظاهحل زا رحیدهکی هب تبسن قطانم هاحیاج ییاسانش یا هق نم یاه یزیر همانرب نیا همزال .دوش یم بوسحم هعسوت لاح رد یاهروشک
   ،تامدهخ و تاهناکما  لداهعتم عیزوت .دریگ یم رب رد زین ار لداعتم عیزوت ،تارج همه رد دشر رب هو ع زین هعسوت مورفم .تسا هعسوت
     تاهقیقحت  وهن زا قهیقحت نهیا .تسا هق نم ح س رد تیعمج اسانتم یگدنکارپ و یا هیحان یاه توافت ندرب نیب زا ترج رد یماگ
 و اه صخاش ییاسانش هب مادتا یلیلحت-یفیگوت شور زین و (یفیک و یمک) یبیکرت درکیور زا هدافتسا اب و تسا یا هعسوت-یدربراک
 زا  قهیقحت  نهیا     زاهین دروهم تاهع طا و اهه هداد .دیامن یم رادیاپ هعسوت یاه صخاش رظن زا ناریا ینویلیم یاهررش ینونک تیع و زین
  زا زهین  تاهع طا  لهیلحت     یارهب .تهسا هدهش ههیرت 5392       لاهس رد روهشک راهمآ زهکرم و یناتهسا و یروهشک یرامآ یاه همانلاس قیرط
 .تسا هدش هدافتسا لسکا و SPSS یاهرازفا مرن و یلماع لیلحت یاه کینکت
 
 .ناریا ،ینویلیم یاهرهش ،یعامتجا صخاش ،یداصتقا صخاش ،رادیاپ هعسوت :یدیلک ناگژاو

                                                                                                                                                                
  (لوئسم هدنسیون) -0
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 همدقم

 هتشاد لوغشم دوخ هب ار نازیر همانرب و ناراذگ تسایس نهذ هراومه هک تسا یبحابم هلمج زا یگتفای هعسوت و هعسوت
   رادویاپ و لداوعتم هعسوت زا یحلس هب یبای تسد ناهاوخ اه نآ هدنهد لیکشت قطانم یتح و فلتخم یاهروشک .تسا
  یدونیارف هعسوت ،هزورما .(0390 ،ناراکمه و یتشور دا ندحا) دماجنیب نامدرم  امت یگدنز دوبهب هب دناوتب هک دنتسه
 و ناسکی شیب و مک یلماکت لحارم زا روبع اب یگتفاین هعسوت و یگدنام بقع هیلوا طیارش زا عماوج نآ یط هک تسا
 ،رضاح لاح رد .(110 :3190 ،یریصن) دش دهاوخ لیدبت هتفای هعسوت عماوج هب یمک و یفیک یاه ینوگرگد و لمحت
 Van   ) توسا هعوسوت لاوح رد    یاهرووشک ه ویو هوب ،اهروشک هدمع ثحابم زا یکی رادیاپ هعسوت و دشر هب یبایتسد

Cattenburch, 2017). یداوصتقا    ،یوسایس روقف زا راروف ،اه یگدنام بقع ناربج روظنم هب هعسوت لاح رد یاهروشک،  
   ،ددروگ روجنم  درم همه یگدنز عضو دوبهب هب دناوتب هک هبناج همه و لدتعم یا هعسوت هب لین یارب و هریغ و یگنهرف
 دن  ره .(Patlins, 2017) دنتسه یا هقلنم و یلم حلس رد هنیهب و بسانم ىاه ىزیر همانرب و حیحص تخانش دنمزاین
   هوب ار ىیاوه تیقفوم و اه تسکش و هدوب یداینب یارییغت دهاش نامز رذگ رد ،نآ هب طبترم جیاتن و ىا هعسوت یامادقا
      طیاروش دووبهب و روقف اوب هولباقم ،اه نآ نیرت یلصا هک دوخ فادها هب زونه ،نرق مین تشذگ اب اما ،تسا هتشاد هارمه
 و یا        هوقلنم ،یولمارف ،یولم حلوس رد یونغ و رویقف دویازت هب ور فاکش .تسا هدیدرگن لئان ،تسا نامورحم یگدنز
   توسا هعوسوت یاهدربهار و فادها لماک تیقفوم  دع زا یدهاوش همه ،ریخا نرق مین رد یلیحم تسیز یاه نارحب
(Jilcha et al, 2016). لیلد و تسین زین لماع نیا اهنت اما ؛تسا یداصتقا تفرشیپ هعسوت مهم لماوع زا یکی ه رگا 
    ووللم یووگلا  داوجیا دیاب هعسوت یلصا فده ،نیاربانب ؛تسین یداصتقا یا هدیدپ ًاافرص هعسوت هک تسا نآ رما نیا
 یگ راپکی و تیعماج ،هعسوت ناکرا زا یکی ،عقاو رد .دهد ششوپ ار هعماج راشقا  امت هک دشاب یناگمه دمآرد دشر
   رد نزاووت ندووبن   ،هوکنآ هو  .(5 :9190  ،یونف) دشاب یم قطانم نورد یعامتجا و یداصتقا یاه لداعت دوبن عفر رد نآ
 ری وسم رد ی عناوم دوخ هک دوش یم یا هقلنم یرباربان دیدشت و فاکش داجیا بجوم فلتخم قطانم نیب هعسوت نایرج
 ی  وبلق و یووق ی  ترجاوهم یاوه نایرج ،یعامتجا یرباربان ،یداصتقا یدمآراکان ًاالومعم نزاوت ندوبن  ایپ .تسا هعسوت
  ،یوفلل)  دووش ی  وم فاکوش ندرب نایم زا یارب یسایس راشف هب رجنم تیعضو نیا هراومه هک تسا راکشآ .تسا هدش
 یسررب هیحان ره دوجوم تیعضو ادتبا تسا  زال یحاون هعسوت حلس یوافت تخانش یارب روظنم نیدب .(05 :1190
  ،رویلد هداز  نیوسح)  دروک یا  هویحان یزیر همانرب اه یوافت ندرب نایم زا ای شهاک یارب ساسا نیا رب ناوتب هکنیا ات دوش
 ی اهرهوش  رویظن ی   تاحاللوصا اوب هوک دراد دوجو اهرهش زا یصاخ عون ،فلتخم یاهرهش عاونا نایم رد .(205 :2190
 ی اهرهوش نی وب رد ی  لوصا و موهم هلئسم .(Bang-Jun,2009:1647) دنوش یم هتخانش یجارختسا و هیاپ-عبنم ،یندعم
 و ی وگنهرف -ی عاومتجا ،ید وبلاک ،ی داوصتقا  ،یولیحم تسیز فلتخم داعبا رد یرادیاپ یاه صخاش یبایزرا ،فلتخم
  دونراد  زوین یسکوداراپ تلاح ًااضعب هک فلتخم داعبا نیا نایم نزاوت و لداعت داجیا .تساهرهش عون نیا یرهش طیحم
 : ناراوکمه و ی داوبآ  کولم ی راوتخم)  دوشاب ی وم اهرهش رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب یزیر همانرب هیلوا و یلصا فده
  هعوسوت یاه صخاش ساسا رب ناریا ینویلیم یاهرهش یرادروخرب حلس لیلحت ددصرد هعلالم نیا ،ور نیا زا .(9390
 10  دادوعت 2390   لاوس یراموشرس قبط ناریا رامآ زکرم یاه هداد ساسا رب .تسا یعامتجا و یداصتقا دعب رد رادیاپ
   ،زاووها ،زویربت ،زاری وش ،جرک ،ناهفصا ،دهشم ،نارهت یاهرهش لماش هک دراد دوجو روشک رد رفن نویلیم 0 یالاب رهش



 313 ... ینویلیم یاهرهش یرادروخرب حطس لیلحت

 دیکأت اب رادیاپ هعسوت زا ناریا ینویلیم یاهرهش یرادروخرب حلس لیلحت هلاقم نیا فده .تسا هیمورا ،هاشنامرک ،مق
 زا  نارویا   ینوویلیم یاهرهوش  یرادرووخرب هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا یعامتجا و یداصتقا یاه صخاش رب
   یوعرف یالاؤوس یلصا لاؤس نیا رب هوالع ؟دراد رارق یحلس ه  رد رادیاپ هعسوت یعامتجا و یداصتقا یاه صخاش
    ؟توسا یداوعبا و هوچخیرات ه  یاراد و تسی  رادیاپ هعسوت هکنیا هلمج زا دوش یم حرلم هلاقم نیا رد زین یرگید
       شور زوین و (یوفیک و یومک) یوبیکرت دروکیور زا هدافتوسا اب و تسا یا هعسوت -یدربراک یاقیقحت عون زا هلاقم نیا
  یاوه      صخاوش روظن زا نارویا ینوویلیم یاهرهوش ینونک تیعضو زین و اه صخاش ییاسانش هب  ادقا یلیلحت-یفیصوت
     و یناتوسا و رووشک یراومآ یاوه همانلاس قیرط زا زاین دروم یاعالطا و اه هداد قیقحت نیا رد .دیامن یم رادیاپ هعسوت
     رون و یلماوع لویلحت   کوینکت زا زین یاعالطا لیلحت و هیزجت یارب .تسا هدش هیهت 2390 لاس رد روشک رامآ زکرم
 .تسا هدش هدافتسا لسکا و SPSS یاهرازفا
 یرظن درکیور
  یاوه   شبونج عوروش اب نامزمه هک تفگ ناوت یم و تسا  رغ رد یلصفم یخیرات هنیشیپ یاراد رادیاپ هعسوت  وهفم
 3330  لاوس رد اتسار نیا رد .تسا هدش عورش زین رادیاپ هعسوت هب ندیسر یارب اهوپاکت یدالیم 1330 ههد یعامتجا
 0  اربراباتناوس یولیحم تسیز هعجاف هب شنکاو رد اکیرمآ تلود یلم یلیحم تسیز تسایس دنس  ان اب یدنس یدالیم
  راوشتنا زا فده هک یرگید دانسا هلمج زا .داد رادشه یلیحم تسیز یاه یگدولآ هب تبسن هک تفای راشتنا و نیودت
 ،4 آ تیفیک دنس ،9ملاس  آ هیمالعا ،5شوماخ راهب هب ناوت یم دندوب هعسوت یلیحم تسیز یالضعم هب هجوت اه نآ
 -94 :2190  ،یوفجن  و یدوهاز) درک هراشا 3یلم شحو یایح زا تظافح  اظن داهن و 2یدد زا هدافتسا عنم همانقفاوت
31). 
       زوین توسشن نویا هوک دوش رازوگرب دئوس ملهکتسا رد یلیحم تسیز ریگارف تسشن نیتسخن یدالیم 5130 لاس رد
  توسیز  طیوحم     هراوبرد دوحتم لولم سناروفنک لاس نیمه رد .دوب هداد رارق هجوت دروم ار یلیحم تسیز یاه هغدغد
 رد   اوی ییاوهنت هب هعسوت هملک زا راب 10 ًااعومجم سنارفنک نیا دنس رد هک دش رازگرب اهروشک نارس روضح اب یناسنا
 زونه اه شالت نیا مغرب اما ؛تسا هدش هدافتسا … و ینهذ ،یکیژولونکت و یداصتقا ،یعامتجا نو  ییاهتفص رانک
    یدونب عومج یولک روط هب .تشادن دوجو تسیز طیحم و هعسوت هلبار ساکعنا یارب یدحاو  وهفم رس رب یعامجا

                                                                                                                                                                
 .تفرگ رارق عاعشلا تحت هقلنم زا عبرم لیام 111 و دش دراو ارابراباتناس هاربآ هب تفن نلاگ رازه  115 زا شیب ،داتفا قافتا تفن تشن لیلد هب هک هثداح نیا رد .0
 هدحتم یالایا رد 5330 ربماتپس رد راب نیلوا و تشون ار نآ نوسراک لشار ،ییاکیرمآ سانش تسیز هک تسا یباتک ،Silent Spring :یسیلگنا هب) شوماخ راهب .5
 .درک کمک  رغ ناهج صوصخب و ناهج رسارس رد یتسیز طیحم شبنج یزادنا هار هب  اتک نیا .دش رشتنم اکیرمآ
 لیزرب یوریناژودویر رهش رد (unced) للم نامزاس هعسوت و تسیز طیحم شیامه هسلج روتسد نیمکی و تسیب رد 5330 لاس رد راب نیتسخن  آ یناهج زور .9
 دیکات ملاس  آ تیمها رب زور نیا رد زین (NGO) اهوا .یج .نا و یتلودریغ یاه نامزاس زا یرایسب ،للم نامزاس وضع یاهروشک رب هوالع .دش حرلم یمسر رولب
 .دنریگ یم رظن رد  آ یتایح لئاسم هب  ومع هجوت زور ناونع هب ار زور نیا و هدرک

4. Water Quality Act of 1965 نییعت و  آ یگدولآ لرتنک و هرادا و ینیمزرس یاهبآ تیفیک یاهدرادناتسا عضو هب  زلم ار اه تلود 2330 لاس  آ تیفیک دنس 
تسا هدرک هزوح نیا رد اهدرادناتسا  

