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 ناریا ،رسلباب ،ناردنزام هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ دشرا یسانشراک یوجشناد 
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 هدیکچ
 یاهاضف اریز ،تسا هتفرگ رارق هجوت دروم متسیب نرق رخاوا زا اساسا ،تسا شهوژپ نیا یسررب تحت موهفم هک یریذپ تسیز
 تیعمج عبتلاب و تیعمج ناباتش دشر ناریارد .دندوب هدش ...و اوه و یتوص یگدولآ ،طیحم نییاپ تیفیک نوچ یلئاسم راچد یرهش
 یم نادنچ ود ار یرهش تالحم و اه شخب هب هجوت ترورض یرهش تامدخ هلمج زا نانآ یاهزاین هب ییوگخساپ موزل و ،نیشنرهش
 افوکش تالحم یضعب تسا هدش هجاوم نآ برخم تارثا و تیعمج دایدزا اب یرهشنالک هقطنم 22 زا لکشتم ،نارهت رهشنالک ،دنک
 توافتم رگید هلحم هب هلحم کی زا مه یگدنز تیفیک و یریذپ تسیز هجیتنرد ،یدوبان و لاوز هبور تالحم یخرب و قنور رپ و
 ساسا رب نارهت رهش10 هقطنم تالحم رد یرهش یریذپ تسیز دوجوم تیعضو ییاضف لیلحت و تخانش فده اب رضاح قیقحت .تسا
 ققحم همانشسرپ زا هدافتسا اب شهوژپ یاه هداد و تاعالطا ،تسا یلیلحت یفیصوت قیقحت شور .تسا هدش ماجنا یریذپ تسیز داعبا

 رفن384نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هنومن مجح .تفریذپ تروص ترکیل یا هنیزگ جنپ فیطزا هدافتسا اب همانشسرپ میظنت و هتخاس
 هدافتسا خابنورک یافلآ شور زا ییایاپ نازیم شجنس یارب ،دش دییات ناصصختم تارظن زا هدافتسا اب همانشسرپ رابتعا ،دش صخشم
 یت یرامآ یاه نومزآ و SPSSرازفا مرن هلیسو هب اه هداد لیلحت و هیزجت .تفرگ رارق دییات دروم 8/0هجیتن اب خابنورک یافلآ و
 هدنهد ناشن قیقحت جیاتن .تسا هدش ماجنا Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب ییاضف لیلحت و اه هشقن میسرت و یکوت و اوونآ ،تست
 و 10 هقطنم رد یریذپ تسیز ظاحل هب تالحم نایم توافت و ،هقطنم حطس رد نآ داعبا و یریذپ تسیز تیعضو ندوب بولطمان
 .دشاب یم نآ تالحم

 
 .نارهت 10 هقطنم ،یرهش تالحم ،یریذپ تسیز ،ییاضف لیلحت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 لوط رد اهرهش .تسا هدش یراذگمان رشب خیرات لوط رد بالقنا نیمود ناونع هب ینیشنرهش ،یزرواشک بالقنا زا سپ
 رد راگزور نآ ات هک دید دوخ هب دیدج یا هبرجت ینیشنرهش مهدزون نرق همین رد هکنیا ات ،دنتفای ومن و دشر نامز
 زا یرایسب دش ور هب ور یرایسب تالکشم و لئاسم اب ینیشنرهش و رهش هرود نیا رد .دوب هدماین دوجوهب اهرهش
 رامش هب یتیقفوم دوخ راگزور رد هک دندرک هئارا ... و رهشغاب لثم یاهیروئت تالکشم نیا زا جورخ یارب نیصصختم
 شیب .(14 :1390 ،دابآردنب ) دش رتشیب و رتشیب اهرهشنالک و اهرهش رد نامز رورم هب تالکشم و لئاسم نیا .تفریم
 مکی و تسیب نرق ساسا نیارب .دننک یم یگدنز اهرهشرد ،ناهج یرفن درایلیم5/7 هب کیدزن تیعمجزادصرد 50 زا
 :1387 ،ناراکمه و یریپ) میا هدرکن هبرجت ار نآ نوچمه البق هکدور یم شیپ یا هنوگ هب نآ یرهش یگدنز هطساوب

 تسیز ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا رد ینوگانوگ تالکشم و لئاسم ضرعم ردناهجگرزب یاهرهش دنیارفنیمهرد .(132
 دناوتیمن رگید ،نیمز هرک متسیسوکا هک دراد دوجو عوضوم نیا درومرد یاهدرتسگ قفاوت.دنتفرگ رارق ...و یطیحم
 اریز ،تسین یرادیاپ هب رداق رگید و دنک لمحت ار نآ دشر هب ور دنور و یفرصم و یداصتقا یاهتیلاعف ینونک حوطس
 تالکشم اب اهرهش رثکا تسیز طیحم هزورما.(23 :1390 ،روپناساس) تسا هدش نادنچود تعیبطرب هدراو راب و اهراشف
 هرابنیا رد .دنکیماضتقا بولطمان دنور نیا زا یریگولج یاتسار رد ار یفرگش هجوت هک ؛دناهدش ور هب ور یاهدیدع
 دوبهب و ءاقترا هب یگمه ،رادیاپ رهش ،روآبات رهش ،قالخ رهش ،اناوت رهش ،یریذپتسیز :نوچمهیتاحالطصا زین
 رد راظتنا دروم و بولطم یتیفیک اب مأوت یگدنز هب ناوتب قیرط نیا زا ات دنراد هراشا نادنورهش یگدنز تیفیک
 .تفای تسد تسیزطیحم

 نایم نیا رد .تسا هدش هجاوم نآ برخم تارثا و تیعمج دایدزا اب یرهشنالک هقطنم 22 زا لکشتم ،نارهت رهشنالک
 دهاوخ نآ یرهش ناریدم و نانکاس یارب یرطخ نالعا بولطمان تارثا نیا نتخاس هتسجرب و یزاسراکشآ ترورض
 رد هشیر هقطنم نیا دشابیم هلحم 10 و هیحان هس زا لکشتم نارهت 10 هقطنم ،یرهشنالک قطانم نیا هلمج زا .دوب
 17 هقطنم زا دعب نارهت یرادرهش هقطنم نیرتکچوک تحاسمراتکه 817اب ردراد رهش نیا یاه تفاب نیرت یمیدق
 ریذپتسیز رهش کی لوصا ًاایناث ،درادن ریذپتسیز یرهش هقطنم کی هب یهباشت و تیخنس چیه ،روکذم هقطنم ،دشابیم
 داعبا نتفرگ رظن رد اب ار روکذم هقطنم هک دراد یعس رضاح قیقحت ور نیا زا .دوشیم هدید فیعض رایسب نآ رد زین

 و اه تخاسریز و تامدخ دعٌبب ،یرهش تیریدمدعٌبب ،یخیرات یوگلا دعٌبب ،یطیحم تسیز دعٌبب :لماش نآ هناگشش
 13 و هیوگ87 بلاق رد تالحم و هقطنم حطس رد ار یریذپتسیز تیعضو تیاهن رد و دیامن یبایزرا یداصتقادعٌبب

 .دهد هئارا صخاش

 شهوژپ هنیشیپ
 راب نیلوا یارب ریذپ تسیز یاهرهش هژاو ،تسناد اکیرمآ روشک ناوتیم ار یریذپ تسیز هدیا شرتسگوروضحرتسب
 طسوت نآ لابند هب و نانآ رظندم یرهش یزیرهمانرب یاههدیا هب یبایتسد روظنمهب اهرنه یلم هرادا طسوت 1970 لاس رد
 نیرتریذپ تسیز صوصخ رد یاهدرتسگ تاعلاطم هک یطیحم تظافح هرادا ریظن یتاقیقحت یاهنامزاس و زکارم ریاس
 طسوت ییاهیسررب و تاقیقحت نونکات .(29 :1394 ،روپناساس) دش هتفرگ راک هب ،تسا هداد ماجنا اکیرمآ یاهرهش
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 رد ،(2014) ناراکمه و دنلدب :دوش یم هراشااهنادب هک تسا هتفریذپ تروص یریذپ تسیز هرابردناققحم یخرب
 "یعامتجا تمالس یریگهزادنا یاهصخاش فشک یارب ایلارتسا زا ییاهسرد :یرهش یریذپ تسیز " ناونع اب یاهلاقم

 هافر و یعامتجا تمالس اب طابترا رد یلک ۀزوح 11 شهوژپ نیا ماجنا لابند هب ،تسا هتفرگ تروص ایلارتسا رد هک
 و تمالس ،دمآرد و لغش ،شزومآ ،تینما و مرج :لماش هک دش دییأت هافر و تمالس اب ناشطابترا و دیدرگ صخشم

