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 1 ولرابنا اضریلع

 ناریا ،ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد ،هوژپ صخاش هاگشهوژپ ،یهوژپ هدنیآ هتشر یرتکد یوجشناد

 10/06/1397 :شریذپ خیرات  25/07/1396 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 تازاوم هب ریخا نایلاس رد هکنانچ ؛دروخ یم مشچ هب یزاسرهش دانسا زا یرایسب ردص رد ،عورشم ینامرآ کی هباثم هب رهش یریذپ تسیز ءاقترا
 همانرب تایبدا زا یعیسو شخب و هدوب حرطم یملع عماوج هیلک رد یملع مهم عوضوم کی ناونع هب درکیور نیا ،رادیاپ هعسوت هیرظن ندش حرطم
 شهوژپ .تسا ناجنز رهش تالحم حطسرد یریذپ تسیز تیعضو یسررب شهوژپ نیا فده اذل .تسا هداد صاصتخا دوخ هب زین ار یرهش یزیر
 یاهرازفا مرن زا زا هدافتسا اب نانکاس یهدش لیمکت یاههمان شسرپ زا لصاح یاه هداد تالحم یریذپ تسیز نازیم شجنس فده اب رضاح

lisrel, SPSS,fs/QCو Arc Gis زایتما اب کرا هزاورد هلحم دهد یم ناشن تابساحم زا یکاح جیاتن .دندش لیلحت و هیزجت (342F=) و 
 اب نامرهق هلحم و (=18F) زایتما اب یدرو قح هلحم هک تسا یلاح رد نیا .دنراد رارق رترب یاه هبت رد (=324F) زایتما اب یخرا نامرگد هلحم
 یاهرامآ و اهصخاش ساسا رب تالحم یدنب زایتما بیترت نیدب .دنراد رارق رخآ یاه هبتر رد (=53F) زایتما اب ناخیدهم هلحم و (=41F) زایتما
 رد تالحم نیا یریذپتسیزطیارش و دنراد رارق ینییاپ تیعقوم رد ...و یراذگ هیامرس رد فعض ،تامدخ دوبمک هطساوب تالحم هک داد ناشن
 1.17743ZScore) بیرض اب الاب یری هلحم ناجنز رهش هدوسرف تفاب هقطنم ییاضف یگتسبمه دوخ لیلحت نینچمه.تسا فیعض یدبلاک دعُبب

 (ZScore =1.01741) بیرض اب یلقدواد و ،(ZScore =1.057329) بیرض اب رلغابد تالحم نآ زا دعب .دراد رارق یا هبتر فیط نیرتالاب رد ( =
 یاه صخاش رد ار ییاضف یگتسبمه دوخ ،یلک روطب و یناسکی و تهابش نیرتشیب ،قوف تالحم ،بیترت نیدب .دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد
 نآ زا دعب .دراد رارق یا هبتر فیط نیرت نییاپ رد ،(ZScore = -1.46657) بیرض اب ناخ هللارصن تالحم لباقم رد .دراد رگیدکی هب یدبلاک
 رد .دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد ،(ZScore =-0.976355) بیرض اب نییاپ یری هلحم و ،(ZScore =-1.312739) بیرض اب یقوش تالحم
 .دنراد تفاب رد یدبلاک یاه صخاش رد ار ییاضف یگتسبمهدوخ و تهابش نیرتمک ،ناخ هللارصن هلحم هژیوب ،هلحم هس نیا ،هجیتن

 ناجنز رهش ،هدوسرف تفاب ،تسیمونوکا تاسسوم ،یریذپ تسیز درکیور :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 لیلد هب هک تسا یرهش هعماج ینونک یاه ماظن هدننک نییبت نیون میهافم زا (ریذپ تسیز رهش) یریذپ تسیز موهفم 
 تسا یرهشریذپتسیز رهش عقاو رد.تسا هدرک ادیپ هتسیاب یهاگیاج ،رصاعم هعماج یاه نامرآ و اه هشیدنا رد لوحت
 یارب و دننک یم یراکمه رضاح لسن عامتجا تفرشیپ و هافر یارب و .دراد دوجو هدنیآ و هتشذگ نیب طابترا نآ رد هک
 همانرب یلصا میهافم و هنیشیپ رد ریخا یههد دنچ تالوحت.دیامن یم شالت یعیبط عبانم زا رشب لسن یارب اهنآ ظفح
 هتشاد یگنتاگنت یهطبار یناهج حطس رد یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا تالوحت اب یرهش تیریدم و یزیر
 ،یعامتجا یلصا دعب هس اب یریذپ تسیز درکیور .تسا هدش رهاظ رادیاپ یهعسوت میاداراپ اهنآ سار رد هک تسا
 یترابع هب .تسا هدرک زاب یرهش یزیرهمانرب رد رادیاپ یهعسوت هیرظن موهفم یارب ار هار یطیحم تسیز و یداصتقا
 داجیا رد ،دراد راکورس یناسنا یاه هاگتنوکسینیع و ینهذ داعبا و ایاوز مامت اب هک یموهفم یهلزنم هب ،یریذپ تسیز
 یریذپ تسیز ،ببس نیمه هب .تسا هدنیآ یاه لسن و ینونک نادنورهش یارب رتریذپ تسیز و ملاس یرهش طیحم
 یاهدیدهت تیمها لیلد هب « یریذپ تسیز » موهفم .تسا یرهش رادیاپ یهعسوت میاداراپ رد یدیدج درکیور و موهفم
 یاهاضف و یعراز یضارا نادقف ،عیرس دشر دننام یلماوع.تسا هتفای دشر یریذپ تسیز تیعضو هزوح رد دوجوم
 یدج تادیدهت ،یعامتجا یگدنز و یناکم ،یلحمتیوه هدنیازف فعض ،یعامتجا یرباربان دشر ،نکسم دوبمک ،زاب
-تسیز :تسا هدمآ رگید یفیرعت رد (94:1392 ،ناراکمه و یناسارخ) .دنیآ یم رامش هب عامتجا و یریذپتسیز یارب
 رادیاپ و لماعتم ،دنمشزرا ،نما ،مارآ تنوکس کی زا یرادروخرب ناکما هک دنناد یم تنوکس طیحم زا یتیلباق ار یریذپ
 یگدنز تیوقت قیرط زا ار یعیبط عبانم فالتا مدع و تعیبط هب مارتحا اب هارمه یناور و یعامتجا هافر زا یرادروخرب اب
 یم مهارف عونتم لقن و لمح یاه هنیزگ اب تیلاعف و عمجت ناکم نیب یگتسویپ و دنویپ و یعمج یاهاضف ،یعامتجا
 و قطانم رد هعسوت یاهصخاش شجنس رضاح شهوژپ فده اتسار نیا رد .( Miller & et all. 2013:16 ) .دروآ
 نیا نمضتم شهوژپ نیا نیاربانب .تسا ناجنز رهش رد یریذپ تسیز تیفیک یاهصخاش رب دیکأت اب ،یرهش یحاون
 ؟تسا یتیعضو هچ یاراد ناجنز رهش هدوسرف تفاب تالحم حطس رد یریذپتسیز ییاضف عیزوت هک تسا شسرپ
 ؟تسا هنوگچ یریذپتسیز یاه صخاش رظن زا ناجنز رهش تالحم ییاضف یگتسبمه نینچمه
 یرظن ینابم
 موهفم و یژولوئدیا طسب یپ رد یدارفا هک ددرگ یم زاب ناتساب نانوی نارود هب " ریذپتسیز رهش" موهفم هاگتساخ
 یرهش یوق ریثات و هبذاج ی هدنهد ناشن وس کی زا یریذپ تسیز موهفم .(Hai-Yan,2012)دندوب فاصنا و تلادع
 و یگنهرف عبانم ،یراذگ هیامرس ندروآ تسد هب قیرط زا ار رهش یراذگ ریثات و تاطابترا ،رگید یوس زا ،اما .تسا
 زا دادعت یگدینت مهرد هک تسا یموهفم یریذپ تسیز .(Wang et al , 2011)دیشخب دهاوخ رتشیب تدش یناسنا
 هنایارگ لیلقت و یدعب کت زا یریگشیپ تهج رد دیاب هراومهو دوش یم لیکشت یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا میهافم
 اب .تشاد هجوت یریذپ تسیز نوگانوگ یاه ورملق هب طوبرم یاه رایعم نیب طباور زا یا هکبش دوجو هب ،نآ ندش
 ،نما دیاب ریذپتسیز ناکم کی هک دراددوجو رظن نیا ،یریذپ تسیز یهزوح رد هدش ماجنا تاعلاطم رتشیب هب هجوت

 یمومع یاه یاضف ،تعاطتسا لباق و عونتم نکاسم ،یشزومآ تاناکما ،یعامتجا ماجسنا و یگتسویپ یاراد ،باذج
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 و یگنهرف تالیهست و تاناکما ،یطیحم تسیز یرادیاپ ،بسانم تشادهب و تمالس تامدخ ،یلحم دیرخ زکارم ،زاب
 دشاب یراوس هخرچود و یور هدایپ یارب بسانم یاه تخاس ریز و هنیهب و بسانم یمومع لقن و لمح ،یحیرفت
(Hankins,K:Power,2009).  