5. The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which took effect in 2004 

 ار DDT زا هدافتسا و هدرک عضو ار رادیاپ یلآ هدنیالآ دن  یناهج تیعونمم ،دمآرد ارجا هب 4115 لاس رد هک یلآ رادیاپ یاه یگدولآ دروم رد ملهکتسا نویسناونک 
 .تسا هدرک دودحم

6. the National Wildlife Refuge System Administration Act of l966 
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  تویمها یداصتقا هعسوت یارب یحارط رد شحو یایح لماش ،تعیبط زا تظفاحم هب دیاب هک دوب نیا دنس نیا ییاهن
 .(1 :3190 ،یلابقا و شخباون) دوش هداد
  توسیز  یاعووضوم هب کیدزن ییانعم رد ار رادیاپ هژاو راب نیتسخن یارب لاس نیمه رد مه 0 ر هاگشاب هورگ یاضعا
 نیا نیب لداعت ینعی یرادیاپ و دوب دشر و هعسوت زمرق طخ تسیز طیحم هاگشاب نیا رظن زا .دندرب یم راک هب یلیحم
 .ود
 لیکشت للم نامزاس لکریبد طسوت 5هعسوت و تسیز طیحم یناهج نویسیمک یدالیم 9130 لاس رد دنور نیا همادا رد
      دووب ناوهج روسارس رد یولیحم توسیز و یا  هعوسوت    یالکوشم لوح یاروب یلمع یداهنشیپ هئارا نآ فده هک دش
  اوب 9   دونلتنارب ملراوهورگ روهوشم شرازگ راشتنا اب یدالیم 1130 رد ،دعب لاس راه  .(390 - 350 :1190 ،ینارجاهم)
 هیداحتا طسوت 1130 لاس رد یناهج تظافح دربهار ناونع اب یشرازگ راشتنا لصاح رت لبق هک ام کرتشم هدنیآ ناونع
   طوونم رادویاپ هعسوت اج نیا رد .دش رادیاپ هعسوت  وهفم داجیا یارب یا هنیمز دوب یعیبط عبانم زا تظافح یللملا نیب
   اوب .دووش ققحم رادیاپ هعسوت ات دربب نیب زا ار یگنسرگ و رقف یتسیاب هعسوت هکنیا ینعی دش یگتفای هعسوت ققحت هب
    لولم نامزاوس یموومع عمجم هتسباو ریغ داهن ناونع هب 4130 لاس رد هعسوت و تسیز طیحم یناهج نویسیمک داجیا
  ،دووخ هنالاس شرازگ رد نویسیمک 1130 یدالیم لاس رد رییغت یارب یناهج راک روتسد  و را  نیودت یارب دحتم
    ،دووب هدوش حرولم نو یوسیمک طسوت رتشیپ هک تسیز طیحم و داصتقا نایم هلبار و یناهج لباقتم یگتسباو لیلحت هب
  راوتفگ     شیوپ رد ،توشاد هدوهعرب ار نویوسیمک تیلوئسم هک ژورن نیشیپ ریزو تسخن ،4دنلتورب ملراه ورگ .تخادرپ
    هدومآ هعوسوت راونک رد نآ راب 3 هک درک هدافتسا رادیاپ هملک زا راب 1 ،دش رشتنم ولسا رد هک 1130 سرام 15 شرازگ
      و توسیز طیوحم نداد یتوشآ یاتوسار رد لوبق یاه ههد یط رشب هچنآ یمامت هک دوب راب نیتسخن یارب نیا هک تسا
   یوشرازگ ؛دوش ییامنور رادیاپ هعسوت  ان اب یترابع دلوت اب و دیدج نویسالومرف کی بلاق رد ،دوب هداد  اجنا هعسوت
   نیوب یولیحم تسیز یاهجوت و یاظحالم ردص هب ار حالصا نیا ،رادیاپ هعسوت هژاو داهنشیپ اب راب نیتسخن یارب هک
 زکرم .دش فیرعت و داجیا رادیاپ هعسوت هژاو راب نیتسخن یارب ام کرتشم هدنیآ  ان اب دنلتورب شرازگ رد .دروآ یللملا
 .(440 – 900 :9190 ،روپ نامیلس) درک راک هب زاغآ یدالیم 1130 لیروآ رد زین 2ام کرتشم هدنیآ نامزاس
     رد نآ نیویبت هوب راوب نیتوسخن یارب هک تساج نیا و هتخادرپ رادیاپ هعسوت  وهفم نییبت هب ،نویسیمک هینایب ود لصف
  روضاح لسن یاهزاین هک هدناوخ یا هعسوت ار رادیاپ هعسوت ،3دنلتورب شرازگ .دش یم  ادقا یللملا نیب دنس کی بلاق
 دنک یم هدروآرب دوخ یاهزاین ندرک هدروآرب یارب یدعب لسن ییاناوت هب ندرک دراو هشدخ نودب ار

 

                                                                                                                                                                
 رارق دوخ راک روتسد رد ار یرشب هعماج نالک لئاسم زا یعونتم هعومجم هب ندیشیدنا هک تسا یللملا نیب هدکشیدنا کی (Club of Rome) ای و  ر هاگشاب .0
 .دیسر یرهش هب دشر یاهزرم  ان هب دوخ فورعم شرازگ پا  هلساو هب 5130 لاس رد و تشگ سیسأت 4330 لاس رد هدکشیدنا نیا .تسا هداد

2. World Commission on Environment and Development (WCED) 
 9130 لاس رد ژورن ریزو تسخن دنلتنارب ملراهورگ .9

4. Gro Harlem Brundtland 
2. The organization Center for Our Common Future was started in April 1988 to take the place of the Commission هدنیآ نامزاس 
 درک راک هب زاغآ 1130 لیروآ رد ام کرتشم

6. the Brundtland Report 
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 هعسوت و تسیز طیحم یناهج نویسیمک دنس ناگدننک نیودت رظن زا رادیاپ هعسوت ثحب تامازلا -1 هرامش لودج
 دشاب یناسنا لایما و اهزاین هعسوت تهج رد
 فرصم یاهرادناتسا یزاسرادیاپ
 یداصتقا دشر و هیلوا یاهزاین ندش هدروآرب
 ناگدنیآ یاهزاین هب هجوت
 اهمتسیسوکا  فح هب هجوت و فرص یداصتقا هعسوت  دع
 یمومع عبانم ریاس و اوه و  آ تیمها

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

     یدایوص و یرادولگنج هوب دودوحمان و یدروم ریغ و هدرتسگ یموهفم هب رادیاپ هعسوت هک دش ثعاب دنلتورب تسشن
   یرازوگرب اوب    .دوش لیدوبت هو راپکی  و را  کی رد و یکیژولوکا و یداصتقا یاهتسایس بلاق رد و هدش لیدبت
    یاروب رادویاپ هعوسوت فادها 3130 ربماسد رد دحتم للم نامزاس یمومع عمجم طسوت ویر رد نیمز تسشن نیتسخن
       دوعب هوب سالوجا نویا زا .دوش روشتنم یناهج شریذپ لباق دنس کی بلاق رد و هدمآرد یقوقح لکش هب راب نیتسخن
   یرازوگرب زا دوعب   .دوش لیدوبت  یولیحم تسیز و هعسوت طباور رد ریذپان  انتجا نامتفگ کی هب رگید رادیاپ هعسوت
 .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم 05 راک روتسد و نیمز سالجا  و را  رد رادیاپ هعسوت  وهفم ویر تسشن
   هوبتر یلاوع یاماقم یسایس دهعت و داحتا هدننک سکعنم هک دیسر بیوصت هب 050 راک روتسد 5330 لاس رد همادا رد
 1115  لاوس رد .(30 – 00 :4190 ،گنیوس) دوب ناهج حلس رد تسیز طیحم رب ینتبم هعسوت هنیمز رد یراکمه یارب
    یدوم دونلب فادوها زا یا  هوعومجم  اوت دندمآ مه درگ  ود هرازه یاهزور نیرخآ رد ناهج روشک 310 زا شیب نارس
 .دش  العا نامرآ نیمتفه ناونع هب رادیاپ هعسوت ،نایم نیا رد .دننک میسرت  وس هرازه تسخن لاس 20 یارب ار اه تلم
     رتوشیب یادوهعت هوب هوک   دوش رازوگرب 5 دروبوسناهوژ رد رادیاپ هعسوت هرابرد یناهج تسشن 5115 لاس رد همادا رد
 .دش رجنم یندم هعماج و یلحم تلود ،یناگرزاب نو  یدراوم هب رادیاپ هعسوت  وهفم رتشیب طسب و اه تلود
 :درکیم لابند ار فده هس هک درک دش رازگرب 5015 ویر ای 15+ویر سالجا 3115 ربماسد 45 رد
   نیوشیپ یاوه     توسشن رد هدوش قوفاوت یامادوقا و اوه  تفروشیپ یباویزرا -5 رادیاپ هعسوت هب یسایس دهعت دیدجت-0
      هعوسوت هوب موهم ثوحبم ود ندوش هفاضا سنارفنک نیا مهم یاهیگ یو زا .دیدج روهظون یاه شلا  هب نتخادرپ-9
   هونیجنگ و یاویبدا هب رادیاپ هعسوت دورو ،سالجا نیا مهم یگ یو رگید .دوب رقف ینک هشیر و زبس داصتقا ینعی رادیاپ
 .(114 - 924 :0390،روصنم نیما) دوب یرشب یناگژاو
115 یاهلاس نیب هرازه هعسوت هلاس 20 هرود نایاپ زا سپ   ،زاوب یراک هورگ یدالیم 4015 یالوج 30 رد ،2015 ات 1
 و  لوصا 10   رد تویاهن رد هوک درک یمومع عمجم هب رادیاپ هعسوت فادها هرابرد یتاداهنشیپ سیون شیپ هئارا هب  ادقا
 ربماتپس 25 رد ،تفرگ یم رب رد ار رادیاپ هعسوت فادها زا یعیسو فیط هک اه نامرآ نیا .دیسر بیوصت هب فده 330
       توسشن یوط و روشتنم رادویاپ هعوسوت یاروب 1915 راک روتسد ،ام ناهج رییغت ناونع اب یراک روتسد بلاق رد 2015
    توسشن عاعوشلا توحت    توسشن نویا دون ره  .توفگ رارق وضع یاهروشک یاضما دروم ربماتپس 15 ات 25 یاهزور

                                                                                                                                                                
 نیا .تسا هدش هئارا رادیاپ هعسوت اب هلبار رد و للم نامزاس یوس زا هک تسا روآ  ازلا ریغ و هنابلطواد لمع همانرب کی (Agenda 21 :یسیلگنا هب) 05 لمعلاروتسد .0
 .دش رازگرب وریناژودویر رد 5330 لاس رد هک تسا (UNCED) هعسوت و تسیز طیحم هرابرد للم نامزاس سنارفنک لصاح لمعلاروتسد
 رد ثحب یارب تسشن نیا .دش رازگرب 5115 ربماتپس 4 ات یوا 35 زا ،یبونج یاقیرفآ ،دروبسناهوژ رد 5115 لاس رد نیمز تسشن ای رادیاپ هعسوت یناهج سالجا .5
 .دش رازگرب دحتم للم نامزاس طسوت رادیاپ هعسوت دروم
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      یاروب یناوهج هوعماج یدوج  زوع و هعسوت رما هب هدرتسگ و هنازاورپ دنلب هاگن اما دوب سیراپ ییاوه و  آ یارییغت
  نویا رد       .تخاوس یخیراوت یوسالجا نآ زا ،لولملا نیوب طوباور یایبدا رد رادیاپ هعسوت  وهفم شیپ زا شیب شرتسگ
    رد روقف یونک هوشیر هب نآ فده نیتسخن هک یوحن هب دش فولعم یدیلک یهجوت رقف ینک هشیر عوضوم هب سالجا
  نیروت  درزوب ناونع هب نآ زا دنس نتم رد ًااتحارص هک یرما ؛تفای صاصتخا قللم رقف ه یوب نآ داعبا و لاکشا یمامت
    هعوسوت و حلوص لوباقتم طابترا رب دیکأت .تسا هدش هدرب  ان رادیاپ هعسوت هب ندیسر یارب شلا  نیرت یدج و دیدهت
 هس ره هب نامزمه هجوت ،رادیاپ هعسوت داعبا هتسویپ مه هب و ه راپکی تیهام رانک رد لباقتم رصنع ود ناونع هب رادیاپ
   و ناوهج تویعمج زا یمین ناونع هب نارتخد و نانز زا ضیعبت عفر ،هعسوت یعامتجا و یلیحم تسیز ،یداصتقا دعب
    هراوشا موهم دراووم هلمج زا رادیاپ هعسوت فدها هب ندیسر رد یماکان ای تیقفوم رد ییاوه و  آ یارییغت مهم ریثأت
 .(Slater, 2015: p.2) تسا 1915 دنس یاهنامرآ نتم رد هدش

