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  هدیکچ
 ةنیمز رد ار یعماج یاهیزیرهمانرب و تامادقا اهتلود ،فلتخم یاهروشک رد و دیآیم رامش هب ناسنا ره هیلوا یاهزاین زا نکسم
 دمآردمک تاقبط یارب نکسم تسایس ،ریخا لاس دنچ رد ناریا رد اهتامادقا نیا زا یکی .دناهداد ماجنا فلتخم راشقا نکسم نیمأت
 راثآ ،فـلتخم یاـهشور اب تسا یرورض ،نآ یاهزاف بلغا لیمکت و ارجا هب هجوت اب .دوشیم هتخانش "رهم نکسم" مان اب هک تسا

 هب نایئاتسور قیوشت رب مالیا رهش رهم نکسم یاه هژورپ تارثا یسررب شهوژپ نیا فده .دریگ رارق یسررب دروم نآ یاهدمایپ و
 یروآدرگ شور ،یلیلحت و یفیصوت قیقحت شور ،یدربراک قیقحت عون ،ساسا نیمه رب .دشابیم اهژورپ نیا رد ناکسا و ترجاهم
 (نمدیرف و t یاهنومزآ) یطابنتسا و یفیصوت رامآ تروص هب مه تاعالطا لیلحت و هیزجت شور و ینادیم و یاهناخباتک تاعالطا
 رد هک تسا مالیا رهش نازابناج ةلحم رهم نکسم یاههژورپ نکاس ییاتسور رجاهم یاهراوناخ لماش ،قیقحت یرامآ هعماج .تسا
 تسدهب راوناخ تسرپرس 86 دادعت یفرب هلولگ یریگهنومن ساسا رب هک دناهدرک ترجاهم رهش نیا هب 1395 ات 1391 یاهلاس لصاوف
 ؛تسا هدوب رثؤم رهش هب نایئاتسور ترجاهم قیوشت رب "رهم نکسم هب طوبرم یکناب تالیهست" هک دهدیم ناشن قیقحت جیاتن .دمآ
 رثؤم رهش هب نایئاتسور ترجاهم قیوشت رب "رهم نکسم اب طبترم یتلود یاههبوصم و تراظن" هک دهدیم ناشن قیقحت جیاتن ،نینچمه
 .تسا هدوب
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 همدقم
 بذجنم) تفر نآ غارس هب رگن وس همه یدید اب دیاب هک دراد نوگانوگ داعبا هک تسا یعامتجا لئاسم هلمج زا نکسم
 مـهن یاهتـلود رد نکـسم یاـهتسایس نیرتمهم هـلمج زا رـهم نکـسم یاـهتـسایس .(2 :1392 ،روپ یفطصم و
 بیوصت اب و تلود داهنشیپ هب 1386 لاس رد هجدوب نوناق 6 هرصبت "د" دنب بلاق رد ادتبا هک تـسا هدوب مـهد و
 و نیودت 1387 لاس رد نآ ییارجا یاهلمعلاروتسد و تاعلاطم .درک عورش ار دوخ تیلاعف یمالسا یاروش سلجم
 یرادربهرهب و ییاهن هجیتن هب حرط نیا زا مظعا شخب زین رضاح لاح رد و دش زاغآ 1388 لاس زا زین نآ ییارجا تایلمع
 .(173 :1393 ،یدسا و یدمحمروپ) دراد رارق تخاس و ییارجا لحارم رد حرط نیا هدنام یقاب کدنا شخب و هدیسر
 هژیوهب ،دمآرد مک یاههورگ یارب تمیق نازرا نکـسم نیمأـت تـهج رد ،زـیچ ره زا شیب ،رهم نکسم هب موسوم حرط
 نیا .(66 :1388 ،داریدوعسم) تساهتفای تــیدوجوم ،دــناهدوــبن اهرهــش رد نکــسم هــیهت هــب رداـق هک یرهش
 نیمز شزرا باستحا نودب اهیراذگ او ساسا نیا رب و دوب هدش راوتسا هناخ تمیق زا نیمز تمیق فذح رب حرط
 تلود یشزرا یاهتسایس ۀرـمز رد ،اـهیرـیگمیمـصت زا هتـسد نـیا .(46 :1389 ،یدهاش و راگزیهرپ) تفرگ ماجنا

  .(131 :1390 ،یمظاک و یناوضر یدیعـس) دـنریگیـم یاـج
 زا هژیوهب ،دارـفا ترجاـهم زا یریگوـلج یاتـسار رد ،رـهم نکـسم حرـط ۀـیلوا یاـهیزیرهمانرب رد ،اتسار نیا رد
 رظن رد یطیارش تالیهـست زا یدـنمهرـهب نایـضاقتم یارـب ،نالک و طسوتم یاهرهـش هب کچوک یاهرهش و اهاتسور
 لاس هجدوب نوناق 6 هرصبت "د" دـنب هـماننیـیآ یـیارجا لمعلاروتـسد 21 هداـم "ج" دـنب قباـطم .دوب هدش هتفرگ

 ،لمع رد هنافسأتم اما ،دنشاب اضاقت لحم یاهرهش رد تنوکـس هقباـس لاس جنپ یاراد لقادح یتسیاب نایضاقتم ،1386
 ناـکما لـمع رد ،حرـط تـمظع هـب هجوت اب و هدشن هجوت نادنچ دـنب نـیا طیارـش هـب ،اهدـحاو ماـنتبث زاغآ زا
 اهرهش هب ییاتسور یاـهراوناـخ زا یدایز رایسب رامش زین نونکات و تسا فیعض رایـسب اـهلرـتنک نـیا لاـمعا
 رد ترجاــهم ۀلئــسم هــب هــک یرــگید لــماع نیــنچمه .دناهدش نکاس اهرهش رهم نکسم رد و هدرک ترجاهم
 فالتخا و ثحب زا سپ هرخالاب هک تسا «رهم نکسم لاقتنا و لقن یزاسدازآ هبوــصم» ،هدز نــماد رــهم نکــسم
 رد روـهمج سیـئر لوا نواـعم یوـس زا ،رـهم نکـسم رد مکاـح یـلرتنک متـسیس زا داقتنا اـب و ناوارـف یاهرظن
 هـک مـه یدارـفا هب یـتح رهم نکسم یاهدحاو لاقتنا و لقن ناـکما ،هبوصم نیا قبط هک دش غالبا مهدزای تـلود
 1386 لاـس هـجدوب نوناـق 6 هرـصبت «د» دـنب هـمان نیـیآ یـیارجا لمعلاروتسد 21 هداـم رد روکذـم طیارـش دـجاو
 ناوـتیم و درادن دوجو رهم نکسم نایضاقتم ترجاـهم هار رـس رـب یدـس چیـه رـگید ،نیارباـنب ؛دراد دوجو ،دنتـسین
 اهرهش طسوتم و نالک فرط هب رتکچوک یاهرهش و اهاتسور زا ترجاـهم شیازـفا هـب رـهم نکـسم ًاالـمع تـفگ
 لابند هب قیقحت نیا هدش ناونع بلاطم هب هجوت اب ،نیاربانب .(44 :1394 ،خسار روپنابرق و یئاباب) تسا هدومن کمک
 :هک دشابیم تالاؤس نیا هب ییوگخساپ
 ؟دناهدوب رثوم رهش هب نایئاتسور ترجاهم رب رهم نکسم یاههژورپ اب طبترم یکناب تالیهست ایآ .1
 ؟دناهدوب رثوم رهش هب نایئاتسور ترجاهم رب رهم نکسم یاههژورپ اب طبترم یتلود یاههبوصم و یتراظن متسیس ایآ .2
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  هنیشیپ
 "(جرک ناتسرهش یدروم هعلاطم) رهم نکسم یعامتجا یاههبنج یسررب" ناونع اب یشهوژپ (1390) ناراکمه و یناجنز
 دصرد 90 ،جرک ناتسرهش دازآ رهم نکسم نایضاقتم زا هک دش صخشم قیقحت یاههتفای ساسا رب .دناهدروآ لمع هب