 نآ داعبا و هدوسرف یاهتفاب یریذپ تسیز :(کی)رادومن
 (1395 ،ناگدنراگن :عبنم)
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 یرهش یگدنز یور شیپ یاه دیدهت تهج هب یرهش یگدنزرس و یریذپ تسیز ،یرادیاپ هک دهد یم ناشن تاقیقحت
 فده اب ،اه هلحم یزاسون و یزاسهب یاه حرط زا یرایسب ،ناریا رد هزورما . تسا هتفای یدایز تیمها زین زورما
 و وگلا ای و فیرعت هکنآ نودب.تسا ماجنا تسد رد اه هلحم سایقم رد یگدنزرس و یطیحم تیفیک یرادیاپ شیازفا
 .(1392 ،ناراکمه و رگزرب)دشاب هدش هئارا نآ هب یبایتسد یارب یتایلمع راکهار
  هنیشیپ
 دروم) یناریا ریذپتسیز رهش لکش و ییاضف هعسوت یوگلا لوصا نیودت ناونع اب دوخ هلاسر رد (1389)دابآ ردنب 
 تیریدم اهنآ هلمج زا هدومن نایب لماش ار رهش ییاضف راتخاس رب رثوم یاه هفلوم (نارهت رهش ،22 ،15 ،1قطانم هعلاطم
  .تسا یگنهرف و یعامتجا یاه شزرا,یرهش داصتقا تیلاعف یخیرات یوگلا ،یعیبط رتسب ،یرهش

 صخاش و داعبا ،لوصا ،موهفم : یرهش یریذپتسیز ناونع اب دوخ قیقحت رد (1395)ناراکمه و یناجنرهم ینامیلس 
 هاگدید ،یرظن هاگتساخ؛ رصاعم ناهج رد یرهش یزیر همانرب رد بلاغ درکیور ناونع هب یریذپ تسیز یفرعم هب اه
 .تسا هدرک یسررب ار نآ یاه صخاش و داعبا ،یبرجت– یرظن تایبدا و راذگ ریثات یاه

 هب نارهت یرادرهش 17 هقطنم تالحم یریذپتسیز شجنس ناونع اب دوخ قیقحت رد (1395) ناراکمه و یدازیرپ 
 دعب ،یعامتجا دعب ،یرهش تیریدم یاه تسایس دعب ،یخیرات یوگلا دعب ،یطیحم تسیز دعب لماش هناگ شش داعبا

 هداد رارق قیقحت دروم هیوگ 94 و صخاش 20 بلاق رد یرهش یداصتقا دعب. یرهش تاناکما و اه تیلاعف ،تامدخ
 نایم توافت ،هقطنم حطس رد نآ داعبا و یریذپ تسیز تیعضو ندوب بولطمان هدنهد ناشن قیقحت یاه هتفای.تسا
 .دشاب یم نآ تالحم و 17 هقطنم یریذپتسیز تیعضو رب یداصتقا دعب رتشیب ریثات و یریذپ تسیز ظاحل هب تالحم

 یجنس تیلباق فده اب هاشنامرک رهش یریذپتسیز یبایزرا هب دوخ قیقحت رد(1395) ناراکمه و ینیسح کلم 
 دوب نآ زا یکاح یا هنومن کت یت نومزآ زا لصاح جیاتن. تسا هتخادرپ هاشنامرک رهش رد یریذپتسیز یاه صخاش
 دعب و دراد رارق طسوتم دح زا رت نییاپ (72/2) نیگنایم اب هاشنامرک رهش رد یریذپتسیز یاه صخاش عومجم هک
 .دراد یبولطم تیعضو رد (15/3) نیگنایم اب یعامتجا

 یاهتفاب یریذپ تسیز رب رثوم لماوع لیلحت)ناونع اب دوخ هلاقم رد (1396)ناراکمه و یردیح یقت دمحم 
 اب ناجنز رهش یریذپتسیز تیعضو هک دهد یم ناشن ؛(ناجنز رهش هدوسرف تفاب :یدروم هعلاطم)یرهش هدوسرف
 در اب (ANOVA)سنایراو لیلحت نومزآ جیاتن قبط نینچمه .تسا طسوتم دح رد t 819/4 هرامآ و 77/2 نیگنایم
 جیاتن ،هنیمز نیا رد .تسین ناسکی رازاب و یبونج ،یلامش تفاب رد یریذپتسیز طیارش ،(H0≠P<0/05)رفص هیضرف
 .تسا رتهب رازاب تفاب و یبونج تفاب هب تبسن ،یلامش تفاب رد یریذپتسیز طیارش هک دهد یم ناشن هفش نومزآ
 .تسا فیعض تفاب هس ره رد یتیریدم صخاش نینچمه
  ایلارتسا زا ییاه سرد: یرهش یریذپتسیز " ناونع اب یشهوژپ رد (2014)ناراکمه و 1دنلدب زین یجراخ عبانم رد 
 یگژیو و یرهش یریذ تسیز فیراعت یرروآ عمج فده اب"یعامتجا تمالس یریگ هزادنا یاه صخاش فشک یارب
 تمالس زنل اب اهنآ یریذپتسیز تیفیک یبایزرا ابو یریذپتسیز فلتخم یاه صخاش بیکرتو تمالس یعامتجا یاه

                                                                                                                                                               
1 - Badland 
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 هدمآ تسد هب جیاتن ساسا نیا رب تسا هدش هدافتسا یفیک شور زا هک شهوژپ نیا رد دراد هراشا یناسنا هافر و
 دنترابع هک ،دش دییات هافر و تمالس اب ناشطابترا و دیدرگ صخشم هافر و یعامتجا تمالس اب طابترا رد یلک هزوح11

 رگید و یلحم یاذغ ،گنهرف و حیرفت ،نکسم ،یعامتجا تامدخ و تمالس ،دمآ رد و لغش ،شزومآ ،تیانج مرج : زا
 هراشا تسا هدش نایب یلحم یسارکومد و یعامتجا ماجسنا و لقن و لمح ،یمومع زاب یاضف ،یعیبط طیحم ،اه الاک
 .دراد

 رهش زا یبرجت دییات: یرهش یحارط هیرظن زبوکیج نیج یتایلمع " یقیقحت رد ( 2015) ناراکمه و گنوس ،گناه 
 یور رب نآ ریات و اکیرمآ گرزب یاهرهش یگدنز و گرم زبوک اج هیرظن هب هراشا اب هلاقم نیا رد " هرک ،لوئس گرزب
 تایح یگدنز یارب زب وکیج طیارش تایلمع فده اب رضاح شهوژپ هویش و هدومن هراشا یرهش یحارط یاه یروئت
 یم یرهش ورملق رد یرهش تایح رادیاپ یگدنز کی هک هک دنک یم داهنشیپ هلاقم نیارد. تسا یرهش هلاس 4-3 هب
 یارب یملع یاه لدم یریگ راک هب اب فلتخم یاه نامز رد فلتخم دصاقم یارب هدایپ رباع یاه تیلاعف جیورت هب دناوت
 .دنک یزاب هدایپ رباع یاه تیلاعف اب هطبار رد ی مهم شقن یرهش تسیز عونت

 و تایبدا یسررب هب "یا هفرح یاهزرم رسارس رد یرهش یریذپتسیز " ناونع اب دوخ قیقحت رد (2016)1فشاک 
 تسا دقتعم یرهش یریذپتسیز رد یلدم هئارا ابو دنک یم هراشا ناتسرهش رد یریذپ تسیز دروم رد فلتخم تایرظن
 تخاس ناسنا ای یعونصم یاه متسیس -2 یعیبط یاه متسیس -1 :دریگ یم لکش متسیس ود هلیسو هب یریذپتسیز هک
 یرصانع لماش لدم یازجا رگید.تسا لدم یازجا و رصانع رگید سار رد هتفرشیپ تیریدم و نکسم تخاس لدم رد .
 ،یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب ،یداصتقا هعسوت و دشر ،یرادیاپ ،یعامتجا یزیر همانرب و ییاورمکح : هلمج زا

 تسیز موهفم .دشاب یم متسیسوکا یتسیز عونت ،بآ تیفیک و اوه ،یتیریدم یاهراتخاس ریز ،یرهش یحراط زادنا مشچ
 لدم هدنهد لیکشت یرازجا زا کیره وا رظن زا و هتفرگ یاج لدم هدنهد لیکشت یازجا و رصانع زکرم رد زین یریذپ
 .دراد دوجو لباقتم طباور زین رصانع نیب و دراذگ یم ریثات یریذپتسیز موهفمرب

 شهوژپ نیا رد ،یسررب دروم یاه صخاش و عوضوم تیهام هب هجوت اب و یلیلحت – یفیصوت عون زا رضاحشهوژپ
 اه هداد یروآدرگ یارب.تسا یدربراک فده ظاحل زا و .ددرگ یم هدافتسا ینادیم تاعلاطم و یدانسا قیقحت شور زا
 هب هدش نییعت یاه هفلوم ساسارب تالاوس .تسا هدش هدافتسا هتخاس ققحم یا همان شسرپ زا زاین دروم تاعالطا و
 .تسا ناجنز رهش نانکاس لماش شهوژپ نیا رد یرامآ هعماج .تسا هدیدرگ میظنت تارکیل فیط و یا هنیزگ 5 تروص
 تروص هب اه هنومن ،اه هداد یروآ درگ یارب و(1393 ،این ظفاح) نارکوک لومرف زا هنومن مجح ندرک صخشم یارب
 همانشسرپ رابتعا هکنیا زا سپ نیاربانب .دش هبساحم رفن 384 هنومن مجح روظنم هب و دنا هدیدرگ باختنا هداس یفداصت
 .دیدرگ هدافتسا خابنورک یافلآ شور زا همان شسرپ ییایاپنازیمشجنس یارب ،دش دییات ناصصختم تارظن زا هدافتسا اب
 .تسا رادروخرب ییالاب ییایاپ زا همانشسرپ دهد یم ناشن هک هدوب/831 شهوژپ نیا رد هدمآ تسد هب خابنورک یافلآ
 همه زا عبنم و صخاش هس اما ؛دراد دوجو ناهج یاهرهش یریذپ تسیز هب یهد هرمن یارب یفلتخم عبانم"الومعم
 یوس زا "اتدمع اه یدنب هدر اما .تسا دایز کرتشم یاه صخاش ،تیفیک شجنس یاه شور رد .تسا رت فورعم

