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 19/11/1396 :شریذپ خیرات 10/91/1396:تفایرد خیرات

  هدیکچ
  یاضارا   یربرااک .  دراد یام فواطعم   ییا اسور رادایاپ هعسوت لوصا تاکن تیاعر هب ار نازیرهمانرب هجوت یزرواشک یضارا یربراکرییفت
   راییفت ااب . ددراگ   یام ااه ناگ نوکس رد کیژولوکا یاهدنیارف رارم سا ثعاب هک دشاب یم کیژولوکا را خاس یازجا نیرت مهم زا یزرواشک
   هاک دایب یم دوجو هب ید لاک یکیزیف و یعام جا ،یطیحم ،یزیر همانرب ی یریدم ،یداا قا لی ق زا ییاهدمایپ یزرواشک یضارا یربراک
  ها فرگ     ترواص رایخا هاهد ود رد ماامخ شخب رد ید لاک یاهدمایپ و یزرواشک یضارا یربراک تارییفت شجنس فده اب ق قحت نیا رد
 لاوس و ندوب ندهاشم نف ،ینادیم و یدانسا تاعالطا یروب  مج شور ،یلیلحت -یتیصوت قیقحت شور یریگراک هب اب رورنم نیدب .تسا
   ؟دانمادک نیامز یضارا یربراک رییفت زا رثا م یتاعلاطم هیظان ییا سور یاههاگ نوکس ید لاک یاهدمایپ هک تسا ندوب روحم نیارب یساسا
 یضارا یربراک تالوحت هشقن نینچمه ،دیدرگ جارخ سا ینادیم تادهاشم یط رد یزرواشک یضارا یاه یربراک تارییفت اد با ناس نیدب
  و یزروااشک ،ندش ه خاس یضارا یربراک لیلحت زین و میسرت GIS رازفا مرن  سوت 53 ،53 ،56 یاهلاس یط مامخ شخب ییا سور یظاون
   لامعب یزروااشک یضارا یربراک تارییفت هنیمز رد شخب یمالسا یاهاروشو نارایهد زا یا ه ظاام زین و ماجنا اهلاس نیا یط رد یلگنج
  و ینادایم تادهاشم هکیروطب تسا ه فای مود یاه هناخ هب صاا خا یدایز یضارا هک داد ناشن یسررب نیا هجی ن دهد یم ناشن جیا ن دمب
  فداه یاها سور و ر گرزب یاها سور رد صواخ هب یعارز یضارا و تاغاب زا یعیسو حطس هک تسا نب رگنایب همانشسرپ یاه یجورخ
      ر اشیب هاک تاسا نب رگناایب ااه ه فای نینچمه .تسا ندش ی سیروت یاه کرهش ،مود یاه هناخ هب لید ت و نداد یربراک رییفت یرگشدرگ
      یتامداخ لغااشم و ها فای یربرااک راییفت یغاب یضارا ریخا ههد ود یط رد هکیروطب .دشاب یم یعارز و یغاب یضارا رب یرگشدرگ تارثا
 .تسا ندش ه شذگ زا ر شیب

