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 هدیکچ
 هلمج زا فلتخم تاریثات ببس هک تسا ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ شرتسگ یاهوگلا زا یكی مود یاه هناخ یرگشدرگ
 یطیحم تسیز تالوحت رد مود یاه هناخ یرگشدرگ شقن یسررب شهوژپ نیا فده .دوش یم اهاتسور رد یطیحم تسیز تاریثات
 هک تسا یلیلحت -یفیصوت هعلاطم نیا رد قیقحت شور .تسا (51-55)ریخا ههد رد نالیگ ناتسا قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور
 مود یاه هناخ یرگشدرگ هک تسا نآ رگنایب جیاتن .تسا هتفرگ تروص ینادیم تاعلاطم ساسا رب نآ یاه هداد زا یا هدمع شخب

 ،اهاتسور طیحم رد نآ یزاس اهر و هلابز دیلوت شیازفا ،عرازم و اه غاب بیرخت و یضارا یربراک رییغت نوچمه یفنم تارثا ًااتدمع
 ساسارب.تسا هتشاد یتاعلاطم هیحان یاهاتسور تسیز طیحم رب ...و بآ ،یرصب ،اوه ،یتوص یاه یگدولآ ،یهایگ ششوپ بیرخت
 و هدوب رادروخرب51 لاس هب تبسن یدصرد 6/100 دشر زا هک هدش ثادحا یتاعلاطم هیحان رد مود هناخ 560 دادعت 55 لاس رد هتفای
 .تسا هداد خرریخا ههد رد (راتكه5/22)رسرابنا و (راتكه6/65)ارس نسح یاهاتسور رد بیترت هب یضارا یربراک تارییغت نیرتشیب
 نیا رد هک هتشاد دشر یرگشدرگ ریغ لوصف هب تبسن٪11 دودح یرگشدرگ لوصف رد هلابز دیلوت نازیم ،ینادیم تاعلاطم ساسارب

 (مرگولیک155دودح)ارس نسح و (مرگولیک120دودح)رسرابنا یاهاتسور هب طوبرم یرگشدرگ لوصف رد هلابز دیلوت نیرتشیب اتسار
 .دشاب یم

 
  نالیگ قرش ،یرگشدرگ فده یاهاتسور ،یطیحم تسیز تالوحت ،مود یاه هناخ یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو

 

 

 
                                                                                                                                                               

 رد نالیگ ناتسا ییاتسور یاه هاگتنوکس تالوحترد یرگشدرگ شقن لیلحت ناونع تحت ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یارتکد همان نایاپ زا جرختسم هلاقم نیا -1
  .دشاب یم تشر دحاو یمالسا دازآ هاگشناد(نالیگ قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور:یدروم هعلاطم)ریخا ههد
 Amar@Iaurasht.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -2
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 همدقم
 شرتسگ زورما و هتشذگ زا شیب یتعرس اب هدنیآ هدس رد نیقی هب و تسا یتامدخ تعنص نیرت هدرتسگ یرگشدرگ
 و یتنس یزرواشک یاه تیلاعف رانک رد دناوت یم هک تسا یتیلاعف اهنت یرگشدرگ هک نیا هب هجوت اب.تفای دهاوخ
 یارب ییانثتسا یتصرف دناوت یم یرگشدرگ اذل ،دریگ رارق دنتسه نتفر نیب زا لاح رد تعرس هب هک ییاتسور عیانص
 رب هوالع ناییاتسور هک دوش ثعاب ،هدومن داجیا لوفا هب ور قطانم رد راک و یناسنا یورین كرحت و یداصتقا یایحا
 یحاون زا یرایسب رد هزورما.(3198:09 ،یرداق) .دنوش دنم هرهب زین یرگید دمآرد عبنم زا ،دوخ هرمزور یاه تیلاعف
 ییاتسور تاعامتجا زادنا مشچ لرتنک و تارییغت رب رثوم و ایوپ یلماع هب یلاعفنا تلاح زا یرگشدرگ ،ییاتسور
 یحاون رد یتغارف و یرگشدرگ درکراک هب ار یا هدنیازف هجوت ،تارییغت نیا تیمها و تیهام.تسا هدش لیدبت
 Butler)..تسا هدش رجنم یلامتحا تارثا ینیب شیپ هب یتح دراوم یخرب رد هک یا هنوگ هب ،هتشاد فوطعم ییاتسور

et al,1998:3)تیلاعف لکش نیرت جیار مود یاه هناخ رد تماقا هک دراد ینوگانوگ لاکشا و عاونا ییاتسور یرگشدرگ 
 دمایپ نیرت مهم هزورما مود یاه هناخ شرتسگ و یریگ لکش لیلد نیمه هب و تسا ییاتسور یرگشدرگ هنیمز رد
 هب مود یاه هناخ داجیا خیرات هچرگ.(3198:3 ،یناتسبانع).دیآ یم رامش هب ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ هعسوت
 ناتسبات بولطمان یامرگ زا رارف یارب بلغا و شمارآ و تذل یارب عامتجا ناگدیزگرب هکددرگ یم رب کیسالک نارود
 دعب یناهج تالوحت ًااتدمع اما.(Jafari,2000:523).دندرب یم هانپ رگید یاه هاگتنوکس هب ،ناش یداع تنوکس لحم
 ،یرهش یاه طیحم یگدولآ ،گرزب یاهرهش داجیا و ینیشن رهش شرتسگ یاه هنیمز رد هلمج زا مود یناهج گنج زا
 و یناوضر).دیدرگ مود یاه هناخ تیکلام هژیو هب ییاتسور یرگشدرگ شرتسگ هب رجنم تغارف تاقوا شیازفا

 فرط کی زا.دنا هتسباو رگیدکی هب لباقتم روط هب تسیز طیحم و مود یاه هناخ یرگشدرگ.(1198:368 ،ییافص
 زا و دزاس یم مهارف ار یتسیروت عبانم و اه هبذاج زا یرایسب(یناسنا زاس تسد و یعیبط)یکیزیف تسیز طیحم
 ,Norris & Winston) دشاب هتشاد تسیز طیحم رب یفنم و تبثم راثآ دناوت یم یرگشدرگ ی هعسوت رگید فرط

 تبسن ناییاتسور كرد شیازفا ،شحو تایح و یعیبط زادنا مشچ زا تظافح هب ناوت یم نآ تبثم راثآ زا .(2007:25
 رد دارفا رتشیب تکراشم ،یعیبط تسیز طیحم هب تبسن مارتحا و راتفر دوبهب ،اهزادنا مشچ زا تظافح و تیمها هب
 یاه یگدولآ داجیا نآ یفنم تارثا زا و (93:188 ،یلقا ربکا)درب مان ار ...و تسیز طیحم زا تظافح یاه همانرب

 تالکشم ،یخیرات و یناتساب راثآ هب ندیسر تراسخ ،هلابز عفد تالکشم ،اوه و بآ یاه یگدولآ ،یرصب و یتوص
 ،ناتخرد عطق ،ناهایگ ندرب نیب زا)یژولوکا یاه نایز (Inskeep,345:1991) ،لحاوس بیرخت و نیمز زا هدافتسا
 رد (Apostolopoulos & Dennis,39:2007) درب مان ار یزرواشک و یطیحم تسیز ثداوح و(...و ناتخرد ندز شتآ
 دنچ رد ییاتسور یحاون رد شمارآ بسک و تغارف تاقوا نارذگ ،نآ زا یشان لیاسم و ینیشنرهش قنور اب زین ناریا
 ییاتسور یحاون رد مود یاه هناخ تخاس و تیکلام شرتسگ هژیو هب و ییاتسور یرگشدرگ هعسوت هب ریخا ههد
 .(3198:138 ،ینایمورو یلانیع).تسا هدش رجنم اهرهش هیشاح و بسانم یمیلقا طیارش و یعیبط یاه هبذاج یاراد
 ،ناتسهوک ،لگنج ،ایرد ریظن یعیبط یاه هبذاج نتشاد اب نالیگ ناتسا قرش هلمج زا نالیگ ناتسا ییاتسور یحاون
 و ریخا ههد رد لامش – نارهت نابوتا ثادحا اب .تسا هدوب نارگشدرگ هجوت دروم زاب رید زا...و بولطم یاوه و بآ
 هجوت یاهدومن زا یکی ات دیدرگ ثعاب هقطنم نیا رد یرگشدرگ رتشیب هچ ره قنور رب هوالع ،رسیم ندش رتهاتوک
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 بهاوم زا یدنم هرهب اب ار لاس لیطعت مایا ات دشاب یحاون نیا رد مود یاه هناخ تخاس اهاتسور نیا هب نارگشدرگ
 فده یاهاتسور ،رضاح هلاسر رد هعلاطم دروم یاهاتسور .دنیامن یرپس دوخ یصخش کلم رد یناسنا و یعیبط
 دیفس و ارس نسح ،(ناجیهال) هدنکب نسح ،(لکهایس) دورالاب ،(هناتسآ)رسرابنا لماش نالیگ ناتسا قرش یرگشدرگ
 ،یلحاس فلتخم یاهشخب رد ریظن مک یاه هبذاج ندوب اراد اب اهاتسور نیا زا مادک ره .دنشاب یم (رسدور) بآ

