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 1یدابآ هکرک بنیز
 ناریا ،نانمس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نانمس دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارعج هورگ رایشناد

 69/36/1398 :شریذپ رودص خیرات   96/88/٩398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 .دنک یم ینایاش کمک اهنآ یاضف تیریدم هب و تساهرهش متسیس یبای نامزاس تخانش هار نیرت رثوم یرهش بتارم هلسلس یسررب

 رهش دشر و فرط کیزا هقطنم کی هنهپ رد یرهش یاه نوناک عیزوت و شنکارپ هوحن و یرهش بتارم هلسلس ماظن هب هجوت مدع
 ،یلیلحت – یفیصوت شور اب قیقحت نیا .دش دهاوخ رجنم اه رهش ییاضف راتخاس رد یگتخیسگ و لداعت مدع رب رگید فرطزا ینیشن

 یمومع یاه یرامشرس جیاتن ساسا رب ناتسا یاهرهش اتسار نیا رد تسا هدوب یا هناخباتک تروصب تاعالطا یروآ عمج شور و
 فالتخا دح) (هزادنا -هبتر) ( یرهش بتارم هلسلس خرمین)یاه لدم زا هدافتسا اب 5550 ات 5550 یاهلاس یط رد نكسم و سوفن

 هلسلس ،دورهاش و نانمسرترب رهش ود دوجو هک تسا نآ زا یکاح هلصاح جیاتن .دنا هتفرگ رارق لیلحت و یسررب دروم (یا هقبط
 یدنب میسقت هک داد ناشن یا هقبط فالتخا دح لدم هدش لصاح هجیتن و هدركن تیعبت هزادنا – هبتر نوناقزا ناتسا یرهش بتارم
 ناتسا ی رهش طاقن زا دص رد 11 ات 01 دودح .دراد دوجو نآ رد یشحاف یرامآ یگتخیسگ و هدوبن مظنم و گنهامه ناتسا اهرهش
 هک دهد یم ناشن ریخا ههد 6 رد یرهش بتارم هسلس خرمین لدم زا هدش میسرت یاه رادومن دنراد رارق مجنپ هدر یتیعمج هورگ رد
 الماک اهنآ تیعمج و اهرهش دادعت رد لداعت مدع و هتفرگن تروص لداعتم تروص هب فلتخم یاه یرامشرس رد اهرهش تیعمج
 .تسا دوهشم

 
  لداعت مدع ،یرهش بتارم هلسلس خرمین ،یا هقبط فالتخا دح ،هزادنا – هبتر ،بتارم هلسلس :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 دروم رد شرتسگ نیا .دنا هدش لیدبت گرزب یاهرهش هب و هتفای شرتسگ یدایز تعرس اب اه رهش ریخا ههد دنچ رد
 تروص لداعتم روطب اهرهش همه رد ایند رد ینیشنرهش عیرس دشر نایم نیا رد .تسا رتداح هتفاین هعسوت یاهروشک
 .تسا هدوب اه تختیاپ و گرزب یاهرهش لماش اتدمع هکلب .تسا هتفرگن
 تیلاعفو تیعمج یا هقطنم عیزوت هوحنو یاههاگتنوکس ییاضف هعسوت دنور زا ،هعسوت لاح رد یاهروشک بلغا
 رد تیعمجو یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا یاه تیلاعف دح زا شیب زکرمت هژیوب ؛دنتسه یضاران دوخ یداصتقا یاه
 هب اه روشک نیا یا هعسوت یاه ناوت زا یا هدمع شخب بذج ثعاب اهنت هن (رهش تسخن) روشک نیا رهش نیرتگرزب
 صخاش طسوتم هک یروطب ،دنا هدش هجاوم یا هدیدع تالکشمو لئاسم اب اه رهش نیا دوخ هکلب تسا هدش رهش نیا
 (0198 ،69 تسدربز) تسا 3/0 دودح ناهج یاهروشک لک یارب (رهشود صخاش) یرهش تسخن
 زا یکی یرهش بتارم هلسلس ماظن رد تسسگ زوربو یرهش هطقن دنچ ای کی رد دیدش ییارگ زکرمت هک ییاجنآزا
 .(Amy and Mark, 2005,51) تسا هعسوت لاح رد یاه روشک صوصخ هبو اهروشک تالکشم نیرت زراب
 یراداو یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم داعبا رد تیعمج ییاضف عیزوت نزاوتم انو لداعتمان یوگلا هجیتنرد
 یرهش یاه نوناک نییاپو ینایم حطس رد یدرک راکو یتیعمج ءالخ هک دوش یم ثعابوگلا نیا ،دراد راکشآ تاریثات
 لداعت مدع شرتسگو یرهش بتارم هسلس ماظن رد لداعت مدع زورب رد رثوم لماوع زا زین رما نیا هک دیآ دوجو هب
 ندروخ مه رب یروشک ره یلم یا هعسوت دنوررد یلصا عناومزا یکی (09 ،8198 ،ینم رد ییاباب) تسا یا هیحان
 .(8 ،8398 یلاشو یلکوت) دشاب  یم یا هقطنم نزاوت و لداعت
 لماش ار ناش تیعمج دصرد 69 اهروشک زا یضعب رد یتح هک دور یم شیپ اجنآ ات اهرهش گرزب رد تیعمج زکرمت
 نتفای لابندب .تسا هدش ...و یتشادهب ،یداصتقا ،یعامتجا تالکشم زورب بجوم گرزب یاهرهش نالک نیا .دوش یم
 هکبش ،یگدنکارپ عون رد هعلاطم نآ زا یشان تالکشم و زرمو دح یب یاهزکرمت زا یریگولج یارب ییاه لح هار
 یسررب هب تاعلاطم زا یشخب نایم نیا رد .دنک یم ادیپ ترورض اهنآ شقنو درکلمع عون ،یبتارم هلسلس ماظن ،یرهش
 زا قیرط نیدب ات دزادرپ یم قابطنا لباق یاه لدم و اهوگلا یانبم رب رگیدکی هب تبسن اهرهش یفیکو یمک طباور
 دح و هدرک ادیپ یهاگآ کچوک و گرزب یاهرهش زا یا هعومجم نورد رد اهرهش ربا ای اهرهش ردام هطلس طباور
 قیبطت یناکم یاه یزیر همانرب و ییاضف هعسوت فادها اب هک یا هنوگ هب ار یرهش زکرمت و ینیشن رهش مظن ناکمالا

 رد اب هک نانمس ناتسا یاهرهش یبتارم هلسلس ماظن اب هطبار رد تسا یثحب رضاح قیقحت .دشخب ماظتنا ،دنک لصاح
 ریرحت هتشر هب هک رهش و یرهش هکبش ،اهرهش درکلمع و شقن لیبق زا یرهش تاعلاطم لماوع هعومجم نتفرگ رظن
 یاه یروئت و یلم و یناهج حطس رد هدش هبرجت یاهوگلاو اه لدم یسررب نمض قیقحت نیا رد .تسا هدمآ رد
 و هتفرگ رارق یبایزرا دروم اهنآ یمک هطبار و تابسانم یعقاو هرهچ نینچمه .دریگ یم رارق هعلاطم دروم هدش هبرجت