                                                                                                                                                               
1 - Kashef 
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 رد یداصتقا یتاعالطا دحاو و ،2رسرم یتاقیقحت هسسوم ،(ناهج یاهرهش رد یریذپ یگدنز صخاش) 1لکونوم هیرشن
 دحاو تاقیقحت رب ینتبم تسیمونوکا یداصتقا شجنس دحاو شرازگ .دریذپ یم ماجنا ،(EIU)اکیرمآ هدحتم تالایا
 تایبدا ساسا رب اه هیوگ یدنب زایتما هویش هک تسا رکذ هب مزال .تساکیرمآ هدحتم تالایا رد یداصتقا یتاعالطا

 (لآ هدیا)100 ات (ریذپان لمحت)1 نیب یا هرمن هدنریگرب رد یریذپ تسیز یناهج صخاش .تسا یریذپ تسیز یناهج
 ،(80 ات 70)لمحت لباق ،(100ات 80)لوبق لباق فیط جنپ رد زایتما 100 ات 1 زا هیوگره یارب هک ینعم نیدب .تسا
 فیط ریز لودج رد .تسا هدش هتفرگ رظن رد (نییاپ هب 50)لوبق لباق ریغ و (60 ات 50)بولطمان ،(70ات 60)طسوتم
 :تسا هدش هداد حیضوت بختنم یاه

 یریذپ تسیز یناهج تایبدا ساسا رب اه هیوگ یدنب زایتما :(کی)هرامش لودج
 حیضوت زایتما تیعضو

 تسا مک رایسب دشکب شلاچ هب ار یگدنز یاهرادناتسا هک یتالکشم 100 ات 80 لوبق لباق

 تسا هجاوم تالکشم اب یگدنز یاه هبنج زا یخرب اما تسا بوخ هنازور یگدنز یلک روط هب 80 ات 70 لمحت لباق

 دنراذگ یم ریثات هنازور یگدنز رد یفنم لماوع 70 ات 60 طسوتم

 تسا دودحم یا هظحالم لباق روط هب یریذپ تسیز 60 ات 50 بولطمان

 تسا هدش دودحم تدش هب یگدنز یاه هبنج زا یرایسب نییاپ هب 50 لوبق لباقریغ
Source: Economist Intelligence Unit, 2012: 3-4 

 دروم یاه هداد شزادرپ و یزاس هدامآ یارب Arc Gis وlisrel, SPSS,fs/QC یاهرازفا مرن زا زاین روخارف هب نینچمه
  .دش هدافتسا ،روکذم شخب ود رد زاین
 شهوژپ یسانش طیحم
 ییاهرهش هلمج زا ینالوط هقباس اب رهش نیا .تسا ناجنز ناتسا زکرم و روشک ینایم یاه رهش هرمز رد ناجنز رهش
 ناجنز هکنآ زا شیب ناگنز .تسا هداهن رس تشپ ار ینیشن رهش شیوپ رد ضیضحو جوا فلتخم یاه هرود هک تسا

 و راومهان یاه نابایخ ،یلگ و یتشخ یاه هناخ ،یکاخ یاه هچوک اب ،ناشن مک و کچوک یرهش زا دوب ترابع دوش
 و مشیربا هداج رب هداتسیا ،رفن رازه 20 زا رتمک یتیعمج و هدش ناریو راب دنچ هک ییاهوراب و اهراوید اب ،تخرد یب
 اما ،دش ناریو راب راهچ نآ هدودحم یدابآ و نارمع لاس 1000 یط رد هک ،ناریا یبرغ لامش هب زکرم یلصا هاگرذگ
 نیتسخن هکدیدرگ رهش هرهچ و راتخاس رد یداینب یاهینوگرگد راچد هیراجاق هرود زا دعب هژیو هب و ریخا لاس داتشه رد
 تمدق ندوب اراد مغر یلع ناجنز رهش .(352: 1387 ،ناراکمه و یبیبح)دوب رهش تعسو و تیعمج شیازفا نآ دنیارب
 ساسا رب ناجنز هیحان تمدق و یگنیرید .تسا یخیرات نودم هنیشیپ دقاف ،هدش هتخانش یاهرهش اب گنسمه یخیرات
 رهش ناراگن خیرات زا یضعب .(181: 1387 ،شابلزق)دسر یم دالیم زا لبق مود هرازه رخاوا هب هدش ماجنا تاعلاطم
 دوش یم هتفگ .(179 :1383 ،یناکچرپ)دنا هتسناد یکی تسا هدرب مان نآ زا سویملطب هک ( انازناگآ) رهش اب ار ناجنز
 هتشاد مان » ایدنآ« دالیم زا لبق مهن نرق رد ،هدش عقاو نآرد ناجنز رهش هک ىا هقطنم ،ىروشآ ىاه هبیتک نوتم دانتسا هب
 ،ناراکمه و ریلد) دنا هتشاد طابترا سرگاز رد رقتسم نایتوگ و نایبولول ماوقا اب نآ رد نکاس ماوقا ،دایز لامتحا هب و تسا

 رهش نیا نیتسخن مان و هتسناد نایناساس نامدودرس ،ناکباب ریشدرا زا ار ناجنز رهش داینب ،یفوتسم هللادمح .(21: 1392
 نآ برعم و تسا ناگنز رهش مان) تسا هتشون نینچ نیهش هژاورس رد مه ادخهد همانتغل رد .تسا هدرک رکذ نیهش ار
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 نادرم)) هب فورعم یعیبط ییایموم اب یداسجا شیادیپ.(تسا هدرک انب ناکباب ریشدرا ار رهش نیا دنیوگ و دشاب ناجنز
 هتفرگ رظن رد هلاس2500 یلا 2300 اهنآ رمع یارب ناسانشراک هک ناجنز دابآ هرهچ یاتسور کمن ندعم رد ؛((یکمن
 حایس وخیوالک .(11: 1388 ،یلعنیسح) تسا ناجنز ی هقطنم رد مالسا زا شیپ تیصخش یرهاظ لکش زا یدومن ،دنا
 هاگ رارق ناجنز هک تسا هدرک لقن دوخ همانرفس رد ناگروگ رومیت ریما رابرد رد روشک نآ ریفس و ییایناپسا فورعم
 ییاهرهش هلمج زا ،لاس1400 زا شیب هقباس اب رهش نیا .(6: 1388 ،یلعنیسح)تسا هدوب یشنماخه هاشداپ موس شویراد
 ىسررب ظاحل هب لاح نیا اب هزورما و هداهن رس تشپ ار ینیشنرهش شیوپ رد ضیضحو جوا فلتخم یاه هرود هک تسا
 .درک وجتسج ریز دراوم رد ار نآ لئالد ناوتب دیاش .تسا هتفرگ رارق ناخّرروم و ناققحم هجوت دروم رتمک ىخیرات ىاه
 زا ًاالماک و هدش ءایحا اددجم رهش هکنیا وگ .تسا هدوب اهراتات و نالوغم راغلیا رد رهش لماک بیرخت لئالد نیا زا ىکی

 هدش هلوغیب و هبورخم هب لیدبت و بیرخت ىحابص دنچ هک ىرهش ،ىقطنم و ىلقع رظن زا ىلو ،دیدرگن کاپ ىتسه ۀنحص
 مهارف نآ ۀرابرد باتک و هلاسر فیلأت و فینصت ۀنیمز ات دشاب هتشاد هتسناوت ىم حایس و خّرروم ىارب ىا هبذاج هچ ،تسا
 ناخّرروم هجوت دروم ،نآ فطل هب ات تسا هدوبن ىتموکح چیه تختیاپ دوخ ىنالوط خیرات لوط رد ناجنز هکنیا مود .دیآ

 (هیناطلس) شتختیاپ ۀیاسمه زا کچوک ىا هموح (ناناخلیا نامز) خیرات زا ىا ههرب رد هکنیا زج ؛دریگ رارق ىتموکح
 دوخ هب ناخّرروم هجوت ندرک فوطعم ىارب ىاه بذاج ،گرزب ىتختیاپ ۀنارک رب کچوک ىرهش هک هتبلا دص و تسا هدوب
 هدوب رهش ىراجت و ىداصتقا تیعقوم و میلقا صاخ تیعضو ،ناجنز رهش ىخیرات ىاوزنا رد موس لیلد .تسا هتشادن
 و تخس ىاهناتسمز و کشخ و درس میلقا لیلد هب ،شزاتمم و ىهارراهچ تیعقوم دوجو اب ناجنز رهش اریز ،تسا

 نیا ۀعومجم .تسا هتفرگ رارق لابقا و هجوت دروم نیوزق و ىر نوچ ىهباشم قطانم زا رتمک ،خیرات لوط رد ىنالوط
 ىایاوز رد ار ناجنز نامز تشذگ و دنا هتشاد دوجو خیرات زا ىا ههرب رد دیاش هک لماوع زا رگید ىرایسب و لیالد
 رهش نیا ىخیرات و ىعقاو هاگیاج نتخاس نشور هب تبسن خّرروم و خیرات ىرهم ىب بجوم ،تسا هداد رارق خیرات کیرات

 :تسا هدوب رثوم نآ یخیرات هعسوت و دشر و ناگنز رهش شیادیپ رد یدنچ لماوع .(21؛1379 ،یلمکم)تسا هدش
 لوا لماع: 

 و زیربت نیب هدمع یاهرهش تخاونکی و یواسم "ابیرقت لصاوف رد :یناوراک لزنم کی ناونع هب ناجنز دوجو تورض
 میدق یناگرزاب و یراجت متسیس زا تیاکح نیوزق و رهبا ،ناجنز ،هنایم دننام (روشک لخاد یداصتقا بطق ود)نارهت
 لزانم و مهم لزانم نیا یط .دهد یم ناشن زیربت -نارهت هارهاش رب ار رود هتشذگ یناوراک تاطابترا و ترفاسم و هتشاد
 هلیسوب ناسنا اریز ،هدوب ریذپان بانتجا هتشذگ راصعا یطابترا لئاسو اب گنسرف شش یبیرقت لصاوف هب اهنآ نیب یعرف