 
 1112 ات رادیاپ هعسوت دانسا یخیرات هنیشیپ-1 هرامش رادومن

 (www.thewonderment.com) :عبنم

 ناریا ینویلیم یاهرهش
  هوتفگ یی    اهرهوش هوب رهوش رداوم ای رهش نالک هدش هدروآ دحتم للم نامزاس طسوت هک رهش نالک یللملا نیب فیرعت رد
 نارهت رهش اهنت ناریا رد یللملا نیب فیرعت هاگدید زا ور نیا زا .دنشاب هتشاد تیعمج رفن نویلیم 1 زا شیب هک دوش یم
   یواوفتم فولتخم ی   اهرووشک رد رهوش  ووهفم فیرعت هک روط نامه لاح نیعرد .دوش یم هتخانش رهش نالک ناونع هب
 یاهروشک رد رهش ذوفن هزوح و یریذپ تیعمج نازیم ،اه تیلاعف حلس بسحرب زین اهرهش عاونا یدنب میسقت ،دشاب یم
 (سی  لپوروتم) رهوش ردام لداعم رهش نالک حاللصا ناریا روشک جیار یایبدا رد اما ؛تسین ناسکی رگیدکی اب نوگانوگ
 هک یسایس - یداصتقا یتیزکرم دجاو و هتشاد تیعمج رفن نویلیم کی لقادح هک دوش یم قالطا ییاهرهش هب و تسا
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   دومحم طوسوت 1190   لاوس رد رهوش  نالوک  فویرعت .  دوشاب رادرووخرب یزکرم یتیعقوم زا یلم ای یا هیحان سایقم رد
  اوب ی اهرهوش نآ قبط و دش حالصا یرامعم و یزاسرهش یلاع یاروش رد یزاسرهش و نکسم تقو ریزو ایک یدیعس
 رد  رهوش   نالوک زا دوحاو یقوقح فیرعت نتشادن لیلد هب .دنوش یم  وسحم رهش نالک رفن رازه 112 زا شیب تیعمج
   اوب .دونربب  یرتوشی ب هروهب هدوزفا شزرا رب یایلام نوناق یایازم زا دنناوت یم رفن نویلیم کی یالاب یاهرهش طقف ناریا
 ی موسر و ی   نوناوق یرووص هوب  دونناوت ی  وم روفن نویلیم کی ریز یاهرهش یرامعم و یزاسرهش یلاع یاروش بیوصت
  ،ناروهت ی  اهرهوش روضاح لاح رد .دنربب یرتشیب هرهب هدوزفا شزرا رب یایلام نوناق زا دنناوت یمن اما دنوش رهش نالک
 .دنوش یم  وسحم رهش نالک یمسر یروص هب مق و زاوها ،زیربت ،زاریش ،جرک ،ناهفصا ،دهشم

 5311 یرامشرس ساسا رب ناریا ینویلیم یاهرهش تسرهف -2 هرامش لودج

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 (https://www.amar.org.ir) :عبنم

 
 5311 یرامشرس ساسا رب ناریا ینویلیم یاهرهش تسرهف -2 هرامش رادومن

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
 
 

 فیدر تیعمج حرش

 - 11535331 روشک لک تیعمج

 0 1021911 نارهت

 5 1335199 دهشم

 9 3459455 ناهفصا

 4 1149130 جرک

 2 0113310 زاریش

 3 9919110 زیربت

 1 0325190 زاوها

 1 9155350 مق

 3 9919110 هاشنامرک

 10 2321410 هیمورا
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  رد .دراد ار ناوهج رد ینی وشنرهش  رن نیرت عیرس ناریا عقاو رد .دور یم شیپ هب ناریا رد ییالاب تعرس اب ینیشنرهش
 نیشنرهش ناریا تیعمج زا دصرد 2/23 ،1015 رد .دندرک یم یگدنز یرهش قطانم رد نایناریا زا یمین زا رتمک 1130
 1   یاراد نارویا یدالیوم 1015  لاوس رد .دی وسر دهاوخ دصرد 3/11 هب 1915 لاس رد رامآ نیا هک دندش یم  وسحم
 رهش نیرت تیعمج رپ نارهت .دیسر دهاوخ 3 هب دادعت نیا 1915 لاس رد .دوب رفن نویلیم کی زا رتالاب یتیعمج اب رهش
   رد .دووب دهوشم ینعی یدعب تیعمج رپ رهش ربارب هس هک تشاد نکاس رفن نویلیم 4/1 1015 لاس رد هک تسا روشک
  دوهاوخ یگدنز نارهت رد رفن کی نیشنرهش یناریا رفن هد ره زا و دیسر دهاوخ رفن نویلیم 1 هب نارهت تیعمج 1915
 دصرد 4/39 اب جرک رهش دوریم راظتنا اما تشاد دنهاوخ تیعمج شیازفا 1915 ات ناریا درزب یاهرهش یمامت .درک
    رون نیرتالاوب دهشم و هیمورا یاهرهش جرک زا دعب .دهد صاصتخا دوخ هب ار تیعمج شیازفا رادقم نیرتشیب دشر
 .(Euromonitor International,2016: Iran in 2030: The Future Demographic) تشاد دنهاوخ 1915 ات ار دشر

 ناریا ینویلیم یاهرهش هدنیآ -1 هرامش هشقن
 (روتیناموروی هسسوم شرازگ) :عبنم

 ینویلیم یاهرهش رد رادیاپ هعسوت صخاش
     عوفر توهج مکاروت حولوس و نیمز یربراک رد یارییغت ینعم هب ناوت یم ار ییاضف  وهفم کی ناونعب یرهش هعسوت
   هوک توسا یا هعسوت ای درک فیرعت هریغ و اذغ و تغارف یاقوا ،لقن و لمح نکسم هنیمز رد یرهش نانکاس یاهزاین
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    یاروب عباونم یرادوهگن 0یرهش رادیاپ هعسوت و درب یم شیپ مه اب رهش رد ار ... و یداصتقا ،یعامتجا یاه هبنج  امت
  هعوسوت .تسا حرلم ریذپ دیدجت عبانم هب یاعیاض نیرتمک ندرک دراو و نیمز زا هنیهب هدافتسا قیرط زا هدنیآ و لاح
    طیوحم دویلوت یاوه   تویفرظ شهاوک ،یا   هویحان و یرهوش طیحم یاهیگدولآ زا یریگولج یاه عوضوم یرهش رادیاپ
     و رویقف ناویم فاکوش ندروب نیب زا و روآ نایز یاه هعسوت زا تیامح  دع ،تفایزاب تیامح ،یلم و یا هیحان – یلحم
 ت ویامح و یلم ،یا هیحان ،ییاتسور و یرهش یزیر همانرب اب ار فادها نیا هب هدیسر هار نینچمه دنک یم حرلم ار ینغ
    یاروب هولاقم نویا یلصا یاه صخاش یلک روط هب .(10 :5190،یرایز) .دناد یم اه یزیر همانرب نیا زا تلود هبناج همه
 :زا دنا یرابع روشک ینویلیم یاهرهش حلس رد رادیاپ هعسوت یسررب

 رادیاپ هعسوت یداصتقا یاه صخاش -1 هرامش لودج
 اه صخاش اه شخب ریز دامن اهروحم

 یداصتقا راتخاس

EC0 هنارس یداصتقا درکلمع GDP 
EC5 رد یراذگ هیامرس مهس GDP 
EC9 هب تبسن یهدب نازیم یلام تیعضو GNP 
EC4 لک نازیم ODA زا یدصرد ناونع هب تفایرد ای و هدش هتفرگ GNP 

 فرصم و دیلوت یاهوگلا

EC2 یژرنا هنایلاس فرصم نازیم یژرنا زا هدافتسا 
EC3 اه هاگورین عاونا قرب ه یوان دیلوت 
EC1 یژرنا فرصم دشر 
EC1 یرهش و یتعنص دماج دنامسپ دیلوت نازیم دنامسپ تیریدم و دیلوت 
EC3 کانرلخ دنامسپ دیلوت نازیم 
EC10 ویتکاویدار داوم دیلوت نازیم 
EC00 اه نآ زا ددجم هدافتسا و اهدنامسپ تفایزاب نازیم 
EC50 أدبم ناتسا بسح رب  یا هداج یرفاسم یمومع هیلقن لیاسو عاونا طسوت یناتسا  نورب رفس دادعت لقن و لمح 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 رادیاپ هعسوت یعامتجا یاه صخاش -4 هرامش لودج
 اه صخاش اه شخب ریز  اهروحم

 تلادع و یربارب
SO0 

 رقف
 ینیج بیرض صخاش ساسا رب دمآرد یرباربان نازیم

SO5 یراکیب تبسن 
SO9 نادرم هب نانز دمآرد تبسن یتیسنج یربارب 

 تشادهب

SO4 یگدنز هب دیما هیذغت تیعضو 
SO2 ریمو درم تبسن 
SO3 دنتسه دنم هرهب  الضاف عفد بسانم یالیهست و یاناکما زا هک یدارفا دصرد  الضاف. 
SO1 

 یتشادهب یامدخ هئارا
 لاعف ینامرد یاسسؤم دادعت

SO1 ناکدوک یاه یرامیب لباقم رد یزاس نمیا 
SO3 هداوناخ میظنت و تشادهب یاه کینیلک هب هعجارم دراوم 

 شزومآ
SO10 

 شزومآ حلس
 .دنا هدنارذگ ار ییادتبا یاه شزومآ هک یدارفا دادعت

SO00 نالاس درزب یلیمکت یاه شزومآ هب یسرتسد حلس 
SO50 یداوساب تبسن داوس 

 یگدنز تیعضو یگدنز طیارش SO90 نکسم
 تینما و  رج تیعضو مئارج SO40 تینما
 تیعمج دشر تیعمج رییغت SO20 تیعمج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

                                                                                                                                                                
1. Sustainable development 
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 جیاتن
 یداصتقا یاه صخاش ساسا رب ناریا ینویلیم یاهرهش یرادروخرب حلس دروم رد یفیصوت یاعالطا زا لصاح جیاتن
 .تسا هدش هئارا کی هرامش لودج رد رادیاپ هعسوت

 یسررب دروم یاهرهش رد یداصتقا یاه صخاش زا لصاح جیاتن -5 هرامش لودج
 اهرهش  ان 
 یداصتقا یاهصخاش دک

 دهشم هاشنامرک جرک مق زاریش نارهت زیربت زاوها ناهفصا هیمورا

EC0 1/05 1/09 1/51 3/30 1/35 1/25 0/1 1/40 1/20 1/30 

EC5 
 

5/230 
 

42/50 1/45 23/5 
   

95/9 

EC9  1/24  4/30 9/9 1/09  0/40  1/35 

EC4 40/1 44/1 30/1 95/1 15/1 15/1 11/1 10/1 00/1 15/1 

EC2 12/1 21/4 93/4 53/1 41/0 10/0 15/1 59/1 24/1 14/1 

EC3 01/1 24/1 15/5 14/1 15/1 49/1  01/1 33/1 54/1 

EC1 5/2 - 3/14 - 1/1 - 3/1 - 3/09- 5/3 - 2/05 - 2/90 - 3/0 - 9/50 - 

EC1 00/4 91/55 32/20 20/5 91/2 34/9 51/1 01/1 31/0 12/1 

EC3 33/0 94/10 31/00 91/1 59/5 15/5 19/1 11/1 01/1 91/1 

EC10  4/10 1/1 5/1 5/0 1/4 0/1 0/1  3/1 

EC00 1/0 5/15 1/30 0/4 4/4 2/9 0/1 3/1 3/1 1/2 

EC50 90/1 11/1 20/1 11/1 20/1 00/1 10/1 15/1 50/1 30/1 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