  .دهد رارق یسررب دروم تسا هدش لصاح مظن نیا رد یرامشرس فلتخم یاه هرودرد هک ار یتالوحت هلسلس
                                                                                                                                   قیقحت شور
 دح ،هزادنا هبتر یاه لدمزا هدافتسا اب نانمس ناتسا یاهرهش بتارم هلسلس لیلحتو یسررب هب قیقحت نیا هک اجنآزا
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 .تسا یفیصوت –یلیلحت و یمک قیقحت شور اذل ،دزادرپ یم یرهش بتارم هلسلس خرمین و یا هقبط فالتخا
 همانلاس نکسمو سوفن یمومع یاه یرامشرس رد دوجوم تاعالطاو رامآ ،یتنرتنیا عبانمزا ،تاعالطا یروآ عمج
 مرنزا قیقحت نیا رد لوادجو اهرادومن ،اه هشقن شیاریوو نیودت تهج تسا هتفرگ ماجنا نانمس ناتسا یرامآ
 .تسا هدش هدافتسا و Gis ؛ excel یاهرازفا
 قیقحت یرظن ینابمو میهافم
 طابترا كردو یگنهرفو یکیزیف رصانع عیزوت رد هبترمو وگلا ،حرط بیترتو مظن نتفای یزیر همانرب فادها زا یکی
 یدنب هقبطزا تسا ترابع یرهش بتارم هلسلس (8398 ،68 نارگیدو یمرک)دشاب  یم فلتخم تاعوضوم نیب لباقتم
 رظن دم یرادا تردق ایو یدرکلمع تیهام ،یتیعمج هزادنا هدننام فلتخم یاههاگدید زا اهنآ تیمها بسحرب اهرهش
 -8 :دنک یم نایب ریز تروص هب ار بتارم یرهش بتارم هلسلس رد ژرژ هطبار نیمه رد (111 ،1098 دیرف) تسا هدوب
 ریلد) اه رهشناهج -0 یا هیحان یاه رهش ردام -1مادنا طسوتم یاهرهش -9 مادنا اتوک یاه رهش -3 یزکرم اتسور
 3 یدازون - 8 :ریز بیترت هب هقبط 0رد ار اه رهش تیعمج ،یرهش بتارم هلسلس نییعت رد زلیامسا روترآ (98 ،1198
 رازه 660 یلا 668 یلاس نایم -1 ،رفن رازه 668 یلا 63 یناوج -9 رفن رازه 63 یلا 0 یناوجون -3رفن رازه 0 یلا
 دقتعمو هدومن یدنب هقبط ( رفن نویلیم کیزا شیب) رهش ردام -0 رفن نویلیم 8 یلا رازه 660 لماکت هلحرم -0 رفن
 و اهرهش دادعت نیب مظنم یتاقبط لصاوف اب لوقعم هطبار کب دیاب مظنم یرهش بتارم هلسلس کی رد هک تسا
 (08 ،1198 یوسوم ،یرایز).دشاب دوجوم هدش رکذ یتیعمج یاه هورگ
 هلسلس یوگلا -8.دشاب  یمریز حرش هب راصتخا هب ؛ هدش هبرجت ناهج رد یلصاوگلا هس یرهش بتارم هلسلس هنیمز رد
 لراک یوگلا رد ،رلاتسیرک رتلاو هلسلس یوگلا -9 زلیامسا روترآ بتارم هلسلس یوگلا -3 ،8 فپیز لراک بتارم
  ،دوش یم هتفرگرظن رد صخاش ناونع هب روشک ای هیحان رهش نیرت تیعمجرپ فپیز
 مراهچ کی و موس کی دودح بیترت هب مراهچ و موس هورگ یاهرهشو لوا رهش فصن دودح ود هورگ یاهرهش
 (8198 ،113 ،یریشمو شیاسآ)دنشاب ذوفن هزوحو یدرکلمع تردق ،تیعمج یاراد دیاب لوا رهش
   یرهش ماظن
 هک دنشاب  یم مه اب لباقتم شنکاو و شنک و طابترا رد ،ییایفارغج نیعم یاضف کی رد اهرهش زا یشیارآ یرهش ماظن
 هتسویپ مه هب متسیس کی لیکشت و هدش هدرتسگ ،تامدخ هصرع و راکفا ،الاک نایرج ،یتیعمج یاه كرحت قیرط زا
 (01ص9٩98 ،یلالجا).دنهد یم ار یراتخاس و یدرکلمع
  اه هاگتنوکس یبتارم هلسلس طابترا
 رب ،بتارم هلسلس نآ رد هک ،ییاتسور و یرهش زا معا ،یهاگتنوکس ماظن کی یازجا هنالداع و لمکم ،یقطنم طابترا
 و الاب حوطس رد الاب یتیعمج مکرت اب یاهرهش ساسا نیا رب .دور یم رامش هب یلصا لماع ،تعمج نازیم ساسا

 (80ص9٩98 ،یلالجا).دنریگ یم یاج نییاپ حوطس رد مک تیعمج اب یاهرهش
                                                                                                         یرهش بتارم هلسلس
 ییایفارغج دودحم رد رهش یناکم عیزوترب و دنناد یم (یگدنکارپ عیزوت)اب فدارتم ار (هکبش)یرهش یایفارغجرد
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ِمِدالمع یلو دنشاب هتشاد یهجوت اهرهش یدنب هقبط رب هکنآ یب ،دنشیدنا یم روشک و هیحان  کی اهرهش هک دوش یم هدید 
 .دنراذگ یم رثا دوخ ینوماریپ قطانم و اهاتسور رب دنراد هک یتوافتم یاه شقن اب هطبار رد و دنتسین لکش کی و هزادنا
 یکیزیف لماوع زا رثأتم رتشیب یعیزوت نینچ .دنبای یم عیزوت هدنکارپ تروصب ینامز و مکارتم یا هنوگ هب اهرهش یهاگ
 روط هب و دنراد فالتخا مه ابو هدوبن ناسکی هک یاهرهش نینچ درکلمع زا یهاگآ یارب .تسا هیحان یایفارغج و
 ره فیاظو شقن و تخانش ار اهنآ یبتارم هلسلس طباور قیرط زا ناوت یم تسا رارق رب اهنآ نیب لباقتم هطبار یبسن
 یرهش بتارم هلسلس :تفگ ناوت یم یرهش بتارم هلسلس فیرعت رد ور نیا زا.دومن نییعت یرگید لباقم رد مادک
 رب ای و یمک یاه هداد رب یتسیاب یدنب هقبط نیا.تسا اهنآ تیمها بسح رب هکبش یاه رهش یدنب هقبط تسا ترابع
 (Beaugeu، 325 p 1980) دشاب یکتم یفیک لماوع
 دناوت یمن .دوش میسرت یرهش هقطنم ای و رهش نانکاس هرامش رب یکتم هک یبتارم هلسلس )):دراد هدیقع "ژرژریپ"
 اکتا هب ار یرهش بتارم هلسلس هک دنک یم هیصوت انبم نیا رب .دهد تسدب ار بتارم هلسلس زا ینشور و لماک یامیس
 تردق هک دنرادروخ رب یرتشیب رابتعا زا یاهرهش هطبار نیا رد و درک صخشم دیاب اهرهش درکلمع تیهام
 رداک نتخاس هدامآ و شزومآ و مهم تاسسوم هراداو یکناب ،یمومع تامدخ ،یرادا روما دربهار و یهدنامرف
 ص ،3098 دیرف) ((.دنراد هدهع هب ار ردان یناگرزاب تامدخو یکینکت تاقیقحت ماجنا و الاب تیریدم و صصختم
 ریغتم کی ساسا رب اه رهشو اه كرهش یدومع یدنب هقبط موهفم هب ییایفارغج عبانم رد یرهش بتارم هلسلس (111
 (small& witherick, 1990,236) تسا هدمآ ..و یزکرم ناکم تیعضو ،رهش تعسو ،تیعمج هزادنا ریظن درفنم
 تیلاعف هنیمز رد اه رهش تیلاعف حطس اب ار یرهش یبتارم هلسلس یبایزراو دراد ژرژرپ اب ناس مه یرظن "هیتساب ناژ"
 سانشراک ،یتاقیقحت رتافد ،رواشم سدنهم هناگ شش ردان تامدخ هژیو هب یعامتجا لغاشم موس شخب یاه
 رد تسا گرزب یاهرهش رایتخا رد اراصحنا هک یتاراشتنا یگدنیامن اب هرخالاب و یلامو ییاضق رواشم ،یتابساحم
 یاه تیلاعف تیهام رب هیکت اب یرهش بتارم هلسلس یبایزرا رد هک تفگ دیاب(Jenan 1980p 276)دراذگ یم هطبار
 زا هدافتسا اب دنا هتساوخ ماهبا هنوگره عفر روظنم هب نانادیفارغج نیب ،یرهش ردام تامدخ و تامدخ هژیو هب ،اهرهش
 .دنروایب ینیعم هدعاق و ماظن تحت ار یرهش بتارم هلسلس یبایزرا یمک یاهشور و یرامآ یاه هداد
 قیقحت یتاعلاطم هنیشیپ
 ثحب دروم اه نآ فیدر ای هبترم اب ار اهرهش هزادنا طابترا Auer back9838 ) )خاب رئوا هک تسا نرق مینزا شیب
 ( (Lotkaاکوتول طسوت 0338 لاس رد یرهش هبترمو هزادنا طباور عوضوم نادنمشناد نیا لابند هب .تسا هداد رارق
 فپیز گنیکژرژ طسوت اهرهش رد یسررب عون نیا ،3138 ات 8138 یاهلاس رد هرخالاب و تفرگ رارق هدافتسا دروم
(Geirge kings ley zipf) لابند هب(108ص1٩98 نایرظن) تسا هدش عقاو لمع دروم و یدنب لومرف لماک روط هب 
 (Isard) درازیا رتلاو اکیرمآ هدحتم تالایا رد.دش عورش ناهج نوگانوگ یحاون رد یفلتخم تاعالاطم یروئت نیا هئارا
 یرب میج ،ناهج روشک 3٩ رد1038 لاس رد (C.T.Jr.STWART) تراوتسا ،اکیرما هدحتم تالایا رد 0038 لاس رد