 تحارتسا کی روظنم هب یعرف لزانم ؛دنک یط هتسناوت یم تمحز نودب ار گنسرف شش زور کی رد رثکادح نایاپراهچ
 ناشدوجو اوق دیدجت و دتسوداد و یریگهقوذآ تهج دوش یم هدرب مان نآ زا رهش مسا هب هک یلصا لزانم و یئزج
 و ناوراک ات هدوب مهم یا هلاسم اهرهش نیب هدش باسح و تخاونکی لصاوف زین هلحرم نیا رد و تسا هدوب یرورض
 .(50: 1350 ،یلمکم) ددرگن هدرزآ و ررضتم ترفاسم دح زا رفاسم

 مود لماع                                                                                                                                                               
 ؛(هسمخ)هناگ جنپ تالیا و ددعتم یاهاتسور دوجو ،دومن بوسحم یلخاد لماع ناونع هب ناوت یم ار نآ هک لوا مود لماع
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 فورظ و تاجوسنم اب نایئاتسور و تالایا یماد و یزرواشک تالوصحم هلدابم یارب یزکرم هب زاین هک تسا هقطنم رد
 هتشاد ار زکرم نیا رد دوجوم تامدخ یا هراپ زا هدافتسا و یرهش یاههاگراک رد هدشدیلوت یاهالاک و تاعونصم ریاس و
 .دندوب طابترا رد نآ اب هتسویپ و
 موس لماع 

 مشیربا هداج برغ و قرش یلصا و هدمع هار رس رب ناجنز نتشاد رارق ،دیآ یم باسح هب یجراخ لماع هک موس لماع
 هدش هتخاس تاعونصم و تالوصحم و اهالاک هلدابم لحم هکلب اه ناوراک قارطا یارب یبسانم هاگلزنم طقف هن هک تسا
 ناونع هب ناجنز رهش زین هزورما .تفر یم رامش هب زین یاهقطنم و یلحم یاههدروآرف و تادیلوت اب هقطنم زا جراخ رد
 یرادا یسایس زکرم روشک گرزب مادنا هنایم یاهرهش زا یکی ناونع هب ناجنز ناتسا یرهش هطقن نیرت گرزب و نیلوا
 ؛دورناجنز )نئمطم بآ عبنم و هناخدور هب یسرتسد هب ناوت یمرگید لماوع زا.(54 :1387 ،یریصن)تسا ناجنز ناتسا
 .(54-52 : 1350 ،یلمکم) دومن هراشا ناوت یم ... و نآ تارثا و یفارگوپوت و یناسنا و یبهذم تلع ،(دوررهبا
 هب ور هراومه 1390 ات 1335 یاه لاس یط رهش نیا تیعمج هک دهد یم ناشن ناجنز رهش یتیعمج تالوحت یسررب
 نیلوا رد ناجنز رهش تیعمج .تسا رتسوسحم 1365 ات 1345 یاه لاس یط رد دشر دنور نیا .تسا هدوب شیازفا

 286295 هب دصرد 4,61 اب لداعم یدشر اب هک هدوب رفن 47159 اب ربارب 1335 لاس رد نکسم و سوفن یمومع یرامشرس

 100351 زا هک یروط هب ؛تسا هدش ربارب ود رهش نیا تیعمج (1355-1365) ههد رد .تسا هدیسر1375 لاس رد رفن

 هرود نیا رد ناریا یاهرهش یمامت تیعمج هچ رگا .تسا هتفای شیازفا 1365 لاس رد رفن 215261 هب 1355 لاس رد
 هب .تسا هدش ربارب ود زا شیب تیعمج دادعت و هدوب دصرد7,93 لداعم تیعمج دشر ناجنز رد اما .تسا هتشاد شیازفا

 یاهتسایس هب هجوت مدع؛یروراب شیازفا ،تیعمج یعیبط دشر زا یشان ناجنز رهش تیعمج شیازفا یلصا للع یلک روط
 یشان نادنزرف دادعت شیازفا و یروراب هنیمز رد تقو نیلوئسم یقیوشت یاهتسایس ،نیلوئسم یوس زا هداوناخ میظنت
 یکیزیف شرتسگ ،نامرد و تشادهب دوبهب رثا رب ناکدوک ریم و گرم صوصخب ریم و گرم شهاک ،یلیمحت گنج زا

 زکرم ناونع هب ناجنز رهش باختنا ؛ یضرا تاحالصا و نآ هب رهش هیشاح رد عقاو یاهاتسور زا یخرب ماغداو ،رهش
 دیدش شیازفا ،یلغش تاناکما ندش مهارف ؛ناتسا ینیشنرهش ماظن تیبثت ،ناتسا زکرم رد تاناکما زکرمت و ناجنز ناتسا
 گنج و 1357 بالقنا یزوریپ ،یرهش بذاک یاه هبذاج شیازفا ؛یرهش ینارمع تارابتعا شیازفا ،یتفن یاهدمآرد
 ،یرهش هعسوت عماج یاهحرط دوبن ،اهرهش یقفا هعسوت و دشر لرتنک مدع ،هدز گنج قطانم نارجاهم شیازفا ،یلیمحت

 ییاتسور یاههاگتنوکس زا یتسیز عبانم تیفرظ رب دازام تیعمج ییاجباج دنور ماجنارس ،یرهش نیمز نوناق یاهتسایس
 نینچ زا لصاح هجیتن .تسناد(رهش نیا هب اهاتسور و اهرهش زا ینورد و ینوریب یاهترجاهم)ناجنز رهش هب نوماریپ
 یاههاگتنوکس شرتسگ و داجیا ،یرهش یلاخ یاهاضف ندشرپ ،رهش هدودحم نوزفازور هعسوت رد ار ییاهدنیارف
 شیازفا و یرهش تینما شهاک ،یطیحم تسیز تالکشم شیازفا ،نکسم و نیمز یرگادوس ،یا هیشاح و یمسرریغ
 و سوفن یمومع یرامشرس نیرخآ ساسا رب .(108: 1386 ،ناراکمه و یبیبح)دروآ باسح هب...و یعامتجا یاهنارحب
 دصرد38,09 زین ناتسا تیعمج هب رهش تیعمج تبسن و هدیسر رفن 386851 هب ناجنز رهش تیعمج1390 لاس رد نکسم
 هب ناجنز رهش تیعمج تبسن .تسا هدوب نکاس ناجنز رهش رد ناتسا تیعمج دصرد 38,09رگید ترابع هب .تسا هدوب
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 یمومع یرامشرس ،ناریا رامآ زکرم)تسا ناتسا یرهش تیعمج لک60,94اب ربارب زین ناجنز ناتسا یرهش تیعمج لک
  .(116 :1393 ،یدمحم ،سوفن

 
 ناجنز رهش یزکرم شخب هدوسرف تفاب هنهپ تیعقوم و ناجنز رهش یرادا و یسایس تامیسقت :1 هشقن

 17 :1388 ،رهشنامرآ :عبنم
 

 1335-1390هرود یط ناجنز رهش تیعمج دشر و تالوحت :2 لودج
 1390 1385 1375 1370 1365 1355 1345 1335 صخاش لاس

 386851 350000 286295 254082 215458 100351 58714 47159 ناجنز رهش تیعمج
 2,02 2,03 2,41 3,37 7,93 5,51 2,22 - تیعمج دشر خرن
 1015734 964601 901670 857727 787369 584823 467472 386232 ناجنز ناتسا تیعمج

 38,09 36,28 31,75 29,62 27,34 17,16 12,56 12,21 ناتسا تیعمج هب رهش تیعمج تبسن
 258: 1395 ،یردیح :عبنم
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 لیلحت و هیزجت
 ناوت یم و هدوب ناگدننگ هدافتسا یدنمتیاضر رد رثؤم و مهم هفلؤم ود تیلاعف و دبلاک یزاسدنمناوت ،یرهش قطانم رد
 رهش یدبلاک یریذپ تسیز .دز مقر ار اهرهش یدبلاک یریذپ تسیز یایوپ و قیقد یزیر همانرب و ندرک رت گنررپ اب
 ندش راگدنام و یگیاسمه زا و دنشاب هتشاد تیاضر دوخ رهش و هناخ رد یگدنز زا نانکاس هک دوش یم ققحم ینامز
 ،تسا راکشآ و سوسحم ًاالماک ناریا یاهرهش نیزورما تیعضو رد عوضوم تیمها نیاربانب .دنربب تذل دوخ نآ رد
 هجوت اب ،رادیاپان یعامتجا راتخاس و داصتقا اب کچوک یاهرهش هژیوب اهرهش رد دوجوم یاهنامتخاس رثکا ییوس زا اریز
 کی زا شیب هک ییاهنامتخاس دودعم دادعت و دنتسه هقبط کی ،نآ رد مواقم و دیدج حلاصم زا هدافتسا مدع و تمدق هب