 لقنولمح ،یمومع زاب یاضف ،یعیبط طیحم ،اهالاک رگید و یلحم یاذغ ،گنهرف و حیرفت ،نکسم ،یعامتجا تامدخ
  .(Badland et al, 2014) دندوب یلحم یسارکومد و یعامتجا ماجسنا و
 " یاهراجا یاهعمتجم رد ریذپ تسیز نکسم هب یبایتسد یارب نانکاس تکراشم) یهلاقم رد (2015) ناراکمه و ریما
 یساسا لماع کی هک تسا هدشماجنا نانکاس تکراشم حطس ندومن صخشم تهج یسررب نیا ("یزنودنا ودوروگ
 رهش (CDS) حرط رد دوجوم یاههداد ،یفیک شور زا شهوژپ نیا رد دوشیم بوسحم ریذپ تسیز ناکم داجیا یارب
 یاهطیحم رد یتبثم هویش هب دناوتیم تکراشم هک تسا نآ زا یکاح جیاتن .تسا هدشهدافتسا یشیامیپ یاههداد و
 وج کی داجیا و نانکاس یروهرهب و تیلاعف یور یتبثم یراذگرثا زین ریذپ تسیز یاهناکم و دشاب راذگریثأت هدرتسگ
 Amir) تسا بسانم و شخبتیاضر هعلاطمدروم هدودحم نانکاس یعمج تکراشم حطس زین و دنشاب هتشاد بسانم

et al, 2015). 
 ییاتسور یاههاگتنوکس رد یریذپتسیز تیعضو یاقترا هب هجوت موزل رب (1391) ناراکمه و یناسارخ نیما دمحم
 اهرهش رد یگدنز تیفیک دوبهب رد و هدرک یریگولج اهرهش هب هدرتسگ ترجاهم زا دنناوتیم هک ییاههصرع ناونع هب
 رد ریذپتسیز رهش یاهرایعم نیرتمهم لیلحت هب (1389) دابآردنب اضریلع و یدجام دیمح .دناهتخادرپ دنراذگب ریثأت

 یرفعج هزمح ،دناهتشاد هراشا یناریا ریذپتسیز رهش هب میمعت لباق یاهرایعم ییاسانش و یناهج و یموب حطس
 یعامتجا ،یداصتقا دعٌبب هس ره رد نارهت رهشنالک یریذپتسیز هک دهدیم ناشن یو یسررب جیاتن (1392) یدابآدسا

 دهاوخن شیپ رادیاپ هعسوت تمس هب ینونک دنور نیا اب هک تسا هدش یبایزرا نییاپ هب طسوتم دح رد یطیحم تسیز و
 رگید هب تبسن یرتهب یریذپتسیز زا قطانم رگید هب تبسن نارهت رهش کی هقطنم ،هناگ 22 قطانم نایم رد .تفر
 یرتبولطمان یریذپتسیز زا نارهت قطانم رگید هب تبسن نارهت رهش 20 هقطنم نینچمه تسا رادروخرب قطانم
 .تسا رادروخرب
 رهش جنپ هقطنم یدنبهنهپ هب Arc Gis رازفا مرن طیحم رد (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت زا هدافتسا اب (1392) یناردنزام
 نیرتریذپتسیز ناونع هب راهچ هنهپ تیاهن رد .تسا هدومن مادقا ریذپتسیز رهش یاهرایعم و لوصا ساسا رب نارهت
 عماوج یاهصخاش ییاسانش هب (1392) ناراکمه و ول یسیع .تسا هدش صخشم هنهپ نیرتبولطمان ود هنهپ و هنهپ
 هلاقم رد ،ناراکمه و تسودناریا .هدومن هجوت دوجوم عضو رد اهصخاش نیا یبایزرا اب هارمه ،ریذپتسیز ییاتسور
 دنتفایرد "(مق سدقمرهش یزکرم شخب :یدروم هعلاطم)یرهش یاه طیحم رد یریذپ تسیز صخاش" ناونع اب دوخ
 تیبثت یارب شالت ،یروحم دوخ رب ینتبم هعسوت یاهتسایس رد رییغت ،اهتیلاعف ییادز زکرمت یارب ییاه تسایس دیاب هک
 نیا رد یگدنز تیفیک ات دوش ذاختا ،دراوم لیبق نیا زاو (هلحم تامدخ تیفیک شیازفا ،یزاسون) هقطنم یمیدق نانکاس
 شجنس" ناونع تحت یشهوژپرد (1395) ناراکمه و یدازیرپ .(1394 ،ناراکمهو تسودناریا) دبای دوبهب رهشزا شخب
 هدنهد ناشن نآ جیاتن هکدنتخادرپ یریذپ تسیز تیعضو یسررب هب نارهت یرادرهش17 هقطنم تالحم یریذپ تسیز
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 داعبا نیب رد ار ریثات نیرتشیب یداصتقا دعب هک دشاب یم هقطنم رد نآ داعبا و یریذپ تسیز تیعضو ندوب بولطمان
 نادنورهش یگدنز تیفیک هب دیاب رگید ییایفارغج ناکم ره زا شیب یزورما یاهرهش نالک و اهرهش .دشاب یم ارادرگید
 یلیالد ربانب مه نآ ،گرزب یاهرهش هب تیعمج موجه ناریا یاهرهش رد .دنشاب هتشاد هجوت یرهش تسیز طیحم و
 تسا هدش ینارحب طیارش داجیا ثعاب ...و ناییاتسور تشیعم تالکشم ،نالک یاه حرط تسکش ،گنج لثم
(Shahraki, 2014: 11). 
 یرظن ینابم
 یموهفم ار نآ نیققحم رتشیب .تسا هدشهئارا نآ یارب یددعتم فیراعت نونکات هک تسا یلک یموهفم یریذپ تسیز
 تسا مهبم ًااتبسن یموهفم یریذپ تسیز تسا دقتعم ثروتواث هچنانچ .دناهدرک نایب فیرعت و یریگهزادنا یارب راوشد
 رخاوا زا اساسایریذپ تسیز.(39 :1394 ،داژن یئازخ) دوشیم ریسفت نوگانوگ یاه تروصهب ،فلتخم دارفا طسوت هک
 و یتوص یگدولآ ،طیحم نییاپ تیفیک نوچ یلئاسم راچد یرهش یاهاضف اریز ،تسا هتفرگ رارق هجوت دروم متسیب نرق
 رب ار ،(1987) درایلپا و زبوکاج نیج ،یناسنا تاعامتجا و یرهش ناققحم یوس زا هدراو تاداقتنا .دندوب هدش ...و اوه
 دیکأت تیفیکاب و تسیز لباق یرهش طیحم هب یبایتسد یاهدرکیور زا یکی ناونع هب یریذپ تسیز موهفم رب ات تشاد نآ
 :Mahmoudi et al, 2015) دوب نردم یاهرهش رد یناسنا سایقم اب یرهش یاهاضف تیفیک دوبهب اهنآ یلصا فده .دننک

 کی تاناکما قابطنا ار یریذپ تسیز نووهنیو .تسا هدش حرطم یریذپ تسیز درومرد یفلتخم دیاقع هزورما . (105
 یاهزاین یانبم رب هعماج کی تاجایتحا نیمأت نازیم هب رگیدترابعهب .دنکیم فیرعت شنادنورهش یاهزاین اب روشک
 دشابن انتعایب دوخ دارفا یاهزاین نیمأت هب هک دنادیم یاهعماج ار ریذپ تسیز هعماج کی و دراد هجوت نآ دارفا
((Veenhoven & Ouweneel, ,1995. یعامتجا طباور :زادنترابع ناراکمه و یبلول هاگدید زا یریذپ تسیز یاهرایعم 
 ،مدرم اب یتسود ،مدرم تیمیمص ،یلحم عامتجا ساسحا ،مدرم ندوب یعامتجا ،یگیاسمه طباور ،ناگیاسمهابراتفر)
 ،هلابز یروآعمج تامدخ ،اهنابایخ زا تظافح) ینوکسم طیحم ،(نایانشآ و لیماف اب یکیدزن ،ناتسود اب یکیدزن

