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 1هشجین موالیی نصراهلل
 ایران، رشت، اسالمی آزاد دانشگاه، رشت واحد، جغرافيا گروه استاد

 آباد نایممحمد باسط قرشی 

 ایران، رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت، ی روستاییزیر برنامهاستادیار جغرافيا و 

 19/40/2931تاریخ صدور پذیرش:   21/40/2931تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

مهاجرت معکوس پروسه مهاجرت از روستا به شهر و بازگشت به موطن روستايي است. روستاهای ساحلي شهرستان رشت يکي از 

محیطي و اجتماعي  -ترديد اين بازگشت دارای تأثیرات کالبدی مناطقي است که پديده مهاجرت معکوس را تجربه کرده است. بي

 و اجتماعي - اقتصادی های معکوس در تحوالت یل و تبیین پیامدهای مهاجرتبود اما هدف تحقیق حاضر تحلفراواني خواهد 

 - شهرستان رشت طي دو دهه اخیر است. سؤال اصلي مقاله حاضر اين است که تحوالت اقتصادی ساحليروستاهای  فرهنگي

در ابعاد مختلف تا چه حدی متأثر از مهاجرت معکوس بوده و اثرات و پیامدهای  روستاهای منطقه مورد مطالعه فرهنگي و اجتماعي

؟ روش مورد استفاده در اين مقاله روش های معکوس در روستاهای ساحلي منطقه مورد مطالعه چگونه بوده است مهاجرت

هده مستقیم و عکس و پرسشنامه نیز استفاده ها و اطالعات از ابزارهايي مانند مشاای و میداني بوده که برای تکمیل دادهکتابخانه

دهد در صورتي که  نموده و برای تعیین جامعه نمونه از روش مورگان استفاده شده است. نتايج به دست آمده از تحقیق نشان مي

ه روستايي طور حتم خواهند توانست کمک بیشتری به توسع مديران روستايي بتوانند سرمايه حاصل از مهاجرين را جذب نمايند به

، های فرهنگي بحث آسیبمديريت ، از اين رو، مهاجران بر فرهنگ کلي جامعه جديد تأثیرگذار هستندداشته باشند و البته 

نیز بايستي  ها بر فرهنگ مقصد اقتصادی و روانشناختي و نحوه تأثیرپذيری مهاجران از فرهنگ مقصد يا تأثیرگذاری آن، اجتماعي

 مديريت شود.
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 همدقم
 ییارگ رهش هک ارچ ،درک دادملق «ییاتسور یحاون ییارگ رهش» تالاح زا یتلاح ناوت یم ار سوکعم ترجاهم

 یحاون رد یرهش یگدنز یاه هویش و اه هدیا شرتسگ لماش هک تسا یعامتجا یدنیآرف ییاتسور یحاون و اه هموح
 زا .(6٩98 ،وخ هتسارآ)تسا ییاتسور یحاون هب اهرهش زا تیعمج تکرح ،نآ تلاح نیرت صخشم و هدوب ییاتسور
 اهرهش نالک ًااصوصخ اهرهش نوماریپ یاهاتسور اب طابترا رد ًااتدمع سوکعم ترجاهم نایرج یریگ لکش هک اجنآ
 یهاگباوخ یاهاتسور ًااصوصخ) اتسور و رهش یدرکلمع لباقتم طباور بلاق رد روشک رد یدنچ تاعلاطم ،تسا
 .دنا هتخادرپ سوکعم ترجاهم عوضوم هب رصتخم و هدنکارپ تروص هب هک تسا هتفریذپ ماجنا (اهرهش نالک نوماریپ

 لاح رد اکیرمآ رسارس رد یتوافتم یتیعمج تارییغت هک دنتفایرد نایهاگشناد و ناققحم هک ینامز زا لاس 61 دودح
 نیا .دش هدهاشم اکیرمآ یرهشریغ یحاون تمس هب تیعمج صلاخ تکرح 6٩38 ههد رد .درذگ یم تسا عوقو
 هک یرت کچوک یاه عامتجا ،یروابان لامک رد .تسا هدوبن اهرهش نالک هب لصتم یاهرهش هب دودحم دیدج دنور
 ،داشرا)دندرک ادیپ شرتسگ روآ تفگش یتعرس اب ،دندوب هدش هدرپس یشومارف هب هتشذگ نارود زا یراثآ ناونع هب

 0/0 اب ربارب یدشر بیترت هب اکیرمآ یرهش و یرهشریغ یحاون 1٩38 ات 6٩38 یاه لاس نیب رد لاثم یارب .(6٩98
 دنا هدوب دصرد 8/٩8 و 8/1 بیترت هب لبق ی ههد کی رد اهنت ماقرا نیا هک یلاح رد .دنا هتشاد دصرد 1/9 و دصرد
 تروص نیا رد ،تسا سکع تهج رد ترجاهم کی سوکعم ترجاهم هک میریذپب هچنانچ رگا .(0338 ،نودلکسا)
 رد زین و رجاهم یاهراوناخ دصقم هنیمز رد تسا نکمم هکلب ،تسین نگمه تکرح کی تکرح نیا هک مینادب دیاب
 تسا هدش ثعاب اه توافت نیا .(9098 ،دامتعا)دنشاب هتشاد توافت دنا هدش ناکم رییغت هب رجنم هک ییاه هزیگنا هنیمز
 شقن یتنوکس متسیس رد تسا نکمم سوکعم ترجاهم زا ییاه هعومجمریز هک دننک یریگ هجیتن هنوگ نیا یخرب هک
 زین ار ینیشنرهش ـ نورب :ناونع هس ناوت یم رت هدرتسگ تاقیقحت یارب عورش هطقن کی ناونع هب .دنشاب هتشاد
 .دنشاب یم زیامتم رجاهم یاهراوناخ هزیگنا تلع هب لوا هجرد رد اه نآ زا مادکره هک داد رارق هدافتسادروم
 لاثم یارب .تسا هدهاشم لباق یتنوکس متسیس رد نآ عوقو هک تسا یسوکعم ترجاهم عون نیموس «ینیشنرهش دض»
 رد دنراد لیامت هک دندرب راک هب یدارفا فیصوت یارب ار ندوب ینیشنرهش دض ترابع ،(1٩38) رتنپراک و دوو کلب
 .دنا هداد هئارا كرتشم تروص هب زین (3138) فالول و وترولیا هک تسا یفیصوت نیا ؛دننک یگدنز رت کچوک یاهناکم
 یرهش یگدنز کبس شریذپ مدع اب ار یرهش دض تالیامت و دننک یم هفاضا زین ار یسانش هعماج دعب رگید یخرب
 دوش یم (رهش هموح زا رترود هب) نانکاس تکرح ثعاب یرهش دض یاه هزیگنا .(6٩98 ،یاربوا)دننک یم ضرف ناسکی
 بلطم نیا نتخاس نشور اب ار اه نآ فیصوت دنچره .دننک رارف یگدولآ و ماحدزا ،تایلام ،تیانج و مرج زا ات
 لماوع لیلد هب) دنراد ییاتسور طیحم کی رد یگدنز همادا هب لیامت اهنت هن اه نیشنرهش دض هک داد شرتسگ ناوت یم
 یطیارش رد ندرک راک هب لیامت تلع هب دنوش یم بوسحم راک یورین هک ییاه نآ یارب هکلب (هدننک بذج و هدننک عفد
 لماع ،لوا .تسا هتفرگ رارق یرگنزابدروم تایبدا رد ینیشنرهش دض یارب ریغتم هس .دریذپ یم تروص رتمک زکرمت اب
 یگدنز کبس کی یارب وجتسج رگنایب و تسا هدش هجوت نآ هب رتمک هک تسا «اه نیمز تمس هب تشگرب تکرح»
 زا درف یگدنز تیفیک ءاقترا روظنم هب هک تسا یناکم رییغت ،مود .(9098 ،ولمریآ)تسا (افکدوخ بلغا و) دیدج ًاالماک
 ترجاهم ،موس .(1098 ،نامیا) دریگ یم تروص رت کچوک عامتجا کی رد لغش و هاگتنوکس هب یبایتسد قیرط



 315 ...یداصتقا تالوحت رد سوکعم ترجاهم شقن

 یحاون زا رت نسم دارفا تکرح لماش هک دنشاب یم رتشیب تیعوبطم و تینما یوجتسج رد هک تسا یناگتسشنزاب
 رییغت هب رجنم هک یا هکرحم یورین ،دراوم نیا زا مادکره رد .(3098 ،یعیدب)تسا رتمک زکرمت اب یحاون هب رت گرزب
 .تسا یرهشریغ ناکم کی رد یگدنز هبرجت هب لیامت ،تسا هدش ناکم
 انب یترجاهم یاه هزیگنا یانبم رب اهنت ینیشنرهش دض و هدش اجباج ینیشنرهش ،ینیشنرهش نورب یدنب هقبط هس ره
 ترجاهم دصقم هک دنرواب نیا رب یخرب هک یلاح رد .دنا هدش هتفرگ هدیدان صاخ ییاضف یاهرایعم رگید و دنا هدش
 یاه تفرشیپ هک تشاد هجوت دیاب و تسا یهباشم تیمها یاراد لقادح دشابن رادروخرب یرتشیب تیمها زا رگا

 ؛تسا هدش تنوکس لحم باختنا یدازآ رد یهجوت لباق شیازفا ثعاب تاطابترا یژولونکت هنیمز رد هتفرگ تروص
 یلصا هتسه هب کیدزن یاه لحم رد تسا نکمم سوکعم ترجاهم عون هس ره هک دوش یم تشادرب روط نیا ،نیاربانب

 هزیگنا یور رب زکرمت اب ،ناکم یور رب زکرمت یاج هب ،نیاربانب ؛دریذپ تروص اه نآ زا یمک هلصافاب ای گرزب یاهرهش
 ترواجم رد هک ییاتسور رهاظ هب یحاون هب هک ار ینیشنرهش دض نارجاهم ناکم ناوت یم هدننک زیامتم ریغتم ناونع هب
 .(3098 ،یعیدب)درک ظاحل زین ار دنراد رارق رهش نالک زکرم
 یرظن درکیور
 رد ناکسا و نیمزرس کی بیکرت رگید ترابع هب ای و ییایفارغج دحاو ود نیب ییاجباج زا تسا ترابع ترجاهم
 زا فیرعت هب دوخ زاین بسانت هب فلتخم مولع هک تسا یتاملک زا ترجاهم .(1٩8 :٩٩98 ،یودهم) رگید نیمزرس
 هب هجوت اب دارفا یسانش تیعمج ملع رد نینچمه دناهتخادرپ هملک نیا نییبت هب دوخ یاههاگدید دنا هتخادرپ هملک نیا
 هطقن هب هطقن کی زا درف تماقا لحم رییغت زا تسا ترابع ترجاهم ماع روط هب ،یسانش تیعمج رد و اه شرگن
 و للع ،تیهام اما ،تسا هدوب حرطم اه هرود و عماوج همه رد ترجاهم هدیدپ هچرگا .(383 :0٩98 ،یناجنز)رگید
 نازیم و هدش رتشیب تیعمج یناکم كرحت تعرس هکنیا هب هجوت اب .تسین ناسکی فلتخم عماوج رد نآ راثآ
 زا هک تسا نیا رت حیحص و دیامن یم تسردان یعامتجا هدیدپ هباثم هب ترجاهم زا ثحب ،تسا هتفای ینوزف ترجاهم
 یتیعمج تالوحت و رییغت رب رثؤم لماوع هلمج زا .(1098 ،هداز ییاسهل)دوش وگتفگ یعامتجا هلئسم ناونع تحت نآ
 عوضوم ترجاهم هدیدپ .تسا تیعمج تخاس و دادعت رد رییغت یجراخ لماوع نیرت مهم زا هک تسا ترجاهم

 رد نهک یا هقباس عوضوم نیا .تسا هتشاد دوجو نیمز هرک رب ناسنا روضح یاه هظحل نیلوا رد هکلب هدوبن یدیدج
 تبسن یبسن تخانش و یهاگآ بسک زا دعب صاخ ییایفارغج ناکم کی رد رقتسم یاه ناسنا .دراد رشب یگدنز خیرات
 هب یبای تسد یاه هویش نیرتهب زا یکی .دنیآرب اه نآ عفر تهج رد هک دنا هدوب نآ رب هراومه دوخ یاهزاین هب

