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 رد زیربت یرهش راتخاس یریگلکش رد کیژولوفروم یاه یگژیو یسررب
 یولهپ یهرود و راجاق یهرود

 یرقاب اتیب
  ،تاقیقحت مولع دحاو ،یزاسرهش هورگ ،یرامعم و رنه هدکشناد ،یزاسرهش یرتکد یوجشناد

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد
 1یدجام دیمح

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت مولع دحاو ،یزاسرهش هورگ ،یرامعم و رنه هدکشناد داتسا
 بیبح حرف

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت مولع دحاو ،یزاسرهش هورگ ،یرامعم و رنه هدکشناد داتسا

 63/38/٩398 :شریذپ رودص خیرات ٩398 /03/16 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 شزادرپ رد یژولوفروم دنیآرف هنیمز نیا رد .تسا یرهش راتخاس یكیژولوفروم صاوخ یسررب اب هطبار رد رضاح شهوژپ
 شهوژپ نیا رد لئاسم نیرتمهم ،راتخاس یرهش یژولوفروم و اهرهش لیكشت دنیآرف یگدیچیپ .دوش یم یبایزرا رهش یدنبركیپ
 رارق هجوت دروم یدج هعلاطم کی ناونع هب ام یاهرهش هک دهد یم ناشن حوضو هب اهرهش لكش و راتخاس رییغت هب یهاگن .تسا
 یم رظن هب نیاربانب .تسا هدنام هتخانشان و دوش یم هتفرگ هدیدان نآ هعلاطم یاه هویش و رهش رگید یوس زا .دنا هدشن شیامزآ و هتفرگن

 شور صیخشت ار رت قیقد یرهش یاهاضف و یرهش یراتخاس متسیس دناوتب ات ددرگزاب هعماج هب یمیظع یاضف کاردا هک دسر
 دروم لیلحت و هیزجت یارب .دشاب  یم یلیلحت و یفیصوت یاه هشور زا یبیکرت هک "ییاضف وحن" زا هدافتسا تروصب رضاح قیقحت
 نیا جیاتن .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم رهش راتخاس ییاضف یسررب یارب "ییاضف وحن" یلیلحت یكیژولوفروم دركیور ،هعلاطم
 تحت یرهش ییاضف بوچراچ رد یدنبركیپ یاه هتشر و تسا رثوم رایسب رهش یدنبركیپ رد یژولوفروم هک دهد یم ناشن هعلاطم
 هداد خر یرهش ناحارط طسوت ،ناریا یاهرهش زا یرایسب رد هزورما هک یرهش عیرس ی هعسوت و دشر دوجو اب و هتفرگ رارق ریثات
 هک دهد یم ناشن نینچمه هعلاطم نیا یلک فده .دننک یم تلفغ صاوخ نیا اب هطبار رد هعسوت یاه حرط هیهت رد نازیر همانرب ،تسا

 اهنآ دركلمع رب هک دنتسه ییاهورین لرتنک و تیاده هب رداق (دراوم هلمج زا) یرهش هعسوت یاه همانرب یكیژولوفروم یاه یگژیو
  .دنراذگ یم ریثأت

 
  ییاضف راتخاس ،کیژولوفروم راتخاس ،یرهش راتخاس ،یرهش یژولوفروم :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 ینمض روط هب اما ،تسا زکرمتم یدبلاک طیحم کی ناونع هب رهش هعلاطم رب یرهش یسانش تخیر ای یژولوفروم
 نایب هب .دنک یم رارقرب زین اهنآ هدنهد لکش یداصتقا و یعامتجا یاهورین و رهش یدام و ییاضف رصانع نایم یدنویپ
 ناوت یم ار عونصم مرف هک روط نامه ،نیا ربانب .تسا یناسنا یاه تیلاعف و تالیامت یاپدر و رثا رهش دبلاک رگید
 و دریگ یم ماجنا نآ رد هک تسناد ییاه تیلاعف لصاح ار نآ ناوت یم ،تسناد صاخ یخیرات هرود کی هب طوبرم
 تسا ییاه ناسنا یگدنز دنس هکلب ،نآ خیرات دنس طقف هن ،رهش کی راتخاس .تسا هدش یحارط اهنآ هب نداد اج یارب
 لیامت و هدنامن یقاب اتسیا اهزاین و اه تیلاعف ،عماوج و اهناسنا تایح لوط رد .دنا هتسیز نآ رد و دنا هتخاس ار نآ هک
- 99 :0198 ،یبلاط و ییادتقم ریم) دنک یم مهارف ار رهش دبلاک ینوگرگد و دشر هنیمز ،تارییغت نیا و دنراد رییغت هب

 نتفریذپ زا ریزگان رهش و دیامن یم بلط ار ینارمع لجاع تامادقا ،اهرهش نوزفا زور شرتسگ ور نیمه زا .(93
 یایحا و ظفح رد شالت مدع و اه رهش یلصا یدنب ناوختسا و راتخاس كرد و تخانش مدع .تسا تارییغت

 هدیدرگ ناریا یتنس یزاسرهش یاهوگلا و اهرهش رد هتفهن یاه شزرا هب یناوارف تامطل زورب بجوم ،نآ یهدناماس
 نآ زا دیاب اهرهش نهک و شزرا اب یاه هعومجم نتخاس یشالتم رد ار دیدج یاه یشک نابایخ یخرب ءوس ریثأت .تسا

 مه زا هب رجنم ،6698 لاس زا دعب ناریا یاهرهش یدبلاک یگدنز رد دیدج نارود عورش اب هک تسناد هلمج
 رب ،نارازگتسایس و ناحارط طلست و یهاگآ .تسا هدیدرگ یناریا یاهرهش رثکا یمیدق یدنب ناوختسا یگتخیسگ
 تهج اهرهش رد ینارمع تامادقا هب هکنیا رب هوالع یهاگآ نینچ .تسا یرورض یرما اهرهش لاح و هتشذگ راتخاس
 یارب نانآ راثآ ظفح و ناگتشذگ براجت هب نداهن شزرا اب هک دزاس مهارف ار ناکما نیا دناوت یم ،دهد یم حیحص
 یدنب ناوختسا یهدناماس .دوش یسررب ینیون یاه هار اهرهش یلصا یدنب ناوختسا و یرهش یاه هعومجم تایح موادت
 کی رب هیکت اب هک دوب دهاوخ قفوم و هدوب تیمها زئاح یتروص رد ،نآ میدق تفاب اب دنویپ رد هژیو هب رهش یلصا
 رد .دریگ تروص ناشرهش یرصب و یگنهرف یاه شزرا هب نانآ یاه یگتسبلد و نادنورهش لباقتم و ییرمان دنویپ
 هب میدق تفاب یایحا یارب مه رهش یلصا راتخاس یهدناماس عوضوم حرط ترورض هک تفرگ هجیتن ناوت یم عومجم
 بسانم رصاعم یرهش یاهراتخاس یاه یناماسبان عفر یارب مه و هتشاد ییآ راک ،رهش میدق یدنب ناوختسا هژیو
 .دشاب زین رهش هدنیآ دشر رگتیاده دناوت یم هکنآ رب هوالع دشاب  یم
 قیقحت هنیشیپ
 دنمشزرا یاهدرواتسد ،«نردم یایلیزیرب ات ناتساب نتآ زا رهش لکش لوحت ،اهرهش یحارط» باتک رد نکیب دنومدا