    رگناویب جیاوتن ،توسا یداصتقا هعسوت یاه صخاش نیرت مهم زا یکی ناونع هب یلخاد صلاخان دیلوت هنارس رظن زا -0
    رد بویترت هوب ناروهت و ناهفصا و هداد صاصتخا دوخ هب ار یلخاد صلاخان دیلوت هنارس نیرتالاب زاوها هک تسا نیا
 .دنراد ار صخاش نیا نازیم نیرت نییاپ زین جرک و مق .دنا هتفرگ رارق  وس و  ود هاگیاج
  یولخاد صلاخان دیلوت رب یراذگ هیامرس تبسن یروص هب هک یلخاد صلاخان دیلوت رد یراذگ هیامرس مهس رظن زا -5
 زیربت .تسا هتفرگ رارق نارهت ناتسا هجوت لباق یفالتخا اب نآ زا دعب و لوا هبتر رد ناهفصا ناتسا ،تسا هدش هبساحم
 .تسا  وس هاگیاج رد رظن نیا زا
        دووخ هوب ار نازویم نیرتالاوب ناهفوصا ناتوسا هوک تسا نیا هدنهد ناشن جیاتن ،GNP هب تبسن یهدب نازیم رظن زا -9
 .تسا اراد ار هاگیاج نیموس دهشم و هتفرگ رارق زاریش رهش نآ زا سپ و هداد صاصتخا
 هک تسا یداصتقا یاه صخاش رگید زا GNP زا یدصرد ناونع هب هدش تفایرد ای و هدش هتفرگ ODA لک نازیم-4
  نویا نازیم نیرتالاب ناهفصا ناتسا هک تسا نیا رگنایب جیاتن .دیامن یم هسیاقم ار یسررب دروم یاهرهش یلام تیعضو
   راروق  ود هاوگیاج رد هباشم یریداقم اب دهشم و زاریش ،نارهت یاه ناتسا بیترت هب نآ زا سپ و تسا اراد ار صخاش
        جروک و موق هوک توسا یلاوح رد نویا .توسا هداد صاصتخا دوخ هب رظن نیا زا ار یدعب هاگیاج زین زیربت .دنا هتفرگ
 .دنراد ار صخاش نیا رادقم نیرتمک
  نازویم ،یسررب دروم یاهرهش یمامت رد یژرنا فرصم نازیم یریگ هزادنا یارب گنهامه یصخاش نییعت روظنم هب -2
   هوک دوهد    یوم ناوشن هدومآ تسد هب یاعالطا و هدش هداد رارق انبم نکراکرفن هد یتعنص یاه هاگراک رد یژرنا فرصم
    هوب ار ییالاوب نازویم زاوها نآ زا سپ و تسه اراد ار نازیم نیرتالاب ناهفصا رد یتعنص یاه هاگراک رد یژرنا فرصم
 .تسا هتفرگ یاج  وس هبتر رد رظن نیا زا نارهت و هداد صاصتخا دوخ
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    هوب یوسرتسد  دوع لیلد هب هک تسا یسررب دروم یاه صخاش رگید زا دیدجت لباق یژرنا عبانم زا هدافتسا نازیم -6
  دوهد  یوم ناشن جیاتن و هدش هدافتسا نیزگیاج ریغتم ناونع هب اه هاگورین عاونا قرب ه یوان دیلوت زا رظن دروم یاعالطا
 .دنراد رارق زیربت و هاشنامرک بیترت هب نآ زا سپ و تسا اراد ار مهس نیرتالاب قرب ه یوان دیلوت نازیم رظن زا زاوها هک
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار هبتر نیرت نییاپ رظن نیا زا جرک و هیمورا ،مق
   رد جیاوتن یوسررب دروم رهش هد یارب زاگتفن فرصم و هروک تفن ،دیفس تفن ،نیزنب فرصم نازیم طسوتم رظن زا -1
  .توسا یسررب دروم یاهرهش یمامت رد یژرنا فرصم یفنم دشر هجوت لباق هتکن و تسا هدش هئارا 0 هرامش لودج
     ،ناهفوصا زا دوعب .دراد قولعت هاوشنامرک هب نآ نیرتمک و ناهفصا هب طوبرم دشر شهاک نیرتشیب ،اهرهش نیا نایم رد
 .دنا هدومن هبرجت ار یژرنا فرصم شهاک نازیم نیرتشیب مق و نارهت
  دویلوت  نازویم نیزگیاج ریغتم ناونع هب نکراک رفن 10 یتعنص یاه هاگراک دماج یتعنص یاهدنامسپ رادقم ریغتم زا -1
  هوک دنتسه یرهش هس دهشم و زاوها ،ناهفصا هک تسا نیا رگنایب جیاتن و هدش هدافتسا یرهش و یتعنص دماج دنامسپ
     روظن نویا زا هاوشنامرک و موق ،جرک .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرهش و یتعنص دماج دنامسپ دیلوت نازیم نیرتشیب
  دناموسپ رادقم ،یاعالطا و رامآ هب یسرتسد یاه تیدودحم لیلد هب هعلالم نیا رد -3.دنتسه اراد ار نازیم نیرت نییاپ
  روظن رد   کاونرلخ دناموسپ دیلوت نازیم نیزگیاج ریغتم ناونع هب نکراک رفن 10 یتعنص یاه هاگراک دماج همین یتعنص
  هومی ن دناموسپ    دویلوت نازویم نیرتوشیب هک دنتسه یرهش هس نارهت و زاوها ،ناهفصا ،جیاتن ساسا رب .تسا هدش هتفرگ
 .دنراد ار صخاش نیا نازیم نیرتمک جرک و دهشم ،هاشنامرک و دنا هداد صاصتخا دوخ هب رد ار دماج
   هدوش هدافتوسا ویتکاویدار داوم دیلوت نازیم نیزگیاج ریغتم ناونع هب عیام یتعنص دنامسپ رادقم زا هعلالم نیا رد -10
    ار عیاوم یتعنوص دناموسپ دیلوت رادقم نیرتالاب زاریش و زاوها ،ناهفصا هک تسا نیا رگنایب هدمآ  تسد  هب جیاتن .تسا
 .دنتسه صخاش نیا نازیم نیرتمک یاراد جرک و هاشنامرک ،هیمورا و  راه  هبتر یاراد نارهت .دنراد
  نازویم    نیزگیاوج رویغتم ناوونع هب یتعنص یاه هاگراک رد هدش تفایزاب یتعنص  الضاف رادقم زا هعلالم نیا رد -00
      و زاووها ،ناهفوصا هوک توسا نویا هدنهد ناشن جیاتن و تسا هدش هدافتسا اه نآ زا ددجم هدافتسا و اهدنامسپ تفایزاب
      نویا روظن زا هاوشنامرک و جروک ،موق هک یلاح رد .دنرادروخرب هدش تفایزاب یتعنص  الضاف نازیم نیرتالاب زا دهشم
 .دنراد ار اه هبتر نیرت نییاپ صخاش
 هدش یط تفاسم نازیم ه رگا هک تسا یسررب دروم رایعم نیرخآ لقنو لمح ،دیلوت و فرصم یاهوگلا نایم رد -50
 یسرتسد  دع و یرامآ تیدودحم لیلد هب اما ،تسا هدوب رظن دم لقن و لمح لدم ساسا رب هیامرس دحاو ره یازا هب
  ناتوسا بسح رب یا هداج یرفاسم یمومع هیلقن لیاسو عاونا طسوت یناتسا نورب یاهرفس دادعت هنارس ،هطوبرم رامآ هب
 هک دهد یم ناشن هعلالم دروم یاهرهش یارب یسررب نیا زا لصاح جیاتن .تسا هدش هداد رارق نیزگیاج ناونع هب أدبم
      ،زویربت یاهرهوش هوب زوین اوه   هوبتر نیروت نییاپ .دنتسه رظن نیا زا  وس ات لوا هبتر یاراد بیترت هب مق و دهشم ،جرک
 .دراد قلعت زاریش و ناهفصا
                     رادیاپ هعسوت یعامتجا یاه صخاش ساسا رب ناریا ینویلیم یاهرهش یرادروخرب حطس لیلحت
     دوعب هونیمز رد زوین ییاوه     صخاوش ،یداوصتقا دوعب اوب طبترم یاه صخاش رب هوالع ،رادیاپ هعسوت شجنس روظنم هب
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  توینما ،نکسم ،شزومآ ،تمالس ،یواست یاه هزوح رد صخاش هدراه  لماش هک تسا هدش هتفرگ رظن رد یعامتجا
 فیصوت هب شخب نیا و هدش هئارا ود هرامش لودج رد اه صخاش نیا دروم رد هدمآ  تسد  هب جیاتن .تسا تیعمج و
 .دزادرپ یم اه نآ

 یسررب دروم یاهرهش رد یعامتجا یاه صخاش زا لصاح جیاتن -6 هرامش لودج
 اهرهش  ان
 یعامتجا یاهصخاش دک

 دهشم هاشنامرک جرک مق زاریش نارهت زیربت زاوها ناهفصا هیمورا

SO0 49/1 29/1 09/1 59/1 39/1 09/1 09/1 35/1 19/1 49/1 

SO5 19/3 13/10 10/90 13/3 13/3 19/90 11/1 11/10 13/40 13/1 

SO9 10/1 21/1 21/1 10/1 10/1 00/1 10/1 30/1 31/1 50/1 

SO4 19/11 14/51 12/11 11/31 91/19 11/01 13/01  14/11 11/11 

SO2 22/1 14/1 12/1 12/1 31/1 11/1 15/1 30/1 34/1 39/1 

SO3 19/1 13/1 92/1 39/1 53/0 33/1 10/1 40/1 59/1 41/0 

SO1 29/1 59/1 00/1 05/1 31/1 21/1  50/1 10/1 45/1 

SO1  31/1 31/1 11/0 31/1   11/1 40/1 33/1 

SO3 41/35 40/10 41/19 93/10 19/00 11/05 13/1 01/10 35/20 14/10 

SO10 51/1 01/1 91/1 01/1 01/1 51/1 11/1 01/1 01/1 01/1 

SO00 05/1 10/1 35/1 30/1 50/1 30/1 11/1 10/1 90/1 40/1 

SO50 19/5 13/3 13/9 11/5 11/1 12/1 11/1 19/1 12/0 19/1 

SO90 11/1 30/0 13/1 54/1 93/1 22/1 14/1 52/1 94/1 22/1 

SO40 10/0 13/1 11/1 13/1 51/0 11/0 99/5 19/5 11/1 94/0 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  نازویم ، هدومآ   توسد   هوب     جیاوتن ساوسا روب و هدوش یسررب ینیج بیرض صخاش ساسا رب دمآرد یرباربان نازیم -0
  یاراد موق و هاشنامرک ،جرک هک یلاح رد ،دراد ار نازیم نیرتشیب هیمورا و ناهفصا ،نارهت یاهرهش رد دمآرد یرباربان
 .دنتسه ینیج بیرض صخاش ساسا رب دمآرد یرباربان نازیم نیرتمک
      ساوسا روب .توسا یراوکیب  رون ،تسا هدش هتفرگ رظن رد هعلالم نیا رد رقف نازیم شجنس یارب هک یمود ریغتم -2
     قولعت هویمورا و دهوشم ،موق هب نآ نیرتمک و زاوها و زاریش ،هاشنامرک یاهرهش هب طوبرم یراکیب  رن نیرتالاب جیاتن
 .دراد
  هدافتوسا یتعنص یاه هاگراک رد لغاش نادرم هب نانز قوقح و دزم زا یتیسنج یربارب شجنس یارب هعلالم نیا رد -1
    ،جروک یاهرهوش یتعنوص یاه هاگراک رد نادرم هب نانز قوقح و دزم تبسن هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .تسا هدش
 .دراد ار نازیم نیرتمک هاشنامرک و ناهفصا ،زاوها و نازیم نیرتالاب زاریش و دهشم
 هب ار نازیم نیرتشیب لاس 91 دودح اب یگدنز دیما نارهت رهش رد هک تسا نیا رگنایب جیاتن ،یگدنز هب دیما رظن زا -4
   زوین دهوشم و هاشنامرک ،هیمورا ،جیاتن نیا ساسا رب .دنا هتفرگ رارق مق و ناهفصا نآ زا سپ .تسا هداد صاصتخا دوخ
 .دنراد ار یگدنز هب دیما نیرتمک
  یاوه صخاش زا یکی ،دنراد یسرتسد یتشادهب زکارم و یالیهست هب هک یدارفا دصرد شجنس ،تمالس شخب رد -2
    نیزگیاوج رویغتم ناوونع هب یتشادهب یاناکما دادعت هنارس زا یرامآ یاه تیدودحم هب هجوت اب هک تسا یسررب دروم
 یلاح رد .دنتسه اراد ار یتشادهب یاناکما هنارس نیرتشیب زیربت و هیمورا ،زاریش هک دهد یم ناشن جیاتن و هدش هدافتسا
 .دنراد ار هاگیاج نیرت نییاپ رظن نیا زا مق و جرک و نارهت هک