Berry)) 038 لاس رد  نوسدراچیر (108ص 1٩98نایرظن)دنا هداد رارق شیامزآ دروم ار یروئت نیا ناهجروشک 19رد8
 هنیمز رد (633ص ،1198نایرظن) داد قیبطت هزادنا_هبتر هدعاق یاهرایعم اب ار وتراپ رهش راهچ صخاش (9٩38)
 راک هب ناوت یم هلمج نآ زا هک هدش ماجنا یفلتخم تاقیقحت نونک ات ،ناریاروشک یرهش هکبش و یرهش ماظن تخانش
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 ناونع تحت هک دامتعا مناخ طسوت هدش ماجنا راک .دومن هراشا دامتعا یتیگ رتکد مناخ طسوت هدش ماجنا یتاقیقحت
 یط ار ناریا یرهش یاهماظن رییغت و شیادیپ هدنیآرف زا یلع_یخیرات یلیلحت ،تسا هدش ماجنا ناریا رد یرهش هکبش
 هب و یفرصم گنهرف و یراد هیامرس داصتقا فرط هب شخرچ شقن ،هلاقم نیا رد یو .تسا هاداد هئارا ریخا یاه هدس
 یگتسباو و هتسناد مهم یبطق یاهاضف داجیا و یرهش هکبش رییغت رد ار اتسور و رهش نوزوم هطبار ندروخ مه
 نیا رد هدش ماجنا تاقیقحت رگید زا.دناد یم هنیمز نیا رد رثوم للع زا ار یناهج یراد هیامرس ماظن هب یراتخاس
 عیزوت یزاس یداعتم یارب یبرجت_یرظن لیلحت ناونع اب زورفهب همطاف مناخ راکرس تاقیقحت هب ناوت یم عوضوم
 یاضف عیزوت ندرک دنمنوناق فده اب هک قیقحت نیا رد یو .درک هراشا ناریا اهرهش متسیس رد تیعمج ییاضف

 رد یرظن هعلاطم اب و تسا هدومن هئارا روشک یرهش هکبش هدنیآ و ینونک تیعضو لیلحت یارب یاه صخاش ،تیعمج
 روشک یرهش متسیس صاخ طیارش لیلحت هب...و ناتسکاپ و ،هیکرت ،دنه ریظن یاهروشک یرهش متسیس صوصخ
 هارمه هب ار یا هدیچیپ داصتقا یعون رصاعم یاه رهش نالک هک تسا داقتعا نیا رب یوراه دیوید.تسا هتخادرپ
 زکارم رب رت مهم یاهرهش نالکو دنتسه طلسم دوخ ذوفن هزوح رب یلحم زکارم یبتارم هلسلس داصتقا نیارد ،دنروآ یم
 یئوکش (189 ،0٩98 یوراه) دناد یم یاصتقا دازام جارختساو بحاصت هجیتن ار یداصتقا تخاس نیا یو رتکچوک
 مکارت .دور یم رامش هب یلصا لماع تیعمج نازیم ،یرهش بتارم هسلس یبای صصختو یریگ لکش رد هک تسا دقتعم

 داجیا رت گرزب زکارم یصصخت یاهدرک راک یارب یدعاسم یاه هنیمز ،بتارم هلسلس حطس نیرتالاب رد تیعمج
 (8٩98 ،319 ،819 ،یئوکش) تسا سکع رب رت کچوک یاهرهش رد هک یلاح رد.دنک یم
  هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم
 ٩0 ات هقیقد 80 و هجرد80 و یلامش ضرع هقیقد63و هجرد٩9ات هقیقد98هجرد19ییایفارغج هدودحم رد نانمس ناتسا
 دروم هقطنم ( 9ص٩198 نانمس یرامآ همانلاس).تسا هدش عقاو چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط هقیقد 9و هجرد
٩3 دودح یتعسو اب ثحب ٬  ور نیا زا و هدش لماش ار روشک یکاخ تحاسم لک زا دصرد 0/3 ،عبرم رتمولیک831
 و ناردنزام ،یلامش ناتسارخ یاهناتسا هب لامش تمس زا ناتسا نیا .دوش یم بوسحم روشک عیسو ناتسا نیمتفه
 نارهت و مق یاهناتسا هب برغ زا و ناهفصا و دزی یاهناتسا هب بونج زا ،یوضر ناسارخ ناتسا هب قرش زا ،ناتسلگ
 ناتسرهش 1 لماش ،نانمس رهش تیزکرم هب نانمس ناتسا ،یروشک تامیسقت نیرخآ ساسا رب .دوش یم دودحم
 دادعت رظن زا رهش 63 نتشاد اب ناتسا .دشاب  یم نادارآ ،هخرس ،یمایم ،رهشیدهم و راسمرگ ،ناغماد ،دورهاش ،نانمس
 ناتسا نیمتفه و تسیب (ناتسهد 89) ناتسهد دادعت و (شخب08) شخب دادعت رظن زا و روشک ناتسا نیمجنپ و تسیب
 .(1398 یرامآ همانلاس) دیآ یم باسح هب روشک
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 0398 یزاسرهشو نکسم :عبنم  ناریا روشک رد نانمس ناتسا تیعقوم 1 هرامش هشقن