 هدش ماجنا شهوژپ .(0198 ،نکیب) تسا هداد رارق یرامعم و یزاسرهش یهزوح ناگدنهوژپ رایتخا رد ار دوخ
 رشتنم «یرهش كولب یگدنز و گرم ،یرهش یاه مرف» ناونع تحت یباتک رد شناراکمه و «یار هناپ هپیلیف» طسوت

 كولب ،اپورا رد هژیو هب رهش مرف صوصخ رد حیضوت نمض شهوژپ نیا رد .(Panerai et al.20040 ) تسا هدش
 دنچ و مادرتسمآ ،سیراپ ،ندنل نوچ یمهم یاهرهش رد ،اهرهش راتخاس زا یا هدمع و صخاش ناونع هب یرهش یاه
 ) «بیئاراک یرهش نویسازینردم» باتک .تسا هدش یسررب (یدالیم 63 و 38 نرق) یخیرات یاه هرود رد ،رگید رهش

20040Dupre) هقطنم رد «هپولداوگ هریزج رد رهش ود رد نویسازینردم دنور هرابرد «هرپود نیراک» شهوژپ لصاح 
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 یخیرات هنیمز و رتسب عوضوم هب نتخادرپ نمض باتک نیا رد .تسا یدالیم 9663 ات 1338 ینامز هزاب رد «بیئاراک»
 دنیارف لیلحت و هیزجت اب اتیاهن و دزادرپ یم رهش ود نیا یزاسون و شرتسگ رد لکش و مرف عوضوم هب ،هعلاطم دروم
 هرهچ رد نآ ریثأت و تالحم سایقم رد یرهش یژولوفروم ثحبم ،ینامز و یخیرات یدنب هقبط بسحرب نویسازینردم
 هاگشناد کی رد هک تسا ییاه هلاسر دودعم زا هک (0Haghani 2010) «یناقح نافوط» یارتکد هلاسر دزادرپ یم رهش
 تفاب لیلحت یارب ون یا هویش هلاسر نیا رد .تسا هتخادرپ (نارهت) ناریا یاهرهش زا یکی یژولوفروم هب ییاپورا

 یرهش یزولوفروم و تسا هتفر راکب شیرجت - ناریمش هقطنم رد نارهت رهش یلاتکارف داعبا یسررب اب ،نارهت یرهش
 یسررب لاتکارف نیون هسدنه و تسا یگتفشآ رد مظن رگنایب یعون هب هک ماهکرال رتیپ هیرظن) ،بوشآ یروئت هاگدید زا

 رب نکسم یسانش هنوگ ریثأت یسررب» ناونع تحت دوخ یرتکد هلاسر رد 3863 یلامج سوریس .تسا هدش
 هناسانش تخیر - هنوگ درکیور اب ییاضف – یدبلاک هعسوت یاه همانرب و اه حرط هعلاطم اب «(زیربت) رهش یژولوفروم
 ،(Sima and Zhang, 2009) «یرهش یژولوفروم رد هعلاطم یقیبطت یاه هویش»هلاقم رد .تسا هتخادرپ اهرهش هرکیپ هب
 .دنا هداد رارق یسررب دروم ار یرهش یژولوفروم تاعلاطم رد هدش هدرب راک هب نیداینب یاه شور «گناژ» و «امیس»
 هفسلف و مولع ،یرامعم ،ایفارغج هاگدید زا ار یرهش یژولوفروم یقیبطت یاه هویش و موسر دراد یعس هلاقم نیا
  .دیامن ریسفت
 قیقحت شور
 و یفیصوت یاه شور زا یبیکرت اتدمع هک دراد یگتسب «اضف وحن» رد هدش هدافتسا میهافم هب رضاح قیقحت شور
 تاعلاطم هزوح رد قیقحت یاه شور زا ،ثحب دروم عوضوم بسانت هب شهوژپ زا ییاه شخب رد .تسا یلیلحت
 هب هراشا اب و هدش یدنب هتسد شهوژپ فده رظنم زا ،تاعلاطم هنوگ نیا و دش دهاوخ هدافتسا یرهش یدبلاک
 یسررب ،هعلاطم نیا بوچراچ رد یقیقحت دنیارف و شور .تفرگ دهاوخ رارق لیلحت دروم ،هزوح ره زا ییاه هنومن

 رد نوسناه و ریلیه هیرظن زا هتفرگرب یمک لیلحت کی ساسا رب رهش زا ییاه هرود راتخاس و مرف - هزادنا - لکش
 راتخاس رد ثحب دروم یرهش یکیژولوفروم تایصوصخ یاهرایعم هب هجوت اب ،لیلحت نیا .تسا اضف وحن دروم
 لیلحت space syntax رازفا مرن زا هدافتسا اب یدروم هعلاطم یاه هنومن لیلحت و هیزجت رد .دوش یم یبایزرا یرهش
 مرن و اه هداد هیلوا تابساحم و جارختسا و میظنت رد Excel دننام یلوادتم یاهرازفا مرن زا هدافتسا رب هوالع و هدش
 .تسا هدش یریگ هرهب ،اه هنومن تاقبط و حوطس جارختسا رد GIS رازفا
 یرظن ینابم

  (یسانش تخیر) یرهش یژولوفروم فیراعت -
 رهش کی یریگ لکش رد هک یعونتم یاهورین هب هجوت و هتفای نامزاس شناد کی تروص هب «یرهش یژولوفروم»
 یرهش یژولوفروم» :دوش یم فیرعت نینچ هک ،تسا رهش لکش هب یدبلاک یاهدرکیور نیرت مهم زا یکی ،دنا لیخد
 نآ راک هک تسا مرف ملع یانعم هب یژولوفروم هژاو .«تسا یرهش یایفارغج رد رهش لکش هعلاطم رد هدمع ینایرج
 یژولوفروم .تسا یدنب هقبط ای هعلاطم دروم ءیش ناونع هب ندش بترم هویش ای یجراخراتخاس ،مرف ،لکش یسررب

