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  هدیکچ
   .تسا هدش هتفریذپ  اهروشک    زا یرایسب رد لصا کی تروص هب یلم و یا   هقطنم حوطس رد یرگشدرگ هعسوت یارب یزیرهمانرب شور
 تسد رد یرگشدرگ همانرب قطانم و اهروشک زا یرایسب اما تسا فیعض قطانم زا یخرب رد اهتسای س و اهحرط یارجا زونه هچ رگا
  رارق دوخ رظن دم ار هلئسم نیا کیدزن یاهدنیآ رد  تسیابیم دناهدرکن ذاختا ار ییاه حرط نینچ نونکات هک ییاهروشک .دنراد هیهت
 یارب یزیر   همانرب هیهت            دنمزاین هک دنتمممسه ناریا رد یقطانم هل ج زا زمممشق هریزج هژیو هب و سراف جیلخ هقطنم رد عقاو ریازج  .دنهد
 رد یهاگیاج هچ زممشق هریزج هژیو هب نآ ریازج و سراف جیلخ هک تممسا نیا رممضاس هناقم یلممصا قاوممس .دنتممسه یرگممشدرگ هعممسوت
 ، ناریا رد یرگشدرگ  هعسوت یزیر     همانرب رد هک تسا نیا هناقم هیضرف ؟دنشاب هتشا    د یتسیاب ناریا رد یرگشدرگ هعسوت یزیرهمانرب
  و یلخاد یرگشدرگ       یاهرازاب اضاقت لماوع .دوش هتفرگ رظن رد اضاقت و هضرع لماوع اب طبترم ماظن کی ناونع هب دیاب یرگشدرگ
 و اهتیناعف هممضرع لماوع .دننکیم هدادتممسا تامدخ و ت یهممست ،یرگممشدرگ یاههبذاج زا هک دنتممسه یلیم نینکاممس و یلل نا نیب
  زشق هریزج هژیو هب نآ ریازج و سراف جیلخ رظن نیا زا زا هک دنت سه   تامدخ و ت یهست رگید و تماقا لیم یرگشدرگ یاههبذاج
 یرگممشدرگ یاممضاقت و هممضرع فرط ود رد دوجوم یاهلیممسناتپ هب هجوت اب هک دهدیم ناممشن هناقم نیا جیاتن .دنراد یاهژیو تیونوا
 و دنریگ رارق هج وت دروم یرگشدرگ یاهیزیر    همانرب رد یدج تروص هب یتسیاب قطانم نیا زشق هریزج هژیو هب سراف جیلخ ریازج
 و یاهناخباتک عبانم زا هدا       دتسا اب تسا هدش یعس نآ رد هک تسا یدیک رضاس قیقیت .دنوش هداد قاقتنا اهیزیر همانرب نتم هب هیشاس زا
 یرگممشدرگ هعممسوت یزیرهمانرب رد ار زممشق هریزج هژیو هب نآ ریازج و سراف جیلخ هاگیاج ی لع عبانم ریاممس زین و یممشهوژپ تالاقم
 .دیا ن نییبت و لیلیت ار یاضاقت و هضرع یاهلیسناتپ هب هجوت اب ناریا
  
 .مشق هریزج ،سراف جیلخ ریازج ،هعسوت ،یزیرهمانرب ،یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو
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   همدقم
  حطس رد لغ اش رفن 15 ره زا و دراد رارق ایند هنیزه مک و کاپ ،دمآردرپ یاه تعنص فیدر رد هزورما  مسیروت  تعنص
  ،یکینورت کلا مسیروت نوچمه یعونتم داعبا ایند  یرگشدرگ  تعنص یفرط زا . دنشابیم لاعف شخب نیا رد رفن کی ایند
 هب هجوت اب و  تیعضو نیا هب هجوت اب . تسا هتفای یخیرات و یگنهرف ، ییاتسور ، یشزرو ،ینامرد  مسیروت ، مسیروت وکا
 و  یناتساب یاههبذاج مهد هبتر و یعیبط یاههبذاج مجنپ هبتر یاراد یدرگناهج یناهج  نامزاس رامآ قبط ناریا هکنیا
 و یزرا دمآرد شیازفا موزل ،یراکیب یالاب خرن ، شرتسگ هب ور ناوج تیعمج هب هجوت اب نینچمه و  تسا یخیرات

 دمآرد شیازفا ،لماک  لاغتشا هب  ندیسر هنیمز دناوتیم  یرگشدرگ هزوح رد شیپزاشیب هجوت ،یجراخ یراذگهی امرس
 یاهزرم    نتسکش مهرد ،ایند  یاهروشک اب  هدنزاس و  هدرتسگ لماعت ،نایناهج هب یناریا گنهرف و ندمت یفرعم ،یزرا
 .(63 :1386 ،یرون و یعاجش) دنک مهارف ار یتیلقا و یموق
 و  میقتسم روط هب ایند رد  لغاشم  دصرد 13 دودح 1 یرگشدرگ یللملانیب  نامزاس  طسوت  هدش هئارا رامآ  دانتسا هب
 هداد  صاصتخا دوخ هب  لاغتشا هنیمز رد ار  تعنص نیلوا هاگیاج ،مقر نیا . دنتسه طابترا رد  یرگشدرگ اب  میقتسمریغ
  یلغش  تصرف  شش یللملانیب  رگشدرگ ره دورو هک م یبایمرد یرگشدرگ یللملانیب  نامزاس رامآ هب یرظن  اب .تسا
  یرگشدرگ ریزو زا لقن هب هک مینادب رگا اما ،دیایب نهذ زا رود و یندرکن رواب  رایسب رظن هب مقر نیا  دیاش .دنکیم داجیا
 رگید ، هدش رکذ ماقرا و دادعا دنکیم هنیزه یزلام رد ،ناموت رازه  دصناپ و نویلیم ود  طسوتم روط هب یناریا ره ،یزلام
 رت هدرتسگ زور هب زور  یرگشدرگ شخب هک  تسا هداد  ناشن یناهج تاعلاطم .دوب دنهاوخن یندرکن رواب و نهذ زا رود
 هزوح  یاهروشک هب نایناریا  رامشیب  یاهرفس . تسا رادروخرب قنور زا  ناهج یداصتقا نارحب  طیارش رد یتح و  هدش
 هب یناریا هعماج نوزفازور زاین زا یگمه ... و هیکرت ،هنایم  یایسآ ،زاقفق  دودحم یاهروشک و رود رواخ ،سراف جیلخ
 .(211 :1391 ،نارگید و یئافش یوسوم) دراد تیاکح بولطم یطیحم رد تغارف تاقوا نارذگ و تاحیرفت

  هئارا ببس دوخ هک  تسا اراد ار توافتم یاهشرگن تیلباق دوخ یا هتشرنیب  تلصخ تلع هب یلک روط هب  مسیروت
  دارفا و اه نامزاس  یوس زا یفلتخم فیراعت  رگشدرگ ای  تسیروت  تخانش رد . تسا هدیدرگ نآ زا  یرایسب فیراعت
 یاههزیگنااب  دصقم و أدبم نیب هک  دوشیم هتفگ ییاه ترفاسم هعومجم هب  مسیروت هژاو . تسا  هدش هئارا فلتخم
 نآ رد و دریگیم ماجنا تغارف تاقوا نارذگ ای و یگنهرف ،یراجت ،یرادید ،یــشزرو ،یجرفت ،یحیرفت ،یتحارتــسا

 و هدیدرگ دیکأت هلــصاف دعب رب رتــشیب هیلوا فیراعت رد .درادن مئاد تماقا و لاغتــشا دــصقم رد تــسیروت صخــش
 یلم نویــسیمک هک یاهنوگ هب ،دنوــشیم یدنبهقبط ،دنتــشاد ینوکــسم لحم زا هک یاهلــصاف یانبم رب نارگــشدرگ
 یمامت هدنریگرب رد هک هتفرگ رظن رد ار لیام هاجنپ هلــصاف یلخاد یرگــشدرگ فیرعت رد (1973)اکیرمآ یرگــشدرگ
   تسا  هدش  یعس نآ رد هک  تسا یفیک  رضاح قیقحت .(171 :1387 ،یکچاخ یفطل) دشیم راک یارب  رفس زج هب  اهرفس
 هژیو هب نآ ریازج و سراف جیلخ هاگیاج یملع عبانم ریاــس زین و یــشهوژپ تالاقم و یاهناخباتک عبانم زا هدافتــسا اب

  نییبت و لیلحت ار  یاضاقت و  هضرع یاه  لیسناتپ هب هجوت اب ناریا  یرگشدرگ  هعسوت یزیر همانرب رد ار  مشق هریزج
 .دیامن

                                                                                                                                                               
1. WTO 



 371 ...ناریا رد یرگشدرگ هعسوت یزیرهمانرب

   یرظن درکیور
  ینوکسم ناکم زا  هنابش بیغ  مزلتسم هک حیرفت ای تغارف تاقوا نارذگ تیلاعف زا ینامز  یرگشدرگ ییایفارغج دعب رد
  نانکاس یداع یگدنز نیب  لصف  یرگشدرگ فیرعت زین یعامتجا دعب زا .(93 :1377 ،رهاب) دوشیم فیرعت  تسا یداع
 زا فلتخم فیراعت نیبام زیامت ناــشن دوخ فیرعت ود نیا .دریگیمرب رد ار نارگــشدرگ یداعریغ یگدنز و یموب
 زین فیراعت زا  یضعب .دن شابیم  یرگشدرگ تاعلاطم رد رظن دروم یاهمتیآ زا هتفرگرب کی ره هک  تسا  یرگشدرگ
 دوخ فیرعت رد نمتلوک هک یاهنوگ هب ،دنریگ رظن رد  رگشدرگ  فیصوت رد ار فلتخم لماوع  یشوپ مه دندومن  یعس
 تیاهن رد و  عورش یاهطقن زا هک تدمهاتوک  یترفاسم ار  یرگشدرگ وا .دراد رظندم ار  یداصتقا یاههبنج و  هلصاف دعب
 رادید ددعتم یاهاج و اهناکم زا صاخ  رفس و همانرب کی  ساسا رب  ترفاسم لوط رد و ددرگیم زاب هطقن نامه هب
 اب رگید  یشالت رد نینچمه . تسا هدومن فیرعت ،دننکیم نابزیم  روشک دیاع  نارگشدرگ هک زرا یدایز غلابم و  دوشیم
 تلع هب هک یتقوم و هنابلطواد یترفاــسم یرگــشدرگ ،رایتخا یور زا و هناهاگآ باختنا و هبرجت دعب نتفرگ رظن رد
 نیا اب . تسا  هدش فیرعت دریگیم  لکش ینالوط  ًااتبسن  رفس کی رد دیدج تایبرجت و هزات یاهزادنا مشچ زا یریگهرهب
 نیا داعبا یمامت  فیصوت ییاناوت ،هتفرگن رارق رگنلک شرگن کی بوچراچ رد هک ینامز ات  یرگشدرگ فیراعت دوجو
 رد تسا هتشاد ؟تسیک رگشدرگ فیصوت رد یعس اهنت ،رگنلک شرگن زا جراخ فیراعت .دنتشادن ار یاهتشرنیب هدیدپ

 لوا هلهو رد رگنلک یاهشرگن دــشر اب اما دــشیم هتفرگ هدیدان نارفاــسم یدنبمیــسقت فیراعت نیا رد هک یلاح
 تاعلاطم بوچراچ رد رگنلک شرگن اه ترفاسم یدنبمی سقت اب هارمه .تفای یلمع یاهولج زین  نارفاسم یدنبمی سقت

 هداد رارق ریثأت تحت هک ییاههوی ش و مه اب طابترا رد  شیاهراتخاس و اهدرکراک ، یرگشدرگ یازجا همه ،  کیتامتسیس
 بوچراچ نیا رد یرگــشدرگ .تفرگ رارق هعلاطم دروم نآ اب طبترم لماوع و لاکــشا و دریگیم رارق ریثأت تحت ای
  ، هیامرس ، نارگشدرگ نایم لباقتم شنک زا  یشان یاهطابترا و اههدیدپ عومجم  یرگشدرگ  :دوشیم فیرعت هنوگنیا
 لرتنک و ییاریذپ ،لقن و لمح ،بذج دنیآرف رد یتلودریغ یاه نامزاس و هعماج یاه هاگشناد ،نابزیم عماوج و تلود
 .(79 :1382 ،رهگ یرواب)تسا ناگدننکدیدزاب رگید و نارگشدرگ نیا

 هدیدرگ هئارا 1 یرگشدرگ یناهج  نامزاس  طسوت هک درک  هراشا ینف فیراعت هب ناوتیم  یرگشدرگ فیراعت رگید زا
 داعبا رد  یرگشدرگ نوماریپ ار یدنبمی سقت ،دیدزاب ناکم هب درکیور رد  ندش لئاق زیامت  ساسا رب فیراعت نیا . تسا
  ، تحارتسا یارب هک یدارفا ییاهتیلاعف زا  تسا ترابع   یرگشدرگ :تسا ریز  تروص نیا هب هک دناهداد ماجنا فلتخم
 تماقا اجنآ رد یلاوتم  لاس کی یارب رثکادح و هدرک  رفس شیوخ لومعم  تنوکس طیحم زا جراخ هب لیالد رگید و راک
  روشک رد یلحم هب هام 12 تدم یارب رثکادح هک  روشک کی میقم  صاخشا :(یموب ای)یلخاد  یرگشدرگ - .دننکیم

  تسین یراک ماجنا  رفس نیا زا اهنآ  یلصا فده و دننک  رفس ، تسا اهنآ یگدنز لومعم طیحم زا جراخ هک  ناشدوخ
 .(20 :1381 ،دیرف)دشاب دیدزاب دروم لحم زا دزم تفایرد نآ ماجنارس هک

 اهنآ لومعم تماقا لحم هک  یروـشک هب هام 12 تدم رثکادح یارب هک یدارفا :(یللملانیب ای) یجراخ  یرگـشدرگ -
 زا دزم تفایرد دیدزاب نیا زا اهنآ  یلصا فده و دننک  رفس ،دراد رارق  ناشیگدنز لومعم طیحم زا جراخ و  تسین
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 نیا زا نآ یسررب رد و درک فیرعت یفلتخم لماوع یانبم رب ناوتیم ار یرگشدرگ یلک روط  هب دشاب دیدزاب دروم  روشک
 کی هدیدپ کی  ًاافرص ی رگشدرگ هک  تشاد رظندم ار هتکن نیا دیاب فیراعت نیا نوماریپ یلو دومن  هدافتسا فیراعت
 یفلتخم  یرگشدرگ یاههنیمز رد  یرایسب داعبا هدنریگرب رد هکلب ، دشاب ثحب لباق یطخ فیراعت رد هک  تسین یدعب
  ،تماقا تدم لوط نوچمه یرگید لماوع نینچمه .تــسا اهنیا ریظن و یگنهرف ،یعامتجا ،یداــصتقا داعبا نوچمه
 .(257 :1389 ،یدیجم)دریگ رارق رظندم یرگشدرگ فیرعت رد دیاب زین اهنیا ریظن و اضاقت ،دصاقم ،رفس هلیسو

