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 ییاتسور هعسوت رد یضارا یربراک رییغت یداصتقا شقن
 شلات دورالوط ناتسهد رد

 1رهم ینسح هقیدص هدیس
 ناریا ،اراتسآ رهش  ،یمالسا دازآ هاگشناد ،اراتسآ دحاو ،ایفارغج هورگ رایداتسا

12/12 :شریذپ خیرات 12/12/1391 :تفایرد خیرات 2/1391 

 هدیکچ
 نیمز زا یا هدافتسا هنوگ ره لماش و تسا نیمز زا هدافتسا ینعم هب و یسیلگنا Landuse حالطصا یسراف لداعم «نیمز یربراك»
 یداصتقا شقن» هلاقم نیا ناونع .تسا نیمز یربراك یزیر همانرب و لیلحت و هیزجت یانبریز ،نیمز یربراك تخانش و هعلاطم .دشاب یم
 اب ،دشاب یم لیلحت و یفیصوت ،قیقحت شور .دشاب یم «نالیگ شلات دورالوط ناتسهد رد ییاتسور هعسوت رد یضارا یربراك رییغت
 یفداصت یریگ هنومن شور اب و باختنا هنومن ناونعب همانشسرپ 413 دادعت ،ناركوك لومرف ساسا رب یرامآ ةعماج مجح هب هجوت
 شیازفا بجوم و هدوب یعارز یاه نیمز یور رب رتشیب یضارا یربراكرییغت دهد یم ناشن یسررب نیا زا لصاح جیاتن .دش لیمکت
 اب هك دوش یم داهنشیپ .تسا هدش هعلاطم دروم یاهاتسور رد نیمز تمیق شیازفا و رباعم و نكاسم تیعضو دوبهب ،یداصتقا دمآرد
 شیازفا زا تیامح و ییاتسور تیعمج تیبثت و کچوك یدیلوت یاه هاگراك داجیا و یزرواشك شخب زا تلود تیامح و قیوشت
 .دوش کمك ییاتسور هعسوت تیاهن رد و یداصتقا دشر هب یرزواشك تادیلوت

 
 .شلات دورالوط ناتسهد ،ییاتسور هعسوت ،یضارا یربراکرییغت ،یداصتقا شقن یدیلک ناگژاو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                
 ss.hasanimehr@iau-astara.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -1
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 قیقحت ترورض و هلئسم نایب
 هعسوت اهنآ نیرت مهم زا یكی هک دریذپ یم تروص یفلتخم لماوع ریثأت تحت دلوم یضارا هژیو هب نیمز یربراک رییغت

 هژیو یربراک كی ناونع هب یزرواشک یضارا هک مینیب یم نامز لوط رد .تسا ییاتسور قطانم رد یناسنا یاه هاگتنوكس
 نیا زا یمظعا شخب هک تسا هدوب ءوس یهاگ و ،تالوحت و تارییغت شوختسد هراومه ،یغاب و یعارز زا معا
 .دریذپ یم تروص (ییاتسور و یرهش) یتسیز یاه هاگتنوكس (یكیزیف) یدبلاک هعسوت قیرط زا تارییغت
 هدش یسررب شلات دورالوط ناتسهد رد ییاتسور هعسوت رد یضارا یربراک رییغت یداصتقا شقن ریثأت ،هلاقم نیا رد
 یضارا یربراک رییغت ایآ و دراد شلات دورالوط ناتسهد یضارا یربراک رییغت رد ار شقن یرتشیب یلماع هچ هک ،تسا
 .تسا هتشاد شقن ناییاتسور یداصتقا تیعضو دوبهب رد
 لماع ریثأت یسررب و شلات دورالوط ناتسهد رد یضارا یربراک رییغت للع ندش صخشم مه قیقحت نیا فده
 .دشاب یم دنیآرف نیا رد دمآرد شیازفا و یداصتقا
 هعسوت ایآ و ؟تسا هدش یزرواشک تادیلوت شهاک ای شیازفا بجوم هزادنا هچ ات ناتسهد یضارا یربراک تارییغت 
 ،ییاتسور رادیاپ هعسوت هاگدید زا ؟تسا هدوب رثؤم یزرواشک یضارا شهاک رد ناتسهد ینوماریپ یاه هنارک سپ
 فادها .دشاب یم ییاضف  ـ یدبلاک و یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم تسیز هدمع فده نیمز یربراک یزیر همانرب
 یاه یربراک لخادت زا یریگولج ،اه یربراک لداعتم عیزوت هلمج زا یا هدمع دراوم ،نیمز یربراک ییاضفـ  یدبلاک
 هعسوت رد بسانت ظفح ،اه یربراک طالتخا و عونت قیوشت ،یربراک بسانم یاهدرادناتسا و اهرایعم نیودت ،راگزاسان
 .(11 :3191 ،هداز یدهم) درادرب رد ار …و یقفا و یدومع
 هنهپ رد ار یدایز یاهاتسور ،نالیگ ناتسا رد هک تسا ییاه ناتسهد زا یكی ،شلات ناتسرهش رد دورالوط ناتسهد
 هقطنم نیا رد اهاتسور یریگ لكش یارب هک یلیالد زا و تسا هداد یاج دوخ یناكم و ییاضف حوطس و ییایفارغج
 و عیسو ةنارک سپ ،شلات یلگنج یاه هوک ةنماد و هیاپهوک رد یریگرارق و دعاسم یاوهو بآ ،درک رکذ ناوت یم
 رهش اب بسانم رایسب یطابترا یاههار دوجو و اكتا لباق و بسانم یتامدخ ذوفن هزوح ،یزرواشک تهج رد بولطم
 .تسا شلات
 قیقحت یاه شسرپ
 ؟دراد شلات دورالوط ناتسهد یضارا یربراک رییغت رد ار شقن یرتشیب یلماع هچ -1
 ؟تسا هتشاد شقن ناییاتسور یداصتقا تیعضو دوبهب رد یضارا یربراک رییغت ایآ -0
 قیقحت فادها