 یارب اضاقت ریخا یاه لاس رد و هدوب رادروخرب یرگشدرگ هنیمز رد ییالاب رایسب ناوت زا یا هیاپهوک و یا هگلج
 و هتعاس دنچ یاهرفس بلاق رد اهاتسور نیا هب هجوت.تسا هدرک ادیپ یریگمشچ شیازفا اهاتسور نیا رد یرگشدرگ
 تسیز رظن زا ار اهاتسور نیا هجیتن رد هک تسا هدوب (مود یاه هناخ) اهاتسور نیا رد تقوم تماقا اصوصخم
 ،یعیبط طیحم زا تیامح و ظفح تهج ناییاتسور نیب هزیگنا ندمآ دوجو هب .تسا هداد رارق ریثات تحت یطیحم
 هب تبسن ناییاتسور رتشیب یهاگآ و اتسور تسیز طیحم ظفح و یتمالس تهج رد اتسور مدرم تاراظتنا شیازفا
 ،اوه یگدولآ و یهایگ ششوپ بیرخت ،یتوص یگدولآ ،یضارا یربراک رییغت ،هلابز نازیم شیازفا ،تسیز طیحم
 یور رب هعلاطم اب تسا هدش یعس قیقحت نیا رد اذل .دنشاب یم تالوحت نیا نیرتمهم زا...و یرصب یگدولآ
 نیا یطیحم تسیز تالوحترب مود یاه هناخ یرگشدرگ شقن ،نالیگ ناتسا قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور
 دروم یاهاتسور یاه تیدودحم و اه ییاناوت و تاناکما هب هجوت اب تیاهن رد و هدش یسررب ریخا ههد رد اهاتسور
 یپ رد قیقحت نیا نیاربانب.ددرگ هیارا اهاتسور نیا یرگشدرگ تعنص یاقترا و هعسوت تهج ییاهراکهار هعلاطم
 فده یاهاتسور یطیحم تسیز تالوحت رد مود یاه هناخ یرگشدرگ :دشاب یم لاوس نیا هب ییوگخساپ
  ؟تسا هتشاد یشقن هچ نالیگ قرش یرگشدرگ
 یرظن ینابم
 یم یگدنز نآ رد هک یناکم یانعم هب تغل رد Homeهک تسا هدش لیکشت Secondو Home تغل ود زا مود ی هناخ
 حالطصا هژاو ود نیا بیکرت و تسا نیمود و مود ،نامز زا یهاتوک هرود ،هیناث یانعم هب تغل رد Second و مینک
 دوجو یدحاو فیرعت مود ای تالیطعت یاه هناخ دروم رد(Crawley,2000:265)..دهد یم ینعم ار مود ی هناخ
 لکشم رایسب نآ نییعت مه یسانش شور ظاحل زا و هداد هیارا ار دوخ صاخ فیرعت هعلاطم ره و درادن
 هعسوت هنیمز رد ناوت یم هک تسا یتامادقا زا یکی مود یاه هناخ ثادحا (Dieter & Multer, 2002:234).تسا
 یایفارغج گنهرف رد.(0398:13 ،ناراکمه و یربنق).دوش یم رجنم رادیاپ هعسوت هب اتیاهن هک داد ماجنا یرگشدرگ
 رگید طاقن رد نکاس یاهراوناخ هک تسا ییاه هناخ:تسا هدمآ نینچ ییاتسور مود یاه هناخ دروم رد یناسنا

 یارب و دنراد رارق ییاتسور یحاون رد اه هناخ هنوگ نیا الومعم.دننک یم هراجا ینالوط تدم هب ای و یرادیرخ
 ,Johnston)..دنیوگ یم زین تالیطعت یاه هناخ و هتفه رخآ یاه هناخ اهنآ هب و دنوش یم هدافتسا یحیرفت دصاقم

 دوخ تسیز طیحم اریز ،تسا هتسباو یعیبط تسیز طیحم هب یدایز دح ات یرگشدرگ عون نیا هعسوت (1988:423
 دوبهب و تسیز طیحم ظفح نیاربانب.دشاب هتشاد نارگشدرگ یارب یدرف هب رصحنم یاه هبذاج دناوت یم ییاهنت هب
 یاه هفلوم صوصخ نیا رد نینچمه (Tang,2015:11)..دراد تیمها رایسب یرگشدرگ عون نیا هعسوت رد نآ تیفیک
 دریگ رارق هجوت دروم یرگشدرگ یرادیاپ لوصا تخانش روظنم هب دیاب نآ یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا

(Das& Chatterjee,2015:6)تکراشم بلج نمض ،یرادیاپ دعب هس رد یراذگ ریثات اب دراد یعس رادیاپ یرگشدرگ 
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 هب تسیز طیحم و یعیبط عبانم زا تیامح و اه لیسناتپ زا تظافح قیرط زا یلم داصتقا هعسوت رد یلحم عماوج
 مود یاه هناخ یرگشدرگ رادیاپ هعسوت فلتخم داعبا طابترا هک(3198:0 ،ناراکمه و یراختفا)دماجنایب یلحم هعسوت
 راثآ زا یفیط نابزیم هعماج رب مود یاه هناخ نارگشدرگ یاهدمایپو تارثا .تسا هدش هداد ناشن ،(8)هرامش لکش رد
 یطیحم تسیز تارثا لیلحت و تخانش نایم نیا رد هک.(Smith,1992:136) دریگ یم رب رد ار یفنم ات تبثم
 و یناخروداد).دشاب یم رادروخرب یا هژیو تیمها زا رادیاپ یرگشدرگ هب یبای تسد رد مود یاه هناخ یرگشدرگ
 اقب ییاناوت ظفح یارب مادم یشالت یطیحم تسیز یرادیاپ یرظن هاگدید ساسارب هک یروطب .(3398:888 ،هدازدمحم
 دشاب یم هیاپ عبانم یاقب رارمتسا هارمه هب یروراب ظفح ینعم هب اساسا و ضارقنا و تسکش زا یریگولج و
313 ،ناراکمه و یناوضر) 398:  نآ ماغدا نینچمه و یرگشدرگ عون نیا بسانم یزیر همانرب و تیریدم نیاربانب .(0
 )..دشاب یم یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب یدربراک یاهرازبا نیرتمهم زا ییاتسور داصتقا رد

Villanueva-Alvaro et al,2017:1) هک دراد یفنم مه و تبثم تاریثات مه یطیحم تسیز رظن زا یرگشدرگ 
 قطانم یعامتجا ،یگنهرف یتح و یتسیز طیحم عبانم ظفح یارب اه ترورض هلمج زا ،یفنم تاریثات زا یریگشیپ
8 ،ناراکمه و هداز...ادبع).تسا ریذپ شدرگ 11 0398:).  
  

 
 
 
 
 
 

 (3331:33 ،ینیسح و مانکین ،یرگشدرگ تعنص تخانش)مود یاه هناخ یرگشدرگ رادیاپ هعسوت داعبا.1 لکش

 زا تظافح و یضارا یربراک لرتنک و اتسور یکیزیف طیحم زا تظافح هب ناوت یم نآ یطیحم تسیز تبثم راثآ زا
 مشچ زا تظافح و تیمها هب تبسن ناییاتسور شناد و كرد شیازفا ،یخیرات یاه طیحم دوبهب و تظافح ،اهنآ
 ،ینایمور ،یناتسبانع) درب مان ار..و طیحم زا یرادهگن و تظافح یزیر همانرب رد اتسور دارفا رتشیب تکراشم ،اهزادنا

 ندرکن تیاعر اما .(Muller,2004:22) درادن هارمه هب یطیحم یفنم راثآ هشیمه مود یاه هناخ تیکلام .(٩8:1398
 دننام ،دشاب یرهاظ تسا نکمم یگدولآ نیا.دهد یم شیازفا اهاتسور رد ار تسیز طیحم یگدولآ ،یرگشدرگ لوصا
 رثارب اهزادنا مشچ یگدولآ و اه هداج رد کیفارت دننام ،دشاب یریوصت و یتوص ای یمومع یاهاضف رد هلابز نتخیر
 ،اه لگنج (0198:088 ،یمظاک) یعیبط یاه ییابیز یدوبان هب تسا نکمم نینچمه ،یرگشدرگ تالیهست هعسوت

 رییغت یناهج سایقم رد تفگ ناوت یم عقاو رد.دوش رجنم یزرواشک یاه نیمز نتفر نیبزا و اهایرد یگدولآ ،لحاوس
 ،ناراکمه و ینامیرب) .دوش یم هتخانش یرگشدرگ عون نیا هعسوت یطیحم یاهدمایپ زا یکی یضارا یربراک
 ره ،دنور یم رامش هب یرگشدرگ یاهتیلاعف هعسوت یلصا هتسه یرگشدرگ یاه هبذاج هکنیا هب هجوت اب.(0398:1
 یارب اضف تیبولطم نازیم زا ،دوش یرگشدرگ یعیبط یاه هبذاج رد یعیبط طیحم تیفیک لزنت هب رجنم هک یرییغت