 رتشیب دادعت هجیتن رد .دشاب یم نآ رد مواقم حلاصم زا هدافتسا و ریخا یاهلاس یاهزاس و تخاس هجیتن دنراد هقبط
 یاهرتماراپ زا یکی هینبا تیفیک نینچمه .دشاب رهش یریذپ تسیز زا یناشن دناوت یم هقبط کی زا شیب یاه نامتخاس
 فلتخم یاهیگژیو نیب طابترا هب هجوت اب .دشاب یم اهرهش یدبلاک یرادیاپان و یگدوسرف نازیم هدننک نییعت رد مهم
 ... و تلکسا رد هتفر راکب حلاصم ،تمدق هلمج زا فلتخم یاه هبنج یبایزرا اب هینبا تیفیک ،اهنآ تیفیک و اهنامتخاس
 .دشاب یریذپ تسیز زا یناشن دناوت یم یرادهگن لباق و راوتسا ،زاسون یاهانب دوجو ،اهانب عاونا زا .دوش یم هدیجنس
 زا و هدوب تیمها زئاح یمومع تاسیسات و اهیربراک و نکسم تیفیک و تمدق هلاسم ،یا هقطنم و یرهش تاعلاطم رد
 یگدوسرف ثعاب عقاوم یضعب رد دوخ یدوخ هب اه نامتخاس و اه یربراک لیبق نیا ماکحتسا و یگدوسرف هک ییاجنآ
 نانکاس ترجاهم و ندش هنکس زا یلاخ و یقنور یب هجیتن رد و نآ رد یگدنز و تیلاعف لیامت شهاک و یدرکلمع
 زا رتشیب رمع اب یاهانب دادعت هچره هجیتن رد .تسارادروخرب ییازسب تیمها زا ؛دوش یم یمیدق یاهشخب هژیوب رهش
 و تخاس هبلغ نینچمه .دشاب یدبلاک یریذپ تسیز مدع زا یناشن دناوت یم ،دشاب رتشیب تالحم حطس رد لاس یس
 یاتسار رد اذل .دوش رجنم رتشیب تینما و رهش رد اهنامتخاس رتشیب یرادیاپ هب دناوت یم هقطنم کی رد ماوداب یاهزاس
 طبترم یاه هصخاش ریاس و روکذم یاهصخاش لیلحت ،ناجنز رهش هدوسرف تفاب یدبلاک یریذپ تسیز تیعضو میسرت
 .دسر یم رظن هب یرورض نکسم تیفیک و یمومع و زبس یاضف تیعضو ،یگدنزرس ،یرصب تیفیک ریظن نآ اب
 یدبلاک یریذپ تسیز هب طوبرم یاه صخاش ریز و اهرایعم ،اهصخاش نییعت هب طوبرم لحارم یط زا سپ ،اتسار نیا رد
 شور قیرط زا اه هنیزگ و رصانع ،اه هشوخ نیب طباور دوجو نییعت ،یا هکبش راتخاس ساسارب ناجنز رهش
 و ناسانشراک زا همانشسرپ قیرط زا اه هنیزگ و اه هشوخ و رصانع نیب یجوز هسیاقم نینچمه و (dematel)لتامید
 ربا هبساحم قیرط زا) یزاف قطنم یلیلحت لدم یجورخ ،دنلپاک دننام ییاه لدم قیرط زا سیرتام ره جیاتن هبساحم
 لودج رد ناوت یم ار fs/QC و بلتم یسیون همانرب طیحم رد (یدبلاک یریذپ تسیز لماوع هب طوبرم یدح سیرتام
 ناونع هب رادقم نیا .تسا یزاف قطنم ییاهن هرامآ ساسارب یدنب هبتر ،تسا مهم هک هچنآ اما .دومن هدهاشم هس هرامش
 ییاهن تابساحم رادقم ساسارب ،هس لودج رد یزاف عومجم نوتس و .دوش یم هتفرگ رظن رد صخاش تیبولطم بیرض
 (=324F) زایتما اب یخرا نامرگد هلحم و (=342F) زایتما اب کرا هزاورد هلحم .تسا هدش جارختسا بلتم رازفا مرن
 (=41F) زایتما اب نامرهق هلحم و (=18F) زایتما اب یدرو قح هلحم هک تسا یلاح رد نیا .دنراد رارق رترب یاههبتررد
 اه صخاش ساسا رب تالحم یدنب زایتما بیترت نیدب .دنراد رارق رخآ یاههبتر رد (=53F) زایتما اب ناخیدهم هلحم و
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 و دنراد رارق ینییاپ تیعقوم رد ...و یراذگ هیامرس رد فعض ،تامدخ دوبمک هطساوب تالحم هک داد ناشن یاهرامآ و
 .تسا فیعض یدبلاک دعُبب رد تالحم نیا یریذپ تسیز طیارش

 یزاف قطنم اب ناجنز رهش هدوسرف تفاب تالحم یدبلاک دعُبب یریذپ تسیز یدنب حطس :3 لودج

 تالحم

یوضع
 لماک ت

یوضع هناتسآ
 لماک ت

 هعومجم نورد رتشیب

 نوریبات نورد رتشیب
 هعومجم

 راذگ هطقن

 نوردات نوریب رتشیب
 هعومجم

 هعومجم نوریب رتشیب

یوضع مدع هناتسآ
 ت

 لماک

یوضع مدع
 لماک ت

 یزاف عومجم

 319 1.972 3.196 8.092 18.360 34.000 49.708 59.908 64.804 66.028 یقوش

 265 1.682 2.726 6.902 15.660 29.000 42.398 51.098 55.274 56.318 یلامش یدعس

 243 1.653 2.679 6.783 15.390 28.500 41.667 50.217 54.321 55.347 نویامه

 309 2.117 3.431 8.687 19.710 36.500 53.363 64.313 69.569 70.883 هیدجما

 95 0.609 0.987 2.499 5.670 10.500 15.351 18.501 20.013 20.391 میس یب
 252 1.624 2.632 6.664 15.120 28.000 40.936 49.336 53.368 54.376 تشر هزاورد

 86 0.551 0.893 2.261 5.130 9.500 13.889 16.739 18.107 18.449 هیبیرغ
 212 1.363 2.209 5.593 12.690 23.500 34.357 41.407 44.791 45.637 یلقدواد
 41 0.377 0.611 1.547 3.510 6.500 9.503 11.453 12.389 12.623 نامرهق

 417 2.639 4.277 10.829 24.570 45.500 66.521 80.171 86.723 88.361 ناتسربق یراخوی

 302 1.943 3.149 7.973 18.090 33.500 48.977 59.027 63.851 65.057 رلغابد
 270 1.740 2.820 7.140 16.200 30.000 43.860 52.860 57.180 58.260 نییاپ یری

 315 2.030 3.290 8.330 18.900 35.000 51.170 61.670 66.710 67.970 الاب یری
 293 1.885 3.055 7.735 17.550 32.500 47.515 57.265 61.945 63.115 میحراقآ

 288 1.856 3.008 7.616 17.280 32.000 46.784 56.384 60.992 62.144 رفص یدهشم
 239 1.537 2.491 6.307 14.310 26.500 38.743 46.693 50.509 51.463 یلقسابع
 194 1.247 2.021 5.117 11.610 21.500 31.433 37.883 40.979 41.753 همشچرس
 342 2.204 3.572 9.044 20.520 38.000 55.556 66.956 72.428 73.796 کرا هزاورد

 284 1.827 2.961 7.497 17.010 31.500 46.053 55.503 60.039 61.173 رلدیس
 53 0.493 0.799 2.023 4.590 8.500 12.427 14.977 16.201 16.507 ناخیدهم

 167 1.073 1.739 4.403 9.990 18.500 27.047 32.597 35.261 35.927 ناخ هللارصن
 324 2.088 3.384 8.568 19.440 36.000 52.632 63.432 68.616 69.912 یخرا نامرگد

 18 0.145 0.235 0.595 1.350 2.500 3.655 4.405 4.765 4.855 یدرو قح

 185 1.189 1.927 4.879 11.070 20.500 29.971 36.121 39.073 39.811 هینیسح
 216 1.392 2.256 5.712 12.960 24.000 35.088 42.288 45.744 46.608 هیبنیز
 266 1.711 2.773 7.021 15.930 29.500 43.129 51.979 56.227 57.289 هاگدورف
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 اب اه صخاش طابترا نازیم یزاف ۀطبار لیلحت راهچ هرامش لودج زا هدافتسا اب ،تالحم یزاف یدنبهبتر رب هوالع
 ناشن راهچ لودج ساسارب لیلحت جیاتن .تسا هتفرگ رارق لیلحت دروم لدم طسوت اه صخاش نییبت دصرد و ،رگیدکی
 حیحص نییبت هوحن و تالحم زا کی ره رد یدبلاک یاه صخاش یزاف ۀطبار رب رظان یبرجت یاه هداد ،هک دهد یم
 ود نیا نیب یراگزاس صخاش هک دراد نآ رب تلالد تالحم یریذپتسیز یدبلاک تیعضو حیرشت یارب اه صخاش
 یم دییأت ار اعدا نیا ناجنز هدوسرف تفاب تالحم دصرد 58 طقف هک دهد یم ناشن شزرا نیا .تسا 0,584 هعومجم
 دصرد 95 اب ،ساسا نیا رب .تسا ناجنز رهش هدوسرف تفاب هقطنم یریذپتسیز یارب مزال طرش ،یدبلاک دعُبب هک دننک
 صخاش .تسا یریذپ تسیز یارب «مزال هشیمه» یطرش لومعم روطب ،یدبلاک یاه صخاش تفگ ناوت یم نانیمطا
 یریذپتسیز یارب یدبلاک یاه صخاش یبرجت تیمها رگنایب رادقم نیا .تسا 0,445 اب ربارب ،هعومجم ود نیب ششوپ
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 هداد ششوپ یدبلاک یاه صخاش طسوت یریذپتسیز طیارش زا دصرد 44 هک دراد نآ رب تلالد دوجوم دهاوش .تسا
 .تسا هداد ششوپ ار هجیتن لک تیوضع زا دصرد 44 یدبلاک یاه صخاش یّللع طرش ،بیترت نیدب .تسا هدش

 مزال طرش یانبم رب یریذپتسیز و یدبلاک صخاش هعومجم ود طباور یّللع لیلحت :4 لودج
Analysis of Necessary Conditions 