 تامدخ و تالیهست ،(زاب یاهاضف هب یسرتسد ،اههلحم ییانشور ،زاب یاهاضف زا تظافح ،نیگنس کیفارت یادصورس
 و مئارج ،(لغاشم دادعت ،یهاگشورف زکارم هب یسرتسد ،سرادم هب یکیدزن ،یتشادهب تامدخ هب یسرتسد تلوهس)
 ،اهییاراد هب تبسن تینما ساسحا ،تافداصت هب تبسن تینما ساسحا ،مئارج هب تبسن تینما ساسحا) تینما ساسحا
-Leby & Hashim, 2010:70) یتینما دراگ هب یسرتسد ،یناشنشتآ تامدخ هب یسرتسد ،یسیلپ تینما ندوب سرتسد رد

 یگدنز یلک تیفیک زا یشخب ناونع هب دناوت یم یرهش یریذپ تسیز هک تسا رواب نیارب زرتلاو و ارک کم (80
 و ضیف (McCrea & Walters, 2012: 192) دوش هتفرگ رظن رد دننک یم یگدنز یرهش یاه طیحم رد هک ینانکاس
 یسرتسد قیرط زا ار مدرم یگدنز میقتسم روط هب هک دنناد یم یرادیاپ زا یا هعومجمریز ار یریذپ تسیز ناراکمه
 یروآ نف ،قرب ،یندیماشآ بآ هیهت ،(یعیبط یایالب ربارب رد رادیاپ) ماوداب نکسم ،یداصتقا یاه تصرف و لغش هب
 :Faiz et al, 2012 دهد یم رارق ریثات تحت ... و دامتعا لباق یتشادهب تامدخ ،تیفیک اب سرادم ،تاطابترا و تاعالطا

4)). 
 یارب تامادقاهعومجم هصالخ روط هب ار یریذپتسیز ،روپمالالاوک هاگشناد رد یشهوژپرد ناراکمه و یدومحم
 ,Mahmudi et al) دنناد یم نکمم دح ات اهنآ ندرک یناسنا اب هارمه نردم یاهرهش رد یرهش یاهاضف تیفیکدوبهب
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 دنچ رس رب رظن قافتا اهنت و دراد و هتشاد دوجو رظن فالتخا هشیمه ابیرقت یریذپ تسیز موهفمرد .(105 :2015
 عاضوا و طیارش دیاب یریذپ تسیز فیرعت رد ،تسا یراوشد راک یریذپ تسیز فیرعت هک نیا هلمج زا عوضوم
 ،تسانانکاس یاهزاین ای هرمزور یگدنز هبرجت هرابرد یریذپ تسیز هکنیا همه زا رتمهم و دوش هتفرگ رظن رد یلحم
  .(Larice, 2005: 100) دراد دوجو
 10 هقطنم تالحم رد یرهش یریذپ تسیز دوجوم تیعضو لیلحت و تخانش هلاقم رظن دروم فادها ساسا رب

 دنشاب یم ریز حرش هب رضاح شهوژپ تالاوس ،دشاب یم یریذپ تسیز داعبا ساسا رب نارهترهش
 ؟ تسا هنوگچ نآ یاه هلحم و 10 هقطنم رد یرهش یریذپ تسیز دوجوم تیعضو .1
 ؟ دراد دوجو یرادانعم توافت نارهت10 هقطنم تالحم حطس رد یریذپ تسیز داعبا نایم ایآ .2
  هعلاطم دروم هدودحم
 ،یدازآ نابایخ هب لامش زا هقطنم نیا ،تسانارهت رهشنالک10 هقطنم تالحم شهوژپ نیا رد هعلاطم دروم یرامآ هعماج
 هقطنم .دوشیم یهتنم نادیهش نابایخ هب برغ زا و ،یوفص باون دیهش هارگرزب هب قرشزا ،نیوزق نابایخ هب بونج زا

 تیعضو هعلاطم هب رضاح شهوژپ هک مهم نیا هب هجوت اب .دشابیم تیعمج رفن 302852 یاراد1390 لاس رامآ قبط 10
 و رتهب یهاگآ و کرد مدرم اریز .تسا هلحم هعلاطم دحاو ،دزادرپ یم لحم نانکاس هاگدید و رظنم زا یریذپ تسیز
 نوراک ،یلامش لیبسلس یاه هلحم لماش 10 هقطنم یاه هلحم .دنراد ناش یگدنز ناکم و هلحم هب تبسن یرتلماک
 ینامیلس ،یج یاه هلحم و ود هیحان رد یمشاه و یبونج نوراک ،یبونج لیبسلس ،هس هیحان رد یبونج ناجنز ،یلامش
 .(1 لکش) دنشابیم کی هیحان رد کنایرب و رانچ تفه ،یرومیت

 
 ناگدنراگن :عبنم هعلاطم دروم هدودحم :(1) لکش
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 دوجوم تیعضو تخانش شهوژپ فده و تیهام هب هجوت اب و ،یتخانش فده ظاحل هب رضاح شهوژپ :شهوژپ شور
 دوجوم عضو تخانش لابند هب هک شهوژپ و یعطقم نامز ظاحل زا ،تسا نارهت 10 هفطنم تالحم رد یریذپ تسیز
 تخانش هک رضاح شهوژپ رظن دروم هلئسم و فده هب هجوت اب .تسا هدش ماجنا (1396) لاس رد تسا یریذپ تسیز
 هدش هدافتسا یا هناخباتک و ینادیم تاعلاطم زا دشاب یم نارهت 10 هقطنم یاه هلحم رد یرهش یریذپ تسیز تیعضو
 .تسا
 ساسا رب اه هیوگو ،هیهت هیوگ 87 و صخاش 13 دعب 6زا شهوژپ نیا رد (1 لودج) هعلاطم دروم یاه صخاش و داعبا

 صخشم تالاوس رد ار دوخ شیارگ وگ خساپ ات ،تشگ یدنب هبتر دایز یلیخ ات مک یلیخ زا ترکیل یسایقم 5 فیط
 یلیخ ،4 :دایز ،3 :طسوتم ،2 :مک ،1:مک یلیخ :دش مادقا هنوگنیا تبثم تیهام اب یاه هیوگ هب یهد زایتما رد) دیامن
 ،2:دایز ،3 :طسوتم ،4 :مک ،5:مک یلیخ :دیدرگ مادقا هنوگنیا یفنم تیهام اب یاه هیوگ هب یهد زایتما رد) و (5:دایز
 دروم یرامآ هعماج تخانش یارب یریگ هنومن شور زا ،شهوژپ تارودقم و تاناکما ،نامز هب هجوت اب .(1 :دایز یلیخ
 تارظن زا هدافتسا اب همانشسرپ رابتعا .دیدرگ هدافتسا نارکوک لومرف زا هنومن دادعت دروآرب یارب و .دش یریگ هرهبرظن
 هب خابنورک یافلآ .دیدرگ هدافتسا خابنورک یافلآ شور زا همانشسرپ ییایاپ نازیم شجنس یارب دش دییات ناصصختم
 .تفرگ رارق دییات دروم 8/0هجیتن اب هدمآ تسد
 رظن رد اب هک تسا دروم 384 ،اطخ05/0 نتفرگ رظن رد اب10 هقطنم لک رد هعلاطم دروم هنومن دادعت ساسا نیا رب
 دادعت مهس تبسن هب هلحم ره رد هنومن دادعت .دیدرگ عیزوت 10 هقطنم هلحم 10 نیب رد ،هلحم ره تیعمج نتشاد
𝑛𝑛𝑛𝑛 :تسا هدش نییعت ریز هطبار ساسا رب و هلحم ره راوناخ

𝑁𝑁
× 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆i 

 𝑛𝑛𝑛𝑛: هلحم تیعمج دادعت   N: هقطنم تیعمج لک دادعت  S: هنومن لک دادعت 𝑆𝑆i: هلحم ره هنومن دادعت  
 ،هنومن32 یلامش نوراک هلحم ،هنومن 38یلامش لیبسلس هلحم رد یمهس شور هب هدش عیزوت هنومن دادعت ،ناس نیدب
 ،هنومن49 یمشاه هلحم ،هنومن25 یبونج نوراک هلحم ،هنومن32یبونج لیبسلس هلحم ،هنومن13یبونج ناجنز هلحم
  .تسا هنومن93 کنایرب هلحم ،هنومن33رانچ تفه هلحم ،هنومن42یرومیت ینامیلس هلحم ،هنومن27 یج هلحم

 هعلاطم دروم یاه هیوگ و اه صخاش ،داعبا :1 لودج
 اه هیوگ اه صخاش داعبا

-6 هلحم حطس زا یحطس یاهبآ یروآعمج تیبولطم -5 هلابز یروآ عمج تیفیک -4 هلحم رد اوه یگدولآ -3 هلحم رد یتوص یگدولآ -2 هلحم طیحم یگزیکاپ-1 یگدولآ یطیحم تسیز
 هلحم رد رابنا و یهاگراک یاهتیلاعف زا یشان یگدولآ -7 هلحم رد یذوم تارشح و تاناویح