 .تسا هدوب رگید یاه ناکم هب دوخ تنوکس لحم زا دارفا ترجاهم خیرات لوط رد رشب یاه هتساوخ
 نکاس زا سپ و تسا هتفر رگید یا هطقن هب هطقن کی زا اذغ ندروآ تسد هب یارب و هدوب تکرح رد هشیمه ناسنا

1098 ،یدیحو) تسا هدرک رییغت نآ یاه كرحم و للع اما ،هتفای همادا تکرح نیا زین نایمدآ ندش  دوجو نیا اب .(3:
 نییعت ترجاهم یارب ار یصاخ داعبا کی ره هک دراد دوجو ترجاهم زا یددعتم فیراعت هک تسا رکذ هب مزال
 هتسارآ)تسا هدمآ (تماقا ییاجباج) migratio و migrare یاه هژاو زا نیا هک migration فدارتم ترجاهم .دننک یم

 ،ینادهاز) .تسا یعامتجا طباور متسیس رد لوحت و رییغت زا یعبات ترجاهم تیفک و تیمک .(830 :6٩98 ،وخ
 رد .(08 :1098 ،هداز یئاسهل) دناد یم ییاتسور یاه هدوت ندش یرگراک دنور ار ترجاهم سکانیلوکین .(1 :0098
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 تیعمج زکرم کی زا تسا ترابع اتسور ای هد :تسا هدش فیرعت نینچ اتسور ای هد ناریا رد یضرا تاحالصا نوناق
 زا نانآ تیرثکا دمآرد و دنراد لاغتشا یزرواشک راک هب هد نآ یضارا رد هک هداوناخ یدادعت راک و تنوکس لحم و
 اب هک تسا یعامتجا دحاو اتسور :دیوگ یم یوسنارف سانش هعماج 8دبمار دیسالپ .دوش یم لصاح یزرواشک قیرط
 نیا هب و دراد شقن اتسور یعامتجا ماظن رد یرورض رصنع کی ناونع هب اضف نیا و تسا لباقتم طابترا رد اضف کی
 اتسور .دور رامش هب نآ هدنهد لیکشت یساسا لماوع زا یکی دناوت یم هک تسا یعامتجا دعب یاراد اتسور بیترت
 هجیتن هک دراد دوجو یلحم یا هطبار هد یاضعا نایم ،تسا اضف و یناسنا یاه هورگ لباقتم یاه شنک لوصحم
 روعش ای نادجو یعون هجیتن رد و تسا یلحم و یعمج هظفاح ندش ادیپ بجوم و تسا یخیرات لباقتم یاه شنک
 .دروآ یم دوجو هب یعمج
 ،نیرفآرواب ،نیرفآ لوحت ،ریگارف ،زاسدنمناوت ،از نورد ،نوزوم ،رمتسم ،هبناج همه یدنیآرف ییاتسور هعسوت
 ،یگنهرف یاه ییاناوت و اه تیفرظ نآ بوچراچ رد هک هدوب ناییاتسور یروابدوخ و تکراشم رب یکتم و هدنهد دشر
 هدنهد لکش یاهورین رب رثؤم لرتنک و یونعم و یدام یساسا یاهزاین عفر یارب ییاتسور عماوج یداصتقا و یعامتجا
 اب یناسنا هیامرس هعسوت و) ینیمزرس و یداهن ،یداصتقا ،یعامتجا ،یگنهرف ،یکیژولوکا)یلحم تنوکس ماظن

 ،روشک مورحم قطانم و ییاتسور هعسوت تنواعم)دبای یم یلاعت و دشر اهاتسور رد ینورد یاه تصرف زا یریگ هرهب
 کی هک دندرک حرطم ار یلماعت یریذپ گنهرف لدم ترجاهم هدیدپ لیلحت یارب لدم ناراکمه و سیروب .(0398
 هعماج یریذپ گنهرف تاراظتنا شقن رب مه لدم نیا دیکأت .دهد یم رارق رظندم ار یدنمدوس و ریگارف بوچراچ
 تسا نکمم لدم نیا ساسا رب .دوش یم ذاختا نارجاهم طسوت هک یریذپ گنهرف یاه یریگ تهج هب مه و هدوب نابزیم
 دننامه ،یزاسادج ،یگچراپکی :دننک لامعا نارجاهم هب تبسن ار یریذپ گنهرف درکیور جنپ نابزیم هعماج یاضعا
 دننامه و ییادج ،یگچراپکی ینعی ،تسا یرب هیرظن اب قباطم لوا یریگ تهج هس .ییارگدرف و ییارگرصح ،یدرگ
 یدرکیور یگچراپکی یژتارتسا سیروب هدیقع هب .دنشاب یم ندش یا هیشاح درکیور هب طوبرم رخآ یاتود و ندش
 مه ،نامز مه روط هب هک دنراد ار نیا یگتسیاش نارجاهم دندقتعم نابزیم هعماج نادنورهش هک تسا ریذپ قابطنا
 نیا زا هک ییاه نآ .دننک ذاختا ار دصقم هعماج یلم گنهرف زا ییاه هبنج مه و دننک ظفح ار ناشدوخ یگنهرف ثاریم
 .دور یم شیپ هب ندش یگنهرف دنچ یوس هب یجیردت لماکت کی اب هعماج هک دندقتعم ،دننک یم تیامح یژتارتسا

 ریسم زا نارجاهم یاه گنهرف یزاسادج دندقتعم ،دننک یم تیامح یزاسادج یژتارتسا زا هک نابزیم هعماج نادنورهش
 یدرگ دننامه یژتارتسا رادفرط هک ییاه نآ .دروآ یم ناغمرا هب رت گرزب هعماج یارب ار دوس نیرتشیب ،هعماج یلصا
 .دنراذگب رانک رت گرزب هعماج گنهرف عفن هب ار ناش یردام نیمزرس یثوروم گنهرف نارجاهم ات دنراد لیامت ،دنتسه
 یشم طخ دیاب روشک و هدوب كانرطخ یلم عامتجا یارب نارجاهم و ترجاهم هک تسا دقتعم ییارگ رصح هاگدید
 هار کی اهنت دندقتعم نآ نارادفرط هک ییارگدرف یژتارتسا ماجنارس .دنک لامعا نارجاهم دروم رد ار هتسب یاهرد
 دنشاب هتشاد ار نیا تردق دیاب دارفا اه نآ هاگدید زا و درادن دوجو تیوه هب طوبرم تاعوضوم تیریدم یارب تسرد
 نارجاهم فالخرب .(310 :0663 ،ناراکمه و نوهندوا) دننک باختنا ،تسا دنمدوس ناشرظن هب هک ار یژتارتسا ره ات
 ار یدرگ دننامه یژولوئدیا بلغا نابزیم هعماج یاضعا ،دننک هدافتسا یگچراپکی یژتارتسا زا دنهد یم حیجرت هک

                                                                                                                                                               
1. PlacideRamboud 
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 یاه شزرا زا و تشاذگ رانک ار ناشدوخ یگنهرف و ینابز تازیامت نارجاهم هک دنراد راظتنا و دننک یم هیصوت
 یریذپ گنهرف دنیارف ،رضاح لاح رد ترجاهم تیعضو ساسا رب هک تسا راکشآ .دننک یوریپ نابزیم هعماج یا هتسه
 و تالماعت رد ار دنیارف نیا تارییغت دیاب ام هکلب دریگ رارق یسررب دروم نارجاهم تایبرجت ساسا رب اهنت دیابن
 هک ار یدرف نایم و یهورگ نیب طباور یاهدمایپ دیاب نینچمه .میریگب رظن رد هورگ ود ره نیب هبناج ود یاهدروخرب

 رد دیاب اهدنیارف نیاربانب و میشاب هتشاد رظن رد زین ار تسا رگیدکی اب ود ره نابزیم و رجاهم گنهرف جازتما لصاح
 .(٩338 ،نارگید و سیروب)دنوش هتفرگ رظن رد یگنهرف نیب هنیمز کی
 هعلاطم دروم هقطنم
 لامش رهش نیرت تیعمجرپ و نیرت گرزب نینچمه ،تسا نالیگ ناتسا زکرم و ناریا یاهرهش نالک زا یکی تشر رهش
 هگلج زکرم رد ًاابیرقت .دوش یم بوسحم (ناتسلگ ،نالیگ ،ناردنزام)رزخ یایرد یا هیشاح ناتسا هس نیب رد ناریا
 ایرد حطس زا نآ طسوتم عافترا .تسا عقاو هجرد 08 و ٩9 و هجرد 09 و 31 ییایفارغج لوط رد و هتفرگرارق نالیگ
 رابدور نیوزق یاهرهش زا تشر ،نارهت ریسم و تسا رتمولیک 039 نارهت رهش ات تشر رهش هلصاف .تسا رتم 1
 رتمولیک 60 زا شیب یتعسو اب تشر رهش .دنک یم رذگ دور دیفس ینعی روک دور نیرت مهم رانک زا و ناشول و لیجنم
 دیفس یاتلد یبرغ هیشاح رد و نالیگ هگلج رد نالیگ رهش ،دور یم رامش هب رزخ یایرد هرانک رهش نیرت گرزب عبرم
 رامش هب ناریا نارابرپ قطانم زا و تسا دولآ هم عقاوم یضعب رد و لدتعم تشر یاوه و بآ .تسا هتفرگ رارق دور
 هک تسا یلاح رد نیا و تسا دارگ یتناس هجرد 08 لداعم ًاابیرقت تشر رهش هنالاس ترارح هجرد طسوتم .دور یم

 طسوتم تسا هدش شرازگ زین رفص ریز هجرد 38 لقادح و دارگ یتناس هجرد ٩9 ات ترارح هجرد قلطم رثکادح
 .تسا زور 13 دودح رد لاس لوط رد نادنبخی یاهزور دادعت لدعم و تسا رتم یلیم 0098 رهش نیا هنالاس یگدنراب

 
 https://www.ft.com :عبنم  تشر رهش تیعقوم -1 هشقن

 و هموح مدرم رثکا رهش نیا هب نیرجاهم .تسا ریذپرجاهم یا هقطنم ناریا روشک یاه ناتسا زکارم ریاس دننامه تشر
 ،اه یلاخلخ .دراد ار تشر هب ترجاهم رامآ نیرتالاب لیبدرا ناتسا .دنتسه نالیگ ناتسا یاه ناتسرهش ریاس
 هدمع لیلد لغش و راک ندرک ادیپ .دندرک یم ترجاهم رهش نیا هب رود هتشذگ زا اه یلیبدرا و اه یرهش نیکشم
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 رد ًاامومع نادنزرف اما ،دنراد ار دوخ هژیو گنهرف و نابز ناریپ زونه هزورما هچرگا .تسا هدوب تشر هب نانآ ترجاهم
 زا یرایسب هورگ .تسا رهش نیا هب ترجاهم للع هلمج زا یلاع تالیصحت زکارم دوجو .دندش لح یرهش هعماج
 ترجاهم تشر هب یهاگشناد تالیصحت یارب روشک فلتخم طاقن زا توافتم یاه گنهرف اب رتخد و رسپ نایوجشناد
 ،رقف ،گرزب و کچوک تالحم داجیا .دیدرگ یرایسب ضراوع ندمآ دیدپ بجوم تشر هب ترجاهم .دننک یم و هدرک
 عوقو زا دعب هژیو هب مدرم ترجاهم .تسا هتساوخان ترجاهم ضراوع زا یگمه ...و یرهش کیفارت ندش لفق ،داسف
 .دش رهش تعسو ندش ربارب دنچ بجوم ،یمالسا بالقنا

 
 https://www.jmaterenvironsci.com :عبنم   تشر رهش -2 هشقن

 ییاتسور ییاه ترجاهم -1 لودج
 ییاتسور یاه ترجاهم
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  ناتسا ریاس یاه ناتسرهش  ناتسا یاه ناتسرهش ریاس یرامشرس لحم ناتسرهش تیعمج یلصا بیرض عومجم حرش
 اتسور رهش اتسور رهش اتسور رهش  