 918 ...رد مود یاه هناخ یرگشدرگ شقن لیلحت

 یسوسحم تفا اب یعیبط یاه هبذاج زا ناگدننکدیدزاب دادعت جیردت هب و دهاک یم ناگدننک دیدزاب و نارگشدرگ
 یم تیمها نآ تیریدم و تسیز طیحم رب یرگشدرگ یفنم و تبثم تارثا هب هجوت ور نیا زا.دوش یم هجاوم
 هب ندناسر بیسآ زا بانتجا یارب ناسانش هعماج و ناسانش ناور هاگدید زا.(3٩98:008 ،یدمحا و ییایض).دبای
 یرورض هنالوئسم و هنایارگ تعیبط داعبا یوس هب اه ناسنا راتفر رییغت ،نآ بیرخت زا یریگولج و تسیز طیحم
  .(8398:008 ،هیوگ یتمه و یقتم).تسا
 قیقحت هنیشیپ
 ناققحم طسوت ییاتسور یطیحم تسیز تالوحت رد یرگشدرگ شقن یسررب دروم رد یرایسب تاعلاطم یلک روط هب
 .تسا هدش هداد ناشن اهنآ زا هنومن دنچ (8)هرامش لودج رد هک تسا هدش ماجنا

 ییاتسور یطیحم تسیز تالوحت رد یرگشدرگ شقن یسررب دروم رد تاقیقحت جیاتن:1هرامش لودج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 قیقحت شور

 ینادیم و یدانسا شور زا تاعالطا یروآ عمج روظنم هب هک تسا یلیلحت – یفیصوت هعلاطم شور شهوژپ نیا رد
 و قیقحت هنیشیپ ،یرظن ینابم ،هلئسم نایب هب طوبرم تاعالطا یدانسا تاعلاطم رد هک بیترت نیدب .تسا هدش هدافتسا
 رد مود یاه هناخ یرگشدرگ شقن لیلحت رد و هدمآ تسدب هعلاطم دروم هدودحم یتیعمج و ییایفارغج یاه یگژیو

 عبنم شهوژپ جیاتن یدروم هعلاطم شهوژپ عوضوم
 هناخ یرگشدرگ یاهدمایپ شجنس
 قطانم تسیز طیحم رب مود یاه
  ییاتسور

 یقالیی یاهاتسور
 یپدنب شخب

 لباب ناتسرهش

 بیرخت و یربراک رییغت ببس مود یاه هناخ شرتسگ و داجیا هک تسا نآ زا یکاح هیحان رد قیقحت نیا یاه هتفای
 هقطنم رد...و بالضاف و هلابز یروآ عمج یارب بسانم متسیس دوبن ،بآ یگدولآ شیازفا و دوبمک ،عتارم و تاغاب

 .تسا هدش

 و یناخرواد
 ،هدازدمحم
3398 

 هعسوت رب یرگشدرگ تارثا
  ناییاتسور زا یجنس رظن اب ییاتسور
 

 ببس هیحان نیا رد یطیحم تسیز رظن زا یرگشدرگ هچ رگا هک تسا نآ زا یکاح هیحان رد قیقحت نیا یاه هتفای ناقلوس و نک هرد
 نوچمه یفنم تارثا اما هدش اتسور رباعم رد نانآ طسوت هلابز یزاس اهر مدع و تسیز طیحم هب نایاتسور هجوت
 هلابز یزاس اهر ،ینوکسم یاه یربراک هب یضارا یربراک رییغت ،یروناج و یهایگ یاه هنوگ یدوبان و بیرخت
 .تسا هدومن داجیا ار...و اتسور طیحم رد نارگشدرگ طسوت

 و یودهم
 ٩198 ،ناراکمه

 یطیحم تسیز تارثا یسررب
 زا مود یاه هناخ یرگشدرگ
 یلحم هعماج هاگدید
 

 راصح ناتسهد
 ناتسرهش-رصعیلو
 جوآ

 نوچمه یفنم یتارثا ناتسهد نیا رد مود یاه هناخ یرگشدرگ هک تسا نآ زا یکاح هیحان رد قیقحت نیا یاه هتفای
 بیرخت ،یعیبط یاه ییابیز هدرتسگ بیرخت ،یگداوناخ تاغاب و عرازم شرتسگ ،مود هناخ هب یضارا یربراک رییغت
 شیازفا روظنم هب ییایمیش دوک و اه شک تفآ و مومس عاونا فرصم ،بآ یگدولآ ،یهایگ ششوپ شهاک و
 .تسا هتشاد هارمه هب ار...و لوصحم

 و یلانیع
 3198 ،ینایمور

 یطیحم تسیز راثآ لیلحت
 زا مود یاه هناخ یرگشدرگ
  نامهم و نابزیم هعماج هاگدید

 ود هیحان یاهاتسور
 ناتسرهش رازه
 نباکنت

 یگدولآ نوچمه یفنم تارثا ببس مود یاه هناخ یرگشدرگ هک تسا نآ زا یکاح هیحان رد قیقحت نیا یاه هتفای
 یگدولآ ،اوه یگدولآ ،یزرواشک تادیلوت شهاک ،زادنا مشچ و طیحم یگدولآ ،یضارا یربراک رییغت ،بآ عبانم

  .تسا هدش اتسور نیا رد تیعمج ماحدزا و کیفارت ،یتوص

 و هداز ناضمر
 1398 ،ناراکمه
 

 یطیحم تسیز یاهدمایپ و تارثا
 ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ

  لکشمت ناتسهد
 نباکنت ناتسرهش

 عبانم بیرخت نوچمه یقیمع یفنم یاهدمایپ یرگشدرگ هک تسا نآ زا یکاح هیحان رد قیقحت نیا یاه هتفای
 ،اتسور رد نارگشدرگ یوس زا هلابز زیر رود ،یطیحم یاه یگدولآ شیازفا ،غاب و یضارا یربراک رییغت ،یعیبط
  .تسا هتشاد یپ رد اتسور نیا رد ار...و بآ یگدولا ،یرگشدرگ لوصف رد هلابز مجح شیازفا

 و هاچزوریف
 1398 ،ناراکمه

 تارثا و مود یاه هناخ یرگشدرگ
 ای تصرف:ییاتسور یحاونرب نآ
 دیدهت

 ییاتسور یحاون
 نارهت لامش

 

 بجوم یطیحم تسیز رظن زا مود یاه هناخ یرگشدرگ هک تسا نآ زا یکاح هیحان رد قیقحت نیا یاه هتفای
 و یزرواشک یضارا یربراک رییغت و بیرخت ،یعیبط زادنا مشچ بیرخت ،بآ عبانم یگدولآ دننام یبولطمان یاهدمایپ
 .تسا هدش..و نیمز شنار و بالیس رطخ شیازفا و یهایگ ششپ بیرخت ،تاغاب

 و یناوضر
 1198 ،ییافص

 و مود یاه هناخ نوماریپ یشهوژپ
 یربراک تارییغت رد اهنآ شقن
 ییاتسور یحاون یضارا

 ،یوره یاهاتسور
 جزید و لادبع جاح
 ناخ یلیل

 ناوقیل هرد رد عقاو
 یقرش ناجیابرذآ

 هناخ تخاس و تسا هداد خر ریخا یاهلاس رد اتدمع هتفرگ تروص تارییغت هک دهد یم ناشن قیقحت نیا یاه هتفای
 زا یهجوت لباق شخب ات دنا هدش ببس ،اهاتسور نیا یضارا یربراک رب هدمع تارییغت لیمحت نمض مود یاه
 .دنوش لیدبت یتغارف -یحیرفت درکراک هب اهاتسور نیا یزرواشک درکراک

 و یرهاظ دمحم
 3398 ،ناراکمه

 رد یرگشدرگ شقن یسررب
 دصقم یضارا یربراک تارییغت

 شخب یاهاتسور
 ناتسرهش یزکرم
 رهشون

 هژیوب ،یضارا یاه یربراک رد هدرتسگ تارییغت داجیا اب ،هعلاطم دروم هزوح رد یرگشدرگ هک دهد یم ناشن جیاتن
 هب ار ریخا یاه ههد رد یرگشدرگ و یعیبط عبانم بیرخت ،یلگنج و یلحاس میرح یضارا ،تاغاب ،یعارز یضارا
 .تسا هتشاد لابند