 ،بلاج یمومع یاهاضف -3 هلحم رد بسانم ییانشور یاراد و ابیز یمومع یاهاضف -2 (زاب یاههطوحم ،نیدایم ،نابایخ) هلحمرد هدنزرس یمومع یاهاضف -2  یمومع یاضف
 دایز دمآ و تفر اب نما یاهور هدایپ-5 هلحم رد زیمت و نما یمومع یاهاضف -4 هلحم رد بولطم تیفیک یاراد و باذج

 تیریدم
 یرهش

 رهشتیریدمتامیمصتهبدامتعا
 رهش تامیمصترد تکراشم

 یهورگ راک هیحور-4 یرهش یاه هژورپ رد یلام تکراشم-3 یرادرهش و رهش یاروش تامیمصت رد تکراشم-2 یرادرهش و رهش یاروش تامیمصت هب دامتعا -1
 -هلحم نینکاس طسوت تیلوئسم شریذپ -7 هلحم یاهنمجنا و اههورگ رد تیوضع--6 رگیدکی هب تبسن مدرم مارتح -5 مدرم نایم

 ناوت تروص رد هلحم زا نتفر هب لیامت-4 یگدنز یارب هلحم نیرتبسانم-3 اه یاهلحم مه و ناگیاسمه اب طابترا و تخانش-2 هلحم هب یگتسبلد و قلعت سح -1 ناکم هب قلعت سحو تیوه یعامتجا
 یرازگرب -8 رد یبهذم یاهیرادازع روشرپ یرازگرب -7هلحم رد یبهذم یاه نشج روشرپ یرازگرب -6 هلحم هعسوت و یگدنز طیارش دوبهب هب راودیما-5 یلام
 اهنابایخ رد هلحم یاهیرادازع

 عوقو-5 هلحم رد یرفیک هقباس اب نینکاس دوجو-4 هلحم رد ناکدوک و نانز یارب زورهنابش یط رد تینما دوجو-3 زور رد تینما دوجو-2 بش رد تینما دوجو-1  یعامتجا و یدرف تینما
 نارجاهم و یموب دارفا نیب یریگرد و عازن دوجو-7 هلحم یاه نابایخ رد هدش کراپ هیلقن لیاسو یارب تینما دوجو-6 هلحم رد ... و داوم فرصم ،یدزد لثم یمئارج
 هلحم رد 110 سیلپ هدننک یضار درکلمع-10 هلحم رد سیلپ مظنم تشگ دوجو-9 هلحم رد ینابایخ یاهعازن دوجو-8 هلحم هب دراو و هزات

 ور هدایپ و نابایخ ییابیز-4 هلحم تفاب یگدوسرف-3 هلحم یخیرات راثآ زا یگنهرف ثاریم نامزاس و یرادرهش تظافح-2 هلحم رد ابیز یخیرات یاهنامتخاس -1 یخیراتزادنا مشچ یخیرات یوگلا
 هلحم یاه

 و تامدخ 
 اه تخاسریز

 یمومع لقن و لمح هنیزه-4  یمومع لقن و لمح یاههاگتسیا عیزوت -3 هلحم رد یومع لقن و لمح راک تاعاس -2 هلحم رد یمومع لقن و لمح تیفیک-1 لقن و لمح تیفیک و تیعضو

 روکنک و یتیوقت یاهسالک بولطم تیفیک-4 روکنک و یتیوقت یاهسالک دوجو-3  هلحم سرادم تاناکما بسانم تیفیک -2 هلحم سرادم یشزومآ رداک تیفیک-1 یشزومآ تاناکما تیعض
 نازومآ شناد یارب هدایپ دمآ و تفر ناکما-7 هلحم یشزومآ زکارم نامتخاس بولطم تیفیک-6 هلحم رد تغارف تاقوا نارذگ یاه سالک-5
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 هلحم رد صصختم کشزپ روضح-4 هلحم رد هناخوراد دوجو-3 هلحم رد ناتسرامیب و هاگنامرد تامدخ بولطم تیفیک -2 هلحم رد ناتسرامیب و هاگنامرد دوجو-1 ینامرد یتشادهب تاناکما تیعضو
 هلحم رد 115 سناژروا درکلمع-8 هلحم رد هرواشم و دایتعا کرت زکرم-7 هلحم رد ینامرد یصصخت تامدخ تیفیک -6 هلحم رد ینامرد یصصخت تامدخ دوجو-5

 تاناکما و اضف -6 هلحم رد پاش یفاک و ناروتسر – 5 هلحم رد هناخباتک -4 امنیس– 3 ناکدوک یارب بسانم و نما یزاب یاضف -2 هلحم رد بوخ یاهکراپ -1 تغارف تاقوا تاناکما تیعضو
 هلحم رد بسانم تغارف تاقوا نارذگ و یحیرفت تاناکما -7 هلحم رد یشزرو

 اه تخاس ریز و تاناکم
 

 یاهرازاب و اهژاساپ-6 گرزب و یا هریجنز یاههاگشورف -5هلحم رد تامدخ و الاک عونت-4 تنرتنیا تعرس -3 هارمه نفلت طوطخ تیفیک -2هلحم بآ تیفیک-1
 ندز مدق یارب اه ور هدایپ تیفیک-11 رهش یاههلحم ریاس هب یسرتسد-10 نابوتا هب یسرتسد-9 کناب هب یسرتسد-8 هلحم رد هنازور جاتحیام نیمأت-7 یلحم

 ریاس فارشا-5 ( ... و هلزلز ،لیس) ثداوح ربارب رد نکسم ینمیا-4 نکسم یفاک و بسانم ییانشور و رون-3 یفاک قاتا دادعت -2 نکسم بسانم تحاسم و ژارتم-1 نکسم یداصتقا 
 درف نکسم رب نکاسم

 هلحم رد یراذگهیامرس قنور و یروآدوس-4 هلحم رد یلغش یاهتصرف عونت-3 هداوناخ تسرپرس یفکم و بسانم دمآرد-2 یرهش یاههژورپ رد یلام تکراشم-1 لاغتشا و داصتقا
 هلحم رد بسانم تمیق اب نکسم هراجا ای دیرخ ناکما-5

 ناگدنراگن تاعلاطم :عبنم

 اه هتفای لیلحت و هیزجت
 یاهراوناخ زا اه همانشسرپ لیمکت و ینادیم تاعلاطم و یا هناخباتک عبانم زا تاعالطا و رامآ ،اه هداد یروآ عمج زا سپ

 .دش هتخادرپ هدش یروآ عمج تاعالطا لیلحت و یسررب هب ،اهنآ یرامآ تابساحم ماجنا و هقطنم یاه هلحم رد نکاس
 دراو سا.سا.یپ.سا رازفا مرن هب یراذگدک زا سپ اه همانشسرپ قیرط زا هدش یروآ عمج یاه هداد بیترت نیدب
 نینچمه .تسا هدش یریگ هرهب .سا.یا.یج.کرآ رازفا مرن زا ،اه هتفای ییاضف لیلحت و اه هشقن میسرت یارب و .دیدرگ
 هدافتسا (ید سا چا یک وت ) اوونآ یبیقعت نومزآ و اوونآ ،تست یت ریظن یرامآ یاه نومزآ زا تایضرف نومزآ رد
 هک ،دیدرگ هبساحم نارکوک لومرف ساسا رب هنومن 384 دادعت یریذپ تسیز تیعضو یبایزراروظنم هب .تسا هدیدرگ
 .دیدرگ عیزوت اه هلحم رد نکاس یاهراوناخ نیب رد
 رد هعلاطم دروم هعماج زا یمین زا شیب دهد یم ناشن هعلاطم دروم هنومن هعماج یتخانش یفیصوت یاه یگژیو یسررب
 کیدزن اهنت و تسا هدوب دازآ هعلاطم دروم هعماج دارفا لغش دصرد50 هب بیرق و .دنراد رارق لاس (18-41) ینس هورگ
 هورگ رد هعماج دصرد 66 هب کیدزن ابیرقت ،تالیصحت نازیم ظاحل هب .دنراد رارق دنمراک هقبط رد هعماج دصرد 15 هب
 50زا شیب.دنا هدوب یهاگشناد تالیصحت یاراد هعلاطم دروم هعماج دصرد 33 ابیرقت و دنراد رارق ملپید ریز و ملپید
 لاس10 زا رتمک هعلاطم دروم هعماج زا یدایز شخب تنوکس تمدق نیا دوجو اب ،دنتسه کلام هقطنم نانکاس دصرد
  .(2 لودج) دنراد تنوکس هقباس لاس 30 زا شیب هعلاطم دروم هعماج دصرد 10 اهنت و دشاب یم