 6338 93098 3٩60 0019 ٩1888 11٩98 30601 لک عمج 

 8٩ 609 01 368 980 890 38٩8 هلاس 6-1

 11 100 818 3٩8 391 3188 0669 هلاس-0-3

 ٩1 1٩0 0٩8 193 390 1038 3969 هلاس 68-18

 068 031 318 833 163 3938 1009 هلاس 08-38

 333 8939 819 3368 1983 0618 3103 هلاس 63-13

 0٩9 36٩9 319 181 1893 0183 03٩3 هلاس 03-33

 998 8168 969 810 0008 3138 0000 هلاس-69-19

 1٩ 101 038 089 003 ٩618 ٩119 هلاس 09-39

 31 101 01 1٩8 180 ٩٩3 9333 هلاس 61-11

 30 081 89 ٩0 933 3٩1 9698 هلاس 01-31

 39 939 1٩ 0٩ 119 8٩0 8108 هلاس 60-10

 81 133 8٩ ٩3 063 008 13٩ رتشیب و هلاس 00

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هنومن یاهاتسور رد ههد ود یط رد تیعمج
 یسررب دروم و دندش باختنا هنومن یاتسور 99 تشر ناتسرهش یاهاتسور رد سوکعم ترجاهم یسررب روظنم هب
 یرتمولیک 0 ات هک ییاهاتسور و یلحاس یاهاتسور شخب هس هب یاهاتسور هلئسم رتهب یسررب روظنم هب دنتفرگ رارق
 ناتسرهش یلحاس یاهاتسور ریز لودج رد .دنراد رارق لحاس یرتمولیک 0 زا شیب هک ییاهاتسور و دنراد رارق لحاس
 ود یط رد تیعمج هسیاقم تسا هدش هدروآ یرامشرس هرود ود رد اه نآ تیعمج نازیم و هدش هداد ناشن تشر
 اب شهاک نیا هک تسا هتشاد شهاک 0198 لاس هب تبسن یکدنا اهاتسور تیعمج دهد یم ناشن یرامشرس هرود
 زا شیب تیعمج رانک ابیز یاتسور رد و تسا هدوب دلو و داز شهاک و روشک لک رد تیعمج شهاک هب هجوت
 تسا رتشیب یسررب دنمزاین هک تسا رگید یاهاتسور

 یلحاس یاهاتسور رد ههد ود یط رد تیعمج نازیم -2 لودج
 0398 تیعمج 0198 تیعمج  اتسور ناتسهد شخب

 033 033 درپچ هدنکب یجاح راجبیکشخ
 383 301 نامز درپچ
 089 119 هدنکب ریما
 190 0٩0 هدنکب ریما غاب

 119 019 هلحم شلاط
 ٩91 391 هدنکب یجاح
 3٩0 810 دابآ نیما

 0088 8٩88 خلطا کشخ رانک ابیز دابآ یلع
 9983 1063 رانکابیز

 0368 3338 نانچنوچ 

 ٩19 009 الاب دورفج هناخراپاچ

 0398 و 0198 ،ناریا رامآ زکرم :عبنم

 یسررب دراد رارق تشر رهش یلحاس هقطنم زا یرتمولیک 0 هلصاف رد هک دوش یم هدهاشم ییاهاتسور ریز لودج رد
 كدنا شهاک یاراد ناجیش رسکوب ،وتاتف ،هدون ،دابآ هزات دننام ییاهاتسور هک دهد یم ناشن اهاتسور نیا رد یتیعمج
 .ددرگ یم هدهاشم تیعمج شیازفا اهاتسور ریاس رد اما دنا هدوب تیعمج
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 لحاس زا طسوتم هلصاف اب رد ههد ود یط رد تیعمج نازیم -3 لودج
 0398 تیعمج 0198 تیعمج  اتسور ناتسهد شخب

 3118 1318 هکتشف هناخراپاچ مامخ
 1188 3888 هناخراپاچ
 3٩٩8 1308 ریجباروگ
 108 ٩18 ناجیش رسکوب
 331 983 وتاتف

 101 ٩01 یکسخرس هدنکب یجاح
 ٩13 103 هدکوچ
 011 1٩1 ناتسرهش

 90٩ 183 هدون رانکابیز دابآ یلع
 8٩8 163 دابآ هزات
 0138 0938 دابآ رخف

98 ناریا رامآ زکرم :عبنم  0398 و 01

 نازیم یسررب دنراد رارق یلحاس هقطنم یرتمولیک 0 زا شیب هلصاف رد هک ددرگ یم هدهاشم ییاهاتسور ریز لودج رد
 تاعلاطم یط رد هک یلیالد زا یکی تسا تیعمج شیازفا نازیم هدنهد ناشن ییاتسور قطانم زا کی ره رد تیعمج
 تجوم هک هدوب ناتسرهش زکرم هب تبسن طاقن نیا مک هلصاف دیدرگ صخشم اهاتسور نیا تیعمج شیازفا یارب

 .ددرگ یم هدهاشم تیعمج شیازفا اهاتسور نیا یمامت رد لیلد نیمه هب و هدش زکرم یفاضا تیعمج بذج
 لحاس زا دایز هلصاف اب یاهاتسور رد ههد ود یط رد تیعمج نازیم -4 لودج
 0398 تیعمج 0198 تیعمج اتسور ناتسهد شخب

 1098 3398 ماکوچ رس ریج ماکوچ مامخ
 8108 0188 نیکچاوخ دابآ هزات 
 8038 ٩٩18 نیکچاوخ 
 3188 ٩188 تشد زرم مامخ رس هتک 
 90٩8 83٩8 هسیت 
 1068 8368 داشیوک 
 9988 1388 ناجیش هناخراپاچ 
 1388 ٩168 ناجیش رس هنهد 
 3108 0٩68 رانک هتسار 
 803 399 دور کشخ اشن تشل راجبیکشخ
 ٩308 9308 هاچیل 

 0398 و 0198 ناریا رامآ زکرم :عبنم

 هنومن یاهاتسور رد سوکعم ترجاهم نازیم یسررب
 ترجاهم هدودحم نیا رد تسا هدش هداد ناشن یلحاس یاتسور 88 هب سوکعم ترجاهم نازیم ریز لودج رد
 اتسور نیا رد هتشذگ رد هک هدوب اتسور نیمه هب طوبرم راوناخ 608 هک تسا هدوب راوناخ 80٩ اهاتسور هب سوکعم
60 و دنا هتشگزاب اتسور هب هرابود و هدش جراخ اتسور زا ًاادعب و دنا هدرک یم یگدنز  ییاتسور قطانم ریاس زا راوناخ 8
 یاهراوناخ نازیم هک دهد یم ناشن لوادج ریاس اب لودج نیا رامآ هسیاقم دنا هتفای تنوکس اهاتسور نیا رد یرهش و
 و یلزنا دازآ هقطنم رد راک زراب دوجو ًاالوا ناوت یم ار نآ لیلد هک تسا اهاتسور ریاس زا شیب اهاتسور نیا رد رجاهم
 .تسا هدوب اه هداوناخ لابقتسا بجوم هک دومن رکذ نآ یاوه و بآ و لحاس دوجو مود هبترم رد

 یلحاس یاهاتسور رد ههد ود یط رد یتشگرب و سوکعم ترجاهم یاهراوناخ نازیم -5 لودج

 لک عمج یتشگرب ترجاهم سوکعم ترجاهم اتسور ناتسهد شخب
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 69 68 63 درپچ هدنکب یجاح راجبیکشخ

 60 8 31 نامز درپچ

 63 0 08 هدنکب ریما

 633 08 063 هدنکب ریما غاب

 1 3 3 هلحم شلاط

 00 08 61 هدنکب یجاح

 61 69 68 دابآ نیما

 3 - 3 خلطا کشخ رانک ابیز دابآ یلع

 663 60 608 رانکابیز

 60 38 19 نانچنوچ
 61 68 6٩ الاب دورفج هناخراپاچ

 80٩ 608 860 عومجم  

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 دناهدرک ترجاهم اتسور نیا هب اتسور نیا زا ریغ ییاهاتسور و رهش زا ینعی :سوکعم ترجاهم
 تشگزاب هرابود نالا و هدش جراخ اتسور زا یلیلد ره هب ریخا لاس 68 ای 0 یط هک ینارجاهم :یتشگزاب ترجاهم
 دح رد اهاتسور نیا عقاو رد دنتسه یلحاس قطانم هب تبسن رترود هلصاف رد هک ییاهاتسور ریز لودج رد .دنا هدومن
 یسررب دروم موس هورگ یاهاتسور هب تبسن یفرط زا و هتفرگ هلصاف یمک لحاس زا تروص نیدب دنراد رارق طسو
 ود زا ترجاهم نازیم هک دهد یم ناشن اهاتسور نیا رد قیقحت جیاتن یسررب و دنراد ناتسرهش زکرم زا یرتشیب هلصاف
 نیرجاهم اه نآ زا دصرد 0٩ هک تسا راوناخ 638 نیرجاهم عومجم اتسور 88 نیا رد تسا رتمک رگید یاتسور هورگ
 دنتسه سوکعم نیرجاهم راوناخ 188 و یتشگزاب

 لحاس زا طسوتم هلصاف اب یاهاتسور رد ههد ود یط رد یتشگرب و سوکعم ترجاهم یاهراوناخ نازیم -3 لودج

 لک عمج یتشگرب ترجاهم سوکعم ترجاهم اتسور ناتسهد شخب

 60 63 61 هکتشف هناخراپاچ مامخ

 63 3 88 هناخراپاچ

 08 0 68 ریجباروگ

 98 0 ٩ ناجیش رسکوب

 88 ٩ 1 وتاتف

 68 1 0 یکسخرس هدنکب یجاح

 68 9 ٩ هدکوچ

 38 ٩ 38 ناتسرهش

 0 3 9 هدون رانکابیز دابآ یلع

 08 0 68 دابآ هزات

 38 1 1 دابآ رخف

   188 0٩ 638 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 دنا هدرک ترجاهم اتسور نیا هب اتسور نیا زا ریغ ییاهاتسور و رهش زا ینعی :سوکعم ترجاهم
 تشگزاب هرابود نالا و هدش جراخ اتسور زا یلیلد ره هب ریخا لاس 68 ای 0 یط هک ینارجاهم :یتشگزاب ترجاهم
 دنراد رارق لحاس یرتمولیک 0 زا شیب هلصاف رد هک موس هورگ یاهاتسور رد نیرجاهم دادعت ریز لودج رد .دنا هدومن
 رتشیب مود هورگ یاهاتسور زا یلو هدوب رتمک یلحاس یاهاتسور زا اهاتسور نیا رد نیرجاهم نازیم تسا هدش هدروآ
 نیا زا یرایسب اب هبحاصم یط رد درک وجتسج تشر رهش هب یکیدزن رد ناوت یم ار نآ لیلد نیرت مهم هک تسا
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 اهاتسور نیا رد هناخ تمیق ندوب بسانم و تشر رهش رد اهب هراجا ینارگ ار دوخ تنوکس هدمع لیلد نیرجاهم
 .دندومن ناونع

 لحاس زا دایز هلصاف اب یاهاتسور رد ههد ود یط رد یتشگرب و سوکعم ترجاهم یاهراوناخ نازیم -7 لودج

 لک عمج یتشگرب ترجاهم سوکعم ترجاهم اتسور ناتسهد شخب

 ٩ 8 0 ماکوچ رس ریج ماکوچ مامخ

 90 98 60 نیکچاوخ دابآ هزات

 60 1 31 نیکچاوخ

 03 1 83 تشد زرم مامخ رس هتک

 3  3 هسیت

 03 3 93 داشیوک

 63 - 63 ناجیش هناخراپاچ

 0 3 1 ناجیش رس هنهد

 88 68 8 رانک هتسار

 08 0 3 دور کشخ اشن تشل راجبیکشخ

 68 9 ٩ هاچیل
   008 31 193 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 سوکعم ترجاهم رثا رد هنومن یاهاتسور رد هدش داجیا لغاشم
 مه اما دندرک یم یگدنز اهاتسور رد روشک تیعمج زا دصرد 6٩ دودح یمالسا بالقنا یزوریپ لوا یاه لاس رد
 یروآداز یاهراتفر وگلا زا یدولوم تارییغت نیا و تسا دصرد 69 زا رتمک ییاتسور قطانم نکاس یتیعمج دعب نونکا