  هشیر یعمج یگدنز خیرات رد  تعنص نیا هک یلاح رد  تسا  رشب یگدنز خیرات رد ون یاهدیدپ یدرگناهج عقاو رد
 هب مدرم رود یاه هتشذگ زا  .تسا  هتشاد دوجو  یرگشدرگ و یدرگناهج فلتخم یاه تروص ،نهک یاههرود زا و دراد
 نانآ ،دنتفر یم رفس هب  لیاسو نیرتییادتبا اب گرزب  یاهرهش و یخیرات نکاما زا دیدزاب ،راذگ و  تشگ ،دیرخ روظنم
 هب مادقا  هک تسناد یموق نیلوا ار  نایرموس ناوتب  دیاش .دندرکیم  رفس یعمج  هتسد روط هب و ناوراک بلاق رد بلغا

  هملک زا 1 یرگشدرگ  تغل .دش زاغآ ییایرد  یاهرفس شیپ  لاس رازه جنپ دودح  رصم رد ،دندرکیم یراجت  یاهرفس
  دصقم و أدبم نیب  تشگرب و تفر ،ندز رود یانعم هب 3سنرت نیتال تغل رد  هشیر هک  هدش ذخا  نتشگ یانعم هب 2روت
  .(20 :1391 ،  یفسوی و ینارهت یفیرش ) تسا هتفای هار  یسیلگنا هب تیاهن رد و  هسنارف و  ییایناپسا هب ینانوی زا هک دراد
 اب ،دنزومایب دیدج یاهنابز و دننیبب ار یرنه  یاهراکهاش ات دننکیم  رفس ناهج طاقن  یصقا هب ًاالومعم دنمتورث دارفا
 1937  لاس رد راب  نیلوا مسیروت و   تسیروت تاحالطصا . دنوش  انشآ  اهروشک رگید یاهاذغ اب ای و دیدج یاهگنهرف

   تعاس 24 زا شیب نامز تدم اب و  روشک زا جراخ هب  رفس هب  مسیروت تفرگ رارق  هدافتسا دروم للم هعماج  طسوت
 .دوشیم قالطا
  لیمکت یارب  تسیابیم  هسنارف ناگداز  فارشا نامز نآ رد  .تسا  هدش لومعم مهدزون نرق زا  تسیروت  حالطصا
 هدیمان تــسیروت نامز نآ رد ناناوج نیا دندومنیم ترفاــسم هب مادقا ،یگدنز مزال یاههبرجت بــسک و تالیــصحت
 هب شدرگ و ینارذگتقو ، یمرگرس یارب هک تفریم راکب  یناسک دروم رد  حالطصا نیا  هسنارف رد اهدعب و  دندشیم
 .دنتفریم رفس هب روظنم نیا هب ًاالوصا هک دشیم قالطا یناسک هب رتشیب میمعت اب ًاادعب و دندرکیم رفس هسنارف
  ،دندزیم  رفس هب  تسد   یصخش روظنم و فده اب هک  دشیم هتفگ  یناسک هب  هتشذگ  رد حایس هملک  یسراف گنهرف رد
  ات تفریم راک هب قوف ینعم رد  متسیب نرق لوا همین ات  یسراف یاهنابز رد هژاو نیا و ... و  یدعس ،  ورسخرصان دننام
 زا روبع دوخ ینعم رد هک ببـــس نیا هب یدرگناهج هژاو .تفرگ ار نآ یاج یدرگناهج و درگناهج هژاو ود هکنآ
 اه تسیروت اریز .دیامن ادا ار  مسیروت لماک ینعم دناوتیمن ،دنکیم یعادت ار  اهروشک رگید هب  رفس و   یسایس یاهزرم
 یجراخ یاه تسیروت فیرعت رد درگناهج هژاو هک  دنوشیم  میسقت یلخاد  تسیروت و یجراخ  تسیروت هورگ ود هب
 ور نیا زا  .دوش هدناجنگ  تسیروت هملک  یسراف ینیزگهژاو رد دیاب زین یلخاد یاه تسیروت هک یلاح رد .دراد دربراک
 .(145 :1380 ،یجرف)تسا تسیروت حالطصا یایوگ و هدوب درگناهج هژاو زا رتاسر رگشدرگ هژاو
  .دیامن مهارف نآ هعــسوت یارب ار مزال نومنهر دناوتیم یزیرهمانرب درادن یدایز قنور یرگــشدرگ هک ییاهروــشک رد
   مزال هقطنم نآ رد تعنص ظفح و شخب نیا هرابود تایح یارب بلغا یزیرهمانرب ،دنراد  یرگشدرگ هک یقطانم یارب

                                                                                                                                                               
1 . tourism 
2 . tour 
3 . turns 
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  یاه تسای س یزیر همانرب حوطس نیا رد .ددرگ یزیرهمانرب یلم و یا     هقطنم حوطس رد دیاب یرگشدرگ ادتبا .تسا
  و هعسوت یارب مزال   رگید رصانع و ینامزاس لماوع ،  تالیهست یاهدرادناتسا ، یراتخاس یاهحرط ،  یرگشدرگ هعسوت
  ی اهحرط ناوتیم یا هقطنم و یلحم یزیر   همانرب بوچراهچ رد سپـــس .دریگی   م رارق رظندم یرگـــشدرگ تیریدم
         هعسوت لاکشا ریاس و ییاتسور و یرهش یرگشدرگ هعسوت ،اههاگجرفت ، یرگشدرگ یاه  هبذاج یارب یرتشیب یلیضفت
 و صاخ هدیاف نیدنچ یاهقطنم و یلم یرگــشدرگ یزیرهمانرب .(131-109 :1390 ،رفبوبحم)دومن هیهت یرگــشدرگ
 :زا دناترابع تازایتما نیا .دراد مهم
  نیا هنوگچ و  تسیچ     ماجنا ددص رد یرگشدرگ مینادب هکنیا و یرگشدرگ هعسوت یلک فادها و اه تسای س نییعت -1
  یارب نآ یعیبط و یگنهرف عبانم هک دریگیم تروص یلکش هب یرگشدرگ هعسوت -2 .دروآ تسد هب ناوتیم ار فادها
 و نالک  هعسوت یاه تسای س اب  یرگشدرگ ماغدا-3 . دوش ظفح هدنیآ و لاح  هدافتسا یارب و یرادهگن دودحمان یتدم
   هدولاش ندرک مهارف -4 . داصتقا یاهشخب رگید و  یرگشدرگ نایم کیدزن یاهدنویپ داجیا و هقطنم و  روشک یاهوگلا
  عفانم لیدعت و  یزاس بولطم -5  .یرگشدرگ  هعسوت هرابرد   یصوصخ و یتلود یاهشخب یریگمی مصت یارب یقطنم
  -6         .یرگشدرگ یعامتجا تالکشم شهاک و عفانم نیا حیحص میسقت اب یرگشدرگ یعامتجا و یطیحم ، یداصتقا
  ،اهتیلاعف ،اههبذاج نتخاس طبترم رگید ترابع هب یرگشدرگ شخب رصانع زا یرایسب گنهامه هعسوت نتخاس نکمم
  شور نونکا .فلتخم یرگـــشدرگ ی  اهرازاب  هدنیازف و  نوگانوگ ی اهشخب  اب یرگـــشدرگ   تامدخ و تالیهـــست
     هتفریذپ طاقن زا یرایسب رد لصا کی تروصهب یلام و یا    هقطنم حوطس رد یرگشدرگ هعسوت یارب هدش یزیرهمانرب

      قطانم و اهروشک زا یرایسب .تس ا فیعض قطانم زا یخرب رد اه تسای س و اه  حرط یارجا زونه هچرگ .تسا هدش
 رد  تسیابیم دناهدرکن ذاختا ار ییاه     حرط نینچ نونکات هک ییاهروشک .دنراد هیهت تسد رد یرگشدرگ همانرب اهنآ
  .دنهد رارق دوخ رظن دم ار هلئسم نیا کیدزن یاهدنیآ
    مزال .دنشاب هدیدرگ خوسنم و یمیدق  زورما دیاش و دنا هدش یزیرهمانرب شیپ اهتدم زا اه حرط اهروشک زا  یضعب رد
  اهشور هدمآ تسد هب هبرجت ساسا رب رضاح لاح رد .دوش یرگنزاب روشک یتآ دنور و ینونک طیارش ساسا رب تسا
  ارجا یزیرهمانرب رگا هک تفگ ناوتیم یدایز نانیمطا اب  .تــسا هدــش کرد یبوخ هب یرگــشدرگ یزیرهمانرب نونف و
  زا یکی گنهامه ماظن کی ناونع هب یرگــشدرگ یزیرهمانرب .دروآ دهاوخ هارمه هب هقطنم ره یارب یدایز عفانم ددرگ
  اضاقت و هضرع لماوع اب طبترم ماظن کی ناونع هب دیاب یرگشدرگ هک تسا نیا یرگشدرگ یزیرهمانرب یساسا میهافم
  یاه هبذاج هک دنشابیم یلحم       نینکاس و یللملا نیب و یلخاد یرگشدرگ یاهرازاب اضاقت لماوع .دوش هتفرگ رظن رد
  و تماقا لحم یرگشدرگ یاههبذاج و اه تیلاعف هضرع لماوع .دننک   یم هدافتسا تامدخ و تالیهست ، یرگشدرگ
  ناکم ره و اهریذپنامهم ،اه لتم ، اه لته :لماش اه هبذاج .(131-109 :1390 ،نامه)  تسا تامدخ و تالیهست رگید
    رب رد زین یرگشدرگ تالیهست و تامدخ هلوقم .دننارذگ یم تحارتسا هب ا    ر بش اجنآ رد نارگشدرگ هک تسا رگید
 و یتــسپ تاناکما و تامدخ ،زرا ،یکناب روما و دیرخ ،اهناروتــسر ،یترفاــسم و یتحایــس روما نوچ یدراوم هدنریگ
  ددرگ   یم طوبرم هضرع رصانع هب زین یرگید رصانع . دوشی    م هدیمان یرگشدرگ تادیلوت هضرع لماوع .تسا یکشزپ
           یرگشدرگ ییانبریز تاسیسأت .تسا زاین دروم ییانبریز تاسیسأت و تاناکما و تامدخ ندرک دانتسا لباق روظنم هب
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   هلابز و بالضاف عفد ، بالضاف ،ی ناسرقرب ،ی ناسربآ ،ییایرد ،نهآ هار ،ینیمز ،   ییاوه تاسیسأت :لماش هژیو روط هب
 .تسا تارباخم و

 متسیس کی هباثم هب یرگشدرگ -1 هرامش لودج
 اضاقت لماوع هضرع لماوع

 یللملا نیب یرگشدرگ یاهرازاب اهتیلاعف و اه هبذاج
 یلخاد یرگشدرگ یاهرازاب تماقا لحم
 اه هبذاج زا نینکاس هدافتسا تالیهست و تامدخ رگید
 یرگشدرگ تامدخ و تاناکما ینامزاس رصانع

 قیقحت یاههتفای :عبنم

  ییالاب حطس ظفح هب رما نیا .تسا تیمها زئاح تسیز طیحم زا تظافح یارب زین بسانم ییانبریز تاسیسأت تخاس
  -1 :زا دنا     ترابع رصانع نیا .تسا نیعم یداهن رصانع دنمزاین یرگشدرگ یارب هک دیامنیم کمک یطیحم تیفیک زا

  .اه لته هیداحتا دننام یصوصخ شخب هژیوب یرگشدرگ هیداحتا و یتلود یرگشدرگ رتافد هژیوب ینامزاس یاهراتخاس
  یاهسناژآ و اهلته یارب زوجم رودـــص و اهدرادناتـــسا نییعت لیبق زا یرگـــشدرگ هب طوبرم تاررقم و نیناوق -2
  رثؤم راک تهج دارفا یزاسهدامآ یارب یزومآراک تاسسؤم و یزومآراک و یشزومآ یاههمانرب -3 یتحایس و یترفاسم
 و تامدخ ، تالیهست ، اه هبذاج هعسوت روظنم هب  هیامرس ندومن مهارف -4 .راک یورین شرورپ و  یرگشدرگ زورما رد
 و یبایرازاب یاههمانرب نیودت -5 .یراذگ       هیامرس بلج یارب ییاهراک و زاس داجیا و یرگشدرگ ییانبریز تاسیسأت
 و تامدخ و  تالیهست داجیا هقطنم زا دیزاب هب اهنآ بیغرت و  نارگشدرگ هب هقطنم و  روشک   ندناسانش تهج یتاغیلبت
  هئارا و کرمگ ازیو ذخا  لماش  یترفاسم  تالیهست داجیا -6    .یرگشدرگ فلتخم قطانم رد یرگشدرگ ی ناسرعالطا
  میمصت و ندرب الاب هوحن لماش نامزاس رصانع نینچمه .یرگشدرگ یجورخ و یدورو یارب تاناکما و تامدخ رگید
 و ظفح و روآنایز یعامتجا لئاــسم شهاک و تــسیزطیحم زا تظافح یارب یتامادقا و یرگــشدرگ یداــصتقا عفانم
  فده هک تیمها زئاح رما نیا ،طبترم ماظن کی ناونع هب .تـــسا یتحایـــس قطانم رد مدرم یگنهرف ثاریم یرادهگن
  ا رگا . تسا  ینامزاس  رصانع و  اضاقت و  هضرع لماوع زا معا ،ماظن یاهشخب همه یلک  هعسوت  یرگشدرگ یزیرهمانرب
  ار یبولطم عبانم و تــشاد دهاوخ یزاوم درکلمع ددرگ یزیرهمانرب اهشخب همه گنهامه هعــسوت تهج رد ماظن نی
 .دروآ دهاوخ ناغمرا هب
   صوصخ رد یریگمی   مصت و تیاده روظنم هب هیحان کی یارب یرگشدرگ هعسوت یاه تسای س و حرط ذاختا و نیودت

   هتخانش ریذپفاطعنا و یمئاد دنور کی ناو نع هب دیاب یرگشدرگ یزیر    همانرب .تسا یرگشدرگ هعسوت یاه تسای س
   طیارش رییغت اب  شزاس ناکما ات . دشاب  هتشاد دوجو یریذپفاطعنا دیاب  اهداهنشیپ و اه تسای س بوچراهچ رد . دوش
 اب تــسا نکمم .دــشاب تارییغت یاریذپ هعــسوت هک داد دهاوخن هزاجا ریذپانفاطعنا یزیرهمانرب کی ددرگ لــصاح
    یتلاح نینچ .دهد خر رازاب دنور رد یتارییغت یرگشدرگ دیدج لاکشا رب یلوحت لقن و لمح یروآنف یاه تفرشیپ
    رییغت هعسوت یاهوگلا تسا نکمم یلو .   دورب نایم زا دیابن نآ یساسا فادها دشاب ریذپ فاطعنا یرگشدرگ همانرب رگا
 .ددرگ ظفح ناکامک دیاب رادیاپ هعسوت لاح ره هب دنبای