 
 0398 یزاسرهشو نکسم :عبنم نانمس ناتسا یاهناتسرهش یسایس تامیسقت 2هرامش هشقن

 قیقحت یاه هتفای

 (5331ات5331) هلاس 03 هرود یط ناتسا یاهرهش یاضف عیزوت و یرهش هکبش تالوحت

 5331لاس رد ناتسا یرهش هکبش و یاضف عیزوت -1
 هک هدوب رفن 38٩83 ناتسا تیعمج لک دادعت ،0998 لاس رد روشک لک نکسم و سوفن یمومع یرامشرس نیلوا رد
 ینیشناتسور هب ینیشن رهش تبسن هک دنا هدرک یم یگدنز ییاتسور طاقن رد رفن 13610 و یرهش طاقن رد رفن ٩10٩3
 یاه لاس یسایس تالوحت .(0998 ،نکسم و سوفن یرامشرس )تسا هدوب دصرد 1/30 و38/69 ربارب بیترت هب
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 یرهش هکبش رد تالوحت ،هدروآ مهارف ار ینیشن رهش دنور ندش رت عیرس تابجوم هک 6998 ههد لیاوا و 6398
  .دشاب  یم رهش 18 یاراد ناتسا 0998 لاس رد .داد هجیتن زین ار ناتسا

 :زا دنترابع 5331 لاس رد ناتسا یرهش هکبش تایصوصخ
 .تسا هتشادن دوجو تیعمج رفن رازه 69 زارتالاب یرهش چیه -8
 .تسا هتشاد دوجو رفن رازه 63 ات08 نیب رهش کی اهنت -3
 (هدنراگن ).دنا هتشاد یریگمشچ قیفوت ناتسا یاهرهش لک هب تبسن اهرهش اتسور دادعت -9

 5431 لاس رد ناتسا یرهش هکبش و یاضف عیزوت -2
 طاقن رد رفن 0069٩ و یرهش طاقن رد رفن 33381 هک هدوب رفن ٩16088 ناتسا تیعمج لک دادعت ،0198 لاس رد
 تسا هدوب دصرد 0/90 و0/09 ربارب بیترت هب ینیشناتسور هب ینیشنرهش تبسن هک دنا هدرک یم یگدنز ییاتسور
 دادعت رظن زا 0998 لاس هب تبسن هک هتشاد دوجو یرهش هطقن 18 لاس نیا رد (0198 ،نکسم و سوفن یرامشرس)
  .تسا هدرکن رییغت

 .تسا هدوب ریز حرش هب 5431 لاس رد ناتسا یرهش هکبش یگژیو
  .تسا هتشادن دوجو لاس نیا رد تیعمج رفن رازه 60 زا رتالاب یرهش چیه -8
 .دراد تیعمج رفن رازه 60 ات 03 نیب رهش ود -3
 (هدنراگن ).دراد تیعمج رفن رازه 68 ریز رهش 88 -9
 5531 لاس رد یرهش هکبش و یاضف عیروت -3
 طاقنردرفن 13101 و یرهش طاقن رد رفن 18600 هک هدوب رفن 383808 ناتسا تیعمج لک دادعت ،0098 لاس رد
 رد .تسا هدوب دصرد 3/٩0 و1/31 ربارب بیترت هب ینیشناتسور هب ینیشن رهش تبسن هک دنا هدرک یم یگدنز ییاتسور
 .دراد دوجو رفن رازه هد ریز رهش 68 و میرادن رفن رازه 60 یالاب رهش زین هرود نیا

 رد تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ناتسا یرهش تیعمج موس کی زا شیب یاهنت هب تیعمج رفن 91٩31 اب دورهاش
 )0098 ،نکسم و سوفن یرامشرس) تسا ناتسا زکرم نانمس رهش هک یتروص

 :تسا هدوب ریز تروص هب هرود نیا رد ناتسا یرهش هکبش یگژیو یلک تلاح رد
  .تسا هتشاد طلست اهرهش ریاس هب تبسن دوخ هب رتشیب تیعمج بذج اب دورهاش رهش -8
  تسا هتشادن تیعمج رفن رازه 60 یالاب رهش هرود نیا رد -3
 (هدنراگن).تسا هتشادن یتوافت لبق هرود هب تبسن اهرهش اتسور دادعت -9
 0098 لاس رد ناتسا یرهش هکبش و یاضف عیزوت -1
 طاقن رد رفن 336068 و یرهش طاقن رد رفن 630608 هک هدوب رفن 98٩003 ناتسا تیعمج لک دادعت ،0098 لاس رد 
 یرامشرس) تسا هدوب دصرد 9/81 و٩/10 ربارب بیترت هب ینیشناتسور هب ینیشنرهش تبسن هک دنا هدوب نکاس ییاتسور
 (0098 ،نکسم و سوفن
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 ییاتسور تیعمج زا یرهش طاقن تیعمج مهس نآ رد هک دوش یم بوسحم ناتسا خیرات رد یفطع هطقن هرود نیا
 .تسا هدوبن نینچ لبق یاه هرود رد هک یلاح رد هتفرگ یشیپ
 لیس ترجاهم بجوم هک ددرگ یم رب 3198 لاس یضارا تاحالصا و یمالسا بالقنا عوقو لیلد هب رما نیا تلع هک
 یرهش هکبش یگژیو یلک روط هب .تسا هدش یرهش تیعمج شیازفا ثعاب هک هدوب رهش هب ناییاتسور زا یمیظع
 :تسا هدوب ریز دراوم لماش هرود نیا رد ناتسا

 .تسا هتشادن رفن رازه 668 زا رتالاب یرهش چیه -8
 .درلد دوجو رفن رازه 0٩ ات 60 نیب رهش ود هرود نیا رد -3
 .تسا هتفاین شیازفا اه رهش دادعت یلو تسا هتفای شیازفا یرهش تیعمج لک دادعت -9
 .تسا هتشادن تیعمج رفن رازه 3 ریز رهش هرود نیا رد -1
 5731 لاس رد ناتسا یرهش هکبش و یاضف عیزوت -5
 طاقن رد رفن 100168 و یرهش طاقن رد رفن ٩31993 هک هدوب رفن 001319 ناتسا تیعمج لک دادعت ،0٩98 لاس رد 
 تسا هدوب دصرد ٩/89 و9/10 ربارب بیترت هب ینیشناتسور هب ینیشنرهش تبسن هک دنا هدوب نکاس ییاتسور
 .(0٩98 ،نکسم و سوفن یرامشرس)

 .تسا هدوب ریز حرش هب 5731 لاس رد ناتسا یرهش هکبش یگژیو
 .تسا هتشاد دوجو تیعمج رفن رازه 668 ییالاب رهش هرود نیا رد راب نیلوا یارب -8
 .تسا هتشاد تیعمج رفن رازه 0٩ات 60 نیب مه رهش کی -3
 .تسا هتشادن تیعمج رفن رازه 3 ریز رهش مه هرود نیا رد- 9
 .تسناد رتگرزب یاه رهش هب کچوک یرهش طاقن نانکاس ترجاهم ناوت یم ار رما نیا تلع
 5331 لاس رد ناتسا یرهش هکبش و یاضف عیزوت -3
 رفن 300611 هک هدوب رفن 31٩310 ناتسا تیعمج لک دادعت ،0198 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامش رس رد
 یاهرهش شنکارپ هشقن .دنا هدوب نکاس ییاتسور طاقن رد (دصرد 9/03) رفن918318 و یرهش طاقن رد (دصرد 1٩/٩)
  (0198 ،نکسم و سوفن یرامشرس) دهد یم ناشن یتیعمج حوطس بسح0198 لاس رد ناتسا