Outcome variable: Rural Development 
Combined Coverage Consistency Conditions tested 
0,542361 0,445286 0,584516 Physical 
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 دحاو یدنب هبتر زا ناجنز رهش هدوسرف تفاب تالحم یریذپتسیز تیعضو ندرک صخشم یارب ،زین شخب نیا رد
 دوجوم یاه صخاش ساسارب ار هلحم ره یدبلاک تیعضو ،یدنب هبتر نیا .تسا هدش هدافتسا تسیمونوکا شجنس
 سپ ،هدش ذاختا یبیکرت -یمک کینکت یجورخ و هتفرگ تروص تابساحم ساسا رب .دنک یم یدنب هبتر و یدنب زایتما
 حطس ناوت یم تسیمونوکا شجنس دحاو یمک شزرا نتفرگ رظن رد اب و (0 ات 100) هزاب رد ییاهن یاهزایتما لیدبت زا
 .(ود هشقن و جنپ لودج)دومن هئارا لیذ حرش هب ناجنز رهش هدوسرف تفاب تالحم رد ار یدبلاک یریذپ تسیز یدنب
 -ناخ هللارصن -یدرو قح -تشر هزاورد -همشچرس تالحم تسیمونوکا یناهج هسسوم لدم و تابساحم ساسارب
 رد تالحم نیا رد یدبلاک یریذپ تسیز طیارش و .دنراد رارق 80-100 یا هبتر فیط رد الاب یری -ناخیدهم -هیبنیز
 -یقوش تالحم نآ زا دعب .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تالحم زا دصرد 33,33 ،تالحم نیا .تسا لوبق لباق دح
 یریذپتسیز طیارش و دنراد رارق 70-80 یا هبتر فیط رد یلامش یدعس-کرا هزاورد -نویامه -هیرفعج -یلقسابع
 تالحم مراهچ کی ینعی هقطنم تالحم زا دصرد 25,93 ،تالحم نیا .تسا لمحت لباق دح رد تالحم نیا رد یدبلاک
 هبتر فیط رد رازاب -رفص یدهشم – میحراقآ -هینوگ- یخرا نامرگد ،نینچمه .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار هقطنم
 16,12 ،تالحم نیا .تسا بولطمان دح رد تالحم نیا رد یدبلاک یریذپتسیز طیارش و دنراد رارق 50-60 یا
 یری -میس یب -رلدیس -هیبیرغ -یلق دوواد تالحم تیاهن رد و .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تالحم زا دصرد
 طیارش و .دنراد رارق نییاپ هب 50 یا هبتر فیط رد ناتسربق یراخوی -هینیسح-نامرهق -نیبزار -رلاقس-رلغابد – نییاپ
 دوخ هب ار تالحم زا دصرد35,4 ،تالحم نیا .تسا لوبق لباق ریغ دح رد تالحم نیا رد یدبلاک یریذپتسیز
 و حیحص یارجا مدع ،یمومع یاه یربراک و یزاس نامتخاس رد فعض هطساوب تالحم نیا .تسا هداد صاصتخا
 یبولطمان طیارش زا ،هافر و تامدخ دوبمک ،اه تخاسریز و یراذگ هیامرس فعض ،یرهش هعسوت یاه هژورپ لماک
  .دنتسه رادروخرب

 ناجنز رهش یزکرم شخب هدوسرف تفاب فلتخم تالحم یدبلاک یریذپ تسیز یدنب حطس :5 لودج
 شجنس دحاو زایتما فیدر

 تسیمونوکا
 تسیز هنوگ

 تالحم یریذپ
 یریذپ تسیز تیعضو دصرد یدبلاک یریذپ تسیز رد نوگمه حوطس

 تالحم یدبلاک
 22,58 الاب یری -ناخیدهم -هیبنیز -ناخ هللارصن -یدرو قح -تشر هزاورد -همشچرس لوبق لباق  80-100 1
 19,35 یلامش یدعس-کرا هزاورد -نویامه -هیرفعج -یلقسابع -یقوش لمحت لباق 70-80 2
 6,45 هاگدورف -هیدجما طسوتم 60-70 3
 16,12  رازاب -رفص یدهشم – میحراقآ -هینوگ- یخرا نامرگد بولطمان 50-60 4
-نامرهق -نیبزار -رلاقس-رلغابد – نییاپ یری -میس یب -رلدیس -هیبیرغ -یلق دوواد لوبق لباق ریغ نییاپ هب 50 5

 ناتسربق یراخوی -هینیسح
35,48 
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 دصرد 25.6 و .دنشاب یم لوبق لباق یدبلاک یریذپ تسیز تیعضو یاراد تالحم زا دصرد 23 قوف لودج یانبم رب
 هدوسرف تفاب رد عقاو تالحم نیب زا هکنیا رکذ لباق .دنشاب یم الاب هب طسوتم یدبلاک تیعضو یاراد زین تالحم زا

 دم تفاب یریذپ تسیز روظنم هب یزیر همانرب رد دیاب هک دشاب یم نییاپ هب طسوتم یدبلاک تیعضو یاراد دصرد51
 .دنریگب رارق رظن

 
 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم تسیمونوکا شجنس دحاو زا هدافتسا اب یدبلاک یریذپتسیز یانبم رب تالحم یدنب هبتر :2 هشقن

 رد ییاهن یاهزایتما لیدبت زا سپ ،هدش ذاختا یبیکرت -یمک کینکت یجورخ و هتفرگ تروص تابساحم ساسا رب
 هدوسرف تفاب رد ار یدبلاک تیعضو ناوت یم تسیمونوکا شجنس دحاو یمک شزرا نتفرگ رظن رد اب و (0 ،100)هزاب
 :(جنپ لودج)دومن هئارا لیذ حرش هب ناجنز رهش یزکرم شخب
 ناجنز رهش هدوسرف تفاب هقطنم ییاضف یگتسبمه دوخ لیلحت
 ،یناکم یریذپ کیکفت حوطس مامت رد ناجنز رهش هدوسرف تفاب هقطنم یاه هداد ،شش لودج یاه هتفای هب هجوت اب
 هک داد ناشن یراد ینعم هناتسآ اب هدمآ تسدب ریداقم هسیاقم .دنتسه تبثم راد ینعم ییاضف یگتسبمه دوخ یاراد
 دوخ عیزوت ،ناروم صخاش ساسا رب .دنتسه راد ینعم α=0,05 حطس رد اهلاس مامت یارب هدمآ تسدب ریداقم یمامت
 نزاوتمان و فراعتمان ،رفص هب کیدزن و یفنم بیارض اب عیزوت رادقم و دشابیم هدنکارپ تروص هب ییاضف یگتسبمه
 تروصب زکرمت مدع دیوم هجیتن نیا .دراد رتالاب زکرمت زا ناشن دشاب هتشاد لیامت 1 ددع تمس هب هچ ره نوچ .تسا
 ینعم نیا هب ،تسا هدش صخشم هس هشقن رد تیعضو نیا .تسا ناجنز رهش هدوسرف تفاب هقطنم حطس رد نزاوتمان
 بیارض هجیتن رد و دنشابیم هیاسمه و دنراد رارق رگیدکی ترواجم رد ناجنز رهش هدوسرف تفاب هقطنم تالحم هک
 رب ،دشاب I=1 ناروم بیرض هکنانچ نینچمه.دشابیم تبثم ناجنز رهش هدوسرف تفاب هقطنم رد ییاضف یگتسبمه
 نآ هدوب هنالداع هجرد زا دوریم شیپ رفص تمس هب 1 ددع زا هچ ره دراد تلالد ییاضف یناکم هنالداع ًاالماک عیزوت
 ناروم بیرض اب تیعضو نیا هسیاقم اب .دسریم ییاضف یناکم هنالداعان ًاالماک تروص هب -1 ددع رد و دوشیم هتساک
 یری هلحم ،بیترت نیدب .دوشیم هدهاشم یبسن روط هب هنالداعان عیزوت تیعضو یدح ات هک تفگ ناوتیم صخاش
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 بیرض اب رلغابد تالحم نآ زا دعب .دراد رارق یا هبتر فیط نیرتالاب رد ( = 1,17743ZScore) بیرض اب الاب
(1,057329= ZScore)، بیرض اب یلقدواد و (1,01741= ZScore) بیترت نیدب .دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد، 
 رگیدکی هب یدبلاک یاه صخاش رد ار ییاضف یگتسبمه دوخ ،یلک روطب و یناسکی و تهابش نیرتشیب ،قوف تالحم
 زا دعب .دراد رارق یا هبتر فیط نیرت نییاپ رد ،(ZScore = -1,46657) بیرض اب ناخ هللارصن تالحم لباقم رد .دراد
 هبتر رد ،(ZScore =-0,976355) بیرض اب نییاپ یری هلحم و ،(ZScore =-1,312739) بیرض اب یقوش تالحم نآ
 ار ییاضف یگتسبمهدوخ و تهابش نیرتمک ،ناخ هللارصن هلحم هژیوب ،هلحم هس نیا ،هجیتن رد .دنراد رارق یدعب یاه
 .دنراد تفاب رد یدبلاک یاه صخاش رد

 
 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ناروم هرامآ بیرض اب ناجنز رهش هدوسرف تفاب هقطنم صخاش ییاضف یگتسبمه دوخ یوگلا :3 هشقن

 ناروم هرامآ بیرض اب ناجنز رهش هدوسرف تفاب تالحم صخاش ییاضف یگتسبمه دوخ یوگلا :6 لودج
 Moran’sIndex LMiZScore LMiPValue هلحم Moran’sIndex LMiZScore LMiPValue هلحم
 0.075979 0,7745 0.000404 میحراقآ 0.189271 1.312739- 0.00012- یقوش

 0.963918 0.045235 0.000008- رفص یدهشم 0.062439 0,86314 0.000117 یلامش یدعس
 0.680346 0.411991- 0.000185- یلقسابع 0.759352 0.306329 0.000043 نویامه
 0.500752 0.673304- 0.000167- همشچرس 0.062439 0,86316 0.000117 هیدجما
 0.814952 0.234043- 0.000015- کرا هزاورد 0.882395 0.147933 0.000012 میس یب

