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 هدیکچ
 اریز ،تسا یعامتجا تلادع اب فدارتم اهنآ هب نادنورهش ربارب یبایتسد و یرهش فلتخم قطانم نیب تامدخ و تاناکما هنالداع ییاضف عیزوت
 یرهش قطانم نزاوتم هعسوت زاس هنیمز زین هنالداع عیزوت و ییاضف هدیچیپ تالکشم و یعامتجا یاه نارحب داجیا هب رجنم هنالداع عیزوت مدع
 تیمها زا یرهش یزیرهمانرب دنیآرف رد ،یعامتجا تلادع اب قبطنم ،یرهش تاناکما و تامدخ یلوصا و هنیهب شنكارپ ،نیاربانب .دش دهاوخ
-هبتر و یرهش یمومع تامدخ ییاضف عیزوت یسررب فده اب و یفیصوت -یلیلحت یدرکیور اب شهوژپ نیا ور نیا زا .تـسا رادروـخرب یدایز
 لیلحت لماش یزیرهمانرب یمك یاهلدم زا فده نیا هب ندیسر یارب .دریگیم ماجنا تامدخ نیا زا یرادروخرب ظاحل زا نارهت رهش قطانم یدنب

 رد تابساحم یاههتفای دنیآرب .تسا هدش هدافتسا یزاسدرادناتسا شور و یمونوسكات لدم ،(HDI) یناسنا هعسوت صخاش یبیكرت شور ،یلماع
 رد 11 و 11 ،8 قطانم و هعسوت هجرد نیرتالاب یاراد بیترت هب 22 و 1 ،3 قطانم هك تسا بلطم نیا یایوگ یناسنا هعسوت صخاش یبیكرت لدم
 اب 11 هقطنم و هبتر نیرتالاب 14/23 زایتما اب ،22 هقطنم هك تسا نآ زا یكاح یلماع لیلحت کینکت جیاتن .دنراد رارق هعسوت هجرد نیرتنییاپ
 ،لوا هبتر رد 3 هقطنم ،یمونوسكات لدم یجورخ ساسارب نینچمه .دناهتفرگ رارق هقطنم 22 نیب رد هبتر نیرتنییاپ رد 1/3 دودح رد یزایتما
 قطانم ،یزاس درادناتسا لدم یاههتفای ساسارب تیاهن رد و ،دراد رارق رخآ هبتر رد زین 11 هقطنم و موس هبتر رد 21 هقطنم و مود هبتر رد 1 هقطنم
 زا یرادروخرب ظاحل زا نارهت رهش قطانم ییاهن یدنبهبتر یارب .دنتسه قطانم نیرتمورحم 11 و 11 ،11 قطانم و نیرتهتفایهعسوت 22 و 1 ،3
 ،3 قطانم بیترت هب شور نیا ساسا رب .دیدرگ هبساحم روكذم شور راهچ رد قطانم زا مادك ره یددع شزرا عمج ،هعلاطم دروم یاهصخاش
-هشوخ لیلحت لدم زا هدافتسا اب .دنتفرگ رارق رخآ یاه هبتر رد بیترت هب 11 و 11 ،،8 ،11 ،31 قطانم و مجنپ ات لوا یاههبتر رد 6 و 21 ،22 ،1
 ،1 ،3 قطانم قوف لدم جیاتن ساسارب هك ،دیدرگ یدنبهشوخ ،هدافتسا دروم یاهلدم رد قطانم یددع شزرا ساسا رب نارهت رهشنالك قطانم ،یا

 رد رتمك و 31 ییاهن زایتما اب 11 و 8 ،11 ،11 قطانم و هعسوت ارف قطانم ناونع تحت و لوا هشوخ رد رتالاب و 66 ییاهن زایتما اب 12 و 6 ،22 ،21
 .دندیدرگ ییاسانش مورحم قطنم ناونع هب و 4 هشوخ

 نارهت ،یرهش قطانم ،یدنب هبتر ،یرهش تامدخ ،ییاضف عیزوت :یدیلک ناگژاو
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 هلاسم نایب و همدقم
 بولطم نیمأت یارـب ار صخشم ییاهراكهار دناوتب هک دریگ رارق یرادیاپ تهج رد دناوتیم ینامز یرهش هعسوت
 نادقف و یرهش تیریدم یراتخاس فعض ،یشخب شرگن تلع هـب هـک ،دـیامن هئارا نانکاس یتامدخ یاهزاین
 تامدخ هنالداع ییاضف عیزوت هـب اراک تروص هب دنتسناوتن یرهش ناسر تامدخ یاهنامزاس ،یمدرم تکراشم
 و الاب و یبطق ود قطانم داجیا نمض ناكم كی رد یناسر تامدخ زکارم زکرمت هـک تسا یلاح رد نـیا ،دنزادرپب
 ،یطیحم تسیز راشف دوخ نیا هک دنکیم ریزارس قطانم ار هب نآ هدننک فرصم تیعمج موجه اهرهش رد نییاپ
 یزاوم و لمكم یاهیربراک بذج رگید یوس زا تشاد دهاوخ لابند هب ار ...و اوه و یتوص زا معا یگدولآ ،یكیفارت
-طیحم دهاش اهرهش رد نونکا هـک یاهنوگ هـب ،تشاد دهاوخ لابند هب ار اهرهش رد ییاضف ندش یبطق دیدشت زین و
 رهـش یدبلاک تامیسقت حوطس زا كی رـه .میشابیم تـسا راگزاسان رادیاپ هعسوت اـب هـک بولطمان و مکارتم یاه
 هـب هجوت اـب دیاب زین فلتخم تامدخ ساسا نیا رب و هتـشاد زاین ار یفلتخم تامدخ نادنورهش یاهزاین ساـسارب
 رادـیاپ رهش موهفم تامدخ و تاناكما لداعتمان عیزوت اذل ؛دنوـش عـیزوت قطانم حطس رد زاین دروم تیعمج هناتسآ
 .(111 :1191 ،یروپناواب و روپکاخ) دناشکیم شلاچ ار هب
-یم نانیمطا مدع و میب یعون زورب ببس و هداد شهاک ار یرادروخرب بیرض ،رهش رد تامدخ هـئارا یاه یتساک
 جیورت عورشمان و ینوناقریغ یاههار زا ار نآ ققحت و یبلط هدایز ،تیمورحم و نانیمطا مدع طیارش رد یگدنز .دوش
 ،ینیسح هاش و ییامنهر) دزیریم مه رد ار یعمج یگدنز یارب مزال یعاـمتجا قسن و مـظن هجیتن رد و هداد
 لوقعم شنکارپ و ییاضف لداعت هب طوبرم لوصا تیاعر یعامتجا تلادع هب یبایتسد روظنم هب نیاربانب .(10:3191
 و یزب) دریگ رارق یاهقطنم و یرهش نازیرهمانرب هجوت دروم شیپ زا شیب دیاب هک یمازلا تسا یرما ،یرهش تامدخ
 نیمأت و یرهش نورد یاهرفس شهاک ثعاب هنالداع عیزوت ،رگید یوس زا و (020 :0391 ،یقیقحروپ یهلادبع
 هعسوت هنیمز رد یرهش لقن و لمح متسیس دوبهب ثعاب رما نیا هک دش دهاوخ قطانم نامه رد نادنورهش یاهزاین
 هافر و شیاسآ حطس شیازفا و یرهش یگدنز ییایوپ ،رهش یداصتقا طاشن ثعاب یرهش تامدخ نیب یلاصتا یاههرگ
 زیمآ بصعت دیاقع و یفارگویزیف یاهیگژیو ،یسایس هنالداعان یاههویش اما (Lopez, 2011: 1) دوشیم نادنورهش
 یاهیرباربان روهظ هب ًااتیاهن هک دوشیم هقطنم رد تخاسریز یقطنمریغ و رباربان عیزوت ثعاب یگنهرف و یعامتجا
 یساسا شقن ناریا تختیاپ ناونع هب نارهت هک ییاجنآ زا رضاح لاح رد .(Paul, 2012: 173) دوشیم رجنم یاهقطنم
 تامدخ عیزوت رظن زا یاهدیدع تالكشم و لئاسم اب و دراد هدهع رب یللملانیب یتح و یاهقطنم ،یلم حطس رد
 و یـسررب اب و تسا نادنورهش هب ییوگخساپ رد یرهش تیریدم یاهشلاچ زا یكی رضاح لاح رد و تسا وربور
 رد دناوت یم نآ جیاـتن و دراد یـلم تیمها نآ رد دوــجوم یتامدــخ یربارباــن و ییاــضف عــیزوت لـیلحت
 یرادروـخرب حطـس فالتخا و ییاضف عیزوت هک دبلط یم دركیور نیا اب .دشاب رثؤم رهش تیریدم یدمآراک شیازـفا
 شهوژپ نیا فده .دومن لیلحت و یبایزرا رهش رادیاپ هعسوت اـب طاـبترا رد ،یرهـش تامدـخ زا ار یرهـش قطاـنم
 هناگ 00 قطانم زا كی ره هبتر و هاگیاج نییعت و نارهت رهش رهشنالک یمومع تامدخ ییاضف عیزوت لیلحت و یسررب
 .دشابیم یزیرهمانرب یاهلدم زا هدافتسا اب رهش تامدخ و تاناكما زا یرادروخرب ظاحل زا نارهت رهشنالک