 مامخ شخب ،اتسور ،یزرواشک یضارا ،یربراک رییغت ،دبلاک ،دمایپ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 بآ ، نیرمز  بنم هس هرابرد ههیو هب ینوگانوگ یاه  لاش اب 60 نرق رد ار ناسنا ،نیمز هرک  بانم زا هزادنا یب هدافتسا
 ،  یگنرسرگ  یازرفا و یزرواشک تالواحم یرو هرهب  هاک ،یطیحم تسیز و ییاوه و بآ تارییغت هلمج زا ،اوه و
  لارس ات رفن درایلیم 3 هب ناهج تیعمج  یازفا هدنیآ هب هجوتاب ،عوضوم نیا .تسا هدومن هجاوم یرامیب و هیذغتءوس
  ناریم  رد .دورمن دنهاوخ هجاوم یگرزب لکشم اب ار ناسنا بسانم راکهار مدع تروصرد و دراد همادا نانچمه ،1510
    یقترسم طاربترا هب هجوت اب یضارا  شوپ و یربراک رییغت هلئسم ،اوه و بآ ،نیمز  بنم هس هب طوبرم فلتخم لئاسم
   مارجنا تارقیقحت .تسا رادروخرب یصاخ هاگیاج زا ،ییاذغ تینما نیمأت یاتسار رد  بنم هس نیا زا یرادرب هرهب اب نآ
 ،یعامتجا توافتم تارثا و ریخا یاهلاس رد یعیبط و یزرواشک یضارا یربراک رییغت دنور شرتسگ هدنهد ناشن هدش
  نیرمز ندوب یتایح هلئسم نتفرگ رظنرداب هلئسم نیا ندوب  هم.دشابیم تارییغت نیا زا یشان یتسیز طیحم و یدااتقا
    لقادرح نارهج رریقف تیعمج تیرثکا هکنیاو یعامتجا قوقحودمآرد ،هانپرس ،اذغ نیمأت هبنج زا ییاتسور مدرم یارب
   ددررگیم رتراکرشآ ،  دورمن درنهاوخ ن ارذرگ یزرواشک قیرط زاو هدوب نکاس ییاتسور یحاونرد نانچمه 1110 لاسات
       کرمک ینارسنا هعرسوت دربرشیپ هرب و هداد  هارک ار رقف و یگنسرگ ربارب رد یریذپ بیسآ نیمز هب یسرتسد نیمضت
   ترسا هدرش لیدبت هعسوت یاه همانربرد  هم یشلاش هب ینونک تیعضورد روشک لامشرد یضارا یربراک رییغت.دنکیم
  هعرسوت هب ندیسر ینعی یزرواشک یضارا یربراکرییغت زا یریگولج نیاربانب.تسا هداد ناشن دوخ زا یتوافتم تارثاو
     هارفر تریوقت نآ نیترسخن فدره هکدوشیم فیرعت یشخب دنش تیلاعف کی ناونع هب ییاتسور هعسوت.تسا ییاتسور
 ،نیجتشه ییالوم).تسا یزیر همانرب زاین ییاتسور هعسوت هب یبایتسد تهج تسا ییاتسور تیعمج یعامتجا و یدام
  زا یلورصا هدافتسا هوحن هب طوبرم تاداهنشیپ و لمعلاروتسد هارمه هب یدنب هجرد و ییاسانش یارب و.(11-51: 9196
     هرلمج زا ییاترسور و یرهرش رادریاپ و هبناج همه هعسوت و دشر یاهدربهار و تدم دنلب طوطخ نییعت زین و یضارا
   یزروارشک یرضارا یربراکرییغت .تسا هتخاس حرطم قیقحت نیا رد ار عوضوم نیا حرط ترورض هک تسا یتالوحت
        تاررییغت ندرمآ دریدپ ثرعاب یزروارشک یرضارا یربرارک رییغت .تسا طیحم رب ناسنا یراذگ ریثات زا  هم یا هنومن
  ک ،اتسور حطس رد هعسوت تالوحت ریاس هک یلاح رد.هدش اهاتسور یکیزیف و یدااتقا ،یعامتجا داعبا رد یراتخاس
   راررق ترشر ناتسرهش یلامش تمسق رد مامخ  خب .ددرگیم اتسور طیحم رد یعیسو تارییغت نینش داجیا ثعاب رت
    هرقطنم کریدزن رد الارب دورفج دننام اهاتسور زا یخرب دنا هدش هدنکارپ ناتسهد هس حطس رد اتسور 11 لماش و دراد
   ناورنعب هکترشف دننام اهاتسور یخرب و هتفرگ رارق هجوت دروم قطانم ریاس زا  یب لیلد نیمه هب و دراد رارق یلحاس
    ررس ررب نیکشاورخ دننام  ه اهاتسور یخرب و تسا هدش نارگشدرگ دورو بجوم و هدوب یرگشدرگ فده یاتسور
   ناترسهد رره رد لاونم ره هب . تسا هتفرگ تروص نآ رد یضارا یربراک رییغت لیلد نیمه هب و دراد رارق یطابترا هار
 ،    یعارمتجا یارهروحم رد ناورت یرم ار تارییغت نیا هک تسا هدش داجیا یتارییغت یفلتخم لیالد هب انب مامخ  خب زا
  .تسا نآ یسررب ددص رد ققحم  هوهپ نیا رد هک درب مان یدبلاک و یگنهرف ،یدااتقا
                                                                                                                   یرظن ینابم
    رد ار یتوارفتم  یهارفم  وراخ     هرب ینارمز رد ینارسنا  فارنم و رظن بسحرب هک رایسب یناعم اب تسا یا هژاو نیمز
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 .(500 :3196 ،      نایقدارص)تسا ترلم رره یعارمتجا و یداراتقا دنمرشزرا  بانم نیرت  هم زا یرهش نیمز .دریگ یمرب
   باریقم رد درناوت    یرم هرک دورش  یرم هدیمان نیمز یربراک دریگ یم قلعت نآ هب هک یدرکراک و نیمز زا هدافتسا ی هوحن
    لمارش نیرمز یربرارک رییغت.(5 :6296 ،ناراکمه و یرگسع)دوش هتفرگ رظن رد رهش ای یناسنا یاه هاگتنوکس ،هقطنم
  ررییغت ، ررگید  تراربع  هرب ت رساه یربرارک و اه تیلاعف ییاضف یاهوگلاو  نکارپ ی هوحن رد رییغت و یربراک عون رییغت
    و  کاررت رد ررییغت هرکلب ،   ترسین نیرمز حطرس رد رییغت ًااموزل هک نیمز زا هدافتسا عون رد رییغت ینعی یضارا یربراک
 رس رب لیلد نیمه هب ؛دور یم رامش هب بایمک بهاوم زا نیمز زورما یایند رد.(11 :3296 ،نونرپ)تسا نیمز تیریدم
   اترسور و رهرش ،  ندرعم و تعنرص ،لگنج و  ترم ،یرادغاب و تعارز دننام ،نوگانوگ یاه تیلاعف یارب نآ زا هدافتسا
 اه تیلاعف رد نآ زا هدافتسا و یضارا  یسقت ی هوحن و هعماج ره رد نیمز یربراک ماظن یریگ لکش .دراد دوجو تباقر
 ، یداراتقا ، یرطیحم ف   رلتخم یارهورین و لرماوع زا یا هعومجم لباقتم درکلمع دنیآرب و باتزاب ،فلتخم تامدخ و
  لع زا تسا ترابع نیمز یربراک یزیر همانرب .(6396 ،ناراکمه و یدورگنل یعیطم)تسا یقوقح ،یسایس ،یعامتجا
  و ارجب   هدافترسا نیمز یربراک یزیر همانرب یلصا فده.یگدنز فلتخم فراام و اهدربراک یارب ناکم و نیمز  یسقت
 ،  ررگید فریرعت قبطرب.(16 :1296 ،نایوضر)تسا یرهش فلتخم فراام تهج نیمز یزاس هدامآ تیاهن رد بسانم
  اره      هترساوخ بارسارب یرهرش یارهدرکلمع و اره  تریلاعف ییاضف یناکم یهدناماس ینعی یضارا یربراک یزیر همانرب
 زا یا  هرعومجم یضارا یربراک یزیر همانرب.دنک یم یدنب هقبط ار نیمز زا هدافتسا عاونا یزیر همانرب نیا.هعماج یاهزاینو
  یرهرش  ماوج یاهزاین و اه هتساوخ رودقم دح رد و دشخب یم ناماس ار عونام طیحم هک تسا دنمفده یاه تیلاعف
 65     دودرح نارریا یرارتکه نوریلیم516  تحارسم زا.(96 :0296 ،یدمحمروپ)دنک یم هدروآرب یضارا زا هدافتسا رد ار
     دریلوت درنور رد رارتکه نوریلیم26/1  طرقف زین رادقم نیا زا و تسا تشک لباق نیمز (دصرد99 دودح) راتکه نویلیم
   رد نارریا رد ترشک   لرباق یاره   نیرمز زا درصرد66 دودح تابساحم نیا باسا رب.دوش یم هدافتسا یعارز تالواحم
  کرشخ     هرمین و کرشخ قطارنم ار رورشک تحاسم زا دصرد 12 دودح دوزفا دیاب نینچمه؛دنراد رارق دیلوت ی هخرش
  .ترسا راتکه مراهش کی ینعی  برمرتم 1110 یناریا ره یارب یزرواشک نیمز ی هنارس نایم نیا رد .تسا هداد لیکشت
    رارنک رد یتعنرص تارسیسأت ، اره  هدارج ،اهالیو ،ینوکسم یاهاضف هب اهنآ لیدبت زا یریگولج و اهاضف نیا زا تنایص
  و دورش یم رتراوشد زور هبزور یغاب و یعارز یضارا رادیاپ تیریدم نینچمه و اهنآ یدیلوت و یکیژولوکا ناوت نفح
  ترورص  هرب ، اهرهرش    نالرک فاررطا رد ههریو هب ،زبس یاهاضف هب اهاتسور و اهرهش  ایتحا  غر یلع اهنآ یربراک رییغت
 .(21 :0396 ،داهن ریما)تسا عوقو لاح رد رمتسم
  هنیشیپ
 ناونع تحت یقیقحت رد(5110) ناراکمه و نئوییف :درک یسررب حرش نیدب ناوت یم ار ناهج رد یربراک رییغت هقباس
 رهش نالک ی هدودحم رد یضارا یربراک هشقن هیهت هب یگیاسمه نیرتشیب شور زا هدافتسا اب نیمز یربراک رییغت
 و  اسنپ.هدش یضارا یربراک تارییغت بجوم رهش شرتسگ هجیتن رد تسا هتخادرپ اکیرمآ اتوسونیم تلایا رد نیوت
 تشیعم رد یضارا یربراک رییغت تارثا هب یدااتقا تارثا و یضارا یربراک رییغت ناونع اب یشهوهپ رد(1110) اتسرش
 یاهنیمز یدااتقا لیالد هب اهاتسور هجیتن رد دندرک هعلاطم دنلیات بونج رد گنولاتاف زیخبآ هزوح رد ار ناییاتسور
 دراوم هب ناوت یم ناریا رد نیمز یربراک اب طابترا رد هتفرگ تروص تاعلاطم زا.دوش یم هداد یربراک رییغت یزرواشک