 0.647507 0.457228- 0.000084- رلدیس 0.766161 0.297399 0.000053 تشر هزاورد
 0.649589 0.454333- 0.000131- ناخیدهم 0.816518 0.232025 0.000036 هیبیرغ
 0.142493 1.46657- 0.000426- ناخ هللارصن 0.240355 1,01741 0,000156 یلقدواد
 0.952786 0.059208- 0.000044- یخرا نامرگد 0.702516 0.381926- 0.000031- نامرهق

 0.968662 0.039286- 0.000036- یدرو قح 0.659834 0.440142- 0.000044- ناتسربق یراخوی
 0.997735 0.002837- 0.00003- هینیسح 0.566443 1,057329 0,000708 رلغابد

 0.607945 0.513006 0.000074 هیبنیز 0.328889 0.976355- 0.000407- نییاپ یری
 0.483348 0.700927 0.000033 هاگدورف 0.857353 1,17743 0.000095 الاب یری

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 تاداهنشیپ هئارا و یریگ هجیتن
 یهنیشیپ رد هک دهد یم باتزاب یرهش یحارط و یرهش هعسوت رد ار دنمورین ینامتفگ یرهش یریذپتسیز هزورما
 یعامتجا یگدنز و یرهش طیحم نیب بولطم طابترا دوجو هب ینامتفگ نینچ .تسا هدرک ادیپ جاور یرهش یزیر همانرب
 دهد یم ناشن هتفرگ تروص یاه شهوژپ ،فلتخم یاه روشک رد اهرهش یریذپتسیز نازیم یهنیمز رد.دنک یم هراشا
 یگدنز نآ رد هک دشاب یا هلحم و طیحم رد نادنورهش یگدنز بناوج یهمه هاوگ دناوت یم موهفم نیا.دهد یم ناشن
 ار یرهشناریدم و نازیرهمانرب تخانش و کرد یناکم ره یارب یریذپتسیز نازیم شجنس ،لیلد نیمه هب .دننک یم
 یزیرهمانرب یارب هار یتخانش نینچ اب . دشخب یم ءاقترا ناکم نآ تسیز طیحم تیعضو و دارفا یگدنز تیفیک یهرابرد
 ناجنز رهش تالحم ییاضف لیلحت و یریذپتسیز داعبا ،شهوژپ نیا رد.دشدهاوخ زاب یرهش طیحم رتهب تیریدم و
 و اه همانرب نیودت و یریذپتسیز شجنس.دش هداد شیامن ییاضف لداعت مدع و تالحم یتوافتم یاه هبتر و هدیجنس
 تالحم یارب ینونک شهوژپ . تسا یرورض یناسنا یاه هاگتنوکس یارب نآ یاقترا و دوبهب یهنیمز رد اه تسایس
 لحم ندرک باذج ،نانکاس یدنم تیاضر یارب یراکهار دناوت یم یدبلاک دعب رد نآ یریذپتسیز و ناجنز رهش
 یاهرشق یارب تعاطتسا لباق نکاسم شرتسگ ،یجراخ و یلخاد یاه یراذگ هیامرس یارب بسانم یزاسرتسب ،یگدنز
 یاربرضاح قیقحت جیاتن و یاههتفای هب هجوت اب .دوش هتفرگ رظن رد یرهش یاه تخاس ریز هب هجوت ،هعماج فلتخم
 .دوش یم هئارا ریز حرش هب ییاهداهنشیپ ناجنز رهش یریذپتسیز تیعضو دوبهب
 یریذپ تسیز تهج رد نارگ هعسوت یارب اضف ندومن باذج :فلا
 عناوم دوجو تلع هب ،رهش حطس رد هعسوت یاه هژورپ ماجنا و شریذپ یارب تسا نکمم نارگهعسوت ،تسخن هلحرمرد
 هجوم هیامرس تشگزاب ،دنیامن رهش هعسوت رد تیلاعف هب مادقا هچنانچ اهنآ.دنشاب ددرم یا هعسوت نینچ یتاذ تارطخ و
 یارب یفاک یاضاقت ،رازاب رد هک دنیامن رواب دیاب نارگهعسوت یترابع هب .دنرادراظتنا دوخ یراذگهیامرس هدروآ رادقم زا
 نودب ،روشک یاهرهش حطس رد هعسوت یاهتیلاعف یخرب دنهد یم ناشن تاعلاطم نینچمه .دراد دوجو ناشدیلوت
 یارب رت نییاپ دوس دصرد اب سایقم کچوک یاه هژورپ ور نیا زا .دریگ یم تروص زین یمومع شخب تدعاسم
-تسیز تهج رد رهش هعسوت ،دوجو نیا اب .گرزب نارگهعسوت یارب ات تسا یرتشیب هبذج یاراد کچوک نارگهعسوت
 هدرتسگ هعسوت یاهتیلاعف ماجنا زا یلحم یاهتلود بلغا هک اجنآ زا اما .تسا یتلود یاهقوشم و مادقا دنمزاین ،نآ یریذپ
 شخب هلیسوب رهش فلتخم حوطس یریذپتسیز یزاس لاعف یارب یاهلحرم هک هدش هیصوت ،دنناوتان رهش حطس رد
 مهم هعسوت یاهتصرف زا دوس بسک و یصوصخ شخب نارگهعسوت یارب هک ییاهدربهار نیا ربانب .دوش زاغآ یصوصخ
 :دومن هئارا لیذ کیکفت هب ناوت یم ار ،تسا
 رد دوجوم یاهتخاسریز ندوب هدافتسا لباق ،رهشیاه هبذج زا یکی :یریذپتسیز نابیتشپ یاهتخاسریز تیوقت 
 هجیتن رد .دنشاب میقتسم یسرتسد مدع ،مزال یاهرادناتسا دقاف ،هدوسرف تسا نکمم اهنآ زا یخرب دوجو نیا اب .تساهنآ
 قطانم تیباذج شیازفا یاتسار رد ،یلحم یاهتلود اتسار نیا رد .دنوش زیهجت رهش یریذپ تسیز روظنم هب تسا مزال
 .دنیامن مادقا اهتخاسریز تیوقت تهج رد ینوماریپ یحاون اب هسیاقم رد یرهش نورد
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 و سایقم زا یشان یاه ییوج هفرص یارب نارگ هعسوت بلغا :نیمز کناب داجیا و کچوک نیمز تاعطق عیمجت 
 یم مزال تیباذج دقاف کچوک تاعطق و هدوب گرزب نیمز تاعطق رد یراذگهیامرس ناهاوخ رتشیب یاهدوس بسک
 هاتوک (یاهتخادرپ)یلام نیمات نوچمه یلام یاهقوشم هئارا ریظن ییاهدربهار ،هلاسم نیا لح تهج بیترت نیدب .دشاب
 قیرط زا یفاک هزادنا هب یاهتیاس داجیا ای و ؛یصوصخ راذگ هیامرس بذج یارب یتایلام یایازم ای اه هنارای ،تدم
 .دتفا رثوم دناوت یم 1نیمز ددجم میظنت یترابع هب ای نیمز کچوک تاعطق میظنت و عیمجت

 ای و ،مزال یاهقوشم هئارا اب فده دشر قطانم نییعت قیرط زا :فدهریغ قطانم رد نیمز هضرع شهاک ای یریگولج 
 ندوشگ زا لبق هعسوت یارب رتالاب یاهمکارت جیورت ،یرهش دشر یاه هدودحم نورد یرهش یرادهگن قطانم نییعت
 ...و زاس و تخاس تهج دیدج یحاون

 درک میسقت هتسد ود هب ناوت یم ار نارگهعسوت زا تیامح تهج رد یتایلام یاهقوشم :یتایلام یاهقوشم لامعا: 

 نیا طیارش زا یرادروخرب یارب .یراوناخدنچ نکسم تخاس یارب (کالما رب تایلام)تدمزارد یتایلام یاهتیفاعم :فلا
 یزاسون ای و تخاس فده نیعم یاه هدودحم رد یعمج راوناخ ینوکسم دحاوراهچ لقادح تسا مزال ،تیفاعم عون
 .درک

 هب دناوت یم هدش هتخاس یاهنیمز اب سایق رد تایلام نیا لامعا :هدش اهر و یلاخ یاه نیمز رب تایلام تسایس:ب
 .ددرگ رجنم یحاون نیا رد هعسوت تشگزاب
 طیارش تحت دنناوت یمن یمیدق تالحم نیا زا یرایسب :یطارفا یاهدرادناتسا فذح و نیناوق یرگنزاب 

 رارق هعسوت دروم ،دشاب یم یا هموح ینیشنرهش و انبم لیبموتا هعسوت طیارش رب قبطنم اتدمع هک یراج یاهدرادناتسا
 شهاک و ینیشن بقع شهاک ،ینوکسم تاعطق هزادنا شهاک اب یرهش عماوج یخرب ،لضعم نیا لح یارب .دنریگب
 رد و هدروآ رد نایرج هب رهش قطانم حطس هب ار یریذپتسیز دنا هتسناوت گنیکراپ و نابایخ یحارط یاهدرادناتسا
 .دنروآ دوجوب یگدنز لباق و باذج ییاه هلحم هجیتن

 ؛رطخ شهاک و بسانم یلام یاهقوشم ،یا هوهق یاهتیاس رد یراذگهیامرس عناوم عفر ،یفاک دازام مکارت یاطعا 
 ....و

 هوقلاب نینکاس یارب یریذپتسیز تهج رد رهش ندومن باذج:ب
 فده هدودحم هوقلاب نالغاش و نینکاس یوس زا دراد ترورض ،دشاب رظن دم رهش حطس سایقم رد یریذپتسیز رگا

 اب دیاب ،دنتسه دوخ یمیدق و هدوسرف تالحم رد یریذپتسیز ناهاوخ هک ییاهرهش روظنم نیدب .دیآ رظن هب باذج
 هعلاطم هکنانچ .دنیامن یدج دروخرب ،دنراد رذحرب تالحم نیا رد تنوکس زا تسا نکمم ار هوقلاب نینکاس هک یلئاسم