 .دریگ یم تاشن دمآرد و یلغش یاه تصرف دوبمک رد نآ یلصا هشیر هک تسا رگید قطانم هب اهاتسور زا ترجاهم و
 ندوب دنک و یلاس کشخ یاهدمایپ ،نکاس تیعمج یزاسدنمناوت و اهاتسور یداصتقا راتخاس هب یهجوت مک
 رد ار اه هداوناخ یدمآرد حطس هک تسا یلماوع زا ییاتسور یاه نوناک داصتقا رد نردم هاگن تیمکاح یاه تسایس
 و ادیپ یاه بیسآ و مروت ،بذاک لغاشم قنور ،اهرهش هب ترجاهم ریس راچان هب و هدرک لزلزت شوختسد قطانم نیا
 زا زین ریخا یاه لاس رد ناتسرهش فلتخم طاقن رد یپ رد یپ یاه یلاس کشخ .تسا هدش ببس ار یعامتجا ناهنپ
 رب میقتسم روط هب یزرواشک یارب یفاک بآ دوبن هک ارچ ،تسا اهرهش هب ییاتسور ناناوج ترجاهم لیالد نیرت یلصا
 اهرهش هب و هدرک اهر ار اهاتسور هداوناخ شاعم نیمأت و یگدنز نارذگ یارب زین نانآ و هتشاذگ رثا اهراوناخ دمآرد
 نآ کسیر نینچمه و دراد یدایز یاه هنیزه رهش رد یلغش تصرف داجیا هکنیا هب هجوت اب دندرک یم ترجاهم
 زا تیامح و تالیهست هئارا و ییاتسور یاه تیفرظ ییاسانش ،یدربراک و نودم یاه یزیر همانرب اب ناوت یم ،تسالاب
 هزوح یاه تیلباق تخانش .درک مهارف اهاتسور هب زین ار یرهش ناناوج بذج هنیمز ییاتسور شخب رد نانیرفآراک
 و قطانم نیا رد لوحت رتسب نآ زا یریگ هرهب اب دیاب هک تسا ییارجا ناریدم تسد رد یدنمشزرا هیامرس ییاتسور
 یارب اهاتسور یمالسا یاهاروش اب یراکمه و لماعت داجیا هقطنم نارایهد .دوش مهارف ار اهاتسور هاگیاج یاقترا

 ،ینارمع تارابتعا بذج ،ییاز لاغتشا ،یداصتقا ینیرفآراک یاه هنیمز رد ناییاتسور ترجاهم هدیدپ زا یریگولج
 هعسوت و ییاتسور یداه حرط یارجا رب تراظن ،ییاتسور مدرم ینامرد و یتشادهب تیعضو هب هژیو هجوت
 اتسور هب رهش لخاد زا یدایز دارفا لاس دنچ تشذگ اب هزورما هک یروط هب دنا هدوب رثؤم ییاتسور یرگشدرگ
 و ینادیم تادهاشم هنومن یاهاتسور رد .دنا هدومن داجیا اتسور حطس رد ار ییاهراک و بسک و هدومن ترجاهم
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 ریز لودج تروص هب نآ حرش هک دنا هدومن یلغاشم داجیا هب مادقا نایئاتسور هک داد ناشن اهاتسور حطس زا دیدزاب
 .تسا

 یلحاس یاهاتسور رد سوکعم ترجاهم یاراد نایئاتسور لاغتشا -3 لودج
 نیرجاهم لغاشم اتسور ناتسهد شخب

 درپچ هدنکب یجاح راجبیکشخ

 یلزنا دازآ هقطنم رد لاغتشا
 یلحاس یرگشدرگ

 نامز درپچ

 هدنکب ریما

 هدنکب ریما غاب

 هلحم شلاط

 هدنکب یجاح

 دابآ نیما

 خلطا کشخ رانک ابیز دابآ یلع

 ینامرد تامدخ – یشورفتسد – كالما رواشم رانکابیز

  نانچنوچ

 یزاس الیو – كالما رواشم الاب دورفج هناخراپاچ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 لحاس زا طسوتم هلصاف اب یاهاتسور رد سوکعم ترجاهم یاراد نایئاتسور لاغتشا -3 لودج

 هدش داجیا لغش عون اتسور ناتسهد شخب

 ینامتخاس یاهراک – یشورف جنرب هکتشف هناخراپاچ مامخ

 زاس و تخاس هناخراپاچ

 ریجباروگ
 دازآ هقطنم

 ناجیش رسکوب

 یرادغرم – یرادماد وتاتف

 - یکسخرس هدنکب یجاح

 هدکوچ

 یزرواشک – یرگشدرگ تامدخ ناتسرهش

 یدیلوت هاگراک هدون رانکابیز دابآ یلع

 یزرواشک – یرگشدرگ تامدخ دابآ هزات

 یزرواشک – یرگشدرگ تامدخ دابآ رخف

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 لحاس زا دایز هلصاف اب یاهاتسور رد سوکعم ترجاهم یاراد نایئاتسور لاغتشا -01 لودج

 هدش داجیا لغش عون اتسور ناتسهد شخب

 ینامتخاس یاهراک – یشورف جنرب ماکوچ رس ریج ماکوچ مامخ

 یزرواشک نیکچاوخ دابآ هزات

 یدیلوت هاگراک – ییاذغ داوم یدنب هتسب نیکچاوخ

 یرگشدرگ تامدخ تشد زرم مامخ رس هتک

 یرادغاب هسیت

 - داشیوک

 - ناجیش هناخراپاچ

 یرگشدرگ تامدخ – ییوراد ناهایگ ناجیش رس هنهد

 یزرواشک رانک هتسار

 - دور کشخ اشن تشل راجبیکشخ

 یراجن – یطارخ هاچیل

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 شهوژپ یاههتفای

 سوکعم ترجاهم یداصتقا یاهدمایپ -
 نیرت مهم زا یکی تسا نیرفآراک کچوک یاه هاگنب داجیا دومن داجیا لاغتشا اهاتسور رد ناوت یم هک یدراوم زا یکی
 رد هیامرس و تباث هیامرس تروص هب اه تیلاعف یلام نیمأت تیدودحم ،طسوتم و کچوک یاه هاگنب هعسوت یاهانگنت
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 یاه هتسب نیودت اب یتلود ناراذگ تسایس و یصوصخ شخب بسانم لماعت مزلتسم نآ یهدناماس هک تسا شدرگ
 رثا یارب اه نآ ییایفارغج زکرمت نازیم ،شخب ره رد اه هاگنب لماعت عون ییاسانش هنیمز نیا رد تسا یلام یتیامح
 یاه شلاچ نیرت مهم زا ،شخبریز ره ساسا رب اه ناتسا رد یلام یتیامح یاه تیولوا صیخشت و تیامح یشخب
 نیا بذج ار نیرجاهم زا لصاح هیامرس دنناوتب ییاتسور ناریدم هک یتروص رد .تسا اه هاگنب عون نیا یلام نیمأت
 هدودحم رد .دنشاب هتشاد ییاتسور هعسوت هب یرتشیب کمک تسناوت دنهاوخ متح روط هب دنیامن کچوک یاه هاگنب
 دایز دح رد نونکات دصرد 0/90 هاگدید زا لاغتشا یور رب نیرجاهم ریثأت نازیم یلحاس یاهاتسور رد هعلاطم دروم
 تسا مک دح رد داصتقا یور رب نیرجاهم ریثأت دصرد 63 زا شیب هاگدید زا و تسا هدوب

 لاغتشا داجیا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -11 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  6 3 9 83 دادعت یلحاس یاهاتسور

 6/668 6/6 6/6 9/٩3 8/3 0/90 دصرد

 99  3 68 18 ٩ دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  8/0 9/69 1/31 3/83 دصرد

 99  3 18 98  دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  800 0010 1039  دصرد

 33  1 ٩9 69 13 دادعت عومجم

 668  1 10٩9 9069 9013 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یارب دمآرد و تایلام ذخا نیاربانب دننک یم تیلاعف اتسور رد نادرگدوخ تروصب اه یرایهد هزورما هکنیا اب هجوت اب
 ٩/0٩ دنا هتشاد سوکعم ترجاهم اتسور هب هک یدارفا لحم یاهاروش و نارایهد تاراهظا هب انب تسا مهم اه نآ
 یمک هلصاف لحاس زا هک ییاهاتسور رد تسا هدوب بوخ ییازدمآرد یلحاس یاهاتسور رد دایز رایسب دح رد دصرد
 دح رد دصرد 1/0٩ تسا دایز هلصاف هک ییاهاتسور رد و دنراد یبوخ ییازدمآرد طسوتم دح رد دصرد 0/٩0 دنراد
 تسا هدش ییازدمآرد اهاتسور یارب طسوتم

 یرایهد یارب ییازدمآرد تایلام ذخا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم-21 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  6 1 88 18 دادعت یلحاس یاهاتسور

 6/668  6/6 3/13 9/99 1/31 دصرد

 99  3 38 88 8 دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  800 00٩0 9099 9 دصرد

 99  1 03 1  دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  8038 100٩ 8038  دصرد

 33  0 30 03 18 دادعت عومجم

 668  0 80 03 18 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 شرتسگ .درادن مزال ینادنچ هنیزه و هدوب هنیزه مک دراوم یرایسب رد ییاتسور یارب هژیو هب اهاتسور رد ییاز لاغتشا
 ناریدم راک روتسد رد مهم نیا دیاب و تسا یرورض اهاتسور رد دمآرد و لغش داجیا روظنم هب ییاتسور یاه ینواعت
 تسا یمهم یاهراک زا نایئاتسور یدیلوت تالوصحم دیرخ نیمضت .دریگ رارق نواعت شخب اب طبترم ناریدم هژیو هب
 بسانم یلحم ،اه هاگشیامن و یلحم یاه هچرازاب تخاس اب هک یا هنوگ هب دشاب هتشاد همانرب نآ یارب دیاب تلود هک
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 شورف یلحم یاه هچرازاب تخاس دیاب تارادا یخرب .دیآ دوجو هب بسانم تمیق هب اه نآ تالوصحم شورف یارب
 یناکم ای و نیمضت مدع یلعف تالکشم نیرت مهم زا یکی اریز دنهد رارق دوخ راک روتسد رد ار نایئاتسور تالوصحم
 .تسا ییاتسور تالوصحم شورف یارب

 یلحم تالوصحم یبایرازاب رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -31 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  1 ٩ 3 98 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668  8/38 3/38 9/٩3 1/39 دصرد

 99  1 18 68 0 دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  8038 1031 9069 3008 دصرد

   88 98 3  دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

   9099 1039 90٩3  دصرد

 33  38 19 13 18 دادعت عومجم

 668  3038 9019 9013 3018 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 و هدوب نیلوئسم و دارفا داقتنا و دقن دروم هک تسا یلاس دنچ نالیگ ناتسا یاهاتسور رد نیمز تمیق شیازفا ثحب
 رد دوش یم هدهاشم نیمز تمیق شیازفا دنا هدش دراو نآ هب نیمز دیرخ یارب نوریب زا دارفا هک ییاهاتسور مامت رد
 هکنیا هب هجوت اب دوش یم هدهاشم نیمز تمیق شیازفا طسوتم دح رد دصرد 60/30 یسررب دروم هدودحم یاهاتسور
 ریاس رد و تسا هتشاد یدایز رایسب شیازفا هتشذگ هب تبسن تمیق دراد دوجو نیمز یاضاقت یلحاس یاهاتسور
 تمیق هک دهد یم ناشن اه خساپ زا دصرد 63 زا شیب عومجم رد ددرگ یم هدهاشم نیمز تمیق شیازفا زین اهاتسور
 .تسا هدوب قطانم ریاس زا شیب یلحاس یاهاتسور رد نیمز تمیق یارب یراذگرثا نازیم تسا هتشاد شیازفا نیمز

 نیمز تمیق شیازفا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -41 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  8 9 9 03 دادعت یلحاس یاهاتسور

 6/668  6/9 8/3 8/3 1/1٩ دصرد

 99   3 1 08 دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668   9/٩3 3/13 0/11 دصرد

 99   0 88 ٩8 دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668   3/08 9099 0080 دصرد

 33  8 ٩8 33 30 دادعت عومجم

 668  8 30٩8 3033 0030 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هک هعماج یلعف طیارش رد و تسا ام ناگتشذگ یگنهرف ثاریم زا یدنمشزرا شخب یتنس یاهرنه و یتسد عیانص
 هعسوت و لاغتشا رد یرثؤم شقن دناوت یم دیآ یم باسح هب نالوئسم هغدغد نیرت مهم لاغتشا داجیا و یراکیب هلاسم
 ار نایئاتسور ترجاهم هلاس نیدنچ یاه یلاس کشخ هک یطیارش رد .دشاب هتشاد یتعنص و یداصتقا ،یرنه ،یگنهرف
 لاغتشا بجوم اهنت  هن هیامرس لقادح اب یتسد  عیانص قنور ،تسا هتشاد یپ رد دمآرد حطس شهاک و یراکیب رثا رب
 هکتشف دننام یاهاتسور رد .دنک یم داجیا ییاتسور یاهراوناخ یارب زین یمهم دمآرد عبنم هکلب دوش یم اهاتسور رد
 و اتسور دوخ رد هک دوش یم دیلوت یدایز یتسد عیانص نارگشدرگ و رگید یاهاتسور دارفا جورخ دورو لیلدب هزورما