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 299

 یاهاتسور رد نیمز یربراک رییغت و رهش ییاضف شرتسگ ناونع اب یا هلاقم رد(0396)یزرم رداق دومن هراشا ریز
 یکی ،اهنآ ینوماریپ یضارا و اهاتسور ماغدا و اهرهش ییاضف شرتسگ ،5596-1296 هرود یط ؛ دننسرهش ینوماریپ
 و یدمحمروپ.تسا تشاد یریگمشش دومن یاهقطنم یاهرهشردام رد هک ،تسا ناباتش ینیشنرهش  هم یاهدمایپ زا
 – 1296 هرود یط نیمز یربراک رییغت رب دیکأت اب ناجنز رهش یدبلاک ییاضف شرتسگ یبایزرا هب(1296)ناراکمه
  سجت و دنیآرب ناونع هب ار ناجنز رهش یرهش یضارا یربراک رییغت و لیدبت مزیناکم و تعسو هتخادرپ5596
 تدش بیترت هب یرهش یربراک  بایقم و داعبا هش رد هک دش صخشم و دهد یم ناشن نآ یدبلاک ییاضف شرتسگ
 رد(9396)یدمحمروپ.تسا هداد رارق دوخ یدبلاک یاضف شرتسگ تحت ار دوخ نوماریپ یضرا یاه یربراک ،لمع
 ،یا هنامز دنش یاه هراوهام ریواات زا هدافتسا اب زیربت رهشنالک هدودحم یضارا یربراک تارییغت ناونع اب یا هلاقم
 رب ینیگنس یاهراشف ،ینیشنرهش  یرس دشر و هدروآ فوکرام هریجنز راکدوخ یاهلولس و یرایعم دنش یبایزرا
 هدش یطیحم تسیز تالکشم و زاب یاهاضف ،یهایگ  شوپ  هاک بجوم و هدرک دراو اهنآ فارطا  بانم و نیمزرس
 یضارا یربراک تارییغت رب نآ یاهیراذگرثا و یتیعمج تارییغت یسررب هب یا هعلاطمرد ناراکمه و ینابرق.تسا
 یربراک تارییغت رب راذگرثا لماوع زا یکی تیعمج لماع داد ناشن اهنآ قیقحت دیاتن.دنتخادرپ ناقلاطالاب هقطنمرد
 هب ار یفنم  رن نیرتشیب  ترم یربراک و هدوب تبثم و یشیازفا  رن یاراد هدش اهر یضارا و دیآ یم باسح هب یضارا
 داد ناشن دیاتن ناجیهال رد لاحشوخو هداز یشنم هعلاطمرد(51-22؛296 ،ناراکمه و ینابرق)هداد  ااتخا دوخ
 ؛9296 ،لاحشوخ و هداز یشنم)دشاب یمراذگریثات یضارا یربراکرب  یقتسمریغ و  یقتسم تروص هب  سیروت هدیدپ
32-216). 
 اه شور و داوم
   هدرش یروآ  رمجو ینادیم تاعلاطم و دوجوم  بانم زا اه هداد اذل و هدوب یلیلحت –یفیصوت تروص هب قیقحت شور
   و یرتیعمج یارهرامآ هیهت تهج اذل.دشابیم ینادیم و یدانسا ،یا هناخباتک تروص هب تاعالطا یروآدرگ شور.تسا
        و تارادا یرخرب زرین و ترشر درحاو یمالرسا دازآ هاگرشناد هرناخباتک و یزیر همانرب و تیریدم نامزاس هب تامدخ
  ترهج و ،Excel    رازرفا مررن زا اره هداد لیلحت تهج و هدومن هعجارم فلتخم یتنرتنیا یاهتیاس نینچمه و اهنامزاس
     هدرش هرتخادرپ هرقطنم زا دریدزاب ا رب هبحاام هب زین ینادیم تاعلاطم رد.دش هدافتسا GIS رازفا مرن زا اه هشقن  یسرت
    یتارعالطا یارهکناب و یرکورکو لودج ،یرادرب  یف تروص هب یا هناخباتک شور رد تاعالطا یروآدرگرازبا.تسا
 .تسا هدش هدافتسا یساکع نیبرود ،همانشسرپ زا ینادیم شور رد و هدوب
 یناکم ورملق

 هجرد 19 و یقرش ییایفارغج لوط هقیقد 11 و هجرد 31 ات هقیقد 99 و هجرد 31 ییایفارفج تیعقوم رد مامخ  خب
    رخب نیا.هدرش  قاو نالیگ ناتسا زا تشر ناتسرهش رد یلامش ییایفارغج شرع هقیقد 10و هجرد 19 ات هقیقد36 و
 .تسا هناخراپاش و ماکوش ،رس هتک ناتسهد هس لماش
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  ناتسا و یروشک تامیسقت رد هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم -1 لکش   

 لیلحت و هیزجت و قیقحت یاه هتفای

 مامخ شخب ییاتسور یحاون یضارا یربراک
    هرب ترسا هدرش یریگمشش دشر و هعسوت راشد یناسنا یاه هاگتنوکس ریاس قباطم زین مامخ  خب ریخا ههد ود رد 
   فاررطا یزروارشک بوغرم یاه نیمز یوس هب و هتشاد دشر فلتخم تاهج زا  خب نیا یاه هاگتنوکس هک یروط
 نیا ییاتسور یحاون دااتقا و ناینب هک یزرواشک یضارا تسا هدش بجوم همانرب نودب هعسوت نیا .تسا هدش لاتم
     نریا ییاترسور یاره هاگتنوکرس یگدنز تیعضو نیا همادا هک .دور نیب زا یدایز دح ات دهد یم لیکشت ار ناتسرهش
   یرپ رد و درنک یم  لاش راشد ار یحاون نیا دااتقا دنور نیا نیاربانب .دیامن یم لتخم یتح و لکشم اب ار هدودحم
     درهاوخ هاررمه هرب ار ییاترسور یاه هاگتنوکس یرادیاپان تیاهن رد و دریگیم لکش یرهشراتسور یاه ترجاهم نآ
   یرم نارشن 5196     لارس رد هرعلاطم درورم هدودرحم فلتخم یاه یربراک رد یضارا تحاسم تارییغت یسررب .تشاد
     یرضارا نریا تحارسم نازریم هک یا هنوگ هب تسا هدوب یرتشیب تحاسم یاراد یزرواشک یضارا هک (6 لودج)دهد
         یبورلطم تیعرضو زا هدودرحم نریا رد یزروارشک  رخب هرک درهد یم ناشن رادقم نیا .تسا هدوب راتکه 116105
    هدورب دنررب لوراحم تشک ریز رهش فارطا یاه نیمز رتشیب و تسا هدوب  دنا اهزاس و تخاس و تسا رادروخرب
  هرشقن)تسا هداد  ااتخا دوخ هب ار راتکه 605106 هدش هتخاس یضارا تحاسم 5196 لاس رد هک یروط هب تسا
0). 