 383 ... ینویلیم یاهرهش یرادروخرب حطس لیلحت

  یاهرهوش نآ زا دعب و هاگیاج نیرتالاب نارهت رهش هک تسا نیا رگنایب جیاتن ،لاعف ینامرد یاسسؤم دادعت رظن زا -3
 .دنا ه داد صاصتخا دوخ هب ار مهس نیرت نییاپ رظن نیا زا هاشنامرک و جرک ،مق .دنراد رارق ناهفصا و زاریش ،دهشم
 نیزگیاج ریغتم ناونع هب لافطا جلف نویسانیسکاو هنارس زا ناکدوک یاه یرامیب لباقم رد یزاس نمیا شجنس یارب -1
 ،زاریش و هاگیاج نیرتالاب رد رظن نیا زا ناهفصا و دهشم ،هیمورا هک تسا نیا هدنهد ناشن جیاتن و تسا هدش هدافتسا
 .دنراد رارق هاگیاج نیرت نییاپ رد زاوها و نارهت
   رگناویب جیاوتن و هدش هبساحم صخاش نیا هنارس هداوناخ میظنت و تشادهب یاهکینیلک هب هعجارم دراوم دروم رد -1
   رد نویا ،دونراد ار هداوناخ میظنت و تشادهب یاه کینیلک هب هعجارم نازیم نیرتالاب دهشم و زاوها ،زیربت هک تسا نیا
 هعجارم دروم رد هک تسا رکذ هب  زال .دراد قلعت نارهت و جرک ،ناهفصا هب صخاش نیا نازیم نیرتمک هک تسا یلاح
 همانلاس رد یرامآ هیمورا و مق ،زاریش یاهرهش یارب یسررب دروم لاس رد و هداوناخ میظنت و تشادهب یاهکینیلک هب
 .دنا هدش فذح شخب نیا رد هدرب  ان یاهرهش هجیتن رد و تسا هدشن هئارا یرامآ
    درووم یاهرهوش رد دونا  هدونارذ  گ ار ییادوتبا یاوهشزومآ هک یدارفا دادعت تیعضو هسیاقم ود هرامش لودج رد -3
   هوب داروفا نیا تبسن ،رهش ره رد دادعت نیا ندومن هسیاقم لباق لیلد هب هک تسا رکذ هب  زال .تسا هدش هئارا یسررب
  نیرتوشیب یاراد زاری وش و  هوی مورا ،زاووها هک تسا نآ رگنایب هدمآ تسد هب جیاتن .تسا هدش هبساحم رهش نآ تیعمج
 .تسا رظن نیا زا حلس نیرتمک یاراد نارهت و جرک ،مق و ییادتبا هرود ندنارذگ حلس
  هوب  لاوسگرزب یلیمکت هرود یشزومآ یاناکما نازیم ،نالاسگرزب یلیمکت یاه شزومآ هب یسرتسد حلس دروم رد -10
      و زاریوش ،زاووها یاهرهوش رد هوک دوهد یم ناشن 5 هرامش لودج جیاتن و هدش هتفرگ رظن رد رهش نآ تیعمج تبسن
    زا هاوشنامرک و ناروهت ،موق هک یلاح رد ،تسا رادروخرب حلس نیرتالاب زا تیعمج هب تبسن یشزومآ یاناکما هیمورا
     زا یوشزومآ یاوناکما دادوعت روظن زا نارهت رهش هک تسا نیا رکذ لباق هتکن .دنراد رارق حلس نیرت نییاپ رد رظن نیا
       ینییاوپ حلوس زا ناروهت تعوسو هوب یرهوش یارب نازیم نیا نآ تیعمج تبسن هب اما ،تسا رادروخرب نازیم نیرتالاب
 .تسا رادروخرب
 هدش هدافتسا رهش نآ تیعمج هب داوساب نالاسگرزب دادعت تبسن زا هعلالم نیا رد هک تسا یداوساب نازیم رظن زا -00
  راروق ییالاب حلس رد زاریش و هیمورا ،زاوها ،شزومآ حلس یاه صخاش ریاس دننامه هک تسا نیا رگنایب جیاتن ،تسا
 .دنتسه اراد ار هاگیاج نیرت نییاپ صخاش نیا رظن زا نارهت و جرک ،مق .دنراد
  هدافتوسا ی گدونز تی عوضو اب طبترم یریغتم ناونع هب درف ره یازا هب نامتخاس تحاسم نازیم زا هعلالم نیا رد -50
    ناهفوصا و دهوشم ،زاریوش یاهرهش رد رفن ره یازا هب نامتخاس تحاسم هک تسا نآ هدنهد ناشن جیاتن و تسا هدش
 .دراد رارق حلس نیرت نییاپ رد رظن نیا زا نارهت و مق ،جرک هک یلاح رد ،تسا نازیم نیرتالاب یاراد
 هعلالم نیا رد هک تسا یعامتجا رادیاپ هعسوت صخاش یاهرایعم نیرت مهم زا یکی یتینما تیعضو و  رج نازیم -90
 ،یتیعمج یاه صخاش ریاس دننامه و تسا هدش هتفرگ رظن رد رفن رازه 111110 ره یازا هب نیمرجم دادعت ساسا رب
   نآ رگناویامن جیاوتن   .توسا هدوش هبساحم تیعمج زا یتبسن یروص هب یریذپ هسیاقم تیلباق لیلد هب زین صخاش نیا
   و هاوشنامرک ،زویربت رد تبسن نیا .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار  رج نازیم نیرتالاب هیمورا و زاوها ،ناهفصا هک تسا
 .دراد رارق  راه  هاگیاج رد  رج رظن زا نارهت .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار حلس نیرت نییاپ مق
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        ناروهت و موق ،جروک یاهرهوش رد تویعمج دوشر هوک دهد یم ناشن رظن دروم یاهرهش رد تیعمج دشر تبسن -40
     نیروتمک روظن نویا زا زویربت و زاوها ،هاشنامرک هک تسا یلاح رد نیا ،تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نازیم نیرتالاب
 .دنتسه اراد ار صخاش
 یعامتجا و یداصتقا دعب ود رد رادیاپ هعسوت یاه صخاش یلماع لیلحت
  لویلقت یلماع لیلحت کینکت هدمع یگ یو .دوش یم هتخادرپ رادیاپ هعسوت یاه صخاش یلماع لیلحت هب شخب نیا رد
     ناوکما یوگ یو نویا .توسا ناهنپ و هدیچیپ یضایر یاه شور زا هدافتسا اب لماع دن  هب دایز یاهریغتم و اه صخاش
  ،یداوبآ یگنز و یبلاط) دنک یم مهارف ار (هریغ و اتسور ،رهش ،هیحان ،هقلنم زا معا) اه هدیدپ زا یدایز دادعت یدنب هقبط
         ،یگتوسبمه بیاروض سیرتاوم هبوساحم ،درادناتوسا سیرتاوم هویهت هوب ناوت یم ار یلماع لیلحت لحارم .(150 :1190
  یدونب      هوبتر و یلماوع یارومن هبوساحم ،اوه لماع یراذگ  ان ،(سکامیراو شور زا) لماوع شخر  ،اه لماع جارختسا
 .(51 ،0190 ،نیالک)درک هصالخ اهرهش
  سیرتاوم اب ادتبا هک تسا ناریا یاهرهش رادیاپ هعسوت هب طوبرم یاه صخاش شهاک روظنم هب یلماع لیلحت یایلمع
     ناویم رد یگتوسبمه هوک دوهد     یوم ناوشن اهرهوش یاروب یگتسبمه سیرتام زا لصاح جیاتن .ددرگ یم زاغآ یگتسبمه
  ریداوقم ،یاکرتشم ،یلصا یاه هفلؤم شور زا هدافتسا اب ،یگتسبمه سیرتام جارختسا زا سپ .تسا لداعتم اه صخاش
    نویا رد .توسا هدوش هئارا لودج رد و جارختسا هفلؤم ره یارب سنایراو لک یعمجت دصرد و سنایراو دصرد ،ه یو
   اوب .دنووش یم هدیزگرب یلصا یاه هفلؤم ناونع هب ،تسا هدوب کی زا شیب اه نآ ه یو ریداقم هک ییاه هفلؤم هیلک ،هلحرم
   ،یداوصتقا شوخب رد یلماع لیلحت یریگراک هب اب و هدش هبساحم سیرتام یگتسبمه بیرض ،اه هداد سیرتام لیکشت
  زا یبووللم هصالخ و هداد حیضوت ار سنایراو دصرد 340/53 ًااعمج هک تسا هتفای لیلقت صخاش ود هب صخاش 50
 113/40   ود لوماع و  دوصرد 334/11   ،لوا لوماع ،دوهد   یوم ناوشن 9 لودج هک روط نامه .دنتسه هیلوا صخاش 50
  یاوه      صخاوش یور روب لوا لوماع داویز یراذوگریثأت هدنهد ناشن و دنا هدومن ریسفت و هبساحم ار سنایراو لک دصرد
 .تسا یداصتقا

 یداصتقا یاه صخاش روحم لوح لماوع لیلحت جیاتن -7 هرامش لودج
 یجارختسا غلابم  هیلوا ریداقم هفلؤم

 عومجم دصرد  سنایراو دصرد عمج عومجم دصرد سنایراو دصرد عمج

0 335/3 334/11 334/11 335/3 334/11 334/11 

5 531/0 113/40 340/53 531/0 113/40 340/53 

9 212/1 411/4 951/13    

4 129/1 113/5 111/110    

2 019/1E-30 411/3E-20 111/110    

3 232/4E-30 211/9E-20 111/110    

1 541/0E-30 292/0E-20 111/110    

1 530/3E-10 290/2E-30 111/110    

3 413/9E-10 009/9E-10 111/110    

10 -340/0E-30 922/3 -E-30 111/110    

00 -440/9E-30 153/5 -E-20 111/110    

50 -130/3E-30 230/2 -E-20 111/110    

 شهو پ یاه هتفای :عبنم



 733 ... ینویلیم یاهرهش یرادروخرب حطس لیلحت

       لماوش ار ییاوهریغتم هو  ًااتدومع لوماع روه هک دوش صخشم تسیاب یم دعب هلحرم رد ،اه لماع دادعت نییعت زا دعب
  نویا رد .داد نارود ار یتامدقم هلحرم هدمآ  تسد  هب یاه لماع دیاب اه لماع تحار ریسفت و روظنم نیا یارب .دنوش یم
 هتفای نارود لماوع زا یسیرتام ،نارود نیا لصاح .تسا هدش هدافتسا اه لماع نارود یارب سکامیراو شور زا هعلالم
       یاوهریغتم روب حووضو هوب ار لوماع روه و دوش یم لئاق ار ینزو کی هطوبرم ریغتم لباقم رد لماع ره یارب هک تسا
  ددروگ یم نییعت لماع ره طسوت هک یسنایراو دصرد ،اه لماع نارود زا دعب هک تسا رکذ هب  زال .دهد یم قلعت صاخ
  کوی ره یارب یجارختسا یاه لماع ریداقم ریز لودج رد .دنام یم تباث سنایراو لک یعمجت دصرد اما ،دنک یم رییغت
 .دهد یم ناشن نارود زا دعب ار اهریغتم زا

 نارود زا دعب یداصتقا شخب یجارختسا یاه لماع سیرتام -3 هرامش لودج
 هفلؤم هفلؤم

0 5 

EC0 101/1 334/1- 

EC5 913/1 120/1 

EC9 133/1 543/1 

EC4 413/1 941/1 

EC2 130 513/1 

EC3 235/1 141/1 

EC1 419/1 411/1- 

EC1 330/1 393/1 

EC3 111/1 333/1 

EC10 091/1 123/1 

EC00 140/1 913/1 

EC50 114/- 951/1 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  اوه      نآ یاروب ار یبوسانم نیواونع اوی یماوسا ناوت یم ،اه صخاش زا کی ره یگتسبمه نازیم هب هجوت اب شخب نیا رد
 .دومن  اختنا
  .دونک     یوم هبوساحم ار سناویراو زا دوصرد 334/11 ییاهنت هب هک تسا 335/3 لماع نیا ه یو رادقم :لوا لماع -فلا
 :زا دنا یرابع دنا هدش یراذگراب لوا لماع رد هک ییاهریغتم

 یداصتقا صخاش لوا لماع رد هدش یراذگراب یاهریغتم -3 هرامش لودج
 یگتسبمه رادقم ریغتم دک ریغتم  ان
 GDP EC0 101/1 هنارس

 GDP EC5 913/1 رد یراذگ هیامرس مهس

 GNP EC9 133/1 هب تبسن یهدب نازیم

 GNP EC4 413/1 زا یدصرد ناونع هب تفایرد ای و هدش هتفرگ ODA لک نازیم

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  اوب ار یبوخ یگتسبمه و تسا یلخاد صلاخان دیلوت دروم رد اه نآ یگمه هدش یراذگراب یاه صخاش هک ییاجنآ زا
 .دوش یم هدیمان یداصتقا راتخاس لماع نیا ،ور نیا زا ،دنتسه اراد شهو پ لوا لماع
    هبوساحم و حیوضوت ار سناویراو زا دصرد 113/40 هک تسا 531/0 اب ربارب ه یو رادقم  ود لماع رد : ود لماع - 
    نویا هوب طووبرم یاه صخاش هک دهد یم ناشن 3 هرامش لودج رد  ود لماع رد هدش یراذگراب یاه صخاش .دنک یم
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  و فروصم یاهوگلا لماع نیا ،ور نیا زا و تسا لقن و لمح و هلابز تیریدم و دیلوت ،یژرنا فرصم هزوح رد لماع
 .دوش یم هدیمان دیلوت

 یداصتقا صخاش مود لماع رد هدش یراذگراب یاهریغتم -11 هرامش لودج
 یگتسبمه رادقم ریغتم دک ریغتم  ان
 EC2 513/1 یتعنص یاه هاگراک رد یژرنا لک فرصم

 EC3 141/1 اه هاگورین عاونا قرب ه یوان دیلوت

 EC1 411/1 یژرنا فرصم دشر

 EC1 393/1 نکراک رفن 10 یتعنص یاه هاگراک دماج یتعنص دنامسپ رادقم

 EC3 333/1 دماج همین یتعنص دنامسپ رادقم

 EC10 123/1 عیام یتعنص دنامسپ رادقم

 EC00 913/1 یتعنص یاه هاگراک رد هدش تفایزاب یتعنص  الضاف رادقم

 EC50 951/1 یا هداج یرفاسم یمومع هیلقن لیاسو عاونا طسوت یناتسا نورب رفس دادعت

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

    یگتوسبمه بیروض و هدوش لیکشت صخاش 40 و رهش 10 لماش اه هداد سیرتام زین یعامتجا یاه صخاش دروم رد
  ییاوهن لماع راه  هب صخاش هدراه  لیلقت شخب نیا رد یلماع لیلحت یریگراک هب هجیتن و دیدرگ هبساحم سیرتام
   .دنتوسه یعاومتجا شخب یاه صخاش زا یبوللم هصالخ و دنا هداد حیضوت ار سنایراو دصرد 11/33 ًااعمج هک تسا
 120/25      ود لوماع ،سناویراو لوک دوصرد نیرتشیب دصرد 011/04 ،لوا لماع ،دهد یم ناشن 1 لودج هک روط نامه
     ریوسفت و هبوساحم ار سناویراو لوک دصرد نیرتمک دصرد 31/50 اب  راه  لماع و دصرد 11/10  وس لماع ،دصرد
 .تسا شخب نیا یاه صخاش یور رب لوا لماع دایز یراذگریثأت هدنهد ناشن جیاتن .دنا هدومن