 .شلات دورالوط ناتسهد رد یربراک رییغت للع -1
 .یضارا یربراک رییغت یداصتقا شقن یسررب -0
 قیقحت یرظن ینابم
 یلصا فده .تسا یگدنز فلتخم فراصم و اهدربراک یارب ناكم و نیمز میسقت ملع ،«نیمز یربراک یزیر همانرب»
 تسا یرهش فلتخم فراصم یارب نیمز یزاس هدامآ ،تیاهن رد و بسانم و اجب ۀدافتسا ،نیمز یربراک یزیر همانرب
 .(11 :1191 ،نایوضر)



 802 ...یضارا یربراک رییغت یداصتقا شقن

 رب یرهش یاهدركلمع و اه تیلاعف ییاضفـ  یناكم یهدنامزاس ینعی ؛یضارا یربراک یزیر همانرب رگید فیرعت قبط
 .دنک یم یبای ناكم و یدنب هقبط ار نیمز زا هدافتسا عاونا یزیر همانرب نیا ،هعماج یاهزاین و اه هتساوخ ساسا
 دح رد و دشخب یم ناماس ار عونصم طیحم هک تسا دنمفده یاه تیلاعف زا یا هعومجم ،یضارا یربراک یزیر همانرب
191 ،یدمحمروپ) دنک یم مهارف یضارا زا هدافتسا رد ار یرهش عماوج یاهزاین و اه هتساوخ ،رودقم 1: 91). 

 میظنت رطاخ هب رتشیب هک هدش نیمز حطس ششوپ و یضارا یربراک تالوحت لرتنک هب یصاخ هجوت ،ایند رد هزورما
 تالوحت دنور ۀرابرد دیدج و یفاک تاعالطا هب زاین هک تسا هدوب تسا هدوب یضارا یربراک هب طوبرم یاه تسایس
 یربراک رییغت ؟اجک ؟هنوگچ ؟تقو هچ ؟ارچ ریظن یا هتسویپ مه هب تالاؤس هب خساپ یارب .دراد یضارا یربراک
 تسا هدییارگ لمع هب و حرطم یددعتم یاهوگلا و اه هاگدید تسا لاس تسیود تدم هک دهد یم یور یضارا
 .(11 :1191 ،ناراكمه و روپکاخ)

 یضارا یربراک فادها
 و یخیرات عبانم ظفح ،عبانم ةعسوت ،تعیبط و رهش دنویپ ظفح ،نیمز بیرخت زا یریگولج :یطیحم فادها -1
 .حناوس زا ینمیا تامدخ و عیانص یبای ناكم ،زبس یاضف شرتسگ ،یگنهرف

 ،تیكلام قوقح لیدعت ،نیمز یرگادوس زا یریگولج ،نیمز زا هنیهب ۀدافتسا ،یداصتقا فادها :یداصتقا فادها -0
 .نیمز شزرا هفاضا زا هدافتسا

 یاهاضف شرتسگ ،یمومع تامدخ و تالیهست شیازفا ،نیمز زا هدافتسا رد یرباربان شهاک :یعامتجا فادها -9
 ینوكسم یربراک تیفیک یالتعا ،یا هلحم تیوه تیوقت ،یرهش طیحم یزاسابیز ،یمیدق یاه تفاب یزاسهب ،یعمج
 . ... و یحیرفت و

 رد بسانت ظفح ،راگزاسان یاه یربراک لخادت زا یریگولج ،اه یربراک لداعتم عیزوت :ییاضفـ  یدبلاک فادها -1
 :9391 ،یمالسا بالقنا نكسم داینب) ... و یربراک بسانم یاهدرادناتسا و اهرایعم نیودت ،یقفا و یمومع هعسوت
۱1). 