  :زا دنترابع هرود نیا رد ناتسا یرهش یگژیو
 .تسا هتفای شیازفا رهش 08 هب رهش 18 زا اهرهش ادعت -8
 .دنشاب  یمرفن رازه 668 یالاب رهش ود مود رهش ناونع هب نانمس رهش و لوا رهش ناونع هب دورهاش رهش -3
 .تسا هتشادن دوجو لبق یاه هرود رد دراد دوجو رفن رازه03 ات 63 نیب رهش هرود نیا رد اهنت -9

 5331 لاس رد ناتسا یرهش هکبش و یاضف عیزوت -7
 360600 هک هدوب رفن ٩60936٩ ناتسا تیعمج لک دادعت ،0398 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامش رس نیرخآ رد
 سوفن یرامشرس) دنا هدوب نکاس ییاتسور طاقن رد (دصرد 38/63) رفن 101818 و یرهش طاقن رد (دصرد1/3٩) رفن
 .دهد یم ناشن 0998-03 یاهلاس یط رد ار یتیعمج تارییغت دنور 3 هرامش هشقنو (0198 ،نکسم و
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  :زا دنترابع هرود نیا رد ناتسا یرهش یگژیو
 .تسا هتفای شیازفا رهش 63 هب رهش 08 زا اهرهش ادعت -8
 رازه 668 یالاب رهش ود مود رهش ناونع هب دورهاش رهش و لوا رهش ناونع هب نانمس رهش -3

 .دنشاب  یم رفن

 
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  5331-5331 یاهلاس یط رد ار یتیعمج تارییغت دنور 3 هرامش هشقن

 هزادنا – هبتر نوناق لدم زا هدافتسا اب نانمس ناتسا یهرهش بتارم هلسلس ماظن یسررب

 سکیلف .ددرگ یم رب متسیب نرق لیاوا هب یرهش یاه ماظن رد اهرهش هزادنا عیزوت ییایفارغج لیلحت و هیزجت نیلوا
 هطبار نآ هبتر و رهش هزادنا نیب هک داد هئارا ار یرهش هزادنا هبتر نوناق 9838 لاس رد یناملآ نادیفارغج خابرئوا
 فپیز جروج طسوت طسوت اهرهش رد یسررب عون نیا3138 لاس رد (Carter.1981.p.70)دراد دوجو سوکعم
 هب ار یرهش یاههاگتنوکس رگا هک دنک یم نایب فپیز .دیدرگ عقاو یسررب و لمع دروم و یدنب لومرف لماک تروصب

 دودح مود رهش تیعمج مینک بترم یتیعمج هزادنا بیترت
2
 دودح موس هجرد رهش ،لوا رهش تیعمج1

3
 رهش 1

 دودحn رهش هرخالاب و تسخن
n
 و اهرهش تیعمج نیب یگتسبمه دوجو دوب دقعتم وا.دوب دهاوخ لوا رهش تیعمج 1

 هعسوت روشک کی یرهش متسیس هزادنا ره نیاربانب .تسا حرطم یطخ یگتسبمه اب میقتسم طخ تروصب اهنآ هبترم
  (Clark.2000.pp.25-28 ).تسا رت کیدزن لام رن عیزوت هب دنک ادیپ
 (Guerin.1995.pp.551-562 ).درک ناونع ریز حرش هب ناوت یم ار یموهفم نینچ یضایر هطبار
 هدیمان (هزادنا - هبترم نوناق) ،اه رهش زا هعومجم کی لخاد رد نآ هبترم و رهش کی تیعمج نیب میقتسم هطبار نیا

 زا یخرب یاه رهش هعسوت مظن رد دوجو ساسارب هک ار هزادنا – هبترم نوناق ندرک هلومرف هگزنم و نتوین .تسا هدش
 زین ازوسود و تساف .دنا هتسناد فپیز هب بوسنم ،دوب هدش داهنشیپ اه رهش نآ یتیعمج هزادنا اب طابتراردو اهروشک
 رهش زا هدش نزاوتم متسیس کی نمضتم هک ار هزادنا - هبترم عیزوت کی وا هک دننک یم هراشا فپیز لومرف هیجوت رد
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٩98 زورفهب) دشاب  یم لیذ حرش هب هزادنا – هبترم نوناق لومرف .تسا هداد رارق دوخ ثحب و لالدتسا دروم دشاب  یم 1 
  (30ص

R/Pr=P1 

: P1رظن دروم هقطنم رد تسخن رهش تیعمج،  
 Pr: رهش تیعمج ای رظن دروم هبترم رد رهش تیعمج Rما،  
R:هقطنم رد رهش هبترم،  
 .تسا هدش هدافتسا هزادنا – هبتر لدم زا ییاضف نامزاس رد یرهش زکارم ییاضف یرباربان و لداعت مدع لیلحت یارب
 – هبتر مره کی رد اهرهش رارقتسا یبای نامزاس یزاس راکشآ و یتیعمج تاشیارگ یایوگ یدودح ات لدم نیا
  .دوب دهاوخ ناتسا ییاضف نامزاس رد لداعت مدع و لداعت تیاهن رد و یاهزادنا

 
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نیب هک تفرگ هجیتن ناوت یم ناتسا یاهرهش هزادنا هبتر لدم زا زا هدش میسرت یاهرادومن و لوادج هب هجوت اب
 یاهرهش تیعمج عیزوت رد لداعت مدع الماک دعب هب 0098 لاس زا صوصخب دشاب  یمن رارق رب لداعت ناتسا یاهرهش
 تیعمج و هدش هدوزفا الاب یاه هبتر یرهش یعقاو تیعمج رب دعب هب هرود نیا زا هکنیا و دوش یم هدهاشم ناتسا

 هبتر یرهش چیه و هدرک رییغت اهرهش هبتر اه هرود نیا مامت رد.هدش رتمک یلدم تیعمج هب تبسن نییاپ هبتر یرهش
 .تسا هتشادن تباث
  یا هقبط فالتخا دح لدم
 لباق تیعمج دادعت نیرتمک اب و تیعمج دادعت نیرتشیب اب هژیو هب یرامآ یاه لومرف زا هدافتسا اب ،یلمع شور نیا
 .(٩08-918صص1198 ،یوسوم -یرایز) تسا ریز حرش هب لدم یلک راتخاس.دشاب  یم ارجا
 :اهرهش ناسون هنماد نییعت:لوا هلحرم
) 8) R=Max(p)-Min(p)  
 :سج روتسا لومرف زا هدافتسا اب تاقبط دادعت نییعت:مود هلحرم
 (3) K=1+3/3logN 

K:تاقبط دادعت  
N:اه رهش دادعت  
 :یا هقبط فالتخا دح نازیم نییعت :موس هلحرم

(9) K
P

  H= 
 :اهرهش یدنب میسقت و سیرتام لیکشت :مراهچ هلحرم
 :قوف لدم زا هدافتسا اب (0998-01) لاس زا نانمس ناتسا یاهرهش تیعمج هبساحم

=24429 26036-1607 R= 
Log14=4/7 9/9+8 K= 

H
8/4885

5
24429

=
 

 5331-53 یاهلاس رد نانمس ناتسا یاه رهش تیعمج (1) هرامش لودج

یدر
 ف

 اهرهش مان
 

5331 5431 5531 5331 5731 5331 5331 

 ٩030 1031 0331 9939 1618 3٩08 8613 نادارآ 8

 18098 03968 3311 1100 9831 0619 0189 یکناویا 3

 3601 133٩ 1330 8610 0101 0639 0339 ماطسب 9
 06830 66930 16331 ٩0619 1٩8٩8 ٩3898 3631 ناغماد 1