 هضرع شهاک رب ترجاهم هک دندقتعم نایوگخساپ زا یرایسب لیلد نیمه هب دسر یم شورفب زین قطانم ریاس
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 یرهش طاقن هب ار دوخ تالوصحم اتسور مدرم هتشذگ رد هکیروطب هدوب راذگریثأت رهش هب یدیلوت تالوصحم
 .دسر یم شورفب اتسور لخاد رد هزورما یلو دندرب یم

 رهش هب یدیلوت تالوصحم هضرع شهاک رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -51 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  0 38 ٩ 3 دادعت یلحاس یاهاتسور

 6/668  3/08 1/09 3/83 9/٩3 دصرد

 99  9 98 ٩8  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  803 1/39 0/80  دصرد

 99  0 ٩8 1 3 دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  3018 0080 3013 800 دصرد

 33  18 31 39 88 دادعت عومجم

 668  8018 1031 9039 8088 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تسا نیا یلصا هلئسم اما تسا هتفرگ رارق ثحب و هجوت دروم هک تسا یثحب اهاتسور رد نیرجاهم یراذگ هیامرس
 دنا هدش نکاس اتسور رد هک یدارفا عقاو رد تسا هدوب مک رایسب هیامرس نازیم رب نیرجاهم یراذگرثا نازیم هک
 یراذگ هیامرس شیازفا بجوم دصرد 0/60 یلحاس یاهاتسور رد دنا هدادن ماجنا اتسور رد ار یصاخ یراذگ هیامرس
 اب یاهاتسور رد و تسا هدوب مک ات طسوتم دح رد مک هلصاف اب یاهاتسور رد یراذگ هیامرس نازیم و تسا هدش
 .تسا هدوب مک ات طسوتم دح رد مه دایز هلصاف

 اتسور رد هیامرس شیازفا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -31 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  6 1 63 0 دادعت یلحاس یاهاتسور

 6/668  6 3/13 0/60 8/08 دصرد

 99 3 08 98 3  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668 800 0011 1039 800  دصرد

 99  68 09 0 8 دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  9099 0001 3018 9 دصرد

 33 3 03 09 03 3 دادعت عومجم

 668 8 8003 9009 8003 803 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 زاغآ و دنور نیا حالصا دهاش ،هدش ماجنا اهاتسور رد هک ییانبریز تامادقا و ییاتسور هعسوت یاه حرط یارجا
 و دنرادروخرب مزال ییانبریز تاناکما زا ام یاهاتسور .تسا هدش ناتسا یاهاتسور زا یرایسب رد سوکعم ترجاهم
 یاه تیلاعف و رادیاپ لاغتشا داجیا یارب مزال تالیهست صاصتخا و تیامح دنمزاین ام دنمناوت نایئاتسور زورما
 مزال تارایتخا تسا یرورض و دراد ار تالیهست قیقد عیزوت و یسررب تیلباق ناتسا نیا .دنتسه یدیلوت و یداصتقا
 اهرهش نالک هب هک یدارفا زا یرایسب .دوش هداد ناتسا یاه کناب و ییارجا یاه هاگتسد هب یلم یاهداهن یوس زا
 یراکیب خرن دبای شرتسگ یهجوت لباق وحن هب روشک رد یزرواشک تاناکما رگا و دنتسه زرواشک دننک یم ترجاهم
 هب مدرم ترجاهم یساسا لیالد زا یکی ،دمآراک لاغتشا دوبن لصا رد .دبای یم شهاک متح روط هب روشک رد زین
 و ینیشنرهش هیور یب دشر ،یتاقبط فاکش شرتسگ ریظن یلماوع رثا رب ینیشن هیشاح .دیآ یم رامش هب اهرهش نالک
 هک تسا ییاه هدیدپ زا یکی ینیشن هیشاح .دریگ یم تروص رتهب یگدنز یارب گرزب یاهرهش هب ناییاتسور ترجاهم



 816 ...یداصتقا تالوحت رد سوکعم ترجاهم شقن

 هب لماوع نیرت یلصا زا یداصتقا لماع ،هدیدپ نیا ندمآ دوجو هب رد و دنتسه ریگرد نآ اب اهرهش نالک زا یخرب نونکا
 بجوم هلاسم نیمه هک دنک بسک یرتشیب دوس زرواشک ات تسا یبسانم هار یزرواشک یلیدبت عیانص .دور یم رامش
 یلصا یاه هنیمز زا یکی و هدوب رادیاپ لاغتشا دنمزاین روشک ناوج تیعمج .دوش یم یزرواشک شخب تیوقت
 روشک یاه ناتسا رد یزرواشک طیارش ندوب مهارف هب هجوت اب .تسا تعنص هزوح هب هجوت ،لاغتشا نیا یزاس مهارف
 رب  نوزفا مه نازرواشک و هتفرگ قنور یزرواشک ،نآ تخاس اب ات دراد دوجو یلیدبت عیانص هب یدنمزاین ًااتعیبط
 ناناوج یارب ار لاغتشا یاهرتسب دناوت یم یدربراک یزیر همانرب کی اب تلود .دنوش دنم هرهب دوخ جنرتسد زا هتشذگ
 .دنک ایهم یبولطم وحن هب موب و زرم نیا

 اتسور رد هداوناخ هافر شیازفا اتسور رد دیلوت شیازفا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -71 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99   1 38 ٩8 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668   8/38 1/09 0/80 دصرد

 99 8 68 68 38  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668 9 9069 9069 1009  دصرد

 99  3 18 0  دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  90٩3 0010 3018  دصرد

 33 8 38 01 69 ٩8 دادعت عومجم

 668 8 8038 0001 9069 801 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 سوکعم ترجاهم یگنهرف – یعامتجا یاهدمایپ
 هاگداز كرت اب نانیشناتسور زا یرایسب و هدش لیدبت یداع رما کی هب ناریا رد هک تسا یا هدیدپ هزورما ترجاهم

 رد یداصتقا طیارش و گنهرف ،نامز اب هک تسا یا هدیچیپ هدیدپ ترجاهم .دنوش یم گرزب یاهرهش یهار دوخ
 و یعامتجا ،یداصتقا ،یاهزاین هب خساپ رد یعامتجا یراگزاس و قیبطت عون کی ناونع هب ترجاهم .تسا طابترا
 .دیآ یم دیدپ یللملا نیب ای و یلم ،یلحم حطس رد و دوش یم یشان یتیعمج تارییغت نایرج زا هک یگنهرف تالوحت
 دارفا زا یدایز دادعت هزورما .تسا اه یراوشد رب ندمآ قیاف یارب ناسنا شالت یاه هار زا یکی ناونع هب ترجاهم

 .دننک یم ترجاهم یدازآ و نکسم ،شزومآ ،یداصتقا طیارش نوچمه هداوناخ و دوخ طیارش دوبهب یارب هعماج
 و یناسنا فلتخم مولع رد هدیدپ نیا لیلد نیمه هب .تسا یگنهرف و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا یا هدیدپ ترجاهم
 ،یگنهرف رظن زا هک دنوش یم هجاوم ییاه طیحم اب نارجاهم اریز ،تسا حرطم مهم یا هلأسم ناونع هب یعامتجا
 رد یدایز تارییغت شریذپ هب روبجم اه نآ هک یروط هب ،دراد توافت نانآ یلبق یگدنز طیحم اب یداصتقا و یعامتجا
 یلک گنهرف رب زین نارجاهم و هدوبن هفرط کی عوضوم نیا .دنتسه یراگزاس ظفح یارب دوخ راتفگ و رادرک ،راتفر
 هوحن و یتخانشناور و یداصتقا ،یعامتجا ،یگنهرف یاه بیسآ ثحب ،ور نیا زا ،دنتسه راذگریثأت دیدج هعماج
 دص و لماک لرتنک هچرگا .تسا حرطم ،دصقم گنهرف رب اه نآ یراذگریثأت ای دصقم گنهرف زا نارجاهم یریذپریثأت
 ییازسب تیمها زا هدیدپ نیا رب حیحص تیریدم ثحب یلو ،دسر یمن رظن هب ریذپ ناکما ،ترجاهم هدیدپ رب دصرد
 ،یداصتقا یاه توافت و یلحم طیارش دیابن ،تسا رکذ لباق ترجاهم یارب هک یتبثم تارثا زا هتشذگ و تسا رادروخرب
 هلمج زا اهروشک زا یخرب رد ،ساسا نیا رب و تشاد رود رظن زا ار رگیدکی اب فلتخم قطانم یگنهرف و یعامتجا
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 یرتشیب تیمها زا (روشک زا جورخ) یجراخ حطس رد هچ و یلخاد حطس رد هچ ترجاهم یفنم تاعبت ،ام روشک
 رظن نایئاتسور لماعت رب نارجاهم ریثأت اب هطبار رد .دریگ رارق نالوئسم یّبدج هجوت دروم دیاب هک تسا رادروخرب
 تارثا زونه تسا هتفرگ لکش یهاتوک نامز تدم یط هدیدپ نیا هکنیا هب هجوت اب تسا طسوتم دح رد نایوگخساپ
 .تسا هدشن صخشم نآ تدمزارد

 نادنورهش اب ناییاتسور لماعت رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -31 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99 3 6 38 98 0 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668 8/0 6/6 1/09 1/39 3/18 دصرد

 99  3 33 3  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  800 ٩000 90٩3  دصرد

 99  0 93 1  دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  3018 ٩030 8038  دصرد

 33 3 1 ٩0 03 0 دادعت عومجم

 668 3 801 00٩0 9003 800 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یرارقرب ،ییاتسور و یرهش قطانم نامرد و تشادهب تیفیک شیازفا ،تعرسرپ تنرتنیا هب ییاتسور قطانم سرتسد
 ای هایگ و لگ شرورپ دننام یگناخ لغاشم دشر ،یلحم عماوج رد یداصتقا تیفرظ داجیا ،یتشادهب بآ هب یسرتسد
 بجوم و ؛تسا هدوب هاگداز هب تشگزاب هب مدرم قیوشت یارب ییاتسور قطانم رد ییارجا یاه همانرب رگید زا چراق

 نایئاتسور یهاگآ شیازفا بجوم رما نیا و هتشاد یرتشیب یهاگآ دنوش یم اتسور دراو اهرهش زا هک یدارفا هدش
 هدوب رثؤم یلحم نامدرم یهاگآ شیازفا رب سوکعم ترجاهم هک دندقتعم دصرد 9/39 هکیروطب ددرگ یم زین نکاس
 یهاگآ شیازفا نازیم دایز ات طسوتم دح رد اهاتسور مامت رد هک دهد یم ناشن یهاگآ شیازفا نازیم هسیاقم تسا
 .تسا هدوب دایز دح رد نامدرم

 یلحم نامدرم یهاگآ شیازفا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -31 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  3 3 18 1 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668  8/0 9/٩3 0/10 8/38 دصرد

 99  8 93 3  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  9 ٩030 90٩3  دصرد

 99   33 68 8 دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668   ٩000 9069 9 دصرد

 33  9 10 ٩9 0 دادعت عومجم

 668  9 0010 10٩9 800 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 شیازفا ار ترجاهم نازیم و هدش نیریاس تبغر بجوم اهاتسور رد دارفا تنوکس تسا نیا دهد یم ناشن جیاتن هچنآ
 ات طسوتم دح رد اتسور هب ترجاهم شیازفا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نالوئسم زا دصرد 69/69 هکیروطب دهد یم
 .تسا ناسکی اهاتسور هبترم هس ره رد نازیم نیا و دنناد یم دایز

 اتسور هب ترجاهم شیازفا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -02 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  0 38 38 9 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668  3/18 1/09 1/09 8/3 دصرد
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 99  0 13 9  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  3018 ٩03٩ 803  دصرد

 99  1 63 0  دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  3013 0060 3008  دصرد

