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 یرهشنالک قطانم رب یهاگشناد زکارم ییاضف عیزوت تارثا یبایزرا
 (نارهت یقرش لامش هیحان :یدروم هعلاطم)

 1یجنگ انیت
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یزاسرهش هورگ ،دشرا یسانشراک

 ولهاشناهج العل
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یزاسرهش هورگ ،رایداتسا

 یقفشم دیحو

 ناریا ،نیوزق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نیوزق دحاو ،یزاسرهش هورگ ،یبرم

 16/11/1396 :شریذپ خیرات 56/06/1396:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ریثأت تحت وگلا نیا .تسا راذگریثأت یرهشنالک قطانم ییاضف نامزاس رب هک تسا یلماوع زا یکی ییاضف تاکرحت یوگلا رد رییفت
 هب یهاگشناد زکارم ییاضف  یزوت دسر یم ررن هب .تسا یرهشنالک قطانم حطس رد -یا هقطنم سایقم اب-اه تیلاعف  یزوت یگنوگچ
 یبا ای نامزاس رب دناوت یم ،دوش یم ب سار یلم و یا هقطنم نیب و یا هقطنم نورد حوطس رد یئاه نایرج هک تیلاعف  ون کی ناونع
 ل ایلحت هیاپ رب قطانم ییاضف نامزاس ندننک نیی ت یاه صخاش تارییفت دنور لیلحت اب شهوژپ نیا رد .دشاب راذگ ریثأت قطانم ییاضف
   تالمااعت راب ی اشزومب ی اهداظاو  دااجیا ریثأت لیلحت هب ،یا هطبار یاه لیلحت و یمک یاه شور رب ین  م یا هک ش و ی تارم هلسلس
4 ینامز نزاب رد نارهت یرهشنالک هقطنم ییاضف 569-4  دش هجی ن یرهش هک ش را خاس لیلحت جیا ن ساسا رب .تسا ندش ه خادرپ 439
 ندات سا اب ندش ماجنا یاه یسررب زا نینچمه .تسا ندرک تکرظ لداعت یوس هب هقطنم یرهش هک ش را خاس یسررب نرود یط رد هک
  نواکزوری ف رواحم رب  قاو دازب ناگشناد یاهدظاو داجیا ،دش صخشم طاقن تیزکرم ،اهدنویپ تدش ،هک ش یپور نب یاه صخاش زا
 ن ای ا و دانا  ه اشاد ار روزی   لااتاک شاقن هک اش رد اهنب یریذپ شقن اقترا و رتس نایرج  ذج یلصا یاه نوناک ندمب دیدپ رد زاره و
 یوگلا زا نارهت یرهشنالک هقطنم هک ش را خاس رییفت رب راذگ ریثأت لماوع زا اما .تسا ه فای یر شیب تدش ه شذگ یاه لاس رد دنور
 .دنوش یمن  وسحم یزکرم دنچ یوگلا تمس هب یزکرم کت

 
 نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هکبش لیلحت ،یزکرم دنچ یرهش هقطنم ،یرهش هکبش :یدیلک ناگژاو
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 شهوژپ هنیشیپ و هلئسم نایب
 .تسا هقطنم حطس رد یدااتقا یاه هاگنب و تاناکما و تامدخ  یزوت یگنوگش ،قطانم ییاضف راتخاس داعبا زا یکی
 رثوم هوجو زا یکی هدننک سکعنم دناوت یم نآ  یزوت هک تسا یرهشارف تامدخ عاونا زا یکی یلاع شزومآ تامدخ
  هرفلوم زا و  یرهرش درکلمع زا یهجوت لباق رانع کی ناونع هب هاگشناد .دشاب یا هقطنم هعسوت و دشر یگنوگش رب
 نف دوبهب ای نایوجشناد دادعت  یازفا هلمج زا رییغت هنوگ ره .دشاب یم یا هقطنم تارییغت رد راذگریثأت و یداهن یاه
  دورش  قطارنم  یرنورد  یارهدرکلمع رد  ررییغت    ثرعاب درناوت یرم  ارهتلود درکلمع و نآ هب یسرتسد و یشزومآ یروآ

(Wiewel and David C. Perry, 2008, pp 6-34). هرقطنم هعرسوت   یارهراکهار زا یرکی 6110  لارس رد ،لاثم روطب   
   یرم زیارمتم اکیرمآ قطانم ریاس زا ار نوتسوب هک یتوق طاقن زا یکی .دوب هقطنم یهاگشناد هعسوت نوتسوب یرهشنالک
  یاررب نوتسوب هب یگرزب کمک هک.تسا هاگشناد تشه یاراد ،نوتسوب یرهشنالک هقطنم .تسا اه  هاگشناد دوجو دنک
 growth)  ترسا  هترشاد ورشیپ یاهلاس رد یدااتقا دشر دیدجت یارب ار یا هیاپ و دنا هتشاد یدااتقا دوکر زا  ورخ

2003). 
 رد  هاگرشناد  ریثأرت . درشاب  هترشاد دوخ نآ ذوفن هزوح یور یا هقطنم هعسوت رب یتبثم ریثأت دناوت یم نینچمه هاگشناد
 یا  هرقطنم  لرماوع  هرب هتسباو هکلب ،تسا هاگشناد دوخ هب هتسباو اهنت هن -دش رکذ هک ییاهتلع هب - یا هقطنم هعسوت
  هدورب  یرمهم  لرماع  هرشیمه  ه اب اهنآ تالدابم هجرد نینچمه و اهرهشنالک هب اه هاگشناد ییایفارغج یکیدزن .تسا
  اره  هاگرشناد طسوت هدش هئارا تامدخ و اه همانرب اب رظانت رد ناوتب ار هقطنم کی یاهزاین رگا .(Strauf, 2011) تسا
 و  هرناروآون  یاره  ییارناوت   یازرفا ثعاب هک دوش اه یگتسیاش لدابت و ایوپ دنیارف کی هب رجنم دناوت یم ،داد قیبطت
  هرن هاگشناد ،تفگ ناوت یم نیاربانب .ددرگ یتعنص هعسوت هجیتن رد و هاگشناد و تعنص نایم طابترا ،یریگدای ییاناوت
  یرم   رقن  یارفیا  قطارنم ییاضف یبای نامزاس رد دلوم نوناک کی ناونع هب هکلب یرهشارف تیلاعف کی ناونع هب اهنت
  یرشزومآ بطق ناونع هب هاگشناد کی هک یتارثا .دننک یم نایرج داجیا  یقتسم ریغ و  یقتسم روط هب اه هاگشناد .دیامن
  هدرنام  یقارب ناگتخومآ  ناد و هقطنم نایوجشناد دادعت دننام ییاه هنیمز رد رد دنراذگ یم هقطنم درکلمع هوحن یور
 (Strauf, 2011). دوش یم هدید هقطنم رد
  یرهرشنالک  قطارنم  ریارس  درننام  ناررهت  یرهرشنالک    هرقطنم هرک دورمن نییبت حرش نیدب ناوتیم ار قیقحت هلئسم سپ
 و هلئسم نیا هب یهجوت یب .دشاب یم یددعتم یدااتقا و یدرکراک و ییاضف یاهورین یراذگرثا و روضح شوختسد
-  یرهرش  ترسیس بسانمان درکراک هب دناوت یم ،یناتسا و یا هقطنم یاه یراذگ تسایس حطس رد نآ تاریثات و داعبا
 ،(یهاگشناد زکارم لیبق زا) یا هقطنم رترب تامدخ یئاضف  یزوت یگنوگش دروم رد فیلکت نییعت .دماجنایب یا هقطنم
   نالرک حطرس رد اهنآ یبایناکم رد و دشاب یا هقطنم هعسوت یاه تسایس اب وس  ه دیاب اهنآ رارقتسا ناکم یاه یگهیو
 دروم رد یا هقطنم یاه هژورپ و اه حرط وس کی زا رضاح لاح رد .داد رارق رظن دم ار  یامآ و یا هقطنم تاظحالم
      برتارم هلرسلس یدرنب حطرس رد ار ارهنآ تا ررثا اهنت و- دنیامن یمن فیلکت نییعت یهاگشناد زکارم رارقتسا تیعقوم
   یاره تروررض بسح رب رتشیب یزکارم نینش رارقتسا تیعقوم رگید یئوس زا و -دنهدیم رارق  جنس دروم اهرهش
 .دوش یم نییعت روحم هضرع یاه تسایس و ینامزاس و یشخب
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   ناررهت یرهرشنالک هقطنم یدرکلمع -یئاضف نامزاس رب دناوت یم یهاگشناد زکارم یئاضف  یزوت ،تفگ ناوت یم سپ
    ریزوت ارب طابترا رد ای ریثات تحت نارهت یرهشنالک هقطنم یئاضف نامزاس تارییغت دنور هلاقم نیا رد .دشاب راذگریثات
  لرماوع  درورم رد  هرتفرگ تروص یاه  هوهپ رب یرورم .دوش یم هتفرگ رارق  جنس دروم یهاگشناد زکارم یئاضف
  تارضقانت و  اره  یگدریچیپ دیوم نآ تارییغت یگنوگش و نارهت یرهشنالک هقطنم یدرکلمع ییاضف یاهوگلا رب رثوم
  هرک یا  هرنوگ  هرب . درشاب  یرم نارهت یرهشنالک هقطنم ییاضف یبای نامزاس یگنوگش رب رثوم یلیلحت داعبا نایم یمهم
 . درهد  یرم هئرا ار یددعتم یاه یدنب هنوگ و اهوگلا فلتخم اه هداد زا هدافتسا اب هتفرگ تروص فلتخم یاه لیلحت
 رد  تامدرخ   ریزوت و نآ  ییارضف   ریزوت و  یرتیعمج  تالورحت ،الاک لقن و لمح یاهوگلا ،رفاسم نایرج یدنب هنهپ
 .(6 لودج)دنهد یم  شوپ ار یا هبنج مادکره ناتسا یاهرهش