 8033 3363 ٩80٩ 9000 09٩1 9631 ٩881 هخرس 0
 338018 61٩038 01683 83101 01٩19 10689 09633 نانمس 6

 338608 3٩9398 00٩168 6031٩ 91٩31 10٩69 106٩8 دورهاش ٩

 83888 319٩ ٩110 3111 6669 0303 9٩٩3 دازریمهش 1

 3٩011 13039 06٩33 ٩1018 ٩00٩ 93٩1 6309 راسمرگ 3

 3930 1330 ٩130 13٩0 1861 8109 3163 نجم 68

 01113 06683 90108 00918 ٩3068 6083 3683 رهشیدهم 88
 1303 1603 0303 6113 6983 1613 0063 دنمجرایب 38
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 8000 1990 3000 6310 1108 ٩613 8113 جیخ هتالک 98
 0001 1091 8139 63٩3 1108 ٩608 6308 یمایم 18

 ٩100 3803      جابید 08

 8009 9٩٩8      هیریما 08

 ٩330       نیزجرد ٩8

 8801       هنالک 18

 6٩٩9       نایدور 38

 3388       دابآ نهک 63

 0398 نانمس یرادناتسا ییاتسورو یرهش روما رتفد :عبنم

 (5331) لاس یا هقبط فالتخا دح شور قباطم نانمس ناتسا یاهرهش یدنب هقبط(2) هرامش لودج
 اهرهش یماسا لک دصرد اهرهش دادعت یتیعمج یاهورگ فیدر

 نانمس ٩/18 8 60883-09603 1

 دورهاش ٩/18 8 10308-60883 2

3 1٩988-10308 - -  

 رهشیدهم-ناغماد 18/13 3 3301-1٩988 4

 ریاس 31/8٩ 68 ٩608-3310 5

∑  41 001  

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 (5431) لاس یا هقبط فالتخا دح شور قباطم نانمس ناتسا یاهرهش یدنب هقبط (3)هرامش لودج

 اهرهش یماسا لک دصرد اهرهش دادعت یتیعمج یاهورگ فیدر

 دورهاش – نانمس 13/18 3 00803-10689 1

2 30338-00803 - -  

3 31998-30338 - -  

 رهشیدهم - ناغماد 13/18 3 0٩٩1-31998 4

 ریاس 31/8٩ 68 3٩08-0٩٩1 5

∑  18 668  

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (5531) لاس یا هقبط فالتخا دح شور قباطم نانمس ناتسا یاهرهش یدنب هقبط (4)هرامش لودج

 اهرهش یماسا لک دصرد اهرهش دادعت یتیعمج یاهورگ فیدر

 نانمس - دورهاش 13/18 3 00861-91٩31 1

2 ٩3069-00861 - -  

3 33163-٩3069 - -  

 ناغماد 18/٩ 8 8٩388-33163 4

 ریاس ٩0/1٩ 88 1108-8٩388 5

∑  18 668  

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (5331) لاس یا هقبط فالتخا دح شور قباطم نانمس ناتسا یاهرهش یدنب هقبط ( 5 )هرامش لودج

 اهرهش یماسا لک دصرد اهرهش دادعت یتیعمج یاهورگ فیدر

 دورهاش ٩/18 8 11090-6031٩ 1

 نانمس ٩/18 8 01911-11090 2

 ناغماد ٩/18 8 11699-01911 3

 راسمرگ ٩/18 8 31٩٩8-11699 4

 ریاس 31/8٩ 68 6113-31٩٩8 5

∑  18 668  

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 (5731) لاس یا هقبط فالتخا دح شور قباطم نانمس ناتسا یاهرهش یدنب هقبط (3 )هرامش لودج

 اهرهش یماسا لک دصرد اهرهش دادعت یتیعمج یاهورگ فیدر

 نانمس – دورهاش 13/18 3 00٩168- ٩919٩ 1

2 36390-٩9911 -   

 ناغماد ٩/18 8 81191-36390 3

 راسمرگ ٩/18 8 90693-81191 4

 ریاس 31/8٩ 68 0303-90693 5

∑  18 668  

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (5331) لاس یا هقبط فالتخا دح شور قباطم نانمس ناتسا یاهرهش یدنب هقبط ( 7)هرامش لودج

 اهرهش یماسا لک دصرد اهرهش دادعت یتیعمج یاهورگ فیدر

 نانمس – دورهاش 0/38 3 103068-3٩9398 1

2 ٩9861-103068 -   

 ناغماد 03/0 8 ٩9861-08610 3

 راسمرگ 03/0 8 031٩3-08610 4

 ریاس 0٩ 38 9٩٩8-031٩3 5
∑  08 668  

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (5331) لاس یا هقبط فالتخا دح شور قباطم نانمس ناتسا یاهرهش یدنب هقبط ( 3 )هرامش لودج

 اهرهش یماسا لک دصرد اهرهش دادعت یتیعمج یاهورگ فیدر

 نانمس – دورهاش 68 3 819118-338018 8
3 900888-81918 - -  
9 00٩1٩-900888 - -  
 ناغماد -راسمرگ 68 3 ٩13٩9-00٩1٩ 1
 ریاس 61 08 ٩13٩9-3388 0

∑  63 668  

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یا هقبط فالتخا دح لدم زا یلک هجیتن
 هک تسا تیعقاو نیا هدنهد ناشن (0998-0398) یاهلاس لوادج رد یا هقبط فالتخا دح لدمزا هلصاح جیاتن لک رد
 و.دراد دوجو نآ رد یشحاف یرامآ یگتخسگ و درادن دوجو گنهامه و مظن نانمس ناتسا یاهرهش یدنب میسقت رد
 .دنراد رارق مجنپ هدر یتیعمج هورگ رد ناتسا ی رهش طاقن زا دص رد 61 ات 8٩ دودح

  یرهش بتارم هلسلس خرمین تخاس لدم زا هدافتسا اب ناتسا یاهرهش بتارم هلسلس یسررب
 یاه هداد و لماوع شور نیا ندرک هدایپ رد.تسا هدش هدرب راک هب ریراک راوسنارف و لمشنپ پیلیف طسوت لدم نیا
 .داد ماجنا دیاب ار ریز بتارم اهرهش یبتارم هلسلس خرمین میسرت یارب .دوش یم هدرب راک هب رتشیب یرامآ
 یتیعمج یاه رایعم اب اه رهش ییایفارغج مادنا یدنب هقبط-8
 تعسو و تحاسم سایقم هب اه رهش تیعمج دادعت لیدبت-3
 نآ یرامآ طسوتم ندرک صخشم و تعسو و سایقم هب اه رهش ییایفارغج مادنا لیدبت -9
 :ریز هطبار هقیرط زا اه رهش یرامآ دادعت هبساحم-1
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 ناشن P فرح اب هورگ نامه یرهش تیعمج عومجم و N فرح اب ار اه رهش دادعت ،یرهش تاقبط زا کی ره رد
 ترابع هب ،هقبط نامه ییایفارغجTm طسوتم مادنا رد اه رهش دادعت برض لصاح اب تسا ربارب تیعمج ،هدش هداد
  .تشاد میهاوخ رگید
 (8) P = N×Tm 
 ماقرا عومجم فصن اب ینعی) دوش نیزگیاج Tms یرامآ طسوتم مادنا اب دناوت یم لاکشا نودبTm طسوتم مادنا نیمه
  :تشاد میهاوخ تروص نیا رد و (هقبط ره
(3) P = N×Tms 
 نآ و( درک نیزگیاج ار اه رهش یدابآ دادعت ینعی) N، Ns یاج هب ناوت یم N=P/T اب تسا ربارب اه رهش دادعت یتقو
 :تشاد میهاوخ ار هطبار نیا تقو
(9) Ns=P/Tms  
 ه داد ناشن یا هیوازلا میاق هقنزوذ اب یرهش مادنا زا هقبط ره هک یتروص هب ،یرهش بتارم هلسلس خرمین میسرت-0
 هک هقنزوذ عافترا و (T) اهرهش ییایفارغج مادنا زرم نیبم و کیفارگ یضرع روحم رب دومع نآ هدعاق ره هک دوش یم
 دادعت یمیسرت خرمین نیا رد .تسا بسانتمNs و اه رهش یدابآ دادعت اب و تسا هدش هداد ناشن یلوط روحم یور
 یرهش خرمین هک ارچ ،ییایفارغج یاه لیلحت یارب تسا ییانبم یرهش خرمین نیمه اما ،تسین صخشم اه رهش
 هدرتسگ ،یلومعم ،هتسب لکش هس هب هدمآ تسد هب یرهش خرمین .تسا یرهش تاقبط زا کیره تیعمج زا یریوصت