 و یمدق یفطصم
 1198 ،ناراکمه
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 هدرب هرهب ینادیم تاعلاطم زا ریخا ههد رد نالیگ ناتسا قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور یطیحم تسیز تالوحت
 اب هبحاصم و هدهاشم قیرط زا نالیگ قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور هب هعجارم اب ینادیم تاعلاطم رد.تسا هدش
 .دش یروآ عمج فلتخم یاه هنیمز رد تبون نیدنچ رد ینادیم تاعالطا یلحم ناریدم و ناسانشراک
 هعلاطم دروم هدودحم
 هبذاج رب هوالع اهاتسور نیا هک هدوب نالیگ ناتسا قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور قیقحت نیا هعلاطم دروم هدودحم
 نیا هک هدوب رادروخرب یناوارف یخیرات و یگنهرف یاه هبذاج زا ناش ییایفارغج تیعقوم هب هجوتاب یعیبط یاه
 یاتسور-8:زا دنترابع هعلاطم دروم یاهاتسور.تسا هدش اهنآ رد یرگشدرگ یاه تیلاعف قنور ببس اه هبذاج
 اتسور نیا یعیبط هبذاج نیرت مهم ،رزخ یایرد ینش لحاس:(رهشایک شخب ،هیفرشا هناتسآ ناتسرهش)رسرابنا
 یاشامت ،ناشورف یهام هچرازاب زا دیرخ و رادید ،یبآ یاه شزرو و انش ماجنا ،مرگ لوصف رد یلحاس جرفت.تسا
 و رسرابنا هناخدور یشاوح ،یلحاس دنبرمک یعونصم یاه لگنج زادنا مشچ ،جنرب یاهرازتشک ،یهامدیص لحارم
 شخب ،ناجیهال ناتسرهش)هدنکب نسح -3.تسارسرابنا یرگشدرگ یاه تیلباق و اه هولج زا تاغاب و رظانم
 ،ایرد ،تاغاب زادنا مشچ ،درف هب رصحنم یاه هولج ،بسانم میلقا ،یعیبط تیعقوم لیلد هب اتسور نیا:(هنبدور
 بلج دوخ یوس هب ار یرایسب نارگشدرگ و دراد یصاخ تیباذج و توارط هیالک ریما ریظن یب بالات و اهرازتشک
 غاب ،نآ هبذاجرپ لحاس ،رزخ یایرد یابیز یاهزادنا مشچ:(یزکرم شخب ،رسدور ناتسرهش) ارس نسح -9.دنک یم
 و یبآ یاه شزرو ماجنا ناکما.دنروآ یم دیدپ ییابیز و عیدب یعیبط رظانم ،جنرب زبسرس یاهرازیلاش و هویم یاه
 -1.تسا هدرک لیدبت نارگشدرگ بذج نوناک هب لوصف یمامت رد ار ایرد لحاس ،انش ماجنا و یلحاس تاحیرفت
 ناتخرد رب لمتشم یلگنج ششوپ زا یعونت اب ،اتسور نوماریپ تاعافترا:(یزکرم شخب ،لکهایس ناتسرهش)دورالاب
 تاعافترا نیا.دراذگ یم شیامن هب ار ییابیز رایسب یعیبط هولج ،زبسرس یاهراز فلع و عتارم ،اکسوت ،زرمم ،شار
 شخب ،رسدور ناتسرهش) بآدیفس -0.دنک یم بلج دوخ یوس هب ار نادرونهوک و تعیبط هب نادنمقالع هلاس ره
 رادروخرب یعیبط درف هب رصحنم یاه هولج زا ،لدتعم میلقا و ییایفارغج تیعقوم لیلد هب اتسور نیا:(دابآ میحر
 ریظن مک یعیبط یاه هبذاج زا ابیز رایسب یاهزادنا مشچ اب ،اهرازیلاش و اه هناخدور یشاوح ،تاعافترا ،لگنج.تسا
 .دیآ یم رامش هب اتسور نیا

 
 
 
 
 
 
 

 

 نالیگ ناتسا قرش رد یرگشدرگ فده یاهاتسور تیعقوم.2 لکش



 518 ...رد مود یاه هناخ یرگشدرگ شقن لیلحت

 و رفن 6633 هب 01 لاس رد راوناخ 30٩ و رفن 9803 زا یتاعلاطم هیحان راوناخ و تیعمج(3) هرامش لودج ساسارب
 یخرن یاراد ریخا ههد یط یتاعلاطم هیحان تیعمج شهاک تفگ ناوت یم هک تسا هدیسر 03 لاس رد راوناخ 0٩٩
 ی اهرامآ زا هک هچنآ.تسا هدوب دصرد ٩/8 دشر یاراد ههد نیا یط هیحان نیا راوناخ شیازفا و دصرد -٩/8 ربارب
 نیا و هدوب هجاوم 0398 لاس رد یفنم دشر اب 0198 لاس رد قیقحت هدودحم یتیعمج تارییغت تسادیپ هدش حرطم
 راوناخ نازیم شیازفا بلاج هتکن.دشاب یم...و تیعمج دشر یفنم خرن ،ریمو گرم ،ترجاهم نازیم زا یشان تارییغت
 تخاس هب نارگشدرگ یدنمقالع و یرگشدرگ شخب هب هجوت لیلدب هلاسم نیا هک دشاب یم تیعمج شهاک یازا رد
 .دشاب یم اهاتسور نیا رد یلصف نکاس تیعمج دوجو و قیقحت هدودحم رد مود یاه هناخ

 53 ،03 ،53 یاهلاس رد نالیگ قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور راوناخ و تیعمج دادعت-2 هرامش لودج 

 نالیگ ناتسا 01 ،63 ،03یاه لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس :عبنم

 قیقحت یاه هتفای(4
 دهد یم ناشن تسا هدش هتخادرپ نآ هب هک 03 و 01 یاهلاس یط نکسم و سوفن یمومع یرامشرس جیاتن ساسا رب
 ًااتدمع تیعمج شهاک نیا .دنا هدوب هجاوم تیعمج شهاک اب هتشذگ ههد کی یط هعلاطم دروم یاهاتسور یمامت هک
 یاه هتفای رگید فرط زا اما .تسا هتفرگ تروص دمآرد بسک و لغش نتفای تهج هب نایئاتسور ترجاهم هجیتن رد
 زجب یتاعلاطم هیحان یاهاتسور رد ینوکسم یاهدحاو دادعت هک دنهد یم ناشن (9)و(3)هرامش لوادج رد قیقحت
 اهاتسور نیا یمامت ههد نیا یط هک یلاح رد ،دنا هدوب رادروخرب یریگمشچ دشر زا ریخا ههد یط بآدیفس یاتسور
 تعنص قنور زا یشان عوضوم نیا هک دنا هتشادن ینادنچ دشر زین راوناخ دعب ردو هدوب هجاوم تیعمج یفنم دشر اب
 یاه هبذاج زا یدنم هرهب و قطانم نیا رد مود یاه هناخ تخاس و یراذگ هیامرس هب نارگشدرگ قایتشا و یرگشدرگ
 رد ار دشر نیرتشیب دصرد %00 اب دورالاب یاتسور.دشاب یم هدش دای قطانم رد یخیرات و یناسنا ،یگنهرف ،یعیبط
 و رسرابنا ،هدنکب نسح یاهاتسور نآ زا دعب .تسا هتشاد هعلاطم دروم یاهاتسور رد ینوکسم یاهدحاو دادعت هنیمز
 تیدودحم لیلد هب بآدیفس یاتسور .دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد دصرد08 و 93 ،03 اب بیترت هبارس نسح
 یاهاتسور0198 لاس رد تاعلاطم نیمه ساسا رب..تسا هدنام یقاب نکاس تروصب یلصا ریسم زا هلصاف و یضارا

 و دصرد 0 ارس نسح یاتسور رد مود یاه هناخ تبسن یلو هدوب مود هناخ دقاف هدنکب نسح و ارس نسح
 رسرابنا یاتسور رد مود یاه هناخ تبسن 0398 لاس رد نینچمه.دشاب یم نکاسم لک دصرد 31 دورالاب یاتسوررد
 هد دشر صوصخ رد.دشاب یم نکاسم لک دصرد30دورالاب و دصرد18 ارس نسح دصرد63 هدنکب نسح ،دصرد 63
 و دشر نیرتشیب دصرد 668 اب هدنکب نسح و رسرابنا یاهاتسور یتاعلاطم هیحان یاهاتسور مود یاه هناخ هلاس
 ریخا ههد رد ار مود یاه هناخ دادعت دشر نیرتمک دصرد 9/998و633 اب بیترت هب دورالاب و ارس نسح یاهاتسور