 نازیم و ناشتالیصحت حطس هب هجوت اب ،راوناخ تسرپرس نادرم .دنتسه نز ،رگید دصرد 10 و درم ،راوناخ ناتسرپرس
 زا شیب زین ناشراوناخ دعب طسوتم و دنتسه نییاپ یداصتقا و یعامتجا هاگیاپ یاراد ،ناشلاغتشا تیعضو و دمآرد
 هب نالک ریغ یاهرهش و اتسور زا هک دنهدیم لیکشت یدارفا ار نارجاهم ،یفرط زا و تسا یرهش راوناخ دعب طسوتم
  .تسا لمأت لباق ترجاهم و رهم نکسم ثحب رد دروم نیا هک دنراک یایوج و راکیب و هدرک ناکم لقن جرک
 نکسم یدروم هنومن) تمیق نازرا نکاسم رد یرادیاپ یجنس تیفیک" ناونع اب یاهلاقم رد (1393) ناراکمه و یئالع 
 هک دش ثعاب 21 نرق ناسنا بولطم یگدنز یارب طیارش هک دنکیم نایب "(برغ دابآمالسا ناتسرهش ،دابآ فرش رهم
 هب ترجاهم ،اتسار نیا رد .دنیامن گرزب یاهرهش هب کچوک یاهرهش زا و رهش هب اهاتسور زا ترجاهم هب مادقا مدرم

 یارب هدش نییعت شیپ زا و مزال یاهتخاسریز و بسانم رتسب هک ینامز اما دوشیمن بوسحم لکشم دوخ یدوخ
 نیا .تشاد دهاوخن هارمه هب یشخب تیاضر جیاتن ترجاهم دشاب هتشادن دوجو هقطنم کی هب هدش زیررس تیعمج
 یتشادهب یتخاسریز تاناکما دوبمک اب ار نانکاس و هدش نآ یاهیشاح قطانم رد اهرهش هیوریب دشر ثعاب هلئسم
 رد یرادیاپان هدیدپ روهظ بجوم رشب یرادیاپ رصع هب هجوت اب دوخ نیا هک تخاس دهاوخ هجاوم هریغ و یشزومآ
 یتاذ گنهرف قیبطت مدع و نارجاهم یرکف هدولاش ناونعهب گنهرف هلئسم ،یفرطزا .دوب دهاوخ ناسنا یگدنز هصرع
 اب تلود هدیدرگ داهنشیپ ،ور نیا زا .دیدرگ یدیدج یعامتجا یاهبیسآ بجوم دناوتیم دیدج طیحم اب نانآ
 .دوش اهرهش هزوحرد رادیاپان تانایرج داجیازا عنام (نکسم هصرع رد هژیو هب) هدش نییعت شیپ زا یزیرهمانرب
 زا هک دهدیم ناشن جیاتن .دناهتخادرپ "رهم نکسم تسایس ییازمرج داعبا" هب یشهوژپ رد (1393) روپنابرق و ییاباب 
 ترجاهم هب ندز نماد و ینیزگییادج و کیکفت ،الاب یتیعمج مکارت یاهصخاش نتشاد اب رهم نکسم ،یتخانش موب دعب
 ازمرج یاهتیعقوم زا تفر نورب یارب زین ار ییاهراکهار هلاقم نیا .دراد رارق یزیخمرج یالاب رطخ ضرعم رد دارفا
 و نیناوق یارجا دنور رب قیقد تراظن لامعا قیرط زا رهم نکسم حرط ۀیلوا فادها هب یدنبیاپ ریظن ،دیامنیم داهنشیپ
 اب دروخرب یارب ییاهارجا تنامض عضو نینچمه و دوب هدش عضو رهم نکسم یراذگاو یارب ادتبا هک ییاههماننییآ
 و یگنهرف تاضراعت شهاک نآ عبت هب و اهرهشنالک هب دارفا ترجاهم دننام یدراوم شهاک هب دناوتیم هک نافلختم
  .دنکب ینایاش کمک تافارحنا و میارج شهاک تیاهن رد و دارفا ندوب سانشان نینچمه
 ترجاهم یاهدمایپ و للع یقیفلت و یراتخاس تلاداعم لدم" یسررب هب یاهعلاطم رد (1395) ناراکمه و ینایک 
 ییاتسور ترجاهم یاهدمایپ و للع ،هعلاطم نیا جیاتن ساسا رب .دنتخادرپ "دنواهن ناتسرهش نایک شخب رد ییاتسور
 و للع نیا .دنایدنب میسقت لباق یتامدخ -یدبلاک و یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا هورگ هس رد هناگادج مادک ره
 للع نیرترثؤم ،نایوگخساپ دید زا .دنراذگرثا مهرب و هتشاد رگیدکی اب میقتسمریغ و میقتسم لباقتم یگتسبمه اهدمایپ
 یگتسبمه نیگنایم نیرتالاب ،اهدمایپ و للع دعب رد لماوع نیا .تسا یداصتقا لماوع ،ییاتسور ترجاهم یاهدمایپ و
 دوشیم ضرف لدم نیا رد .دراد یصاخ یداصتقا یاههزیگنا ترجاهم ،هیرظن نیا قبط رب .دراد ار اهدمایپ و للع ریاس اب
 .دننزیم ترجاهم هب تسد راظتنا دروم عفانم ندناسر رثکادح هب ساسا رب نارجاهم
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 راهظا رهم نکسم رد یزیخ مرج شیازفا رب یدبلاک لماوع" ریثات ناونع اب یاهلاقم رد (1396) ناراکمه و یروعش 
 و یزاسکچوک ،ییارگهیشاح یمومع یاهتسایس اب ناریا رد هدش داجیا رهم نکاسم تیهام ییارجا هیور هک دناهدومن
 یاهاضف یرادنپ ناسکی ،تسوربور نآ اب رهم نکسم یراذگتسایس هک یلکشم نیرتمهم .تسا هارمه یزاس هبترم دنلب
 یزیخمرج داعبا .تسا ناریا دننام ییایفارغج و یدبلاک ،یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا عونت اب یروشک رد یرهش فلتخم
 یاه یگژیو رظنم زا دمآرد مک راشقا یارب تمیق نازرا نکسم نیمات رما رد مهن تلود طسوت هدش ذاختا تسایس
 مکارت هک تروص نیا هب .تسا یسررب لباق ،دهدیم رارق ریثات تحت زین ار نآ یعامتجا یاهیگژیو هک نکسم یدبلاک
 نماد نینچمه و یراجنه الخ ،یگنهرف ضراعت ،دارفا ترجاهم هب ندز نماد و دوشیم تیعمج مکارت ثعاب نکسم
 نیا هک دراد هارمه هب ار (نانکاس یگتسبمه و دامتعا ،تینما ساسحا هلمج زا) یعامتجا یاه هیامرس شهاک هب ندز
 .دریگ رارق یزیخمرج یالاب رطخ ضرعم رد رهم نکسم هک دوشیم ثعاب للع
 نکسم هک درادیم نایب "دنه رد لمع و تسایس :هفرص هب نورقم نکسم " هب یاهلاقم رد (2015) ناماراتاکنو و نالاپگ 
 تلع هب هلئسم نیا ،دنه رد یلو دنتسه نآ ریگرد ناهج رد اهروشک زا یرایسب هک تسا یا هلئسم کی هفرص هب نورقم
 دمآرد مک راشقا رد اهدوبمک نیا زا دصرد 99 هک تسا سمل لباق رتشیب یلیخ روشک رد نکسم نویلیم 18 ًاابیرقت دوبمک
 فیراعت دننام یتاعوضوم اب ناهج رسارس و دنه رد تمیق نازرا نکسم فیراعت هلاقم نیا نینچمه .تسا نایامن هعماج
 هب نورقم نکسم یاه تسایس یارجا و لیکشت لوئسم یاهنامزاس و تاسسوم ؛هفرص هب نورقم نکسم زا یفلتخم