 یرهشنالک قطانم یئاضف نامزاس عوضوم رد قیقحت هنیشیپ :1 لودج
 درواتسد  داعبا ناونع لاس ناگدنسیون فیدر
   یبجر 6

  نررررریب 
 هوهپ

 یرهش ماظن رد لداعت و زکرمت تیعمج نارهت یرهشنالک هقطنم یرهش هکبش لوحت ریس 1296

    یرهرشنالک هرقطنم یدرورم هنومن هنازور یدرکلمع قطانم یریگ لکش یجنس ناکما 0396 هانپادخ 0
 نارهت

  ناریرج باسا رب ییاضف راتخاس یلک یوگلا مدرم ییاج هباج نایرج
 اهدمآ و تفر
   یرهرشنالک هرقطنم رد اه هتسه  بطق نازیم
 نارهت

 روپ شاداد 9
 نیدت

 -یئاضف نامزاس تالوحت دنور لیلحت -تیعمج  یزوت رفس نایرج نارهت یرهشنالک هقطنم ییاضف راتخاس رد رفس یاهوگلا  قن لیلحت 1396
     نامزارس رد ررییغت یاره لرسناتپ و اه هنیمز
  یئاضف

 روپ شاداد 1
 لیکوریم

  یرنتبم هاگدید هس زا هدافتسا اب نارهت یرهشنالک هقطنم یرهش هکبش لیلحت و یسررب 5396
 یسرتسد تیلباق ، کارت ،هرگ رب

 هار هب یسرتسد مدرم نایرج
 تیعمج

 تخیر و یدرکلمع یئاضف یاهوگلا هسیاقم
  یسانش

5 Bertaud 1110 تریعمج رفس نامز راک یورین نایرج ؟هدشن ینیب  یپ یاهدمایپ ای هدش ینیبشیپ یجیاتن :اهرهش ییاضف نامزاس  
 اوه یگدولآ

     و یئاررضف هعررسوت یوررگلا نارریم طارربترا
 یرهش یاهدرکلمع

1 Novák 
Luděk 

  یئارضف راتخاس و نانیشن هموح رفس یاهوگلا و هیاپ نامز یاه تیلاعف :رییغت رد رهش 1110
 هئوگاراپ یرهشنالک هقطنم

 یئاجباج یاهوگلا ینامز هلصاف
 لاغتشا تامدخ  یزوت

   هویررش و هررقطنم یئاررضف یوررگلا تارررییغت
 نآ یبای نامزاس

1 Heitz 
Laetitia 

  نابیتشپ تامدخ الاک نایرج یشیامآ هقطنمنالک ناونع هب سیراپ هزوح روهظ :سیراپ رد یئاضف  یامآ یاه وگلا 5610
 هلصاف تیعمج

  هرقطنم تامدخ و لقن و لمح یئاضف  یزوت
  یا

2 Mirko 
Mikica 

 یسایس تامایسقت و یرهش هکبش نایم هطبار رفس نایرج تیعمج ناتسبرص رد یدرکلمع یرهش قطانم لدم 1610

      یرسررب .دنرشاب هترشاد ررضاح هرلاقم اب یعضوم ای یعوضوم طابترا هک تسا هدش یسررب یاه  هوهپ 6 لودج رد
  هرک-  یرهرشارف  یدرکرارک بایقم اب تامدخ عاونا زا یکی ناونع هب اه هاگشناد ثادحا ریثأت ،داد ناشن قیقحت هنیشیپ
   دورجو هرکیلاح رد . ترسا هدوب هجوت دروم رتمک -دشاب راذگ رثا هقطنم حطس رد ییاضف تالدابم یوگلا رب دناوت یم
  یاره   ترسیس  نیرب  یددرعتم  یاره یناشوپمه و تاطابترا .دشاب هتشاد هقطنم رد فلتخم تارثا دناوت یم هاگشناد کی
 تسا هدوب لوفغم رتشیب هک هلئسم زا دعب نیا قیقحت نیا رد .دهد  ر تسا نکمم یا هقطنم یاه  تسیس و یهاگشناد
 .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم
  ترسا مزال ،نآ  رارقترسا زا  یرشان  تالمارعت  تدرش یریگ هزادنا و هقطنم رد هاگشناد درکلمع و  قن نییبت روظنم هب
  دریاب  نیرنچمه . دورش   ارخترسا  درشاب  هاگرشناد رارقتسا زا یشان یا هقطنم تارییغت دنور هدننک نییبت هک ییاهاخاش
  دررکلمع و  هرقطنم  ییارضف  تالمارعت رب نارهت یرهشنالک هقطنم رد اه هاگشناد تیلاعف و ثادحا ایآ هک دوش یسررب
  تاریثأرت  عورن و تدش نییعت نینچمه ؟ریخ ای تسا هدوب راذگ ریثأت هقطنم ییاضف راتخاس تیاهن رد و یرهش هکبش
 .دوش یم ردابتم نهذ رد تسا ییاه ترورض رگید زا نآ
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 یرظن ینابم
 یا  هرقطنم ره" : یراد فیرعت نیرت یمومع رد .دوش حیرشت یزکرم دنش موهفم دوش یم شالت  خب نیا یادتبا رد
  یزرکرم  درنش یا هقطنم ،رتشیب تحارص یکدنا اب ."دشاب زکرم رتشیب ای ود لماش رگا دشاب یزکرم دنش دناوتیم نیعم
 ,.Riguelle et al)دنشاب هدشن زکرمتم هجوت لباق هعطق و زکرم کی رد نآ یاهدنمراک ای  تیعمج هک دوشیم بوسحم