                   هعلاطم دروم هقطنم یفرعم
  تحاـــسم .دراد رارق ناتـــسبرع هریزجهبـــش و ناریا نایم رد و نامع یایرد دادتما رد هک تـــسا یهاربآ سرافجیلخ
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  رامشب ناهج گرزب جیلخ  نیموس  نوسداه جیلخ و کیزکم جیلخ زا سپ  و تسا عبرم رتمولیک 237473 سرافجیلخ
 هب برغ زا و دراد هار برع یایرد و دنه سونایقا هب نامع یایرد و زمره هگنت قیرط زا  قرش زا سرافجیلخ .دیآیم
 متخ ،تـــسا نآ  هب  نوراک دور نتـــسویپ و تارف و    هلجد هناخدور ود  دنویپ  لـــصاح  هک  دوردنورا   هناخدور  یاتلد
 .(53 :1379 ،ول زگارق)دوشیم

 
 مشق هریزج و سراف جیلخ تیعقوم -1 هرامش هشقن

 (http://ian.macky.net/pat/map/pers/pers.html) :عبنم

  سراف جیلخ هرانک رد نیرحب و رطق ،یبرع هدحتم تاراما ،تیوک ،یدوعــس ناتــسبرع ،قارع ،نامع ،ناریا یاهروــشک
  عبانم دوجو  ببس هب .دنراد رارق ناریا    یسایس یایفارغج رد ًاامامت سراف جیلخ  یلامش  لحاوس نایم نیا رد . دنتسه

  رامشب یدربهار و مهم یاهقطنم ،یللملا نیب  حطس رد ههاربآ نیا ،نآ  لحاوس و سراف جیلخ رد زاگ و تفن    راشرس
  نینچمه . تسا هدوب سراپ یایرد ای سرافجیلخ ترابع همجرت ،نوگانوگ یاهنابز رد ،جیلخ نیا یخیرات مان .دیآیم
  ریخا یاهههد رد یبرع یا هروشک زا یخرب اما  تسا سرافجیلخ ،جیلخ نیا  یمسر مان یللملانیب یاه نامزاس مامت رد
  یارب (سرافجیلخ) ناریا جیلخ مان زا یللملانیب یراگنبآ نامزاــس .دنمانیم جیلخ ،یگداــس هب ای یبرع جیلخ ار نآ
  نیرتگرزب یقرــش ′05°56 یلامــش ′55°26 تاــصتخم اب مــشق هریزج .(53 :1379 ،نامه)دنکیم هدافتــسا جیلخ نیا

  قلعت ناریا هب زابرید زا و دراد رارق زمره هگنت رد هک تــسا ناریا بونج ریازج هلمج زا و سراف جیلخ و ناریا هریزج
  شخب       هس هب مشق ناتسرهش نیا 1390  لاس رد  .تسا  هدشیم هدناوخ ناواکربا    نایناساس نارود رد و  تسا  هتشاد
 .دوب هدش میسقت ناتسهد 7 زمره شخب و باهش شخب و یزکرم
  .دوشیم بوسحم سرافجیلخ رد عــــــقاو هریزج نیرتگرزب عبرم رتمولیک 1491 یـــبیرقت تحاـــسم اب هریزج نیا

  زکرم ، سابعردنب رهــش هب لامــش زا هریزج نیا .تــسا عقاو سابعردنب لباقم رد و زمره هگنت هناهد رد مــشق هریزج
 هــب بونج زا ،کرال هریزج هب قرش زا ،زمره هریزج هب یقرش لامش زا ،هگنل ردنب ناتسرهش زا ىتمسق و ریمخ شخب
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     زا) مــشق هریزج هلصاف .دوشیم دودحم ىسوموبا و کچوک و گرزب بنت ریازج هب ىبرغ بونج زا و ماگنه هریزج
    رارق نیا زا مشق ناتسرهش یتامیــسقت تیعضو .تسا رتمولیک 20  ناگزمره ناتـسا زکرم سابعردنب ات   (مــشق ردنب
  و اتسور 127      یاراد ناتسرهش نــــــــیا نینچمه .تسا رهش 4  و ناتسهد 7 و شخب 3     یاراد مشق ناتسرهش :تسا
  و هریزج لامش رد تفال ردنب ، مشق ردنب هب ناوتیم هرــــیزج نیا ردانب نیرت مهم زا .تسا ییایفارغج ناکم و هعرزم
  ،میدن)  تسا هدش ثادحا ىللملا  نیب هاگدورف هریزج نیا رد .درک هراــــــــشا هریزج برغ هیلا یهتنم رد ودیعساب ردنب

1384: 147). 
   ناهاشداپ هرود هب نآ ىیایفارغج صاخ تیعقوم لیلد هب     دیاش و مالسا زا لبق راگزور هب هریزج نیا رد تنوکس هقباس
  ىوضع و هدوب هتسباو ناریا ىزکرم تموکح و ىیایرآ ماوقا هب هراومه نآ ىناتساب ندمت و مشق ىلک روطهب .دسرب دام
 و سراف جیلخ ،    ىمالسا تموکح شرتسگ و رارقتسا زاغآ نامه رد و مالسا شیادیپ اب .دمآ ىم رامش هب ناریا دبلاک زا

 و برع ىافلخ .دمآ دیدپ نآ رد ىیایرآ - ىمالسا گنهرف و ندمت زا ىا   هزیمآ و دش حتف ناناملسم طسوت ، مشق هریزج
  اب هکنیا ات دندوب طلـسم سراف  جیلخ و مـشق هریزج و ناریا نیمزرـس رب نرق دنچ ات اهنآ  بناج زا بوـصنم نامکاح
  ،  ناناخلیا تموکح و ناریا هب نالوغم هلمح .دندش طلسم هقطنم هب هرابود ىناریا نانارمکح ، هیوب لآ تموکح لیکشت
   نیا رد .دنا     هدرک تموکح هقطنم نیا رد ىدنچ لوغم ناریما و تفرگ ارف زین ار سراف جیلخ و ناریا ىبونج ىا  هایرد
    رارق ىیاپورا ناناگرزاب و نادرونایرد هجوت دروم قرــش هب برغ زا دمآ و تفر ریــسم رد مــشق هریزج هک دوب نامز
 نآ رب نرق کی زا شیب و دندروآ رد فرــصت هب ار نآ فارطا ریازج و مــشق هریزج هک ىیاهییاپورا نیتــسخن .تفرگ
  تموکح لیکشت اب .دنتفرگ اه  یسیلگنا ماجنارس و اهیدنله ار اهنآ  ىاج سپس .دندوب اهیلاغترپ ، دنتفای طلــــــــست
   دندش هدنار نوریب هریزج زا ىوفص رصع هزاوآ دنلب رادرـس ناخیلق ماما تمه هب اهیلاغترپ ،ناریا رد ىوفص ىزکرم
     رگید راب ناریا بونج ریازج ىوفص تموکح ندــش تسس اب .دش لامعا هقطنم هب ىزکرم ردتقم تلود تیمکاح و
 رد اهیـــسیلگنا روـــضح ،   راجاق تموکح طـــساوا زا هکنیا ات تفرگ رارق ىبرغ ناگناگیب شروی و عمط ضرعم رد
  ىورین لیکشت و ىولهپ تموکح زاغآ و راجاق تموکح نتفرگ نایاپ اب .تفرگ زیمآهطلس و راکشآ ىلکش سرافجیلخ
 .(1389:82 ،یمیحر یناغم و داژن یدهم)دش هدنادرگزاب ناریا هب هرابود مشق هریزج ،ناریا ناوج ىیایرد
  نیا زا هک ؛ تسا تیعمج رفن 881 و رازه 103     یاراد مشق ناتــــــــسرهش رامآ زکرم 1395  لاس   یرامشرس قباطم

        اب تسا مشق رهــش مــشق هریزج رهش نیرتتیعمجرپ .دنتسه نکاس مشق هریزج رد رفن 241 و رازه 97 تیعمج
  .تسا مشق هریزج تیعمج رپ رهش نیمود رفن 7996       اب ناهگرد رهــش نآ زا دعب و رــفن 461 و رازه 24  تـیعمج
  مشق        .دنتسه مشق ناتسرهش یاهرهش رگید زا تیعمج رفن 4480    اب ازوس رهش و تیعمج رفن 5699  اب زمره رهش
  شخب و  باهش شخب و یزکرم شخب    هس هب مشق . تسا زمره هگنت رد عقاو سراف جیلخ و ناریا هریزج نیرتگرزب
      رهش نیا هکنآ مغر هب و تسا هدش عقاو هریزج هطقن نیرت    یقرش رد مشق رهش  .تسا     هدش میسقت ناتسهد 7 زمره
  و لامش ،بونج هب هدر  تسگ دید) نآ کیژتارتسا مهم تیعقوم تلع هب اما ،  درادن یسدنه تیزکرم هریزج لک هب تبسن

  هریزج  هاگتنوکـــس نیرت هدمع و هدوب  تیمها  دجاو  میدق زا (…   و سابعردنب هب یکیدزن ،   زمره هگنت هب دید ،قرـــش
  رب زین  مشق  یتعنص-یراجت دازآ هقطنم  هعسوت  یلصا هاگیاپ ناونع هب  مشق  رهش باختنا . تسا  هدشیم  بوسحم
 هب سراف جیلخ     هیشاح یاهروشک زا مهم رایسب یاهالاک دورو و قنوررپ رازاب لیلد هب  .تسا هدوزفا  رهش نیا تیمها
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 ردانب و  یدایص ردانب میدق رد هکنانچ . دنشابیم مهم  رایسب    یصاصتخا ردانب نینچمه و مهم ردانب دوجو ،هریزج نیا
  روما هژیو و یــصاــصتخا تروــص هب ردانب یداــصتقا قنور لیلد هب نونکا یلو هتــشاد رارق رگید کی رانک رد یراجت

 دنشابیم ریز بیترت هب مشق ناتسرهش یدایص و مهم ردانب .دنهدیم ماجنا ار نادایص و یراجت یاهیتشک هب تامدخ
 (http://qeshmgeopark.ir)عبنم مشق هریزج-2 هرامش هشقن

 دوجو مــشق فارطا کچوک یاههریزج یــضعب .دنتــسه کرال و زمره ،ماگنه هریزج مــشق نوماریپ گرزب یاههریزج

 و دندنویپ یم هریزج لحاس هب (دم و رزج) دنشک     ورف و دنشکرب ماگنه و دنراد هریزج لحاس اب یمک هلصاف هک دنراد
    هریزج هب نتسویپ رد ییوگ هک تسا هدش زان ریازج ناونعهب کچوک هریزج دنچ نیا یراذگ مان ثعاب نیمه دنلسگیم
 .دننکیم زان

 (1390 لاس هام نابآ یرامشرس قبط) مشق یتیعمج بیکرت -2 هرامش لودج

 

 (https://www.amar.org.ir) :عبنم

  هریزج هب یرواخ لامش زا ،هگنل ردنب ناتسرهش زا یتمسق و ریمخ شخب زکرم ،سابعردنب رهش هب لامش زا هریزج نیا
 و  کچوک و گرزب  بنت ریازج  هب  یرتخاب بونج زا و  ماگنه هریزج  هب بونج زا ،کرال هریزج  هب قرـــش زا ،زمره
  زمره ردنب ات (رتمولیک 20) لیام 8/10 سابعردنب ات (مــشق ردنب زا) مــشق هریزج هلــصاف .ددرگیم دودحم یــسوموبا

  01/88 یــسوموبا هریزج ات (رتمولیک 9) لیام 85/4 (کرال ناتــسهد زکرم ات) کرال هریزج ،(رتمولیک 18) لیام 72/9
 .تسا (رتمولیک 114) لیام 55/61 گرزب بنت هریزج و (رتمولیک 163) لیام

 رفن 774111 مشق هریزج لک تیعمج
 راوناخ 28818 راوناخ دادعت

 رفن 47848 یرهش تیعمج
 رفن 69926 ییاتسور تیعمج
 رفن 59749 نادرم تیعمج
 رفن 58025 نانز تیعمج
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 (http://jaddeh.persianblog.ir) :عبنم  سراف جیلخ ییایفارغج تیعقوم -3 هرامش هشقن

     دصرد کی دودح) لحاس رتمولیک 260     و (روشک تحاسم دصرد 1/0) عبرم رتمولیک 1500  تعسو اب  مشق هریزج
  شیامآ حیحص لوصا زا یریگهرهب اب دناوتیم یتحار هب ،تیعمج رفن رازه دصکی زا شیب و (روشک یبآ لحاوس لوط

   هقطنم زا یجراخ رفاسم نارا زه و یلخاد رفاسم رفن نویلیم 4 ات 3  زا شیب یاریذپ هنالاس ،   رادیاپ هعسوت و نیمزرس
 و تیزنارت ، هنازور دیدزاب تروص    هب ناتسمز و زییاپ لوصف رد ناتسجرگ و ناتسنمرا ، رزخ یایرد هیشاح ، هنایم یایسآ
 داعبا هب قیمع و یدج هجوت هب زاین مــشق هریزج یرگــشدرگ و لقن و لمح شیامآ .دــشاب هزور دنچ ای هنابــش تماقا
  .دراد یسدنهم -ینف و یطیحم تسیز ،یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا ،یتینما ،یسایس فلتخم

 مشق هریزج تاصتخم -3 هرامش لودج

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .(64 :1372 ،مدقم دنز) :عبنم

 مشق هریزج

 مشِتک - ناواکربا :رگید مان

 زمره هگنت ناکم

 (عبرم لیام 575.7) عبرم رتمولیک 1.491 تحاسم

 (لیام 83.9) رتمولیک 135 لوط

 (لیام 25) رتمولیک 40 ضرع
 (اپ 4.272) رتم 1302 عافترا نیرتشیب

 نادکمن هطقن نیرتدنلب

 روشک

 ناریا 

 ناگزمره ناتسا

 مشق ناتسرهش

 زمره شخب و باهش شخب و یزکرم شخب اهشخب

 (28.602 تیعمج) مشق رهش نیرتگرزب

 یتیعمج تاعالطا
 (1395 زا) 148,993 تیعمج

 (عبرم لیام/ 204.56) عبرم رتمولیک/ 78.98 مکارت
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  هریزج هطقن نیرت   یقرش رد مشق رهش .  دراد اتسور و رهش 69       مشق ناتسرهش هزورما یروشک تامیسقت نیرخآ قبط
  مهم تیعقوم تلع هب اما ،  درادن یــسدنه تیزکرم هریزج لک هب تبــسن رهــش نیا هکنآ مغر هب و تــسا هدــش عقاو
  دجاو میدق زا (...و سابعردنب هب یکیدزن ،زمره هگنت هب دید ،   قرش و لامش ،   بونج هب هدرتسگ دید) نآ کیژتارتسا
        هعسوت یلصا هاگیاپ ناونع هب مشق رهش باختنا .تسا  هدشی م بوسحم هریزج ها گتنوکس نیرتهدمع و هدوب تیمها
 .(64 :1372 ،مدقم دنز)تسا هدوزفا رهش نیا تیمها رب زین مشق یتعنص -یراجت دازآ هقطنم