 7331-5831-5731 یاهلاس رد مامخ شخب ییاتسور یحاون یضارا یربراک .1 لودج
 راتکه -1396 راتکه -5296 راتکه-5196 یضارا عون فیدر

 161111 131236 605106 هدش هتخاس یضارا 6
 012015 365155 116105 یزرواشک یضارا 0
 112029 623131 113232 یلگنج یضارا 9

 6331 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم
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  ررفن 11110  زا  یرب هب رفن11156 زا هعلاطم دروم هدودحم یناسنا یاه هاگتنوکس تیعمج 5196 ر52 یاه لاس یط
  نیرب رد ،دراد لابند هب ار زاسو تخاس یارب اضاقت  یازفا ،تیعمج  یازفا هک اج نآ زا .تسا هدیسر 5296 لاس رد
 لودج)تسا هتشاد  یازفا راتکه 131236 نازیم هب راتکه 605106 نازیم زا ینوکسم یاهزاس و تخاس اه لاس نیا
  نازریم تیعمج  یازفا نیاربانب ،هتفای  هاک راتکه 0923 نازیم هب راتکه 11116 نازیم زا یزرواشک یاه نیمزو .(6
 .(0 هشقن)تسا هدیدرگ هقطنم نیا رد یزرواشک یضارا  هاک بجوم دنور نیا و هداد  یازفا ار اهزاسو تخاس
   لارس رد هرک یروط هب تفرگ یشیپ یعارز و یزرواشک یضارا رب هدش هتخاس یضارا نازیم 5296ر13 یاه لاس یط
    هرتفای  یازرفا رارتکه 161111 هب 1396 لاس رد نازیم نیا هک هدوب راتکه 131236 هدش هتخاس یضارا نازیم 1296
     ر اترسور یاره ترجارهم .(6   لودج)ترسا رارتکه 012015  یزروارشک یضارا نازیم 1396 لاس رد نینچمه ،تسا
  هاگتنوکرس یدبلاک و یکیزیف شرتسگ بجوم و هتفرگ لکش یحاون نیا رد مود یاه هناخ تخاس نینچمه و یرهش
96 ات 5296 لاس زا هک یروط هب .تسا هدش یناسنا یاه   نریا هک .تسا هتشگ یریگمشش دشر راشد مامخ  خب 53
  هاک نیا و هداد  هاک ار ناییاتسور دمآرد لماع نیا هک هدش یلگنج و یزرواشک یضارا نتفر نیب زا بجوم دشر
 رد ار تیعمج یراگردنام و تابث مدع ناییاتسوردمآرد  هاک .تسا هتشاد ناییاتسور یگدنز تیفیک اب  یقتسم هطبار
      هترشاد هاررمه هرب ار هرعلاطم درورم هدودحم ییاتسور یاه هاگتنوکس یرادیاپان تیاهن رد و هتشگ بجوم یحاون نیا
    یدربلاک یارضف هرک یروط هب تسا هتشاد یریگمشش  یازفا 1396 لاس رد مامخ رهش یکیزیف هعسوت تدش .تسا
 .تسا هتشگ لاتم یزرواشک یضارا هدودحم هب و هدرک ادیپ هعسوت فلتخم تاهج زا رهش

 
 (ناگدنراگن میسرت :عبنم)5731 لاس رد مامخ شخب ییاتسور یحاون یضارا یربراک هشقن .2لکش
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 (ناگدنراگن میسرت :عبنم)5831 لاس رد مامخ شخب ییاتسور یحاون یضارا یربراک هشقن .3 لکش

 
 (ناگدنراگن میسرت :عبنم)6331 لاس رد مامخ شخب ییاتسور یحاون یضارا یربراک هشقن .4 لکش
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 ریخا ههد ود رد یتاعلاطم هیحان یاهاتسور یدبلاک یاهدمایپ
  دورجو اب و یفنم دشر یاراد هک صخشم راوناخ دعب 5396 و5296و 5196 یاهلاسیرامآیسرربرد:تیعمج تارییغت
      ترسا ناریامن یبورخ هرب نآرد اره هداوناخ ندش کشوک مامخ  خب یاهاتسور رد راوناخ و تیعمج دادعت  یازفا
   نریا یاترسور نیرت تیعمج  ک دابآ لیعامسا یاتسور زین و هدوب  خب نیا ناتسهد نیرت تیعمجرپ ماکوش ناتسهد
- خب یاهناتسهد ردراوناخو تیعمج دادعت عومجم.دنشاب یم اهاتسور نیرت تیعمجرپ زا ماکوش یاتسور و  خب
 .تسا ییاتسور یاهراوناخ ندش کشوک رگناشن و یشهاک راوناخ دعب تارییغت هکیلاحرد هتشادیشیازفا دنور مامخ

 5731 – 5331 یرامآ هرود رد ناتسهد کیکفت هب مامخ شخب یاهاتسور راوناخ تالوحت -1 لودج

 5196-53 تارییغت 5396 5296 5196 ناتسهد

 0160 1959 1119 1219 هناخراپاش

 1310 0151 6391 6119 ماکوش

 2126 1119 1619 6269 رس هتک

 1921 11266 11066 19116  مج

 یزیر همانرب و تیریدم نامزاس53 ،58 ،57 یاهلاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ،ناریا رامآ زکرم :عبنم

   یرم ترجارهم و دلو و داز  هاک هک هدش  هاک راشد 5396 ات 5296 لاس زا تیعمج هک دهد یم ناشن اه یسررب
  لرک زا دصرد 15/1 دودح هک هدش هدهاشم نآ زا لبق و 5196-52 ههد یرامآ یاه یسررب رد.دشاب نآ للع زا دناوت
 مامخ  خب رد یثادحا مود یاه هناخ زا دصرد 11/53 دودح و دشاب یم 5196 زا لبق ههد هب طوبرم مود یاه هناخ
   .درشاب یرم5396 ههد رد مود یاه هناخ شرتسگ و دشر هب ور دنور کی رگناشن هک هدوب 5396 ات 52 ههد هب طوبرم
   هرئارا  یازرفا (96-1      لودج).ترسا هرتفریذپ تالورحت نریا زا ار تاریثارت نیرتشیب زین(یرگشدرگ)هکتشف یاتسور
    یرمهم رایرسب لرماوع زا ،یطابترا هکبش هعسوت رد قیمع تالوحت و ینارمع یاه همانرب  یازفا و هقطنم رد تامدخ
  .تسا هدش ثعاب ار 1396 ههد رد مود یاه هناخ شرتسگ دنور هک تسا

 مامخ شخب هنومن یاهاتسور رد مود یاه هناخ دادعت :2 لودج
 اتسور
 لاس

 لک  مج رس هتک ناتسهد ماکوش ناتسهد هناخراپاش ناتسهد
  رس هتک اشیوک ناجیش رس هنهد ماکوشرسریج ماکوش نیکشاوخ هناخراپاش هکتشف الاب دورفج