 33  63 00 63 9 دادعت عومجم

 668  3063 0000 3063 9 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یگدنز رهش رد هک یدارفا رتشیب هنومن روط هب تسا توافتم دنا هتفر اتسور هب رهش زا هک ییاهراوناخ فرصم یوگلا
 و داوم ناگدنشورف سوکعم ترجاهم اب ات هدش بجوم رما نیا دننک یم هدافتسا یدنب هتسب یاهالاک زا دننک یم
 هک دنا هدومن نایب دصرد 01/01 دنیامن مادقا زور هب و یدنب هتسب یاهالاک شورف هب مادقا رتشیب ییاتسور یاهالاک
 نازیم هک دهد یم ناشن رامآ هسیاقم هک تسا هدش اهاتسور رتشیب ییارگ فرصم بجوم سوکعم ترجاهم
 هدش ییارگ فرصم شیازفا بجوم اهاتسور مامت رد هک تروص نیدب تسا ربارب ًاابیرقت اهاتسور مامت رد ییارگ فرصم
 .تسا

 اتسور رد ییارگ فرصم شیازفا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -12 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  3 ٩ 63 1 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668  8/0 3/83 0/60 8/38 دصرد

 99  8 93 3  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  9 ٩030 90٩3  دصرد

 99  0 ٩8 3 3 دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  3008 0080 90٩3 800 دصرد

 33  1 ٩1 19 0 دادعت عومجم

 668  801 00٩1 1019 800 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یاه لاس یط رد دوش یم هدز مه رب سوکعم یاه ترجاهم رثا رد لومعم روط هب یگنر کی و ماجسنا ندروخ مه رب
 کنیا و دیدرگ اهاتسور رد ماجسنا و مظن دروخ مه رب بجوم دش جیار اهاتسور رد یرگشدرگ جوم هک ریخا
 نیا رد .دیدرگ اهاتسور رد ماجسنا و مظن ندروخ مه رب بجوم یطابترا لیاسو ریاس نآ عبت هب و سوکعم ترجاهم
 ندروخ مهرب بجوم سوکعم ترجاهم دصرد 3/1٩ هاگدید زا یلحاس یاهاتسور رد هک داد ناشن جیاتن قیقحت
 و تسا هدوب طسوتم دح رد اهاتسور رد ماجسنا ندروخ مه رب مک هلصاف اب یاهاتسور رد تسا هدش اهاتسور ماجسنا
 سوکعم ترجاهم عومجم رد .تسا هدروخ مه رب طسوتم دح رد اهاتسور ماجسنا مه دایز هلصاف اب یاهاتسور رد
 .تسا هدوب یرتشیب تارثا یاراد یلحاس یاهاتسور رد

 اتسور ماجسنا ندروخ مهرب رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -22 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  8 68 38 9 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668 6/6 6/9 9/69 0/٩0 8/3 دصرد

 99  9 93 ٩  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  803 ٩030 3083  دصرد

 99  ٩ 08 3 8 دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  3083 0011 90٩3 9 دصرد

 33  88 31 09 1 دادعت عومجم
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 668  8088 0031 1009 1 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یاهاتسور یموب و یلحم نانکاس تشیعم رب یدایز تاریثأت و ینوگرگد یراک نارجاهم دورو اب هک تسا یعیبط

 رشب رمع خیرات هب ترجاهم هدیدپ هقباس .تسا هتشاذگ یگنهرف ظاحل هب هچ و یداصتقا ظاحل هب هچ ینوماریپ
 و بئاصم زا زیرگ لح هار و دربهار هناگی ار یناکم یاه ییاج هباج و ترجاهم هراومه هیلوا ناسنا .ددرگ یمزاب
 هب بیغرت ار هیلوا رشب هک دندوب یلماوع هلمج زا یناج تینما و كاروخ یروآدرگ .تسا هدید دوخ تالکشم
 .تسا هتفای رییغت یعامتجا و یطیحم تالوحت و نامز بسح رب ترجاهم لکش ،خیرات لوط رد .دندرک یم ترجاهم

 نوگانوگ یاه هدیدپ نایم زا دنناوتب هک تسا هدوب نیا یعامتجا نادنمشیدنا شالت و یعس مهدفه نرق زاغآ زا
 .تشاد نایرج یرظن ثحابم و اه هتفگ بلاق رد ادتبا صحفت نیا .دنبایب ار ترجاهم یعقاو للع ،یداصتقا و یعامتجا
 ریظن یتاعوضوم باب رد ددعتم یاه شسرپ هب خساپ یارب و هدش دراو زین یبرجت تاعلاطم رد ترجاهم ،نآ زا سپ
 هکنیا هب هجوت اب .تفرگ ماجنا ینادیم تاعلاطم ،ترجاهم یاهدمایپ و ترجاهم هدمع لماوع ،نیرجاهم یاه یگژیو
 زئاح ییاتسور عماوج یارب تدمدنلب رد عوضوم نیا ،دنهد یم ترجاهم هب نت رگید ینس هورگ ره زا رتشیب ناناوج
 تیعمج نآ لابند هب و دبای یم شهاک ییاتسور عماوج رد لسن دیلوت ،نانآ ترجاهم اب هک ارچ ؛دوب دهاوخ تیمها
 و یعامتجا رظن زا نینچمه و دوش یم هتساک زین ییاتسور داصتقا و لوصحم دیلوت و دبای یم شهاک اهاتسور رد ایوپ
 هدودحم رد تسا یتارثا یاراد دشاب هک یلکش ره هب ترجاهم نیاربانب .دنوش یم ییاتسیا راچد اهاتسور زین یگنهرف
 نآ نازیم هک تسا هدش هدهاشم یگنهرف تاضراعت اهاتسور هبترم هس ره رد هک دهد یم ناشن جیاتن یسررب دروم
 .تسا دایز دح رد یمین زا رتشیب یلحاس یاهاتسور یارب و تسا دایز ات طسوتم دح رد اهاتسور مامت یارب

 نیرجاهم اب ناییاتسور یگنهرف تاضراعت رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -32 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  6 98 18 3 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668 6/6 6/6 1/39 0/10 8/0 دصرد

 99  1 38 68  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  8038 00٩0 9069  دصرد

 99  0 08 88 3 دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  3008 0001 9099 800 دصرد

 33  3 ٩1 39 1 دادعت عومجم

 668  803 00٩1 1039 1 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 دراد دوجو یفلتخم یاه هیرظن یلحم نامدرم تالیصحت شیازفا رب نآ شقن و سوکعم ترجاهم شیازفا اب هطبار رد
 مدرم تالیصحت شیازفا رب ار سوکعم ترجاهم دایز ات طسوتم دح رد دصرد 63 زا شیب یلحاس یاهاتسور رد اما
 تالیصحت شیازفا بجوم دایز ات طسوتم دح رد سوکعم ترجاهم اهاتسور مامت رد عومجم رد دنناد یم رثؤم یلحم
 .تسا هدش یلحم نامدرم

 یلحم نامدرم تالیصحت شیازفا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -42 لودج

 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  8 18 08 3 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668  6/9 1/31 0/11 8/0 دصرد

 99  9 13 0  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور



 516 ...یداصتقا تالوحت رد سوکعم ترجاهم شقن

 668  803 ٩03٩ 3018  دصرد

 99  9 08 18 8 دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  803 0001 1031 9 دصرد

 33  ٩ 90 09 9 دادعت عومجم

 668  80٩ 0090 1009 9 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هب ؛تسا هدش هداد نانیشناتسور هب فلتخم یاه هزوح رد یا هدرتسگ تامدخ ناریا یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ اما

 لاس رد اتسور 660 و رازه 39 هب 1098 لاس رد اتسور 66٩1 زا یندیماشآ بآ زا رادروخرب یاهاتسور هک یروط
 تدم نیمه رد زکرم 6603 هب زکرم 180 زا ییاتسور ینامرد یتشادهب زکارم دادعت نینچمه .تسا هدیسر 9398
 رد راوناخ رازه 603 و نویلیم کی یارب 9398 لاس رد زین ریاشع و ناییاتسور یعامتجا همیب ششوپ .تسا هدیسر
 رادروخرب یاهاتسور و ییاتسور یاه هار لوط ،یشزرو یاهاضف ،یشزومآ یاهدحاو داجیا رد ،تسا هدش هتفرگ رظن
 هب کچوک یاهرهش لیکشت زا تیامح دیدرت یب .دنا هدوب یریگمشچ شیازفا دهاش اهاتسور زین هکبش قرب و زاگ زا

 یاه نیمز یربراک رییغت ،ناییاتسور هیور یب ترجاهم ،رما نیا رانک رد ،دماجنا یم روشک یاهاتسور ندش یلاخ
 تینما دیدهت رب هوالع دوجوم نازرواشک یگدروخلاس و یزرواشک یارب هدنام یقاب ناییاتسور لیامت مدع ،یزرواشک
 دیاب اذل ؛تشاد دهاوخ هارمه هب روشک یارب ار رگید تالکشم یرایسب و یطیحم تسیز راثآ ،روشک نادنورهش ییاذغ
 و نارایهد زا یرایسب .دوش ماجنا رهش هب اهاتسور لیدبت لیس فقوت یارب یتدم ینالوط یزیر همانرب رتدوز هچره
 رهاظ هب هچرگا دنا هتشادن ینانچ نآ ریثأت اتسور تاناکما رب نارجاهم هک دنتشاد نایب هبحاصم یط رد اتسور نیلوئسم
 یگرزب یاهاتسور رد و تسین دیئات دروم نخس نیا الاب ترجاهم اب یاهاتسور رد اما دومن هیکت نخس نیا هب دیاب
 تسا هدوب راذگرثا نایئاتسور یتشادهب تامدخ رب هاگآدوخان روط هب تسا الاب ترجاهم نازیم هک رانک ابیز دننام

 اتسور شزومآ و تشادهب شیازفا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -52 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99  8 08 98 1 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668 6/6 6/9 0/01 1/39 8/38 دصرد

 99  9 33 1  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  803 ٩000 3013  دصرد

 99  0 08 38  دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668  3008 0011 1009  دصرد

 33  3 90 99 1 دادعت عومجم

 668  8/3 0/90 9/99 1 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تکراشم هک دهد یم ناشن جیاتن دنوش یم هتخانش رجاهم ناونع هب و هدش اتسور دراو هزات هک یدارفا تکراشم هنیمز رد
 طسوتم نیب دارفا نیا زا دصرد 63 زا شیب هک دندقتعم اتسور نارایهد و هدوب بوخ اتسور یاهراک ثحب رد دارفا نیا
 دنراد تکراشم اهراک رد دایز رایسب ات

 اتسور رد تکراشم شیازفارب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -32 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99   08 98 0 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668 6/6 6/6 0/01 1/39 3/08 دصرد

 99  9 13 0  دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  803 ٩03٩ 3018  دصرد

 99  9 68 18 3 دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور
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 668  803 9069 0010 800 دصرد

 33  0 31 ٩9 ٩ دادعت عومجم

 668  800 0031 10٩9 80٩ دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 و نانادیفارغج زا یا هدع .دسر یم حیسم دالیم زا لبق لاس 6663 هب ناریا رد اتسور داجیا .تسا ناریا نودم خیرات

 هویش هب نآ زا شیپ هک یناسنا مک یاه هورگ نتفای ناکسا زا هیلوا یاهاتسور هک دنرواب نیا رب ییاتسور ناسانش هعماج
 دالیم زا لبق نرق 68 دودح هب ناریا رد اهاتسور نیلوا .تسا هتفرگ لکش ،دندرک یم شاعم رارما راکش و یروآدرگ
 نیا ،ناریا رگید قطانم رد اهاتسور یریگ لکش اب .تسا هتفرگ لکش ناتسزوخ لامش یحاون و سرگاز یاه هنماد رد
 فلتخم یحاون نیب طابترا مدع لیلد هب یلو .دندرک زاغآ ار دوخ یتشیعم و یداصتقا ،یعامتجا تالوحت اهاتسور
 .دنا هتشاد یدنک دنور تالوحت نیا ،ییاتسور