 (1390 لاس هام نابآ یرامشرس قبط) مشق یتیعمج بیکرت -4 هرامش لودج

 رفن 774,117 مشق هریزج لک تیعمج
 راوناخ 28.818 راوناخ دادعت

 رفن 47.848 یرهش تیعمج
 رفن 69.926 ییاتسور تیعمج
 رفن 59.749 نادرم تیعمج
 رفن 58.025 نانز تیعمج

 (رامآ نامزاس) :عبنم

 و مهم ردانب دوجو ،هریزج نیا هب سراف جیلخ    هیشاح یاهروشک زا مهم رایسب یاهالاک دورو و قنور رپ رازاب لیلد هب 
  رارق رگید کی رانک رد یراجت ردانب و  یدایص ردانب میدق رد هکنانچ . دنشابیم مهم  رایسب    یصاصتخا ردانب نینچمه
 و یراجت یاه یتشک هب تامدخ روما هژیو و    یصاصتخا  تروص هب ردانب  یداصتقا قنور لیلد هب نونکا یلو  هتشاد

  3  یرکاذ دیهش - 2 نمهب - 1 : دنشابیم ریز بیترت      هب مشق ناتسرهش یدایص و مهم ردانب .دنهد یم ماجنا ار نادایص
 - 12  تفن تکرش - 11 رجف - 10  ودیعساب - 9 ناهگرد - 8 تفال - 7 هواک - 6  خلس - 5  نسم - 4  ازوس ردنب –
 .(49 :1372 ،نایدسا)ماگنه – 15 لبط - 14 ولادنک - 13 هاچمر
   هریزج لحاس هب دم و رزج ماگنه و دنراد هریزج  لحاس اب یمک  هلصاف هک دنراد دوجو  مشق فارطا یکچوک ریازج
 رد ییوگ هک  تسا  هدش زان ریازج ناونعهب کچوک هریزج دنچ نیا یراذگمان ثعاب نیمه  دنوشیم ادج و دندنویپیم
  لحاس و رکب تعیبط یگزات هب .تسا یدایص ریازج نیا رد هتفرگ تروص تیلاعف هدمع .دننکیم زان هریزج هب نتسویپ
   هریزج هب یکیدزن        رطاخ هب ماگنه هریزج نایم نیا رد هک تـــسا هتفرگ رارق نارگ شدرگ هجوت دروم ریازج نیا لالز
 هوالع .دیامن  یم رگشدرگ بذج هیقب زا رتشیب ناریا لیدوکورک کراپ اهنت و (اهریبج) اهوهآ ،اه  نیفلد هاگتسیز و مشق
  یاهشخب رد هدمع روط هب هک تسا یرایسب رجاهم و یموبریغ تیعمج یاراد مشق هریزج ،نکاس و یموب تیعمج رب
      و مشق دازآ هقطنم نامزاس تالیکشت ،اهکناب ،اهناگرا و یتلود ریاود و تارادا ، نداعم و عیانص ،یناگرزاب ،تراجت
 رد هژیو هب هراومه -      زین رگشدرگ یهجوت لباق رامش هک نآ نمض .دنراد لاغتشا تیلاعف هب یتامدخ یاهشخب رگید
 .دنوشیم هریزج دراو - یزورون تالیطعت و ناتسمز و زییاپ یاهلصف
    اب یلو تسا یسراف ،     ریازج رگید و روشک بونج لحاوس و ردانب نکاس مدرم مامت دننام ،   مشق مدرم یلصا نابز
   .تسا مهف و کرد لباق دننک  یم ترفاسم هریزج هب هک ینارفاسم و مدرم همه یارب هک دننک یم تبحص یردنب شیوگ
  یلحم نابز تفگ دیاب یلک روط هب . تسا  ناسکی ًاابیرقت نآ  یاهاتسور و  اهرهش رد  مشق مدرم لوادتم و یلحم هجهل
   مشق هریزج مدرم .(49 :1372 ، نایدسا)  تسا یسیلگنا و یدنه ،یردنب ، یسراف ،یبرع یاهنابز زا یاهتخیمآ ، یمشق
 و دراد  یصاخ هاگیاج هریزج نیا مدرم نایم رد یرادنید .دنا ( یعفاش)  ننست بهذم وریپ  ناملسم زا  لکشتم (نایموب)
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  رهش هب لامش زا هریزج نیا .دننکیم نآرق یریگدای و نتفرگ هزور و ندناوخزامن هب قیوشت یکدوک زا ار دوخ نادنزرف
  هریزج هب  قرش زا ،زمره  هریزج هب یرواخ لامش زا ،    هگنل ردنب ناتسرهش زا یتمسق و ریمخ شخب زکرم ،سابعردنب

 .ددرگ     یم دودحم یـــسوموب و کچوک و گرزب بنت ریازج هب یرتخاب بونج زا و  ماگنه هریزج  هب بونج زا ،کرال
  ،(رتمولیک 18) لیام 72/9 زمره ردنب ات (رتمولیک 20) لیام 8/10 سابعردنب ات (مـــشق ردنب زا) مـــشق هریزج هلـــصاف

  هریزج و (رتمولیک 163) لیام 01/88  یسوموب هریزج ات (رتمولیک 9) لیام 85/4  (کرال ناتسهد زکرم ات) کرال هریزج
 .(27 :1392 ،نارگید و یناروگ متسر)تسا (رتمولیک 114) لیام 55/61 گرزب بنت

  ردنب ات مــشق ردنب زا هریزج لوط .تــسا نیرحب ینعی سراپ جیلخ گرزب هریزج نیمود ربارب 2/5 دودح مــشق هریزج
  120 و 115  لوط یور رتشیب و دناهدز نیمخت رتمولیک 130 ات 100  نیب فلتخم عبانم رد ار هریزج یاهتنا رد ودیعساب
  رکذ رتمولیک 120 ار  مشق   هریزج یرسارس لوط ،فیراعت نوناق یارجا یهیجوت شرازگ رد . تسا  هدش هیکت رتمولیک
  دایز ،   (خلس و لبط نیب) مک :ضرع هس یاراد طسوتم روطهب و هدوب توافتم فلتخم طاقن رد ،هریزج ضرع .دناهدرک
  11 ار  مشق هریزج  طسوتم ضرع ،دوجو نیا اب . تسا ( ناکسا هقطنم رد)  طسوتم و (زارد  بیش و هنهک تفال نیب)
      ار سرگاز یراتخاس نوز یقرش بونج شخب زا یتمسق سراف جیلخ یلامش شخب   .تشاد بوسحم ناوتیم رتمولیک
  ییازهوک زاف نیرخآ رثا رد یقرــش بونج - یبرغ لامــش یگدنار - هدروخنیچ دنبرمک دنور اب هک دهدیم لیکــشت
      تسا نکمم دنبرمک نیا یسانش نیمز یاهدنزاس . تسا  هدش تخیر رگد و هدروخ  نیچ نسوتسئیلپ - ویلپ رد نیپلآ
           مان هب نیشیپ کیئوزوئلاپ هب بوسنم یاهریپاید لماش و دنشاب هتشاد یریشرت ات نیشیپ  یتسیز هنیرید  ینس هدودحم
  تیرثکا رظن ساــسا رب .دناهدوب لاعف نیمز یور ات و ییالاب یاهدنزاــس فرط هب رــضاح دهع ات هک هدوب زمره یرــس
       یناشیپ یبونج شخب یکینوتکت لاعف هیحان ناونع هب نیسپ یریشرت نامز زا یکینوتکت رظن زا هقطنم نیا ناسانشنیمز
  و یــشراــشف هحفــص یاههیــشاح نینچمه و (سراف جیلخ هزوح و نیرهنلانیب) ییارگمه دنبرمک ای یتخیر رگید
 .(27 :1392 ،نارگید و یناروگ متسر)تسا هدوب لاعف ،یبرع - ناریا هراق یدروخرب
  مــشق هریزج هلمج زا ناتــسا زا یقطانم رد هک دادیور ناگزمره ناتــسا رد 6/4 یگرزب هب یاهزرلنیمز 1384 لاــس رد
  یلاوح رد ، یقرش لوط هجرد 91/55  و یلامش ضرع هجرد 07/27  تاصتخم رد هزرل   نیمز نیا نوناک .دش ساسحا
 تبث هزرلسپ اهنت .دــش مالعا (مــشق هریزج رد) ناهگرد ردنب یرتمولیک 19 هلــصاف رد و سابع ردنب برغ رد نیچگ
 یگرزب هب و زور نامه هقیقد 11 و 16 تعاــس رد ،هتــشاد دوجو نآ لحم نییعت و تبث ناکما هک هزرلنیمز نیا هدــش
  .دهد یم صاصتخا دوخ هب سراف جیلخ ریازج نیب رد ار اه هنارک و لحاوس نیر  تشیب مشق هریزج . تسا هداد یور 8/2

     مشق هریزج لحاوس نیرت   یندید زا وکتسود و خلس ،زارد  بیش ، نسم ، ازوس ،زان ریازج ، نیمیس ، نوتیز لحاوس
  هک  تسا نآ یلگ و یا هسام ،یا  هرخص لحاوس عونت ،  هریزج نیا یتخانش لحاس یاه یگژیو زا .دنوش یم بوسحم

   زین قارب نیمیس و مافهرقن یا    هسام و ینش لحاوس .دوشیم تفای یاهریزج رتمک رد اج کی روط  هب یتیصوصخ نینچ
      یلگ لحاوس و نیمیس ینش لحاس ،نوتیز یا   هرخص لحاس .دنوش   یم بوسحم مشق هریزج رد لحاوس عاونا رگید زا

  زین اه تشپ کال لحاس هب فورعم وگیر یا هرخص  لحاس .دنهد   یم ناشن ار مشق لحاوس عونت ارح یاهلگنج و تفال
  .دنیآیم بآ یور هب هیذغت و یریگسفن یارب اجنآ رد اهتــشپ کال هک تــسا مــشق هریزج یابیز لحاوــس رگید زا

  شوگیزاب و شوهاب یاهنیفلد هاگتسیز مشق هریزج بونج یلحاس طخ یرتمولیک ود رد ماگنه هریزج یابیز لحاوس
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  ،نارگید و یناروگ  متسر)   تسا هدش ماگنه هریزج و مشق هب دنم هقالع نارگشدرگ بذج بج  وم هلئسم نیا هک تسا
1392: 27). 

 مشق هریزج یتسیروت یاهلیسناتپ

  (نادکمن هوک) ىکمن هوک -1
  هوک هلق) رتم 397 عافترا ات تسا طورخم لکش هب هک هوک نیا .تسا عقاو مشق هریزــــج ىبرغ بونج تمــــسق رد
  ىاهرابگر ،ىحطس یاهبآ  طسوت هتفای شیاسرف هیحان کی عـقاو رد اههراتس هرد :ناگراتس هرد-2 .دسریم (نادکمن
 رد ،         هدنام ىقاب هدروخن تسد شیب و مک تروص هب ىلامش شخب رد زونه هک هیلوا تالف .تسا اهدابدنت و ىلصف
  ىاه     هتسوپ زا رپ و تسس ىک     هآ نامیس اب گنس هسام نآ سنج و دراد رارق هرد فک زا ىرتم 15 ات 7 نیب عافترا
  هلمج زا ىراون ىاههراوید و اههغیت و اهکرآ ،  ىشیاسرف ىاه کنوتس و اه نوتس ،زیتکون ىاه  طورخم .تسا ىلیسف
  نیلوا :ارح ىاهلگنج -3 .(1389:82 ،یمیحر یناغم و داژن یدهم)دنوشیم هدهاشم هرد نیا رد هک دنتسه ىیاهشخب
  زا شیب ىاهرتسگ و تسا اهورگنام زا ىاهنوگ هک دوشیم هدهاشم ارح ىاهلگنج رد هریزج یهایگ هعماج نیرتمهم و

 .دناهداد صاصتخا دوخ هب ار هریزج تحاسم زا عبرم رتمولیک 2000

 مشق یاوه و بآ -2
  ات 1015     نیب مشق رد اوه راشف .تسالاب هریزج نیا  رد اوه یبسن تبوطر و  تسا  بوطرم و مرگ مشق یاوه و بآ

  یامد .دــسریم راب یلیم 1000 زا رتمک هب اوه راــشف ،دایز یامرگ لیلد هب ناتــسبات رد هک تــسا هویج رابیلیم 1018
  18 و 33  بیترت هب هنازور یامد لقادح و رثکادح طسوتم اب ،دارگ یتناس هجرد 26    دودح مشق هریزج هنایلاس طسوتم
  10 ات ریت 10 اهنامز نیرت   مرگ .تسا دایز رایسب    هریزج نیا یلصف ترارح هجرد فالتخا .تسا دارگ یتناس هجرد
  دارگیتناس هجرد 16 و 46  قلطم یامد لقادح و رثکادح مشق هریزج رد .تسا نمهب و ید اه  هام نیرتدرس و رویرهش
 .(75 :1391 ،نارگید و یقرب)تسا هدیسر تبث هب

 مشق رد ارح یاهلگنج -3
 هب) Avicennia marina مان هب اهورگنام زا یاهنوگ هک   تسا مشق هریزج  یهایگ ششوپ نیرت هتسجرب ارح یاهلگنج
  دوخ هب ار هریزج تحاسم زا عبرم رتمولیک 2000 زا شیب یا    هرتسگ و تسا (ناریا هزاوآرپ دنمشناد ، انیس یلعوبا مان
  هب رتشیب و د نراد ناتسبات رد دایز تبوطر هب زاین و هدوب هاوخ ترارح    و دنسپ یکشخ مشق ناهایگ .دنا هداد صاصتخا