2007: 195: Monica Brezzi, 2015) 
  یرسررب  یدررکلمع و  یرسانش تخیر دعب ود رد یزکرم دنش موهفم ،اضف لاغشا و تیعمج  یزوت یگنوگش رظنم زا
  یدرکرارک  درعب و دراد  زرکرمت ...  هرریغ و  نیرمز زا هدافتسا و یریگراکب ،تیعمج یور یسانش تخیر داعبا .دوش یم
 ;Nordregio, 2005 ). ترسا هنوگش ،دوشیم ماجنا ناش نیب طابترا ای اهرهش طسوت هک یدرکراک هک دهد یم صیخشت

Brezzi&Veneri, 2015) 
  هترسباو  ارمومع یسانش تخیر دعب .دنشاب یم هتسباو  ه هب الماک دعب ود نیا هک دنک یم ناعذا (Green, 2007)نیرگ
 یور  زرکرمتم  رترشیب  یزرکرم  درنش  یدرکرارک دعب .دوشیم فیصوت لداعتم هعسوت طسوت هقطنم مادک هک نیا هب تسا
 ود  نریا  هرسیاقم هب 0لودج .تسا ییاضف بتارم هلسلس رد ییاهدرکاک نیمات هلیسو هب زکارم نیا نداد نامزاس شور
 .دزادرپ یم دعب

 (هدنراگن:عبنم) یسانش تخیر و یدرکلمع یزکرم دنچ درکلمع ییودود هسیاقم :2 لودج
 یسانش تخیر یزکرم دنش یدرکلمع یزکرم دنش
 بلاغ زکرم دوجو مدع بلاغ رهش دوجو مدع
 قلطم تیمها باسا رب زکارم یربارب هتسباو تیمها باسا رب زکارم یربارب
 هرگ تیزکرم

 Van der Knaap ,2002؛ Batten,1995 : بنم

 ریخا ههد ود رد دسر یم رظن هب .تسا صخشم هیحان کی رد زکرم نیدنش دوجو ینعم هب ًااساسا ییارگ یزکرم دنش
 و6 نمرترسالک  یزرکرم  درنش  راتخارس اب هطبار رد .تسا هدش لدب هتفرشیپ یاه روشک رد بلاغ یرهش زادنا  شش هب
  نریا رد .دوش هداد عاجرا یناسنا یاه تیلاعف زا هشوخ ره هب دناوت یم لصا رد موهفم نیا هکدننکیم هراشا 0 درتسوم
  درنش  یرهرش  بریکرت  کری  دورشیم  شررف هک دیامن یم نییبت ار قطانم تایصواخ و اه یگهیو زا یتسیل  واخ
 .دشاب یم لیذ حرش هب دراوم نیا .دشاب نآ یاراد دناوتیم یزکرم

 یخیرات ظاحل هب زیامتم یاهرهش ددعت •
 صخشم هدننک تیاده رهش دوبن •
 رگیدکی اب هزادنا  ه و رتگرزب یاهرهش زا یمک دادعت •
 رت کشوک یاهرهش زا یرتشیب دادعت •
 (هدش داهنشیپ دمآ و تفر هلصاف رثکادح رد) رگیدکی هب کیدزن یاهرهش زا یبیکرت •
 Kloosterman and Musterd, 2001, pp) دنتسه  ه زا زیامتم یسایس و ییاضف رظن زا هک اهرهش زا یبیکرت •

623-633). 
                                                                                                                                                                

1 . Kloosterman 
2 . Musterd 
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 و  نمرترسالک  یداهنرشیپ لدم اب هک دهدیم هئارا یزکرم دنش رهش هقطنم فیرعت یارب ار یبوشراش 6راپ ،اتسار نیا رد
 رامش هب زکارم یگناگدنش ار نآ اما دنکیمن فیرعت ار یزکرم دنش هژاو حضاو روط هب وا هشرگا .دراد تهابش درتسوم
  هرک دنادیم هزادنا  ه و زیامتم یاههاگ تنوکس زا هشوخ کی ناونع هب ار یزکرم دنش رهش هقطنم نینچمه .دروآ یم
  درنراد دوخ هب  واخم یدااتقا راتخاس و دنتسه لماعت رد  ه اب و دنا هتفرگ رارق رگیدکی زا یاخشم لصاوف رد

.(Parr, 2004, pp 6-10) 
   یارشخپ و  هزادرنا-هبتر لدم هیاپ رب- یزکرم دنش راتخاس اب هطبار رد ار اه فیرعت نیرت قیقد زا یکی ،0نمرکیپسا
  هرفلوم  رارهش  ارب  درناوتیم یزکرم دنش هک تسا هدش نایب نینش .تسا هداد هئارا -یرهش  تسیس کی رد اههاگتنوکس
 .دوش یریگ هزادنا
 .دراد دوجو کشوک و گرزب یاهرهش  یاشخپ ،یزکرم دنش یرهش  تسیس کی رد •
 .تسا یطخ تروص هب هزادنا-هبتر  یاشخپ ،یزکرم دنش یرهش  تسیس کی رد •
 .تسا رت یزکرم دنش ،ریغتم  یزوت کی راتخاس هب تبسن تخاونکی  یزوت کی راتخاس •
 .تسین گرزب رهش کی هب طونم یزکرم دنش یرهش  تسیس کی •
  ارب ، درمآ و  ترفر  تفارسم  ندررب  الارب هب لیامت یعرف زکارم رد یزکرم دنش  تسیس هک دنکیم هراشا 9ارلیگآ ،نینچمه
-Green, 2007, pp 5)دراد ار زکارم ریز دوخ رد یئاجباج یاج هب یعرف زکارم نیب دارفا یاه یئاجباج دادعت  یازفا

  هدریا  رورط هب .دنیامن یم دیورت هقطنم حطس رد ار ارگاو یاه نایرج یتیزکرم دنش یاه دنیارف ،رگید ترابع هب .(10
 زا  یب یریذپ  قن و زکارم نایم لمکم تاطابترا یرارقرب هب رتشیب یتیزکرم دنش قطانم یتیزکرم دنش قطانم رد لآ
 .زکارم ریز حطس رد ینوماریپ زکرم طباور تیوقت ات دنبای یم  یارگ یلصا هکبش رد یعرف زکارم  یپ
 زا یا  هرعومجم  هرک  ترسا  نریا  ترسا دوهشم یتیزکرم دنش فلتخم فیراعت رد هک هچنآ ،تفگ ناوت یم عومجم رد
 .دشاب یم یاه نایرج عونت یتیزکرم دنش همزال .دنشاب یم رگیدکی اب اه نایرج عاونا زا یعونت یاراد هک دنتسه زکارم
  لریبق زا  یرکیزیف  یاهدرنویپ  تریوقت  بارسا رب مدرم نایرج .تسا مدرم یاه نایرج ،ینایرج نینش یریگ لکش هیاپ
 لقن و لمح لیبق زا لقن و لمح یاه هکبش عاونا ریاس و نمیا و  یرس یا هداج یاه هار هکبش ،یمومع لقن و لمح
  ناریرج زا یشان ییاضف لمکم طباور ،دوش یم یزکرم دنش یرهشنالک قطانم لماکت ثعاب هک هچنآ اما .تسا یئاوه
 .دشاب یم ... و تاعالطا ،هیامرس ،یتامدخ یاه
 یم لکش یددعتم زکارم سپس .دراد دوجو طاقن زا یدودعم دادعت یزکرم دنش قطانم یریگ لکش نیزاغآ لحارم رد
  عورقو  هرب  طرباور فلتخم یاه لکش نیاربانب .تسا ددعتم تاطابترا لولعم یتیزکرم دنش هک تسا رکذ هب مزال .دریگ
  ررگید  یئورس زا . دورش  یرم  یرتیزکرم  درنش  قطارنم فلتخم یاه  خب رد طاقن رارقتسا ثعاب لاکشا نیا .دنویپ یم
  نریا هب .دوش یم طاقن ریاس رارقتسا ثعاب اه نایرج یریگ لکش .دوش یم اه نایرج یریگ لکش ثعاب طاقن رارقتسا
 .دریگ یم لکش هشراپکی تروص هب هقطنم لک لآ هدیا تلاح رد بیترت