 دوبمک ،اه هموح یوس هب یلخاد قطانم زا ترجاهم یلصا تلع ،رهش تالحم یدادعت رد دیامن یم دییات هتفرگ تروص
 ؛تیانج و مرج نوچمه یلئاسم دوجو هکلب ،تسین یرهش قطانم نآ رد تولخ تایح و گنیکراپ دننام تامدخ یخرب
 ریثات تحت ار رهش نیا یریذپ تسیز هک تسا(یدبلاک)یگدوسرف نینچمه و نیناوق یارجا نادقف ؛یگدنز نییاپ تیفیک
 دیاب یرهشاریپ یاه هدودحم اب زیمآ تیقفوم تباقر یارب یرهش نورد تالحم ،فصو نیا اب .تسا هداد رارق دوخ

                                                                                                                                                               
1 -Readjustment Land 
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 رتیپ هدیقع رب انب اذل ،تفای ناوتن ( اه هموح)یرهش هیشاح یحاون رد هک دنیامن هضرع یتاناکما و تایفیک نانچنآ
 ییاهتصرف ؛دنیامن ایهم هعسوت یارب ار مزال یاهتصرف ناش نورد هتفهن توق طاقن ساسا رب قطانم نیا دیاب 1پروثلاک
 ،اههاگشورف ،راک لحم هب عیرس یسرتسد اهرهش یلخاد قطانم ،هنومن ناونع هب .دنا هرهب یب نآ زا یا هموح قطانم هک
 یگدننار نیزگیاج ار یور هدایپ ابلاغ قطانم نیا نینکاس اذل و دننک یم مهارف یحیرفت یاهتصرف و یعامتجا تامدخ
 ،یزیر همانرب یارب نارگهعسوت و اهرهش تاماقم هکنیا زج ددرگ یمن لصاح روکذم تیعضو .دننک یم لیبموتا اب رفس و
 ؛ باذج تاناکما و تامدخ یمامت اب ،تالحم هچراپکی هعسوت هب یسرتسد یاتسار رد اهفاکش ندرک رپ و هعسوت
 هب هوقلاب نینکاس یارب رهش یریذپتسیز تهج رد لیذ یاهدربهار فصو نیا اب .دنشاب هتشاد یراکمه و یرایمه
 :ددرگ یم هئارا لیذ حرش
 هلحم یاهزاین عفر یارب بسانم یراجت تامدخ تیوقت 

 رهش یرگشدرگ و یخیرات تیوه اب بسانتم یلغش یاهتصرف هب یسرتسد شیازفا 

 تینما شیازفا و مرج زا یریگشیپ یارب بسانم یحارط 

 بسانم یور هدایپ هکبش و یسرتسد تامدخ هضرع 

 زورما یاهزاین اب تقباطم یارب نازرا هیهت لباق نکسم یاه هنیزگ هضرع 

 لعفلاب نینکاس یارب یریذپ تسیز تهج رد رهش ندومن باذج :ج
 هتفریذپ تروص نآ رد قفوم یریذپ تسیز یطیحم تسیز و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا ظاحل زا هک هدوسرف هلحم ره
 یاهماگ هلمج زا . ندنام یارب بسانم یناکم و باذج تسا یطیحم یاهلحم نینچ .ایوپ و هدنزرس تسا یناکم ،دشاب
 تسیز هب داقتعا و دامتعا ،تشادرب ماگ رهش یریذپ تسیز تهج رد رهش هعسوت همانرب هیهت نامز رد دیاب هک هیلوا مهم
 هکنیا رکذ نایاش .تسا هعسوت دنیارف رد اه هناسر و ناعفن یذ ،ناذوفن یذ ؛ نینکاس ندومن ریگرد قیرط زا رهش یریذپ
 ،نآ هعسوت شریذپ یارب تسا مزال ،دوب هوقلاب نینکاس یارب ریذپ تسیز یاهناکم داجیا ناشفده هک ییاهدربهار رتشیب
 یقفا شرتسگ زا یشان رامش یب تالکشم لح رد رهش یزاسریذپتسیز اریز ؛ددرگ لامعا زین دوجوم نینکاس یوس زا

 و نیمز یربراک ،لقنو لمح عونتم یاه هنیزگ دناوت یم و ،هدوب اشگهار رایسب بسانمان نیمز یربراک یاهوگلا و رهش
 ....و تکراشم ،یراجت و یمومع تامدخ تیفیک ،تینما صوصخ رد یاه ینارگن و داجیا ار رترثوم یاهتخاسریز
  .دیامن عفترم

  عبانم
 یرادیاپ درکیور اب یرهش یاه هلحم یگدنز رس ءاقترا ،(1392)انتآ ،شنک شوخ؛ نسح ،یدزیا؛ دمحم ،روپ نیسح؛ اضردمحم ،رگزرب

 .نارهت ،رادیاپ هعسوت و یزاسرهش ،ایفارغج یلم شیامه نیلوا ،(نارهت22 هقطنم ناتسلگ کرهش: یدروم هنومن) یرهش
 ،تاقیقحت و مولع دحاو دازآ هاگشناد ،یناریا ریذپ تسیز رهش لکش و ییاضف هعسوت یوگلا لوصا نیودت ،(1389) ،اضریلع ،دابآ ردنب

 نارهت

 .نارهت ،لوا پاچ ،شخرذآ تاراشتنا ،انعم ات ینابم زا ریذپ تسیز رهش .(1390) اضریلع ،دابآردنب
                                                                                                                                                               
1 -Peter Calthorpe 
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 ،یطیحم تارطاخم ییاضف لیلحت هیرشن ،نارهت یرادرهش 17 هقطنم تالحم یریذپ تسیز شجنس ،(1395) الیل ،یلدگیب؛رهاط ،یدازیرپ
 .90-65 ص ،1 هرامش ،موس لاس

 ناجنز هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناجنز رهش یکیزیف هعسوت ؛(1386)هدیمح ،یناکچرپ
 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،متسیب پاچ ،یناسنا مولع رد قیقحت شور رب یا همدقم ،(1393) اضر دمحم ،این ظفاح
  ناجنز هاگشناد تاراشتنا ،(رهش نهک تفاب ییاضف– یدبلاک تالوحت رب یریس)ناجنز ات ناگنز زا ،(1387)ثرمویک ؛ناراکمه و یبیبح
 راهب؛شناد تاراشتنا ،ناجنز خیرات رب یرذگ ،(1388)نسح ،یلعنیسح

 رتسگ نخس تاراشتنا ،یرهش هدوسرف یاهتفاب یزاسزاب و یزاسون رد یمدرم رادیاپ تکراشم ،(1387)داوج دیس ،ناراکمه و ینیسح

 تسیز رکیور اب زیربت رهشنالک هقطنم ییاضف لیلحت .(1395) ،فجن ریم ،یوسوم ،نیمیس ،ییالوت ،یلع ،دحوم ،یدیشر رغصا ،یراصح
 .155-176 ،ناتسبات ،54 هرامش ،مهدزناش لاس ،ییایفارغج ییاضف یشهوژپ و یملع همانلصف ،یریذپ

 هلاسر ،(ناجنز رهش یزکرم شخب هدوسرف تفاب :یدروم هعلاطم)یرهش هدوسرف یاهتفاب یریذپ تسیز لیلحت ؛(1395)یقت دمحم؛یردیح
 نارهت یمزراوخ هاگشناد ،یرتکد

 ناتسرهش : یدروم هعلطم ،یرهش نوماریپ یاه اتسور یریذپ تسیز زا کرادا رب یدرف یاهریغتم ریثات لیلحت ،(1394) ،نیما دمحم ،یناسارخ
 .25 یپایپ هرامش ،ناتسمز و زییاپ ،2 هرامش ،مهدزیس لاس ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج هلجم ،نیمارو

 زییاپ ،کی هرامش ،متشه و تسیب هرود ،ایفارغج دشر هیرشن؛زورما ات زورید زا ،ناجنز ؛(1392)هداز نیسح؛ناراکمه و ریلد

 ،لوصا ،موهفم :یرهش یریذپ تسیز ،(1395) غورف ،داژن یئازن و دمحا ،هناگنز ،یبتجم ،نایعیفر؛نیمیس ،ییالوت ؛ دمحم ،یناجنرهم ینامیلس
 .50-27 ص ،1 هرامش ،4 هرود یرهش یزیر همانرب یایفارغج یاه شهوژپ ،اه صخاش و داعبا

 .ناجنز یرادرهش ی هنالاس یاه شرازگ ،(1394) ،ناجنز یرادرهش

 :هعلاطم دروم یعامتجا یاهیراجنهان عوقو رب نآ ریثأت و اهرهش یمسرریغ ناکسا قطانم رد یدبلاک یاهیراجنهان ،(1387)هیمس ،شابلزق
 ناجنز هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ؛ناجنز رهش رد میسیب یمسرریغ ناکسا هقطنم

 نارهت هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ریخا نرق مین رد نآ تالوحت و ناجنز رهش یناسنا یایفارغج ،(1350)مظاک دمحم ،یلمکم

 ناتسمز و زییاپ؛مراهچ و موس هرامش ،لوا لاس ،گنهرف همان لصف ،نآ یراودا دشر و ناجنز ،(1379)مظاک دمحم ،یلمکم

 ،یزاسرهش ،نارمع ،ایفارغج یصصخت یملع هلجم ،هاشنامرک رهش یریذپ تسیز یبایزرا ،(1395) نسحم ،روپ کلم؛ سابع ،ینیسح کلم
 .62-53 ص ،لوا دلج ،20 هرامش ،یرامعم

 .ناجنز ناتسا نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ،(1390) ،ناریا رامآ زکرم
 ناجنز ناتسا یزاسرهش و هار لک هرادا ؛ناجنز رهش هدوسرف تفاب دوجوم عضو تاعلاطم ،(1388)رهشنامرآ رواشم نیسدنهم
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