 96 1 1 0 1 9 6 6 1 0 5196لاس
 62 1 5 16 0 36 1 1 90 5 5296لاس
 001 10 50 11 06 11 10 19 116 56 5396لاس

  هرک یوحنب هتفای رییغت یتنس یرامعم و لکش ینوکسم دیدج یاهزاس و تخاس رد:اهاتسور تنوکس یوگلا رد رییغت
  دورش هدافتسا نامتخاس رد دیدج و رتمواقم حلاام زا هدیدرگ ثعاب یدااتقا ناوت  یازفا و ینیشنرهش گنهرف ذوفن
     رفر یاررب رگیدرکی اب اهقاتا طابترا هکلب دنرادن طابترا ناویا اب ًاامیقتسم اهقاتا دیدج یاهاضف  یزوت رد هک یوحن هب
  و یمیدرق یاهنامتخاس ،پیت ودرد هدش هدرب راکب ینامتخاس حلاام هعلاطم دروم یاهاتسور رد.هدوب هداوناخ یاهزاین
    رد و هرتفرگ راررق هدافترسا    درورم یمیدرق یاهنامتخارس رد یهایگ فایلا و لگ ،بوش.تسا یدنب  یسقت لباق دیدج
  نیزگیارج ،نهآ ، ولب ،هشریت ،رجآ هک یروطب دنا هداد دیدج حلاام هب ار دوخ یاج یمیدق حلاام دیدج نامتخاس
    ور نریا زا و درادراررق بورلطم دح رد هتشذگ هب تبسن اهاتسور نانکاس یدااتقا ناوت نینچمه.هدش یمیدق حلاام
 صخشم لودج دیاتن قبط رب .تسا هدش دای دراوم هلمج زا دیدج یاه نامتخاس رد کیش و مواقم حلاام زا هدافتسا
 رد نازیم نیا اما تسا هدوب دصرد 15 زا رتمک اتسور حطس رد زاسون و دیدج نکاسم 5196 لاس یط رد هک ددرگ یم
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  درصرد 15   زا رترشیب هرب و هتفای  یازفا زاسون نکاسم نازیم 5396 لاس رد هکیروطب دبای یم  یازفا 5296 لاس یط
 . تسا تاطابترا  یازفا هجیتن رد یموب نینکاس یاضاقت و لیامت هدنهد ناشن هلئسم نیا .دسریم

 دصرد هب هنومن یاهاتسور هینبا رد هتفر راکب حلاصم عون و نکسم تیعضو :3 لودج

 اتسور مان
5196 5296 5396 

 حلاام
 یموب

 و یموب حلاام
 دیدج

 حلاام
 دیدج

 حلاام
 یموب

 و یموب حلاام
 دیدج

 حلاام
 دیدج

 حلاام
 یموب

 و یموب حلاام
 دیدج

 حلاام
 دیدج

 87/0 7/4 5/6 48/1 29/6 22/2 29/2 16/9 53/9 الاب دورفج
 67/3 20/1 12/6 29/1 29/5 41/5 12/0 19/3 68/7 هکتشف
 68/5 13/7 17/8 27/0 23/5 49/5 10/6 11/8 77/6 هناخراپاش
 40/6 37/7 21/7 21/2 34/1 44/7 13/6 20/3 66/1 ءاشیوک
 82/3 16/7 1/0 77/5 19/6 2/9 67/3 23/3 9/4 نیکشاوخ

 83/9 15/3 0/8 62/6 33/0 4/4 46/3 40/3 13/4 ماکوش هلحم الاب
 61/4 14/6 24/0 21/9 20/0 58/1 7/8 9/6 82/6 ماکوش رس ریج
 69/8 25/2 5/0 15/9 59/3 24/8 7/8 43/1 49/1 ناجیش رس هنهد