                                                                                                                                                                
1 . Parr 
2 . Spiekermann 
3 . Aguilera 
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  ررترب  تامدرخ زا  یرشان یاه نایرج رثوم یزکرم دنش قطانم یریگ لکش رد دناوت یم هک یئاه نایرج عاونا زا یکی
  یرم  یزرکرم دنش قطانم رد اهنآ یلحم رتافد و گرزب یاه تکرش رارقتسا هنومن ناونع هب ،دشاب یم  اخ یا هقطنم
  یارهدرکلمع  ارب اه هاگشناد رارقتسا دور یم راظتنا هباشم یقیرط هب .دوش لماش ار راک ای هیامرس ، ناد نایرج دناوت
 لکش هب ثیح نیا زا و دوش ببس ار مدرم نایرج ،یا هیامرس یاه نایرج ،یشناد یاه نایرج دناوت یم زین یرهشارف
 .دماجنایب یزکرم دنش ماظن یریگ
 شهوژپ شور
  ررب ینتبم یمک یاه شور زا  اخ روطب و یلیلحت و یقیبطت  شور زا نایرج  لیلحت ماجنا تهج ،رضاح  هوهپ رد
       تارعالطا لمارش قریقحت نریا رد زارین درورم تاعالطا اه هداد .تسا هدش هدافتسا یا هکبش و یبتارم هلسلس لیلحت
  بارسا رب مدرم یاه نایرج .دشاب یم هعلاطم دروم یاهرهش نایم یئوجشناد و (یتیعمج)مدرم یاه نایرج هب طوبرم
       ررب و یدانرسا قریرط زا یئوجرشناد یاره ناریرج و یا هداج یرادهار و لقن و لمح نامزاس رفاسم دادعت تاعالطا
          ریارس و یزرکرم نامزارس)یمالسا دازآ هاگرشناد زا (تنوکرس لرحم بارسا رب)یمورب رریغ نایوجشناد دادعت باسا
  .دمآ تسدب (هعلاطم دروم یاهدحاو

  هکبش لیلحت رد هدافتسا دروم یاه صخاش :3 لودج

 Limantankool, 2009, 8-11 : بنم

-5196   یاهلارس رد (هکبرش لیلحت یاه صخاش)یرهش هکبش یاه یگهیو هک تسا حرش نیا هب قیقحت ماجنا دنیارف
      یرم هرسیاقم یرقیبطت ترورص هرب اهنآ تارییغت سپس و هبساحم وجشناد نایرج و رفس نایرج باسا رب 52-13-93

 صخاش لیلحت دحاو لیلحت هنیمز تاحیضوت هلداعم هزاب

 
0≤RSIij≤1 

 

RSLij=
𝑡𝑖𝑗

∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗�
𝑗=𝐼

𝑖
𝑖=𝐼

 

 ،  طلرست صخارش زا یی  الارب شزرا ارب هرگ کی
 .دراد هکبش رد یمهم تیعقوم
 نایرج نیگنایم هب تبسن یتفایرد نایرج  شک
 رگید یاه هرگ طسوت یتفایرد

 یبسن تردف RSIij دنویپ هرگ تیمها

0 ≤ DI ≤ ∞ DIi=
𝐼𝑖

(∑ 𝐼𝑗∕��
𝑗=𝐼 )

 
   ناورنع هرب ی برسن تردق و اه هرگ نیب تالماعت
 هکبش نورد ییاهن تالماعت زا یدصرد

 طلست DIi هرگ تالماعت  شک

0 ≤ EI≤ 1 
EI=-∑ (�𝑖)𝐿�(�𝑖)

𝐿�(𝐿)
𝐿
𝑖=𝐼 

 

  رد تالمارعت هک تسنیا هدنهدناشن رفص شزرا
 زا  رترشیب و تسا دنویپ کی یور زکرمتم هکبش
     ارما.دراد دورجو هکبرش رد لرمتحم  درنویپ کی
   ری  زوت هرک ترسانعم ن ریا هب تسا 6 هک ینامز
  نارسکی  هکبرش رد  اهدرنوی پ مارمت نیب تالماعت
 ا ری یبتارم هلسلس ریغ هکبش کی هجیتن رد.تسا
 6 یررپورتنآ شزرا یاراد ،یزررکرم دررنش اررمامت
 تسا

 EI هکبش هکبش راتخاس
 یررررررپورتنآ
 هکبش

0 ≤ EI≤ 1 
EIi=-∑ (��)𝐿�(��)

𝐿�(�−1)
𝐿
𝐼=� 

 

 هب هتسباو ار اهدنویپ نیب تالماعت  یزوت یربارب
  هدنهدنارشن 6  هرکدنک  یرم  یرریگ  هزادرنا  اره هرگ
 عوضوم نیا زا .تساهدنویپ یور یوق تالماعت
 یبتارم هلسلس ریغ هکبش کی رد هک ، یبای یمرد
 دراد 6 ربارب EIi هرگ ره ،یزکرم دنش امامت ای

 رد طارررقن تررریعقوم
 هکبش راتخاس

 هرگ یپورتنآ EIi هرگ

-1 ≤ NSI ≤ 1 NSIij=
∑ 𝐼𝑖− ∑�𝑖
∑ 𝐼𝑖+ ∑�𝑖

 

 هرگ نیا هک دنک یم صخشم صخاش نیا دازام
 رد نکاس دارفا طسوت هک تسا ییاهتصرف لماش
 دوش یم لابند رگید یاه هکبش

 نارریرج نیررب تواررفت
 نارررررریرج و یدورو
 طاقن یجورخ

 هرگ نراقت NSIi هرگ

0 ≤ LSIij ≤ 1 
LSIij= -
((�𝑖𝑗)𝐿�(�𝑖𝑗)+(�𝑖𝑗)𝐿�(�𝑖𝑗)

𝐿�(2)
) 

 هبi هرگ زا تالماعت نازیم دهد یم ناشن6 شزرا
j، زا تالماعت ربارب اقیقد j هبi هرکیلاحرد. ترسا  
  یرتهج  کرت تالماعت دهد یم ناشن رفص شزرا
  ترسا  یزرکرم دنش هکبش کی عومجم رد.تسا
 دنشاب نراقتم اهدنویپ و اه هرگ مامت رگا