 نیا لماکت هویش و ءاشنم و اهرهش عونصم تفاب یاهدرکراک و راتخاس ،هشقن ،لکش ،مرف دنم ماظن یسررب یرهش
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 یاهشزرا و تالیامت هک دنراد هدیقع ،یرکف هنیمز نیا نارادفرط .(1٩ :8198 ،روپ یندم) «.تسا نامز لوط رد تفاب
 رامش هب زین نآ هدنهد لکش یناسنا یاه شزرا هعلاطم ینمض روط هب رهش دبلاک و تسا رتتسم رهش دبلاک رد یناسنا
 نایم یدنویپ ینمض روط هب اما ،تسا زکرمتم یدبلاک طیحم کی ناونع هب رهش هعلاطم رب یرهش یژولوفروم» :دوریم
 هب (Moudon, 2000) دنک یم رارقرب زین اهنآ هدنهد لکش یداصتقا و یعامتجا یاهورین و رهش یدام و ییاضف رصانع
 یم ار عونصم مرف هک روط نامه ،نیاربانب .تسا یناسنا یاه تیلاعف و تالیامت یاپدر و رثا ،رهش دبلاک» ،رگید نایب
 دریگ یم ماجنا نآ رد هک تسناد ییاه تیلاعف لصاح ار نآ ناوت یم ،تسناد صاخ یخیرات هرود کی هب طوبرم ناوت
 یاه هتشر نارظن بحاص یوس زا یرگید فیراعت .(Kropf, 1996) «تسا هدش یحارط اهنآ هب نداد یاج یارب و
  :دیآ یم اج نیا رد فیراعت نیا زا یخرب هک تسا هدش هئارا نآ اب طبترم
 یژولوفروم» .(Moudon,1998:141) دنک یم یسررب ار نآ تالوصحم جیاتن و رهش تخاس دنیآرف ،رهش یژولوفروم
  .(نامه) دنک یم یسررب ار نآ جیاتن ای تالوصحم و رهش تخاس دنیآرف هک تسا رکفت زا یاهزوح «یرهش
 یندم) تسا «یرهش یاهزادنا مشچ و اه هشقن ،اهنابایخ ،یربراک ،اهنامتخاس ،اه حرط» یانعم هب یرهش یژولوفروم
 و مدرم و ،رهش مرف (هدش هتخاس ای) یکیزیف تفاب هعلاطم» یرهش یژولوفروم .(9:1138 نودرگ زا لقن هب8198 روپ
 .(Jones and Larkham, 1991: 55) «.تسا رهش هدنهد لکش یاهدنیآرف
 رهش راتخاس -
 و فلتخم رصانع و اه یربراک زا هتسویپ مهب یا هکبش و تارقف نوتس کی زا بکرم تسا یا هعومجم رهش راتخاس
 دروم هدودحمرد .دراد موهفم رهشزا یصاخ هدودحم یارب و دشخب یم ماجسنا نآ تیلک رد ار رهش هک یرهش عونتم
 نینچ یگژیو .دریذپ یم تروص یرهش یاهیگژیو ظاحل هب و یرهش یاهتیلاعف رظنزا ،یدبلاک رظن زا ییاهزکرمت رظن
 :تسا نییبت لباق دوش یدنب هتسد دناوت یم یلصا هورگ هس رد هک یتاصخشم ددم هب یا هدودحم
  (...و اهیسرتسد ،یرهش تفابو راتخاس ،یرهش تیعقوم ،یدبلاکرصانع) یدبلاک تاصخشم -
  (اهنآ یراوجمه و بیکرت ،یدرکلمع یازجا) اهتیلاعف و یدرکلمع تاصخشم -
 (8 :0٩98 ،یدیمح) (نیدامن هکبش) یرصب و ییاضف تاصخشم -
 و دنناد یم یضارا یربراک یوگلا زین و رهش یدنب ناوختسا و یدبلاک یحارط یانعم هب ار رهش راتخاس یخرب
 و نکسم هلئسم ،یرهش نرود لقن و لمح ،یرهش هعسوت ودشر یاه تسایس ،رهش راتخاس ی هعلاطم رد دندقتعم
 درکلمع لماش یرهش فلتخم یاهدرکلمع نینچمه .دریگ یم رارق یسررب و ثحب دروم رهش یسانش تخیر یوگلا
 (3398 ،یلدگیب) دشاب یم رظن دم رهش راتخاس یسررب رد لقن و لمح و یراجت ،یرادا ،یبهذم
  رصاعم یرهش راتخاس -
 .دوب راوتسا هنیمز رصنع و خیرات یاهدنب و دیق زا ییاهر هب دنمرنه زاین موهفم رب ،یژولوئدیا کی ناونع هب مسینردم
 هنومن نیرتزراب دیاش .تشادن یگتبساو هنیمز رصنع هب هک دوب ینامرآ و راتخم دوخ یتیعضو رگنایب ،یتسینردم رهش
 .دوب زاب یاهاضف رب هعسوت زکرمت ،یتنس یاهرهش راتخاس رد .دز لاثم «هیزوبروکول» یاهراک رد ناوتب ار رکفت نیا ی
 ،اه نابایخ ،اه نادیم لیبق زا زاب یاهاضف هک دش یم هتفرگ رظن رد یا هنوگ هب هدش هتخاس یاه مجح و اه لکش
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 و دنوش یم هدیچ هنهپ کی رد هک تسیرگن یم ییایشا نوچمه اه نامتخاس هب مسینردم .دنک فیرعت ار ...و اه طایح
 نآ زا .درک یمن فیرعت ار نآ یلو درک یم لاغشا ار اضف افرص نامتخاس .دریگ یم ارف ار اه نآ فارطا ،زاب یاهاضف

 و دندش هعطق هعطق نردم یرهش یاه تفاب ،دندش یم هدید یرهش زاب یاهاضف زا لقتسم اهانب نردم رکفت رد هک اج
 راچد لکش ظاحل زا رصاعم یاهرهش .(Mishra, 2010:1)دندروآ دیدپ ار یا هرهچ مه و تخاونکی یاه طیحم
 رظن زا مه و تسا هداد خر اه نآ ورملق تعسو رد هک یرایسب یاه شرتسگ رظن زا مه ،دنا هدش یداینب تارییغت
 .تسا هدش تفاب زا یدیدج یاه هنوگ داجیا هب رجنم اه نیا .اه نآ ینورد یدبلاک یاه ینوگرگد و اه لیدبت