 قیقحت ةنیشیپ
 نیا رد ماگشیپ .ددرگ یم رب مهدزون نرق لیاوا هب و تسین ینالوط نادنچ ،ناهج رد یربراک رییغت تاعلاطم هقباس
 تحت دوخ رثا راشتنا هب تسد ،یدالیم 1011 لاس رد هک هدوب ننوت نوف مان هب ییاتسور هداز بیجن كی ،مهم ةصرع
 .دش زاغآ یرهش نیمز یربراک یاهوگلا یو هچرگا .دز «یلم داصتقا ،یزرواشک اب طابترا رد یوزنم تلود» ناونع
 هب هک یروط هب .دراد دوجو رهش زکرم زا هلصاف نازیم و نیمز زا هدافتسا عون نایم یمیقتسم هطبار ،ننوت نوف رظن قبط
 توافتم نیمز زا یرادرب هرهب یوگلا ،لوصحم لقن و لمح لماع ریثأت تحت و رهش زکرم زا نتفرگ هلصاف تازاوم
 .(1 :0191 ،هداز نیسح) دشاب یم
 ییاتسور قطانم هیشاح رد یضارا یربراک تارییغت رب رثؤم یناسنا یاهورین ،1391 ،ناراكمه ،دمحم ،یدمحم
 نیرت مهم دهد یم ناشن جیاتن ،۱9 هرامش ،ایفارغج هلجم ،(نباكنت ناتسرهش نب یس و هلكلآ یاهاتسور :یدروم هعلاطم)
 و (یلام هناوتشپ نتشادن و مک دمآرد) مدرم یداصتقا تالكشم ،نب یس و هكلآ یاهاتسور رد یربراک رییغت لماع
 شورف هب طوبرم تالكشم و یزرواشک یاه هنیزه نتفر الاب ،رگید ترابع هب ای یزرواشک یاه تیلاعف ندوبن هفرص هب
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 تارییغت هدنرادزاب یورین نیرت مهم ،ریخا لاس دنچ رد نیمز تمیق و كلم رازاب دوکر نینچمه .تسا تالوصحم
 زا تلود تیامح و نیمز یربراک صوصخ رد دماراک نوناق نیودت هب ناوت یم نینچمه و هدوب یضارا یربراک
 .دومن فقوتم یدایز دح ات ار تارییغت زا نارادغاب و نازرواشک
 ارس هبطخ ناتسهد :یدروم هعلاطم) ییاتسور داصتقا رد نآ شقن و یضارا یربراک تارییغت ،9391 ،شخبناهج ،زاین یب
 هک دهد یم ناشن یسررب نیا زا لصاح جیاتن ،اراتسآ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(شلات
 ةنیمز رد یداصتقا یزاسدنمناوت بجوم یدودح ات و هدوب یعارز یاه نیمز یور رب رتشیب یضارا یربراک رییغت
 .تسا هدش هعلاطم دروم یاهاتسور زا ترجاهم شیازفا ثعاب ،لباقم رد و رتشیب ،دمآرد بسک ،نیمز تمیق شیازفا
 ،اراتسآ یزکرم شخب :یدروم هعلاطم) ییاتسور داصتقا رد یضارا یربراک رییغت شقن یسررب ،1391 ،هیضرم ،یناکاین
 رییغت هک دهد یم ناشن یسررب نیا زا لصاح جیاتن ،اراتسآ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ
 زا ناگدنهد خساپ رتشیب و تسا هتفرگ تروص لگنج و عتارم و یغاب و یعارز یاه تمسق رد رتشیب یضارا یربراک
 .دندوب یضار یربراک رییغت
 یحاون رد یزرواشک یضارا یربراک رییغت یداصتقا تارثا یسررب ،1391 ،ناراكمه و نسحدیس ،یدورگنل یعیطم
 ،1 هرامش ،ییاتسور یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،(یلزناردنب دور نسح یکراچیل ناتسهد :یدروم ةعلاطم) ییاتسور
 .تسا هقطنم رد نآ یداصتقا تارثا و یزرواشک یضارا یربراک رییغت نیب راد ینعم هطبار زا یکاح قیقحت جیاتن
 .دشاب یم هقطنم حطس رد نآ یفنم تارثا زا شیب یربراک تارییغت تبثم یداصتقا تارثا نینچمه
 یرامآ ةعماج
 اب یرامآ هنومن نییعت صوصخ رد .دشاب یم شلات ناتسرهش دورالوط ناتسهد یاهاتسور لماش هعلاطم دروم ۀدودحم
 ینتفگ .دش  باختنا هنومن ۱19 ،هعلاطم دروم یاهاتسور رد نکاس راوناخ 1231 عومجم زا ،نارکوک لومرف زا هدافتسا
 .دندش باختنا ،كیتامتسیس یفداصت یریگ هنومن ۀویش زا هدافتسا اب هنومن یاهراوناخ تسا
 ییایفارغج تیعقوم
 هجرد 11 ییایفارغج لوط رد ،ییایفارغج تیعقوم ظاحل هب ،شلات ناتسرهش یزکرم شخب عباوت زا ،دورالوط ناتسهد
 2۱ و هجرد 19 ات یلامش ضرع هقیقد 21 و هجرد 19 ضرع و یقرش هجرد 31 ات یقرش هقیقد ۱9 ضرع و یقرش
 .تسا هدش عقاو یلامش هقیقد
 هلصاف رتمولیک 1 ،شلات ناتسرهش زکرم اب «دابآ هزات یكت» ،نآ نیرت گرزب و هدوب (هلحم) اتسور 90 لماش ناتسهد نیا
 .(1391 ،نالیگ ناتسا یسایس تامیسقت هشقن) .دراد
 شلات یناسنا یاه یگژیو
 نادنلوج ،دابآ یكت ،دابآ هزات ،هتولاپ ،ورگزرب ،یرکالوا ،نادنکوج هلحم شونا :یاهاتسور لماش شلات دورالوط ناتسهد
 ،ارس هدنک ،تشپاربنع ،لوسرداش ،الاب دورالوط و نییاپ دورالوط تشپاروس ،كیر ،ولزارد ،یرگ هفیلخ ،نایح
 هایس ،نورد هایس ،تشدنوش هره ،رس هنزو ،نارک هدنه ،یرک كین ،هتشپ هكلل ،هوكنایم ،ایلع هشیواشیک ،یلفس هشیواشیک
 .تسا ناتسهد نیا یاهاتسور زا رسابرا ،رس ناتسب ،تشد هلوا ،رس نوئس ،رمیاح ،ینوخ هلاچ ،ینوه