  ترررهج رد توارررفت
 اهدنویپ

 دنویپ نراقت LSIij دنویپ
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  یرم یسررب فلتخم ینامز یاه هرود رد رفاسم نایرج و مدرم نایرج یاه هداد نایم یگتسبمه دوخ تیاهن رد .دوش
     درورم یاره صخارش و اره شور همادا رد .دوش یم هدافتسا (DW) نوستاو نیبرود نومزآ زا روظنم نیا یارب .دوش
 .تسا هدش حیرشت لیلحت رد هدافتسا
  لدارعت یسررب یپورتنآ لیلحت زا فده .تسا هدش هبساحم هکبش یپورتنآ یهاگتنوکس ماظن لیلحت زا هلحرم نیلوا رد
  اخ روط هب و فلتخم ینامز یاه هرود رد نآ تارییغت دنور لیلحت و هعلاطم دروم یاهرهش رد تیعمج  یزوت رد
 زا   اره ناریرج   لریلحت  مارجنا  ترهج  یدرعب  مارگ رد . ترسا  ثرحب دروم یهاگشناد یاهدحاو سیسات زا سپ و لبق
 رد  یرسررب دروم درکلمع .تسا هدش هدافتسا هکبش لیلحت رب ینتبم یاه شور زا  اخ روطب و یا هطبار یاه شور
 زا  هکبرش رد  ییارضف تالماعت یاهرایعم یریگ هزادنا یارب .تسا وجشناد نایرج و دارفا نایرج یاه هداد  هوهپ نیا
 .تسا هدش هداد  یامن 9لودج رد اه صخاش نیا .دوش یم هدافتسا صخاش  ش
 یتاعلاطم هدودحم یفرعم

 یدامتم یاهلاس یط رد هک هتفرگ رارق اهرهشنالک هاگیاج رد رفن نویلیم 96 دودح یتیعمج اب نارهت یرهشنالک هقطنم
 . درشاب ... ، یعارمتجا ، یداراتقا : نوگارنوگ لماوع زا هتفرگرب دناوتیم هک تسا هدوب ییاضف راتخاس رد یتارییغت دهاش
  قاو یاه هاگشناد رگید ترابعب و نارهت یرهشنالک هقطنم یقرش لامش یاهروحم  هوهپ نیا یسررب دروم هدودحم
 هاگشناد .دنا هدش  قاو هوکزوریفو دنوامد ،نهموب ،سیدرپ یاهناتسرهش روحم نیا رد .تسا زاره و هوکزوریف هداج رب
 نهدور کشوک رهش یزکرم طاقن زا یکی رد 9196 لاس رد نهدور دحاو ،5296 لاس رد سیدرپ دحاو یمالسا دازآ
 زاغآ ار دوخ یمسر تیلاعف یهاگشناد زکرم کی ناونعب 6296 لاس زا دنوامد دحاو یمالسا دازآ هاگشناد .دش سیسأت
 .دومن عورش ار دوخ تیلاعف 1196 لاس هوکزوریف یمالسا دازآ هاگشناد و درک

 
  هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم :(1) هشقن
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  شهوژپ یاه هتفای

 مدرم رفس نایرج یوگلا
  لریلد  هرب  نارمز  روررم هب و ریخا ههد رد ،دش صخشم هعلاطم دروم یاهرهش نایم رفس یاه نایرج  لیلحت باسا رب
  ًااتبرسن ، ناررهت  یرهرشنالک  هرقطنم رد دمآ و تفر نازیم باسا رب نایرج هکبش ،دنا هدش هفرط ود اهدنویپ بلغا هکنیا
  رهرشنالک  ییارضف  راتخارس هدودحم رد یرصانع زورب زا یکاح نایرج یتشگرب و تفر دنور نیا .تسا هدش رتلداعتم
  درنش  یورس  هرب  یزرکرم  کرت زا راذگ و نارهت رهشنالک زکرمتم راتخاس رییغت ببس یدامتم یاهلاس رد هک دراد نارهت
 .تسا یزکرم
  وررنیا زا .دش هدرب هرهب اه هرگ طلست و اهدنویپ یبسن تردق یاه صخاش زا هکبش رد تاطابترا تدش هبساحم یارب
  نارسکی تالماعت تدش  یبای یم رد ینامز هرود 1 یارب RSIij صخاش درادناتسا فارحنا و هنایم ،نیگنایم هبساحم اب
  ترسا نآ زا یکاح هک ،تسا هتشاد  هج 5296-5196 یاهلاس هلصاف یط رادقم نیا هک تسا رکذ نایاش هتبلا .تسا
  تمرس  هرب  یرتآ  یاهلارس رد  مارظن نیا هتفر هتفر و هدوب زکرمتم ینامز  طقم نآ رد نارهت رهشنالک یرهش  تسیس هک
 رد ، ینارمز هرود 1  یرسررب  هرب  هرجوت  ارب ، درش هتفگ هچنآ زا .(9 و0 یاه هشقن ،1 لودج) تسا هدرک تکرح لداعت
 اما ؛تسا هتشاد یریگمشش توافت DIi رادقم ،101.6 هب 121.6 زا  هج و 5296-5196 یاهلاس رد هکنیا اب  یبای یم
 .تسا رادروخرب یرتهب لداعت زا هکبش و تسا هدش کیدزن 6 هب هتفر هتفر 0396-5296 یاهلاس رد

 (هدنراگن :عبنم) ،مدرم تانایرج هکبش رد دنویپ تردق :4 لودج
RSIij DIi 

 5196 5296 1396 0396 5196 5296 1396 0396 
 51.6 11.6 10.6 12.6 51.1 51.1 11.1 91.1 نیگنایم
 911.1 111.1 521.1 131.1 511.1 511.1 591.1 11.1 هنایم
 191.6 511.6 121.6 131.6 111.1 111.1 151.1 311.1 درادناتسا فارحنا

 اما دراد ار یرهشنالک هقطنم رد ار یرتالاب  هس ناکامک نارهت یتفایرد نایرج تدش دهد یم ناشن دیاتن همه نیا اب
 .تسا هدش هتساک رفس تانایرج رد نارهت زا زکرمت و هتفر الاب ریخا یاهلاس رد تالدابم  هس

 
 (هدنراگن :عبنم) ،5731 لاس رد هوکزوریف روحم یرهش زکارم دنویپ یدنب حطس :(2) هشقن
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31 لاس رد هوکزوریف روحم یرهش زکارم دنویپ یدنب حطس :(2) هشقن  (هدنراگن :عبنم) ،23

   رادرقم تاررییغت . درهد  یرم  نارشن ار هکبش کی نورد اه توافت تدش هکبش یپورتنآ صخاش ،دش هتفگ هک روطنامه
 رد . ترسا  هترشاد یتباث رادقم هرود ود رد اما دهدیم ناشن ار یهجوت لباق اتبسن  هج لوا هرود 0 یط هکبش یپورتنآ
 .(5لودج) تسا تکرح رد یبتارم هلسلس ریغ هب یبتارم هلسلس تلاح زا یرهش هکبش تفگ ناوت یم عومجم

 مدرم تانایرج هکبش رد تالاصتا :5 لودج
EIi EI 
 5196 5296 1396 0396 5196 5296 1396 0396 
 01.1 11.1 15.1 01.1 15.1 31.1 91.1 59.1 نیگنایم
     95.1 65.1 51.1 29.1 هنایم
     16.1 56.1 06.1 16.1 درادناتسا فارحنا