 هلاس هد دشر خرن راوناخ هلاس هد دشر
 تیعمج

   0198 لاس 6398 لاس 0398 لاس
  اتسور 

یدر
 تیعمج دصرد  راوناخ تیعمج دصرد راوناخ تیعمج دصرد راوناخ ف

 8 رسرابنا 193 01/09 833 031 ٩8/19 013 031 ٩9/10 833 -3/8 6

 3 هدنکب نسح 390 01/13 918 900 ٩3/01 363 030 01/13 363 -3/6 3/18

 9 ارس نسح 03٩ 01/69 633 38٩ 33/1٩ 993 330 ٩3/13 033 -1/3 3/٩ 

 1 دورالاب 083 33/1 80 118 ٩/0 00 068 1/1 31 -1/0 -3/89

 0 بآدیفس 03 03/6 ٩ 93 03/6 0 63 3/6 ٩ -3/3 6

 دشر/دصرد/عمج 9803 668 30٩ 1813 668 31٩ 6633 668 0٩٩ -8/٩ 8/٩
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 یاهاتسور رد مود یاه هناخ تیکلام هک دهد یم ناشن ینادیم تاعلاطم زا لصاح جیاتن نینچمه .دنشاب یم اراد
 رد.تسا هتشاد یرتشیب تعرس اتسور بوغرم تالحم رد دنور نیا و تسا یموب ریغ دارفا اب اتدمع یتاعلاطم هیحان

 دودح هب دورالاب یاتسور رد ،دصرد61 هب ارس نسح یاتسور رد مود یاه هناخ یموب ریغ نیکلام تبسن0198 لاس
 هب هدنکب نسح یاتسور ،دصرد31هب رسرابنا یاتسور رد لک هب یموب ریغ نیکلام تبسن0398 لاس رد و دصرد 00
 تبسن نیگنایم هک تسادیپ(9)هرامش لودج هب هجوت اب.تسا هدیسر دصرد 00 هب دورالاب یاتسور رد و دصرد 61
 هدیسر 0398 لاس رد دصرد 308 هب 0198 لاس رد دصرد 13 زا یتاعلاطم هیحان مود یاه هناخ یموب ریغ نیکلام
 ینادیم تاعلاطم ساسا رب هک هدوب یتاعلاطم هیحان مود هناخ رد یموب ریغ دارفا تیکلام شیازفا هدنهد ناشن هک.تسا
 زا بلغا یموب ریغ ناکلام نیا هعلاطم دروم هیحان یاهاتسور یمالسا یاروش یاضعا و رایهد اب هدش ماجنا هبحاصم و
  .دنشاب یم لیبدرا و ناهفصا ،مق ،نارهت ،تشر یاهرهش

  ریخا ههد رد یتاعلاطم هیحان رد نکاسم عیزوت و تاصخشم -3هرامش لودج 
 یاه هناخ یموب ریغ نیکلام تبسن
 (دصرد)لک هب مود

 یموب ریغ نیکلام دادعت
 مود یاه هناخ

 لک هب مود یاه هناخ تبسن
 (دصرد)نکاسم

 
 مود یاه هناخدادعت

 
 نکاسم لک دادعت

 
 اتسور

یدر
 ف

 لاس
03 

 لاس
01 

 لاس
03 

 لاس
01 

 لاس
03 

 لاس
01 

 دشر
 هلاس هد
 (دصرد)

 لاس
03 

 لاس
01 

 دشر
 هلاس هد
  (دصرد)

 لاس
03 

 لاس
01 

 8 رسرابنا 833 8٩3 93 6 00 668 6 63 6 01 6 31

 3 هدنکب نسح 908 963 03 6 61 668 6 63 6 39 6 61

 9 ارس نسح 363 393 08 68 39 633 0 18 1 03 61 1٩

 1 دورالاب ٩9 80 00 18 31 9/998 31 30 68 93 00 00

 0 بآدیفس ٩ ٩ ـــ 6 6 ـــ 6 6 6 6 6 6

 0 نیگنایم/عمج 690 1٩٩ 0/03 13 308 0/688 88 03 18 038 38 30

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ابیز و رکب یعیبط طیحم زا یا هیاپهوک و یا هگلج ،یلحاس یحاون رد ندش عقاو لیلد هب هعلاطم دروم یاهاتسور
 یا هگلج و یلحاس یحاون رد ندش عقاو لیلد هب ارس نسح و هدنکب نسح ،رسرابنا یاهاتسور .دنشاب یم رادروخرب
 بآدیفس یاهاتسور نینچمه .دنشاب یم رادروخرب بادرم و هناخدور ،رازیلاش ،لگنج و تاغاب ،لحاس زادنا مشچ زا

 یاه هبذاج یاراد شحو تایح و هناخدور و یلگنج رکب یحاون ندوب اراد اب یا هیاپهوک یحاون رد زین دورالاب و
 ساسح رایسب یطیحم تسیز رظن زا نالیگ ناتسا قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور نیاربانب.دشاب یم یناوارف یعیبط
 قوف یاه متسیسوکا زا کی ره یطیحم تسیز راثآ نتفرگ رظن رد نودب اهاتسور نیا رد یرگشدرگ هعسوت و هدوب
 ،روکذم یاهاتسور رد ینادیم تاعلاطم ساسارب.دشاب هتشاد هارمه هب اهاتسور نیا رد ار یبولطمان تارثا دناوت یم
 و ظفح تهج ناییاتسور نیب هزیگنا ندمآ دوجو هب ،نوچمه یتبثم ییاهدمایپ و تارثا اهاتسور نیا رد یرگشدرگ
 مدرم تاراظتنا شیازفا ،اهنآ رتشیب تیامح و یروناج و یهایگ یاه هنوگ تیمها هب یپ ،یعیبط طیحم زا تیامح
 هارمه هب ار تسیز طیحم هب تبسن ناییاتسور رتشیب یهاگآ و اتسور تسیز طیحم ظفح و یتمالس تهج رد اتسور
 نیا هک هدوب نآ تبثم تارثا زا رتشیب بتارم هب یتاعلاطم هیحان رد یرگشدرگ یفنم یاهدمایپ و تارثا یلو ،هتشاد
 .دزادرپ یم یرگشدرگ یطیحم تسیز یفنم تارثا لیلحت هب شهوژپ
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 تالوصحم تمیق نیمضت مدع و یزرواشک شخب ندشن تیامح تلع هب ،ریخا ی ههد یط یزرواشک یربراک یضارا
 یاه لاس یط هعلاطم دروم یاهاتسور یغاب و یعارز حطس نازیم (1)هرامش لودج رد .دنا هدش یربراک رییغت راچد
 و (راتکه 0/09)ارس نسح یاهاتسور رد یعارز و یغاب یضارا یربراک تارییغت نیرتشیب .تسا هدش هدروآ 03-01
 یضارا حطس تیاهن رد و تسا هداد خر (راتکه1/0)دورالاب یاتسور رد یربراکریییغت نیرتمکو (راتکه 18)رسرابنا
9/888 هب 0198 لاس رد راتکه 3188 زا هعلاطم دروم هیحان یعارز و یغاب  نیاربانب هک هدیسر 0398 لاس رد راتکه 3
 یتاعلاطم هیحان رد .تسا هدوب راتکه ٩/30 ربارب ریخا ههد رد یتاعلاطم هیحان یربراک تارییغت نازیم تفگ ناوت یم
 هب یغاب و یعارز یضارا یربراک رییغت لماش ،یرگشدرگ هعسوت زا یشان یضارا یربراک رییغت لکش نیرتلوادتم
 هب یغاب و یعارز یضارا یربراک رییغت (0)هرامش لودج ساسارب.تسا هدوب(مود یاه هناخ)ییالیو ینوکسم یربراک
 هب طوبرم یضارا یربراک تارییغت نیرتمکو نیرتشیب هک هدوب راتکه 0/68 هعلاطم دروم هیحان لک مود یاه هناخ
 اضاقت شیازفا .دشاب یم (راتکه3) ارس نسحو(راتکه0/9)رسرابنا یاتسور هب طوبرم بیترت هب مود یاه هناخ ثادحا
 رییغت دیدشت هبریخا ههد کی رد یموب ریغ نارگشدرگ طسوت صوصخلا یلع مود یاه هناخ زاس و تخاس یارب
 تاریثات نیرتمهم زا هک تسا هدش رجنم(مود یاه هناخ)ییالیو ینوکسم یربراک هب یغاب و یعارز یضارا یربراک
 هب یغاب و یعارز یضارا یربراک تارییغت بیترت نیا هب .دور یم رامش هب مود یاه هناخ یرگشدرگ یطیحم تسیز
 شرتسگ و ینیزگیاج و(یغاب و یعارز)دلوم یضارا بیرخت ببس عقاو رد(مود یاه هناخ)ییالیو ینوکسم یربراک
 هیحان یاهاتسور هطوبرم نیلوئسم و نارایهد اب هبحاصم زا لصاح جیاتن .تسا هدش دلوم ریغ و یفرصم یضارا
 رد ،مود یاه هناخ هعسوت هژیوب یرگشدرگ شخب اب هسیاقم رد یغاب و یعارز یاه تیلاعف دهد یم ناشن یتاعلاطم
 .تسارادروخرب ینییاپ تیفرظ زا یلحم داصتقا هعسوت هنیمز

  ریخا ههد رد یتاعلاطم هیحان یغاب و یعارز یضارا یربراک تارییغت-4هرامش لودج 
 تارییغت نازیم تارییغت دصرد

  (راتکه)

 0398 لاس یغاب و یعارز یضارا حطس
 (راتکه)

 0198 لاس یغاب و یعارز یضارا حطس
 (راتکه)