 یللملا نیب هبرجت بسک دروم رد ثحب نینچمه و هفرص هب نورقم نکسم رد اهشلاچ و اهتصرف ؛ تلود رد هفرص
 .دنک یم حرطم ار شخب نیا رد
 و رییغت ریثات یگنوگچ ،نیچ قلخ یروهمج رد یزاسرهش و نکسم متسیس" ناونع اب یا هلاقم رد (2016) 1نچ 
 لیلحت ًاابقاعتم و دهدیم رارق یسررب دروم ار ینیشنرهش یوگلا رب نیچ قلخ یروهمج رد نکسم متسیس رد تالوحت
 ،یرهش -اتسور یاهترجاهم نوچ یلماوع رب نکسم هیهت لدم رد رییغت هنوگچ نیچ قلخ یروهمج رد هک دنک یم
 .دراذگ یم ریثات هعفنملاماع یرهش یداصتقا یاهتیلاعف و یرهش یاهتخاسریز یلام نیمات ،یرهش نیب راک کرحت
 دهدیم ناشن حوضو هب نآ اما ،تسا ریظنیب ینیشنرهش و یزاسهناخ متسیس نیب لماعت زا نیچ قلخ یروهمج هبرجت
 رد تیقفوم یارب دشاب هفرص هب نورقم و بسانم نکسم هئارا یوگخساپ دناوتیم هک رثوم یزاسهناخ متسیس کی هک
 .تسا مهم رایسب روحم تلادع و ریگارف یزاس یرهش نامرآ هب ندیسر
 یرظن ینابم
 رد و دیآیم شمارآ ینعم هب نَكکَمس هدام زا هک تنوکس و شمارآ لحم یانعم هب لَمعفَمم نزو رب تسا ناکم مسا ،نکسم
 یاهاضف لباقم رد هک تسا ییاج .(54 :1379 ،یدمحمروپ) دنکیم یگدنز نآ رد ناسنا هک دنیوگیم یناکم هب حالطصا
 یارب تیلاعف و راک زا یشان یوهایه زا رود هنازور شلات زا سپ مدرم هک تسا یلحم .دراد رارق ادص و رس رپ و عونتم
 تسا یحرط ،رهم نکسم .لوزن و دورـف لحم ینعی زین لزنم ینعم .دـنروآیـم هانپ اجنآ هب ملاس تسیز و تحارتسا
 و نویلیم کی تخاس گرزب هژورپ بلاق رد هک هناخ دقاف و تعاضب مک دارفا ندش راد هناخ یارب مهن تلود طسوت

                                                                                                                                                               
1. Chen 
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 یارب اهنآ طیارش ،حرط نیارد دارفا مان تبث زا سپ هک تسارجا لاح رد ای و هدش ارجا ینوکسم دحاو رازه دصناپ
 هدش یفرعم نکسم ینواعت هب دنشاب مزال طیارش یاراد دارفا رگا و هدش یسررب حالصیذ نایرجم طسوت هناخ نتفرگ
 .(6 :1386 ،نومآ مزب) دوش هداد نایضاقتم لیوحت و هتخاس هناخ اهنآ یارب هدش نیعت هجو نتفرگ اب ات
 ،دمآرد مک راشقا هژیوهب و تلم داحآ یارب بسانم نکسم نیمأت یارب یزاسرتسب و هنیمز داجیا روظنم هب رهم نکسم 
 یاههورگ یزاسدنمناوت و یعامتجا تلادع هب لوصح یاتسار رد و نکسم نیمأت رما رد تلود یتیمکح شقن تیوقت
 و هچراپکی تیریدم لوصح ،یتیامح یاهداهن و زاسنکسم نیریخ ،نکسم یاهینواعت تیوقت درکیور اب دمآردمک
 هرصبت "د"دنب بلاق رد یزاسهوبنا تیاده و تیامح و ینوکسم دحاو ۀدش مامت تمیق رد نیمز مهس شهاک ،مجسنم
 تیاده و یزیرهمانرب یلوتم ناونع هب یزاسرهش و نکسم ترازو داهنشیپ اب روشک لک 1386 لاس هجدوب نوناق 6
 دقاف صاخشا زین همانرب نیا فده هورگ .دیسر ناریزو تایه بیوصت هب 1386 تشهبیدرا رد و هیهت ،نکسم شخب
 راک میسقت و ییادتبا لحارم یط زا سپ اتسار نیمه رد .دش نییعت ینایم و نییاپ یدمآرد یاهکهد یکلم نکسم

 هب ،نایضاقتم طیارش قیبطت زا سپ یزاسرهش و نکسم نامزاس .دیدرگ ماجنا نایضاقتم زا مانتبث ،هتفرگ تروص
 زا نکسم ثادحا و یزاسهدامآ تایلمع ات درک دهاوخ مادقا طوبرم نکسم ینواعت یارب زاین دروم نیمز صیصخت
 .(16 :1389 ،نکسم داصتقا و یزیرهمانرب رتفد) دوش ماجنا حالصیذ یرجم باختنا اب نکسم ینواعت قیرط
 ییاتسور یاهترجاهم
 نیا یاهلداعم .دش هدرب راک هب یسیلگنا 1ماهارگ طسوت یدالیم 1892 لاس رد راب نیلوا یارب ییاتسور ترجاهم 
 ،اهاتسور کرت ،ییاتسور یچوکنورب ،یلخاد چوک :زا دناترابع دندرگیم رکذ نوگانوگ عبانم رد هک ترابع
 نیا اب .(1 :1369 ،هیتیپ) نیمزرس کرت تیاهن رد و رهش هب اتسور یچوکنورب ،اهاتسور ندش یلاخ ،یزیرگاتسور
 مه زونه و درادن دوجو یریگهزادنا یارب یناسکی هار اریز ،تسین تسد رد یاهناگی فیرعت ترجاهم یارب ،دوجو
 موهفم ،یلکروط هب یلو ،تسا هتفرگن رارق یمومع قفاوت رد ،دشاب یریگهزادنا دنیآرف زا غراف هک ترجاهم زا یفیرعت
 یاهترجاهم .(82 :1370 ،یاربوا) تسا تیلاعف و نامز ،هاگتماقا ،ناکم رد رییغت هژیو دعب راهچ ۀدنریگرب رد ترجاهم
 یاهدیدپ دوخ هب دوخ ترجاهم هچرگا .تسا هدوب حرطم ترجاهم مهم عاونا زا یکی ناونعهب هراومه یرهش -اتسور
 نوگانوگ یاههنیمز رد یتیمورحم یاهتسبنب زا تفرنورب یارب یلح هار ناونعهب هاگ یتح و دوشیمن بوسحم یفنم
 رهش رد تاناکما صیصخت رد لداعت مدع و اهیزیرهمانرب رد تقد مدع هـک تـسا هتکن نیا روآ دای اما ،دوشیم حرطم
 و یکیناکیم) تسا هتخاس حرطم نودمریغ و هیوریب ترجاهم یاهدمایپ زا یکی ناونعهب ار ینیشنهیشاح ،اتسور و
 دشابیم حرطم یداصتقا ۀعسوت دنیآرف کفنیال ءزج ناونعهب اهرهش هب اهاتسور زا ترجاهم .(27 :1391 ،نادنموزرآ
 فیرعت تعنص هب یزرواشک شخب زا راک یورین لاقتنا لداعم ار یداصتقا ۀعسوت ،نانادداصتقا یخرب هک یاهنوگهب
 اهرهش هب ترجاهم یلصا لماع ار ناییاتسور رقف 2نوسردنا .(375 :1961 ،سینار و یف ؛ 1954:150 ،سیئول) دنیامنیم
  .(2 :2002 ،نوسردنا) دنوشیم اهرهش هناور رقف زا یشان یاهبیسآ زا رارف یارب ناییاتسور هک تسا دقتعم و دنادیم