  هترشاد یهجوت لباق  یازفا 0396-5196 یاهلاس یط EIi رادقم هک تسا صخشم هرگ ره یپورتنآ رادقم هب هجوت اب
 تدش (هوکزوریف ،دنوامد ،نهدور ،سیدرپ ،نارهت)یرهش هقطنم 5 نیا نیب هشرگا .تسا هدرک لیم 6 تمس هب و تسا
   .ترسا هدرش  خپ طاقن رگید نیب یا  هزادنا ات دنور نیا و تسا هدرک ادیپ  هاک ریخا لاس 16 رد نارهت یاه نایرج
 رگید اب نارهت یوق دنویپ رگنایب نیا هک تسا هتشاد  یازفا طاقن رگید اب 0396-5196 ینامز هزاب رد نارهت EIi رادقم
 .تسا زکارم
 0396-1396 یاه لاس رد NSIi رادقم.دهد  یم ناشن ار یجورخ و یدورو نایرج نیب توافت هک ،((NSIi هرگ نراقت
  یاهلارس هلصاف رد اه  هرگ نیب ار یا هلصاف کی اه نراقت  یزوت ،(LSIij) اهدنویپ نراقت .تسا هدرک رییغت  ک رادقم هب
    کریدزن ارب .ترسا هدش هدهاشم نراقتم و یتهجود و یتهج کت یاهدنویپ زا یا هعومجم .دهد یم ناشن هعلاطم دروم
   ترسا ررییغت رد یا      هکبرش هرب یربتارم هلرسلس ترلاح زا یرهش هکبش هک تفگ ناوت یم ،6 ددع هب صخاش نیا ندش
 .(1 لودج)

  مدرم تانایرج هکبش رد نراقت :6 لودج
NSIi LSIij 

 5196 5296 1396 0396 5196 5296 1396 0396 
 35.1 25.1 11.1 19.1 -51.1 -51.1 -91.1 -61.1 نیگنایم
 61.1 35.1 25.1 39.1 -11.1 -11.1 -31.1 -06.1 هنایم
 51.1 61.1 11.1 19.1 36.1 36.1 10.1 20.1 درادناتسا فارحنا
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 ،5196 لاس رد هکدهد یم ناشن دوش یم هدهاشم 6 لکشرد هچنانش ،اهنآ هسیاقم و هدمآ تسدب ماقرا مامت هب هجوت اب
 رد  اهدرنویپ  تردرق  نریا .تسا نهدور و نارهت هب طوبرم یوق دنویپ اهنت و تسا هدوبن یوق نانچنآ زکارم نیب دنویپ
 0396  لارس رد  هرک یروط هب.تسا هدش رت گنر رپ و رت یوق ناتسرهش زکارم  یازفا اب نامز رورم هب و یتآ یاهلاس
 .(0 و6 یاه لکش) تسین بوسحم اهنآ تردق و اهدنویپ نیب زیامت

 
  2331 لاس رد اهدنویپ نراقت :2 لکش          5831 لاس رد اهدنویپ نراقت :1 لکش           

 نایوجشناد رفس نایرج یوگلا
 رد  هرعلاطم  درورم  یاره صخاش اب هطبار رد نایوجشناد دادعت یاه یئاجباج اجنیا رد رفس یاه نایرج یسررب زا سپ
  درعب هک  یهد یم رارق یسررب دروم ار ییاهلاس تاعالطا و رامآ تیدودحم تلع هب اجنیا رد .تسا هدش یسررب هکبش
  صخارش  درادناترسا  فاررحنا و هنایم ،نیگنایم هبساحم هلحرم نیا رد .تسا هدش ثادحا دحاو نآ هاگشناد ثادحا زا

RSIij نیا هک  یبای یم رد دنا هدرک ادیپ روضح روحم نیا رد یدیدج یاه هاگشناد هک یعطاقم رد ینامز هرود 5 یارب 
 رد یهاگشناد  تسیس هک تسا بلطم نیا هدننک ردابتم هک ،تسا هتشاد  هج 1196-5196 یاهلاس هلصاف یط رادقم
  ارب  وررشیپ  یاهلارس رد و  ترسا  هدورب  ناررهت تمس هب زکرمتم بسانم یهاگشناد دحاو دوبن تلع هب ینامز  طقم نآ
 هکنیا اب  یبای یم رد و ینامز هرود 5 یسررب هب هجوت اب .تسا هدرک تکرح لداعت تمس هب ددعتم یاه هاگشناد ثادحا
  یاهلارس رد  ارما  ؛ترسا  هترشاد  یهجورت  لریاق  توارفت DIi رادقم ،11.0 هب51.0 زا  هج و 1196-5196 یاهلاس رد
 .(1 لودج ) تسا هدش کیدزن 6 هب هتفر هتفر ،دیدج یهاگشناد یاهدحاو ثادحا و 1396-0396

  یئوجشناد تانایرج هکبش رد دنویپ تردق :7 لودج

 
 
 
 
 
  ینایوجرشناد  دادرعت و تسا هدش  ک دنویپ نیا رد وجشناد  خب رد نارهت یتفایرد نایرج تدش دهد یم ناشن دیاتن
  رره  ثادرحا زا  سرپ  یاهلارس رد ار یرتالاب  هس دنوش یم اج هباج دازآ یاه هاگشناد ریاس داقم هب روحم نیا زا هک
  درحاو  ثادرحا زا  درعب  یرهرش  هکبرش هک تسا عوضوم نیا رگنایب هکبش یپورتنآ رادقم .تسا هتشاد اهدحاو زا مادک

DIi RSIij 

0396 1396 2296 1196 5196 0396 1396 2296 1196 5196  

 نیگنایم 61.1 01.1 11.1 51.1 51.1 51.0 11.0 22.6 59.6 56.6

 هنایم 11.1 11.1 101.1 511.1 511.1 1231.1 1131.1 321.1 511.1 511.1

56.1 506.1 031.1 911.1 651.1 
 

 درادناتسا فارحنا 391.1 111.1 351.1 611.1 611.1
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  یاهلارس یط EIi یپورتنآ رادقم هب هجوت اب .تسا تکرح رد یبتارم هلسلس ریغ هب یبتارم هلسلس تلاح زا یهاگشناد
  یرصاخ  یارگ هدنهد ناشن دیاتن نیا هشرگا.تسا هدرک لیم 6 تمس هب و تسا هتشاد یصاخ  یازفا 5196-0396
 0396-5196 ینامز هزاب رد نارهت EIi رادقم .دنتسین دوخ تالااتا هب هجوت اب یرهش بتارم هلسلس حوطس  هاک زا
 نیا هک تسا هتشاد دشر هب ور دنور نایوجشناد ددرت  یازفا و دازآ هاگشناد یاهدحاو ثادحا لحم رد طاقن رگید اب
 .(2لودج )تسا زکارم رگید اب نارهت یوق دنویپ رگنایب

 (هدنراگن :عبنم) ،یئوجشناد تانایرج هکبش رد تالاصتا :8 لودج

 
 
 
 