 یحاون لماش ،هتسب یاه تفاب .دنا هدش هتسسگ و زاب ،هدنکارپ ،دندوب موادتم و هتسویپ ،هدرشف ،مکارتم هک ییاهرهش
 نابایخ ،نیمز تاعطق) فلتخم رصانع طابترا ی هطساو هب اه نآ رد هک ،نوماریپ یرهش یاه هموح و یزکرم یراجت
 هعطق و زاب یرهش یاه تفاب هب (یرهش یرامعم ماظن) دوب مکاح نیعم ماظن کی (زاب و هدش هتخاس یاهاضف ،اه
 و رکیپ لوغ یاه نامتخاس و اه هزاس روهظ  (Levy, 1999: 81) دنا هدش لیدبت طبترم ریغ و لقتسم رصانع اب هعطق
 زین سایقم رد یا هظحالم لباق رییغت اب ار ینوگرگد نیا ،دنتسه یدرکلمع افرص رگید هک ،اه نآ نایم مکاح طباور
 لکش ای یرهش هموح یاه تفاب دوجو ،ناگدنسیون و نارگشهوژپ یخرب هدش بجوم ،هعسوت نیا .تسا هدرک هارمه
 ،دننک راکنا یتح و هدرب لاوس ریز ار رصاعم یرهش یاه شرتسگ یجراخ یاه هقلح رد صیخشت لباق یرهش یاه
 ی هتسجرب رامعم «كراپمازتروپ نیتسیرک» .تسا یگتفشآ راچد و هدش هکت هکت رهش ورملق زا شخب نیا هک ارچ
 یم رارق دیکات دروم ار توافتم و نیعم ی هرود ود ،دیوگ یم نخس اهرهش لکش ینوگرگد زا هک یماگنه یوسنارف
 هتفگ هب (Rapoport, 1997: 35) زاب نردم رهش ی هرود ،مود ی هرود و هتسب یتنس رهش ی هرود ،لوا یا هرود :دهد
 هرابرد «زلئوماس» و «نیلگ کم»  .دوش یم هدید هرود ود نیا یرهش راتخاس نایم ینیداینب یتخانش تخیر تارییغت یو
 و «اگیناک» یاه یدنب میسقت یانبم رب ار «فیق لدم» 0نردم و یتنس یرهش راتخاس ی هدنزاس رصانع توافت ی
 ،دوش یم دید زین (8)لکش رد هک نانچ  .دنا هدرک هضرع ،رهش عونود نیا رد رصانع عونت نداد ناشن یارب «نزناک »
 ات حلاصم سایقمزا) گرزب هب کچوک زا ،سایقم بیترت هب رهش ی هدنزاس رصانع ،یتنس یاهرهش رد لدم نیا قباطم
 نیرتکچوک رد عونت ینعی تسا سکع رب دنیآرف نیا نردم یاهرهشرد هک یلاحرد ،دنوش یم رت عونتم (هلحم سایقم
  .دوش یم رت مک عونت دوش یم رت گرزب رصانع سایقم هچره و تسا دایز (حلاصم)سایقم

 
 مه اب سایق رد یتنس و نردم یرهشراتخاس رصانع فلتخم یاه سایقم رد عونت بتارم هلسلس ی هدنهد ناشن ،فیق لدم :(1 لکش)

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  یرهش یژولوفروم و اضف وحن درکیور -
 ی هطبار شواک و قیقحت یارب تسا یا هیرظن (تسا هدش همجرت زین اضف نامدیچ هب یسراف رد هک) اضف وحن
 یاهرادومن ای و یجاتنتسا یاه هشقن میسرت قیرط زا ار اضف لکش و یعامتجا طباور ،هیرظن نیا .اضف اب عامتجا
 کی نورد ای یرهش ی هیحان کی رد ار یبتارم هلسلس حوطس و دهد یم رارق یسررب دروم یرهش راتخاس زا یهیجوت
  .دنک یم نشور و فشک انب
 دننام تسرد ،تسا راوجمه یاضف هعومجم کی رد ییاضف دحاو ره طابترا یسررب ینعم هب اج نیا رد "وحن"
 نآ دربراک اب هک دندقتعم هی رظن نیا ناگدنهد هئارا .اه هژاو رگید اب نآ طابترا و نتم کی لخاد رد هژاو کی یسررب
 :0198 ،نایرامعم) درک لیلحت و هیزجت ار نآ و دیمهف یبوخ هب ار یرهش طیحم ای انب رد یعامتجا طباور ناوت یم
161). 
 ی هشقن ،تفاب طوطخ یاه هشقن) ددعتم یاه هشقن جارختسا و هیهت اب یرهش یاه تفاب درومرد لیلحت دنیآرف
 اتبسن و یملع حیضوت کی هویش نیا یمک یاه لیلحت .دریگ یم تروص (...و یضرع یاهروحم ی هشقن ،اهروحم
 .( sima and zhang, 2009:6) دهد یم هئارا یعامتجا بتارم هلسلس هب هجوت اب یرهش یاضف یانعم یارب هدننک عناق
 ود ره رد دناوت یم ،اضف رد یراج یاه تیلاعف و طباور رب هیکت و لکش زا ندوب غراف لیلد هب لیلحت ی هویش نیا
 .دور راک هب ییاه توافت اب ،یرهش یاه تفاب و درفنم یاه هناخ سایقم
 هعلاطم دروم ی هدودحم تخانش