 3 ...یرهش تامدخ ییاضف عیزوت لیلحت

 یرظن ینابم
 یگدیشاپ مه زا ،ریخا یاهههد رد ناریا یاهرهش یكیزیف هعسوت و ینیشنرهش ناباتش دشر یاهدمایپ نیرتمهم زا یكی
 تامدخ نیا زا یرادروخرب رد نادنورهش یعامتجا یرباربان زاس هنیمز هک هدوب اهرهش یتامدخ زکارم عیزوت ماظن
 هجو چیه هب ،رهش كی فلتخم قطانم نینکاس رد ییاضف لداعت مدع و یرباربان دوجو .(11 :1191 ،دازنیمتاح) تسا
 ندوب شحاف لیلد هب هعسوت لاح رد یاهروشک رد اما ،تسین ناهج یاهرهش زا كی چیه رد دیدج یاهدیدپ
-یدبع) تسا هدش دیدشت اهرهش ییاضف توافت ،یرهش تامدخ رد لداعت مدع و یداصتقا و یعامتجا یاه توافت
 .(19 :1191 ،روپشناد
 هک ییاجنآ زا نیاربانب .تسا یرهش تامدخ لداعتم ییاضف عیزوت ،اهرهش رد یعامتجا تلادع یاههناشن نیرتمهم زا
 نیاربانب تسا یرهش تاناكما و تامدخ نزاوتم عیزوت هب هجوت و یعامتجا تلادع یرهش یرادیاپ یاهرایعم زا یكی
 بتاكم .(Gray, 2002: 27) دوش رارقرب ار یعامتجا تلادع هک دشاب یاهنوگ هب دیاب یرهش تامدخ ییاضف عیزوت
 مهم صخاش و دوب تورث هب فوطعم رتشیب ،مسیلایسوس ییوج تلادع .دناهتخادرپ یعامتجا تلادع یسررب هب فلتخم
 یداصتقا و یدبلاک ،یعامتجا یاههبنج هب رتشیب ،مسیلاربیل .دش یم هدرمش تورث هنالداع عیزوت ،نانآ دزن تلادع
 داصتقا هاگدید ساسارب .دنکیم حرطم لداعت هب یبایتسد یارب بجاو یرما ار یعامتجا تلادع و دراد دیکأت یرباربان

 لداعتمان دشر یاتسار رد و دراد یپ رد ار نوگمهان و ناباتش ینیشنرهش ،ازنورب و هتسباو ةعسوت یوگلا ،اضف یسایس
 ،یچ هویگ و این تمكح) دریگ یم باتش هعماج یراتخاس یاه یرباربان و دبای یم شیازفا زین اهدمآرد یرباربان ،یداصتقا

 قبط .درب راک هب نآ یزورما یانعم هب ار یعامتجا تلادع حالطصا هک تسا یسک نیتسخن تراوتسا ناج .(۱11 :2391
 دشاب هتشاد دنراد یناسكی یگتسیاش هک یناسک مامت اب یناسكی راتفر هعماج ینعی یعامتجا تلادع یو رظن
(Miller,1999: 2). 