                                                                                                                                                               
1. Graham. 
2 . Anderson 
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 یارب و تسا یلیلحت –یفیصوت عون زا شور رظن زا و یدربراک یاهشهوژپ عون زا فده ظاحل زا رضاح شهوژپ
 ،قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدش هدافتسا (هبحاصم و هدهاشم ،همانشسرپ) ینادیم یاهشور زا تاعالطا یروآدرگ
 یفرب هلولگ یریگهنومن ساسا رب هک تسا 1395 ات1391 یاهلاس لصاوف رد مالیا رهش هب ییاتسور نیرجاهم لماش
 هک دمآ تسدهب 678/0 خابنورک یافلآ شور زا هدافتسا اب قیقحت ۀمانشسرپ ییایاپ حطس .دمآ تسدهب راوناخ 86 دادعت
 و (رایعم فارحنا ،نیگنایم) یفیصوت رامآ تروص هب تاعالطا لیلحت و هیزجت شور .تسا الاب دامتعا بیرض رگنایب
 یاهمانشسرپ ،بولطم جیاتن هب یبایتسد روظنم هب و ساسا نیارب .تسا هتفرگ تروص (نمدیرف و t یاهنومزآ) یطابنتسا
 هب طوبرم فرعم 4 رد مالیا رهش هب ییاتسور یاهترجاهم رب رهم نکسم یاههژورپ تارثا یسررب تهج هتخاسققحم
 رد "یتلود یاههبوصم و یتراظن متسیس" صخاش هب طوبرم فرعم 4 و "یکناب تالیهـست زا یدـنمهرـهب" صخاش
  دیتاسا اب هرواشم زا سپ هک دش نیودت
 دیدرگ ظاحل همانشسرپ ییاهن نیودت رد و دمآ تسدهب ییاهن یاهفرعم ،هطوبرم عوضوم رد صصختم ناسانشراک و
  .(1 لودج)

 شهوژپ یاهفرعم و اهصخاش ،اههفلوم -1 لودج 

 

 

 

 

 
 

 1395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یسررب دروم هقطنم یفرعم
 یلامـش ضرـع هـقیقد 38 و هـجرد 32 و یقرش لوط هقیقد 26 و هجرد 46 رد ییایفارغج عقوم رظن زا مالیا رهش 
 زا رهش نیا عافترا .دراد رارق ناریا برغم و مالیا ناتسا یبرغ لامش رد ییایفارغج تّریعقوم رظن زا و تسا هدش عقاو
 هنماد رد عبرتمولیک 25 تحاسم هب یتشد یقرش لامش رد و یناتسهوک یاهرد رد رهش نیا .تسا رتم 1363 ایرد حطس
 ساسا رب مالیا رهش .(74 :1386 ،یکلم و ریلد هدازنیسح) .تسا هدش عقاو سرگاز لابج هلسلس زا هوکریبک یبونج
 87221 تیعمج دادعت نیا زا هک دشابیم راوناخ 42613 بلاق رد رفن 172213 لداعم یتیعمج یاراد 1390 یرامشرس
 نکسم یاههژورپ .(1390 ،ناریا رامآ زکرم) دشابیم 62/102 یسنج تبسن رگنایب هک تسا نز رفن 84992 و درم رفن
 هدیدرگ عقاو رهش نیا یقرش لامش علض رد و مالیا رهش (نیژیو) نازابناج ۀلحم رد شهوژپ نیا ۀعلاطم دروم رهم
  (1 لکش) تسا
 نیا .دوب هدش هیهت زین نآ یلیصفت حرط و زاغآ 1386 لاسرد هقطنم نیا یزاسهدامآ حرط دوجوم قباوس هب هجوت اب

 اب ینیمز رد هک دنشابیم ینوکسم دحاو 1906 و ینامتخاس کولب 79 لماش و رهم نکسم یاهینواعت بلاق رد تیاس
 هورگ هس رد (نیژیو) نازابناج مانب یاهقطنم رد مالیا رهش قرش لامش هقطنمرد عبرم رتم 25000 رب غلاب تحاسم

 صخاش فرعم دادعت

4 

 رهم نکسم ینویلیم 5/22 ماو

 رهم نکسم تالیهـست
 رهم نکسم ماو (یدصرد 4) نییاپ دوس

 رهم نکسم ماو هلاس 20 و 15 تدم دنلب تخادرپزاب

 رهم نکسم ماو طسق تخادرپ زاب ندش یناکلپ

4 

 تالیهست زا یدنمهرهب طیارش دـنب هب تلود یهجوت مک ای مدع

 یاههبوصم و یتراظن متسیس
 یتلود

 رهم نکسم لاقتن ا و لقن یزاسدازآ هبوــصم

 هلاس 99 تروصهب هراجا اب نیمز یراذگاو

  یجیردت هویش هب نکسم تخاس هنیزه تخادرپ

 لک دادعت 8
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 عورش 1388 لاس رد و زاغآ 1386 لاسرد هقطنم نیا یزاسهدامآ حرط هک (2 لودج) یدنمراک و یرگراک ،دازآ لغاشم
 ،ناراکمه و نایرفعجریم) دندیدرگ راذگاو ناشنابحاص هب و هدیدرگ لیمکت اههژورپ1391 لاس رد .دناهدش تخاس هب

 .(1395 ،مالیا ناتسا یزاسرهش و هار نامزاس هب یروضح هعجارم و ؛5 :1395

 
 ناگدنراگن :عبنم مالیا رهش ةعلاطم دروم رهم نکسم یاههژورپ تیعقوم .1لکش

 لغاشم هورگ کیکفت هب مالیا رهش نازابناج هلحم رهم نکسم یاهدحاو دادعت .2 لودج

 کولب دادعت هورگ
 دادعت
 دحاو

 هژورپ عورش خیرات یراذگاو تیعضو
 نایاپ خیرات

 هژورپ
 هنومن دادعت

 14 1391 1388 هدش یراذگاو 1080 45 نادنمراک

 11 1391 1388 هدش یراذگاو 154 6 نارگراک

 61 1391 1388 هدش یراذگاو 672 28 دازآ لغاشم

 86 - - - 1906 79 لک

 1395 ،مالیا ناتسا یزاسرهش و هار نامزاس :عبنم

 اههتفای

 لیکشت نانز ار (دصرد 14) رفن 12 نادرم ار ییاتسور رجاهم ناگدنوش شسرپ (دصرد 86) رفن 74 ،یسررب نیا قباطم
 (دصرد 6/25) رفن 22 ،دنتشاد نس لاس 30 ات 20 نیب (دصرد 8/48 ) رفن 42 ،رجاهم یوگخساپ 86 عومجم زا.دنهدیم
 .دنتشاد لاس 60 زا شیب (دصرد 3/9) رفن 8 و ،لاس 60 ات 41 ینس هورگ رد (دصرد 3/16) رفن 14 ،لاس 40 ات 31 نیب
 ،دنراد نتشون و ندناوخ داوس (دصرد 6/11) رفن 10 ،دنتسه داوسیب (دصرد 8/5 ) رفن 5 ،رجاهم نایوگخساپ نیب زا

 کردم یاراد (دصرد 7) رفن 6 ،دنتشاد ملپید کردم (دصرد 29) رفن 25 ،لکیس کردم یاراد (دصرد 7) رفن 6
 نیرجاهم أدبم تیاهن رد .دندوب ،رتالاب و سناسیلقوف (دصرد 5/10) رفن 9 ،سناسیل (دصرد 29) رفن 25 ،ملپیدقوف
  .دشابیم 3 لودج ساسا رب مه ییاتسور