 1089 لداعم ینعی رفن نویلیم 0 هب کیدزن نایم نیا زا هک دوب رفن نویلیم 38 هب کیدزن 0998 لاس رد روشک تیعمج
 لیکشت ناییاتسور ار روشک تیعمج دصرد 0010 لداعم ینعی رفن نویلیم 98 زا شیب و یرهش تیعمج دصرد
 شیب هب ینیشن رهش مهس هک دش مالعا رفن نویلیم 0٩ زا شیب اهرامآ قبط روشک تیعمج 0398 لاس رد اما ؛دنداد یم
 رد ناهج یاهروشک نیرت عیرس زا یکی ناریا .تسا هدیسر دصرد 0013 هب زین ناییاتسور مهس و دیسر دصرد 108٩ زا
 یدوبان نیمه یدیلوت داصتقا یدوبان لماوع نیرت مهم زا یکی ناسانشراک هاگدید زا .تسا هدوب ینیشنرهش دشر
 و یتلود تارادا رد اه نآ بذج و اهرهش هب ناییاتسور هدرتسگ ترجاهم تازاوم هب تقیقح رد .تسا اهاتسور
 هکلب ؛تسا هتشاد یهجوت لباق شزیر یزرواشک ریظن یدیلوت یاه هفرح هب نالغاش دادعت اهنت هن یتامدخ لغاشم
 راک زا زین هدرکن ترجاهم ناییاتسور دش ثعاب رهش هب اهاتسور لیدبت و یزرواشک یاه نیمز یربراک رییغت
 نیا ًاالومعم یلو دنوش راک هب لوغشم سیسأتلا دیدج یاهرهش یرادا و یتامدخ لغاشم رد و هدیشک تسد یزرواشک
 نارایهد زا دصرد 0/90 رظن زا رما نیا هک دنوش یم نکاس اهاتسور رد اهب هراجا ندوب نورگ لیلد هب نایئاتسور
 طسوتم هلصاف اب یاهاتسور رد تسا هدش اهاتسور یرادیاپ و تینما شیازفا بجوم سوکعم ترجاهم هک دندقتعم
 هجوت اب عومجم رد تسا هدش رتمک ریثأت نیا دایز هلصاف اب یاهاتسور رد و تسا هدوب راذگریثأت طسوتم دح رد مه
 .تسا هدش رتشیب مه یراذگرثا نازیم تسا هدوب دایز یلیخ نیرجاهم نازیم یلحاس یاهاتسور هکنیا هب

 

 

 اتسور رد یرادیاپ و تینما شیازفا رب سوکعم ترجاهم ریثأت نازیم -72 لودج
 عومجم مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 99 8 9 9 83 0 دادعت یلحاس یاهاتسور

 668 6/9 8/3 8/3 0/90 3/08 دصرد

 99  3 63 ٩ 1 دادعت لحاس زا مک هلصاف اب یاهاتسور

 668  800 0060 3083 8038 دصرد

 99 3 3 0 98 1 دادعت دایز هلصاف اب یاهاتسور

 668 90٩3 800 3008 1039 8038 دصرد

 33 68 ٩ 13 81 98 دادعت عومجم

 668 8/68 8/٩ 9/13 1/81 8/98 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 716 ...یداصتقا تالوحت رد سوکعم ترجاهم شقن

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 لاح رد اکیرمآ رسارس رد یتوافتم یتیعمج تارییغت هک دنتفایرد نایهاگشناد و ناققحم هک ینامز زا لاس 61 دودح
 دنور نیا .دش هدهاشم اکیرمآ یرهشریغ یحاون تمس هب تیعمج صلاخ تکرح 6٩38 ههد رد .درذگ یم تسا عوقو
 ناونع هب هک یرت کچوک یاه عامتجا ،یروابان لامک رد .تسا هدوبن اهرهش نالک هب لصتم یاهرهش هب دودحم دیدج
 نیب رد لاثم یارب .دندرک ادیپ شرتسگ روآ تفگش یتعرس اب ،دندوب هدش هدرپس یشومارف هب هتشذگ نارود زا یراثآ
 دصرد 1/9 و دصرد 0/0 اب ربارب یدشر بیترت هب اکیرمآ یرهش و یرهشریغ یحاون 1٩38 ات 6٩38 یاه لاس
 هک میریذپب هچنانچ رگا .دنا هدوب %8/٩8 و %8/1 بیترت هب لبق ی ههد کی رد اهنت ماقرا نیا هک یلاح رد .دنا هتشاد
 تکرح کی تکرح نیا هک مینادب دیاب تروص نیا رد ،تسا سکع تهج رد ترجاهم کی سوکعم ترجاهم
 ناکم رییغت هب رجنم هک ییاه هزیگنا هنیمز رد زین و رجاهم یاهراوناخ دصقم هنیمز رد تسا نکمم هکلب ،تسین نگمه
 ییاه هعومجمریز هک دننک یریگ هجیتن هنوگ نیا یخرب هک تسا هدش ثعاب اه توافت نیا .دنشاب هتشاد توافت دنا هدش
 تاقیقحت یارب عورش هطقن کی ناونع هب .دنشاب هتشاد شقن یتنوکس متسیس رد تسا نکمم سوکعم ترجاهم زا
 دروم زین ار ینیشنرهش دض و هدش اجباج ینیشنرهش ،(ینیشن هموح) ینیشنرهش ـ نورب :ناونع هس ناوت یم رت هدرتسگ
 .دنشاب یم زیامتم رجاهم یاهراوناخ هزیگنا تلع هب لوا هجرد رد اه نآ زا مادک ره هک داد رارق هدافتسا
 لاثم یارب .تسا هدهاشم لباق یتنوکس متسیس رد نآ عوقو هک تسا یسوکعم ترجاهم عون نیموس «ینیشنرهش دض»
 رد دنراد لیامت هک دندرب راک هب یدارفا فیصوت یارب ار ندوب ینیشنرهش دض ترابع ،(1٩38) رتنپراک و دوو کلب
 .دنا هداد هئارا كرتشم تروص هب زین (3138) فالول و وترولیا هک تسا یفیصوت نیا ؛دننک یگدنز رت کچوک یاه ناکم
 یرهش یگدنز کبس شریذپ مدع اب ار یرهش دض تالیامت و دننک یم هفاضا زین ار یسانش هعماج دعب رگید یخرب
 .دننک یم ضرف ناسکی
 و ماحدزا ،تایلام ،تیانج و مرج زا ات دوش یم (رهش هموح زا رترود هب) نانکاس تکرح ثعاب یرهش دض یاه هزیگنا
 اه نیشنرهش دض هک داد شرتسگ ناوت یم بلطم نیا نتخاس نشور اب ار اه نآ فیصوت دنچره .دننک رارف یگدولآ
 یارب هکلب (هدننک بذج و هدننک عفد لماوع لیلد هب) دنراد ییاتسور طیحم کی رد یگدنز همادا هب لیامت اهنت هن
 .دریذپ یم تروص رتمک زکرمت اب یطیارش رد ندرک راک هب لیامت تلع هب دنوش یم بوسحم راک یورین هک ییاه نآ
 تمس هب تشگرب تکرح» لماع ،لوا .تسا هتفرگ رارق یرگنزاب دروم تایبدا رد ینیشنرهش دض یارب ریغتم هس
 بلغا و) دیدج ًاالماک یگدنز کبس کی یارب وجتسج رگنایب و تسا هدش هجوت نآ هب رتمک هک تسا «اه نیمز
 لغش و هاگتنوکس هب یبایتسد قیرط زا درف یگدنز تیفیک ءاقترا روظنم هب هک تسا یناکم رییغت ،مود .تسا (افکدوخ
 تیعوبطم و تینما یوجتسج رد هک تسا یناگتسشنزاب ترجاهم ،موس دریگ یم تروص رت کچوک عامتجا کی رد
 ،دراوم نیا زا مادک ره رد .تسا رتمک زکرمت اب یحاون هب رت گرزب یحاون زا رت نسم دارفا تکرح لماش هک تسا رتشیب
 .تسا یرهشریغ ناکم کی رد یگدنز هبرجت هب لیامت ،تسا هدش ناکم رییغت هب رجنم هک یا هکرحم یورین
 انب یترجاهم یاه هزیگنا یانبم رب اهنت ینیشنرهش دض و هدش اجباج ینیشنرهش ،ینیشنرهش ـ نورب یدنب هقبط هس ره
 ترجاهم دصقم هک دنرواب نیا رب یخرب هک یلاح رد .دنا هدش هتفرگ هدیدان صاخ ییاضف یاهرایعم رگید و دنا هدش
 یاه تفرشیپ هک تشاد هجوت دیاب و تسا یهباشم تیمها یاراد لقادح دشابن رادروخرب یرتشیب تیمها زا رگا
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 ؛تسا هدش تنوکس لحم باختنا یدازآ رد یهجوت لباق شیازفا ثعاب تاطابترا یژولونکت هنیمز رد هتفرگ تروص
 یلصا هتسه هب کیدزن یاه لحم رد تسا نکمم سوکعم ترجاهم عون هس ره هک دوش یم تشادرب روط نیا ،نیاربانب

 یور رب زکرمت اب ،ناکم یور رب زکرمت یاج هب ،نیاربانب ؛دریذپ تروص اه نآ زا یمک هلصاف اب ای گرزب یاهرهش
 رد هک ییاتسور رهاظ هب یحاون هب هک ار ینیشنرهش دض نارجاهم ناکم ناوت یم هدننک زیامتم ریغتم ناونع هب هزیگنا
 .درک ظاحل زین ار دنراد رارق رهش نالک زکرم ترواجم
 رد و یتخانش موب ،یداصتقا ًااتدمع ییاتسور یحاون هب یتشگزاب ترجاهم لیالد هک تسا نآ زا یکاح تاعلاطم یسررب
 سوکعم ترجاهم زا یرگید خنس ناریا رد سوکعم ترجاهم تسا یروآدای هب مزال .تسا یگدنز تیفیک اب طابترا
 یایند هب یرهش زکارم رت گرزب تالکشم زا ًااتدمع اهرهش نینکاس هتفرشیپ یاهروشک رد ،تسا هتفرشیپ یاهروشک رد
 یاه تصرف هب یسرتسد ًااتدمع موس ناهج یاهروشک رد اما ،دنوش یم هداد قوس هیشاح رت ملاس و رت هرادا لباق
 در هچنانچ .ددرگ یم ییاتسور یاه هاگتنوکس هب اهرهش زا تیعمج ییاج هباج بجوم ...و رت نازرا نکسم ،یلغش
 تیلاعف و راک لحم هب یکیدزن و اتسور رد تمیق نازرا نکسم و نیمز نیمأت روشک رد هدش ماجنا تاقیقحت بلغا
 .تسا هدش حرطم یتشگزاب و سوکعم یاه ترجاهم یریگ لکش للع نیرت مهم ناونع هب
 یخرب رد سوکعم ترجاهم ات هدش ببس یا هیشاح قطانم رد هناخ تمیق دشر و رهش رد یگدنز یاه هنیزه شیازفا
 هقطنم 661 ،6398 لاس رد یزاسرهش و هار ترازو ماقم مئاق مالعا ساسا رب .دریگب لکش ناریا یرهش قطانم

 هتشاد یدوعص دنور زین طاقن نیا رد کلم تمیق دهد یم ناشن اهدروآرب .تسا هدش ییاسانش ناریا رد یا هیشاح
 .دنا هدش رادروخرب تلافسآ هار زا روشک ناییاتسور یرفن نویلیم 83 تیعمج زا رفن نویلیم 18 زا شیب .تسا

 هار ،راوناخ 63 زا شیب ینعی رفن 668 هب کیدزن تیعمج اب یاهاتسور مامت رد هک تسا نیا تلود یلصا یاه تسایس
 زاین هار هب یزرواشک یاه تیلاعف .دنک یم کمک روشک داصتقا هعسوت هب ییاتسور هار هعسوت .دوش یم هدیشک تلافسآ
 رد یگدنز یالاب یاه هنیزه رگید یوس زا .دبای یم شهاک لقنو لمح یاه هنیزه اه هار شرتسگ تروص رد و دراد
 هدشداجیا یاه هنیمز روشک یاه هار هعسوت اب .دنک یم لیمحت ییاتسور رجاهم تیعمج هب ار ییاهراوشد یرهش قطانم
 یاهاتسور رد بیترت نیا هب .ددرگزاب دوخ یاتسور هب مهزاب وا ،اهرهش رد ییاتسور درف لاغتشا تروص رد یتح ات
 ییاتسور قطانم رد اه هار هعسوت نازیم .دننک یگدنز اتسور رد و دننک راک رهش رد دنناوت یم یرهش قطانم هب کیدزن