 هعسوت ،ینیشنهیشاح نوچمه ،تشاد دهاوخ یپ رد یراوگان رایسب تاعبت اهرهش رد یعامتجا تلادع هب یهجوت یب
 یرهش تاعلاطم یساسا ءزج یعامتجا تلادع ةلوقم راثآ ییاسانش ،نیاربانب .نیمز یزاب سروب و اهرهش ةبناج كی
 .(1 :۱191 ،یورشوخ) دناشوپب ار نآ یایاوز ةمه یعامتجا تلادع هک دوشیم یناسنا رهش ینامز رهش و تسا
 .تسا ییاضف تلادع ،رتلماک یترابع هب و بسانم عیزوت و اهاضف زا هدافتسا ،یرهش یزیرهمانرب رد لماوع نیرتمهم زا
 اب یتیعمج زاین هب ییوگخساپ اب هک تسا دیفم و رثؤم لماوع هلمج زا ،یرهش تامدخ و اهیربراک ،هنیمز نیا رد
 هک یتیعمج نزاوت ندروخ مهرب ،نیاربانب .دنکیم رارقرب ار یعامتجا تلادع و ییاضف تلادع داعبا ،رتهنالداع یرارقرب
 ،تسا صاخ قطانم رد اهیربراک دح زا شیب مکارت و یرهش نورب و نورد یاهترجاهم ،نآ یاه هشیر نیرتمهم
 .(101 :3191 ،یوراه) دزاسیم یعامتجا و یداصتقا داعبا زا تلادع اب ضقانتم ییاهاضف ار یرهش یاهاضف
 قیقحت یسانش شور
 یلیلحت یفیصوت شور رب ینتبم قیقحت شور و یدربراک قیقحت عون ،شهوژپ فادها و عوضوم تیهام هب هجوت اب
 00 قطانم یلیصفت حرط ،نارهت رهش عماج حرط زا هدافتسا اب یاهناخباتک و یدانسا ۀویش هب ،اههداد یروآ عمج .تسا
 ةناگ 00 قطانم لماش شهوژپ یرامآ هعماج .تسا هتفرگ تروص (1391) نارهت رهش یرامآ همانلاس و نارهت رهش هناگ
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 اب هک روظنم نیدب .دشابیم رهش یزاسرهش و نكسم ترازو و نارهت یرادرهش یدنبهقطنم یانبم رب نارهت یرادرهش
 نارهت یرادرهش یرامآ همانلاس و نارهت یرادرهش هناگ 00 قطانم یلیصفت حرط ،نارهت رهش عماج حرط هب هعجارم
 یبیکرت صخاش یاهشور و اهلدم زا یریگهرهب اب هاگنآ و هدیدرگ جارختسا شهوژپ اب طبترم تاعالطا و اههداد
 نارهت رهش قطانم یدنبهبتر هب تبسن یزاس درادناتسا شور و یددع یمونوسکات ،یلصا یاههفلوم ،یناسنا هعسوت
 یددع شزرا عمج ساسارب نارهت رهش قطانم یدنبهشوخ یارب یاهشوخ لیلحت شور زا نینچمه .تسا هدش مادقا
 و Arc GIS یاهرازفامرن زا اههداد لیلحت و هیزجت رد .تسا هدش هدافتسا هدشرکذ شور راهچ رد قطانم زا مادک ره

SPSS تسا هدش هدافتسا. 
 نارهت رهش قطانم یرهش تامدخ یربراک هنارس :1 هرامش لودج

 یراجت

 یشزومآ

زومآ
 یلاع ش

 یبهذم

 یگنهرف

 یدرگناهج

 ینامرد

 یحیرفت

 یشزرو

 یرادا

 زبس یاضف

اسیسات
  و ت

ازیهجت
 ت

 لقنو لمح
 رابناو

 رباعم هكبش

 قطانم

0.68 1.60 3.23 0.25 2.75 0.62 1.72 2.15 0.56 3.58 6.64 1.03 0.37 26.57 1 
1.82 0.82 0.43 0.13 0.03 0.20 0.40 0.02 0.17 0.51 5.85 0.90 0.47 28.63 2 
9.01 1.48 1.02 1.13 2.53 0.73 0.84 0.28 4.10 7.29 10.53 0.75 0.83 27.29 3 
0.80 0.77 1.60 0.14 0.14 0.12 0.30 0.04 0.31 1.51 16.26 1.51 1.21 20.46 4 
0.63 1.12 1.36 0.13 0.09 0.00 0.21 1.15 0.49 0.39 6.58 1.28 2.31 21.38 5 
2.44 1.41 8.71 0.18 0.79 0.16 3.11 0.12 0.67 4.88 5.89 0.81 1.17 25.73 6 
0.61 0.70 0.28 2.15 0.04 0.02 1.13 0.02 0.42 1.37 0.66 0.60 0.20 10.98 7 
0.61 0.62 0.00 0.10 0.03 0.04 0.13 0.00 0.26 0.33 1.01 0.13 1.17 12.19 8 
0.97 0.57 1.45 0.14 0.02 0.06 0.26 0.00 1.09 1.14 1.13 0.16 60.12 15.61 9 
1.28 0.52 0.00 0.13 0.24 0.00 0.32 0.16 0.07 0.23 0.49 0.29 0.40 6.92 10 
2.95 1.10 0.00 0.56 0.00 0.00 0.80 0.00 0.12 2.57 1.21 0.13 1.95 11.30 11 
7.15 1.39 0.43 0.99 0.96 0.41 1.10 0.00 0.38 3.89 2.68 0.29 4.08 13.13 12 
0.88 0.80 0.10 0.20 0.10 0.05 0.51 0.00 0.42 0.76 0.80 0.92 0.53 13.55 13 
1.46 0.62 0.06 0.11 0.01 0.05 0.00 0.00 0.03 0.32 1.82 0.35 0.06 9.40 14 
0.94 0.94 0.23 0.18 0.16 0.01 0.17 0.00 0.48 0.36 9.41 0.47 2.56 11.68 15 
1.39 1.60 0.05 0.20 0.32 0.00 0.31 0.09 0.82 0.89 5.70 1.46 11.88 13.35 16 
4.18 0.55 0.00 0.19 0.10 0.00 0.12 0.05 0.17 0.21 1.30 0.11 0.55 8.00 17 
5.10 1.44 0.18 0.16 0.07 0.00 0.27 0.00 0.54 1.01 8.00 0.95 4.34 21.02 18 
9.11 0.99 1.11 0.10 0.01 0.00 0.18 0.00 0.97 0.13 6.47 0.92 0.25 14.63 19 
0.63 1.22 0.26 0.24 0.25 0.00 0.60 0.00 0.70 0.36 2.56 0.94 4.33 16.17 20 
0.69 1.42 2.59 0.18 0.57 0.00 1.64 0.00 4.12 0.20 22.34 1.08 31.46 51.96 21 
0.93 1.68 44.46 0.29 0.10 0.00 0.11 0.00 52.89 2.44 213.34 1.94 14.97 41.89 22 

 .نارهت یرادرهش یرامآ همانلاس و هناگ 00 قطانم یلیضفت حرط ،نارهت عماج حرط :عبنم

 شهوژپ یورملق
 رهش نیمتفه و تسیب و تّییعمجرپ رهش نیمجنپ و تسیب ناونع هب نارهت رهشالک شهوژپ نیا یناكم یهدودحم
 1 و یلامش ضرع هقیقد 11 و هجرد ۱9 ات هقیقد ۱9 و هجرد ۱9 رد یناكم ظاحل زا هک دیآ یم رامش هب ناهج گرزب
  .تسا هدش هدرتسگ زربلا یاههوک هتشر یبونج یاههیاپهوک رد یقرش لوط هقیقد 99 و هجرد 1۱ ات هقیقد 11 و هجرد