 یعامتجا یاه صخاش روحم لوح لماوع لیلحت جیاتن -11 هرامش لودج
 یجارختسا غلابم  هیلوا ریداقم هفلؤم

 عومجم دصرد سنایراو دصرد عمج عومجم دصرد سنایراو دصرد عمج

0 021/2 011/04 011/04 021/2 011/04 011/04 

5 052/9 120/25 195/33 052/9 120/25 195/33 

9 134/5 111/10 101/41 134/5 111/10 101/41 

4 011/0 231/50 33/911 011/0 231/50 911/33 

2 394/1 100/9 111/110    

3 154/5E-30 491/0E-20 111/110    

1 911/0E-30 415/0E-20 111/110    

1 935/1E-10 315/2E-30 111/110    

3 334/9E-10 914/5E-30 111/110    

10 353/9 -E-10 532/5 -E-30 111/110    

00 112/3 -E-10 143/4 -E-30 111/110    

50 409/5 -E-30 923/0-E-20 111/110    

90 310/4 -E-30 213/5-E-20 111/110    

40 903/4 -E-30 235/9-E-20 111/110    

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  هداد نارود و شخرو  لماوع سکامیراو شور زا هدافتسا اب ،اه نآ ناسآ ریسفت روظنم هب ،اه لماع دادعت نییعت زا دعب
 .تسا هدش هداد ناشن 1 هرامش لودج رد هک تسا هدش
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 نارود زا دعب یعامتجا شخب یجارختسا یاه لماع سیرتام -21 هرامش لودج
 هفلؤم 

0 5 9 4 

So0 311/1 139/1- 045/1- 040/1 

So5 131/1- 111/1 319/1 134/1- 

So9 035/1 239/1- 011/1- 151/1 

So4 391/1 301/1- 324/1 210/1- 

So2 244/1- 139/1 590/1 112/1 

So3 353/1 330/1- 401/- 545/1- 

So1 415/1- 130/1- 090/1- 593/1 

So1 331/1- 031/1 354/1- 135/1 

So3 055/1- 193/1 195/1 341/1 

So10 090/1- 113/1 315/1 145/- 

So00 010/1- 113/1 939/1 021/1 

So50 120/1 920/1 105/1 913/1 

So90 310/1 315/1 303/1 505/1 

So40 111/1 211/1 150/1- 133/1 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

   هوب اوه   لوماع رد هدوش یراذگراب یاه صخاش شخب نیا رد ،اه صخاش زا کی ره یگتسبمه نازیم هب هجوت اب سپس
 .دنا هدش لیلحت و یراذگ  ان ،تسا هدش هداد ناشن هن هرامش لودج رد هچنآ هب هجوت اب و ریز حرش
   روب .دونک  یوم هبساحم ار سنایراو زا دصرد 011/04 ییاهنت هب هک تسا 021/2 لماع نیا ه یو رادقم :لوا لماع -فلا
   هوجوت اوب هک تسا هدش یراذگراب لوا لماع رد صخاش راه  ،تسا هدش هداد ناشن هن هرامش لودج رد هچنآ ساسا
 .داهن  ان تشادهب و رقف ناوت یم ار لماع نیا ،اه نآ  ان هب

 یعامتجا شخب لوا لماع رد هدش یراذگراب یاهریغتم -11 هرامش لودج
 یگتسبمه رادقم ریغتم دک ریغتم  ان
 So0 311/1 ینیج بیرض صخاش ساسا رب دمآرد یرباربان نازیم

 -So5 131/1 یراکیب تبسن

 So4 391/1 یگدنز هب دیما

 So3 353/1 ینامرد یاسسؤم دادعت

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

   قوبط .دونک     یوم هبوساحم ار سناویراو زا دوصرد 20/25   هوک توسا 52/9    ه ویو رادوقم لوماع نیا رد : ود لماع - 
   رد هوطوبرم صخاوش 4    اون .دروک یراذگ  ان یالیصحت و شزومآ ار ناوت یم  ود لماع هدش یراذگراب یاه صخاش
 .تسا هدش هداد ناشن 10 هرامش لودج

 یعامتجا شخب مود لماع رد هدش یراذگراب یاهریغتم -41 هرامش لودج
 یگتسبمه رادقم ریغتم دک ریغتم  ان
 So1 031/1 هداوناخ میظنت و تشادهب یاه کینیلک هب هعجارم دراوم

 So3 193/1 .دنا هدنارذگ ار ییادتبا یاه شزومآ هک یدارفا دادعت

 So10 113/1 لاسگرزب یلیمکت هرود یشزومآ یاناکما

 So00 113/1 یداوساب  رن

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
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    ود لماوش اوهنت و دوهد  یوم حیضوت ار سنایراو زا دصرد 11/10 هک هدوب 34/5 لماع نیا ه یو رادقم : وس لماع -ج
   نویا  اون ریز لودج رد .داهن  ان لاغتشا و  رج ار نآ ناوت یم هدش یراذگراب یاه صخاش هب هجوت اب .تسا صخاش
 .تسا هدش هئارا اه صخاش

 یعامتجا شخب موس لماع رد هدش یراذگراب یاهریغتم -51 هرامش لودج
 یگتسبمه رادقم ریغتم دک ریغتم  ان
 -So9 011/1 لغاش نادرم هب نانز قوقح و دزم

 So90 303/1  هدش فشک ردخم داوم عاونا اب طابترا رد ناگدش ریگتسد

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

     راوه  لماوش هوک دونک یم هبساحم ار سنایراو زا دصرد 31/50 رادقم 11/0 ه یو رادقم اب لماع نیا : راه  لماع -د
 نآ  ان ،لماع نیا رد هدش یراذگراب یاه صخاش هب هجوت اب .تسا هدش هئارا 50 لودج رد اه نآ  ان و تسا صخاش
 .تسا هدش هدراذگ تیعمج و گنهرف

 یعامتجا شخب مراهچ لماع رد هدش یراذگراب یاهریغتم -61 هرامش لودج
 یگتسبمه رادقم ریغتم دک ریغتم  ان
 So2 112/1 یتشادهب یاناکما هب یسرتسد

 So1 593/1 لافطا جلف نویسانیسکاو

 So50 913/1 درف ره یازا هب نامتخاس تحاسم نازیم

 So40 133/1 تیعمج دشر تبسن

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 یسررب دروم یاهرهش یدنب هبتر و یلماع تازایتما هبساحم
    حالوصا صخاوش رادوقم رد ی لماوع نزو  رض زا سپ یحاون زا کیره هک یددع نزو زا تسا یرابع یلماع زایتما
 :دیآ یم تسد هب ریز هلداعم هلبار قیرط زا هدش

𝑛𝑖 =
𝑎𝑖�

√∑ 𝑎𝑖�2�
𝑖=1

 

  یوب شور  نویا .مینک یم درادناتسا الاب لومرف زا هدافتسا اب ار اه هداد سیرتام ادتبا ،یلماع یازایتما ندروآ تسد هب یارب
  رازوفا   رون  یاوه  یوجورخ رگید زا هک یلماع یاهراب سیرتام دوش یم هدیمان درادناتسا لامرن زا هدافتسا اب یزاس سایقم
  یاوهریغتم  رادوقم رد یلماع یاهراب  رض زا یلماع زایتما .دهد یم ناشن ار اهریغتم و لماوع نیب یگتسبمه و دشاب یم
 رد  اوه هداد  هدوش  درادناتوسا سیرتام  رض زا هلحرم نیا رد اذل .دیآ یم تسد هب ندرک درادناتسا قیرط زا هدش حالصا
 هب تبسن ،هدمآ  تسد  هب یازایتما زا هدافتسا اب سپس .دیآ یم تسد هب یلماع یازایتما سیرتام ،یلماع یاهراب سیرتام
   زا کوی روه دروم رد روظنم نیا یارب .دوش یم هتخادرپ اه نآ یدنب هبتر ًااتیاهن و رهش ره یارب یلماع یازایتما هبساحم
   هبوساحم دویآ یم  تسد هب رهش ره یارب هناگ تشه یاه لماع یازایتما یربج عمج زا هک یبیکرت صخاش کی اهرهش
 ی دونب هبتر ار اه نآ ناوت یم ،اهرهش یبیکرت یاه صخاش یددع رادقم ساسا رب لودج ندرک بترم اب نایاپ رد .دوش یم
 .درک
  هوک روشک ینویلیم رهش هد دروم رد یرهش رادیاپ هعسوت یعامتجا و یداصتقا یاه صخاش یدنب هبتر زا لصاح جیاتن
  ناوشن لودج نیا هچنآ هب هجوت اب .تسا هدش هئارا 90 هرامش لودج رد ،تسا هتفرگ رارق یلصا فده هعلالم نیا رد
    دووخ هوب ار  ووس ات لوا یاه هبتر زاریش و زاوها ،ناهفصا بیترت هب ،یداصتقا هعسوت یاه صخاش ساسا رب ،دهد یم
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   هعوسوت یاوه     صخاوش روظن زا زوین ناروهت .دنراد رارق هاگیاج نیرت نییاپ رد هاشنامرک و جرک ،مق و دنا هداد صاصتخا
 صخاش لوا هبتر هس هیمورا و زیربت زاوها ،یعامتجا هعسوت یاه صخاش رظن زا .دراد رارق مجنپ هاگیاج رد یداصتقا
   رد ناهفوصا ،زوین یبیکرت صخاش ساسا رب .دنا هتفرگ رب رد ار هاگیاج نیرت نییاپ جرک و نارهت ،مق و یعامتجا هعسوت
    زا هاوشنامرک و جروک ،موق .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار هاگیاج نیموس زاریش و  ود هاگیاج رد زاوها ،لوا هاگیاج
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار هاگیاج نیرت نییاپ ،رادیاپ هعسوت یعامتجا و یداصتقا یبیکرت صخاش رظن

 یعامتجا و یداصتقا یاه صخاش ساسا رب روشک ینویلیم یاهرهش یدنب هبتر -71 هرامش لودج
 اهصخاش 

 رهش مان
 یبیکرت صخاش یعامتجا یداصتقا

 هبتر رادقم هبتر رادقم هبتر رادقم 

 6 3.50 3 2.66 7 0.84 هیمورا
 1 9.71 6 2.37 1 7.34 ناهفصا
 2 8.79 1 4.19 2 4.60 زاوها
 5 4.49 2 2.87 6 1.61 زیربت
 7 2.63 9 0.85 5 1.78 نارهت
 3 4.85 4 2.66 3 2.19 زاریش
 10 1.21 10 0.73 10 0.48 مق
 9 1.64 8 0.92 9 0.72 جرک
 8 2.19 7 1.35 8 0.83 هاشنامرک
 4 4.54 5 2.58 4 1.97 دهشم