 اب) تچ ،روهک ناتخرد هب ناوت   یم ناتخرد هلمج نیا زا .دنتسه هدهاشم لباق دق هاتوک ینابایب مین یاه هچتخرد لکش
   ششوپ ناتخرد نیا رانک رد زین رج یاههتوب . دنتسه تچو روهک اهنآ  رتشیب هک ؛درب مان رانک و ترک ، (چ ریز هرسک
 و بآ دوبمک لیلد هب هک تفای ناوتیم لخن یاهغاب رد اهنت هریزج نیا رد اهلخن .دنهد  یم لیکـــشت ار هریزج یهایگ
 .(264 :1386 ،یتعنص)تسا هدش رت قنور مک یگدنراب دوبمک
 یروناج تایح -4
       .دنرادروخرب یهایگ و یروناج عونت نیرتشیب زا یتسیز عونت رظن زا یتایح متسیس هس ناهج یاه یکشخ و اهبآ رد
  یاهبآ و مــشق هریزج رد .یناراب یاهلگنج و ارح یاهلگنج ،یناجرم ریازج زا دناتراب  ع متــسیــسوکا هــس نیا
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  هنوگ 4 زا دنا     ترابع مشق نارادناتسپ هدش ییاسانش یاه هنوگ دنراد روضح مود و لوا یاه  متسیسوکا ود نآ ینوماریپ
  مــشق زا رتــشیب و هدوب روــشک شافخ نیرتگرزب راوخهویم شافخ ،تــسا راوخهویم شافخ نآ عون کی هک شافخ
   عون کی و یسمن عون ود و هابور هنوگ کی ،شوگرخ هنوگ کی ، تشپراخ عون کی ،هنوگ راهچ . تسا  هدش شرازگ
          عون هس .دنتسه عونتم رایسب زین مشق هدش ییاسانش ناگدنزخ . تسا  هدش    ییاسانش مشق رد زین یناریا لازغ ای ریبج
  رد مشق هریزج یایفارغج تیعقوم هب هجوت اب .دنا   هدش هتخانش مشق ر د تسیزود عون کی و کلومرام هنوگ 17 و رام

   یبالات طیحم ریظن  عونتم یاه        هاگتـــسیز دوجو لیلد هب نینچمه و نآ کیژولوکا یحاون عونت لیلد هب و سراف جیلخ
 و عرازم ،یاهرخــص قطانم ،ینــش لحاوــس ،اهرازنــش ،ینابایب قطانم ،عونتم یاهروهام هپت ،یلگ یاههنهپ ،ارح لگنج
   هریزج ناگدنزخ و ناتسیزود شنکارپ و عیزوت کیژولوکا یتامدقم هعلاطم -   یلصف یاهرازنمچ و یزرواشک یاهغاب

  اه  نویلیم زا .تسا نآ ناگدنرپ ینوگانوگ مشق یعیبط هدیدپ نیرتزراب .(28 :1389 ،نارگید و ینادزی) تفریذپ تروص
  دننامه سراف جیلخ هب ، لاس فلتخم یاه لصف رد مظنم روطهب رجاهم هدنرپ نویلیم راهچ   دودح وس نیا هب شیپ لاس
  100 ات ناوت   یم یناسآ هب مشق هریزج رد هزور دنچ یراذگ و تشگ رد ،یلک روطهب .دنروآیم هانپ ، هژیو هاگتسیز کی
   ات مشق         هدش ییاسانش ناگدنرپ تسرهف .دنرادروخرب عونت نیرتشیب زا ناگدنرپ .درک هدهاشم ار نآ ناگدنرپ زا هنوگ
  . تسا  هدیسر عون 173   هب رضاح لاح رد تسرهف نیا ،رگید هدنرپ هنوگ 75   ییاسانش اب اما دوب هنوگ 98   هتشذگ لاس
 .دناهلمج نآ زا زبس لیصاوح و دوبک نیهاش هک دنتسه نامروشک ردان ناگدنرپ هلمج زا ناگدنرپ نیا زا یخرب
  راق ،کچوک راق ،   یرتسکاخ لیصاوح ،نالکاب ،   یرتسکاخ اپ یاقس غرم :زا دنا ترابع مشق هریزج ناگدنرپ زا یخرب

  ،سکرک ، (مـشق هریزج)ریگیهام باقع ،وگنیمالف ،کون هچفک ، یدنه لیـصاوح ،  بـش لیـصاوح ، دیفـس راق ، یلحاـس
  ،   هایس تشپ ییاکاک ،   هایس رس ییاکاک ،نهپکون هلیلت ،کمودید ،راوخ فدص ،راوخ گنچرخ میلس ،هربوه ،یتفریج
  ، یدنه یابق زبس ، یلکاک ییایرد وتسرپ ، یلومعم ییایرد وتسرپ ، کچوک یلکاک ییایرد وتسرپ ، یدود ییایرد وتسرپ
     کسس ،     خرس هلک مشچ گنس ،امرخ لبلب ،روخهویم ،درز هلک کنابنج مد ،قلبا کنابنج مد ،کچوک یگناخ روبنز
  هرهس ،هعرزم رپ درز ،روخدهش ،ینابایب کچکچ ،یهوک هقرط ،شفنب هقرط ،هایسرس کسس ،نابنج کسس ،فاچفیچ
 .(28 :1389 ،نارگید و ینادزی)یکاخ
 ناگراتس هرد-5
    هرد اتسور نیا لامش رد . تسا هتفرگ    رارق هریزج یبونج لحاس زا یرتمولیک جنپ هلصاف رد فلخ  هکرب یاتسور 

  ریظنمک هدیدپ نیا یارب اههراتــس هرد مان اما ؛دنیوگیم هتفگ   هلاتــسا اتــسور نیا هب هقطنم یلاها .دراد رارق ناگراتــس
   شزو نآ رد دوجوم شیاسرف یاههدیدپ و اه مجح عاونا و هرد نیا هژیو لکش لیلد هب . تسا هداتفااج    یسانشنیمز
  اهادــص نیا لیلد هب و دنکیم ادــص دیلوت هرد رد دوجوم یاههرفح و اهنوتــس یالهبال رد اوه شدرگ و دنت یاهداب
 رد نآ هب دورو زا نیاربانب و  تسا هنجا     و حاورا دش و دمآ لحم هرد نیا اوه ندش کیرات اب دندقتعم یلاها هک تسا

  و یلصف یاهرابگر ، یحطس یاه   بآ طسوت هتفای شیاسرف هیحان کی عقاو رد اه هراتس هرد .دننکیم  یراددوخ بش
  7 نیب عافترا رد ،هدنام   یقاب هدروخن تسد شیب و مک تروص   هب یلامش شخب رد زونه هک هیلوا تالف .تسا اهدابدنت
     .تسا یلیسف یاه هتسوپ زا رپ و        تسس یکهآ نامیس اب گنس هسام نآ سنج و دراد رارق هرد فک زا یرتم 15 ات
  ییاهشخب هلمج زا یراون یاههراوید و اههغیت و اهکرآ ،یــشیاــسرف یاهکنوتــس و اهنوتــس ،زیتکون یاهطورخم
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  ،اه  هیال سنج ندوب تسس لیلد هب .(240 :1390 ،یخرفهق تخبناوج و یفام )دنوش  یم هدهاشم هرد نیا رد هک دنتسه
     یژولوفروم رد یسوسحم تارییغت (دتفا یم قافتا تردن هب هک) دیدش یگدنراب ره زا  سپ هک تشاد راظتنا ناوتیم
 .دریذپ تروص هرد
 اهیلاغترپ هعلق-6
 نآ گرزب یاهپوت اب هک - یردان یاهژد  هب موسوم ،  تفال رواخ رد یرگید یاهژد و مشق رهش رد اهیلاقترپ ژد راثآ
  نیمأت  لماش هک  هتشاد هدهع رب ار زمره هعلق  ینابیتشپ هفیظو ، ژد نیا .دوشیم هدید  مشق رد ، تسا هدوب زهجم راگزور
 هب مادقا  گرزب سابع هاش  دش ثعاب یدالیم 1621 رد هعلق نیا یانب . تسا هدوب زمره یلاقترپ هعلق یارب  نیریش بآ

 .(240 :1390 ،یخرفهق تخبناوج و یفام)دیامن سراف جیلخ لحاوس زا نانآ جارخا و اهیلاقترپ دض رب گنج
 مشق هریزج رد روشک کراپوئژ نیتسخن-7
   شحو تایح روضح ، یهایگ ششوپ رظن زا ریظن  مک و هناگی یتیعضو مه هریزج یاه هوک و لحاوس ،اههرد ،اه تشد
  بایمک ،ابیز یروناج و یهایگ یاه  هنوگ رب هوالع هریزج زا شخب نیا رد .دنراد یسانشنیمز ردان یاههدیدپ دوجو و
   و ردان یسانشنیمز یاههدیدپ ،  دنرادروخرب یرایسب شزرا زا یناهج نینچمه و یلم حطس رد هک ضارقنا رطخ رد و
   شقن و یعیبط یاه هم                 ـــسجم .دنراد صاخ ییابیز و تیباذج ییاهنت هب کیره هک دنراد دوجو زین یدننامیب
   لصاح یاه نوتس ،تاعافترا رد اه  هفص و تخت حوطس ،روآ تفگش یاههوک و اهیگدروخنیچ ،هدنکارپ یاه هتسجرب
  هداتفاورف یاههعطق و اههنکفا طورخم ،یگدزاوه زا هدمآ دوجوهب یاهیگتفرورف و اهیگتــسجرب ،شیاــسرف لماوع زا
  یاهسیدنت ،هدنروآ دیدپ ناراب و داب هنایزات هب تعیبط دنمرنه تـــسد هک یاهلکیه و اهرـــسهوک ،تاعافترا یاپ رد
  تلاح رد یمدآ هرهچ یتح ای و یبآ بسا ،کلومرام ،گس ،تشپکال نوچ مه فلتخم یاهلکش رد هک یروآباجعا

  یدرگتعیبط ریظنمک یاههبذاج زا و دنتسه مشق هدننکروحسم تعیبط زا یگرزب شخب همه و همه … و دایرف و مشخ
 ینعی - یناک  یاتسور ات  خلس یریگیهام ردنب زا هریزج یبرغ شخب یبونج  لحاوس رد .دنوریم  رامش هب هریزج نیا
    شخب رد .درادن دوجو یناسنا عمجت و زکرمت عون چیه و هعرزم ، اتسور - هریزج  لحاس زا رتمولیک یس  هلصاف رد
   لاح رد و تسا  هدوب زیچان رایسب میدق یاهنامز زا ی زرواشک و یرادماد یاه   تیلاعف و ناسنا روضح هریزج یبرغ
  ،کمن دبنگ ،ارح یاهلگنج :نوچمه دنراد دوجو ییاه هدیدپ هریزج زا شخب نیا رد .تــسین هجوت لباق زین رــضاح
  هتخت اههد و  ناراتشک تالک ،اهسیدنت هرد ، مشق ماب ،یلاع گنت ،وکهاچ هگنت ،یندعم بآ یاه همشچ ،کمن یاهراغ
 .(39 :1393 ،نارگید و ینف)بیرغ و بیجع یاهلکش اب هرخص و گنس
 اههمشچ -8
  روــش ًااتدمع و هدوب نیریــش بآ دقاف ،دنراد دوجو هریزج یاج یاج رد هدنکارپ روط هب هک مــشق هریزج یاههمــشچ
 :زا دناترابع اههمشچ نیا زا یخرب .دنتسه
     ردنب رواجم یـسیدقات راتخاـس یزکرم هتـسه و هنایم رد هاگراک روـش   و هروفلوـس یندعم همـشچ  هاگراک همـشچ •

 (هیناث رد رتیل دنچ) همشچ نیا بآ .تسا هدش عقاو (توهرب هب فورعم ،خلس یعیبط زاگ نادیم) خلس یریگیهام
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    رد روش بآ رتشیب هیذغت بجوم ،      رهاظت لحم رد هارمه گنرهایس یندعم داوم زا یشخب ندش هتشهن زا سپ
 .دوشیم هتشاذگ کمن ناوارف تابوسر زین ریخا ههاربآ رتسب و فارطا رد و هدوب لحم نیا دوجوم ههاربآ

  یاهکمن و تیردینا یاه هتشهن  هدنناشوپ ، رتمدصکی دودح  تماخض یاراد یروگ دحاو  تابوسر  :یروگ همشچ •
 .دراد رتم 1400 دودح یاربتس ،اههتسناد هب هجوت اب هک تسا ناراسچگ دنزاس هب طوبرم

 و گرزب رایــسب یاههدوت یاراد نادکمن هوک رد کمن بوــسر زا هدیــشوپ یاههنهپ نادکمن هوک هنماد یاههمــشچ •
  ،یکاروخ کمن نیمأت رد  یداصتقا رظن زا و  تسا  بسانم  ًااتبسن صولخ و تیفیک اب الاب تیمک اب کمن  هدرتسگ
  ،نارگید و ینف)دراد تیمها   یمیــشورتپ زا یتابیکرت رد زایندروم تاقتــشم زا یــشخب نیمأت یتح و یبط کمن

1393: 39). 
 مشق لیدکورک کراپ-9
  دنمهقالع نارگــشدرگ یارب نما و ابیز یلحم .درادرارق مــشق هریزج رد هنایمرواخ لیدکورک کراپ نیرتگرزب و نیلوا
 مشق کراپوئژ رایمه هعومجم نیا .دنوش انشآ ردان ناروناج نیا تایصوصخ و یگدنز اب کیدزن زا ات شحو تایح هب
  ندید درفب رصحنم کراپ نیا زا کراپ نیا زا مشق هب رفس اب یرامشیب نارگشدرگ هنالاس .تسا تسیز طیحم یماح و
 .(37 :1388 ،نارگید و یرایز)دننکیم

 یداصتقا و یراجت یرگشدرگ یاهلیسناتپ -10

 یدایص -1
 .تسا اتشم و جنل ،یروتوم قیاق هلیسو هب هقطنم نیا رد یدایص .تسا یدایص قطانم نیا مدرم دمآرد یلصا عبانم زا

 یراجت یاهراک و بسک -2
   کاشوپ یاهنیرتهب  هک مشق میدق رازاب دننام ؛ تسا کچوک یاههزاغم و اهرازاب داجیا ،مدرم نیا دمآرد عبانم رگید زا
 رتنس یتیس سیدرپ رازاب هراتس رازاب ... و یلماک یگناخ مزاول ،نامیپ کیتوب ،ندیرف کیتوب مشق میدق رازاب