  
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  هعلاطم دروم یهدودحم :1 هرامش لکش
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1٬ رب غلاب (۱391) لاس یرامشرس قبط نارهت رهش تّییعمج 931 ٬  رتمولیک 291 دودح نارهت رهش تحاسم و رفن 121
 و تاعالطا یروانف نامزاس) تسا هدوب هقطنم 00 یاراد نارهت یرادرهش تامیسقت ساسارب نارهت رهش .دشابیم عبرم
 .(1391 ،نارهت یرادرهش تاطابترا
  قیقحت جیاتن

 یناسنا هعسوت یبیکرت صخاش
 ،دهدیم رارق شجنس دروم اهروشک زا كی ره رد ار یناسنا هافر ،یناسنا یهعسوت یاهصخاش للم نامزاس رظن قبط
 نالک یاهریغتم زا كی ره مجح و دنراد داصتقا هب راو سدنهم یدركیور اهنت رگید كیسالک یاهصخاش هكیلاحرد
 قطانم یگتفای هعسوت حوطس ای هجرد زا یهاگآ روظنم هب (9220:۱0 ،1دحتم للم نامزاس) دنریگیم رظن رد ار داصتقا

 صخاش شور هدافتسا اب یقیفلت یاهصخاش تروص هب مهاب لماوع رد هدش یراذگراب یاهصخاش ،نارهت رهش
 :تسا هدش هتخاس ریز تروص هب هلحرم هس رد صخاش نیا .تفرگ رارق هبساحم دروم ،(HDI) یناسنا ةعسوت
 نآ هب اهصخاش یهیلک نتفرگ رظن رد اب یرهش هقطنم ره هک تسا یتیمورحم یهزادنا ،شور نیا رد هلحرم نیلوا 
 .(101 :2391 ،یكلم) تسا راچد

DSij =
Max xij − Actual Value xij

Max xij − Min xij  

 .تسا ما i صخاش هب هجوت اب ما j یحاون یارب تیمورحم صخاش DSij (Deprivation Score) (1) یهطبار رد
 حطس لقادح ای تیمورحم رثکادح فیرعت قبط اریز ،دوب دهاوخ كی و رفص نیب هیحان ره تیمورحم یهنماد

 ،شور نیا رد هلحرم نیمود .دوب دهاوخ كی یرادروخرب حطس رثکادح ای تیمورحم لقادح و رفص یرادروخرب
 ریز تروص هب نیگنایم صخاش زا هلحرم نیا رد رگید ترابع هب ما j تیمورحم نیگنایم ای طسوتم صخاش فیرعت
 :دوشیم هدافتسا

DS 𝑖𝑗 =
1
𝑛∑ S 𝑖𝑗

𝑛

1=�

 

 صخشم یرهش یحاون رد ار هعسوت حوطس ای هجرد نازیم ای یناسنا یهعسوت یریگهزادنا ،شور نیا رد هلحرم نیموس
 لقادح نیب ًاالومعم هک دوب دهاوخ تیمورحم طسوتم زا كی ددع توافتلا هبام زا تسا ترابع روبزم صخاش هک دنک یم

 :ینعی دریگیم رارق كی رثکادح و رفص
HDI = (1-Dij) 

 هعسوت هجرد نیرتالاب یاراد 00 و 1 ،9 قطانم بیترت هب ،نارهت رهش هقطنم 00 عومجم زا هک تسا نآ زا یکاح اههتفای
 یاراد رهش یلامش قطانم تفگ ناوتیم یلک روط هب .دنراد رارق هعسوت هجرد نیرتنییاپ رد 11 و 11 ،1 قطانم و
 زا تیعبت اب كی هقطنم یهدناماس یوگلا ساسا ،لاثم ناونع هب دنتسه قطانم ریاس هب تبسن یرتهب یتامدخ هنارس
 تیوقت یمومع یاه یربراک اب نامز رورم هب هک ،هتفرگ لكش نآ یاههاگتنوكس یاههموظنم و هقطنم دشر یوگلا

 تسا هقطنم نیا رد نارهت لقتسم یرهش زکرم نیرتمیدق ناونع هب شیرجت نادیم هدودحم ای یلصا زکرم .تسا هدش
 ینعی نارهت یرهش یاههار نیرتمهم و نیرتیمیدق و تسا هتشاد تیمها و تیدوجوم نارهت هعسوت لیاوا زا هک
 یاههتسه زا كی ره یاهیربراک بیکرت .دندنویپ یم زکرم نیا هب (ناریمش میدق هداج) یتعیرش و رصعیلو یاهنابایخ

                                                                                                                                                                
1- United Nations 
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 شیرجت لپ و نادیم هدودحم ای هقطنم زکرم .تسا هدش یهدناماس اهنآ لیمكت و دوجوم تیعضو ساسا رب یلصا
 ،شیرجت رازاب .تسا هتفای لكش یبهذم و تغارف تاقوا نارذگ ،ینامرد ،یرادا ،یراجت ،یتامدخ یاهیربراک زا ًااتدمع
 نادیم ات سدق نادیم زا یرادرهش روحم رد دوجوم یراجت یاه یربراک و شیرجت یادهش ناتسرامیب ،حلاص هدازماما
 زا یرادروخرب ظاحل زا 1 قطانم نینچمه و .(1۱ :1191 ،رهش رواشم نیسدنهم) دنراد رارق زکرم نیا رد شیرجت
-هنارس ندوب نییاپ هب ناوتیم قطنم نیا یاهیگژیو زا ،دراد رارق 00 لزان هبتر رد یرهش یمومع تامدخ یاهیربراک

 و (22/2) یحیرفت یربراک ،(92/2) یگنهرف یربراک ،(22/2) یلاع شزومآ یربراک ،(11/2) یراجت یاهیربراک ی
 .درک هراشا (11/9) یشزرو یربراک

 نارهت رهش هناگ 22 قطانم یناسنا هعسوت یبیکرت صخاش :2 هرامش لودج
 هبتر Ij HDI قطانم هبتر Ij HDI قطانم