 ییاتسور نارجاهم أدبم -3 لودج

 1395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 دادعت اتسور ناتسرهش دادعت اتسور ناتسرهش

 18 ربهنهپ ،گنترس کرهش ،سمشاباب ،دابآتانق ،بارس ،هلغاب ناوریس
 مالیا

 ،دوبکهمشچ ،ناولتم ،ولمچرس ،هلبق ،رازلگ ،دابآناطلس
 دابآرفعج ،بالوط

26 
 8 یلفس هریجنز ،ایلعهریجنز ،یرظندیص ،همدگ لوادرچ

 ناویا
 ،یشله راثن ،ایلع لکلک ،رهچوک ،هانپریش ،لاچهپق ،روخلج

 نیژام کلم هباروش
12 

 ،لوداشوخبارگ ،دنولیلخ ملکرس ،یرو ،دابآزاین یهاشکلم
 هناتسوب ،ایلع لگلگ ،ناکدرگمچ ،کلکئرو

22 

 48 لک لک 38  86 :لک



 1397 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متشه لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 188

 جیاتن

 .؟دناهدوب رثوم رهش هب نایئاتسور ترجاهم رب رهم نکسم یاههژورپ اب طبترم یکناب تالیهست ایآ :لوا لاوس
 ینویلیم 5/22 ماو» یاهصخاش ریثأت نازیم نیگنایم ،مالیا رهش ییاتسور نیرجاهم هاگدید زا هک دهدیم ناشن اههتفای 
 یناکلپ» ،«رهم نکسم ماو هلاس 20 و 15 تدم دنلب تخادرپزاب» ،«رهم نکسم ماو (یدصرد 4) نییاپ دوس» ،«رهم نکسم
 0581/4و 7907/3 ،1047/4 ،1395/4 ،2442/4 اب ربارب بیترت هب «یلک» و «رهم نکسم ماو طسق تخادرپ زاب ندش
 .(4 لودج) تسا اهصخاش یمامت رد طسوتم زا رتالاب هک تسا هدوب

 t هرامآ ساسا رب ییاتسور نارجاهم هاگدید زا مالیا رهش هب ترجاهم ۀزیگنا رب تالیهـست زا یدـنمهرـهب ریثأت .4 لودج

 
 
 
 

 شهوژپ یاههتفای : عبنم
 
 یاههژورپ یکناب تالیهست ریثأت نازیم نیگنایم نیب ییاتسور نیرجاهم هاگدید زا ،دهدیم ناشن 7 لودج هک هنوگ نامه 
 یرادانعم توافت 05/0 افلآ حطس رد هعلاطم دروم یاهفرعم رد مالیا رهش هب نایئاتسور ترجاهم ۀزیگنا رب رهم نکسم
 طوبرم نیرتمک و «رهم نکسم ینویلیم 5/22 ماو » فرعم هب طوبرم یاهبتر نیگنایم نیرتشیب ،نیب نیا رد .دراد دوجو
 .(5 لودج) تسا اهصخاش یمامت رد طسوتم زا رتالاب هک دشابیم «ماو طسق تخادرپ زاب ندش یناکلپ » فرعم هب

 نمدیرف هرامآ ساسا رب یرهش -اتسور یاهترجاهم رب رهم نکسم یکناب تالیهست ریثأت نیگنایم توافت یرادانعم .5 لودج 

 
 
 
 
 
 
 

 دصرد 5 حطس رد یرادانعم ،شهوژپ یاههتفای : عبنم
 

 رثوم رهش هب نایئاتسور ترجاهم رب رهم نکسم یاههژورپ اب طبترم یتلود یاههبوصم و یتراظن متسیس ایآ :مود لاوس
 ؟دناهدوب
 یهجوت مک ای مدع» یاهصخاش ریثأت نازیم نیگنایم ،مالیا رهش ییاتسور نیرجاهم هاگدید زا هک دهدیم ناشن اههتفای 
 هراجا اب نیمز یراذگاو» ،«رهم نکسم لاقتنا و لقن یزاسدازآ ۀبوــصم» ،«تالیهست زا یدنمهرهب طیارش دـنب هب تلود

 یرادانعم حطس  یدازآ هجرد t رادقم نیگنایم N فرعم
 000/0 85 121/41 2442/4 86  رهم نکسم ینویلیم 5/22 ماو
 000/0 85 961/26 1395/4 86  رهم نکسم ماو (یدصرد 4) نییاپ دوس
 000/0 85 568/27 1047/4 86  ماو هلاس 20 و 15 تدمدنلب تخادرپزاب
 000/0 85 268/26 7907/3 86  ماو طسق تخادرپ زاب ندش یناکلپ
 000/0 85 646/28 0581/4 86 یلک

 فرعم یناوارف یددع نیگنایم یاهبتر نیگنایم
 تالیهست زا یدنمهرهب طیارش هب تلود یهجوت مک 86 1744/4 42/5
 رهم نکسم لاقتنا و لقن یزاسدازآ هبوــصم 86 5349/3 35/3
 هلاس 99 تروصهب هراجا اب نیمز یراذگاو 86 4302/4 08/5
 رهم نکسم تخاس هنیزه یجیرت تخادرپ 86 3918/4 05/5
 یلک 86 1328/4 30/3

 رئوکسا یاک 084/229
 یدازآ هجرد 7
 یرادانعم حطس 000/0
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 ،4302/4 ،5349/3 ،1744/4 اب ربارب بیترت هب «یلک» و « رهم نکسم تخاس هنیزه یجیرت تخادرپ» ،«هلاس 99 تروصهب
 .(6 لودج) دشابیم طسوتم دح زا رتالاب یگمه هک 1328/4و 3918/4

 t ۀرامآ ساسا رب ییاتسور نیرجاهم هاگدید زا رهم نکاسم یاههژورپ ینوناق یاههبوصم و یتراظن متسیس -6 لودج

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یاههبوصم و یتراظن متسیس صخاش نیگنایم نیب ییاتسور نیرجاهم هاگدید زا ،7 لودج نمدیرف نومزآ ساسارب 
 توافت 05/0 افلآ حطس رد هعلاطم دروم یاهصخاش همه رد ییاتسور نیرجاهم هاگدید زا رهم نکاسم یاههژورپ ینوناق
 99 تروصهب هراجا اب نیمز یراذگاو» فرعم هب طوبرم یاهبتر نیگنایم نیرتشیب ،نیب نیا رد .دراد دوجو یرادانعم
 .(7 لودج) دشابیم «رهم نکسم لاقتنا و لقن یزاسدازآ هبوــصم » فرعم هب طوبرم نآ نیرتمک و « هلاس

 نمدیرف هرامآ ساسا رب ییاتسور ترجاهم رب یتلود یاههبوصم و یتراظن متسیس نیگنایم توافت یرادانعم -7لودج 

 
 
 
 
 

 1395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یریگهجیتن و ثحب

 فرعم اب طابترا رد و لوا لاوس اب هطبار رد ،رهش هب ییاتسور یاهترجاهم رب رهم نکسم یاههژورپ تارثا یسررب رد 
 طوبرم یاهفرعم نایم رد هک تشاد ناعذا یتسیاب ،"رهش هب راوناخ ترجاهم رب رهم نکسم ینویلیم 5/22 ماو ریثأت"
 تخاس یارب هدش مامت تمیق رب ار ریثأت نیرتالاب فرعم نیا رهم نکسم یاههژورپ اب طبترم یکناب تالیهست صخاش هب
 زا شیب تسا هتسناوت نکسم ماو ینویلیم 5/22 ماو ،نکسم ناسانشراک یاهدروآرب قبط و دراد ار نیرجاهم نکسم
 ار نآ و ناکلام ار هیقب دصرد 30 دودح ًاابیرقت و دهد رارق ششوپ ار رهم نکسم نامتراپآ تخاس ۀنیزه دصرد داتفه
 نیرجاهم هک اجنآ زا ،اذل .دنتخادرپیم ناراکنامیپ هب هژورپ تخاس لیمکت تدم لوط رد یجیردت تروص هب مه
 ماو نیا دنشاب هدومن یرادیرخ یرهش نیکلام زا ای دنشاب اهدحاو نیا یلصا کلام ناشدوخ هک نیا زا معا ییاتسور
 ریثأت ،نومزآ جیاتن هب هجوت اب ،نیاربانب .دنوش نکسم بحاص رهش رد ات دادیم رارق نانآ رایتخا رد ار یبسانم تصرف
  .تسا هدش یبایزرا 3 یرظن طسوتم دح زا رتالاب رهش هب ییاتسور یاهراوناخ ترجاهم رب صخاش نیا