  هدوربن  یورق  نارنچنآ  زرکارم نیب دنویپ ،1196 و 5196 یاهلاس رد هکدهد یم ناشن ،هدمآ تسدب ماقرا مامت هب هجوت اب
  نارمز رورم هب و یتآ یاهلاس رد اهدنویپ تردق نیا .تسا نهدور هاگشناد و نارهت هب طوبرم یوق دنویپ اهنت و تسا
  دارجیا  ارب  اهدرنویپ نیب زیامت 0396 لاس رد هک یروط هب.تسا هدش رت گنر رپ و رت یوق یهاگشناد زکارم  یازفا اب
 .تسین بوسحم رهش ره رد دازآ هاگشناد دحاو کی لقادح
  یرهرشنالک هقطنم یدرکلمع-ییاضف یوگلا هک دوش یم طابنتسا هنوگنیا ،هدمآ تسدب تاعالطا هب هجوت اب تیاهن رد
  هدرش  یزرکرم  درنش  یورگلا ،0396-5196 زا ریخا یاهلاس رد ییاج هباج و دمآ و تفر یاه یگهیو باسا رب نارهت
  ورگلا نیا یسررب .دنک یم یط هکبش اب طبترم یاه لیلحت یخرب هب هجوت اب ار تیزکرم دنش نیزاغآ لحارم هک تسا
  هاگرشناد نایوجشناد دادعت نایم  یقتسم طابترا زا یکاح هک تسا هدش یسررب دازآ هاگشناد دحاو ره داجیا دعب و لبق
 .تسا یا هقطنم تاطابترا رد لداعت و هفرط ود ییاضف یاهدنویپ دیدشت و دازآ
   رقن رد  یددرعتم  تاررییغت یهاگشناد دحاو داجیا زا دعب و لبق یاهلاس رد دوب نآ نیبم هدمآ تسدب ماقرا نینچمه
  نریا . درمآ  دورجوب  هرعلاطم دروم یرهش هکبش رد (دندش سیسات نآ رد یهاگشناد یاه دحاو هک ییاهرهش)اه نوناک
 رب  قاو یاهرهش نیب دنویپ ندرک هفرط ود و وجشناد بذج تهج رد هعسوت یاهنوناک ناونع هب یهاگشناد یاهدحاو
 قبط بیترت نیا هب .تسا هدش دیدشت ددعتم یاهدحاو داجیا  یازفا اب دنور نیا .دنا هدوب نارهت رهشنالک و روحم نیا
 رد  یهجورت  لرباق   یازرفا دنوامد رهش دنویپ تردق  قاو رد .تسا هتفای هکبش رد یرتمهم  قن دنوامد دیاتن نیرخآ
 .تسا هتشاد اهرهش ریاس اب هسیاقم
 شامغا لباق ریغ زین هعلاطم دروم روحم رد هدش داجیا دحاو نیلوا ناونع هب نهدور دحاو دازآ هاگشناد گنررپ  قن
  ییوجرشناد یاهرفس نایرج بذج رد یمهم  قن نارهت هب یکیدزن تلع هب سیدرپ یهاگشناد دحاو نینچمه .تسا
 زا  سرپ  یرتح  هورکزوریف   رقاو رد . درشاب  یرم سکعرب هوک زوریف دروم رد هلئسم نیا ،تسا رکذ نایاش .تسا هتشاد
  هرجرد . دورمن یمن افیا یسررب دروم یرهش هکبش رد یرثوم  قن یسررب دروم هرود لوط رد و دازآ هاگشناد سیسات
 .دنشاب یم بلطم نیا هاوک یگمه رهش نیا یاهدنویپ نییاپ تردق و هبناج کی یاهدنویپ ددعت ،نییاپ تیزکرم

EI EIi 
0396 1396 2296 1196 5196 0396 1396 2296 1196 5196  

 نیگنایم 56.1 36.1 50.1 51.1 51.1 30.1 59.1 91.1 15.1 15.1

 هنایم 90.1 20.1 69.1 31.1 31.1     
 درادناتسا فارحنا 51.1 11.1 21.1 16.1 06.1     
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  دررکیور  بارسا  ررب ار  یرهرش هکبش و یهاگشناد هعسوت نایم طابترا هلحرم نیا ات هدش هئارا تاجاتنتسا و اه لیلحت
  ثادرحا  هکبرش  ررتمهم  یاهرهرش زا  یرخرب رد  درنشره دش صخشم باسا نیا رب .دومن ثحب یلیلحت و یا هسیاقم
 و صخشم طابترا ،اما تسا هدوب راذگ ریثأت هکبش رد اه نوناک یریذپ  قن ناوت و اهدنویپ تدش  یازفا رد هاگشناد
  .تسا هدشن هدهاشم دشاب نقتم یدنور نیبم دناوتب هک یایخشت لباق
  ناریرج و مدرم نایرج نایم تادهاشم ندوب لقتسم شرف یسررب تهج ،دش حرطم یسانش شور رد هک روطنامه اما
  هرب  هرک  درشاب  یرم 302.1  رربارب  هدرمآ تسدب رادقم باسا نیا رب .دش هدافتسا نوستاو نیبرود نومزآ زا نایوجشناد
 .دنشاب یم رگید کی زا لقتسم یسررب دروم تادهاشم دهدیم ناشن حوضو
 ثحب

  هرقطنم  هورکزوریف  رورحم رد  رفرس  یارهوگلا و  یرتیعمج  یاره یگهیو باسا رب هتفرگ تروص یاه لیلحت هعومجم
 ماجنا و یبتارم هلسلس لیلحت زا سپ ورنیا زا .دش هئارا نایوجشناد دادعت و دارفا نایرج بلاق ود رد نارهت یرهشنالک
  درش صخشم نارهت رهشنالک لوحت ریس یتیعمج یاه لیلحت باسا رب ادتبا ،0396 -5196 هزاب رد نایرج تابساحم
  یرسررب  ارب  درعب  هرلحرم رد .تسا هتفر لداعت تمس هب نآ ییاضف راتخاس و تسا هدش  ک نارهت رهشنالک زکرمت هک
  هرتفای   هارک ینامز یاه هزاب یط رد درادناتسا فارحنا و  یازفا نیگنایم هک دش صخشم هکبش یاه صخاش دیاتن
 ود رد  طارقن  نیرب  ییارضف  یگشرارپکی  یازفا و تاضراعت ندش  ک هدنهد ناشن ریخا یاهلاس رد تارییغت نیا .تسا
  هدررک  ترکرح یتیزکرم دنش و لداعت تمس هب نارهت یرهشنالک هقطنم راتخاس هک دش مولعم زاره و هوکزوریف روحم
 . تسا
  هرعلاطم  درورم  یرهرش  هکبرش ، یررظن تایبدا و نیشیپ تاعلاطم و هیلوا راظتنا  غر یلع هک تسا نیا  هم ی هتکن اما
  ناورنع  هرب ناوت یمن ار یهاگشناد هعسوت رگید ترابع هب .دشاب یم یهاگشناد هعسوت زا یشان یاه نایرج زا لقتسم
  رارقترسا  سرکع  ررب  یرقیرط  هرب اما .تسناد نارهت یرهشنالک هقطنم یرهش هکبش راتخاس تارییغت رب رثوم لماع کی
 زا  رثارتم  هکبرش  راتخارس ینعی .دشاب یم راذگ رثا یلعف راتخاس رد اهنوناک نایم طباور تدش رب یهاگشناد یاه دحاو
  ترفر  یرم  رارظتنا  زرین  هرعلاطم  درورم  یهاگرشناد  یاره  درحاو رارقتسا نودب یتح هک تسا هتفرگ لکش لماوع ریاس
  یریذرپ   رقن و تیوقت رد فلتخم یاه ههرب رد دوخ یدوخ هب اه هاگشناد دوجو اما .دوش لیکشت هباشم یراتخاس
  ررب  نرهدور  هاگرشناد  رارقترسا  ریثأرت یدالیم داتفه ههد رخاوا و طساوا رد هلحرم نیلوا رد .تسا هتشاد تیمها طاقن
  هاگرشناد 13  هرهد 12  هرهد رخاوا رد نآ زا سپ و دنوامد هاگشناد یسمش 12 ههد رد سپس .دشاب یم بوملم هکبش
 .دنا هدوب رثوم هکبش رد ناشیاهرهش تیعقوم رب سیدرپ
 نیرتگرزب ناونع هب نارهت یرهشنالک هقطنم دروم رد هعلاطم نیا دیاتن هک تسا هنوگش دوش یم حرطم ثحب نیا لاح
  ررما  کری  ناورنع  هرب  یررظن تایبدا و یناهج تایبرجت رد هک دیار یلع طباور زا روشک یرهشنالک هقطنم نیرتمهم و
 ناگدنراگن یلیلحت تادهاشم و نوستاو نیبرود نومزآ هجیتن ارش  قاو رد .دیامن یمن تیعبت دوش یم هتفریذپ یهیدب
 ؟دشاب یم زیشان هکبش راتخاس رب ناشیراذگریثأت رد طاقن  هس دهدیم ناشن
 تیریدم یداتم یتایلمع یاهداهن دوجو مدع ،روشک زکرمتم یزیر همانرب ماظن رد ناوت یم ار رما نیا تلع نیرتمهم
  تریزکرم   رقن  ثریح  نریا زا . دورمن  وجوترسج  قطارنم حطس رد یزیر مانرب رما هب یهجوت  ک و یرهشنالک قطانم
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 هرهب هطبار کی ناونع هب هکلب راکمه ای بیقر ناونع هب هن اهرهش ریاس و دشاب یم دیازت هب ور هراومه نارهت رهشنالک
  زرین  هرقطنم رد  طارقن  یریذرپ   رقن  ارب  برسانتم یهاگشناد زکارم یبایناکم نینچمه .دنتسه طابترا رد زکرم اب هناشک
  هرعومجم  حررط ،نارهت ناتسا هعسوت یلم دنس هلمج زا یسررب دروم یتسد الاب دانسا رد هکارش .تسا هتفرگن تروص
  درنراد  هرارشا  یزرکرم دنش یوگلا هئارا و نارهت زا ییادز زکرمت رب یگلمج نارهت ناتسا  یامآ حرط و نارهت یرهش
 هدرک نایب ناتسا یقرش زکرم اهنت و هشوخ رس اهنت ناونع هب ار دنوامد ،1116 لاس رد ناتسا  یامآ حرط رد نینچمه
  هلرصاف زا یشان تیبولطم لماع باسا رب نانچمه هتفرگ تروص یهاگشناد هعسوت دوش یم هدهاشم هکنآ لاح ،تسا
 .تسا هدوب نارهت اب
 یریگ هجیتن