 هعلاطم دروم هعماج تاصخشم :2 لودج
 +67 55-66 43-54 31-42 18-30 نس

5/38 % 7/30 ٪ 3/14 ٪ 8/13٪ 6/2 ٪ 

 وجشناد ،راد هناخ ،راکیب هتسشنزاب رگراک دنمراک دازآ لغش

 50 ٪ 4/15٪ 1٪ 5/6 ٪ 1/27 ٪ 

 هلحم جراخ هلحم لخاد راک لحم

69 % 31 % 

 رتالاب و 30 11-30 6-10 1-5 تنوکس تدم

4/41 ٪ 6/15 ٪ 32 ٪ 9/10 ٪  

 رجاتسم  کلام تیکلام
8/50 % 2/49 % 

 رتالاب و سناسیل قوف سناسیل ملپید قوف ملپید ملپیدریز تالیصحت

1/16 ٪ 5/50 ٪ 5/6 ٪ 4/ 22 ٪ 4/4 ٪ 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هقطنم یریذپ تسیز تیعضو
 ،یرهش تیریدم ،اه تخاسریز و تامدخ ،یطیحم تسیز ،یعامتجا ،یداصتقا دعب ششرد یریذپ تسیز یسررب
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 هب طوبرم یاهریغتم زا کی ره ادتبا اهنآ زا کی ره یسررب یارب .تسا هدش هداد ناشن (3) لودج رد یخیرات یوگلا
 تسیز نازیم ناوتب ادتبا ات دناهداد ار صخاش کی لیکشت و هدش عمج (نتسب عمج) قیرط زا مه اب یسررب دروم داعبا
 .تخادرپ هقطنم رد یلک یریذپ تسیز یبایزرا هب نآ زا سپ ات داد رارق شجنس دروم ار داعبا زا کی ره رد یریذپ
 نآ رد هک دشابیم یرتماراپ نومزآ کی نومزآ نیا .تسا هدش هدافتسا یا هنومن کت t-test نومزآ زا روظنم نیا یارب
 یت نومزآ .تسا رتمک ای رتشیب تباث رادقم کی زا نازیم هچ هب هعماج کی نیگنایم هک دوشیم هتخادرپ عوضوم نیا هب
 رضاح هلاقم رد ،دهد یم ناشن ار اعدا دروم رادقم کی زا هدش یروآدرگ یاه هداد نیگنایم توافت نازیم یا هنومن کت
 3 نیگنایم ،بولطم تیعضو 3 زا رتالاب نیگنایم هجیتن رد دشاب یم هنایم دح ترکیل هتفر راکب یاه فیط رد هس ددع
  .دهد یم ناشن ار بولطم ان تیعضو 3 زا رت نییاپو
 رایسب و بولطمان 10 هقطنم حطس رد نآ داعبا و یریذپ تسیز تیعضو دوش یم هدهاشم لودج رد هک روطنامه
-/06)فالتخا اب اه تخاسریز و تامدخ دعب ،3 طسوتم دح ات (-73/0) فالتخا اب یداصتقا دعب ،دشاب یم بولطمان
 دح ات (-93/1) فالتخا اب یرهش تیریدم دعب ،طسوتم دح ات (-/77 )فالتخا اب یطیحم تسیز دعب ،طسوتم دح ات (
 تیعضو طسوتم دح زا (-21/1) فالتخا اب یخیرات دعب و طسوتم دح ات (-/28)فالتخا اب یعامتجا دعب ،طسوتم
 رتکچوک داعبا همه یارب یرادانعم حطس دوش یم هظحالم هک روطنامه .دنهد یم ناشن ار (3) طسوتم دح زا رت نییاپ
 هیضرف عومجمرد.دنا هتشاد بولطمان اتبسن و بولطمان تیعضو داعبا مامت تفگ ناوت یم هجیتن نیا اب و تسا (05/0) زا
 .ددرگ یم در داعبا همه یارب (H0)رفص ضرف و دوش یم دییات داعبا همه یارب(H1) ققحم یرامآ

 :H1 قیقحت هیضرف: µ < طسوتم دح
 :H0 رفص هیضرف: µ≤ طسوتم دح

 10هقطنم حطسرد نآ داعبا و یریذپ تسیز تیعضو شجنس :(3) لودج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ،رظن دروم داعبا و یریذپ تسیز تیعضو ظاحل هب تالحم توافت شجنس یارب شخب نیا رد تالحم توافت شجنس
 ریذپ تسیز نگمه یاه هشوخ ییاسانشروکذم نومزآ یریگراک هب زا فده عقاو رد .تفر راک هب اونآ یرامآ نومزآ
 رد و دنک یدنب هقبط ،نیعم یگژیو کی رد ناشیاه تهابش ساسا رب ار هدودحم ندیدنچ دناوت یم اونا نومزآ .تسا
 هدافتسا روکذم نومزآ زا دنراد یهباشم تیعضو یریذپ تسیز رظن زا هک یتالحم ییاسانش یارب رظاح قیقحت

 3+تیبولطم طسوتم هنومن کت یت نومزآ هعلاطم دروم داعبا

 هیضرف دییات ای در تیعضو نیگنایم نیگنایم فالتخا یرادانعم حطس یدازآ هجرد یت هرامآ هنومن دادعت
 H1ققحم

 دییات م.ن 2646/2 -./73535 .000 383 -544/26 384 یداصتقا

 و تامدخ
 اه تخاسریز

 دییات م.ن 9367/2 -/06329 .000 383 -062/3 384

 دییات م.ن 2266/2 -/77344 .000 383 -915/30 384 یطیحم تسیز

 دییات م.ن.ب 9366/1 -06343/1 .000 383 -375/36 384 یرهش تیریدم

 دییات م.ن 7216/2 -/27835 .000 383 -392/11 384 یعامتجا

 دییات م.ن.ب 7891/1 -21094/1 .000 383 -903/42 384 یخیرات
 بولطمانرایسب =م.ن.ب   بولطمان = م.ن

 هقطنم لک یریذپ تسیز تیعضو صوصخ رد هنومن کت یت نومزآ

 هقطنم حطس رد یریذپ تسیز تیعضو نیگنایم نیگنایم فالتخا  یرادانعم حطس  یدازآ هجرد  یت هرامآ  هنومن دادعت

 م .ن 3125/2 .-68747 .000 383 -719/40 384
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 یربارب هب رفص هیضرف اما تشاد دهاوخ تالحم ریاس اب یتوافتم نیگنایم هلحم کی لقادح قیقحت هیضرف قبط.دیدرگ
 رب ینبم ققحم هیضرف دییات یانعم هب هک دمآ تسد هب 05/0 ریز sigنازیم لودج جیاتن قبط .تسا دقتعم اه نیگنایم
 ندوب ربارب رب ینبم رفص هیضرف ودشاب یم تالحم ریاس اب هلحم کی لقادح یریذپ تسیز نیگنایم ندوب توافتم
 زا کیمادک هکنیا و تالحم یریذپ تسیز نیگنایم رد توافت مهف یارب.دوش یم در تالحم یریذپ تسیز نیگنایم
  .دومن هجوت لودج جیاتن هب دیاب دنراد مه اب یرتشیب تهباشم یریذپ تسیز تیعضو رظن زا تالحم