 فرعم یناوارف یددع نیگنایم یاهبتر نیگنایم
 تالیهست زا یدنمهرهب طیارش هب تلود یهجوت مک 86 1744/4 42/5
 رهم نکسم لاقتنا و لقن یزاسدازآ هبوــصم 86 5349/3 35/3
 هلاس 99 تروصهب هراجا اب نیمز یراذگاو 86 4302/4 08/5
 رهم نکسم تخاس هنیزه یجیرت تخادرپ 86 3918/4 05/5
 یلک 86 1328/4 30/3

 رئوکسا یاک 084/229
 یدازآ هجرد 7
 یرادانعم حطس 000/0

 یرادانعم حطس یدازآ هجرد t رادقم نیگنایم N فرعم
 000/0 85 541/37 1744/4 86 تالیهست زا یدنمهرهب طیارش هب تلود یهجوتمک
 000/0 85 329/32 5349/3 86 رهم نکسم لاقتنا و لقن یزاسدازآ هبوــصم

 000/0 85 247/46 4302/4 86 هلاس 99 تروصهب هراجا اب نیمز یراذگاو
 000/0 85 597/28 3918/4 86 رهم نکسم تخاس هنیزه یجیردت تخادرپ

 000/0 85 597/28 1328/4 86 یلک
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 ،رهش هب راوناخ ترجاهم رب "رهم نکسم ماو (یدصرد 4) نییاپ دوس ریثأت" فرعم هک تخاس راکشآ قیقحت جیاتن 
 ثعاب نییاپ دوس دص رد اریز ،تسا هدیدرگ یبایزرا رهش هب نایئاتسور ترجاهم رب راذگ ریثأت مهم لماوع زا یکی
 ار ینوکسم دحاو ۀدش مامت تمیق تیاهن رد و دننک لبقت یتحار هب ار نآ تخادرپزاب ناکما نارجاهم ات تسا هدییرگ
 قیوشت رب یمهم ریثأت رهم نکسم ماو (یدصرد 4) نییاپ دوس ،لیلد نیمه هب ؛دروایب نییاپ یاهجوت لباق نازیم هب
 .تسا هدش یبایزرا 3 یرظن نیگنایم زا رتالاب و تسا هدوب باذج نانآ یارب و تسا هتشاد رهش هب نارجاهم
 هب ییاتسور یاهراوناخ ترجاهم رب "رهم نکسم ماو هلاس 20 و 15 تدم دنلب تخادرپزاب" فرعم ریثأت یسررب رد 
 یلو تسا هدوبن رثؤم رهش هب ییاتسور یاهراوناخ ترجاهم رب رکذلاقوف یاهفرعم ۀزادنا هب فرعم نیا دنچ ره ،رهش
 3 یرـظن نیگناـیم زا رتالاب و هدوب رثؤم رهش هب ترجاهم رب نایئاتسور قیوشت رب اهنآ اب یدایز نادنچ هن فالتخا اب
 لمحتم ار یرتمک راشف ییاتسور یاهراوناخ هک دوشیم ثعاب اهماو ینالوط تخادرپ زاب هک اریز .تسا هدش یبایزرا
 طاسقا غلبم و دوشیم نکشرس ییاتسور راوناخ تخادرپزاب ییاناوت یور رب لاس 20 ای 15 یط رد راشف نیا و دندرگ
 .دهدیم شیازفا ار اهراوناخ ندشرادهناخ ناوت و دنکیم رتمک ناگدنریگ ماو یارب ار تالیهست
 هک دمآ تسد هب یلبق فرعم هب هیبش یجیاتن ،"رهم نکسم ماو طسق تخادرپ زاب ندش یناکلپ" فرعم اب هطبار رد 
 راشف نایضاقتم هب و دوشیم رتناسآ طاسقا تخادرپزاب یناکلپ شور اب .تسا هدش یبایزرا 3 یرـظن نیگناـیم زا رتالاب
 رادقم نیرتمک زا اهراوناخ و دهدیم شیازفا ار اهراوناخ ندشرادهناخ ناوت و دوشیم دراو طسق تخادرپ یارب یرتمک
 دمآرد ای قوقح ندش هفاضا اب نامزمه تخادرپزاب یاهلاس یط و دنیامن طاسقا تخادرپزاب هب عورش طسق غلبم نکمم
  .دباییم شیازفا زین طسق رادقم ،راوناخ هنالاس
 جیاتن ،رهش هب ییاتسور یاهراوناخ ترجاهم رب "رهم نکسم تخاس هنیزه یجیردت تخادرپ" فرعم ریثأت یسررب رد 
 .تسا هدش یبایزرا 3 یرـظن نیگناـیم زا رتالاب و هدوب رثؤم رهش هب ترجاهم رب نایئاتسور قیوشت رب هک تخاس مولعم
 اریز تسا نکاسم زا عون نیا رد تنوکس و رهش هب ناییاتسور بیغرت رب رثؤم یاهقوشم نیرتمهم زا یکی فرعم نیا
 رهش رد ناکسا و ترجاهم یارب یلام عسو مدع ،نامز لوط رد یارب ناییاتسور یلصا تالکشم زا یکی هک ییاجنآ زا
 تمیق اب یرهش کلام زا رهم نکسم یاهنامتراپآ زا یکی زایتما دیرخ اب ادتبا بلغا ییاتسور رجاهم اذل تسا هدوب
 نامتراپآ تخاس هنیزه یجیردت تخادرپ اب سپس و هدش رهش رد لزنم کی بحاص هوقلاب تروص هب دناوتیم ،کدنا
 هک دروآ اجب نیبامیف دادرارق قبط رب ار تخاس یاههنیزه یمامت ،تخاس مامتا نامز ات و لاس ود لقادح لوط رد
 ناسآ و نکشرس اههام لوط رد تخاس هنیزه تخادرپ "رهم نکسم ماو طسق تخادرپ زاب ندش یناکلپ" فرعم دننامه
 اهراوناخ ندشرادهناخ ناوت و دوشیم دراو ینوکسم دحاو تخاس هنیزه تخادرپ یارب یرتمک راشف نایضاقتم هب و هدش
 قیوشت رب رهم نکسم تخاس هنیزه یجیردت تخادرپ ،نومزآ جیاتن هب هجوت اب ًااتیاهن ،نیاربانب .دهدیم شیازفا ار
 .تسا هدش یبایزرا 3 یرـظن نیگناـیم زا رتالاب و هدوب رثؤم رهش هب ترجاهم رب نایئاتسور
 ناعذا یتسیاب ،"هلاس 99 تروصهب هراجا اب نیمز یراذگاو" فرعم اب طابترا رد و مود لاوس هب طوبرم حیضوت رد  
 مامت یاهب دصرد 50 نیمز ًاالومعم ،یصخش تروص هب نکسم تخاس رد هکنیا تهج هب فرعم نیا عقاو رد هک دومن