1 1۱/2  11/2  0 10 31/2  19/2  ۱ 

0 01/2  11/2  3 91  31/2  11/2  11  
9 11/2  1۱/2  1 11  ۱3/2  ۱2/2  20  
1 11/2  11/2  01  ۱1  03/2  12/2  11  
۱ 21/2  20/2  1 11  11/2  31/2  1 
1 11/2  09/2  1 11  13/2  12/2  10  
1 11/2  11/2  11  11  91/2  11/2  21  
1 13/2  92/2  00  31  91/2  11/2  11  
3 31/2  11/2  11  20  11/2  01/2  ۱1  
21  ۱3/2  ۱2/2  31  10  11/2  00/2  1 
11  11/2  11/2  91  00  ۱1/2  ۱9/2  9 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم   یناسنا هعسوت یبیکرت صخاش ساسارب قطانم یدنب هتسد :2 هرامش لکش

 یلماع لیلحت
 لیلحت كینكت اب ،نآ هناگ 00 قطانم یدنبهبتر هب تبسن نارهت رهشنالک یرهش تامدخ رب هیكت اب شهوژپ نیا رد
 لدم اب و SPSS یرامآ رازفامرن زا هدافتسا اب هک بیترت نیدب .تسا هدش مادقا یلماع لیلحت رد یلصا یاههفلوم
 كینكت ندوب رادینعم ،Bartletts Test نومزآ هک دیدرگ یراذگ لماع شهوژپ یاهصخاش R عون یلماع لیلحت
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 سکامیراو شخرچ قیرط زا 1 هب یسررب دروم صخاش هجیتن رد .دنکیم دییأت دصرد 33/2 حطس رد ار یلماع لیلحت
 لیلحت ندوب شخب تیاضر رگناشن و دناشوپیم ار سنایراو زا دصرد 91/91 عومجم رد هک ،لیدبت یلماع لیلحت رد
 .دراد هعلاطم دروم یاهصخاش و یلماع

 اهنآ هب طوبرم صاخ رادقم و هدش جارختسا ییاهن لماوع :3 هرامش لودج

 لماع مان هژیو رادقم سنایراو دصرد یعمجت سنایراو دصرد

۱1/20  ۱1/20  09/9  1 

32/19  19/11  11/0  0 

1۱/0۱  11/۱1  11/0  9 

11/11  10/11  10/0  1 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 عفر» هب یدعب یهلحرم رد دیاب ،دندش لیدبت اهصخاش هب اهریغتم هكنیا زا دعب ،یاهیحان یهعسوت تاعلاطم رد
 یگتفای هعسوت حوطس ای هجرد اب طبترم تاعلاطم یساسا فعض هک ارچ .درک تردابم اهصخاش نیب «سایقم فالتخا
 ناسكی و سایقم فالتخا عفر هب هجوت مدع ،ناریا رد یاهقطنم یاهلداعت مدع و اهیرباربان و اهناتسرهش و یحاون
 نیگنایم رب میسقت هدش حالصا شور زا شهوژپ نیا رد .(31 :1191،نایلالج و یرایز) تسا اهصخاش نزو ندرک
 لیلحت هدش حالصا شور یبیکرت صخاش .تسا هدش هدافتسا سایقم فالتخا عفر یارب یلصا یاههفلؤم لیلحت

 .(۱11-311 :2391 ،یرتنالک) تسا یبایتسد لباق لیذ لومرف قیرط زا یلصا یاه هفلؤم
   CI=∑ Xij

Xi

 n

 n=1
× Wij                     

   I= CI 
 1/9 دودح رد یزایتما اب 11 هقطنم و هبتر نیرتالاب 1۱/09 زایتما اب ،00 هقطنم هک تسا نآ زا یکاح یلماع لیلحت كینكت جیاتن
 یاضف یربراک ،رظن دروم یاهیربراک نیب رد رایعم فارحنا رادقم نیرتالاب .دناهتفرگ رارق هقطنم 00 نیب رد هبتر نیرتنییاپ رد
 یلامش قطانم هک یروط هب ،دراد نارهت رهش حطس رد یربراک نیا نزاوتمان شنکارپ نیرتشیب یهدنهدناشن هک هدوب یرهش زبس
 رهش یزکرم قطانم نكیل دنرادروخرب عماج حرط یاه هنارس هب تبسن یلوبق لباق اًاتبسن هنارس زا نارهت رهش یبونج یتح و
 .(10 :0191 ،نارهت یرادرهش) دنتسه اراد ار زبس یاضف هنارس نازیم نیرتمک 11 و 11 ،1 قطانم لماش

 یلماع لیلحت لدم زا هدافتسا اب نارهت رهش قطانم یدنبهبتر :4 هرامش لودج
 هقطنم یبیکرت صخاش هبتر هقطنم یبیکرت صخاش هبتر

1 31/11 01 9 21/29 1 
11 01/1 91 3 11/21 0 
00 21/9 11 0 12/09 9 
11 1۱/1 ۱1 01 13/1 1 
91 11/1 11 1 1۱/01 ۱ 

10 12/1 11 ۱ 11/11 1 

11 11/1 11 21 01/21 1 

11 11/1 31 20 10/1 1 

۱1 21/1 20 1 12/11 3 

1 11/01 10 31 11/1 21 

1 1۱/09 00 11 13/1 11 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 نیرتنییاپ اب ،(اهنامتراپآ لته و اهلتم ،اهارسنامهم ،لته ،ناوتسر لماش) ییاریذپ یدرگناهج تامدخ هنارس نینچمه
 ،تسا نارهت رهشنالک هناگ 00 قطانم نیب رد هنالداع و بسانم ییاضف عیزوت یاراد رایعم فارحنا نازیم
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم   یلماع لیلحت لدم ساسارب قطانم یدنب هتسد :3 هرامش لکش

 یددع یمونوسکات لدم
 نیا زا یصاخ عون .تسا یمونوسکات زیلانآ شور ،یگتفای هعسوت هجرد ظاحل زا یحاون یدنبهجرد یاهشور زا
 .دیدرگ داهنشیپ یدالیم 9111 لاس رد نوسنادآ طسوت راب نیلوا یارب شور نیا .تسا یددع یمونوسکات زیلانآ ،شور
 دروم هک ار سایقم كی ،هدرک میسقت نگمه شیب و مک یاه هعومجم ریز هب ار هعومجم كی تسا رداق شور نیا
 .(311 :2391 ،یرتنالک) دهد هئارا یگتفای هعسوت هجرد تخانش یارب ،دشاب یزیرهمانرب رما رد هدافتسا

 زا هدافتسا نودب و یدعب هس یرادرب یاضف كی رد نگمه تاعوضوم عاونا ای اهدحاو نییعت یارب شور نیا رد
 میسقت نگمه شیب و مک یهعومجم ریز هب ار هعومجم كی دوب دهاوخ رداق یگتسبمه زیلانآ و سنایراو ،نویسرگر
 هدافتسا دروم یهدودحم یداصتقا و یعامتجا دشر یارب یبسانم رایعم ناونع هب دناوتیم شور نیا ظاحل نیدب .دنک
 .(31 :3191 ،یردب) دریگیم رارق