 یرورپماد -3
  2000 هب کیدزن .دریگ یم ماجنا هریزج رد یتنس شور هب یرورپماد نونکامه و  تسا یرورپ ماد دعتسم  مشق هریزج
    دنچ و هلاسوگ واگ و دنفسوگ سأر 3000  دودح نینچ مه و یناتسکاپ ،یتریزج ، یلات صوصخم یاهداژن زا زب سأر
  هریزج مدرم .تــسا ارح ناتخرد گرب و اههخاــشرــس زا رتــشیب اهماد هیذغت عبانم .دراد دوجو هریزج رد نایکام رازه
  ،نایروت) یزکرم تــشد رد هریزج نیا رد اهماد رتــشیب .دننکیم تــسرد دوخ یاهماد یارب «هراخف» مان هب اذغ یعون
  یرتشیب قابطنا هک هدوب رادروخرب یصاخ تیمها زا هتشذگ رد ارحص هنیفس ای رتش دنتسه (ناوراک و ناد هبرگ ،ناکمر
 رد رتشیب یرادرتش .تسا هدشیم یرادهگن تشوگ و ریش نینچ مهو لقن و لمح یارب و تسا هتشاد هریزج طیحم اب
 و یرایز) تسا رفن 3000       رب نوزفا هریزج نیا رد اهرتش دادعت .تسا جیار خلس و یلیهس ،نایج یج ، لبط یاتسور
  هریزج رد کپون لیدوکورک هعرزم و کراپ مان هب روــشک لیدوکورک شرورپ هعرزم اهنت و نیلوا .(37 :1388 ،نارگید
          تسوپ و تشوگ دیلوت رب هوالع هعرزم نیا .تسا لوغشم لیدوکورک ریثکت و دیلوت هب مشق ناتسرهش عباوت زا ماگنه
 .تسا هدروآ مهارف ابیز و یندید یلحم رد ار دنمهقالع نارگشدرگ دیدزاب ناکما
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 یزرواشک -4
      مید تروص هب رتشیب و تسا دودحم رایسب یزرواشک ،  مشق هریزج رد یفاک نیریش بآ دوبن و یگدنراب یمک لیلد هب

  ، بیترت نیا هب .دوش     یم دایز ناسون شوختسد یگدنراب یتخاونکی لیلد هب زین مید تالغ تشک و دریگ یم تروص
     یاتسور رد مید تعارز یحاون و نایروت تشد رد یبآ تشک  یحاون .تسناد زیچان ناوت  یم ار مشق یزرواشک دیلوت
    یاج دوخ رد ار هریزج یاه  ناتـــسلخن زا یمین هک  دناعقاو    نادهایگ و تفال ،یکلم ،نیزروگ ،یلیهـــس ،ناروگ ، لبط
 .دناهداد
 نداعم -5
  هتــشذگ رد هژیو هب هک دراد دوجو مــشق هریزج رد … و نهآ گنــس زاگ ،خرــس کاخ ،کمن لیبق زا ینوگانوگ نداعم

   هشال  گنس ندعم  تسا هدرکیم نیمأت ار  نانیشنهریزج  لغاشم زا  یتمسق و  تسا هدوب هریزج نیا یراجت قنور  ببس
  14  رد عقاو مــشق هــشال گنــس ندعم و نت رازه 35  هنالاــس دیلوت اب مــشق ردنب رتخاب یرتمولیک 10 رد عقاو ربملت
  هلمج زا .دنور   یم رامش هب مشق یاهندعم نیرتمهم زا نت 2700      هنالاس دیلوت اب مشق رهش یبرغ بونج یرتمولیک
 رد رتمولیک 7  هدعاق رطق هب و (یطورخم) رودم یکمن هپت تروــص هب هک تــسا نادکمن ،مــشق هریزج هدمع نداعم
  هدــش دروآرب نت رازه 420 نآ رئاخذ هک تــسا کمن نیرتهب یاراد عبنم نیا .دراد رارق ایرد حطــس زا رتم 237 عافترا
  یروط هب دش رفح و فشک سیلگنا و ناریا تکرش هلیسو هب راب نیلوا یارب هتشذگ تاونس رد مشق هریزج زاگ .تسا
 و یرایز)دنا هتسب ار اه  هاچ رس اما دسریم رتم 3000 ات اهنآ زا یکی قمع هک دنا هدز تفن هاچ هس هاگراک هقطنم رد هک
 .(37 :1388 ،نارگید
 نیزرَووَگگ زاگ هاگشیالاپ -6
  عومجم رد و لپ ردنب هب هنهک تفال زا یچنیا 12 یاه هلول هلیسو هب شیالاپ زا سپ دنکیم هیذغت هاچ هقلح جنپ زا هک
      و هیفصت تردق .دیامن لیدبت هتیسیرتکلا هب ار یزاگ یژرنا ات دسریم سابع ردنب هاگورین هب رتمولیک 70 یط زا سپ

   نیا و تــسا بعکم توف نویلیم دــصکی هنازور ناکما تروــص رد سابعردنب یترارح هاگورین هب یعیبط زاگ لمح
 .(31 :1370 ،مانیب)دناهتفرگ رارق ایرد یرتم 33 یافرژ رد اههلول

 یلحم یاهاذغ -7
 و غرم مخت نان نیا رد .دنزپیم   یصوصخم  سس اب ار نآ  مشق رد هک  تسا کزان  رایسب یلحم نان یعون ، یشُبمُشت نان
  یلحم یاهاذغ زا یهامهیلق شروخ .تسا  ریش ییاچ  مشق  صوصخم  یندیشون .دزپیم نان اب نامزمه هک دنزیریم رینپ
    ار هریزج نیا تحاسم نیرتشیب ،     مشق هریزج یضارا یربراک هشقن زا هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب . تسا هریزج نیا
  سالک   .دریگ یم رب رد ار هریزج تحاسم لک دصرد 70      زا شیب یضارا نیا .دوش یم لماش ششوپ نودب یاه نیمز
  یاه هدر رد ،     روکذم سالک اب دایز ًااتبسن فالتخا اب ییاتسور و یرهش قطانم و یزرواشک ،ارح یاه لگنج ،رازتخرد
 .دنراد رارق یدعب
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 مشق هریزج یضارا یربراک هشقن -4 هرامش هشقن
 (https://isa.ir) :عبنم

   یریگ هجیتن
   رهشمرخ زا یبآ زرم نیا .نامع یایرد و سراف جیلخ ینعی ،    تسایرد رسارس ،بونج رد ینعی ناریا یاهزرم  یتمسق
  ینالوط وحن نیمه هب مه برغ و قرشم و لامش رد ناریا یاهزرم رگید .دراد ازارد رتمولیک رازه هس زا شیب رتاوگ ات
 یبآ یاهزرم ،میریگب رظن رد مه ار سراف جیلخ رد یناریا ریازج ینوماریپ طیحم    رگا هک تسا نآ تیعقاو اما ؛دنتسه
  بونج یاهایرد رد ناریا روــشک زرم نیرتینالوط بیترت نیدب .دــش دهاوخ الاب مقر ربارب ود ًاابیرقت بونج رد ناریا
 یکشخ زرم رد هک ینعم نیدب .تساراد ار دوخ صاخ یاهیگژیو یبآ زرم هک تسا هجوت نایاش لاح نامه رد .تسا
  زرم قیرط زا اما ؛دبایی      م طابترا ناکما میقتسمریغ و هطساو اب نارگید اب و تسا هیاسمه رگید روشک کی اب روشک ره
  زرم قیرط زا تفگ ناوتی  م هکنانچ و دراد طابترا ناهج یاهروشک مامت ًاابیرقت اب روشک کی ،دازآ یاهایرد مه نآ ،یبآ
 هب ، سراف جیلخ رد ییاپورا یاهروشک  روضح  هتشذگ نرق دنچ یط .    میتسه هیاسمه ناهج یاهروشک یهمه اب یبآ
   رظن زا هک تسا یلاح رد نیا .میا هدوب هیاسمه ... ، ایناپسا ،لاغترپ ،دنله ، هسنارف ،نا تسلگنا اب ییوگ هک هدوب یاهنوگ
 .(106 :1391 ،یوخا)ایرد ات میاهدوب اهنآ هب رتکیدزن یکشخ قیرط زا ییایفارغج میقتسم یهلصاف
     نیا لصاح .تسا  هتخاسیم مک ای دادی من ای ار طابترا نیا ناکما ناریا ات اپورا لصاف  دح رد ییاهروشک دوجو اما 

 نینچ .دراد یللملانی   ب تیمها ساسا و لصا رد ،   سراف جیلخ صوصخب و بونج رد ناریا یبآ یاهزرم هکنآ نخس
             یاهزرم تالوحت هکنانچ .تسا هتشاد ناریا تشذگرس و تسایس رب یمیقتسم ریثأت هتشذگ نرق ود یط یساسح زرم
 رد هراومه تالوحت نیا یللملا نیب دعُبب رگید ترابع هب .دیدرگ سراف جیلخ تالوحت اب هتسبمه ناریا یلامش و یقرش
  یارب ،نآ نوماریپ ی اه      تلم رگید دننام هب سراف جیلخ زین نونکا مه . تفا یی  م زورب و روهظ سراف جیلخ تمـــس
  یهتکن نیمه یروآدای اب نایناریا یارب سراف جیلخ یداــصتقا تیمها .تــسا هدــش شیپ زا شیب یتیمها دجاو نایناریا

           زا زین تفن رودص .تسا تفن رودص لحم زا روشک یزرا دمآرد زا ییالاب رایسب ّردح رد هک تسا ریذپ ناکما هداس
 هجدوب یارب ار نخــس کی همه سراف جیلخ و یجراخ دمآرد ،تفن یترابع هب .دریگیم تروــص سراف جیلخ قیرط
     رد تادراو و تارداص نیا هک یشقن و تس    ا روشک تارداص و تادراو یلصا هاگرذگ سراف جیلخ هکنیا ؛دنیوگیم
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   یتفن دمآرد ریظن مک شقن یهتنم .درادن حیضوت هب زاین ، دراد یداصتقا فلتخم یاهشخب تیلاعف و تاطابترا ، لاغتشا
   میــشاب هتــشاد روــشک یلیر طوطخ هب یهجوت رگا ، میــشابن هجوتم نادنچ نادب یداع تلاح رد ات دوــشیم بجوم
 دوخ نیا .تسا یزرم قطانم رگید زا شیب نیا و دنوشیم یهتنم سراف جیلخ ردانب هب طوطخ نیا رتشیب هک میباییمرد
  یاج هب یتفن یاه هدروآرف رودص هب شیارگ .دهدی     م ناشن ار تمس نیا رد روشک یداصتقا تیلاعف و اهردنب تیمها
  قطانم زا یمهم شخب رارقتــسا زین و یتفن یاههزوح رگید و یبونج سراپ رد یراذگهیامرــس میظع مجح ،ماخ تفن
   سراف جیلخ یداصتقا تیمها زا ییاه    هشوگ رگنایب کی ره سراف جیلخ لحاوس و ریازج رد یداصتقا یهژیو و دازآ
 .(106 :1391 ،یوخا)دیآیم رامش هب نایناریا یارب

  درگناهج بذج    یارب بونج ریازج و لحاوس ییایفارغج طیارش زا یریگهرهب هب یدنمهقالع ریخا یاه لاس رد یتح
           هب یزورون یاهرفس دصاقم زا یکی سراف جیلخ لحاوس و ردانب زین زورون ماگنه رد هلاسره .تسا هدش رتشیب زین

  ، تالیش نتفرگ رظن رد اب یتح ، یداصتقا روما رد نامع یایرد و سراف جیلخ هب هجوت و دیکأت یهمه اب .دیآی م رامش
  نونکا مه .تسا هتفرگن رارق لماک یرادربهرهب دروم هک دراد دوجو نام  اس نیا رد یرایسب تیفرظ زونه ...ی زاسی تشک
         .تسا ییایرد ینعی ؛دراد ایرد اب میقتسم طابترا (دصرد کی دودح دیاش) روشک یهی  ذغت و لاغتشا زا یکدنا دصرد
    رسارس رد نینچمه .ددرگی   م هدافتسا هیذغت و لاغتشا یارب ایرد زا دصرد 35  دودح ایند رد طسوتم روط هب هکیلاحرد
  ، تراجت ،             تاطابترا زین نآ تلع .دنتـــسه زکرمتم نادب کیدزن ای یلحاـــس قطانم رد تیعمج زا یمین دودح ناهج
     هب .تسا کدنا ام روشک رد مقر نیا .تسا نآ ریاظن و تالیش زا یریگهرهب ،   یزرواشک هب ندیسر بیسآ زا یریگولج
   ینیمزرـــس شیامآ ،روـــشک ی      هعـــسوت یارب هجوت لباق تیف        رظ کی ناونع هب نازیر همانرب بناج زا لیلد نیمه
 .(555 :1380 ،نارماک و روپ یمیرک)تسا هدش هتفرگ رظن رد لاغتشا داجیا و
   ار سراف جیلخ هتسب همین یایرد ،سرگاز بونج رد یاهنوگ   لاله رایش رد نامع یایرد و دنه سونایقا بآ یورشیپ
  تاراما ،نیرحب ،رطق ،ناتــسبرع ،تیوک ،قارع ،ناریا یاهروــشک لــصاف دح رد ،هدودحم نیا .تــسا هدروآ دوجو هب
  85   دودح اب ، زمره هگنت رد نآ   لخدم . دیآیم      رامـــش هب هنایمرواخ ی هقطنم زا یـــشخب   و دراد رارق نامع و هدحتم
  325  لماـــش ،نآ ضرع نیرتشیب و هدوب رتمولیک 320   دودح اب ،   سراف جیلخ سأر رد نآ ینایاپ شخب و رتمولیک
  یاهراپ   رد هک تسا هدش تبث رتم 35  نآ طسوتم یافرژ و عبرم رتمولیک رازه 226 ،  جیلخ نیا تحاسم .تسا رتمولیک
   عقاو برعلا هریزج یوس نآ رد هک یبرعلا جیلخ ای رمحا رحب فالخرب ،نیاربانب ؛ دسر یم زین رتم دص ات دون هب ،طاقن
 و عرزی مل یتالف ، نآ بونج رد هک تسا هتفر ورف یاهقطنم رد سراف جیلخ .دیآیم  رامش هب یقمع مک یایرد ، تسا
  کی ،سراف جیلخ یمامت هک یاهنوگ هب . تسا هتفرگ رارق سرگاز یاههیاپهوک زا ییامن اب یرگید تالف ، نآ لامش رد
  دودح و تسا   یسانشنیمز  موس نارود یاههدیدپ زا هقطنم نیا ،  یسانش نیمز ظاحل هب .دنهدیم  لیکشت ار هراق تالف