 اتسور مان

 رسرابنا  633  0٩3 18 9/33

 هدنکب نسح  039  3/119 1/0 88

 ارس نسح  099  0/333 0/09 0/00

 دورالاب  608  0/918 1/0 3/68

 بآدیفس 3/0  3/0 ــــ ــــ
 لک  3188 9/3888 30/٩ 668

 نالیگ ناتسا یزرواشکداهج نامزاس و شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  ریخا ههد رد یتاعلاطم هیحان مود یاه هناخ ثادحا هب طوبرم یغاب و یعارز یضارا یربراک تارییغت-5هرامش لودج

 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هناخ ثادحا هب طوبرم یغاب و یعارز یضارا یربراک تارییغت دصرد
  (راتکه)  مود یاه

 هب طوبرم یغاب و یعارز یضارا یربراک تارییغت نازیم
 (راتکه) مود یاه هناخ ثادحا

 اتسور مان

 رسرابنا  0/9 99

 هدنکب نسح  0/3 0/13

 ارس نسح 3 38

 دورالاب 0/3 0/93

 بآدیفس ــــ ــــ

 لک 0/68 668
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 نیمأت یارب یضارا نیا قباس نابحاص ،یداصتقا هخرچ زا یضارا نیا ندش جراخ و یعارز یضارا یربراک رییغت اب
 داهنشیپ و یرگشدرگ شرتسگ .دبای یم رییغت اهاتسور درکراک عقاو رد و دنروآ یم ور یرگید یداصتقا شخب شاعم
 ،تالوصحم دیلوت زا نازرواشک ررض هاگ و نییاپ دوس نینچمه و یموب ریغ نایرتشم فرط زا الاب یتح و بسانم تمیق
 مهس ریذپ رگشدرگ یاهاتسور رد بیترت نیدب .دنشورفب ار دوخ یزرواشک یضارا ات دومن بیغرت ار نینکاس زا یخرب
 زا معا ،نارگشدرگ دورو اب ،ینادیم تاعلاطم ساسارب .تسا هدش هتشذگ زا رتمک یزرواشک شخب رد لاغتشا
 اهنآ یوس زا هلابز ندرک هدنکارپ و زیر رود دهاش یتاعلاطم هیحان یاهاتسور رد ،هنازور و مود یاه هناخ نارگشدرگ
 دننام اه هلابز نیا داب ندیزو اب هک میشاب یم...و اه هداج هیشاح ،ابیز رظانم ،اه هناخدور رانک ،یلحاس راون رد
 نآ هجیتن رد هک دوش یم شخپ اهنآ فارطا عتارم و اهاتسور حطس رد...و فرصم رابکی فورظ ،یرطب ،کیتسالپ
 رد هک هداد تسد زا ار دوخ یا هبذاج شزرا هلابز هیلخت لیلد هب اهاتسور نیا باذج یاه هزوح زا ییاه هدودحم
 دننام رضم یاهزاگ نتخاس دعاصتم اب اه هلابز نیا.دوش یم اهاتسور نیا رد یرصب یگدولآ بجوم عوضوم نیا عقاو
 و هتخاس هدولآ ار دوخ نوماریپ...ورارف یلآ تابیکرت ،دیافلوس نژوردیه ،نژوردیه یاهزاگ و نبرک دیسکا ید ،ناتم
 یاراد تبوطر ندوبالاب ببس هب یحاون نیا رد هدش دیلوت یاه هلابز .دنوش یم دوخ فارطا طیحم رد دب یوب بجوم
 بیش تهج رد یگدنراب عقاوم رد(کیروفلوس دیسا هژیوب)الاب هتیدیسا نتشاد اب هک دنشاب یم هباریش یدایز ریداقم
 ار ینیمز ریز یاهبآ نیمز هب ذوفن تروص رد و یحطس یاهبآ یگدولآ ببس دوخ ریسم رد و دننک یم تکرح نیمز
 یاهوب اب داوم شیادیپ ثعاب و هتفای شهاک یزبآ تادوجوم نآ رد لولحم نژیسکا شهاک ببس هب هک دننک یم هدولآ
 تاغاب و یزرواشک یاه نیمز بیرخت و یگدولآ اه هلابز نیا نینچمه.دوش یم یزاوه ریغ نویسادیسکا رثا رد هدننز
 یاه بورکیم و ییایمیش داوم دوش یم ثعاب یزرواشک یاه نیمز لخاد رد هلابز هیلخت هکیروطب ،دنراد لابند هب ار
 تیاهن رد هک دنوش لقتنم دننک یم هیذغت كاخ نیا زا هک یتالوصحم هب هجیتن رد و هدرک ذوفن بالضاف رد دوجوم
 نیرتشیب ،(0)هرامش لودج ینادیم یاه هتفای ساسارب .دنوش یم یرامیب هب التبم تالوصحم نیا فرصم اب اهناسنا
 هدوب مرگولیک609و631 اب بیترت هب ارس نسح و رسرابنا یاهاتسور هب طوبرم یرگشدرگ لوصف رد هلابز دیلوت نازیم
٩ ،عومجم رد یرگشدرگ ریغ لوصف رد هلابز دیلوت نازیم ،یتاعلاطم هیحان یاهاتسور لک رد و  زور رد مرگولیک63
 نازیم 99/91 دشر نیا هک ،دسر یم زور رد مرگولیک 6398 هب ،یرگشدرگ لوصف رد هک تسا یلاح رد نیا.تسا
 نیا نارایهد یارب هلابز عفد و لمح ،یروآ عمج رد ار یناوارف تالکشم و هنیزه یرگشدرگ لصف رد هلابز دیلوت
 عمج هزیناکم حرط یاراد هعلاطم دروم یاهاتسور یمامت یلحم یاه هبحاصم هب هجوت اب .تسا هدرک داجیا اهاتسور
 یاتسور رد .ددرگیم یروآ عمج یرایهد طسوت اه هلابز راب ود یا هتفه هدنکب نسح یاتسور رد .دنشابیم هلابز یروآ

 یاتسور رد .دوش یم هداد لاقتنا رسدور تسوپمک هناخراک هب و یروآ عمج هلابز رابکی زور 68 ره ارس نسح
 حطس زا یرایهد طسوت اه هلابز راب ود یا هتفه نارگشدرگ شیازفا و ناتسبات مایا رد و راب کی یا هتفه بآدیفس
 اما ،دریگ یم ماجنا یتنس تروص هب هلابز عفد دنچ ره زین رسرابنا و دورالاب یاتسور رد .ددرگ یم یروآ عمج هقطنم
  .دیامن یم هلابز هزیناکم یروآ عمج هب مادقا یرایهد راب کی هتفه ود ره ریذپرگشدرگ مایا رد
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  نالیگ ناتسا قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور رد هلابز دیلوت نازیم-3هرامش لودج 

 
 
 
 
 

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ادیپ شهاک قباس شمارآ و توکس نازیم ،لاس یرگشدرگ لوصف رد هیلقن لیاسو دایز مکارت و نارگشدرگ روضح اب
 اهاتسور نیا نورد یاههار بلغا نوچ نینچمه دراد لابند هب ار اهاتسور طیحم یتوص یگدولآ دروم نیا هک هدرک
 هداوناخ یارب و دوش دنلب یدایز كاخ و درگ ات هدش بجوم ناشیاه نیشام اب نارگشدرگدمآو تفر ،دنتسین تلافسآ
 بالضاف عفد هویش ،یتاعلاطم هیحان یاهاتسور یطیحم تالکشم زا رگید یکی .دوش داجیا یدایز یاه تمحازم اه
 یاه هصرع لخاد رد هک یبذج یاه هاچ قیرط زا یتاعلاطم هیحان یاهاتسور یتشادهب یاه سیورس بالضاف .تسا
 نیا رد هدش ثادحا مود یاه هناخ هلمج زا ینوکسم یاه دحاو زا یخرب نینچمه.ددرگ یم عفد هدش داجیا ینوکسم
 یگناخ فراصم ریاس بالضاف.ددرگ یم عفد اهنآ بالضاف ،هناخدور قیرط زا دنتسه کیدزن هناخدور هب هک اهاتسور
 هب.دوش یم زیررس هناخدور هب یتاعلاطم هیحان ی اهاتسور رد دوجوم یاهرهن قیرط زا ای یبذج یاه هاچ قیرط زا زین
 ریز یاهبآ یگدولآ ثعاب بالضاف یاههاچ بآ سپ بلغا اهاتسور نیا رد ینیمز ریز یاه بآ حطس ندوب الاب لیلد
 هناخ زا یشان یضارا یربراک و اهزاس و تخاس شیازفا نینچمه .ددرگ یم یندیماشآ یاههاچ بآ نآ عبت هب و ینیمز
 نیا یاهزادنا مشچ و رکبرظانم بیرخت و ییابیز یگدولآ ،یگناگود یعون داجیا اب یتاعلاطم هیحان رد مود یاه
 زا .درادن اهاتسور نیا یابیز طیحم اب یبسانت اهاتسور دبلاک رظنم و تیوه هکیروط هب هتشاد رب رد زین ار اهاتسور
 هناخ ثادحا روظنم هب ناتخرد عطق ،یهایگ ششوپ بیرخت یتاعلاطم هیحان رد یطیحم تسیز تارثارگید قیداصم
 ندنازوس و شتآ ندرک نشور ،هیلقن لیاسو زا هیور یب هدافتسا زا یشان نارگشدرگ طسوت اوه یگدولآ ،مود یاه
 هب مادکره هک تسا هدش هتخانش از ناطرس هدام نارازه هلابز ندنازوس زا لصاح دود رد تسا رکذ هب مزال .تسا هلابز
 عمجت یواح زین اه هلابز ندنازوس زا هدنامیقاب رتسکاخ نینچمه.تسا یفاک هدنشک یاه ناطرس داجیا یارب ییاهنت
 ساسا رب.دیالآ یم زین ار اوه داب شزو رثا رد و دنک یم هدولآ ار بآ و كاخ هک تسا از ناطرس داوم زا یظیلغ
 یضارا یربراکرییغتو بآ یگدولآ ،هلابز دیلوت یتاعلاطم هیحان یاهاتسور یمالسا یاروش یاضعا و رایهد اب هبحاصم