 :H1 قیقحت هیضرف: µ < طسوتم دح
 :H0 رفص هیضرف: µ≤ طسوتم دح 

 هب هلحم نیرتدب زا یدنب هقبط اب ار تالحم نایم توافت (5)لودج رد (ید سا چا یک وت )اوونآ یبیقعت نومزآ جیاتن
 یم نایب ،هدومن یدنب هقبط هشوخ کی رد مه هب کیدزن و هباشم تیعضو یاراد یاه هلحم نداد رارق و هلحم نیرتهب
 عومجم رد اما دراد رگید تالحم اب هسیاقم رد ار یرتهب تیعضو یج هلحم و نیرت بولطمان کنایرب هلحم هک دنک
 10 تالحم اوونآ نومزآ لک رد .دشاب یم طسوتم دح زا رت نییاپ اهنآ نیگنایم و دنرادن یبسانم تیعضو تالحم هیلک
 تفه ،یرومیت ینامیلس ،یلامش نوراک ،یمشاه ،کنایرب یاه هلحم (1) هشوخرد داد رارق هقبط ای هشوخ ود رد ار هناگ
 رارق یج و یبونج ناجنز یبونج نوراک ،یلامش لیبسلس یاه هلحم (2) هشوخ رد.دنراد رارق یبونج لیبسلس و رانچ
 داعبا هب طوبرم نوتس رد .دنتسه طسوتم دح زا رت نییاپ یریذپ تسیز تیعضو رظن زا هناگ 10 تالحم لک .دنراد
 هلصاف هک یتالحم و بولطمان رایسب دنراد طسوتم دح اب یدایز یفنم فالتخا هک تالحم زا هتسد نآ زین یریذپ تسیز
 دنهاوخ بولطم ،دنتسه رتشیب یتح و دنتسین طسوتم دح زا رتمک هک یتالحم و بولطمان دنراد طسوتم دح اب یمکاتبسن
 یبولطمان تیعضو تالحم یمامت یطیحم تسیز دعب ،یداصتقا دعب ،یرهش تاناکما و تیلاعف تامدخ دعب رد .دوب
 تیعضو رد تالحم هیقب دنراد یبولطمان تیعضو یبونج نوراک و رانچ تفه تالحم یخیرات یوگلا دعب رد .دنراد
 یبولطمان تیعضو رد یرومیت ینامیلس و یبونج نوراک ،یج تالحم یرهش تیریدم دعب رد.دنراد رارق بولطمان رایسب
 تیعضو رد یج و یبونج ناجنز تالحم یعامتجا دعب رد.دنتسه بولطمان رایسب تیعضو رد تالحم هیقب دنراد رارق
 ،یج و یبونج ناجنز تالحم تاناکما و تامدخ دعب رد.دنراد یبولطمان تیعضو تالحم هیقب و دنراد رارق یبولطم
 رد تالحم هیقب و ،طسوتم تیعضو رد یرومیت ینامیلس هلحم و بولطم تیعضو رد یبونج نوراک و یلامش لیبسلس
 .دنراد رارق بولطمان تیعضو

 تالحم یهورگ نیب و یهورگ نورد نیگنایم توافت :(4)هرامش لودج

 
 
 

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یسرتسد ،یناکم تیوه ،تیعمج مکارت ،یرهش تامدخ دوجو اب یمیقتسم هطبار یهاگتنوکس ره یریذپ تسیز نازیم
 و یرهش تامدخ و تاناکما هب یسرتسد تلوهس ،نانکاس یداصتقا تیعضو ،زبس یاضف دوجو و اه تخاسریز هب
 نینچ.دنا هدشن عیزوت ییاضف و یعامتجا تلادع هب هجوت اب و ناسکی روط هب اه هفلوم نیا ناریا یاهرهش رد .دراد...

 اوونآ نومزآ
 یراد انعم حطس f نومزآ عبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم اه سنایراو فالتخا

 اه هلحم نیب
 اه هلحم نورد

 لک

288/5 
633/36 
921/41 

9 
374 
383 

588/0 
098/0 

999/5 000. 
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 زا و دنوشن دنمرهب یریذپ تسیز یاه صخاش و داعبا زا ناسکی تروص هب تالحم همه هک تسا هدش ببس یرما
 یتوافتم یاه تیعضو دنراد رهش رد هک یتیعقوم هب هجوت اب تالحم ،یریذپ تسیز فلتخم داعبا ییاضف عیزوت رظن
 .دنشاب هتشاد

 تالحم یریذپ تسیز داعبا نیگنایم هسیاقم (5) هرامش لودج
 نومزآ
 یکوت

Sig 
(05/0) 

 تسیز
 یریدپ

 (3)طسوتمدح

 تاناکما و تامدخ
 (3)طسوتمدح

 یطیحم تسیز یداصتقا یخیرات یوگلا یرهش تیریدم یعامتجا

 تیعضو  نیگنایم تیعضو  نیگنایم تیعضو  نیگنایم تیعضو  نیگنایم تیعضو  نیگنایم تیعضو  نیگنایم م.ن** 2 1 تالحم
 م .ن 02/2 م .ن 08/2 م.ن.ب 75/1 م.ن.ب*** 93/1 م .ن 55/2 م .ن 67/2 م .ن    کنایرب

 م .ن 34/2 م .ن 31/2 م.ن.ب 52/1 م.ن.ب 85/1 م .ن 55/2 م .ن 97/2 م .ن   یمشاه

 نوراک
 یلامش

  
 م .ن 13/2 م .ن 31/2 م.ن.ب 48/1 م.ن.ب 77/1 م .ن 77/2 م* 17/3 م .ن

 ینامیلس
 یرومیت

  
 م .ن 07/2 م .ن 17/2 م.ن.ب 83/1 م .ن 40/2 م .ن 70/2 طسوتم 00/3 م .ن

 تفه
 رانچ

  
 م .ن 02/2 م .ن 11/2 م .ن 51/2 م.ن.ب 95/1 م .ن 53/2 م .ن 85/2 م .ن

 لیبسلس
 یبونج

  
 م .ن 42/2 م .ن 28/2 م.ن.ب 49/1 م.ن.ب 85/1 م .ن 84/2 م 13/3 م .ن

 لیبسلس
 یلامش

  
 م .ن 35/2 م .ن 44/2 م.ن.ب 82/1 م.ن.ب 81/1 م .ن 82/2 م .ن 95/2 م .ن

 نوراک
 یبونج

  
 م .ن 21/2 م .ن 3/2 م .ن 06/2 م .ن 03/2 م .ن 98/2 م .ن 91/2 م .ن

 ناجنز
 یبونج

  
 م .ن 54/2 م .ن 40/2 م.ن.ب 71/1 م.ن.ب 95/1 م 03/3 م 15/3 م .ن

 م .ن 67/2 م .ن 64/2 م.ن.ب 84/1 م .ن 25/2 م 09/3 م 15/3 م.ن**   یج
 نیگنایم

 یاه
 طوبرم

 هب
 ینگمه
 تالحم

 بولطم =م* 280/0 230/0
 بولطم ان =م.ن**
 بولطمان رایسب =م.ن.ب***

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تیعضو اب هبلغ 10 هقطنم رد دوش یم هدهاشم (2 لکش) هقطنم رد یریذپ تسیز یلک تیعضو هشقن رد هک روطنامه
 لیاق یریذپ تسیز بولطم تیعضو ظاحل زا تالحم نیب یدایز زیامت ناوت یمن لک رد ،دشاب یم طسوتم و بولطمان

 الماک تیعضو یانعم هب نیا هتبلا تسا ادروخرب یرت نشور یاه هکل زا تالحم رگید هب تبسن یج هلحم یلو ،دش
 رارق یطسوتم طیارش رد و هتفرگ یرتالاب نیگنایم تالحم ریاس اب هسیاقم رد هلحم نیا هکلب تسین لآ هدیا و بسانم
 .دشاب یم تالحم رگید هب تبسن هلحم نیرتریذپان تسیز مه کنایرب هلحم.دراد
 یلامش تمسق رد نشور گنر فیط زکرمت یلکروط هب هک دهد یم ناشن 10 هقطنم (3 لکش) یعامتجا دعب لیلحت
 نیا هچ رگا دراد هقطنم یلامش تالحم رتهب یعامتجا تیعضو زا ناشن و تسا رتشیب هقطنم بونج هب تبسن هقطنم
 ،دنراد یرتهب و طسوتم یعامتجا تیعضو تالحم رگید هب تبسن هکلب تسین بولطم طیارش یانعم هب رتهب تیعضو
 ،دوشیم هدید یرومیت ینامیلس و کنایرب و رانچ تفه یاه هلحم رد هقطنم یبونج تمسق رد هریت گنر فیط زکرمت
 بولطمان تالحم بلاغ تیعضو و ،تسا رتشیب تالحم رگید هب تبسن بولطمان تیعضو زکرمت تالحم نیارد و
 یلامش تمسق ات اه هکل نیا هک یا هنوگ هب تسا بولطمان تیعضو و هریت یاه هکل اب هبلغ مه یمشاه هلحم رد ،تسا
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 هلحم یبونج یاه هلحم نایم رد .تسین هلحم یاه کراپ ینماان اب طابترا یب دسر یم رظن هب و هدش هدیشک یج هلحم
 .تسین هلحم یماظن یاه ناگداپ اب طابترا یب هک تسا ادروخرب یرت نشور گنر فیط زا تالحم رگید هب تبسن یج
 هقطنم زا ینادیم تادهاشم دهد یمن ناشن ار یبولطم تیعضو دعب نیا ظاحل هب هقطنم (4لکش) یداصتقادعب لیلحت رد
 بذاج و یا هقطنمارف درکلمع اب یمهم صخاش ای رازاب و هناخترازو ،داهن ،نامزاس چیه ابیرقت دهد یم ناشن روکذم
 هکل یلامش لیبسلس و یج تالحم ردزج ،دنک کمک هقطنم یاصتقا تیعضو دوبهب هب هک درادن دوجو هقطنم رد یرهش
 هقطنم تالحم رگید هب تبسن هکلب تسین بسانم و لآ هدیا تیعضو یانعم هب نیا و ،دوشیم هدهاشم گنر درز یاه
 و هقطنم زرم رد یا هقطنمارف و یرهش سایقم اب یاه یربراکدوجورطاخ هب هک دنرادروخرب یرتهب و نیبانیب طیارش زا
 یداصتقا بولطمان تیعضو رظن زا مکارت نیرتشیب نینچمه ،تسا نیوزق و باون ،یدازآ یرهش روحم ترواجم رد
 تفاب نیرتمهم زا یکی و تسا هقطنم تالحم نیرت مکارترپ و نیرت غولش هلحم نیا ،دشاب یم کنایرب هلحم هب طوبرم
 و یگنهرف رظن زا دنمناوت تیعمج دورو عنام و تسا دمآرد مک و ریقف راشقا یاریذپ و ،تسا نارهت هدوسرف یاه
 اب رانچ تفه هلحم اهنت هقطنم یاه هلحم نایم رد هک دهد یم ناشن (5 لکش) یخیرات دعب لیلحت .تسا هدش یداصتقا