 902 ...یضارا یربراک رییغت یداصتقا شقن

 تیعمج عیزوت
 دادعت .تسا هدوب راوناخ دعُبب 1/9 و راوناخ 9121 و تیعمج رفن 312۱1 یاراد ،2391 لاس رد دورالوط ناتسهد
 لاس رد راوناخ دعب .تسا هتفای شیازفا راوناخ 1231 بلاق رد رفن 3۱3۱1 هب ۱391 لاس رد هقطنم نیا تیعمج
 .تسا 0/9 ربارب ،۱391
 و دیلاوم شهاک لماع ود ریثأت تحت ،نالیگ ناتسا ییاتسور قطانم ریاس دننام ،دورالوط ناتسهد رد یتیعمج تارییغت
 .تسا ترجاهم نازیم

 
 ناگدنراگن :عبنم  دورالوط ناتسهد یاهاتسور یگدنکارپ :1 هشقن

 (7031–50 یاه لاس) دورالوط ناتسهد رد راوناخ دادعت و تیعمج عیزوت :1 لودج

 
 

 
 2391-۱391 یاه لاس نكسم و سوفن یمومع یرامشرس ناریا رامآ زکرم :عبنم

                                                                                                                     شزومآ و داوس
 نآ «شزومآ حطس» نازیم ،هعماج كی یگدنام بقع ای و یگتفاین هعسوت نازیم صوصخ رد مهم یاه صخاش زا یكی

 یرتالاب ةعسوت حطس زا هعماج نآ ،دشاب رادروخرب یرتشیب داوس حطس زا ردقچ ره هعماج كی .تسا هعماج
 .تسا رادروخرب
 و یریگ لكش رد زین داوس و یتیعمج لماوع ،شلات دورالوط ناتسهد رد یزرواشک ماظن تالوحت رثؤم لماوع رانک رد
 عون نوماریپ یهاگآ حطس ،دشاب رتشیب داوساب تیعمج هچ ره .تسا راذگرثا یعامتجا و یداصتقا تالوحت دنور

 ۱391 لاس 2391 لاس 

 3۱3۱1 312۱1 تیعمج

 1231 9121 راوناخ

 0/9 1/9 راوناخ دعُبب
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 رفن 1111 ِددادعت ،دورالوط ناتسهد ییاتسور تیعمج 3۱3۱1 دادعت زا .دوش یم رت هناهاگآ ،یگدنز طیحم اب دروخرب
 .(۱391 ،ناریا رامآ زکرم) تسا 1/11 زین یداوس یب دصرد و ،1/11 شخب نیا رد یداوساب دصرد هک تسا داوس یب
 قیقحت یاه هتفای
 .دش عیزوت شلات دورالوط ناتسهد یاهاتسور یلاها زا رفن ۱19 نیب و هیهت یا همانشسرپ ،عوضوم نیا یسررب یارب
 دروم یاهاتسور رد یضارا یربراک تارییغت یداصتقا شقن ندرک صخشم ةنیمز رد لاؤس 1 لماش همانشسرپ نیا
 .تسا هدش هبساحم ییاتسور راوناخ ۱19 ربارب (ییاتسور راوناخ 1231) دصرد ۱ یاطخ بیرض .تسا هدوب هعلاطم
 و اه هداد لیلحت هب ،Excel و SPSS یرامآ رازفا مرن و GIS طیحم رد اهنآ شزادرپ و تاعالطا یروآ عمج زا سپ
 .دش هتخادرپ هعلاطم دروم عوضوم نییبت