 هیحان یاهاتسور رد هنازور و مود یاه هناخ نارگشدرگ زا معا ،نارگشدرگ یطیحم یفنم تاریثات نیرتشیب وزج
 .دشاب یم یتاعلاطم

 یریگ هجیتن و یدنب عمج
 رکب یاه هبذاج ندوب اراد نمض و دنا هدش عقاو یا هیاپهوک و یا هگلج ،یلحاس یحاون رد هعلاطم دروم یاهاتسور 
 تعنص هعسوت و دشر تهجور نیا زا .دنشاب یم ساسح رایسب یطیحم تسیز رظن زا رگشدرگ بذج یارب یعیبط و

 یرگشدرگ لصف رد هلابز نازیم
(kg) 

 یرگشدرگ ریغ لصف رد هلابز نازیم
(kg)  

 اتسور

 رسرابنا 603 631

 هدنکب نسح 663 639

 ارس نسح 633 609

 دورالاب 61 608

 بآدیفس 68 61

 عمج 63٩ 6398
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 ساسا رب.دریگ رارق یدج هجوت دروم دیاب یرگشدرگ یطیحم تسیز راثآ ،اهاتسور نیا رد مود یاه هناخ یرگشدرگ
 ،رسرابنا یاهاتسور هک تسا هدش ثادحا ریخا ههد رد مود هناخ 308 ،یتاعلاطم هیحان لک رد قیقحت یاه هتفای
 شخب رد زاس و تخاس نیرتشیب مود هناخ 39 و 61 ،31 ،00 نتشاد اب بیترت هب ارس نسح و هدنکب نسح ،دورالاب

 لابقتسا لیلد هب هکلب یعقاو دشر خرن ساسا رب هن اتسور یکیزیف دشر نیاربانب و دنا هتشاد ار مود یاه هناخ
 هناخ یرگشدرگ هک تسا بلطم نیا رگنایب قیقحت نیا لصاح جیاتن.تسا هدوب مود یاه هناخ تخاس و نارگشدرگ
 رد هک ،هتشاد هارمه هب ار یتبثم ییاهدمایپ و تارثا نالیگ ناتسا قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور رد مود یاه
 رد هلابز نازیم شیازفا یفنم تارثا نیا نیرتمهم زا یکی.تسا زیچان رایسب یرگشدرگ عون نیا یفنم تارثا اب هسیاقم
 ،یلحاس راون رد هنازور و مود یاه هناخ نارگشدرگ طسوت اه هلابز بسانمان یزاس اهرو هعلاطم دروم یاهاتسور
 ،یرصب یاه یگدولآ و طیحمرد دب یوب و یگدولآ داجیا ببس هک تسا...و اه هداج هیشاح ،ابیزرظانم ،اهدور رانک
 دیلوت نازیم ،یرگشدرگ لوصف رد هک تسا یلاح رد نیا.تسا هدش اهاتسور نیا تاغاب و یزرواشک یاه نیمز ،بآ
 ار یناوارف تالکشم و هنیزه یرگشدرگ لصف رد هلابز 99/91 دشر نیا هک ،دسر یم زور رد مرگولیک 6398 هب هلابز
 رد یطیحم تالکشم زا رگید یکی .تسا هدرک داجیا اهاتسور نیا نارایهد یارب هلابز عفد و لمح ،یروآ عمج رد
 هک تسا اه هناخدور ای ینوکسم یاه هصرع لخاد یبذج یاه هاچ قیرط زا بالضاف عفد هویش یتاعلاطم هدودحم
 یط یزرواشک یربراک یضارا یتاعلاطم هدودحمرد .دوش یم یندیماشآ یاه هاچ و ینیمز ریز یاهبآ یگدولآ ببس
 .دنا هدش یربراک رییغت راچد تالوصحم تمیق نیمضت مدع و یزرواشک شخب ندشن تیامح تلع هب ،ریخا ی ههد
 ثادحا هب طوبرم نآ راتکه0/68 هک هدوب راتکه ٩/30 ربارب ههد نیا یط رد یتاعلاطم هیحان یربراک تارییغت نازیم

 طوبرم بیترت هب مود یاه هناخ ثادحا هب طوبرم یضارا یربراک تارییغت نیرتمکو نیرتشیب و هدوب مود یاه هناخ
 اهاتسور نیا رد مود یاه هناخ یاهزاس و تخاس.دشاب یم (راتکه3) ارس نسحو(راتکه0/9)رسرابنا یاتسور هب
 طیحم اب یبسانت اهاتسور نیا دبلاک رظنم و تیوه هک یروط هب هتشاد یپ رد ار اهاتسور نیا رظنم و یرصب یگدولآ
 وزج یضارا یربراک رییغت و بآ یگدولآ ،هلابز یگدنکارپ و دیلوت ینادیم تاعلاطم ساسا رب.درادن اهاتسور نیا یابیز
 ششوپ بیرخت ناوت یم تاریثات نیا زا دعب و هدوب اهاتسور نیا رد یرگشدرگ عون نیا یطیحم تاریثات نیرتشیب
 مان ار هلابز ندنازوس و شتآ ندرک نشور زا یشان اوه یگدولآو مود یاه هناخ ثادحا روظنم هب ناتخرد عطق ،یهایگ
 و یودهم ،(3398) هدازدمحم و یناخرواد تاقیقحت جیاتنرب یدییات قیقحت نیا رد هدمآ تسدب جیاتن.درب
 یناوضر ،(1398)ناراکمه و هاچزوریف ،(1398) ناراکمه و هداز ناضمر ،(3198) ینایمور و یلانیع ،(٩198)ناراکمه
 رد هک یروطنامه.تسا هدوب(1198)ناراکمه و یمدق یفطصم ،(3398)ناراکمه و یرهاظ دمحم ،(1198)ییافص و
 یم هک تسا یتامادقا زا یکی مود یاه هناخ ثادحا (0398)ناراکمه و یربنق هاگدید زادش هراشا یرظن ینابم شخب
 و یناوضر هاگدید زا و دوش یم رجنم رادیاپ هعسوت هب اتیاهن هک داد ماجنا یرگشدرگ هعسوت هنیمز رد ناوت
 عبانم یاقب رارمتسا و یروراب ظفح یاتسار رد موادم یشالت یانعم هب یطیحم تسیز یرادیاپ(0398)ناراکمه
 تارثا مود یاه هناخ یرگشدرگ و هدوب هاگدید ود نیا فالخ رب شهوژپ نیا یاه هتفای هک یتروص رد.تسا یعیبط
 اهاتسور نیا یعیبط یاه هبذاج نتفر نیب زا هب رجنم دنور نیا همادا و هتشاد اهاتسور نیا یطیحم داعبا رب یفنم

 شلاچ اب اهاتسور نیا رد ار یرگشدرگ هعسوت ،دشاب یمن رادیاپ یرگشدرگ فادها یاتسار رد نوچ و دش دهاوخ
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 شرتسگ و دشر هک تسا مزال ،(٩863)ناراکمه و وراولآ ونالیو هاگدید هب هجوت اب نیاربانب .دنک یم هجاوم یدج
 ظاحل نآ رد دیاب زین یرادیاپ روتکاف هک تسرد تیریدم و یزیر همانرب بوچراهچ رد اهاتسور نیا رد مود یاه هناخ
 بلاق رد ریز یاهداهنشیپ اتسار نیا رد.میناسرب لقادح هب ار نآ یطیحم تسیز یفنم یاهدمایپ ات دریگ تروص ،دوش
 :دوش یم هئارا اهراکهار
 .مود یاه هناخ داجیا یارب هنیهب یبای ناکم تهج یضارا یجنس تیلباق و یطیحم تسیز ناوت یبایزرا •