 78/9 16/9 4/3 44/4 37/8 17/8 26/8 30/4 42/9 رس هتک

 6331 ،هدنراگن ینادیم تاعلاطم و اتسور یداه حرط :عبنم

   هرعلاطم درورم یاهاتسور یدرکراک تارییغت رد رگید رثوم لماوع هلمج زا :یدرکراک ظاحل هب اهاتسور تیعضو رییغت
    دازآ هرقطنم رد مارمخ یاهاترسور نکاس یلاها زا یرایسب ریخا یاهلاس رد دومن هراشا یدااتقا تاطابترا هب ناوت یم
  زا و درنا هتفرگ رارق دازآ هقطنم  یرح رد اه اتسور زا یخرب هکنیا هب هجوت اب یفرط زا و دنا هدش راک هب لوغشم یلزنا
 اهاتسور زا یخرب رد درکراک طباور نیا هب هجوت اب نیا ربانب دنا هدش باختنا یرگشدرگ فده یاتسور ناونعب یفرط
   یرم ررگید لماوع زا.تسا هتشاد یریگ  شش تارییغت هتشذگ هب تبسن هناخراپاش ای و ناجیش رس هنهد ،هکتشف دننام
  درشاب یم فلتخم قرط هب هیلقن هلیسو زا هدافتسا هنیمز رد ریخا یاهلاس یط رد هک دومن هراشا یکیزیف طابترا هب ناوت
    زا و مارمخ  رخب یاهاترسور  هرک دومن نایب ناوت یم نیا ربانب.تسا هدش اتسور و رهش نیب رتشیب طابترا بجوم هک
    ارب ارما درنا هدوب یزرواشک دااتقا رب هیکت اب یدااتقا تیلاعف یاراد ات 51 یاهلاس رد قیقحت هنومن یاهاتسور هلمج
 یرگشدرگ فده یاهاتسور و یرگشدرگ ثحب و 0296 لاس رد دازا هقطنم هلمج زا دما دوجوب هقطنم رد هک یلوحت
 زا  لربق  ارت هک اهاتسور هکیروطب  یا هدوب اهاتسور یدرکراک تارییغت یاراد 53 ات 52 یاهلاس ینعی ریخا ههد یط رد
 رد  درندوب  یرعیبط  طیرحم یگدولآ مدع و هقبط کی و یموب یاهنامتخاس ،تاغاب ،لگنج یاراد یرگشدرگ یریگ لکش
 لاح رد ای هدش هتخاس اتسور نیا رد دنلب یاه نامتخاس یرایسب و هتفای لکشرییغت قطانم نیا یعیبط هرهش رضاح لاح
  ینورگرگد  ببرس قیرط ود زا عومجم رد یرگشدرگ .تسا هتفر یرادیاپان هب ور اهاتسور نیا یعیبط طیحم و دنتخاس
  هرناخ ثادحا دننام قطانم نیا رد یرگشدرگ زا یشان یاهنامتخاس ثادحا ،لوا .تسا هدش اهاتسور نیا یعیبط طیحم
  ترورص  هرب  نارگرشدرگ روضح هجیتنرد هک ،بیرخت ،مود دشاب یم یضارا یربراک رییغت ،لگنج بیرخت ،اه لته ،اه
  راررما یزرواشک قیرط زا نانکاس اهاتسور نیا رد یرگشدرگ یریگ لکش زا لبق ات .دشاب یم اهاتسور نیا رد یکیزیف
      هرظحالم لرباق  هارک ترسا هدرش اهاتسور نیا رد یتنس شاعم هویش رییغت ثعاب تلع نیدنش اما دندرک یم شاعم
     یرطیحم ترسیز تیریدرم هترشذگ ههد دنش رد راتکه نویلیم 06/1 هب راتکه نویلیم26 زا ناریا رد اه لگنج تعسو
 ذاختا تامادقا نیا هلمج زا دنا هتشاد او لگنج بیرخت دنور همادا زا یریگولج تهج رد یلرتنک تامادقا هب ار روشک
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    ارب و ترسا هدرمآرد ارجا هب فرط نیا هب 3196 لاس زا هک دشاب یم روشک لامش رد لگنج زا ماد زا  ورخ تسایس
    ررگید درورم درش دوبان یلکب اهاتسور یرادماد اهاتسور رد یتعنص یرادماد یارب ینیزگیاج مدع و حرط نیا یارجا
  ببرس ه    رک یررگید لرماع و درشاب  یرم قطارنم نیا یزرواشک زا تلود تیامح مدع ،اهاتسور رد تشیعم رییغت یارب
    ارب هبحارام و هدرنراگن تاعلاطم).دوب1296 لاس هام ید فرب و امرس ،دش اهاتسور نیا یزرواشک  خب هب تراسخ
      نریا رد هرک دورمن هرارشا هکترشف یاتسور هب یرگشدرگ  واخرد(1396 ،مامخ  خب یاهاتسور نارایهد و اروش
     یاررب یهارفر  رمتجم ثادرحا ی     اررب زورجم ذرخا هرب مادرقا و یرادیرخ صخش کی طسوت نیمز راتکه9/6 اتسور
-  خرساپ زا عورمجم ، همانرشسرپ دیاتن هب هجوت اب .تسا مادقا لاح رد و هدشن ثادحا زونه هتبلا هک هدومن نارگشدرگ
   نیرمز درصرد05 درشابیم امش دمآرد یارب یبسانم  بنم امش یزرواشک نیمز ایآ هک لاوس نیا هب باوج رد ناگدنهد
    یبرسانم  ربنم ار دورخ یزرواشک نیمز یدح ات دصرد99 ،دننادیمن ناشدمآرد نیمأت یارب یبسانم  بنم ار یزرواشک
      زا  یرب .درندوب بورغرم و داریز یرضارا یاراد هک ناگدنهدخساپ زا دصرد16 طقف و دننادیم ناشدمآرد نیمأت یارب
   ار اترسور زا ترجارهم داق ناشیا زا دصرد 2/91 .دنراد ناشنیمز شورف هب ییالاب رایسب لیامت نانکاس زا دصرد61
 نیمه هب رگا و دشابیم ییالاب رایسب  قر ،اهاتسور نیا یتیعمج یرادیاپ هب هجوت موزل هب رظن هک(16-1 لودج)دنراد
  نیررت  هم.دنورش یرم لیدبت مود هناخ بحاص نارگشدرگ یارب ،یلاف یاهاتسور هب اهاتسور نیا ،دورب  یپ تروص
    نیرمز ترمیق  یازرفا یلصا تلع .دشابیم یزرواشک زا یشان دمآرد ندوب نییاپ ،نینکاس رظن زا نیمز شورف تلع
          نییارپ درمآرد اهاترسور نریا زا ترجارهم یلرصا لرلع عورمجم رد.ددررگ یرم رب یرگشدرگ زاغآ هب اهاتسور نیارد
 .دشابیم یگدنز طیارش ندوب تخس و تاناکما دوبمک ،یرگشدرگ هجیتن رد نیمز تمیق نتفر الاب ،یزرواشک

  نیمز یربراک رییغت دروم رد همانشسرپ زا جرختسم اهاتسور نانکاس رظن :4 لودج   
 عومجم یدحات ریخ یلب اههنیزگ
 ؟دشابیم امش دمآرد نیمأت یارب یبسانم  بنم امش یزرواشک نیمز ایآ
 629 126 200 55 یناوارف

 116 33/1 52/5 14/4 دصرد

 ؟دیراد دوخ یزرواشک نیمز شورف هب یلیامت ایآ
 629 0 145 236 یناوارف

 116 0/0 38/1 61/9 دصرد

 ؟دیراد ار اتسور نیا زا ترجاهم داق ایآ
 629 0 214 167 یناوارف

 116 0/0 56/2 43/8 دصرد

 1396 ،هدنراگن ینادیم یاه هتفای : بنم

 :درمش رب ریز بیترت هب ناوت یم ار اهاتسور یدرکراک تارییغت عومجم رد

  یاهلارس زا*دنتشاد یتنوکس و یدیلوت دااتقا  قن اهاتسور رثکاو دوب یزرواشک هیاپ رب اهاتسور دااتقا 51 ههد ات*
 بذج نایئاتسور و دش اهاتسور دااتقا رد رییغت بجوم دازآ هقطنم دوجو اریز دندش لوحت راشد اهاتسور دعب هب 52
  یاهاترسور هکیروطب دندش لوحت راشد یدایز دودح ات اهاتسور بیترت نیا هب دندش دازآ هقطنم یراجت یاه تیلاعف
  یرگرشدرگ ثحب دعب هب 13 ههد زا*دنا هتفای یتالیهست و یتامدخ  قن نیکشاوخ و رس هتک ،ناجیش رس هنهد دننام
   یداریز تاررییغت راشد هکتشف و ناجیش رس هنهد دننام اهاتسور زا یخرب و تفای یدیدش قنور هقطنم یاهاتسور رد
    رقن یتمارقا یاه  متجم و اهالیو و هتفای رییغت یتحارتسا و یتامدخ هب یتنوکس زا اهاتسور هک تروص نیدب دندش
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    رورطب دنرشاب یرم لوحت لاح رد هقطنم یاهاتسور زا یرایسب رضاح لاح رد*دنراد ار نارگشدرگ هب یناسر تامدخ
 لاح رد هناخراپاش یاتسور رد نیمز راتکه 1/6 هک دیدرگ صخشم اروش اب هبحاام و ینادیم تاعلاطم یط رد هنومن
     رد هرک یتنرس یاره هناخرفرس دایز دادعت نینچمه و تسا یتسیروت و یحیرفت  متجم هب یزرواشک زا یربراک رییغت
          یاترسور سیرسات لارح رد لرته درننام درورخ یرم  رشش هرب ( رس هتک ) یلزنا هب تشر یلصا هار ریسم یاهاتسور
 یدرکراک تارییغت زا تسا یمکحم لیلد یگمه دورفج یاتسور رد دوجوم اهناروتسر و اهالیو نینچمه و نیکشاوخ
  یاهاترسورو یرهش نیب رباعم هیشاح یاهاتسور زادنا  شش رد تالوحت و رییغت یلک روط هب*مامخ  خب یاهاتسور
 .تسا هدوب دودحم تعسو اب هیشاح یاهاتسور زا رتشیب مامخ  خب دازآ هقطنم کیدزن