 .دنا هدوب نز دصرد 21 و درم دصرد 23 ،هعلاطم نیا رد هدنوش سرپ ییاتسور رفن ۱19 زا ،اه یسررب قبط رب :تیسنج
 سنج بسح رب ییاتسور نایوگخساپ عیزوت :2 لودج

 
 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 11,11 ،دش لیمكت قیقحت نیا رد هک همانشسرپ هرقف ۱19 نیب زا ،اتسور حطس رد هدش جرختسم جیاتن ساسا رب :نس
 لاس 20 ریز دصرد 10,1 و لاس 21 یالاب دصرد 1,3 ،لاس 21 ات 21 نیب دصرد 11,19 ،لاس 21 ات 20 نیب دصرد
 .دنتشاد نس

 ینس یاه هورگ کیکفت هب ییاتسور نایوگخساپ :3 لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یارب یهاگتنوكس یاتسور كی طقف ،هتشذگ رد شلات دورالوط ناتسهد یاهاتسور هكنیا هب هجوت اب :لاغتشا
 ،یدایص دننام یلغاشم هتبلا .تسا تامدخ هب طوبرم تارییغت نیرتشیب .تسا هدرک یدایز رییغت نونکا ،دوب ناییاتسور

 .دنادروخرب یرتمک رایسب تبسن زا یرادروبنز و یتسد عیانص
 لغش بسح رب نایوگخساپ عیزوت :4 لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یضارا یربراک رییغت رد رهش و ناتسهد زکرم هب یکیدزن ریثأت
 دندقتعم ناییاتسور دصرد 91,21 ،كیدزن یاهرهش و ناتسهد زکرم هب یكیدزن تلع هب یضارا یربراک رییغت ةنیمز رد
 دح رد دصرد 9۱,19 و طسوتم دح رد دصرد 11,10 ،مک دح رد دصرد 93,11 ،مک یلیخ دح رد یریذپریثأت نیا
 زکرم هب یكیدزن دصرد ۱1 زا دودح دهد یم ناشن ،جیاتن عومجم زا .دشاب یم دایز رایسب دح رد دصرد 11,21 و دایز
 .دنناد یم هعلاطم دروم یاهاتسور رد یضارا یربراک رییغت تلع ار فارطا یاهرهش و ناتسهد

 نز درم حرش

 39 199 دادعت

 21 23 دصرد

 لاس 21 یالاب لاس 21-21 لاس 21-20 لاس 20 زا رتمک حرش

11 19 دادعت 1 291 19 

 1,3 11,19 11,11 10,1 دصرد

 راكیب یتسد عیانص تامدخ یدایص یرادروبنز یرادماد تعارز حرش

 11 0 100 9 11 ۱1 ۱21 دادعت

 1,1 0۱,2 13,1۱ 1,2 93,0 1 10 دصرد



 102 ...یضارا یربراک رییغت یداصتقا شقن

 یضارا یربراک رییغت ردرهش و ناتسهد زکرم هب یکیدزن ریثأت :5 لودج

 
 

 
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رباعم حالصا و هعسوت و یضارا یربراک
 (هریغ و تلافسآ ،بالضاف ،اه لودج لماش) رباعم یور رب رادقم هچ یضارا یربراک رییغت هک هلئسم نیا دروم رد
 مک دصرد 1,10 ،طسوتم دح رد دصرد 1,10 ،دایز دصرد 1,29 ،دایز یلیخ دصرد 11,91 رظن هب ؟تسا هتشاد شقن
 دصرد 11,۱1 زا شیب ،عومجم رد .دنشاب یم یربراک رییغت لابند هب رباعم ةعسوت هب دقتعم مک یلیخ دصرد 9۱,01 و
 .دنشاب یم یضارا یربراک رییغت رثا رب رباعم دوبهب و هعسوت هب دقتعم

 رباعم حالصا و هعسوت و یضارا یربراک :6 لودج

 
 

 
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نکسم یرامعم یوگلا و تفاب دوبهب
 ناییاتسور زا دصرد 10,11 ،قیقحت نیا رد ،ناگدنهد خساپ نایم زا هک دوش یم هدهاشم 1 لودج رد هک روط نامه
 رد دصرد 10 و طسوتم دح رد دصرد 12,30 و دایز دح رد دصرد 11,90 و دایز رایسب دح رد یربراک رییغت دنقتعم

 .دشاب یم راذگریثأت نكسم یرامعم یوگلا و تفاب دوبهب رب مک یلیخ دح رد دصرد 0,1 و مک دح
 نکسم یرامعم یوگلا و تفاب دوبهب و یضارا یربراک :7 لودج

 
 

 
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دمآرد شیازفا رد یعارز یاه نیمز یضارا یربراک رییغت شقن
 رد یضارا یربراک رییغت یداصتقا شقن دندقتعم نایوگخساپ زا دصرد 11,11 ،قیقحت نیا رد ،ناگدنهد خساپ نایم زا

 دصرد 1,3 و مک دح رد دصرد 93,00 و طسوتم دح رد دصرد 19,10 و دایز دح رد دصرد 11,19 و دایز رایسب دح
 .دریگ یم تروص یعارز یاه نیمز رب مک یلیخ دح رد