 خر مین تخاس لدم زا هدافتسا اب ار نانمس ناتسا یرهش بتارم هلسلس (031-960صص1098 دیرف ).دوب دهاوخ
 .دشاب  یم ریز تروص هب هک میا هاداد ماجنا یرهش بتارم هلسلس
 یتیعمج یاه رایعم اب اه رهش ییایفارغج مادنا یدنب هقبط:لوا هلحرم

 5331-53 لاس زا نانمس ناتسا یاهرهش یتعمج تاقبط هرامش (3) لودج
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5331 
    8 8 3 68 اهرهش دادعت

    09603 106٩8 18618 318٩3 اهرهش تیعمجدادعت

5431 

 

    3 8 8 68 اهرهش دادعت

    03180 ٩3898 6083 16069 اهرهش تیعمجدادعت

5531 
    3 3 8 3 اهرهش دادعت

    30011 8٩1٩3 ٩00٩ 083٩3 اهرهش تیعمجدادعت

5331 

 

   3 8 8 0 0 اهرهش دادعت

   811918 ٩0619 90699 ٩39٩9 09998 اهرهش تیعمجدادعت

5731 
  8 8 3 8 0 9 اهرهش دادعت

  00٩168 01683 6831٩ 90108 61961 36368 اهرهش تیعمجدادعت

  3 8 3 8 0 0 اهرهش دادعت 5331

  308303 66930 33060 03968 86319 88808 اهرهش تیعمجدادعت
 
5331 

  3 8 3 3 ٩ 0 اهرهش دادعت

  113099 36830 ٩089٩ 36٩13 11611 13363 اهرهش تیعمجدادعت

 0398 ،نکسم و سوفن یمومع یرامشرس :عبنم

 



 354 ...بتارم هلسلس تارییغت زا یلیلحت و یسررب

 
 5331 نانمس ناتسا یرهش بتارم هلساس خرمین میسرت 1 هرامش رادومن

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 5431 نانمس ناتسا یرهش بتارم هلساس خرمین میسرت 2 رامش رادومن

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 5531 نانمس ناتسا یرهش بتارم هلساس خرمین میسرت 3 رامش رادومن

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 5331 نانمس ناتسا یرهش بتارم هلساس خرمین میسرت 4 رامش رادومن



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 164

 
 5731 نانمس ناتسا یرهش بتارم هلساس خرمین میسرت 5 رامش رادومن

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 5331 نانمس ناتسا یرهش بتارم هلساس خرمین میسرت 3 رامش رادومن

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 

 



 864 ...بتارم هلسلس تارییغت زا یلیلحت و یسررب

 
 5331 نانمس ناتسایرهش بتارم هلساس خرمین میسرت 7 رامش رادومن

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هک دهد یم ناشن لکش نیا.دشاب  یم هتسب تروص هب 0998-01-00 یاهلاس یرهش بتارم هلسلس خرمین رادومن لکش
 نمض رد.دراد رارق رفن رازه63-60 هقبط رد تیعمج نیرتشیب یلو دراد رفن رازه 3-0 هقبط رد اهرهش دادعت نیرتشیب
 دادعت هک دهد یم ناشن 0098 لاس یرهش خر مین 1 هرامش رادومن .میرادن رتشیب یتیعمج هقبط راهچ اه هرود نیا رد
 هب یرهش هقبط کی و هدش هدوزفا رفن رازه 68-0 هقبط یاهرهش دادعت رب و هدش هتساک رفن رازه0-3 هقبط رد اهرهش
-668 هقبط رد ار تیعمج نیرتشیب و تسا هدش هقبط جنپ و هتشگ هفاضا لبق هرود یرهش تاقبط هب یرهش تاقبط
 لاس رد Ns5 زا هک ددرگ یم هدهاشم 0٩98 لاس یرهش خرمین 0 هرامش رادومن رد هک روطنامه .میراد رفن رازه 60
 نینچمه.تسا هدش هفاضا هرود نیا رد یرهش هقبط کی هک تسا انعم نادب نیا هدیسر 0٩98 لاس رد Ns6 هب 0098
 هقبط رد اه رهش دادعت هب و هدش هتساک رفن رازه 3-0 هقبط رد اهرهش دادعت زا هک تسا نیا هدنهد ناشن رادومن نیا
 هدنهد ناشن 0 هرامش رادومنرد دشاب  یم Ns6 هقبط رد تیعمج نیرتشیبو .تسا هدش هدوزفا رفن رازه 0-68 ینعی مود
 .تسا هتشگن هفاضا 0٩98 لاس هب تبسن نآ تاقبط دادعت هب هک ددرگ یم هدهاشم .دشاب  یم 0198 لاس یرهش خرمین
 هداد صاصتخا دوخ هی ار تیعمج نیرتشیب هک مشش هقبط اما.دنربارب مه اب مود و لوا هقبط رد اه رهش دادعت اما
 لاس یرهش بتارم هلسلس خرمین ٩ هرامش رادومن .تسا هدش رباربود ابیرقت 0٩98 لاس تیعمج هب تبسن تسا

 شیازفا 0398 لاس رد رهش 63 هب 0198 لاس رد رهش 08 زا اهرهش دادعت یلو دشاب یم 10 و 0٩ لاس دننام زین 0398
 موس و مود ،لوا هقبط رد اه رهش دادعت شیازفا نیا تسا صخشم 3 هرامش لودج رد هک روطنامه تسا هتفای
 هک تفرگ ار هجیتن نیا ناوت یم فلتخم یاهلاس رد یرهش بتارم هلسلس خرمین یاهرادومن نیا زا لک رد.دشاب  یم
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 و اهرهش دادعت رد لداعت مدع و هتفرگن تروص لداعتم تروص هب فلتخم یاه یرامشرس رد اهرهش تیعمج
 .ددرگ یم هدهاشم اهنآ تیعمج
 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
 نیا ئاشنم و دیامن یم داجیا یرهش بتارم هلسلس و هکبش یگنوگچ رد یقیمع تالوحت ،اه رهش درکلمع رد رییغت
 گرزب زکارم اتسار نیمه رد.درک وجتسج یداصتقا لماوع نآ عبت هب و یسایس لماوع رد ناوت یم ار یدرکلمع لماوع
 یاه هاگتنوکس ورهش یتامدخ و یداصتقا یاه تیلاعف یمامت ،تامدخ و اهالاک درب یارب رتشیب هناتسآ نتشاد اب رت
 .تسا هدروآ دوجوب تاناکما زا یرادروخرب رد ییارگاو و سناجت مدع یعونو هتشاد دوخ لرتنک تحت ار رتکچوک
 هجاوم یاهزیخ و تفا اب ریخا هلاس 60 یط رد نانمس ناتسا یاهرهش بتارم هلسلس تفرگ هجیتن ناوت یم لک رد
 رد لداعت مدع و دنک یمن تیعبت هدعاق نیازا ناتسا یاهرهش هک درک هراشا یتسیاب هزادنا هبتر لدم لیلحت رد هدوب