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یبایتسد یارب دوجوم عضو زا  هدیشیدنا و یزیر همانرب رب ینتبم  تکرح زا تسا یرابع فیرعت نیرت یلک رد هعسوت
 هک دوش یم قالطا ییاهعسوت هب  زین رادیاپ هعسوت .یدم دنلب ای و نایم هاتوک یاه قفا رد یفادها و  وللم عضو هب
 مهس .دشابن تسیز طیحم بیرخت هب طونم هعسوت یلاعتم فادها  هب یبایتسد :دشاب مهارف نآ رد ریز طورش نیا
 رد تفن لابم یارب عبانم اریز دنامب ظوفحم رهش کی ای نیمزرس کی رد هعسوت بهاوم و عبانم زا هدنیآ یاه لسن
 و یسرتسد رد تلادع .یورث هن تسا ییاراد کی نانادداصتقا ریبعت هب تسین زورما لسن هب قلعتم طقف ناریا
 ای یرباربان و ضیعبت هنوگره زا رودب نادنورهش همه یارب ...و تخاسریز و یالیهست ؛اه دروآتسد هب یرادروخرب
 .ددرگ مهارف...و یتاقبط ؛نید و دا ن /تیموق /یتیسنج  هتفهن ای راکشآ ای و یراتخاس ریغ و یراتخاس تیدودحم
 یتآ و یلعف یاهدرواتسد و هعسوت فیک و مک زا دنراد قح  درم و یرهش تیریدم یاهداهن ؛رهش کی رد نیاربانب
 درکیور رد ور نیا زا .دنشاب هتشاد تکراشم یهاگآ نمض نآ دنور رد و عللم یرهش یزیر همانرب و یراذگ هیامرس
 و دنزب یمدآ ناهج تسیز و ینوماریپ طیحم هب ار بیسآ نیرتمک دیاب رهش کی هعسوت دنیارف  رادیاپ هعسوت رب ینتبم
 ؛نداعم ،لاغتشا)عبانم زا هدنیآ یاه لسن مهس یفاضا فرصم ناراب لپ ریبعت هب و فارسا زا زیهرپ اب عبانم فرصم رد
 .دیامن ظاحل (...یلام عبانم و زبس یاضف لگنج تفن
 لامعا اب دور راک هب ینوکسم تسیز طیحم دوبهب رد فلتخم شور هس هب دناوتیم رادیاپ هعسوت ینابم و لوصا
 داجیا اب تیاهن رد و یرهش یحارط یلیضفت لوصا نیودت رد یروآون اب هبترم هاتوک یاه نامتخاس -مکارتم هعسوت
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 کی :دندرگ یم لماش ار هنماد هس یداصتقا یاه صخاش .دنک نیمضت ار رهش یژرنا زا هنیهب هدافتسا هک رهش زا یمرف
  وس و یعیبط عبانم و تسیز یارب یتایح یاه صخاش ، ود .اهتخادرپ هنزاوم و GNP نوچمه یلام یاه صخاش
 اما .دشاب یم هنماد هس نیا لماش شیب و مک یداصتقا رصنع ره عقاو رد داصتقا یناسنا هنیمز رد .یناسنا یاه صخاش
 ،دمآ رد عیزوت ،فرصم ،لاغتشا  دع و راک ،یزومآ داوس و شزومآ رب یا ه یو دیکات یعامتجا ای یناسنا یاه صخاش
 :زا دنترابع دنشاب یم سرتسد لباق هک نکمم و  وللم یاهصخاش هورگ نیا .دنراد تشادهب و یورث
 ییادتبا هرود رد نارتخد و نارسپ  ان تبث صلاخ  رن -0
 نانز و نادرم یداوسیب  رن -5
 یراکیب  رن -9
 ملاس یندیماشآ  آ زا رادروخرب تیعمج دصرد -4
 رفن ره یازا هب نفلت دادعت -2
 ناکدوک ریم و درم  رن -3
 رادیاپ هعسوت یاهصخاش زا یکی ناونع هب (یعامتجا هیامرس) زا زین یعامتجا هعسوت یاه صخاش صوصخ رد
 .تسا یریگ هزادنا لباق ریغ  وهفم کی ،یگدنز تیفیک دننام یعامتجا هیامرس هتبلا .تسا هدمآ نایم هب نخس
 هدعاق یب شیازفا .تسا هدش لیدبت یداصتقا و یعامتجا یساسا یالضعم زا یکی هب ،اهرهش هلئسم ناریا رد
 یلصا یاه نارحب زا یکی هب زورما هک هدیشک شلا  هب یوحن هب ار یرهش هعسوت ،اه یرجاهم مجح و ینیشنرهش
 ینارحب طاقن و ینیشن هیشاح ،یربهر اب یتاسلج زا دعب زین روشک یرازو هک ییاج ات .تسا هدش لیدبت یعامتجا
 روشک ریزو ،یلضف ینامحر اضرلادبع ..تسا هدرک  العا ناریا یعامتجا درزب نارحب نیمود ناونع هب ار یرهش
 ی هیشاح رد اهنآ زا رفن نویلیم هس هک میراد نیشن هیشاح رفن نویلیم 00 دودح روشک رد رضاح لاح رد» :دیوگ یم
 نیا هک دراد دوجو روشک رد ینیشن هیشاح هلحم 1115 نینچمه .دننک یم یگدنز زاوها و دهشم ،نارهت یاهرهش
 .دنراد زاین یرتشیب یامدخ هئارا و لرتنک و تبقارم هب دنراد هک ییاه یگ یو هب هجوت اب یالحم
 لاس ات دوش یم ینیب شیپ و تسا هدرک دشر هب عورش یدالیم 13 ههد زا ناهج رد یزورما هدرتسگ ینیشن هیشاح
 ناهج تیعمج زا دصرد 1/14 هک یلاح رد ،0 9115 رامآ ساسا رب .دنک ادیپ شیازفا رفن درایلیم ود زا شیب هب 1915
 .دنا هدرک یم یگدنز ینیشن هیشاح لکش هب ،نیشنرهش تیعمج نیا زا دصرد 3/09 ،تسا هدوب نیشنرهش
 هعسوت 30 نرق همین زا هک ینیشن هیشاح هدیدپ .ددرگ یم زاب 1190 یاهلاس هب نردم ناریا رد ینیشن هیشاح هقباس اما
 یاهتصرف ندوبن و اهاتسور رد دمآ رد ندوب نییاپ .تسا هدیسر دوخ دح نیرتشیب هب ریخا یاه لاس رد ،دوب هتفای
 هیشاح تیعمج دادعت و هدش رت نایامن زور هب زور نکسم دوبمک و اهرهش هب ناییاتسور تکرح نایرج رد یلغش
 .تسا هتفای شیازفا نانیشن
 و هنوگ چراق روهظ زج یهار چیه نارهت صوصخ هب اهرهشنالک رد یرهش نیمز فراعتم ریغ ینارگ لیلد هب نین  مه
 روشک نیمهدزناش ناونع هب ناریا روشک تیعمج ،رگید ییوس زا .دنام یمن یقاب یرهش ینیشن هیشاح ناباتش

                                                                                                                                                                
1. The challenge of slums 
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 نیمه یط روشک یرهش تیعمج دشر .تسا هتفای شیازفا ربارب 5/95 ،1390 ات 2290 یاه لاس یط ناهج تیعمجرپ
 هدیدپ نارهت ناتسا رد اهنت ،روشک درزب یاهرهش زج هب هتشذگ یاهلاس یط .تسا هدوب ربارب جنپ زا شیب یدم
 .تسا نارهت ناتسا ینیشن هیشاح تیعمج شیازفا نآ و تسا فراعتم ریغ ًاابیرقت هک هدرک زورب یدیدج

      رد نیوشن هیوشاح تویعمج لوک زا اوهدروآرب نیرت هنانیب شوخ رد ،دهد یم ناشن نین  مه تشادهب یرازو شهو پ
    رووشک رد یموسرریغ هاگتنوکوس 111  رد نونکاوت دارفا نیا .دننک یم یگدنز ناریا رد نآ رفن نویلیم 10 دودح ،ناهج
   یکوشزپ  وولع ی اوه    هدکوشناد/هاگشناد توشادهب زوکارم طسوت هتفرگ یروص یرامشرس ساسارب .دنا هدش ییاسانش
  رازوه 12  اوت 15 یاهرهش نانکاس و اه نیشن هیشاح تیعمج لک ،یمسرریغ یاه هاگتنوکس رد نکاس تیعمج ،روشک
  نآ روفن 323  و رازوه 093     و نوویلیم راوه  هوک توسا رفن 355 و رازه 505 و نویلیم 20 اب ربارب 9390 نمهب رد رفن
    هیوشاح تویعمج روب رظان زین نآ رفن 115 و رازه 15 و نویلیم کی و رفن رازه 12 ات 15 یاهرهش تیعمج هب طوبرم
 .تسا یمسر ریغ هاگتنوکس ای رهش

      ،ناهفوصا یاهرهوش لماوش یداوصتقا هعوسوت یاه صخاش رظنم زا اهرهش نیرترادروخرب ،هعلالم نیا جیاتن ساسا رب
         راروق یداوصتقا یرادویاپ  ود هوجرد رد هوک دنتوسه ییاهرهوش هویمورا و زیربت و نارهت ،دهشم .تسا زاریش و زاوها
  یاوه       صخاوش ساوسا روب .توسه موق و جروک ،ه  اوشنامرک یاهرهوش لماش یداصتقا یرادیاپ  وس هجرد و دنا هتفرگ
         و ناهفوصا ،دهوشم ،زاریوش هوک توسا یلاوح رد نویا ،دنتوسه اهرهش نیرترادروخرب هیمورا و زیربت ،زاوها ،یعامتجا
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرادروخرب  وس هجرد مق و نارهت ،جرک یاهرهش و رادروخرب ًااتبسن یاهرهش هاشنامرک
     و زویربت ،دهوشم ،اهرهوش نیرترادرووخرب زاریش و زاوها ،ناهفصا ،زین یعامتجا و یداصتقا یبیکرت صخاش ساسا رب
 .دنراد رارق یرادروخرب  وس هجرد رد مق و جرک ،هاشنامرک و رادروخرب ًااتبسن یاهرهش نارهت و هیمورا
 یگتفای هعسوت یاه صخاش زا یرادروخرب رظن زا اهرهش یاه یوافت ،تسا هدش  اجنا هعلالم نیا رد هچنآ هب هجوت اب
    هوب .توسناد رهوش نآ تیعمج اب هسیاقم رد فلتخم یاناکما رظن زا اهرهش یرادروخرب رد یوافت لیلد هب ناوت یم ار
   و یتاوقبط یواوفت و تیعمج مکارت ،دوجو نیا اب اما ،دراد دوجو نارهت رهش رد یدایز یاناکما ه رگا ،هنومن ناونع
    ناویم رد دووجوم یاوه      یراوکیب اوب هوسیاقم رد فازوگ یاوه هنیزه زا یخرب زین و یاناکما زا یخرب هب یسرتسد  دع
 ؛تسا هدش یوافت نیا بجوم اه نآ زا یشان یاه هنیزه و یژرنا فرصم ،یگدولآ ،کیفارت نینچمه ،فلتخم یاهرهش
 یعوضوم .دراد دوجو یراد ینعم یوافت رادیاپ هعسوت یاه صخاش رظن زا فلتخم قطانم یگتفای هعسوت رد ،نیاربانب
       ریاوس جیاوتن فالوخ روب هوعلالم نویا رد هک تسا یلاح رد نیا .دیامن یم دییأت ار نآ زین هزوح نیا یاعلالم ربکا هک
    و یومزر هوعلالم هوجیتن ی اتوسار رد ه  رگا هجیتن نیا .دشاب یمن رادروخرب یبسانم هاگیاج زا نارهت ناتسا ،یاعلالم
    و یباروض هوعلالم رد هوک ار  .تسا (3190) یدنویهاش و یبارض هعلالم هجیتن فالخرب اما ،تسا (1190) ناراکمه
   ،یووضر ناوسارخ و ناهفصا هعلالم نیا رد .تسا هتفرگ رارق یداصتقا هعسوت لوا هبتر رد نارهت (3190) یدنویهاش
   هوعلالم اوب هعلالم نیا هجیتن هسیاقم رد .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار یدعب یاه هبتر زین سراف و ناردنزام ،ناتسزوخ
       قفوشم هوعلالم هوجیتن ساوسا روب .توسا نارهت هاگیاج هب طوبرم هظحالم لباق یوافت (3190) یدنویهاش و یبارض
  ،ناروهت ی اوه ناتسا ،روشک یاه ناتسا یتیعمج و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت یاه صخاش دروآرب دروم رد زین (0190)
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 هجیتن نیا هک دنا هدوب یرتالاب حلس رد اه ناتسا ریاس هب تبسن هعسوت یاه صخاش ظاحل زا ناهفصا و نانمس ،مق ،دزی
 .تسا یوافتم هعلالم نیا هجیتن اب نارهت رهش هاگیاج رظن زا زین
  هوب اهنت هعلالم نیا هک تسا نیا یگتفای هعسوت هزوح رد هدش  اجنا یاعلالم ریاس اب هعلالم نیا هظحالم لباق یوافت
 نیا ،تسا هتفرگ رظن رد ناماؤت ار یعامتجا و یداصتقا هعسوت صخاش ود و هتخادرپ روشک ینویلیم یاهرهش یسررب
  و دونا    هداد راروق یوسررب درووم صاخ یعوضوم رد اهنت ار یگتفای هعسوت هدش  اجنا یاعلالم ربکا هک تسا یلاح رد
   یوسررب درووم یاهرهش دروم رد دوجوم یاهرامآ نیرتدیدج ساسا رب هعلالم نیا هک تسا نیا رگید هتکن ،نین  مه
    .توسا هدوش ییاوه      یواوفت زوروب بوجوم فولتخم یاوه تلود و ریخا یاه تسایس و یامیمصت و تسا هدش  اجنا
    یعاومتجا یالکوشم و الاوب تیعمج هب هجوت اب .دوش ازجم یاعلالم ریاس زا هعلالم نیا هدش بجوم هک یتاعوضوم
    و فیعوض نآ دروکلمع اوما ،دراد تسرد تهج یراذگ هیامرس و یارابتعا یصیصخت دنور دسر یم رظن هب نارهت رهش
  یگدوولآ ،نین  مه ،رهش حلس رد نآ نوزومان یگدنکارپ و تیعمج مکارت هب هجوت اب و تسا رتهب یزیر همانرب دنمزاین
       لاوقتنا توهج رد دویاب ناروهت رهوش ناریدوم و روشک ناریدم دسر یم رظن هب ،یراکیب ریظن یعامتجا یالکشم و اوه
 یراذگ هیامرس و یلغش یاه تصرف داجیا اب روشک قطانم رگید یتح و ناتسا یاهرهش رگید هب نارهت رهش زا تیعمج
   توفگ ناووت      یوم یولک رووط هوب ،نیارباونب ؛  دوننک یزویر  هومانرب اه نآ رد یوق یشزومآ زکارم داجیا و اهرهش رگید رد
   فولتخم یاوه   شوخب رد روت  یوصصخت و رت عیسو یاعلالم دنمزاین نارهت لبم یرهش یارب رثؤم و بسانم یزیر همانرب
 .(1190،ناراکمه و یمزر)تسا
 :دوش یم هئارا ریز یاداهنشیپ دوجوم یاه یرباربان یاتسار رد و هدمآ  تسد  هب جیاتن ساسا رب
     هوب هوجوت اوب ؛اوه  نآ زا بوسانم یرو   هروهب و یراذوگ  هیامروس  و اوه  ناتوسا یلیحم یاهناوت و اهلیسناتپ تخانش -0
   یبووخ هوب دیاب یم هک دنتسه یعیبط هوقلاب یاه ناوت یاراد قطانم زا کی ره ،ناتسا و رهش ره ییایفارغج یاه یگ یو
 .دوش یراذگ هیامرس اه نآ یور رب و دنوش ییاسانش
   یاروب یتاوعلالم   یووق رازوبا و اه شور زا هدافتسا و اه ناتسا یداصتقا هدننک دیدهت لماوع و فعض طاقن تخانش -5
  طاوقن دوجو اما ،دنتسه یداصتقا هعسوت و دشر یارب ییاه تصرف و یوق طاقن یاراد اه ناتسا زا  ادک ره ؛اه نآ عفر
  یاراد اوه    ناتوسا زا یوخرب ،لاوبم یارب .تسا هدش اه ناتسا نیا یداصتقا هعسوت زا عنام ،هدننک دیدهت لماوع و فعض
  یوتلود شخب بسانم یراذگ هیامرس  دع ؛هلمج زا ،یلیالد هب اما ،دنتسه بسانم یناسنا یورین و ناوارف یعیبط عبانم
   هدوش عباونم نیا زا بسانم یرو هرهب زا عنام ،هریغ و تینما دوبن ،بسانم یاغیلبت  دع و ندوب هتخانشان ،یصوصخ و
 .دوش یم عبانم نیا فیعضت و بیرخت ثعاب دراوم زا یخرب رد و تسا
   یاهرهوش ،یداوصتقا  یاوه تویلاعف  روبکا زکرم ناریا رد ؛روشک تختیاپ و درزب یاهرهش زا یداصتقا ییادززکرمت -9
 یاه تیلاعف و درزب یراجت زکارم ،یتعنص زکارم ،نآ هب هتسباو یاهتیلاعف و درزب یاههاگشیالاپ ربکا و دنتسه درزب
     زا هیامروس و یوروث ندوش جراوخ ثعاب اهنت هن هلأسم نیا .دنا هتفای زکرمت درزب ناتسا دن  رد ،نآ هب هتسباو یتامدخ
  یاوه   یرجاوهم ثوعاب و جراخ اه ناتسا نیا زا راک یوجتسج رد یناسنا یورین نآ عبت هب هکلب ،دوش یم اه ناتسا ریاس
  دووبمک  دوننام ،یرهش یالکشم و یالضعم زورب یارب ار  زال یاه هنیمز هلئسم نیا .دوش یم درزب یاهرهش هب عیسو
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  مهاروف زین درزب یاهرهش یارب ار هریغ و یلیحم تسیز یاهیگدولآ ،لقن و لمح و یکیفارت یالکشم ، روت ،نکسم
 .تسا رادروخرب یساسا تیعوضوم زا نارهت دروم رد یدش هب هعلالم نیا هجیتن ساسا رب هک یعوضوم .دیامن یم
 رد  هدوش  نیویعت یاهشقن رد  زال یراذگ هیامرس و روشک یاهناتسا زا  ادک ره یارب صخشم و نیعم شقن نییعت -4
 زا  یوخرب  ؛لاوبم  یاروب .دنتسه یصاخ یاه ناوت یاراد یداصتقا رظن زا اه ناتسا زا  ادک ره ؛اه شقن نیا تیوقت تهج
 زا  یرایوسب  دویاب  هوک  دنووش ی وم  وسحم هریغ و یرگشدرگ ،یندعم ،یتعنص ،یزرواشک یادیلوت مهم بلق اه ناتسا
 شخب ات دنوش زکرمتم ،هدننک دیلوت یاه ناتسا رد یالوصحم نیا هب هتسباو درزب یاهرازاب و اه هناخترازو یاه تیلاعف
 و  راوک  یاروب ار  زال  هزویگنا  هلئوسم  نویا . ددروگ زاب هقلنم هب یالوصحم نیا شورف زا یشان هدوزفا شزرا زا یا هدمع
 .دروآ یم مهارف هقلنم  درم یارب تیلاعف