 یعارز یضارا یربراک رییغت یداصتقا شقن :2 لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب حرش

 19 1۱ 121 191 21 دادعت

 91,21 93,11 11,10 9۱,39 11,21 دصرد

 مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب حرش

 11 11 11 111 0۱ دادعت

 9۱,01 1,10 1,10 1,29 11,91 دصرد

 مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب حرش

 10 23 321 11 11 دادعت

 0,1 10 12,30 11,90 10,11 دصرد

 مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب حرش

 19 11 21 111 ۱۱ دادعت

 1,3 93,00 19,10 11,19 11,11 دصرد
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 یزرواشک تادیلوت شهاک
 زا دصرد 1,11 رظن هب و دش یسررب ،دشاب یم رثؤم یزرواشک تادیلوت شهاک رد یربراک رییغت هک عوضوم نیا
 یربراک دندقتعم دصرد 0,90 و دندوب یزرواشک تادیلوت شهاک هب رجنم یربراک رییغت هک دندوب دقتعم ناییاتسور
 دح رد ریثأت هک دندقتعم دصرد 11,31 و دراذگ یم رثا یدایز دح رد یزرواشک تادیلوت شهاک یور رب یضارا
 .تسا مک یلیخ نازیم هب دصرد 91,21 رظن هب و مک دح رد دصرد 1,10 و طسوتم

 یزرواشک تادیلوت شهاک رد یضارا یربراک رییغت شقن :0 لودج
 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دمآرد شیازفا
 و دایز رایسب دح رد یضارا یربراک رییغت دندقتعم نایوگخساپ زا دصرد 99,۱0 ،قیقحت نیا رد ،ناگدنهد خساپ نایم زا

 دح رد دصرد 1,1 و مک یلیخ دح رد دصرد 91,21 و طسوتم دح رد دصرد 10,10 و دایز دح رد دصرد 11,19
 .تسا هدش هعلاطم دروم ۀدودحم رد ناییاتسور دمآرد شیازفا ثعاب مک یلیخ
 رییغت رثا رب دمآرد شیازفا هب دقتعم الاب هب طسوتم دح رد ناییاتسور دصرد 1,۱1 زا دهد یم ناشن جیاتن عومجم زا
 .دشاب یم یضارا یربراک

 دمآرد شیازفا و یضارا یربراک رییغت :71 لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیمز تمیق شیازفا
 یزرواشک یاه تیلاعف شهاک ببس و هدش نیمز تمیق شیازفا ببس یغاب و یزرواشک یاه نیمز یربراک رییغت
 هدش نیمز تمیق شیازفا ثعاب ،دراد دایز یرگشدرگ یاه هبذاج ،دورالوط ناتسهد یاهاتسور هک ییاجنآ زا .دوش یم
 و تسا هتفای شیازفا یدایز رایسب دح ات نیمز تمیق هک دندقتعم ناییاتسور زا دصرد 1,19 هک یروط هب ،تسا
 ار نیمز تمیق شیازفا زین دصرد 9۱,11 و هتشاد شیازفا یدایز دح رد نیمز تمیق دندقتعم دصرد 99,30 نینچمه
 .دنناد یم طسوتم دح رد

 دورالوط ناتسهد رد نیمز تمیق شیازفا و یضارا یربراک رییغت :11 لودج

 
 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ترجاهم شیازفا
 هدش هدوزفا هعلاطم دروم یاهاتسور ترجاهم رب ،یعارز یاه نیمز شهاک و یربراک رییغت اب ایآ هک عوضوم نیا لاح
 دصرد 11,31 و دایز رایسب دح رد یضارا یربراک رییغت ،نایوگخساپ زا دصرد 19,3 رظن هب انب و دش یسررب ،تسا

 مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب حرش

 19 121 91 11 31 دادعت

 91,21 1,10 11,31 0,90 1,11 دصرد

 مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب حرش

 11 19 121 111 ۱3 دادعت

 1,1 91,21 10,10 11,19 99,۱0 دصرد

 مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب حرش

11 111 دادعت 2 01 11 ۱1 

 1 1۱,01 9۱,11 99,30 1,19 دصرد



 702 ...یضارا یربراک رییغت یداصتقا شقن

 ببس مک یلیخ نازیم هب دصرد 12,۱0 و مک دح رد دصرد 12,99 و طسوتم دح رد دصرد 1,01 و دایز دح رد
 .تسا هدش شلات دورالوط ناتسهد رد ناییاتسور ترجاهم شیازفا

 ترجاهم شیازفا و یضارا یربراک رییغت :21 لودج

 
 