 صاصتخا و تسا هتفرگ رارق ییاتسور نارجاهم دایز هجوت دروم دهدیم صاصتخا دوخ هب ار نکسم تخاس ۀدش
 نییاپ تدش هب رهم نکسم یاههژورپ یاهدحاو ۀدش مامت تمیق هک تسا هدش بجوم رهم نکاسم هب ناگیار نیمز
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 طسوتم دح زا رتالاب و دروآ تسدهب ار یرتالاب ریثأت نیگنایم ،اهفرعم رگید هب تبسن هک تسا یعیبط ،نیاربانب ؛دیایب
  .تسا هدش یبایزرا 3 یرظن
 رد هکنیا هب تیانع اب ،"تالیهست زا یدنمهرهب طیارش هب تلود یهجوت مک" فرعم اب هطبار رد تخاس راکشآ قیقحت  
 هک دوب هدرک فیرعت نایضاقتم یارب یلصا طرش 4 ،نوناق قبط مهن تلود ،نکسم یاهدحاو یارب مان تبث عورش نامز
 درف هکنیا زا دناترابع طورش نیا هک دنوش دنمهرهب رهم نکسم زا دنناوتیم دارفا ،طیارش نیا ندوب اراد تروص رد
 یاهنارای ماو ای و نامتخاس ،ینامتراپآ دحاو ،نیمز لماش یتلود تاناکما هنوگچیه 57 لاس هام نمهب 22 زا دیاب یضاقتم
 1 زا لبق هکنیا رگم دشاب نکسم تیکلام دقاف هکنیا مود ،دشاب زبس درف «ج» مرف یترابع هب ای دشاب هتفرگن نکسم
 نکاس هکنیا مراهچ و دشاب راوناخ تسرپرس ای لهأتم موس ،دشاب تیکلام دقاف و هدومن دنس لاقتنا 84 لاس هامنیدرورف
 «ج» مرف لوا 87 لاس زا یتسیاب هدش رکذ نیناوق رب رتقیقد لرتنک یارب ،ناسانشراک رظن قبط هتبلا هک ؛دشاب رهش نآ
 لوا زا نوچ و هدوب سکعرب راک لاور هنافسأتم یلو دیدرگیم ذخا تامالعتسا ریاس سپس دشیم لرتنک یضاقتم
 هدشن لرتنک عقوم هب و یتسرد هب رهم نکسم زا یرادروخرب تهج دارفا طیارش دناهتفرگن لکش یبوخ هب اهینواعت
 یاهفرعم زا دعب و تسا هدشن نایئاتسور طسوت اهدحاو هنوگ نیا دیرخ هار دس ینوناق عنام هنوگ چیه ،نیاربانب ؛تسا

 زا رتالاب و هتشاد ار رهش رب رجاهم ناییاتسور بیغرت رب ریثأت نیرتالاب ،"هلاس 99 تروصهب هراجا اب نیمز یراذگاو"
 .تسا هدش یبایزرا 3 یرظن نیگنایم
 نکسم لاقتنا و لقن یزاسدازآ هبوــصم" فرعم هتشاد رهش هب نایئاتسور قیوشت رب ار ریثأت نیرتمک هک یفرعم نیرخآ  
 هب نایئاتسور قیوشت رب ار ریثأّلت نیرتمک دیسر تلود بیوصت هب 1392 لاس رد هکنیا تهج هب هبوصم نیا .تسا "رهم
 یرتالاب ریثأت بتارم هب دشیم بیوصت رهم نکسم یاهدحاو ثادحا عورش لیاوا نامه زا رگا یلو تسا هتشاد رهش
 و دناهدومن ترجاهم هب مادقا 1392 لاس زا لبق ،هعلاطم دروم ییاتسور رجاهم نایوگخساپ بلغا اریز ؛تشاد یپ رد ار
 ؛دنک بسک یرتمک یددع نیگنایم هدش بجوم هک دناهداد صاصتخا فرعم نیا هب ار هرمن نیرتمک نایوگخساپ بلغا
 1392 لاس زا دعب دوریم نامگ یلو هتشاد یلبق یاهفرعم هب تبسن یرتمک ریثأت هبوــصم نیا دنچ ره ،دوجو نیا اب
 .تسا هدش یبایزرا 3 زا رتالاب یرظن نیگنایم ظاحل زا هک هتشاذگ یاج رب ار دوخ ۀجوت لباق ریثأت
 یاههژورپ یکناب تالیهست ریثأت ،شهوژپ جیاتن زا لصاح یاههتفای ساسا رب هک میسریم هجیتن نیا هب ًااتیاهن ،لاح ره هب 
 ترجاهم رب رهم نکاسم یاههژورپ اب طبترم یتلود یاههبوصم و یتراظن دمآراکان متسیس نینچمه و رهم نکاسم
 .دناهدوب رثوم رهش هب نایئاتسور
 ،قیقحت نیا جیاتن اما تسا هدش هتخادرپ نآ هب رتمک نیا زا شیپ هک تسا یعوضوم رضاح ۀلاقم عوضوم دنچ ره
 نایئاتسور ترجاهم رب شریثأت و رهم نکسم ۀنیمز رد هک یاهباشم ًاابیرقت تاقیقحت جیاتن اب ار یاهجوت لباق ییوسمه
 ییازمرج داعبا ناونع اب (1393) خسار روپنابرق و یئاباب هلیسوب هک یشهوژپ ،لاثم ناونعهب .دراد ار هتفرگ ماجنا رهش هب

 یتیعمج مکارت یاهصخاش نتشاد اب رهم نکسم ،یتخانش موب دعب زا هک دهدیم ناشن دناهداد ماجنا رهم نکسم تسایس
 هک لماوع نیا .دراد رارق یزیخمرج یالاب رطخ ضرعم رد دارفا ترجاهم هب ندز نماد و ینیزگییادج و کیکفت ،الاب
 یارب ار یدنیاشوخ قفا دریگیم تاشن نکسم رما رد هبناج همه و عماج ۀعلاطم مدع و یگدزباتش زا دسریم رظن هب
 یارب ،رما نایلوتم یوس زا یاهناسانشراک ریبادت تسا هتسیاش نیاربانب .دنکیمن میسرت هعماج نکسم تمالس تیعضو
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 للع یتخانشهعماج و یتخانشموب لماوع لیلحت زا سپ هلاقم نیا .ددرگ ذاختا یتیعضو نینچ هب ندیسر زا یریگولج
 ،دیامنیم داهنشیپ ازمرج یاهتیعقوم زا تفر نورب یارب زین ار ییاهراکهار ،رهم نکسم تسایس اب نآ قابطنا و مرج
 هک ییاههماننییآ و نیناوق یارجا دنور رب قیقد تراظن لامعا قیرط زا رهم نکسم حرط ۀیلوا فادها هب یدنبیاپ ریظن
 دناوتیم هک نافلختم اب دروخرب یارب ییاهارجا تنامض عضو نینچمه و دوب هدش عضو رهم نکسم یراذگاو یارب ًاادتبا
 تافارحنا و میارج شهاک تیاهن رد و یگنهرف تاضراعت شهاک نآ عبت هب و اهرهش هب ترجاهم دننام یدراوم شهاک هب
 اب یدایز ییوسمه شهوژپ نیا جیاتن ،نینچمه .تسا هعلاطم تسد رد قیقحت جیاتن یاتسار رد هک دنکب ینایاش کمک
 یدروم هعلاطم) رهم نکسم یعامتجا یاههبنج یسررب" ناونع اب (1390) ناراکمه و یناجنز طسوت هک یقیقحت جیاتن