 یددع یمونوسکات کینکت ساسارب نارهت رهش قطانم نیب رد تامدخ عیزوت تیعضو :5 هرامش لودج
 هقطنم DL Cio هبتر هقطنم DL Cio هبتر

9 1۱/2 11/11 01 0 1۱/2 91/11 1 

11 11/2 13/91 91 1 91/2 11/01 0 

00 91/2 12/۱1 11 1 11/2 11/3 9 

۱1 11/2 11/91 ۱1 3 ۱1/2 ۱0/91 1 

21 ۱1/2 19/91 11 1 11/2 ۱2/91 ۱ 

10 91/2 13/11 11 ۱ 3۱/2 11/01 1 

01 ۱1/2 11/91 11 91 ۱1/2 91/91 1 

11 11/2 31/91 31 31 11/2 ۱1/.11 1 

11 11/2 11/91 20 11 21/2 29/11 3 

1 91/2 11/01 10 20 01/2 ۱1/11 21 

1 1۱/2 21/11 00 11 ۱1/2 99/91 11 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یهنارس هب ناوتیم نآ یاهیگژیو زا هک دراد 9 هقطنم ار یرهش تامدخ نیرتشیب یترابع هب و نیرترادیاپ لدم نیا رد
 یاههاگتسیا ،یرادا ،یشزرو یربراک ،یدرگناهج تامدخ یربراک ،یگنهرف زکارم ،یراجت یاهیربراک یالاب
 9 هقطنم زا دعب .درک هراشا (2391 لاس رد رفن ره یازا هب رتم 11/13) یرهش زبس یاضف هنارس هژیو هب و یناشفشتآ
 یرادروخرب حطس نیرتنییاپ یاراد بیترت هب ،21 و 11 ،11 قطانم .دنراد رارق 1 و 00 ،01 ،1 قطانم بیترت هب

 .دنتسه نارهت رهشنالک رد یرهش تامدخ

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یددع یمونوسکات کینکت ساسارب قطانم یدنب هتسد :4 هرامش لکش

 ندرک درادناتسا شور
 نازیم شور نیا .تسا نیمزرس هنهپ رد قطانم یدنبهبتر و یاهقطنم یاهیرباربان نییعت یاهشور زا یكی لدم نیا
 .تسا ریز حرش هب لدم نیا یلک راتخاس .دزاسیم راكشآ ار قطانم نایم توافت توافت

SSij =
Xij - X

δi
 

:SSij صخاش هدش درادناتسا زایتما اب ربارب i هقطنم رد j 
Xij: صخاش رادقم ربارب i هقطنم رد j 

: Xi صخاش نیگنایم i 

i فارحنا رایعم  صخاش  : δi 

 لک دادعت هب هجیتن و عمج مه اب هعلاطم دروم قطانم یارب اهصخاش زا كی ره هدش درادناتسا زایتما دعب هلحرم رد
 هب هک تسا هعلاطم دروم قطانم هدش درادناتسا یاهزایتما لدعم هدمآ تسد هب زایتما .دوشیم میسقت اهصخاش
 :دزاسیم رسیم تیلاعف رظن زا ار یحاون هسیاقم ناكما ،دحاو صخاش كی تروص

 SSij =
1
n∑ SSij

n

i=1

 

:SSij هقطنم هقطنم یارب هعسوت صخاش اب ربارب              : n اهصخاش دادعت اب ربارب 
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 هعلاطم دروم صخاش 11 یارب یبیکرت صخاش كی تروص هب نارهت رهش قطانم هدش درادناتسا زایتما ریز لودج رد
 نیرتشیب یاراد (00 و 1،9) رهش لامش قطانم یلبق یاهشور دننام زین شور نیا رد ساسا نیارب .تسا هدش هئارا

 ظاحل زا هک 11 هقطنم هدمع تالكشم زا .دنرادروخرب یرهش تامدخ نیرتمک زا (11 و 21 ،11) و یرهش تامدخ
 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوتیم ،دراد رارق تسیب لزان هبتر رد یرهش تامدخ یربراک زا یرادروخرب

 ندوب بسانمان ،ینوكسم تفاب یگدرشف ،تیعمج دایز مکارت زا یشان تالكشم و ینوكسم تفاب لزان تیفیک -
 .رباعم و اهیوج رد بالضاف دوجورثا رب تسیز طیحم یگدولآ و اهیسرتسد
 .هقطنم یزکرم یحاون رد صوصخب یشزومآ و ینامرد ،زبس یاضف ،یگنهرف ،یشزرو تامدخ دیدش دوبمک -
 .هیلقن لیاسو گنیکراپ یاضف هب هقطنم یاهنابایخ هیلک لیدبت زا یشان كیفارت و ددرت تالكشم -
 یرهش بذاج و یاهقطنمارف دركلمع و یربراک نادقف -

 یزاسدرادناتسا لدم ساسارب یرهش تامدخ زا یرادروخرب ظاحل زا نارهت رهش قطانم یدنب هبتر :6 هرامش لودج
 هبتر Σ z قطانم هبتر Σ z قطانم

1 12/11 01/2 0 01 31/1 11/2 1 

0 11/0 11/2 1 91 10/۱- 99/2- 11 

9 ۱1/11 11/1 1 11 ۱1/3- 11/2- 00 

1 11/1- 12/2- 11 ۱1 11/0- 11/2- ۱1 

۱ 39/2 02/2 1 11 1۱/1- 21/2- 91 

1 11/۱ 19/2 ۱ 11 13/1- 1۱/2- 20 

1 01/1- 21/2- 11 11 29/1- 12/2- 01 

1 10/1- 11/2- 31 31 ۱۱/9- 00/2- 11 

3 ۱1/1- 10/2- 11 20 33/2- 12/2- 21 

21 12/3- 1۱/2- 10 10 11/2 12/2 1 

11 11/2- ۱2/2- 3 00 99/21 ۱1/2 9 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 یزاسدرادناتسا لدم ساسارب قطانم یدنب هتسد :5 هرامش لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یقیفلت یاهلدم رد نارهت رهش قطانم ییاهن یدنب هبتر
 شزرا عمج هب تبسن ،هعلاطم دروم یاهصخاش زا یرادروخرب ظاحل زا نارهت رهش قطانم ییاهن یدنبهبتر یارب
 كینكت و یزاس درادناتسا ،یلصا یاههفلوم ،یناسنا هعسوت یبیکرت صخاش ،شور راهچ رد قطانم زا مادک ره یددع
 یرتشیب یرادروخرب حطس یاراد رتالاب یددع زایتما یاراد قطانم ساسا نیا رب .تسا هدش مادقا یددع یمونوسکات
 .دنراد رارق هعسوت حطس نیرتنییاپ رد 1 و 11 ،11 قطانم و حطس نیرتالاب رد 00 و 1 ،9 قطانم هک یروط هب .دنتسه