 طیارش نیا و.دراد رارق یرتهب و طسوتم تیعضو رد رگید یاه هلحم هب تبسن هک هدش صخشم رت نشور گنر فیط
 .تسین هلحم نیا رد رانچ تفه هزوم دوجو اب طابترا یب رگید تالحم هب تبسن رتهب
 دوجو مغر یلع ،هقطنم یلک طیارش رد دهد یم ناشن (6 لکش) اه تخاس ریز و تامدخ دعب یبای نورد هشقن لیلحت
 دیاب هلحم حطس رد .تسا طسوتم و نیبانیب تیعضو اب هبلغ ،بونج و زکرم رد بولطمان هدرتسگاتبسن هریت یاه هکل
 ،دنراد ییالاب هب ور طسوتم تیعضورد ینامیلس و یبونج لیبسلس ،یج ،یبونج ناجنز ،یلامش نوراک یاه هلحم ،تفگ
 رایسب تیعضو زا ناشن و دراد رارق هقطنم بونج رد کنایرب هلحم رد بولطمان تیعضو یعمجت یاه هکل نیرتگرزبو
 رد .تسا هداد ششوپ ار کنایرب هلحم مامت ابیرقت هک یا هنوگ هب ،تسا هلحم نیا رد تاناکما و تامدخ بولطمان
 تیریدم دعب لیلحت .دروخیم مشچ هب بولطمان تیعضو زا یگرزب یاه هکل زین یبونج نوراک و رانچ تفه یاه هلحم
 یم ناشن 10 هقطنم رد دعب نیا رد رظاح شهوژپ رظن دروم یاه هیوگ و اه صخاش تیعضو هعلاطم ،(7 لکش)یرهش
 .دراد دوجو بولطمان تیعضو و طیارش زا هقطنم حطس رد یتخاونکی یگدنکارپ دهد
 .تسا10 هقطنم رد یطیحم تسیزدعب بولطمان تیعضو زا یکاح هریت یاه هکل یگدرتسگ ،(8 لکش)یطیحم تسیز دعب
 رگید نایب هب ،دنراد یبولطمان طیارش هقطنم برغ بونج تمسق رد یرومیت ینامیلس و رانچ تفه ،کنایرب یاه هلحم
 یگدولآ هکنیا دوجو اب ،دنراد رارق یبولطمان تیعضو رد بولطم یمومع یاهاضف و اه یگدولآ رظن زا روکذم یاه هلحم
 و تاناویح عمجت و ددرگ یم یراج زابرس یاه یوج رد هک یگداوناخ بالضاف ،دننام یلماوع رثا رد10هقطنم یاوه
 ییالاب رایسب مجح زا هقطنم نیا یالاب رایسب تیعمج روخارف هب اوه یگدولآ ،اه بالضاف رد یذوم تارشح
 یتوص یگدولآ ظاحل زا هقطنم یبونج شخب زارفربدابآرهم هاگدورف یاهامیپاوه روبع نینچمه و ،تسارادروخرب
 بلاغ یاهداب تهج ،یگنوراو نوچ نارهت رهش ییاوه و بآ طیارش و تیعقوم اما ،هدروآ دوجو هب ار هدیدع تالکشم
 .تسا هدوب راذگرثا نآ دیدشت رد زین...و
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 یعامتجادعب :(3)لکش         هقطنم رد یریذپ تسیز تیعضو:(2) لکش

 
 یداصتقادعب :(4) لکش

 
 اه تخاسریز و تامدخ دعب :(6)لکش            یخیرات یوگلادعب :(5) لکش
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 یطیحم تسیزدعب :(8)لکش                 یرهش تیریدم دعب :(7)لکش

   ناگدنراگن :عبنم

 یریگ هجیتن و ثحب
 هجوت تیمها ،ناریا روشک رد یرهش تیعمج تبسن شیازفا و ینیشنرهش عیرس دنور هب هجوت اب و ریخا یاه ههد رد
 رد نونکا مه هک یا هنوگ هب .تسا هدش نادنچ ود ریثک تیعمج نیا بسانم و بولطم تسیز طیارش و اهزاین هب
 تروص هب هچ رگا ،نآ یاه صخاش و داعبا ،لوصا ،یریذپ تسیز موهفم هب هجوت زین ناریا ییاتسور و یرهش تاعلاطم
 10 هقطنم ،رضاح لاح رد هک تسا نآ زا یکاح نارهت 10 هقطنم تیعضو هعلاطم .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم دودحم
 ناصقن و فعض راچد ،رضاح شهوژپ هعلاطم دروم یریذپ تسیز یاه صخاش و داعبا زا یرایسب رد نآ یاه هلحم و
 یبولطمان تیعضو رد یریذپ تسیز داعبا ظاحل هب زین تالحم زا کی ره .دنراد رارق یبولطمان تیعضو رد و تسا هدش
 و 10 هقطنم یریذپ تسیز تیعضو تخانش یارب هتفرگ تروص ینادیم تادهاشم و قیقحت یاه هتفای .دنراد رارق
 تیعضو اب یمکحم دنویپ و طابترا ،نآ یاه هلحم و 10 هقطنم یریذپ تسیز ینونک تیعضو هکداد ناشن نآ یاه هلحم
 ،نآ یاه هلحم و هقطنم رد تنوکس هب لیامت شهاک ،تغارف تاقوا و یحیرفت تاناکما دوبمک نوچ ،نآ دوجوم ینورد
 اما دراد رگید دراوم یرایسب و یگدولآ و یطیحم تسیز تالکشم ،رهش یاروش تامیمصت رد تکراشم مدع ،ینماان
 ،تسین ...و یتخاسریز ،یتیریدم ،یداصتقا ،یعامتجا ،تیهام اب یلئاسم دوجو و هقطنم یاه یگژیو زا ادج یور چیه هب
 ،یرهش تفاب یگنادزیر و ،هینبا و نکاسم یگدوسرف ،الاب مکارت هدودحم نیا رد رگید بولطمان یاه یگژیو هلمج زا
 دوجو مدع نینچمه ،نکاسم و اهاضف ،اه نامتخاس یگدینت مهرد و یگدرشف ،یرهش یاضف رد مزال تینما دوجو مدع
 رایسب یتوص یگدولآ رگید یوس زا .تسا یرهش تازیهجت و تاسیسات و تامدخ زا یرایسب ییاپرب یارب مزال یاضف
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 یگدولآو مکارتم و دایز تیعمج رانک رد هقطنم نیا یالاب زا ییاوه طوطخ روبع تلع هب هقطنم نیا یبونج تالحم دایز
 هقطنم هک دنا هدروآ دوجو هب ار یطیارش و تسا هدرک داجیا ار یجنشتم و ناقفخ رایسب یاضف هیلقن طیاسو زا یشان