 زیربت رهش تیعقوم -
 رارق زیربت عفترم ی هگلج رد و ناجیابرذآ یخیرات نیمزرس ی هنایم رد شیب امک ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا زکرم ،زیربت
 8098 عافترا اب و یقرش یلوط هجرد 01 و یلامش ضرع هجرد 19 رد ییایفارغج تیعقوم ظاحل هب رهش نیا .دراد
 زرم» ،افلج یقرش بونج یرتمولیک 608 و «نارهت» ،تختیاپ یبرغ لامش یرتمولیک 660 رد و عقاو ایرد حطس زا رتم
 ار زیربت نوماریپ .تسا هتفرگرارق رتم 63٩9 عافترا اب دنهس هوک ی¬هنماد زا یلامش یرتمولیک 60 رد و «ناریا یلامش
 یبرغ -یقرش دادتما رد لکش ثلثم یا هساک تروص هب رهش و دنا هتفرگارف فلتخم یاه هوک ،برغ تمس رد زج
  .تسا هتفرگ لکش
 زیربت یرهش یاه تفاب رد راتخاس تارییغت یاه هرود -
  :دراد دوجو تفاب رد یراتخاس تارییغت زا صخشم ی هرود هس ًاالمع
 رهش شرتسگ یخیرات ی هرود رد و تفاب رد جیار میهافم ساسا رب نآ تارییغت هک تسا یا هرود :هرود نیلوا
  .تسا هدش ماجنا
 ریثأت تحت یدودح ات هک ناخاضر تموکح ییادتبا ی هرود ،رت قیقد تروص هب ای و یناخاضر ی هرود :مود ی هرود
 نابایخ زاغآ ی هلحرم هرود نیا .تساراد ار ینایم یتلاح زین یشزرا ظاحل هب ور نیازا و تسا هدوب تفاب یاه شزرا
 ی هتکن .دنک مهارف زین ار لیبموتا ددرت تهج مزال تالیهست هک یرباعم داجیا ینعی هدوب نآ یزورما موهفم هب یشک
  .تسا هدوب هتشذگرد یرهش دنمشزرا یاه تیلاعف ساسا رب دیدج یاه نابایخ رارقتسا هلحرم نیا رد شزرااب رایسب
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 تنطلس رخاوا زا هک هلحرم نیا تسا زورما هب ات یولهپ تموکح ینایم ی هرود اب فداصم هک :رخآ و موس ی هرود
 داجیا روظنم هب اهنت اه یشک نابایخ .دنک یم دروخرب رهش رباعم و اه نابایخ هب رگید یشرگن اب دش عورش ناخاضر
 هب هجوت نیرتکچوک نودب ار یجنرطش ًاابیرقت یتفاب و دش ماجنا تفاب نورد هب لیبموتا رت شیب هچ ره یسرتسد
 هدیرد تمسق نیدنچ رد رازاب دننام یخیرات تفاب مهم یاه مادنا هرود نیا رد .داد لکش تفاب ینورد یاه تکرح
  .دوش یم

 
  یسمش 0031 لاس زا دعب زیربت رهش یاهیشکنابایخ یهشقن (2 لکش)

 3198:869 دار شنمهب :عبنم

 قیقحت یاه هتفای
 دروم قیقحت یاه هتفای تیاهن رد و هتخادرپ قیقحت رد هدافتسا دروم یاهرتماراپ هب قیقحت یاه هتفای یسررب زا لبق
  هب مادکره هک دوش یم فیرعت ییاهرتماراپ نآ یرظن یاه هیاپ هب هجوت اب اضف وحن شور رد .دنا هتفرگ رارق یسررب

 حرش هب رصتخم روط  هب اهرتماراپ نیا یدرکراک تیصوصخ .دنهد یم رارق یسررب و لیلحت دروم ار اضف یصاخ روط
 :دنشاب یم ریز
  لاصتا -
 انعم نیدب .دشاب یم ییاضف طابترا ینعم هب لاصتا ینیع موهفم .تسا یکیژولوفروم لیلحت رتماراپ نیرتراکشآ «لاصتا»
 ار نآ یربراک موهفم ناوت یم .تسا رتشیب اهاضف رگید و رظندروم تاطابترا دادعت دشاب رتشیب لاصتا رادقم هچ ره هک
 هلداعم تروص  هب رظندروم یاضف هب یهتنم یاه یسرتسد دادعت هدننک نایب لاصتا یددع رادقم و دومن نایب یسرتسد
 :دوش یم فیرعت (8)

 (8) Ci = K  

 .دنشاب یم لصتم رظندروم هطقن هب میقتسم روط هب هک تسا یطاقن دادعت K نآ رد هک
                                                                                                                               لرتنک -
 هب عطاقت کی رد ًاالثم ؛ تسا یرهش هرگ کی رد اضف کی شنیزگ لامتحا هدننک نایب لرتنک رادقم ای «لرتنک» موهفم
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 ره .تسا اه نآ لرتنک رادقم اب ربارب هک تسا  ./03 ربارب (اهاضف) اهریسم زا کی ره شنیزگ لامتحا ،هارراهچ لکش
 هلداعم تروص  هب .دوب دهاوخ رتشیب اه نآ نابطاخم طسوت یرهش یاهاضف شنیزگ ناکما دشاب رتشیب لرتنک رادقم هچ
 :دوش یم فیرعت (3)
(3) Ctrl i = ∑k

j=1 =1/ Cj 

 لرتنک رادقم .دنک یم نایب ،نآ هب هدش هداد لاصتا ًاامیقتسم یاه هرگ یارب ار هرگ ره باختنا هجرد ،لرتنک رادقم رتماراپ
 ,Asami et al) ددرگ فیرعت شکیدزن یگیاسمه زا لیسناتپ بذج رد یروحم طخ یبسن تردق هزادنا دناوت یم

 طبترم نآ هب یرطق هک ییاه هرگ یارب هرگ ره هک تسا یریغتم حطس اب قباطم لرتنک رادقم تقیقح رد .(2003
 لیسناتپ بذج رد یروحم طخ یبسن تردق هزادنا دناوت یم لرتنک رادقم .(Moughtin, 2004) دیامن یم هئارا دنا هتشگ
 تسد هب ریز لومرف قیرط زا ،هرگ لرتنک رادقم (Asami et al, 2003: 3) دنک فیرعت زین ار شکیدزن یگیاسمه زا
 :دیآ یم

1/C2∑C1 i2= 
 طابترا ًاامیقتسم  هرگ نیا هب j لاصتا زا C1 و i رظندروم  هرگ هب  هدش هداد لاصتا ًاامیقتسم یاه هرگ دادعت  k نآ رد هک 

 .تسا هدش هداد
  قمع نیگنایم -
 تیلک زا صاخ یرهش یاضف کی ینیزگ ییادج رب قبطنم ،اهاضف اب طابترا رد قمع یربراک موهفم «قمع» رتماراپ 
 ادج یاضف یدنب هرکیپ زا ار دوخ ،دنتسه رتشیب قمع رادقم یاراد هک ییاهاضف هک انعم نیدب .تسا ییاضف یدنب هرکیپ
 ازجم یاهاضف ،سکتنیس سیپسا یاضف لیلحت تاعلاطم رد دنتسه قمع ریداقم نیرتشیب یاراد هک ییاهاضف .دنیامن یم
 روبع رگید یاضف دنچ زا یتسیاب اضف نآ هب ندیسر یارب هک تسانعم نیا هب اضف کی قمع .دنوش یم هدناوخ هتشگ
 بیکرت زا لقتسم رتماراپ قمع  .دراد (اهاضف) طوطخ ریاس زا یصخشم قمع رهش رد (اضف) یروحم طخ ره .درک
 رد i,j هطقنود نیب هلصاف نیرت هاتوک Di,j رگا .تسا  هرگ یدنویپ مه هبساحم یارب مهم ریغتم دوجو نیااب .تسین اضف
n∑ تفاسم عمج i هطقن یلک قمع ،دشاب G فارگ