 
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه شسرپ خساپ

 .دراد شلات دورالوط ناتسهد رد نیمز یربراک رییغت رد ار شقن نیرتشیب یلماع هچ :لوا لاؤس
 هک درک رکذ دیاب یعارز یاه نیمز یور رب یربراک رییغت یلصا لماع دروم رد هتفرگ تروص یاه یسررب هب هجوت اب
 هک تسا جنرب تعارز شخب رد دیلوت دایز ةنیزه و مک دمآرد ،یزرواشک یضارا یربراک رییغت لیلد نیرت مهم
 .دنا هدش دوخ یعارز یاه نیمز یربراک رییغت هب رضاح ،یگدنز هافر حطس نتفر الاب و دمآرد شیازفا تهج نازرواشک
 .دش شسرپ ،یعارز یضارا یربراک رییغت ییارچ دروم رد ناییاتسور زا اتسار نیمه رد
 لماع شقن هک دندوب دقتعم نایوگخساپ زا دصرد 11,11 ،قیقحت نیا رد ،ناگدنهد خساپ نایم زا ،91 لودج قبط
 و طسوتم دح رد دصرد 19,10 و دایز دح رد دصرد 11,19 و دایز رایسب دح رد یضارا یربراک رییغت رد یداصتقا

 .دشاب یم مک یلیخ دح رد دصرد 1,3 و مک دح رد دصرد 93,00
 یعارز یضارا یربراک رییغت رد یداصتقا لماوع شقن :31 لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .تسا هدش شلات دورالوط ناتسهد نایئاتسور یداصتقا تیعضو دوبهب ببس یضارا یربراک رییغت ایآ :مود لاؤس
 رد اه یربراک رییغت رد رتشیب دمآرد هب یبایتسد ریثأت ۀرابرد (11 لودج) همانشسرپ زا جرختسم جیاتن هب هجوت اب
 دصرد 11,19 و دایز رایسب هنیزگ ناگدنهد خساپ زا دصرد 99,۱0 هک تفگ دیاب ،شلات دورالوط ناتسهد یاهاتسور
 ناتسهد رد یداصتقا تیعضو دوبهب و دمآرد شیازفا شقن هب دقتعم طسوتم دح رد دصرد 102,10 و دایز دح رد
 دوبهب و رتشیب دمآرد بسک ،یعارز و یزرواشک یضارا رییغت لیلد نیرت مهم هک ییاج نآ زا و هتشاد ار شلات دورالوط
 .دندوب یضار ناشیاتسور رد یربراک رییغت زا ،نایوگخساپ دصرد نیرتشیب و تسا ناییاتسور یداصتقا تیعضو

 دمآرد شیازفا و یضارا یربراک رییغت :41 لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن و ثحب
 دنتسه یلماوع هلمج زا ،نآ تارییغت و اهاتسور تیعمج دادعت و یطابترا یاههار ،یفارگوپوت ،میلقا ،یبسن تیعقوم 
 .دنهد یم رارق ریثأت تحت ار اهنآ یداصتقا یاه تیلاعف هلمجزا و اهاتسور فلتخم یاه هبنج هک

 مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب حرش

 13 101 11 11 ۱9 دادعت

 12,۱9 12,99 1,01 11,31 19,3 دصرد

 مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 19 11 21 111 ۱۱ دادعت

 1,3 93,00 19,10 11,19 11,11 دصرد

 مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب حرش

 11 19 121 111 ۱3 دادعت

 1,1 91,21 10,10 11,19 99,۱0 دصرد
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 23 و هدرک بذج ار نالغاش دصرد 11 ،تسا شلات دورالوط ناتسهد رد یداصتقا تیلاعف نیرتروآدوس ،یزرواشک
 تعارز ،نالغاش دادعت و تشک ریز حطس رظن زا .دراد صاصتخا اه غاب هب هیقب و جنرب لوصحم هب یضارا دصرد
 هک تسا یگداوناخ لكش هب ناتسهد یعارز یرادرب هرهب و تسا شلات دورالوط ناتسهد یزرواشک تیلاعف نیرت مهم
 و دننک یم یروآ عمج ار لوصحم ،تشادرب لصف رد و دننک یم هدامآ تشک یارب ار نیمز هداوناخ یاضعا یراكمه اب
 .دراد هدهع هب هداوناخ داصتقا رد ار یلصا شقن یرادماد ،ناتسهد یناتسهوک یاهاتسور رد
 دادعت نیرتشیب و تسا هتفرگ لكش تامدخ و تعنص ،یزرواشک یاه شخب زا شلات دورالوط ناتسهد داصتقا