      یاره یگترسباو و تارناکما و تامدرخ  ریزوت یگنوگش زا رثاتم یرهشنالک قطانم رد ییاضف یاهدنویپ و تاطابترا
    مدررم یاره ناریرج نیب نیا رد .دشاب یم تاعالطا و هیامرس ،الاک ،مدرم یاه نایرج عاونا زا یشان ینوریب و ینورد
 .دریگ یم لکش یرهشنالک قطانم رد هک تسا ییاضف تالماعت نیرت یا هیاپ زا یکی
   رره .درشاب راذگریثأت هقطنم یرهش هکبش رب دناوت یم هک تسا یرهشارف تامدخ عاونا زا یکی یلاع شزومآ تامدخ
 دناوت یم اهتلود درکلمع و نآ هب یسرتسد و یشزومآ یروآ نف دوبهب ای نایوجشناد دادعت  یازفا هلمجزا رییغت هنوگ
 .دوش یا هقطنم یاهدرکلمع رد رییغت ثعاب
     یهاگرشناد یاره درحاو رارقترسا .دشاب یم یسررب دروم نارهت یرهشنالک هقطنم یقرش لامش هیحان  هوهپ نیا رد
  هدورب هدودحم نیا باختنا لیلد هوکزوریف و زاره یاهروحم دادتما رد رقتسم یاهرهش رد یمالسا دازآ هاگشناد ددعتم
    فرلتخم یاهرهرش ناریم (رفاسم)مدرم نایرج ماگ نیلوا رد .تفرگ ماجنا زاف هس رد هتفرگ تروص یاه لیلحت .تسا
 .دش هعلاطم یسررب دروم ینامز یرس رد وجشناد یاه نایرج سپس .دش لیلحت یسررب دروم ینامز هرود رد هدودحم
  تدرش ،    هرقطنم یاهرهرش رد یهاگرشناد یاهدرحاو شرتسگ ای داجیا اب و نامز رذگ رد دهدیم ناشن ود نیا هسیاقم
 .دشاب یم لیذ حرش هب تارییغت نیا .تسا هدومن رییغت یرهش هکبش راتخاس و رفاسم نایرج
 یرهش هکبس رد طاقن نایم تالماعت تدش  یازفا •
  یزکرم دنش و لداعتم یاهراتخاس هب  یارگ •
 یرهش هکبش رد (نارهت زج هب هقطنم یاهرهش ریاس)طاقن یریذپ  قن ناوت  یازفا •
 هکبش زکرم ناونع هب نارهت رهش دنویپ تردق  یازفا •
       ریثأرت یریذرپ هریجوت ررگید یتراربع هرب ای رفاسم نایرج و وجشناد نایرج نایم طابترا یرادانعم لیلحت موس ماگ رد
      .دورش یرم یرسررب هکبرش راتخارس رییغت رب نارهت یرهشنالک هقطنم یقرش لامش هیحان یاهرهش رد هاگشناد ثادحا
 .تسا هدوبن راذگریثأت یرهش هکبش راتخاسرییغت رب یهاگشناد یاهدحاو ثادحا المع دهد یم ناشن دیاتن
                                                                                                                                     عبانم
    یرسانشراک هرمان ناریاپ ،نارهت یرهشنالک هقطنم یدروم هنومن هنازور یدرکلمع قطانم یریگ لکش یجنس ناکما.(0396) ،اضریلع هانپادخ

 .یا هقطنم یزیر همانرب هتشر ،یرامعم و رنه هدکشناد تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا
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  ییاریفارغج   یارمآ هلجم ،نارهت یرهشنالک هقطنم ییاضف راتخاس رد رفس یاهوگلا  قن لیلحت ،(1396) ،هدیپس نیدت ؛  شاه روپ شاداد
  . هدجه لسلسم هرامش ، جنپ لاس ،اضف

 ، هررگ  ررب  یرنتبم  هاگدرید  هرس زا هدافتسا اب نارهت یرهشنالک هقطنم یرهش هکبش لیلحت و یسررب .(5396)هنانح لیکوریم ؛ شاه روپ شاداد
 11-11 .20 هرامش . تشه لاس ،یا هقطنم و یرهش یاه  هوهپ و تاعلاطم ،یسرتسد تیلباق و  کارت

 – ی رملع ،نی مزررس ییا ری فارغج همانلراف ، ناررهت ی  رهرشنالک هرقطنم ی  رهرش هکبرش لوحت ریس (1296) ،راکهاش هوهپ  نیب ،اتیزآ یبجر
 .56 هرامش ،مراهش لاس ،یشهوهپ

 .ناریا یرامعم و یزاسرهش تاقیقحت و تاعلاطم زکرم ،نارهت یرهش هعومجم یتیعمج تاعلاطم هدیزگ ،(0296) ،هللا بیبح ،یناجنز

 ،لقن و لمح دااتقا و یزیر همانرب تنواعم لقن و لمح رامآ و تاعالطا رتفد :نارهت ،(5296-0396) ،یا هداج لقن و لمح یرامآ همانلاس
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