j=1 di,j ∑k
j=1 di,تروص  هب قمع نیگنایم ساسا رب و دشاب یم 

 :دوش یم فیرعت 9 هلداعم
(9) n-1/j∑n

j=1 di,j MDi = 
 .تسا فارگ طاقن دادعت n نآ رد هک
  یدنویپ مه -
 مه نازیم شزرا .تسا ییاضف ماجسنا موهفم اب قباطم هک تسا اضف یدنب بیکرت موهفم نیرت یلصا «یدنویپ مه»
 ؛دیسر رهش یاهاضف مامت هب نآ زا ناوتب هک تسا یطساو (یاهاضف ای) طوطخ دادعت نیگنایم ،(اضف) طخ ره یدنویپ
 بیترت لیلحت رد ،نیاربانب .کیرتم و یا هلصاف یموهفم هن و دراد یطابترا یموهفم اضف وحن شوررد یدنویپ مه
 كرد رد یمهم رازبا رهش یدنویپ مه هشقن  .دنک یم ادیپ قادصم «هلصاف» موهفم زا رتشیب «قمع» موهفم ،ییاضف

 ار تارییغت نیا و تسا ساسح رهش هشقن رد رییغت هنوگره هب هک تسا یا هصخاش ،تسارهش یازجا راتفر یگنوگچ
 کی یبایزرا یارب ینیع و یلیلحت یرازبا یدنویپ مه هشقن ،نیاربانب .دزاس یم سکعنم یکیفارگ و یضایر تروص هب
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 رتماراپ تیساسح هب هجوت اب .تسا هقطنم ره دوجوم راتخاس رد دیدج هعسوت یریگ یاج یگنوگچ ظاحل هب حرط
 یاه حرط یبایزرا هلحرم رد صوصخ هب ،یرهش یحارط دنیارف رد ناوت یم ،رهش یدبلاک تارییغت هب «یدنویپ مه»
 یدنویپ مه .درک هدهاشم یکیفارگ تروص هب ار رهش تفاب رد تلاخد هنوگرهریثات و تسج هرهب نآ زا ،فلتخم
 :دوش یریگ هزادنا ( RRA) یقیقح یبسن نراقت مدع ای و ( RA) یبسن نراقت مدع قیرط زا دناوت یم

RA1 = 2(MDi -1) / n-2 and RRAi= RAi / Dn 

n lg2 نآ رد هک 
(n+1)+1} [(n-1)(n-2)] Dn = 2 { شزرا D دروآ یم مهارف یدنویپ مه یریگ هزادنا یارب ار درادناتسا شزرا و تسا.  

  حوضو ای یدنمشوه -
 تسد هب ریگارف ای یلک سایقم و یگیاسمه دحاو سایقم ود رد قوف یاهرتماراپ ریداقم نداد طابترا قیرط زا «یدنمشوه»
 اضف دشاب رتشیب ریگارف سایقم رد رتماراپ نیمه ریداقم زا یگیاسمه دحاو رد یدنویپ مه نیگنایم ریداقم هچنانچ .دیآ یم
 ،یدنمشوه قیقد هزادنا .تسا هدش فیرعت یدنویپ مه و لاصتا ریداقم نایم یگتسبمه لکش هب یدنمشوه  .تسا دنمشوه
 رتهب درف ،دشاب رتشیب یگتسبمه هچره .تسا متسیس یاهاضف یمامت لاصتا و یدنویپ مه رادقم نایم یطخ یگتسبمه
  .دیامن طابنتسا ییاضف نامدیچ رد ار دوخ تیعقوم سرتسد رد ًاامیقتسم تاعالطا هب هجوت اب دناوت یم

 یعیبط تکرح -
 هب طبترم هلاسم کی ًااساسا ،تکرح .دنتسه دصقم و أدبم طاقن ،رهش رد تکرح داجیا لماع نیرترثؤم و نیرت مهم 
 هک یروط هب تسا یرهش رصانع نیب طابترا هوحن و اضف یدنب هرکیپ یلصا لوصحم و دشاب یم رهش یسانش تخیر
 ,Toker, et alدوش هتفرگرظنرد هدایپ رباع تکرح ینیب شیپ یلصا لماع ناونع هب دناوت یم ییاهنت هب ییاضف یدنب هرکیپ

 یارب هکلب ،درادن رارق اه نآ رد ناگدننک تکرح دصقم ای و أدبم ًااموزل هک دنتسه یرباعم طساو رباعم .( (1 :2005
 یاه لیلحت حرش الاب رد هدش هداد حیضوت یاهرتماپ هب هجوت اب .درک روبع اه نآ زا یتسیاب دصقم و أدبم هب ندیسر
 یا یگژیو یسررب و زیربت رهش یدبلاک هعسوت (یولهپ و راجاق ی هرود) یراودا ی هشقن یور رب هتفای  ماجنا
 زا کیره رد ،سکتنیس سیپسا رادومن زا جرختسم لوادج زا هرود ره کیکفت هب ،نآ راتخاس رد یکیژولوفروم
 نی زا کیره لباقتم ریثأت ،ییاهن هجیتن هب لوصح روظنم  هب .تسا یسررب  لباق ریز ریداقم اب ،شجنس دروم یاهرتماراپ
 رادومن کمک هب ،روظنم نیدب .تسا رهش تخاس رد کیژولوفروم هزوح زا یاه یگژیو رگنایامن مهرب اه هفلؤم
 .تسا هدهاشم  لباق ریز حرش هب فارگ لکش هب رگیدکی رب یشجنس یاه هفلؤم نی زا کیره ریثأت ،رتاکسا
 راجاق هرود
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم زیربت هنطلسلاراد هشقن ،(1) هرامش هشقن

  یولهپ هرود -
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  یولهپ ی هرود هب طوبرم (2) هرامش هشقن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هعلاطم دروم یاه هنومن زا جرختسم یمک یاه صخاش -
 ،(یولهپ و راجاق ی هرود) زیربت یراودا هشقن یارب ،سکتنیس سیپسا یلیلحت شور زا جرختسم یاه هفلؤم ساسا رب
 .دشاب نامز هفلؤم اب یسررب دروم یاهرتماراپ تارییغت یایوگ دناوت یم ریز یاهرادومن

 رتاکسا رادومن رد یمک یاه صخاش (2 لودج)
  راجاق ی هرود 8 هرامش هشقن یولهپ ی هرود 3 هرامش هشقن

 لاصتا 2.80517 4.26182
 اضف قمع 42.0211 7.79418
 یدنویپ مه 0.241561 1.18541
 یعیبط تکرح 78.8651 140.206
 لرتنک 0.298347 1.30843