  ربارب ود ًاابیرقت نآ تعــسو ،دننکیم حرطم ناــسانــش نیمز هک هنوگ نآ و تــسا هدمآ دوجو هب لبق لاــس نویلیم یــس
  نیا تیمها    .تسا هدومن تفرسپ ،یاهناخدور        تابوسر شزیر و یسانش نیمز تالوحت رثا هک هدوب یلعف تعسو
   رارق و هدوب ناتساب گرزب یاهندمت درو     خرب لحم هک ارچ ؛دراد هشیر هلاس رازه دنچ هنیشیپ اب یا هتشذگرد ،هقطنم
 .درکیم راکشآ شیپ زا شیب هنایم نورق رد ار نآ تیمها ،هراق هس یطابترا هارراهچ رد نتفرگ
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       تیمها هک دیراورم تراجت هژیو هب ،  دوب تراجت شرتـــسگ رد یلماع ،  هقطنم نیا زا یراجت مهم  یاههار  نتـــشذگ 
  یناهج یاهتردق زاتوتخات  هصرع هب هقطنم نیا ،یناهج یاهتباقر و ر   امعتسا دورو اب کدنا کدنا .تشاد یاهژیو
 رد ار شیوخ سناــش بیترت هب ،ییاکیرمآ و یــسور ،ییایناتیرب ،یوــسنارف ،یدنله ،یلاقترپ یاهتردق و دــش لیدبت

 رد ،تفن یاههاچ   نیتسخن فاشتکا اب ،   متسیب نرق همین رد هک نیا ات دنتشاذگ شیامزآ هتوب هب نآ عماوج داصتقا لواپچ
      فاشتکا اب متسیب هدس رد     .دش بلج هقطنم نیا هب یتعنص یاهروشک شیپ زا شیب هجوت ،یناهج یاهگنج هحوبحب
    هدناشک دوخ یوس هب ار نایناهج هنادنمزاین هاگن ،   تفن یناهج ریاخذ دصرد تصش هاگرذگ ناونع هب هقطنم نیا ،تفن
     رد هقطنم نیا یاهروشک .تسا هداد دنویپ ناهج یسایس - یداصتق ا تاناسون بت هب ار شیوخ نوماریپ یاه نیمزرس و
  جیلخ یاهبآ یعبرم رتمولیک رازه 220 هرتــسگ رد ،دنراد زاگ و تفن هیامرپ یاهراــسناک دوخ ینیمز یاهزرم نورد
  نآ یپ رد و ینیمزرس یایرد و هراق تالف ،     نامسرپ دوخ نیمه و تسا هدونغ زاگ و تفن گرزب یاهراسناک سراف
 هب ار سراف جیلخ  هچنآ .دشکیم        نایم هب ار نامسرپ نیا اب دنویپ رد یماظن و یسایس و یداصتقا یاهیریگ عضوم

  و ملع تفرشیپ دوجو اب ،اهنرق    تشذگ زا سپ هک ییالاک ؛دوب هایس یالط فشک ، دومن لیدبت ناهج یتایح گرهاش
 .(77 :1393 ،ییارما و یمیهاربا)تسا هدشن تفای نآ یارب یبسانم نیزگ یاج زونه یروانف

  نیا ،فرط کی زا .تـــسا هدوب تیمها زئاح نامز رید زا ،   ییایفارغج تیعقوم و یعیبط عـــضو ظاحل هب سراف جیلخ
  نیرت   کیژتارتسا زا یکی هک زمره هگنت نتشاد لیلد هب ،   رگید یوس زا و هدوب برغ و قرش نایم یطابترا هقلح هقطنم
  ،اقیرفآ ،اپورا نیب طابترا روحم سراف جیلخ :عقاو رد  .تسا هدوب رادروخرب یاهژیو تیمها زا ، تسا یناهج یاههگنت
  زکرم نیرتمهم و نیرتگرزب ناونع هب ،هنایمرواخ هقطنم رد ،    کیژتارتسا رظن زا و تسا یقرش بونج و یبونج یایسآ
 و دنه سونایقا           ود و خرس و هنارتیدم یایرد ود هک ار یطابترا متسیس کی زا یشخب و تسا هراق هس نیب یطابترا
  یاهتردق هجوت دروم نیــشیپ ناراگزور زا تیعقوم نیا ،تهج نیمه هب .دهدیم لیکــشت ،ددنویپیم مه هب ار سلطا

 هب اج نآ زا و دندرکیم   لمح سراف جیلخ هب ایسآ بونج و قرش زا ار اهالاک ، ناناگرزاب و راجت و تسا هدوب یناهج
  ییاهالاک ،یدالیم 1492  لاس ینعی ، اکیرمآ فشک زا لبق ات تقیقح رد .دنرب یم سکعلاب و اپورا و هنارتیدم لحاوس
 :زا دناترابع مهم هار ود نآ و دشیم لمح برغ هب هار ود زا ،...و هیودا ،ینیچ ،مشیربا ،دیراورم نوچ
 مشیربا هداج هب فورعم ینیمز هار -1
 هیودا هار هب فورعم ییایرد هار -2
  جیلخ تیمها ، کین دیما هغامد فشک اب . ...دنا هتشذگیم   هنارتیدم یقرش لحاوس و سراف جیلخ زا ،قوف یتایح هار ود
  یطابترا هار راهچ کی سراف جیلخ زابرید زا ،ییایرد ریــسم یرود هطــساو هب اریز ؛دــشن هتــساک طابترا رظن زا سراف
  ، تقیقح رد .تسا هدوب اهی  تشک یارب یبسانم هاگرگنل سراف جیلخ ردانب ،  ور نیا زا و تسا هدش یم بوسحم ییایرد
  لباق هتکن اما ؛ دنتسناد   یم الاک لدابت و ییایرد تامدخ تفایرد یارب یبسانم ییایرد هاگتسیا ار سراف جیلخ اه یتشک
  ،هگنت نیا اریز ؛دوب دهاوخن لماک زمره هگنت  لئاسم  یسررب نودب ، سراف جیلخ کیژتارتسا تیمها ثحب هک نآ هجوت
  ضرع و رتمولیک 158   دودح لوط اب ، هگنت نیا  .دراد هقطنم ثداوح رب یاهژیو  ریثأت ،     سراف جیلخ لخدم ناونع هب

  هک دیآیم رامــش هب ناهج یاههاگرذگ نیرتکیژتارتــسا زا یکی ،رتم 115 قمع و رتمولیک 180 رثکادح و 56 لقادح
  ، دهدیم   دنویپ دازآ یایرد یللملانیب یناریتـــشک      طوطخ و دنه سونایقا (نارکم) نامع یایرد هار زا ار سراف جیلخ
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 یدورو هار ناونع هب و دیآیم    باسح هب ناهج یداصتقا تایح گرهاش ، کیژتارتسا صاخ تیعقوم تلع هب هاربآ نیا
   تفن دــصرد لهچ دودح هنازور هک اج نآ زا .تــسا رادروخرب یکیژتارتــساوئژ تیعقوم زا ،سراف جیلخ یجورخ و
  مهارف هقطنم رد ار اه شکتفن رورم و روبع ناکما ، هاگرذگ نیا رب هطلس و هطاحا ،دنک یم روبع هگنت نیا زا ج یفرصم
   و یتعنص یاهروشک هیلک یراجت و یلام ، داصتقا نزاوت رد ییارچ و نوچیب   و ساسح رایسب شقن ،هاربآ نیا .دروآیم
 هب ،دیامن دیدهت هیح ان نیا رد ار یدرونایرد تینما و تمالس هک یدادخر ره و دنکیم افیا هقطنم    یلحاس یاهروشک
   جیلخ یلحاس یطابترا هار ،زمره هگنت نینچ مه .   داد دهاوخ رارق رطخ ضرعم رد ار اهروشک نیا عفانم تبسن نامه
 هدوب هجوت دروم یماظن یاه یژتارتسا رد یتایلمع یا هقطنم تروص هب هراومه ،نیاربانب و هدوب دنه سونایقا هب سراف
 .(77 :1393 ،ییارما و یمیهاربا) تسا

  زاگ و تفن میظع ریاخذ -(ب
  تفن نزخم» ار هقطنم نیا هک یاهنوگهب ، تسا زاگ و تفن میظع عبانم دوجو ، سراف جیلخ کیژتارتسا لماع نیرتمهم

  ، دیـــشروخ ، داب ،بآ  یاهیژرنا  ندرک نیزگ یاج یارب شالت و ریخا  یاه ههد تالوحت دوجو  اب . دنا هداهن  مان « ناهج
  هدرک ظفح ار شیوخ تیمها ،عیانـــص یدیلوت هیلوا هدام نیرتیلـــصا و رترب یژرنا ناونع هب تفن نانچ مه ،...و متا
  یاههار زا هک دیآیم رامــش هب «کیژتارتــسا یالاک» ،تفن عقاو رد .دوــشیم هدوزفا نآ شزرا رب زور هب زور و تــسا
   لک رب یناسکی یاهدمایپ ،نآ تار  داص رد یلوحت و رییغت هنوگ ره و تسا راذگریثأت یناهج یاه  تسایس رب نوگانوگ
   دیشخت)دنک یم هجاوم نارحب اب ار یتفن یاهرازاب هراومه هک تسا یدج یدیدهت ،تفن یاهب تابث مدع و دراد ناهج
 .(205 :1390 ،دیواج نیتم و
 .دراد  رارق ناتسبرع   هریزج هبش و ناریا نایم رد و نامع یایرد دادتما رد هک تسا یهاربآ سراپ جیلخ ای سراف جیلخ
      رامشب ناهج گرزب جیلخ نیموس نسدوه جیلخ و کیزکم جیلخ زا سپ و تسا عبرم رتمولیک 233000  نآ تحاسم
   هب برغ زا و دراد هار خرس یایرد و دنه سونایقا هب نامع یایرد و زمره هگنت قیرط زا قرش زا سراف جیلخ .دیآیم
  . دوشیم متخ ، تسا نآ هب نوراک دور  نتسویپ و تارف و هلجد  هناخدور ود دنویپ لصاح هک دوردنورا هناخدور یاتلد
  سراف جیلخ هرانک رد نیرحب و رطق ،یبرع هدحتم تاراما ،تیوک ،یدوعــس ناتــسبرع ،قارع ،نامع ،ناریا یاهروــشک
  ،یللملانیب حطــس رد ههاربآ نیا ، نآ لحاوــس و سراف جیلخ رد زاگ و تفن راــشرــس عبانم دوجو ببــس هب .دنتــسه
  نیرت ساــسح و نیرتمهم زا یکی دیدرت نودب ریخا  هدــس رد سراف جیلخ .دیآ یم رامــشب یدربهار و مهم یاهقطنم
  هـــضرع رد یراج و قیمع یاهینوگرگد و تالوحت هب هجوت اب .تـــسا هدوب کیتیلپوئژ یاه  شرگن رد ناهج قطانم
   دنلتراه کیتیلپوئژ کیسالک ریبعت هب و هتفرگ رارق هجوت نوناک نیرتمهم ناونع هب 21 نرق زاغآ رد یللملا نیب تابسانم
 .دریگیم مان 1نیمز بلق ای

  .دناهدوب سراف جیلخ رد ایند  هشیپ رجات ماوقا نیلوا اهیقینف هک دهد    یم ناشن نیرحب ریازج رد هدش فشک یاههبیتک
  یاهیروتارپما شرتسگ اب 2 .داتفا (...و نایشنماخه سپس و اهیلباب) اهیناریا تسد هب یتدم هقطنم تراجت نانآ زا دعب
  مازعا اب یــشنماخه شویراد .تفای یرتــشیب تیمها سرافجیلخ شقن ،نایناــساــس ،نایتراپ ،نایــشنماخه دننام گرزب

                                                                                                                                                               
1 .  Heartland Theory 
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  و نمی و هدرک هدایپ ورین یبونج لحاوــس رد زین نایناــساــس .تخادرپ قیقحت هب نآ هرابرد سراف جیلخ هب یاهدنیامن
          .تسا هدناشوپ ناریا لحاوس ًاامامت ار سراف جیلخ یقرش لامش و لامش ش  خب .دندروآرد دوخ فرصت هب ار طقسم
  جیلخ یلامــش هیلایهتنم رد .تــسا رتمولیک 1259 «سابعردنب» ات «دوردنورا» زا سراف جیلخ رد ناریا یاهزرم لوط
 رد قار ع لحاس .دهد       یم لیکشت ار ناریا و قارع نیب لصاف دح زا یشخب دوردنورا .دراد رارق قارع روشک سراف

   ار سراف جیلخ لحاس زا رتمولیک 60    هک تسا تیوک روشک قارع زا دعب .دسریم رتمولیک 80 هب رثکادح سراف جیلخ
  دراد دوجو رتمولیک 72 لوط هب یفرطیب       هقطنم ناتسبرع و تیوک روشک لصاف دح رد .تسا هداد صاصتخا دوخ هب
  ءزج سراف جیلخ لحاوس زا رتمولیک 400 دودح .تسا هدش میسقت روشک ود نیب یدادرارق قبط (م 1965) لاس زا هک
    .تسا نآ زا یشخب « اولاس»   جیلخ یبرغ لحاس و دشیم هدناوخ « اسحا»     هتشذگ رد هک تسا یدوعس ناتسبرع ورملق

   تفه زا لکشتم یبرع هدحتم تاراما رطق زا دعب .دهد یم لیکشت ، لحاس رتمولیک 563     اب رطق ار اولاس یقرش لحاس
  یلک روطهب .دنا هدش عقاو سراف جیلخ یاهبآ      رد نآ رگید نیشن خیش شش هریجف زجهب هک دراد ر   ارق نیشن خیش
 و تیعمج نیرتشیب لحاس نیرت    ینالوط اب ناریا نایم نیا رد هک تسا هتفرگ ربرد یلحاس روشک تشه ار سراف جیلخ
 و نیرتکچوک نیرحب و سراف ج یلخ هیاسمه نیرت     گرزب ناتسبرع و هدش عقاو نآ لامش لحاس رد ندمت نیرتنهک
 .تسا نآ هیاسمه نیرتتیعمج مک رطق

  تیمکاح و تیکلام رد یگمه هک نآ یلامش ریازج هک دراد کچوک و گرزب هریزج 130 دودح رد سراف جیلخ هقطنم
  یاهروــشک هب قلعتم هک برغ لامــش و بونج ریازج هک یلاح رد دنــشابیم دابآ و ینوکــسم شیبومک دنتــسه ناریا
  رتمولیک 115 هک تسا «مشق» سراف جیلخ هریزج نیرتگرزب .دنشابیم ینوکسم ریغ و یگنس و یناجرم ًاابلاغ دنایبرع
  ریازج نیرت     گرزب نیرحب و (تیوک) نایبوب ریازج بیترت هب مـــشق زا سپ .دراد ضرع رتمولیک 10-35 نیب و لوط
  ای و یخیرات هنیرید قباوــس یاراد (یتیوک) هکلیف و نیرحب ،شیک ،کراخ ،مــشق ،زمره دننام یریازج .دنتــسه هقطنم
  -  کچوک بنت - گرزب بنت - ماگنه -مـــشق -کرال -زمره :زا  دنا ترابع ناریا ریازج نیرتمهم . دنتـــسه  یراجت
  ما -وگراخ -کراخ -ولیخن -میرکلا ما -ناوال -یبارودنه -شیک -یریــس -کچوک رورف -گرزب رورف -یــسوموبا
 ...و یسراف هریزج و ونیم -اراد -خوبلص جاح -هبود -هلیسم
   هتشاد       مان ناواکربا نایناساس نارود رد هریزج نیا .تسا ناریا ناگزمره ناتسا رد و سراف جیلخ رد یا هریزج مشِتق
 قبط.دوب هدش میسقت ناتسهد 7 زمره شخب و باهش شخب و یزکرم شخب هس هب ناتسرهش نیا 1385 لاس رد .تسا
   (مشق)الوت - 1:زا دناترابع اهنآ نیرت  مهم هک دراد اتسور و رهش 64  مشق ن    اتسرهش هزورما یروشک تامیسقت نیرخآ
  6    (تسا هدش رهش هب لیدبت 85  لاس رد) ناهگرد - 5  (مشق هریزج ءزج) کرال هریزج - 4 یریمح - 3 یرافد - 2
   تشپیپ - 16 یبنیز - 15  یتنسمُشت - 14 نایروت - 13 الاب غاب - 12 نایجیج - 10 هاچمر - 9 نادهایگ - 7 رله -