 و لاغتشا رد ینادنچ ریثأت و تسین دایز ،دورالوط ناتسهد رد تعنص صقن .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نالغاش
 .درادن شلات دورالوط نانیشناتسور دمآرد
 قطانم تمس هب و رترود دورالوط ناتسهد زکرم زا ردق هچ ره ،تامدخ شخب رد قیقحت یاه هتفای هب هجوت اب
 زا ،هدمآ تسد هب تاعالطا نیا هب هجوت اب و دوش یم رتمک ینامرد و یتشادهب تاناكما ،میور یم شیپ یناتسهوک
 دمآرد بسک هب دقتعم ناییاتسور دصرد 1,۱1 زا شیب هک تسا نیا یزرواشک یضارا یربراک رییغت رد للع نیرت مهم
 و یزرواشک یاه نیمز یربراک رییغت زا یشان هک نیمز تمیق شیازفا نینچمه و دنتسه یضارا یربراک رییغت اب رتشیب
 یضارا یربراک رییغت اب هک دندوب دقتعم دصرد 10,11 ،قیقحت نیا رد اه همانشسرپ یاه خساپ هب انب و تسا هدوب یغاب
 .دندوب نكسم یرامعم یوگلا و تفاب دوبهب رب یدایز رایسب دح رد
 رد یضارا یربراک رییغت تلع ار فارطا یاهرهش و ناتسهد زکرم هب یكیدزن مه اه هدنوش سرپ زا دصرد ۱1 زا شیب
 .دنناد یم هعلاطم دروم یاهاتسور
 شخب زا تلود تیامح اب دیاب دش مولعم یعارز یاه نیمز شهاک و یربراک رییغت رد یداصتقا شقن هلئسم هک ،لاح
 مادقا ییاتسور تیعمج تیبثت یارب بسانم هنیمز داجیا و یضارا یربراک رییغت شهاک ای یریگولج یارب یزرواشک
 .دوش یم هئارا ریز رارق هب داهنشیپ دنچ اتسار نیا رد .دومن

 یزرواشک یاه نیمز یربراک رییغت زا یریگولج •
 یزرواشک شخب زا تلود تیامح و قیوشت •
 یزرواشک تالوصحم بسانم یراذگ تمیق •
 ترجاهم زا یریگولج یارب ییاتسور قطانم رد یلغش یاه تصرف داجیا •
 اهاتسور ةمه یارب ییاتسور یداه حرط یارجا و هیهت •
 یزرواشک اب طبترم كچوک عیانص یدیلوت یاه هاگراک داجیا یارب یصوصخ شخب و تلود تیامح •
  عبانم
 .۱391 ،شلات ناتسرهش یزرواشک داهج هرادا
 .1391 لاس ،یسایس تامیسقت رتفد ،نالیگ یرادناتسا
 .اراتسآ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،اراتسآ یزکرم شخب رد یضارا یدربراک شقن یسررب
 داصتقا رد نآ شقن و یضارا یربراک تارییغت ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،9391 ،شخبناهج ،زاین یب 

 .اراتسآ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،شلات یارس هبطخ ناتسهد ییاتسور



 302 ...یضارا یربراک رییغت یداصتقا شقن

 .ییاتسور نیمز یربراک تاعلاطم یامنهار ،9391 ،یمالسا بالقنا نكسم داینب
 .مراهچ پاچ ،نارهت ،تمس تاراشتنا ،رهش یضارا یربراک یزیر همانرب ،1191 ،اضردمحم ،یدمحمروپ

 .(تمس) اه هاگشناد یناسنا مولع بتک نیودت و هعلاطم نامزاس ،یا هیحان یزیر همانرب ،0191 ،میرک ،ریلد هداز نیسح
 یسودرف هاگشناد ،0191-11 یاه لاس یط ،لباب رهش یضارا یربراک رییغت یوگلا ،1191 ،مساق ،داژنایک ؛هللادعس ،یتیالو ؛یلعتارب ،روپکاخ

 .3 هرامش ،۱ هرود ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج هیرشن ،دهشم

 یاه شهوژپ ،(بانب رهش :یدروم هعلاطم) یضارا یدربراک یزیر همانرب رد كچوک یاهرهش تیریدم دركلمع ،1191 ،یقتدمحم ،نایوضر
 .91 هرامش ،ییایفارغج

 .دزی هاگشناد ،یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب ،۱191 ،هللا تمارک ،یرایز
 قطانم هیشاح رد یضارا یربراک تارییغت رب رثؤم یناسنا یاهورین ،۱9 هرامش ایفارغج هلجم ،1391 ،ناراكمه و یدمحم ،یدمحم

 (نباكنت ناتسرهش نب یس و هلكلآ یاتسور :یدروم هعلاطم) ییاتسور
 .1 :(1) یرهش تیریدم همانلصف ،اه شور و اه هاگدید رد لوحت ،نیمز یربراک یزیر همانرب ،3191 ،داوج ،هداز یدهم
 یدربراک رییغت یداصتقا تارثا یسررب ،21 هرامش ییاتسور یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،1391 ،ناراكمه و نسح دیس ،یدورگنل یعیطم 

 یلزنا ردنب دور نسح یکراجیل ناتسهد یدروم هعلاطم ییاتسور یحاون رد یزرواشک یضارا
 شلات ناتسرهش نكسم و سوفن یمومع یرامشرس ،۱391 ،ناریا رامآ زکرم
 .1391 ،تاعالطا و رامآ رتفد ،نالیگ یرادناتسا یزیر همانرب تنواعم
 1 :000000 سایقم ،دورالوط ناتسهد یفارگوپوت هشقن
 ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،1391 ،هیضرم ،مدقم یناکاین

 