 یدنمشوه 0.0427 0.1717

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 اه هشقن رتاکسا لیلحت -
 مه ریداقم .دنک یم صخشم (3) و (8) هشقن رد ار «یدنویپ مه» رتاکسا فارگ رادومن ،(8-3) ،(8-8) یاه لکش
 بیش هیواز و ؛تسا شیازفا لاح رد زمرق گنر هب طاقن تمس هب یبآ گنر هب طاقن زا اهرادومن نیا همه رد یدنویپ
 نیرتالاب (3) هرامش هشقن رد (3) لودج قبط اه نآ یددع ریداقم اما ؛تسا یناسکی رادقم ًاابیرقت اه هشقن همه رد
 تارییغت مغر یلع یولهپ هرود رد هک دهد یم ناشن عوضوم نیا .تسا هدمآ تسد هب یدنویپ مه یارب یددع رادقم
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 یرتشیب یگچراپکی و تساه هرود ریاس زا رتشیب رهش رد ییاضف ماجسنا ،اه یسرتسد ضیرعت و یشک نابایخ زا لصاح
 تلالد زین یسرتسد نازیم نیرتشیب هب یدنویپ مه نازیم نیرتشیب نینچمه .دراد دوجو هعومجم تیلک و اهاضف نیب
 شیازفا نیا هتبلا .تسا رتشیب اهاضف ریاس هب تبسن هرود نیا رد یلصا یاه یسرتسد و یراجت ییاهاضف تبسن .دراد
 یبایزرا تبثم ،رادقم شیازفا نیا ًااموزل نکیل ،دسر یم رظن هب یقطنم دیدج یاه یشک نابایخ زاغآ هب هجوت اب یسرتسد
 رد هلمجزا رت شیپ هک (میدق راتخاس هژیو هب) یلبق یاه هشقن رد دوجوم یلصا روحم و اه یسرتسد هکارچ .دوش یمن
 و طسوتم تاقبط هب کنیا ،دندوب رادروخرب هنیشیپ ریگارف یدنویپ مه رادقم زا و دندوب تفاب یاهاضف نیرت سرتسد
 .دنا هداد  تسدزا ار دوخ ی هدمع شقن و دنا هتفای لوزن رت نییاپ

 ریداقم .دنک یم صخشم (3) و (8)  هشقن رد ار «قمع نیگنایم» رتاکسا فارگ رادومن ،(3-3) ،(3-8) یاه لکش
 هیواز و ؛تسا شیازفا لاح رد یبآ گنر هب طاقن تمس هب زمرق گنر هب طاقن زا اهرادومن نیا همه رد قمع نیگنایم
 اب هک تسا نآ رگنایب ،لبق یرس یاهرادومن اب اهرادومن نیا هسیاقم .تسا یهباشم ریداقم ًاابیرقت هشقن ود ره رد بیش
 ،دنرادروخرب یرتشیب یسرتسد زا هک ییاهاضف ردقره هک انعم نیدب .دبای یم شهاک قمع نازیم ،یدنویپ مه شیازفا
 ییاضف ماجسنا تابجوم هک ییاهاضف هکارچ تسا یهیدب یرما هدعاق نیا .دنیامن یم ادج اهاضف رگید زا ار دوخ رتمک
  .دننک یم افیا ار یشخب تدحو شقن ییاضف یدنب هرکیپ رد ار یگچراپکی و
 رد لاصتا ریداقم .دنک یم صخشم (3) و (8) ی  هشقن رد ار «لاصتا» رتاکسا فارگ رادومن ،(9-3) ،(9-8) یاه لکش
 لاصتا نازیم ردقره ینعی .تسا شیازفا لاح رد یبآ گنر هب طاقن تمس هب زمرق گنر هب طاقن زا اهرادومن نیا همه
 هب یهتنم یاه یسرتسد دادعت رگنایب نآ یددع ریداقم و تسا رتشیب اهاضف نیب رظندروم تاطابترا دادعت ،تسا رتشیب
 شیازفا تارییغت عورش اب هک تسا (3) هرامش هشقن هب قلعتم یددع رادقم نیرتشیب .تسا رظندروم یاهاضف
 .تسا یقطنم ًاالماک یرما ،اه یشک نابایخ و اه یسرتسد
 ار «یروحم طوطخ» هب تبسن «لاصتا» تبسن ینعی «یعیبط تکرح» رتاکسا فارگ رادومن ،(1-3) ،(1-8) یاه لکش
 هک ؛دشاب یم (3) هرامش هشقن هب طوبرم یددع ریداقم نیرتشیب (3) لودج قبط .دنک یم صخشم (3) و (8)  هشقن رد
 .دشاب یم یلبق ی هرود هب تبسن یولهپ هرود رد اهاضف یعیبط تکرح و رتشیب ماجسنا هدننک نایب

 «یدنویپ مه» هب تبسن «لاصتا» تبسن ینعی «حوضو ای یدنمشوه» رتاکسا فارگ رادومن ،(0-3) ،(0-8) یاه لکش
 لصاح ،یلک سایقم و یگیاسمه سایقم ود رد ،ریداقم نیا طابترا قیرط زا و دنک یم صخشم (3) و (8)  هشقن رد ار
 تلوهس هب اضف بطاخم و دنوش یم كرد یبایریسم دنیارف رد یتحار هب هک دنتسه ییاهاضف دنمشوه یاهاضف .دوش یم
 نازیم شیازفا نینچمه .دراد میقتسم یا هطبار اضف یدنویپ مهاب یدنمشوه نیا هک تسا یهیدب .دبایرد ار نآ دناوت یم
 .دشاب هتشاد هارمه هب یتبثم شقن ییاضف حوضو رد دناوت یم دراوم یخرب رد تالاصتا