 هب رهش ود نیا .تسا هقطنم حطس رد نانمس و دورهاش یاهرهش طلستزا یکاح هک دراد دوجو ناتسا یرهش هکبش
 ناتسا یاهرهش و هدش تیعمج بذج ثعاب یهافر – یتمدخ و یگنهرف ،یداصتقا – یسایس بسانم یاه هنیمز تلع
 هدنهد ناشن (3) هرامش لودج رد یا هقبط فالتخا دح لدم زا لصاح جیاتن .تسا هدرک رود هزادنا – هبتر نوناق زا ار
 نآ رد یصخشم یرامآ یگتخیسگ و هدوبن مظنم و گنهامه نانمس ناتسا یاهرهش یدنب میسقت هک تسا تیعقاو نیا
 یاهرادومن.دنراد رارق مجنپ هدر یتیعمج هورگ رد ناتسا ی رهش طاقن زا دص رد 61 ات 8٩ دودح و .دراد دوجو
 هک تسا نآزا یکاح هدافتسا دروم یاه لدم زا هلصاح جیاتنو یاه فلتخم یاهلاس رد یرهش بتارم هلسلس خرمین
 و اهرهش دادعت رد لداعت مدع و هتفرگن تروص لداعتم تروص هب فلتخم یاه یرامشرس رد اهرهش تیعمج شیازفا

 یرامآ یگتخیسگ و هدوبن مظنم و گنهامه ناتسا یاهرهش یدنب میسقت نینچمه و ددرگ یم هدهاشم اهنآ تیعمج
 یارب ناسکی یاه تصرف داجیا نینچمه و تامدخ و تاناکما عیزوت لداعت تیاعر اب اهنت .دراد دوجو نآ اد یشحاف
 تسد هنیهب یرهش و یاضف بتارم هلسلس هب ندیسر و و رادیاپ و لداعتم هعسوت هب ناوت یم ناتسا یاهرهش مامت
 و دورهاش یاهرهش رد یداصتقا بسانم یاه تصرف و تامدخ و تاناکما زکرمت اب هارمه تروص نیا ریغ رد .تفای

 .دوب هدنیآ یاهلاس رد نآ دحزا شیب یلداعتمان و ناتسا یرهش بتارم هلسلس یگتخیسگ دهاش یتسیاب نانمس
 عبانم
 تیریدم نامزاس یا هقطنم یزیر همانرب رتفد تاراشتنا ،اههاگتنوکس یدنبحطس و یا هقطنم لیلحت ،9٩98 نارهت ،زیورپ ،ییالجا

  یزیر همانربو

  سموق رشن ایفارغج رب دیکات اب یناسنا ملع رد یملع قیقحت یاه کینکت و یسانش شور ،8198 یریشم .نیسح شیاسآ

 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،ایفارغج رد یملع قیقحت یسانش شور هفسلف1٩98 لاس ،همطاف ،زورفهب

 همان نایاپ (ناتسچولبو ناتسیس ناتسا :یدروم هعلاطم) تیعمج ییاضف عیزوت رد کچوک یاه رهش شقن ،8198 ....ع ،ینم رد یئاباب
 نادهاز ،ناتسچولبو ناتسیس هاگشناد ،ایفارغج دشرا یسانشراک

 18 هرامش مجنپ لاس ریالم ،طیحم شیامآ همانلصف ،ناریارد یا هقطنم یاه یرباربان ،8398 م ،یلاشو ،ج ،.این یلکوت 

 وزپ حرط ،نآ یتآ یزیر همانرب و تفت رهش رد نکسم یفیک و یمک یاه صخاش لیلحت و یسررب 9198 لاس ،نارگید و نیسح ،این تمکح
  دزی1 هعقطنمرون مایپ هاگشناد یشه

 0398 نانمس یرادناتسا ییاتسورو یرهش روما رتفد



 964 ...بتارم هلسلس تارییغت زا یلیلحت و یسررب

 شزادرپ رشن ،ایفارغج مولع دشرا یسانشراک یساسا ثحابم هصالخ ،1198 ،ریلد

  ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،ناریا رب دیکات اب اتسور و رهش لباقتم طباور ،1٩98 لاس ،رغصا یلع ،یناوضر

  نارهت هاگشناد ،33 هرامش ابیز یاه رنه هیرشن ،ناریا رد یرهش تسخن تالوحت یسررب 0198 ،رایدنفسا .تسد ربز

 (یناسنا مولع) ناهفصا هاگشناد یشهوژپ هلجم ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رد یرهش بتارم هلسلس یسررب ،1198 یوسوم هللا تمارک ،یرایز
 رامش مهن لاس

 هاگشناد یناسنا مولع هلجم ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رد یرهش بتارم هلسلس یسررب 1198 لاس ،فجن ریم ،یوسوم ،هللا تمارک ،یرایز
 18 هرامش ،ناهفصا

 نانمس ناتسا یرامآ همانلاس ،تاعالطا ورامآ تنواعم 1198 لاس ،نانمس ناتسا یزیر همان رب و تیریدم نامزا

  نانمس ناتسا یرامآ همانلاس ،تاعالطا ورامآ تنواعم ٩٩98لاس ،نانمس ناتسا یزیر همان رب و تیریدم نامزاس

 تمس تاراشتنا .لوا پاچ.یرهش ییایفارغج رد ون یاه هاگدید.9٩98 ،نیسح ،یئوکش

 یهاگشناد رشن زکرم.مراهچ پاچ ،یرهش داصتقا رب یدمآرد.8198 .دیعس .شوک رد نیدباع

 زیربت هاگشناد ،یسانشرهش و ایفارغج ،1098 ،ی ،دیرف

  3098 لاس لوا پاچ ،زیربت هاگشناد تاراشتنا ،یسانش رهش ییایفارغج ،3198 لاس مجنپ پاچ ،هللادی ،دیرف

 هرود شش یطرد هاشنامرک ناتسا یرهش بتارم هلسلس لیلحت 3398 ح.یدومحم کلمو.ج کلملا ،باهش ،لامک خرس ،م.یمیرک
 83-8صص 33 هرامش مشش لاس ریالم ،طیحم شیامآ همانلصف ،01ات09 یرامشرس

  نارکتبم تاراشتنا ،ناریا یرهش ماظن ییایوپ ،1198لاس/ ،رغصا یلع ،نایرظن
 رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،ناریا یرهش ییایفارغج ،1٩98لاس ،رغصا یلع ،نایرظن

 .39 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،ناریا یاهرهش یبتارم هلسلس ماظن ،(9٩98) ،رغصا ،نایرظن

   .یرهش یزیر همانربو شزادرپ تکرش ،ناراکمهو نایماسح خرف همجرت ،رهش و یعامتجا تلادع 0٩98 ،دیوید ،یوراه
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