 یقیفلت یاهلدم رد یرهش تامدخ زا یرادروخرب ظاحل زا نارهت رهش قطانم یدنب هبتر :7 هرامش لودج
 ییاهن هبتر تارمن عمج HDI CI DL Z قطانم

1 10 20 10 10 91 0 

0 11 11 11 11 11 1 

9 00 10 00 00 11 1 

1 11 11 11 01 11 3 

۱ 11 11 ۱1 11 91 1 

1 31 11 11 11 91 ۱ 

1 3 91 21 3 11 91 

1 1 9 1 1 01 20 

3 1 ۱1 ۱ 1 09 11 

21 1 1 9 0 91 31 

11 21 01 01 11 11 21 

01 11 31 20 31 11 1 

91 1 ۱ 1 ۱ 90 11 

11 9 1 1 1 6 00 

۱1 ۱ 1 1 1 10 11 

11 ۱1 21 91 21 11 11 

11 0 0 0 9 3 10 

11 91 3 11 11 11 01 

31 01 1 1 1 99 ۱1 

20 1 1 3 91 19 11 

10 11 11 11 ۱1 11 1 

00 20 00 31 20 11 9 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 زا هدافتسا اب اهنآ یدنب هشوخ هب تبسن ،هدافتسا دروم یاهلدم رد قطانم یددع شزرا یانبم رب یهدزایتما زا سپ
 :دنتفرگ رارق ریز حرش هب هشوخ جنپ رد هناگ 00 قطانم ساسا نیا رب هک ،مادقا یاهشوخ لیلحت لدم
 لیلد هب هک .دندش هتخانش هعسوتارف قطانم ناونع تحت و لوا هشوخ رد رتالاب و 11 ییاهن زایتما یاراد قطانم -1
 و 1،01،00 قطانم و لوا هشوخ ریز رد 1 و 9 قطانم هک ،میسقت هشوخ ریز ود هب قطانم ییاهن زایتما رد دایز توافت
 .دنتفرگ رارق مود یهشوخ ریز رد 10
 الاب هب ور هتفایهعسوت قطانم ناونع هب و مود هشوخ رد ،دراد رارق 91 و 91 نیب اهنآ ییاهن زایتما هک یقطانم -0
 .دنراد رارق هشوخ نیا رد بیترت هب 11 و 1 ،0 ،۱ هقطنم 1 هک .دندش هتخانش
 هک ،دیدرگ یراذگمان رادروخربهمین قطانم ناونع تحت و ،موس هشوخ رد 11 و 19 نیب ییاهن زایتما یاراد قطانم -9
 .دنتفرگ رارق موس هشوخ رد 20 و 1 ،11 ،11 قطانم
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 .دندش هتخانش نییاپ هب ور هتفایهعسوت قطانم ناونع هب و مراهچ هشوخ رد 99 ات 90 نیب ییاهن زایتما یاراد قطانم -1
 .دنتفرگ ارق هشوخ نیا رد 91 و ۱1 ،3 ،31 قطانم بیترت هب هک
 زایتما اب 11 هقطنم هک .دنتفرگ رارق ۱ هشوخ و مورحم حطس رد رتمک و 91 ییاهن زایتما یاراد قطانم تیاهن رد و -۱
 .دنتفرگ رارق حطس نیا رد 11 و 1 ،21 قطانم بیترت هب نینچمه و حطس نیرتنییاپ رد 1 ییاهن

 
 یا هشوخ لیلحت یتخرد رادومن :2 هرامش لکش

 
 هناگجنپ یاههشوخ رد قطانم تیعقوم :6 هرامش لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 طیحم هب هناگراهچ یاهلدم قیفلت زا لصاح ییاهن زایتما ،نارهت رهش قطانم یرادروخرب حطس ییاضف لیلحت تهج
 .دیدرگ دیلوت یاهشوخ لیلحت لدم جیاتن ساسا رب قطانم یرادروخرب حطس هشقن و دش دراو ArcGIS رازفا مرن
 شهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 هب اهرهش مدرم یسرتسد تیفیک ،یعامتجا تلادع ،اهرهش رب مکاح یژولوئدیا زا دیاب اهرهش ییایفارغج یسررب رد
 قطانم ،اهناتسرامیب و اهکراپ ،اههناخراک دننام یرهش تاسیسات و یاهنامزاس یهمه ینیزگناكم ،یساسا یاهزاین
 ،اههاگنامرد یشزومآ یاهاضف و یربرفاسم یاهلانیمرت اههاگدورف ،یگنهرف قطانم ،یتعنص و یراجت ینوكسم
 نخس یرهش یاهاضف هب هجوت اب یرهش عوضوم اههد زا و یعامتجا یاههزوح ،تغارف تاقوا نارذگ یاههدودحم
 .دروآ نایم هب
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 تامدخ زا یرادروخرب ظاحل زا نارهت رهش قطانم یدنبهبتر و یسررب هب یفیصوت و یلیلحت یشور اب شهوژپ نیا
 شور ،یلماع لیلحت لدم لماش یزیرهمانرب یمک یاهلدم زا فده نیا هب نیسر یارب .تسا هتخادرپ یرهش یمومع
-هتفای .تسا هدش هتفرگهرهب یزاسدرادناتسا شور و یمونوسکات كینكت لدم ،(HDI) یناسنا هعسوت صخاش یبیکرت
 هب 00 و 1 ،9 قطانم هک تسا بلطم نیا یایوگ یناسنا هعسوت صخاش یبیکرت لدم رد تابساحم زا لصاح یاه
 لیلحت كینكت جیاتن .دنراد رارق هعسوت هجرد نیرت نییاپ رد 11 و 11 ،1 قطانم و هعسوت هجرد نیرتالاب یاراد بیترت
 رد 1/9 دودح رد یزایتما اب 11 هقطنم و هبتر نیرتالاب 1۱/09 زایتما اب ،00 هقطنم هک تسا نآ زا یکاح یلماع
 ،لوا هبتر رد 9 هقطنم ،یمونوسکات لدم یجورخ ساسارب نینچمه ،.دناهتفرگ رارق هقطنم 00 نیب رد هبتر نیرت نییاپ
 یاههتفای ساسا رب تیاهنرد و ،دراد رارق رخآ هبتر رد زین 21 هقطنم و موس هبتر رد 01 هقطنم و مود هبتر رد 1 هقطنم
-هبتر یارب .دنتسه قطانم نیرتمورحم 11 و 21 ،11 قطانم و نیرتهتفایهعسوت 00 و 1 ،9 قطانم ،یزاسدرادناتسا لدم
 زا مادک ره یددع شزرا عمج ،هعلاطم دروم یاهصخاش زا یرادروخرب ظاحل زا نارهت رهش قطانم ییاهن یدنب
 لوا یاههبتر رد 1 و 01 ،00 ،1 ،9 قطانم بیترت هب شور نیا ساسا رب .دیدرگ هبساحم روکذم شور راهچ رد قطانم
-هشوخ لیلحت یریگرهب اب تیاهن رد .دنتفرگ رارق رخآ یاههبتر رد بیترتهب 11 و 11 ،،1 ،21 ،91 قطانم و مجنپ ات
 ،1 ،9 قطانم هک یدنبهشوخ یقیفلت یاهلدم رد قطانم ییاهن یدنب هبتر یانبم رب نارهت رهشنالک هناگ 00 قطانم ،یا