 ناتسرهش دازآ رهم نکسم نایضاقتم زا هک دش صخشم قیقحت یاههتفای ساسا رب .تسا هدش ماجنا "(جرک ناتسرهش
 هاگیاپ یاراد ،ناشلاغتشا تیعضو و دمآرد نازیم و ناشتالیصحت حطس هب هجوت اب ،راوناخ تسرپرس نادرم ،جرک
 و هدرک ناکم لقن جرک هب نالک ریغ یاهرهش و اتسور زا هک دنتسه رجاهم یدارفا و دنتسه نییاپ یداصتقا و یعامتجا
 تهج زا ار یاهجوت لباق ییوسمه رضاح شهوژپ جیاتن ،یجراخ تاقیقحت نایم زا ًااتیاهن و .دنراک یایوج و راکیب

 1(2006) دوخ شرازگ نیرخآ رد هک نتگنشاو یناف داینب قیقحت جیاتن اب دمآردمک راشقا یارب نکسم یزیرهمانرب تسکش
 هفرص هب نورقم نکسم تخاس یحارط یاهشلاچ یسررب هب 2(وگتفگ یرازگرب :هفرص هب نورقم یحارط" ناونع اب
 مهس ،یوق لیسناتپ ناونع هب دناوتیم هناحارط رکفت و یحارط ،حارط هک درکیور نیا اب یحارط نیا .تسا هتخادرپ
 یحارط لح هار یارب اهشلاچ یسررب هب ،دشاب هتشاد تدم دنلب رد هفرص هب نورقم یاهحرط تیقفوم رد ییازسب
 ییارجا هاگدید زا مه و یرظن هاگدید زا مه اهدمآردمک نکسم یاهحرط رضاح لاح رد هک دریگیم هجیتن و دزادرپیم
 .تسا هدروخ تسکش
  عبانم
 .ص 166 ،یعامتجا نیمأت و راک هسسؤم :نارهت ،داشرا گنهرف همجرت .هعسوت و ینیشنرهش ،ترجاهم .(1370) گنیس تیجرامآ ،یاربوا

-56 صص ،9 هرامش .یرفیک قوقح شهوژپ ۀلجم .رهم نکسم تسایس ییازمرج داعبا .(1393) میرم ،خسار روپنابرق ؛یلع دمحم ،یئاباب
33. 

 .ص 110 ،سونو رشن :نارهت ،رهم نکسم یاهینواعت تیریدم و لیکشت هوحن ،(1386)یلع ،نومآمزب
 34 -هرامش ،متسیب لاس ،یدابآ همانلصف ،رفن 25000 ریز یاهرهش رد رهم نکسم حرط رب یرورم .(1389)رصان ،یدهاش و ربکا ،راکزیهرپ

 .44-50 تاحفص ،(69 یپایپ)
 .ص 163 ،تمس تاراشتنا :نارهت ،نکسم یزیرهمانرب .(1379) اضردمحم ،یدمحمروپ
 لاس .ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن .ناجنز رهش رهم نکسم یاههژورپ یبایزرا .(1393) دمحا ،یدسا و اضردمحم ،یدمحمروپ

 .177-192صص ،33 هرامش ،مهدراهچ
 .ص 127 ،ملق تاراشتنا :نارهت ،یشاکینموم دمحم همجرت .ناییاتسور ترجاهم .(1369) ناژ ،هیتیپ

-1382 ههد یط مالیا رهش یلیصفت و عماج حرط رد یرهش یضارا یربراک تارییغت یسرر (1388) دیعس یکلم ,میرک ریلد هداز نیسح
 .65-93 صص ،8 هرامش , 4 هرود ،یاهیحان ۀعسوت و ایفارغج همانلصف ،1372

                                                                                                                                                               
1 . Fannie Mae Foundation ، Washington ، DC ، Final Report 
2 . Affordable Design: Convening the Conversation 



 193 ...یاهترجاهم رب رهم نکسم یاههژورپ تارثا یسررب

-20صص ،48 و 47 یاههرامش .نکسم داصتقا همانلصف .نکسم شخب رد ون یدرکیور :رهم نکسم .(1389) نکسم داصتقا و یزیرهمانرب رتفد
11. 

 ،22 هرود .جرک ناتسرهش یدروم هعلاطم ،رهم نکسم یعامتجا یاه هبنج یسررب .(1390) دماح ،یدمحم ؛ ارهز ،راکلگ ؛هللابیبح ،یناجنز
 .89-117 صص ،7 هرامش

 .یروضح هعجارم ،نامتخاس و نکسم تیریدم دحاو .(1395) .مالیا ناتسا یزاسرهش و هار نامزاس
 نکسم هعسوت یراج یاهتسایس دقن اب بسانت رد ازنورد هعسوت بوچراچ یسانشزاب .(1390) دواد ،یمظاک و دیون ،یناوضر یدیعس

 .113-132 صص ،75 هرامش .یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ ،زنظن رهش :یدروم هنومن (رهم)
 شیامه نیلوا ،رهم نکسم رد یزیخ مرج شیازفا رب یدبلاک لماوع ریثات ،(1396) دیجم ،یزابهش ؛کباب ،ناوضر ؛دیمح ،دایب ؛ارهز ,یروعش

 ،ملع روآون ناشیدنا مه تکرش ،شیک ،یزاسرهش و یرامعم ،نارمع یسدنهم رد رادیاپ هعسوت یرسارس
https://www.civilica.com/Paper-ACUCONF01-ACUCONF01_042.html 

 فرش رهم نکسم یدروم هنومن) تمیق نازرا نکاسم رد یرادیاپ یجنس تیفیک ،(1393) ناوریس ،یمیحر ؛وتسرپ ،یرایدنفسا ؛یلع ,یئالع
 یژرنا ،یرگشدرگ ،نارمع ،یرامعم رادیاپ هعسوت و یزاسدنمناوت رد نیون یاهقفا یلم شیامه نیلوا ،(برغ دابآ مالسا ناتسرهش ،دابآ
-https://www.civilica.com/Paper ،هناتمگه تسیزطیحم نابایزرا نمجنا ،نادمه ،ییاتسور و یرهش تسیز طیحم و

DEVELOPMENT01-DEVELOPMENT01_014.html 
 ییاتسور ترجاهم یاهدمایپ و للع یقیفلت و یراتخاس تلاداعم لدم ،(1395) ربکایلع ،یتارب و تجح ،یرایزمرو ؛یلع ،یدسا ؛دالیم ،ینایک

 .339-358 صص ،2 ٔٔەرامش ،متشه  ٔٔەرود ،دنواهن ناتسرهش نایک شخب رد
 .1390 نکسم و سوفن یمومع یاه یرامشرس یلیصفت جیاتن ،ناریا رامآ زکرم
 داتسا ،ناریا یرهش یزیرهمانرب رد دیدج یاهرهش مود لسن ییایفارغج لیلحت ،دشرایسانشراک هماننایاپ .(1388) .انادنام ،داریدوعسم

 .زاوها نارمچ دیهش هاگشناد ،نایداجس دیهان :امنهار
 شناد همانلصف ،یعامتجا تینما و ینیشنهیشاح ،یرهش -اتسور یاهترجاهم رب یشرگن هاتوک .(1391) هیضار ،نادنموزرآ و داوج ،یکیناکم

  .26-47 ،2 هرامش ،لوا لاس .یبونج ناسارخ یماظتنا
 و یدربهار یاهتسایس همانلصف .ناریا رد نکسم رازاب رب رهم نکسم تارثا یسررب ،(1392) یفطصم ،روپ یفطصم و اضردمحم ،بذجنم

 .1-15 صص ،(3) 1 ،نالک

 هعسوت رب نآ تاریثأت و نکسم ناکم باختنا یسررب ،(13952) تحص ،یمساق و رغصا یلع ،یگیبروصنم ؛نیدلالامک دیس ،نایرفعجریم
 ،1395 هامرهم 13 و 12 ،ناریا رد نکسم هعسوت یاهتسایس شیامه نیمهدزناش .مالیا نانکراک رهم نکسم : یدروم هعلاطم ؛یرهش
 .1-12 صص ،نارهت هاگشناد داصتقا ۀدکشناد
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