  نسم - 24 نیدلاخ - 23 مودسم - 22 اودرک - 21 کناریز - 20 نادبرگ - 19 (مشق)ناوراک - 18 مشق هشوک - 17
 - 29    (دیدج ماگنه)ماگنه یاهاتسور لماش ماگنه هریزج - 28 فلخ هکرب - 27  ناتسرید - 26  زارد بیش - 25
 - 34   لیدنق - 33   یلع جاح دنب - 32 وگیر - 31 (مـــشق ه   ریزج ءزج ماگنه هریزج) لیغ ماگنه - 30   میدق ماگنه
 - 42  یلیهس - 41 ناربمگ - 40  خلس - 39 وگنر تفه - 38 یکلم - 37  (اتسور)لبط - 36 تفال - 35 لگ لخن
 - 48 ینبرود - 47  هـــشاقن - 46 (مـــشق)ناروگ - 45   (نارخ روخ) (اتـــسور)ادخهد - 44 نیزروگ - 43  نابنت
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 - 55  یقرش وهاچ - 54  (اتسور)یناک - 53  وکتسود - 52 وکرد - 51 یدارم - 50  (اتسور)یروگ - 47 بالودردنب
  هزوح مشق و زمره ، ازوس ناکمر – 60  ودیعساب - 59  گیررس - 58 یبرغوهاچ - 57   (مشق)هایس رانک - 56 زکمت

 .دش هفاضا یرهش هزوح هب ناهگرد ردنب 85 لاس رد و دنایرهش
  هریزج هب یرواخ لامش زا ،هگنل ردنب ناتسرهش زا یتمسق و ریمخ شخب زکرم ،سابعردنب رهش هب لامش زا هریزج نیا
 و  کچوک و گرزب  بنت ریازج  هب  یرتخاب بونج زا و  ماگنه هریزج  هب بونج زا ،کرال هریزج  هب قرـــش زا ،زمره
  زمره ردنب ات (رتمولیک 20) لیام 8/10 سابعردنب ات (مــشق ردنب زا) مــشق هریزج هلــصاف .ددرگیم دودحم یــسوموبا

  01/88 یــسوم وب هریزج ات (رتمولیک 9) لیام 85/4 (کرال ناتــسهد زکرم ات) کرال هریزج ،(رتمولیک 18) لیام 72/9
  عبرمرتمولیک 1500  تعسو اب هریزج نیا  .تسا (رتمولیک 114) لیام 55/61 گرزب بنت هریزج و (رتمولیک 163) لیام
       دصکی زا شیب و (روشک یبآ لحاوس لوط دصرد کی دودح) ل حاس رتمولیک 260     و (روشک تحاسم دصرد 1/0)
   یاریذپ هنالاس ،      رادیاپ هعسوت و نیمزرس شیامآ حیحص لوصا زا یریگهرهب اب دناوتیم یتحار هب ،تیعمج رفن رازه
  نا تسنمرا ، رزخ یایرد هیشاح ،   هنایم یایسآ هقطنم زا یجراخ رفاسم نارازه و یلخاد رفاسم رفن نویلیم 4 ات 3 زا شیب
     شیامآ .دشاب هزور دنچ ای هنابش تماقا و تیزنارت ، هنازور دیدزاب تروص     هب ناتسمز و زییاپ لوصف رد ناتسجرگ و
  ،یگنهرف ،یداصتقا ،یتینما ،یسایس فلتخم داعبا هب قیمع و یدج هجوت هب زاین مشق هریزج یرگشدرگ و لقن و لمح
 .دراد یسدنهم -ینف و یطیحم تسیز ،یعامتجا

        یسدنه تیزکرم هریزج لک هب تبسن رهش نیا هکنآ مغر هب و تسا هدش عقاو هریزج هطقن نیرت یقرش   رد مشق رهش
 هب یکیدزن ،زمره هگنت هب دید ،  قرش و لامش ،  بونج هب هدرتسگ دید) نآ کیژتارتسا مهم تیعقوم تلع هب اما ،درادن
   مشق رهش باختنا . تسا  هدشیم  بوسحم  هریزج هاگتنوکس نیرتهدمع و هدوب تیمها دجاو میدق زا (...و سابعردنب
   یدایص مهم ردانب . تسا هدوزفا    رهش نیا تیمها رب زین مشق یتعنص-  یراجت دازآ هقطنم هعسوت یلصا هاگیاپ ناونع هب
  8 تفال - 7 هواک - 6  ازوس - 5  نسم - 4  خلس - 3  یرکاذ دیهش - 2 نمهب - 1 :زا دناترابع  مشق هریزج یراجت و
  هریزج ریازج .ماگنه – 15 لبط - 14 ولادنک - 13 هاچمر - 12 تفن تکرش - 11 رجف - 10 ودیعساب - 9 ناهگرد -
  ریازج نیا رد     هتفرگ تروـــص تیلاعف هدمع کرال هریزج -3 زمره هریزج -2  ماگنه هریزج -1 : زا دنا ترابع مـــشق

   نیا رد هک تسا هتفرگ را    رق نارگشدرگ هجوت دروم ریازج نیا لالز لحاس و رکب تعیبط یگزات هب .تسا هدوب یدایص
  ناریا لیدوکورک کراپ اهنت و (اهریبج) اهوهآ ،اهنیفلد   هاگتسیز و مشق هریزج هب یکیدزن رطاخ هب ماگنه هریزج نایم
  ریجنا تخرد و دیهش هاش هاگترایز هب ناوتیم مشق باذج و یندید نکاما هلمج زا .دیامنیم رگشدرگ بذج زا رتشیب
   رظن زا روــشک هنومن یاتــسور 10 ءزج زین تفال دوخ و تــسا عقاو تفال رد هک الط یاههاچ و درک هراــشا دباعم
 رد ییابیز  یزاس یتشک  و یزاس چنل یاههاگراک  و تسا هریزج یاهیندید زا ناغالوک یخیرات یاههپت  .تسا یرامعم
  متریپ هاگترایز ،خر   ب خیش دجسم ،      هدروخن تسد و رکب لحاس اهرتمولیک و هیلامک یخیرات هسردم .دراد دوجو مشق

  .دنشابیم هقطنم نیا یاههبذاج ءزج ددرگیم زاب نایناساس رصع هب اهدس زا یضعب هک یخیرات فلتخم یاهدس ، یتنس
     ار یرگشدرگ روت چیه و دوش     یم بوسحم روشک یرگشدرگ یاهبطق ءزج یدرگتعیبط  ظاحل زا مشق هریزج
  رظن زا مـــشق نوچ ،دنـــشاب هتـــشادن ار مـــشق روت نایجراخ یارب ناـــشتعیبط یاهروت جیکپ رد هک دیبایب دیناوتیمن
 و رهــشوب ،ناتــسزوخ ینعی ناریا یبونج ناتــسا هــس هب قلعتم ریازج نیا .دوــشیم بوــسحم بطق کی مــسیروتوکا
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  کچوک یاههریزج یــضعب .دنتــسه کرال و زمره ،ماگنه هریزج مــشق نوماریپ گرزب یاههریزج .دنــشابیم ناگزمره
   لحاس هب (دم و رزج)      دنشکورف و دنشکرب ماگنه و دنراد هریزج لحاس اب یمک هلصاف هک دنراد  دوجو مشق فارطا

   ییوگ هک تسا هدش زان ریازج ناونعهب کچوک هریزج دنچ نیا یراذگ مان ثعاب نیمه دنلسگیم و دندنویپیم هریزج
 .دننکیم زان هریزج هب نتسویپ رد
   عبانم
  هرامش ،یجراخ  طباور همانلصف ،یرظن یاهراکهار :سرافجیلخ هقطنم رد ییارگاو و ینماان  لضعم ،(1393 )ییارما رظنم و زورهش ،یمیهاربا

24. 

 173 هرامش ،ایفارغج و خیرات هام باتک همانلصف ،ناریا یاهزرم ،(1391)دیما ،یوخا

 .42 هرامش ،کلک همانلصف ،مشق هریزج رد یرامش هاگ ،(1372)دمحم ،نایدسا

 سرافجیلخ هقطنم رد یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یزیرهمانرب ،(1391)ینیمج دواد و یسوط ناضمر و روپ ماسح ناقهد دمحم و دیمح ،یقرب
 7 هرامش ،(ایفارغج) ییاضف یزیرهمانرب همانلصف ،مشق هریزج :یدروم هعلاطم -

 9 و 8 هرامش ،شرازگ همانلصف ،رییغت یاهداب ،(1370)مانیب

 ،قارع هب هدحتم تالایا یماظن مجاهت و سرافجیلخ کیژتارتــسا یتفن عبانم رب طلــست ،(1390)دیواج نیتم یدهم و اــضردمحم ،دیــشخت
 1 هرامش ،ناهج تاعلاطم همانلصف

 هریزج یراجت دازآ قطانم هاگیاج  یسررب ،(1392)دیدج  یتمشح یدهم و هداز یلع اناد  دیس و هداز دنوناریب میرم و میهاربا ،یناروگ  متسر
 8 هرامش ،نیمزرس شیامآ همانلصف ،یعامتجا تینما و رادیاپ هعسوت رد مشق

 ،1405 قفا ات مــشق رهــش رد یتنوکــس و یتیعمج تالوحت یــسررب ،(1388)دنوناریب میرم و یناروگ متــسر میهاربا و هللا تمارک ،یرایز
 2 هرامش ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم همانلصف

 62 هرامش ،اراخب همانلصف ،سرافجیلخ ریازج رد هبنپ تخرد و ارح لگنج ،(1386)نویامه ،یتعنص

 :هعلاطم دروم) نانکاــس رظن زا یرهــش رادیاپ هعــسوت رب یرگــشدرگ تاریثأت ،(1393)شکتمحز بنیز و یلوط هدازیلع دمحم و هرهز ،ینف
 28 هرامش ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم همانلصف ،(مشق هریزج

 تایبدا   هدکشناد همانلصف ،(ناریا یاهزرم رب دیکأت اب) اهزرم  کیژتارتسا یدنبهقبط هب ون یهاگن ،(1380 )نارماک نسح و هللادی ،روپ یمیرک
 160 هرامش ،نارهت هاگشناد یناسنا مولع و

 هریزج رب دیکأت اب (SWOT) لدم زا  هدافتسا اب  یرگشدرگ  هعسوت یاهدربهار لیلحت ،(1390)یخرفهق تخبناوج هرهز و هللا تزع ،یفام
 284 هرامش ،یداصتقا – یسایس تاعالطا همانلصف ،مشق

  همانلصف ،نآ تیوقت روظنم هب ییاهراکهار هدارا و  زاریش  یتسیروت یاه لیسناتپ  یسررب ،(1389)یمیحر یناغم مانهب و دومحم ،داژن یدهم
 73 هرامش ،ییایفارغج تاعالطا

 7 هرامش ،یسانش ناسنا همانشهوژپ همانلصف ،مشق نانیشنهریزج نایم رد هماع یمسرریغ یراذگمان ماظن ،(1384)یفطصم ،میدن

 و یزکرم  یایسآ  تاعلاطم همانلصف ،دنلتراه هیرظن ماوق :هار دنبرمک راکتبا ،(1395)یدمحم    هاش اسیرپ و یدیما یلع و هللا تیانع ،ینادزی
 .96 هرامش ،زاقفق

  هرامش ، لوحت و دوبهب تیریدم تاعلاطم همانلصف ،(یدرگناهج و یدرگ ناریا) یرگشدرگ نوماریپ ییاه یشیدنارگد ،(1377)  نیسح ،رهاب
20. 

     تعنـص رادیاپ هعـسوت یوگلا هئارا و یرگـشدرگ تعنـص رد تلود یاه   تـسایـس یـسررب ،(1386) یرون نیدلارون و رهچونم ، یعاجـش
 .78 هرامش ،تیریدم شناد همانلصف ،روشک یرگشدرگ
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    یرگشدرگ اب یتخانش   موب و ییاتسور یبهذم یرگشدرگ یاههنوگ نیب  طابترا یسررب ،(1391) یفسوی داوج و دمحم ، ینارهت یفیرش
 .25 هرامش ،ناسارخ یعامتجا یگنهرف تاعلاطم همانلصف ،یبونج ناسارخ ناتسا هعلاطمدروم یگنهرف

 ،کیژت  ارتسا یعافد تاعلاطم همانلصف ، یدرگناهج تعنص یعامتجا و یگنهرف تاریثأت رب یدمآرد شیپ :یگنهرف ،(1380)  یضترم ،یجرف
 .12 و 11 هرامش

 .2 هرامش ،(نارهت هاگشناد) دربهار همانلصف ،تعنص کی هباثم هب یرگشدرگ ،(1387) مانهب ،یکچاخ یفطل
 .16 هرامش ،تسایس همانلصف ،بولطم یوگلا یوجتسج :ناریا رد یجراخ یرگشدرگ تسایس ،(1389) اضر دمحم ،یدیجم
  همانلــصف ،ناــشاک رهــش یرگــشدرگ یزیرهمانرب و یجنــس ناوت ،(1390) یدابآ یگنز یلع و یقفــش سوریــس و اــضردمحم ،رف بوبحم

 .2 هرامش ،(ایفارغج) ییاضف یزیرهمانرب

 .70 و 69 هرامش ،یداصتقا – یسایس تاعالطا همانلصف ،مشق هریزج هرابرد یلمأت ،(1372)دومحم ،مدقمدنز

     یرگشدرگ تعنص رب هنایمرواخ یسایس یتابثیب ریثأت ،(1391) یباه   ش لیعامسا یبتجم و یتخدیب نیما ربکا یلع و دوعسم ،  یئافش یوسوم
 .14 هرامش ،یجراخ طباور همانلصف ،2001 ربماتپس 11 زا سپ هرود رد ناریا
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