 رد ار «ییاضف یبسن شجنس» هب تبسن «لاصتا» تبسن ینعی «لرتنک» رتاکسا فارگ رادومن ،(0-3) ،(0-8) یاه لکش
 هب هجوت اب و هدوب اهاضف حوضو فرعم (3) هرامش هشقن رد لرتنک مقر نیرتشیب .دنک یم صخشم (3) و (8) ی هشقن
 ییاناوخ و ییاضف ماجسنا یارب هنیزگ نیرتهب دناوت یم عوضوم نیا ،اه یسرتسد تبسن هب یرهش یاهاضف تبسن
 .ددرگ دادملق اهاضف
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 زیربت (یولهپ و راجاق) یراودا هعسوت هشقن رد لاصتا یمک صخاش رادومن :(1) هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 زیربت (یولهپ و راجاق) یراودا هعسوت هشقن رد قمع یمک صخاش رادومن :(2) هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 زیربت (یولهپ و راجاق) یراودا هعسوت هشقن رد یدنویپ مه یمک صخاش رادومن :(3) هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 زیربت (یولهپ و راجاق) یراودا هعسوت هشقن رد یعیبط تکرح یمک صخاش رادومن :(4) هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 زیربت (یولهپ و راجاق) یراودا هعسوت هشقن رد لرتنک یمک صخاش رادومن :(5) هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  یریگ هجیتن
 نیا زا ییاه صخاش هعلاطم یاه هتساوخ و فده هب انب هک دنتسه یبتارم هلسلس عبات اهرهش لکش هدنزاس رصانع
 فلتخم حوطس رد یرهش راتخاس یسانش تخیر هعلاطم .دننک یم ادیپ یرتشیب تیمها هیقب هب تبسن بتارم هلسلس
 هک رما نیا هب هجوت اب دنریگ رارق یسررب و هعلاطمدروم ،دوخ هزوح یاه شور و اهرایعم اب یتسیاب (درخ و نالک)
 رظندم زین نآ یراتخاس درف  هبرصحنم یاه شزرا و هتشاد تقباطم نآ لیلحت طیارش اب رهش ره یراتخاس یاه یگژیو
 کی هیزجت تلاح نیرتهب .دوش هجوت نآ هدنزاس رصانع هب ات تسا مزال رهش لکش هعلاطم رد نینچمه .دوش عقاو
 یفرط زا .دوش عقاو یبایزرا دروم لماک روط هب نآ هدنزاس رصانع زا کیره شقن ات تسا نآ هدنزاس رصانع هب رهش
 ار بولطم هجیتن هب لوصح ات دشاب زور طیارش اب قباطم و هدوب رادروخرب مزال ییاراک زا یتسیاب زین شجنس رازبا
 تشاد دهاوخ دوجو یاه توافت ،کیژولوفروم هاگدید زا فیرعت لباق یاه هزوح رد هباشم یاه هنومن رد .دنادرگ رسیم
 باختنا رد هک دوب دهاوخ اهرهش نآ رد یگدنز هویش زا یعبات نینچمه و زاسو تخاس تسایس هب طوبرم کش یب هک
 هک رباعم هکبش هک تسا نآ هاوگ رظن دروم راودا یسررب رگید فرط زا .ددرگ عقاو رظندم یتسیاب لیلحت شور
 و یحارط زا یشان تالوحت و تارییغت شوختسد ،تسا هدش عقاو یبایزرا دروم رهش هدنزاس یلصا رصنع ناونع هب
 هک هدیزگرب یاه هرود رد لیلحت ماگنه هب سکتنیس سیپسا رادومن رد .تسا هدوب هناهاگآان یاه یزیر همانرب زیوجت
 اب دنتسه رداق ناحارط و نازیر همانرب هک دش صخشم ،دنا هتشادرب رد ار یراتخاس تالوحت زا یشان تارییغت نیرتشیب
 دروم اطخ و  نومزآ نودب نآ یارجا زا لبق ار یحارط فادها ،مک یاه صخاش جارختسا و دوجوم عضو هعلاطم
 نآ ساسا رب ناوتب هک تسا ییاه هفلؤم و اهرایعم نییعت مزلتسم دراوم نیا یمامت هتبلا هک دهد رارق شجنس
 هزوح هلمجزا فلتخم یاه هزوح رد مزال یاه یشیدنارود اب و دومن یدنب هقبط ار رهش یراتخاس بتارم هلسلس
 راذگریثأت یاه هفلؤم رگید زارود هب دیابن ار نامز هفلؤم نایم نیا رد .دش یحارط و یزیر همانرب هلوقم دراو یژولوفروم
 هب قیقحت نیا رد هک زیربت رهش ی هتشذگ تاونس رد هعسوت یاه حرط لیلحت رد .تسناد یسررب و لیلحت تیهام رب
 و یرهش دوجوم عضو یاهراتخاس زا کی  چیه اه حرط هیهت رد هنافسأتم هک دیدرگ هظحالم ،دش هتخادرپ اهنآ یسررب
 اه حرط نیا یارجا هک یروط هب .دنا هتفرگن رارق یتسرد یدنب هقبط و ییاسانش دروم اه نآ یکیژولوفروم یاه یگژیو
 زا ،داد یم لیکشت ار رهش یدبلاک شخب نیرت هدنزرا یتیوه رظنزا هک ار رهش یخیرات راتخاس زا یا هدمع یاه شخب
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 ار رهش یا هیشاح راتخاس زا یا هدمع تمسق دیاش هک هدوسرف یاه تفاب رد هلخادم هوحن رد یتح و دنا هدرب نیب
 چیه زین دیدج یاهراتخاس رد هک تفگ ناوت یم تارج هب و تسا هدیدرگن ذاختا یتسرد تسایس ،دهد یم لیکشت
  چیه ،دنا هدرکن تیعبت یناسکی قطنم زا هعسوت یاه حرط و تسا هدیدرگن تیاعر لدتسم و مکحم یا هطباض ای نوناق
 و یفداصت ًاالماک یراتخاس یاه لکش و اه مرف یمامت و تسا هتفرگن رارق هجوت دروم اه نآ رد یلکش میهافم زا کی
  .دنا هدیدرگ حرطم رابجا کی تروص  هب نآ زا  سپ و هدوب یقافتا
  عبانم
 تاقیقحت زکرم ،یزاسرهش و نکسم ترازو ،نارهت یدروم تاعلاطم :رهش یدبلاک تیوه ،(0198) ،هلاژ یبلاط و اتهم ییادتقم ریم

 نارهت ،لوا پاچ ،نکسم و نامتخاس
 زکرم :یدیهش ،نارهت ،یرهاط هنازرف ،همجرت ،نردم یایلیلزارد ات یناتساب نتآ زا رهش لکش لوحت :اهرهش یحارط ،(0198) ،د نو مدا ، ن ک ی ب

 ناریا یرامعم و یزاسرهش تاقیقحت و تاعلاطم
 .نارهت رهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش تاراشتنا ،دنو زارز دیمح همجرت ،رهش نالک کی روهظ نارهت ؛(8198) روپ یندم

 یاهدلج ،نارهت رهش یسدنهم و ینف رواشم نامزاس ،یرادرهش ینارمع و ینف تنواعم ،نارهت رهش یدنب ناوختسا ؛(0٩98) ،هحیلم ،یدیمح
8، 3، 9. 

 نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،نارهت یرهش نالک هقطنم :یشهوژپ دروم یرهش نالک قطانم تخاس زاب ؛(3398) زانرهم ،یلدگیب
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