 هدش دای لماوع تفگ ناوت یم هک یروط هب .دنا هداد رارق یریذپ تسیز بولطمان تیعضو رد ار نآ یاه هلحم و 10
 لئاسم تلع نیاربانب .تسا هدرک داجیا ار هقطنم نیا یریذپ تسیز دوجوم بولطمان تیعضو یریگ لکش رتسب و هنیمز
 هتفای هبلغ اهنآ رب هک یطیارش ظاحل هب مه نآ ،تالحم و هقطنم نطب رد دیاب ار هدودحم نیا رد دوجوم تالکشم و
 :ددرگ یم حرطم ریز حرش هب یتاداهنشیپ یریذپ تسیز تیعضو دوبهب تهج .دومن وجتسج
 هب هجوت اب ،نآ یاه صخاش و لوصا نیودت و یرهش یریذپ تسیز هنیمز رد رتشیب تاقیقحت و تاعلاطم ماجنا
 تاعامتجا یگدنز دوبهب رد نآ شقن و تیمها و یریذپ تسیز صوصخ رد دوجوم تاعالطا دوبمک و تیدودحم
 ،اهزاین نیمات موزل و ،اهرهش رد روسک یرهش تیعمج دصرد 70 زا شیب تنوکس تشاد رظن رد اب و ناریا رد یناسنا
 شالت.تسا یرورض و مزال یریذپ تسیز هنیمزرد رتشیب تاعلاطم ماجنا ،میظع تیعمج نیا یاه هتساوخ و تاناکما
 هب ،دوجوم تیعضو فرص تخانش زا اه شهوژپ و تاعلاطم تیهام ریغت ،یریذپ تسیز تاعلاطم یاقترا تهج رد
 و لوصا هب یرهش تیریدم رظن و هجوت بلج یارب شالت .یریذپ تسیز رب رثوم و هدنروآ دوجوب لماوع تخانش
 لباق و هدرتسگ ریثات و ناکم تیعضو دوبهب رد یریذپ تسیز موهفم تیمها هب هجوت اب ،یریذپ تسیز یاه صخاش
 و داعبا زا ناریگ میمصت عالطا و ییانشآ ناکم کی یریذپ تسیز دوبهب رد اهنآ تامیمصت و یرهش تیریدم هجوت

 .تسا یرورض و مزال رایسب یریذپ تسیز یاه صخاش
  یعامتجا

 رد صوصخ هب یتینما یاه یگتفشآ زورب زا یریگولج و تالحم رد تینما یرارقرب هب یماظتنا یورین رتشیب هجوت -
 یمشاه و رانچ تفه ،کنایرب یاه هلحم

  ناکدوک و نانز یارب هنابش تینما شیازفا -
 یخیرات
 یمالسا -یناریا یزاسرهش و یرامعم لوصا تیاعر اب هارمه ابیز یاه نامتخاس یزاسون هب هجوت -

  یرهش تیریدم یاه تسایس 
 یگناگیب سح داجیا زا و دننکیم مهارف اههمانرب رد ار نادنورهش تکراشم یاههنیمز هک ییاهتسایس زا هدافتسا -
 نادنورهش دامتعا شیازفا ثعاب ،نینچمه و هدومن یریگولج نالوئسم یاهتسایسو اههمانرب هب تبسن نادنورهش
 .دنوشیم یرهش نالوئسم و ناریدم یاهتسایس صوصخرد
 زا شیب رانچ تفه و یبونج ناجنز ،کنایرب ،یمشاه ،یبونج لیبسلس ،یلامش نوراک ،یلامش لیبسلس یاههلحم رد -
 .دوش هجوت یتیریدم یاهتسایس دوبهب و تیوقت هب اهشخب ریاس
 نینچمه .دوش هجوت یفنم یلماع ناونع هب نآ یگدرشف و یگنادزیر و نکاسم یالاب تمدق ،یرهش تفاب یگدوسرف هب -
 .دوش هدافتسا ناشنکاسم یزاسون و یزاسهب هب نانکاس رد لیامت داجیا یارب یقیوشت یاهتسایس زا

 اهنابایخ و رباعم یزاسرظنم و یزاسابیز هب هجوت -
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 یداصتقا
  ییاز لاغتشا تهج یمومع و یصوصخ یاهشخب رد یراذگ هیامرس -
 لغش یازا رد نادنورهش یارب بسانم قوقح و دمآرد -
 رب تبثم یراذگ ریثات یارب هقطنم هب رتشیب هعجارم یارب هقطنم رد یا هقطنم و یرهش سایقم اب یاه یربراک داجیا -
 هقطنم دمآرد
 یرهش تاناکما و تامدخ
 قنور یارب یدربهار ناونع هب ،نآ رد دوجوم لیسناتپ و تیلباق هب هجوت اب هلحم ره هب درکراک و شقن یاطعا هب -
 ددرگ هجوت اه نآ ماود و تالحم
 تالحم حطس رد زهجم یاه کراپ و یرهش زبس یاهاضف ندومن مهارف ،زهجم ینامرد یتشادهب زکارم داجیا -
 هدوسرف سرادم یزاسهب و یزاسون و هلحم رد روکنک و یتیوقت یاه سالک داجیا -
 هدش جراخ هدر زا و هدوسرف هیلقن طئاسو یروآ عمج و لقن و لمح متسیس تیفیک دوبهب -
  یطیحم تسیز
 دنوش یم یراج زابرس یاه یوج رد هک یرهش بالضاف متسیس یزاسهب و یزاسون -
 بسانم تخوس زا هدافتسا و اهوردوخ تخوس رییغت -
 کیفارت شهاک -

 عبانم
 شخب) یدروم هعلاطم ،یرهش یاهطیحم رد یریذپ تسیز صخاش ،(1394) ،یدارم هاش و رغصا یلع ول یسیع ،ثرمویک تسودناریا

  .101-118 تاحفص ،مهدزیس هرامش ،مراهچ لاس ،یرهش تیریدم و داصتقا یشهوژپ یملع همانلصف ،(مق سدقم رهش یزکرم
 .نارهت ،لوا پاچ ،شخرذآ تاراشتنا ،یناعم ات ینابم زا ریذپ تسیز رهش ،(1390) ،اضریلع دابآردنب
هلاسر ،(1 ،15 ،22 ) قطانم یدروم هعلاطم یناریا ریذپ تسیز رهش لکش و ییاضف هعسوت یوگلا لوصا نیودت ،(1389) ،اضریلع دابآردنب

 .تاقیقحت مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،ارتکد ی
 ،موس لاس ،یطیحم تارطاخم ییاضف لیلحت هیرشن ،نارهت 17 هقطنم تالحم یریذپ تسیز شجنس ،(1395) ،الیل یلدگیب ،رهاط یدازیرپ

 .65-90 صص ،1 هرامش

 تاعلاطم رتفد رظن ریز ،یا هلحم هعسوت شیامه نیلوا تالاقم هعومجم ،یرهش لیاسم یسانش بیسآ ،(1387) ،یلع یکلم ،یسیع یریپ
 .نارهت ،ون حرط تاراشتنا ،نارهت یرادرهش یگنهرف و یعامتجا

 همان نایاپ ،(نارهت رهش :نالک هعلاطم دروم) یرهش رادیاپ هعسوت یاتسار رد اهرهش یریذپ تسیز یسررب ،(1392) ،هزمح یدابآدسا یرفعج
 .نارهت یمزراوخ هاگشناد ،دشرا یسانشراک

 ،(نیمارو ناتسرهش :یدروم هعلاطم) یگدنز تیفیک درکیور اب یرهش نوماریپ یاهاتسور یریذپ تسیز نییبت ،(1391) ،نیما دمحم یناسارخ
  .نارهت ،نارهت هاگشناد ،ایفارغج هدکشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد هلاسر

 هاگشناد ،یرتکد هلاسر ،(12 هقطنم یاههلحم :شهوژپدروم) نارهت رهش یزکرم شخب رد یریذپ تسیز لیلحت ،(1394) ،غورف داژن یئازخ
 .نارهت یمزراوخ

 ،نارهت رهش یزیرهمانرب و تاعلاطم زکرم ،لوا پاچ ،نارهترهشنالک رب دیکأت اب اهرهشنالک هعسوت یرادیاپ ینابم ،(1390) ،هنازرف روپناساس
 .نارهت
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 عماوج رد یگدنز تیفیک یاقترا تهج نیون یتفایهر یریذپ تسیز ۀراگنا ،(1393) ،یلعلادبع یمارهب ،یفطصم تایب ،رغصا یلع ول یسیع
 .10-120صص ،146 ۀرامش ،اتسور طیحم و نکسم ۀمانلصف ،(کهک شخب مق ناتسرهش :یدروم ۀعلاطم )ییاتسور

 یسانشراک هماننایاپ ،نارهت رهش 5 هقطنم رد یریذپتسیز شجنس و ریذپتسیز رهش یاهرایعم و لوصا ییاسانش ،(1392) ،همیظع یناردنزام
 .یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،دشرا
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