       تالورحت رارشد نورنک ارت هترشذگ زا مارمخ هب تشر یلصا هار هک دهد یم ناشن اه یسررب :یطابترا هکبش رد رییغت
     یارههار ارب هرطبار رد و.ترسا هدوب یلزنا و مامخ هب تشر یتالصاوم هار هتشذگ زا هار دازآ نیا و تسا هدشن یدایز
 هتشادن رییغت یلصا یاههار اما هدش هدوزفا اه هشوک دادعت رب اهاتسور رد زورما هب تبسن هتشذگ رد ییاتسور یطابترا
            رهم تاررثا زا یکی.درشاب یرم مارمخ بررغ رد هرک درشاب یرم ثادرحا لاح رد رضاح لاح رد هار کی هتبلا تسا
    و رریمعت هرب مادرقا یرگشدرگ بذج لیلد هب نیلوئسم بلغا تسا یطابترا یاههار هب طوبرم تارییغت رد یرگشدرگ
    حررط هرک ییاهاترسور رد نارایهد هک دشاب یم نارایهد هدهع رب اهاتسور رد راکنیا دننک یم یطابترا یاههار ضیرعت
 هب تشر یلصا یطابترا ریسم رد مامخ دنیامن یم اههار تیعضو دوبهب و حرط یارجا هب مادقا تسا هدش ماجنا یداه
 .دوش یم هدهاشم نآ یطابترا هار رد یتارییغت ،دراد رارق یلزنا

 
  یلزنا هب تشر یطابترا یاهریسم زا یا هراوهام ریوصت :2لکش

   ریرسم نیرنچمه ،   دور یرم دور نرسح هرب و هدومن روبع مامخرهش لخادزازین یطابترا هار نیا:دور نسح یطابترا هار
  تاررییغت    داترشه هرهد هرب تبسن دون ههد یط رد یلصا یاههار.ددرگ یم لصو یلزنا رهش هب مامخ قرش رد یرگید
 یطابترا هار نیا دنک یم لصو یلزنا هب ار مامخ هک تسا هدش ثادحا مامخ قرشرد یطابترا هار کی و هتشادن یدایز
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       و ترسا رفارسم لرقن و لرمح و ددررت لارح رد تشگرب نیال 9 و تفر نیال هس هک نیال 1 رد و رتمولیک 0 لوط هب
  دازآ هرقطنم هب نوش الاب دورفج یاتسور رد.تسا هدش هداد یربراک رییغت یطابترا هار نیا ثادحا یارب راتکه 3دودح
  ترسا هدش یربراک رییغت دیدج یاه هشوک هب اتسور یضارا زا راتکه 99/1 دودح و هدوب دایز تارییغت تسا کیدزن
 ،    ترسا هدرش ثادرحا ررتم 111   لورط هرب هرشوک هکتشف یاتسور رد ،هتفای رییغت یا هکبش هب یطخ تلاح زا اتسور و
  هار حطرس رد تارییغت هک دوش یم هدهاشم نیاربانب ،تسا هدش ثادحا ریخا ههد یط رد هشوک56 ءاشیوک یاتسوررد
 .تسا دایز ییاتسور یاه

 
  یلزنا رهش هب مامخ قرش یطابترا هار شیامن :3 لکش      

 ریخا ههد ود یط رد مامخ شخب رد هدش ثادحا یاههار :5 لودج  

 ءاک هلل تشدرصم رانک هتسار تال هاچفاد نیکچاوخ رس هتک وتاتف ارحصریجباروگ هناخراپاچ رس هنهد اتسور مان
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 6331 ،مامخ یراد شخب تاعالطا و هدنراگن ینادیم تاعلاطم :عبنم  

 یریگ هجیتن
   یرعیبط  بارنم ، درشابیم یعارز و یغاب یضارا رب یرگشدرگ تارثا رتشیب هک تسا نآرگنایب قیقحت یاه هتفای نینچمه
 یتاذ تیهام یلیلد هب هک تسا نآرگنایب یاه هتفای تهج ره هب تسا هتفرگ رارق بیرخت دروم رتمک دنیآرف نیا رد  ه
    اره هرتفای نیرنچمه.دنا هتفای یربراک رییغت یعارز و یغاب یضارا ،هعسوت یارب نیمز هب زاین ینعی یرگشدرگ عون نیا
  یربرارک رییغت اب ینعی.دراد دوجو  یقتسم و رادانعم هطبار یدااتقا یاه هفلوم و یربراک رییغت نیب هک تسا نآ رگنایب
   لغرش بارختنا نمض یضارا زا یشخب شورف اب یلحم نینکاس زا یخرب هکیروطب هتفای دوبهب مدرم یدااتقا تیعضو
 دیاتن عومجم رد.دنشاب یم حرطم مود یاه هناخ نابحاص ناونع هب دوخب هزورما ناتسهد نامه ای و اهرهش رد بسانم
     اهاترسور درکرارک و اهاترسور هعرسوت ،اتسور تفاب رد ار یدایز تارییغت مامخ  خب رد یرگشدرگ هک دهدیم ناشن
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  نیارد.درنا      هرتفای ررییغت یرگرشدرگ ررب یرکتم دااتقا هب طقف ناجیش رس هنهد دننام اهاتسور زا یخرب و هدومن داجیا
            یرم هرئارا حررش نیدرب ییاهداهنرشیپ مارمخ  رخب یرضارا یربرارک تاررییغت یدربلاک یاهدمایپ یسررب اب قیقحت
        یریگورلج فدره یرب و هریور یرب بریرخت درناوت یم هک ییاتسور یضارا یربراک رییغت رد لرتنک و تیاده*:ددرگ
 داهنشیپ مامخ  خب  اخ ییایفارغج تیعقوم هب هجوت اب*اهاتسور رد زاس و تخاس یارب یموب یوگلا هئارا*دیامن
  یربرارک نفح تهج هب هقطنم یاه لیسناتپ و اهانگنت نوماریپ یتابوام اه ناتسرهش ییانبریز یاه هورگراکرد ،ددرگیم
     دعترسم رریغ دریاب و ررمثم ریغ یضارا یبای ناکم*رمثم یضارا شورف زا یریگولج و یدااتقا قنور فده اب یضارا
  مارمخ  خب رد یتاقبط یاه تکرش داجیا و یدومع هعسوت تهج هب یزیر همانرب موزل و اه نآ ییاسانش و یزرواشک
   نیرثراو طرسوت یزرواشک دعتسم یثوروم یضارا شورف دنور  هاک روظنم هب*یدااتقا و یرگشدرگ قنور داجیا و
    یرضارا یربرارک ررییغت دنور  هاک تهج رد لاغتشا داجیا یاتسار رد ار مزال یزیر همانرب تسیابیم طبریذ نیلوئسم
  خب رد هدزابرپ یا هناخلگ تکرش کی رودقملا یتح داجیا*.دریذپ تروص ماگ ییاتسور ترجاهم مدع و یزرواشک
 .دریگ رارق یربراک رییغت شوختسد یرتمک یضارا تیاهن رد هک زاین دروم تالواحم دیلوت یالاب درکلمع اب
 عبانم
       داراتقا تارقیقحت رد ناردرنزام ناترسا رد یرضارا یربرارک رییغت تهج نازرواشک لیامت رب رثؤم لماوع یسررب .(0396) دیمح ،داهن ریما