  دوناوت یم هک دوش یم لصاح اه نآ یاهلیسناتپ هب هجوت اب راوجمه یاه ناتسا نتسویپ زا :یداصتقا یاهبلق داجیا -2
 یرایتخب و لاحمراه  دننامه ،ناهفصا رواجم یاهناتسا رد دناوت یم ضرف هب .دربب نیب زا ار  ورحم یاهناتسا فعض
 دودح ات یرایتخب و لاحمراه  ناتسا یداصتقا فعض ،ناهفصا ناتسا یگتفای هعسوت هب هجوت اب هک درک داجیا بلق کی
 .دوریم نیب زا یدایز
 عبانم .1
 ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت حلس رب یلیلحت ،(0390)یدهم ،یغار  ، ویا ،یرداق ،داوجدمحم ،یزورون ،نسحم ،یتشور دا ندحا

       هراموش ، ود لاوس ،اوضف ییاویفارغج شیاومآ هولجم ،SAW و PROMETHEE  یاوه کنیکت زا یقیبلت هدافتسا اب ناتسدرک
 .0390 ناتسبات ، راه  لسلسم

    زا یرادرووخرب ظاوحل زا هاوشنامرک ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت نازیم یبایزرا ،(5390)غاب نماد هیفص ،هدازیلع یداه ،دیعس روپناما
 .350 -210 ص ،95:هلجم هرامش مشش :هرود مشش :لاس ،طیحم شیامآ ییایفارغج همان لصف ،یرهش یامدخ یاه صخاش

  ،یجراوخ    توسایس همانلوصف ،دوحتم للم رادیاپ هعسوت سنارفنک جیاتن و یارکاذم یسررب :15 + ویر ات ویر زا ،(0390) داوج ،روصنم نیما
 5 هرامش - مشش و تسیب لاس

  یاوه  شوخب کیکفت هب ناتسرل ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت حلس یقیبلت هعلالم ،(3190)رهم یداعس دوعسم و دیجملادبع ،یرگنهآ
 05 هرامش ،هعسوت و شناد هلجم ،یعامتجا و یداصتقا

 .تمکح رون یاراشتنا :نارهت ،یالاقم هعومجم ،یداصتقا هعسوت ،(2190) هللادبع ،دنوریج
  یزروم  قطاونم رد ی تعنوص یگتفای هعسوت هجرد شجنس .(1390)هداز بیان هتشرف و یدمحا هناسفا و یرکبوبا رهاط و نیسح ،دا ن یمتاح

  ،یرهوش  یزویر   هومانرب و شهو وپ هلجم ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یبونج یاه ناتسرهش ،روشک  رغ لامش :یدروم هعلالم ،ناریا
 .0-10 صص ،مشش هرامش ، ود لاس

 .تمس یاراشتنا :نارهت ،یا هیحان یزیر همانرب ،(2190) میرک ،ریلد هداز نیسح
  ،دوشرا ی وسانشراک  هومان نایاپ ،هعسوت یاه تیولوا روظنم هب لمآ ناتسرهش یاه ناتسهد یگتفای هعسوت هجرد شجنس ،(9190 ارهب ،یردیح

 .ناهفصا هاگشناد ،ایفارغج هورگ
    ،ناروهت رهوش نالوک رد یرهش رادیاپ هعسوت دنور یسرب و یبایزرا یاه صخاش یفرعم ،(1190) انم ،یرونا ،اراس ،یدزیاضر ،رفعج ،یمزر

 .1190 راهب ،13 هرامش ،هعسوت و تیریدم دنیارف
 34 هرامش ،یناسنا  ولع سردم همانلصف ،رادیاپ هعسوت یموهفم طسب ،(2190) یفجن یلعمالغ و یاداسلا سمش ،یدهاز
 .دزی هاگشناد ،لوا پا  ،یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب ،(9190)...ا تمارک ،یرایز
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  هولجم ،2190-2290  هعوسوت ی اوه  صخاوش    ساوسا روب سراوف ناتسا یاه ناتسرهش هسیاقم ،(1190) نایلالج قاحسا و هللا تمارک ،یرایز
 .11-33 صص ،00 هرامش ،هعسوت و ایفارغج

  ،یجراوخ   توسایس همانلوصف ،یلم یاه تیولوا اب یا هعسوت و یلیحم تسیز یللملا نیب یاهراک و زاس لماعت ،(9190) یداه ،روپ نامیلس
 0 هرامش - مهدجه لاس

 0 هرامش ،ارآ تلادع همانلصف ،رادیاپ هعسوت یقوقح یاه هبنج ،(4190) پیدروگ ،گنیس
     و اویفارغج هولجم ،نارویا یاوه     ناتوسا رد یداوصتقا هعوسوت یاوه  صخاوش یگدنکارپ رب یلیلحت ،(3190) دمحا ،یدنویهاش ،رغصا ،یبارض

 .3190 ناتسبات ،5 هرامش ،19 یپایپ هرامش ،05 لاس ،یلیحم یزیر همانرب
 ی  همانلوصف ،  رووشک درزوب یاهرهش یناسنا هعسوت رد رثؤم لماوع نییعت و اه صخاش لیلحت ،(1190) یدابآ یگنز یلع و گنشوه ،یبلاط

 .450-540 صص ،دهشم ،13 هرامش ،ییایفارغج یاقیقحت
 .0 ،هعسوت و اتسور .ییاتسور هعسوت شیادیپ لاح رد لدم هلاقم رب یدقن ،(3190) نیسحدمحم ،یدامع
 30 صص ،55 لاس ،داهج هیرشن ،اتسور رد ینیرفآراک ،(3190) نیسح دمحم ،یدامع
 .روشک یاه یرادرهش نامزاس ،نارهت ،یا هقلنم هعسوت رد رگید یدرکیور ک وک یاهرهش ،(9190) هرهز ،ینف
 . ود پا  ،ین رشن یاراشتنا :نارهت ،هعسوت و دشر داصتقا ،(2190) یضترم ،نایغاب هرق
 .نیسح  اما هاگشناد یاراشتنا :نارهت ،یسدنسریم دمحم دیس و یئیلع یلودمحم همجرت ،یلماع لیلحت ناسآ یامنهار ،(0190) لپ ،نیالک
 .15-55 صص ،15 هرامش ،یعامتجا  ولع هام  اتک ،ناهج و ناریا رد یا هقلنم یزیر همانرب هب یهاگن مین ،(1190) اضرمالغ ،یفلل
 -یعامتجا یرادیاپ یاه صخاش یبایزرا و شجنس ،(9390)دمحم ،یمالغ ،یلعدیس ،ینیسح ،هسیفن ،یصوصرم ،اضر ،یدابآ کلم یراتخم

    ،مجنوپ لاوس ،یرهوش یزیر همانرب و شهو پ هلجم ،(هیولسع یجارختسا رهش :یدروم هعلالم) یجارختسا یاهرهش رد یگنهرف
 .03-100 صص ،9390 ناتسمز ،30 هرامش

 رب اه نآ ریثأت یسررب و ناریا یاه ناتسا ییاتسور قطانم یتیعمج و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت یاه صخاش دروآرب ،(0190) دومحم ،قفشم
  ،نارویا  یوسانش تیعمج نمجنا ،نارهت ،ناریا یسانش تیعمج نمجنا شیامه نیتسخن ،2390-21 ههد رد ییاتسور یاه یرجاهم

_012.htmlPSRC01-PSRC01-http://www.civilica.com/Paper 
  نالوک رد رادیاپ یا هلحم هعسوت رد رثؤم لماوع یسررب ،(9390) یراصح یبارهم نمسای و ینامحر انم و یدومحم شونهم و ایمیک ،یکلم

 ،ی زوکرم ناتسا تسیز طیحم هکبش ،کارا ،هعسوت و رادیاپ  وب تسیز یلم شیامه نیلوا ،کلم هلحم یدروم هعلالم کارا رهش
 .کارا یزرواشک و نداعم ،عیانص ،یناگرزاب قاتا

 ی  وسانشراک هومان   ناویاپ ،یگتفاوی  هعوسوت هجرد ظاحل زا زاریش رهش یرهش فلتخم قطانم یدنب هبتر .(3190) نسحم ،یناتسورس نایدرفنم
 .ناهفصا هاگشناد ،داصتقا هورگ دشرا

  هرود ،یوسانش   طیوحم همانلوصف ،5330  نووج 40 ات 9 زا هعسوت و تسیز طیحم یناهج سنارفنک زا یشرازگ ،(1190) یفلصم ،ینارجاهم
 30 هرامش - مهدزناش

 .هشیدنا و گنهرف یاراشتنا ، وس ناهج ،رادیاپ هعسوت زادنا مش  .(3190)نیسح ،یریصن
  ،نیمزروس ییایفارغج همانلصف ،اهدادیور و اهدنور ،میهافم رب یرورم :یرهش رادیاپ هعسوت ،(3190) یلابقا نامحر دیس و دادرهم ،شخب اون

 90 هرامش
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