 قطانم ،موس هشوخ رد 20 و 1 ،11 ،11 قطانم ،مود هشوخ رد 11 و 1 ،0 ،۱ قطانم ،لوا هشوخ رد 10 و 1 ،00 ،01
 جیاتن یلک روط هب .دنتفرگ رارق مجنپ هشوخ رد 11 و 1 ،21 ،11 قطانم هرخالاب و ،مراهچ هشوخ رد 91 و ۱1 ،3 ،31
 رد یرهش تامدخ و تاناكما هنالداعان عیزوت زا ناشن ،یاهشوخ لیلحت هژیوب قیقحت رد هدش هتفرگ راكب یاهلدم
-همانرب تسخن تیولوا رد دیاب 11 و 1 ،21 ،11 هقطنم 1 لماش مورحم قطانم ور نیا زا و .دراد نارهت رهشنالک حطس
 (20 و 1 ،11 ،11) رادروخرب همین قطانم و مود تیولوا رد ،(91 و ۱1 ،3 ،31) نییاپ هب ور هتفای هعسوت قطانم ،یزیر
 .دنریگ رارق هعسوت موس تیولوا رد
 عبانم
 هتشر دشرا یسانشراک هماننایاپ .مق نارزاگ دابآرفعج شخب :یدروم هنومن ،ییاتسور یهعسوت زکارم یبایناكم ،(3191) یلع دیس ،یردب

 .سردم تیبرت هاگشناد ،بلاط یدهم رتکد ییامنهار هب ،یناسنا یایفارغج
 :یدروم هعلاطم) مدرم تساوخ ینابم رب یرهش تامدخ یناكم شنکارپ لیلحت ،(0391) لضفلاوبا ،یقیقحروپ یهلادبع و محرادخ ،یزب

 .راهب .10 هرامش ،10 لاس ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج ،(ناهبتسا رهش
 ییایفارغج یاهشهوزپ هلجم ،یرهش تامدخ یاهیربراک زا یرادروخرب رد یعامتجا یرباربان لیلحت ،(1191) نیسح ،داژنیمتاح

 .۱1 هرامش ،یناسنا
 ،اههداد یزاسدرادناتسا شور زا هدافتسا اب یرهش یمومع تامدخ ییاضف عیزوت لیلحت ،(2391) دیعس یچهویگ ،نسح ،اینتمكح

 .11 هرامش ،نارهت هاگشناد یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ هلجم ،(ناکدرا رهش :دروم) یگژیو بیرض لدم و یددع یمونوسکات
 و شناد هلجم ،دهشم رهش قطانم یگتفای هعسوت حوطس رد یرباربان لیلحت و یسررب ،(1191) اضریلع ،یروپ ناواب ؛یلع تارب ،روپکاخ

 020 ات 011 هحفص  ،10 هرامش - 1191 ناتسبات ،هعسوت
 .جدننس دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرهش نارمع یلم شیامه نیلوا ،رهش یاضف و یعامتجا تلادع ،(۱191) نامرهق ،یور شوخ
 .نارهت ،متفه پاچ ،تمس ،ناریا یرهش یزیرهمانرب دنیآرف ،(3191) هناورپ ،ینیسح هاش ،یقتدمحم ،ییامنهر
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،متشه پاچ ،یا هقطنم یزیر همانرب یاه شور و لوصا ،(1191) هللا تمارک ،یرایز
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 ایفارغج هلجم ،۱991-۱1 هعسوت یاهصخاش ساسا رب سراف ناتسا یاهناتسرهش هسیاقم ،(1191) قاحسا ،نالیلالج و هللا تمارک ،یرایز
 .11 هرامش – هعسوت و

 .نارهت رهش همانرامآ ،(1391) نارهت یرادرهش تاطابترا و تاعالطا یروانف نامزاس
 یزاسرهش تنواعم :رادربهرهب هاگتسد ،یضارا یربراک تاعلاطم :نارهت قطانم یرهش هعسوت لئاسم یسررب حرط ،(0191) نارهت یرادرهش

 .نارهت یرادرهش یرامعم و
1) هرهز ،روپشناد یدبع  .نارهت ،مهن و تسیب هرامش ،مهن لاش ،هحفص هلجم ،نارهت دروم ،اهرهش رد ییاضف لداعت مدع لیلحت .(119
 ،9 هرامش ،لوا لاس ،یدابآ هلجم ،ینیمزرس یزیرحرط و یدبلاک یاهصخاش ،(0191) گنشوهریما ،یدیهش و اضر ،دنمرف

 شناد راونا و نیبشوخ تاراشتنا ،(اهكینكت و اه یروئت) یاهقطنم هعسوت یزیرهمانرب ،(2391) نیسح ،یرتنالک

 هلجم ،(مالیارهش :یدروم هنومن) یزیرهمانرب یاهكینكت زا هدافتسا اب یرهشیحاون رد رادیاپ یهعسوت شجنس ،(2391) دیعس ،یكلم
 .10 هرامش هعسوت و ایفارغج

-هرهب هاگتسد ،نارهت رهش 1 هقطنم یرادرهش اب یراكمه و هقطنم یلیضفت حرط و هعسوت یوگلا هیهت ،(1191) رهش تفاب رواشم نیسدنهم
 .نارهت یرادرهش یرامعم و یزاسرهش تنواعم :رادرب

 نارهت یرادرهش شود هقطنم هعسوت یوگلا ،(1191) دنوارس رواشم نیسدنهم
 هب هتسباو ،یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش ،ناراكمه و نایماسح خرف ةمجرت ،رهش و یعامتجا تلادع (3191) دیوید ،یوراه
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