  ،5 دلج ،1 ش ،یزرواشک

 فیرش رشنو پاش ،ییاتسور نیمز یربراک تاعلاطم یامنهار(1296)یمالسا بالقنا نکسم داینب

    .درشرا یرسانشراک هرمان نایاپ .«5296 ات 5196 لاس زا رهشمالسا رهش یضارا یربراک رییغت رب ترجاهم تارثا یسررب».(3296) ابیز ،نونرپ
 .نارهت هاگشناد ،ایفارغج  هدکشناد

 .زیربت رهشنالک هدودحم یضارا یربراک تارییغت .(9396) ناراکمه و یدمحم روپ

6   هرود یرط نیرمز یربراک رییغت رب دیکأت اب ناجنز رهش یدبلاک - ییاضف شرتسگ یبایزرا .(1296) ناراکمه و یدمحمروپ 129 – 5596 
 1296 راهب ،91 :ش ،ییایفارغج یاه  هوهپ

 .تمس تاراشتنا :نارهت .یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب .(0296) اضردمحم ،یدمحمروپ

  اریفارغج ی  هرلجم رد.«1296-0196 یاه لاس یط لباب رهش رد نیمز زا هدافتسا رییغت یوگلا .(1296) ق ،داهننایک ؛ب ،یتیالو ؛ب ،روپکاخ
 3:ش ،یا هقطنم ی هعسوت و

 -نارهت ،11 هرامش ،ییایفارغج یاه  هوهپ ،ییاتسور یحاون رد مود یاه هناخ شرتسگو داجیادنور یسررب ،(0296)اضردمحم ،یناوضر
51،  

 رد «   برنانب رهرش یدرورم ی     هرعلاطم ؛یرضارا یربرارک یزریر   هرمانرب رد کرشوک یاهرهش تیریدم درکلمع» .(1296) یقتدمحم ،نایوضر
  .01 ی هرامش ،ییایفارغج یاه  هوهپ ی همانلاف

 ( 5196-52) تشر رهش هیشاح یاهاتسور یضارا یربراک تارییغت دنور یسررب .(1296) اضر دیمح ،رکفنشور

  رنه دنگ تاراشتنا:نارهت 6 پاش ،یا هیحان نارمع هعسوت یاهحرطرد یضارا یربراک یزیر همانرب(1296)اضر ،رورس

    و تارعلاطم زرکرم .یرهرش ی   هعرسوت و نیرمز  یامه رد .«یرهش هعسوت تیریدم رازبا ،ینیمز تاعالطا  تسیس .(3196) دیعس ،نایقداص
 .یرامعم و یزاسرهش تاقیقحت

 . لعرون تاراشتنا:نارهت.6پاش ،(اه لدماه  تسیس)یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب(6296)ناراکمهو یلع ،یرگسع

  هاگرشناد ،یتلود ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یضارا یربراک رییغت رد نآ ریثات و لیبدرا رهش یکیزیف شرتسگ تارثا یبایزرا(6396)اینزوریف
  نارهت ناتسا رون مایپ هاگشناد(یروانف و ،تاقیقحت ،مولع ترازو) رون مایپ
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  رد .اررگء  یرش یدرنب     هرقبط شور زا هدافترسا ارب هرشیدنا  رهش یضارا یربراک تارییغت یزاسراکشآ.(1296)م ،یمیحرریم ؛ب ،هدازیضیف
 .روشک یرادرب هشقن نامزاس .1296 کیتاموئژ  یامه

  همانلراف ،5596-1296     هرود یرط ؛ دننرسرهش ینورماریپ یاهاترسور رد نیمز یربراک رییغت و رهش ییاضف شرتسگ.(0396)یزرم یرداق
   ناتسمز لوا هرامش یرهش تاعلاطم

 ،5596 1296   هرودیطرهرش ییارضف شرتسگ دنیآرف رد  دننس رهش  یرح یاهاتسور یدرکراک-یراتخاس تالوحت.(2296)دماح ،یزمرداق
 نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یااخت یرتکد هرود هلاسر

    یدرورم هرنومن ؛یرهرش - اترسور    تالمارعت درنیارف رد یرهرشاریپ یاهاتسور یدبلاک تالوحت.(1296) یرم ،یراشفا و دماح ،یزم یرداق
 .نارهت ،006 :ش ،بالقنا و نکسم همانلاف ، دننس رسیان و دابآ نسح یاهاتسور

   یربرارک تاررییغترب نآ یاهیراذگرثا و یتیعمج تارییغت یسررب ،(3296) ربکا یناماس یرظنواضردمحم یتورث ،یلع یبارهم ،یدهم ینابرق
 .(6)91 (ناریا یعیبط  بانم)یرادزیخبآو  ترم ،(ناقلاطالاب هقطنم:یدروم هعلاطم)یضارا

 نارهت هجدوبو همانرب یمیظع نیسح همجرت ،هعسوت لاحرد یاهروشک یعامتجا تسایس.(2196)روترآ ،نوتسکینویل

 قطانم هیشاح رد یضارا یربراک تارییغت رب رثوم یناسنا یاهورین.(6396)نیمادمحم یناسارخو یدهم ینابرق ،یلع یبارهم ،دمحم یدمحم
   ،(59)16;ناتسمز ایفارغج ،(نباکنت نب یسو هلکلآ یاهاتسور:یدروم هنومن)ییاتسور

         یحاورن رد یزروارشک یرضارا یربرارک ررییغت یداراتقا تاررثا یرسررب.(6396)ز ،  یرمگزا برتاک؛ر.م ، یناورضر؛ح.ب ،یدورگنل یعیطم
  .6 هرامش ،6 هرود ،ییاتسور یزیر همانرب و  هوهپ هلجم رد.یکراجیل ناتسهد:یدروم  هعلاطم؛ییاتسور

          یرضارا ررب دریکات ارب) نارجیهال ناترسرهش رد یرضارا یربرارک ررییغت رد  سیروت ریثات.(9296)لاحشوخ داهرف و هلا تمحر ،هداز یشنم
   ،(5)1 :ییایفارغج مولع ،(ییاتسور

Yuji Hara, Kazuhiko Takeuchi, Satoru Okubo,(2005), Urbanization linked with past agricultural 
landuse patterns in the urban fringe of a deltaic Asian mega-city: a case study in Bangkok, 
Landscape and Urban Planning, n. 732005 

Pensuk, Anisara and Shrestha, Rajendra P. (2007). Effect of Land Use Change on Rural Livelihoods: 
A Case Study of Phatthalung Watershed, Southern Thailand, GMSARN International Conference 
on Sustainable Development: Challenges and Opportunities for GMS 12-14 

Fei Yuan, Kali, E. Sawaya, Brian. And Loeffelholz, C. 2005. Marvin E. Bauer, 
Land cover classification and change analysis of the Twin Cities (Minnesota) Metropolitan Area by 

multitemporal Landsat remote sensing Remote Sensing of Environment 98: 317-328 
 