 دعتسم یضارا یربراک تارییغت بقاوع تهج رد ناییاتسور و نانیشن رهش یهاگآ حطس یاقترا و شزومآ •
 .مود یاه هناخ صوصخلا یلع رگید یاه یربراک هب یزرواشک

 .اتسور زاسو تخاس یوگلا زا یوریپ روظنم هب یرهش ناکلام یارب نیناوق و تاررقم دیهمت •

 .اتسور دنمشزرا تفاب و بسانت ظفح روظنم هب مود یاه هناخ یارب صاخ یاه هدودحم ندرک صخشم •

 اتسور تسیز طیحم هب اه هدنیالآ ندوزفا بقاوع زا نانآ یهاگآ شیازفا و نارگشدرگ اب طابترا یارقرب •

 .تسیز طیحم ظفح هنیمز رد هدنهد رادشه یاهولبات بصن •

 .مود یاه هناخ بالضاف و دنامسپ تیریدم •

 .یعیبط عبانم و طیحم یاقترا و ظفح هب نارگشدرگ و یلحم مدرم قیوشت و شزومآ ،یزاس گنهرف •

  نارگشدرگ هلابز لمح متسیس داجیا و هلابز یاه لطس بصن •

 .دشاب یرایهد تراظن تحت هک اهاتسور رد یتشادهب یاه سیورس یزادنا هار •
 عبانم
 .رون مایپ تاراشتنا ،نارهت ،ییاتسور یرگشدرگ.(9398) ،زانحرف ،یلقاربکا
 یرگشدرگ یاه تیلاعف زا یشان یضارا یربراک رییغت یطیحم تسیز تارثا ،(0398) ،هروصنم ،یمیرکو نینزان ،یزیربت ،زرمارف ،ینامیرب

31 هرامش ،ناریا ییایفارغج نمجنا یللملا نیب و یشهوژپ – یملع هلاقم ،(نباکنت یزکرم شخب ییاتسور یحاون:یدروم هعلاطم) : 63-
0.  

 هعلاطم ،ییاتسور قطانم تسیزطیح رب مود یاه هناخ یرگشدرگ یاهدمایپ شجنس ،(3398) ،همطاف ،هدازدمحمو هلیضف ،یناخروداد
38هرامش ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج هلجم ،لباب ناتسرهش قرش یپ دنب شخب یقالیی یاهاتسور:یدروم : 898-368. 

 ناتسهد:یدروم هعلاطم ،ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ یطیحم تسیز یاهدمایپ و تارثا ،(1398) ناراکمه و یلع ،هاجزوریف ینامحر
:3هرامش ،یگنهرف-یعامتجا ی هعسوت تاعلاطم همانلصف ،نباکنت ناتسرهش ،لکشمت 918-038. 

 رد یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یبایزرا ،(0398) ،یلع ،یرکسع و دمحا ،ناکلم ،هللا حیبذ ،یبارت ،یلع دیس ،یردب ،اضردمحم ،یناوضر
:3هرامش ،ییاتسور یاه شهوژپ همانلصف ،(راهآ یاتسور:هعلاطم دروم)نارهت رهش نالک هیشاح ییاتسور قطانم 133-313. 

 هعلاطم ،دیدهت ای تصرف:ییاتسور یحاون رب نآ تارثا و مود یاه هناخ یرگشدرگ ،(1198) ،داوج ،ییافصواضردمحم ،یناوضر
10هرامش ،ییایفارغج یاه شهوژپ هلجم ،نارهت لامش ییاتسور یحاون:یدروم : 838-368. 

 هعلاطم ،SWOTلدم زا هدافتسا اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یاهراکهار ،(1198) ،دوواد ،یودهم و اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر
 .8-89 :3هرامش ،یناسنا مولع سردم همانلصف ،کچوک ناساول ناتسهد:یدروم

 هعلاطم ،نامهم و نابزیم هعماج هاگدید زا مود یاه هناخ یرگشدرگ یطیحم تسیز راثآ لیلحت ،(1398) ،ناراکمه و یدهم ،هداز ناضمر
:1هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ هلجم ،نباکنت ناتسرهش رازهود هیحان یاهاتسور:یدروم 910-030. 

 .یعامتجا مولع رشن ،نارهت ،یمتسیس درکیور اب یرگشدرگ تعنص تخانش.(3398) ،ناگژم ،یدمحا بارت و دومحم ،ییایض
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 یضارا یربراک تارییغت رد اهنآ شقن و مود یاه هناخ نوماریپ یشهوژپ ،(3398) ،هراهب ،روپ یمیحرودیهان ،رگراک و دمحم ،یرهاظ
 هیرشن ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا ناوقیل هرد رد عقاو ناخ یلیل جزید و لادبع جاح ،یوره یاهاتسور:یدروم هعلاطم ،ییاتسور یحاون
  .938-118 :91هرامش ،یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع

 لماوع و ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ هعسوت یطیحم راثآ لیلحت ،(0398) ،هرهاط ،یناقرق ،هجیدخ ،یحلاص ،نیسحمالغ ،هداز هللادبع
:3هرامش ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج ،(ناتسلگ ناتسا-هلالک-وس قآ هیحان:یدروم هعلاطم)نآ رب رثوم 6٩8-٩18. 

 رد یرگشدرگ هعسوت هب نابزیم هعماج شیارگ و شرگن ،(3198) ،یدهم ،هداز ناضمر و یفطصم ،یمدق و رصان ،یناج زوریف هداز یلقیلع
 .09-11 :8٩هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،نباکنت ناتسرهش ،ناجیلک ناتسهد:یدروم هعلاطم ،ییاتسور یحاون

98) ،ربکا یلع ،یناتسبانع  برغ یقالیی یاهاتسور:یدروم هعلاطم ،نآرب رثوم لماوع و ییاتسور مود یاه هناخ یریگ لکش دنیآرف ،(31
 968-٩68:168 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،دهشم

 یاتسور:یدروم هعلاطم ،ییاتسور یلحم عماوج هعسوت رد مود یاه هناخ تارثا یسررب ،(3198) ،دمحا ،ینایمور وربکا یلع ،یناتسبانع
 98-13 :69هرامش ،یناسنا یاه هاگتنوکس یزیر همانرب تاعلاطم ،جوآ ناتسرهش هروگنچ و ناگشماگ

 هعلاطم ،یلحم هعماج هاگدید زا مود یاه هناخ یرگشدرگ یطیحم تسیز تارثا یسررب ،(3198) ،دمحا ،ینایمور و دیشمج ،یلانیع
 .038-30:018هرامش ،ییایفارغج هشیدنا ،جوآ ناتسرهش-رصعیلو راصح ناتسهد:یدروم

 یزیر همانرب و ایفارغج هتشر ،یصصخت یرتکد همان نایاپ ،رادیاپ ییاتسور هعسوت رد ییاتسور یرگشدرگ شقن ،(3198) ،لیعامسا ،یرداق
 .سردم تیبرت هاگشناد ،ییاتسور

 دروم هنومن ،دصقم یضارا یربراک تارییغت رد یرگشدرگ شقن یسررب ،میحر ،داژن دارمانآ یدرب و رصان ،هداز یلقیلع و یفطصم ،یمدق
 .83-31 :9هرامش ،یا هقطنم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلاطم ،رهشون ناتسرهش یزکرم شخب:هعلاطم

 ،رگشدرگ بذاج یاهاتسور رب یرگشدرگ ی هعسوت یفنم تارثا یبایزرا ،(9398) ،خرهاش ،یلوداز و همطاف ،یلوداز و لوسر ،ینابرق
  .968-188 :08رامش ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،وکسا ناتسرهش-ناودنک یاتسور:یدروم هعلاطم

 هعلاطم)یکیژولوکا یاه هناخ رب دیکات اب یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یزیر همانرب ،(0398) ،همطاف ،یمظاک و ارهز ،یمظاک ،فسوی ،یربنق
 .93-368 :3هرامش ،یدبلاک هعسوت یزیر همانرب یشهوژپ – یملع هیرشن ،(ازنه شخب:یدروم

 تمس ،نارهت ،یرگشدرگ تیریدم.(0198) ،یدهم ،یمظاک
 نیب رد یتسیز طیحم راتفر و ینارگن ،اه تصرف یسررب)تسیز طیحم و یرگشدرگ ،(8398) ،ارهز ،هیوگ یتمه و نیشفا ،یقتم

 .118-008 :9هرامش ،یرگشدرگ ی هعسوت و یزیر همانرب هلجم ،رهشوب رهش نارگشدرگ
8) ،دوعسم ،یودهم  ،هعسوت و اتسور همانلصف ،ناقلوس و نک هرد ناییاتسور زا یجنس رظن اب ییاتسور هعسوت رب یرگشدرگ تارثا ،(٩19

 39-60 :3هرامش
 .یلیبدرا ققحم تاراشتنا ،لیبدرا ،یرگشدرگ تعنص تخانش.(3198) ،قداص دیس ،ینیسح و زیبماک ،مانکین
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