 تدش هب رهش هب اهاتسور زا ترجاهم دنور هتشذگ ههد هس یط .تسا هتشاد یریگمشچ شیازفا هتشذگ یاه لاس یط
 تفا اب اهاتسور رد یفاب یلاق دننام ییاز لاغتشا روما دهد یم ناشن ناریا رامآ زکرم یاهدروآرب .تسا هتفای شرتسگ
 شهاک رفن رازه 61 هب رفن رازه 638 زا ییاتسور نافاب شرف دادعت زاریش رد اهنت .تسا هدوب هجاوم یدصرد 60
 .تسا هدش سوکعم ترجاهم هب رجنم روشک یرهش قطانم رد یناموت رازه 668 و نویلیم کی رقف طخ .تسا هتشاد
 ،میلقا ،یفارگوپوت نوچ مه ییایفارغج ددعتم لماوع و تسین ناسکی هجو چیه هب ناریا یاهاتسور رد تیعمج عیزوت 
 ناریا برغ یاهاتسور هک یروط هب .تسا رثؤم نآ یگدنکارپ رد ...و گنهرف ،تشیعم عون ،بآ نازیم ،كاخ عون
 هنکس زا یلاخ ریخا یاه ههد یط هک ییاهاتسور دادعت هب هجوت اب عومجم رد .تسا یقرش یاهاتسور زا رت تیعمجرپ

 شیارگ رورم هب ییاتسور تیعمج و هدش هتساک کچوک یاهاتسور دادعت زا یلک روط هب هک تفرگ هجیتن ناوت یم هدش
 یخرب لیدبت و گرزب یاهاتسور ندش تیعمج رپ دوجو اب .تسا هتشاد تیعمج رپ یاهاتسور رد یگدنز هب یرتشیب
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 هدش هدوزفا اهاتسور نیا تیعمج و دادعت هب جیردت هب و هتفاین شهاک گرزب یاهاتسور دادعت ،رهش هب اهاتسور نیا زا
 .تسا
 یکاح كرادم و دهاوش یمامت ،دریگ یم تروص یعیبط ثداوح ای و یسایس لئاسم رثا رد هک اه ترجاهم یخرب زج 
 نآ زا رت نییاپ هک دراد دوجو رقف زا یا هنماد و حطس .دننک یم ترجاهم هک دنتسین دارفا نیرتریقف نیا هک تسا نآ زا
 رد نارجاهم تیامح و رفس یاه هنیزه یارب یتاناکما هب زاین ترجاهم دوخ نآ رب هوالع و تسین رودقم ترجاهم
 یهورگ زا دننک یم ترجاهم هک یناییاتسور رتشیب .دراد ،دننک ادیپ یتقو  هراپ ای تقو مامت راک هک ینامز ات دصقم
 نوچ و ؛دننک یم ترجاهم رهش هب رتهب تاناکما هب ندیسر یارب و دنراد یبوخ یداصتقا تیعضو اتسور رد هک دنتسه
 یارب یتیعقوم رهش هب ترجاهم زا سپ و تسا هدوب یرادماد و یزرواشک ،یرادغاب اتسور رد اه نآ بلغا صصخت
 لوغشم یتسد یاهراک رد رتشیب و دنوش یمن یصصخت یاه تیلاعف دراو تاقوا رتشیب رد درادن دوجو اه نآ صصخت
 یلو ،دنکن ادیپ مه ار دوخ لائدیا لغش ،درف دیاش و درادن یقرف اهاتسور اب یدمآرد حطس رظن زا هک دنوش یم راک هب
 ناوج ،نیزگ درم ناریا رد رهش هب اتسور زا ترجاهم .دزاسب طیارش اب تسا روبجم ٬هدرک ترجاهم هک نیا تلع هب
 نایم .دوش یم ماجنا یدرف تروص هب ًاابلاغ ناییاتسور یاه ترجاهم .تسا نیزگ داوس اب و نیزگ درجم ،نیزگ
 کی رتشیب یرهش - ییاتسور یاه ترجاهم .دراد دوجو سوکعم ی هطبار ترجاهم و یعارز نیمز تحاسم
 شیارگ ًاالثم .تسا توافتم روشک فلتخم قطانم رد ییاتسور تیعمج یئاجباج و ترجاهم هتبلا تسا یا هلحرم

 اریز ،دنا هدش تختیاپ نوماریپ و نارهت ناتسا رد گرزب رایسب یاهاتسور شیادیپ بجوم نارهت رهش هب روشک تیعمج
 یهاگباوخ زکارم ناونع هب اهاتسور نیا و تسا راوشد ددعتم لیالد هب نارجاهم زا یرایسب یارب نارهت رهش رد ناکسا
 .دنبای یم هعسوت و دشر و دنیآ یم دوجو هب رهش هیشاح رد
 ای و یتخانش موب ،یداصتقا ًااتدمع ییاتسور یحاون هب یتشگزاب ترجاهم لیالد هک تسا نآ زا یکاح تاعلاطم یسررب
 رد سوکعم ترجاهم زا یرگید لکش ناریا رد سوکعم ترجاهم هوالع هب .تسا یگدنز تیفیکاب طابترا رد
 یایند هب یرهش زکارم رت گرزب تالکشم زا ًااتدمع اهرهش نینکاس هتفرشیپ یاهروشک رد ،تسا هتفرشیپ یاهروشک
 یاه تصرف هب یسرتسد ًااتدمع موس ناهج یاهروشک رد اما ،دنوش یم هداد قوس هیشاح رت ملاس و رت هرادا لباق

 .ددرگ یم ییاتسور یاه هاگتنوکس هب اهرهش زا تیعمج ییاج هباج بجوم لیالد رگید و رت نازرا نکسم ،یلغش
 و راک لحم هب یکیدزن و اتسور رد تمیق نازرا نکسم و نیمز نیمأت روشک رد هدش ماجنا تاقیقحت بلغا رد هکنانچ
 ،دیدرت نودب .تسا هدش حرطم یتشگزاب و سوکعم یاه ترجاهم یریگ لکش للع نیرت مهم ناونع هب تیلاعف
 یتح و اهاتسور زا رجاهم یاه تیعمج رارقتسا یاه نوناک نیرت مهم هلمج زا گرزب یاهرهش نوماریپ یاهاتسور
 هب گرزب رهش اب یتسیزمه و ترواجم زایتما زا یرادروخرب لیلد هب اهاتسور نیا ؛دیآ یم رامش هب کچوک یاهرهش
 صوصخب و یگدنز طیارش ینازرا تیزم زا اه تخاسریز و تامدخ زا یدنم هرهب و یلغش یاه تصرف داعبا رد هژیو
 زا هنوگ نیا رد تیعمج ی هیور یب دشر زاس هنیمز اعبت و هدوب دنم هرهب نکسم ای نیمز دیرخ یتح ای و نکسم ی هراجا
 فادها زا رثأتم رسمار و نباکنت یاهرهش یاهاتسور هب سوکعم یاه ترجاهم دشر رد رثؤم لماوع .دوش یم اهاتسور
 :زا دنا ترابع ریز حرش هب هک تسا هعسوت
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 ،یزرواشک یاه شخب لماش یبیکرت) یلغش لداعت ،یلغش تینما ،یمئاد و تباث دمآرد :زا دنا ترابع یداصتقا لماوع
 یتدم یارب فرصم و عیزوت ،عبانم ییوگ خساپ ییاناوت میسقت ،دازآ یگدنز کی بسک ناکما ،(تعنص و تراجت
 ،یسرتسد زین و تسا هعماج تایح ی همادا ساسا هک یتمالس ظفح :زا دنا ترابع یگنهرف و یعامتجا لماوع .ینالوط
 ندیسر .تسا ملاس یگدنز کی داجیا و هعسوت تیاده لماع هک شزومآ ی هعسوت ،هعماج حطس رد نآ عیزوت و هیهت
 هب یعامتجا هاگدید زا ترجاهم .هعماج یتمالس رب یعیبط طیحم ظفح ،یگنهرف یاه شزرا ساسا رب ییافکدوخ هب
 طوبرم یاه هزیگنا ،ییوشانز تیعضو رییغت ،راوناخ هب قاحلا ای لیکشت هب طوبرم یاه هزیگنا نوچ یددعتم یاه هزیگنا
 رد هک یسایس لماوع ....رگید یاج رد یگدنز هب لیامت ،أدبم رد تسیز طیارش ندش ریذپان لمحت ،راوناخ یاضعا هب

 هب و تلود یاه تسایساب ییاتسور ی هعماج نتخاس هارمه نآ یلک لوصا یلو ،دشاب توافتم دناوت یم فلتخم عماوج
 .دجنگ یم رتمک ثحب نیا رد هک یعیبط لماوع و ؛تسا رادیاپ یتردق عبنم ناونع هب اتسور زا هدافتسا نآ لابند
 و اجنآ رد تنوکس و رهش هب ترجاهم ،اتسور رد یگدنزو دلوت هلحرم هس هک تسا یدنیارف «یتشگزاب ترجاهم»
 و هدوب اتسور نارجاهم یگدنز و دلوت لحم ،یتشگزاب ترجاهم در .دوش یم لماش ار اتسور هب ددجم تشگزاب ،سپس
 رد ار دوخ لاعف رمع زا ینالوط ًااتبسن یتدم و هدرک ترجاهم رهش هب هریغ و یعامتجا و یداصتقا فلتخم لیالد هب

 نیمز ،نکسم و نیمز ینازرا) ییاتسور هبذاج لماوع .دندرگ یم زاب دوخ نطوم یاتسور هب ،سپس و هدرک یرپس رهش
 و یحور یاهراشف ،نکسم و نیمز ینارگ) یرهش ی هعفاد و (یرهش تالکشم دوبن ،هزیکاپ و فیطل یاوه ،یثرا
 ترجاهم تروص هب یناکم كرحت بجوم لقنو لمح ی هکبش هعسوت و (هریغ و اوه یگدولآ ،یداژن ضیعبت ،یناور
 هعسوت ،تسرفرجاهم ییاتسور قطانم رد هچ نانچ .تسا یگدنز و تماقا تشگزاب زا فده .دوش یم یتشگزاب
 ،دوش یم هظحالم یسایس و یگنهرف تفرشیپ و دشر و یداصتقا یاه تیلاعف یارب ییانبریز تاناکما و اه تخاسریز
 یتیعضو و هدمآ دوجو هب صخش رد أدبم هب تشگزاب هدیا ،نیاربانب ؛دوش یم یتشگزاب ترجاهم هدیدپ زورب هب رجنم
 ونیه نیوک .ددرگ یمرب أدبم هب صخشم نامز تدم زا دعب هژیو هب و دوخ لیامت اب رجاهم صخش هک دنک یم نایب ار
 ریظن یعامتجادض یاهراتفر) رهش هب طوبرم یاه یراجنهان زا یخرب جاور ،نکسم و كالما تمیق شیازفا (3663)
 تاریثأت (1663) گنو اما ؛تسا هتشادنپ یتشگزاب ترجاهم یفنم یاهدمایپ زا ار ییاتسور یاه طیحم رد (یراکهزب
 تبثم ار اه نآ دیفم شناد و تایبرجت ،مزال هیامرس ،تراهم لیلد هب ییاتسور ی هعسوت رد نارجاهم تشگزاب تبثم
 .دنک یم یبایزرا
 قیرط زا هک دوش یم دادملق ییاتسور قطانم رد تیباذج داجیا هب تبسن یشنکاو رتشیب ،یتشگزاب ترجاهم هدیدپ
 دیدپ یرهش یگدنز تالکشم زا یشان هاگ و یگتسشنزاب ،یرادماد و یزرواشک دننام ییاه تیلاعف رد دمآرد داجیا
 هب ای یتشادهب لیالد هب ناناوج زین یهاگ و هدش لماش ار ناگتسشنزاب و نالاس گرزب ًاابلاغ یتشگزاب ترجاهم .دیآ یم
 تاناکما و یتسیز تیفیک یاقترا هک دنبای رییغت یوحن هب طیارش رگا .دننیزگ یمرب ار ترجاهم عون نیا ،هداوناخ عبت
 یارب یباذج نیزگیاج ار اتسور رد یگدنز ،دشاب (حطس دحاو رد) یزرواشک دمآرد حطس یاقترا اب هارمه اتسور رد
 و هدناشک اهاتسور هب ار رجاهم یاه هداوناخ ،اهاتسور رد یداصتقا قنور .دزاس یم یرهش ی هنیزهرپ ی هدولآ طیحم
 ییاتسور قطانم یگنهرف و یعامتجا و یداصتقا تارییغت ریخا ههد رد .تفرگ دهاوخ تروص یتشگزاب ترجاهم
 .تسا هدرک یزاس هنیمز ار ناریا رد هلمجزا نارجاهم تشگزاب
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 نارجاهم هک یلاحرد ،تسا هدش هتخادرپ نآ هب رتمک هک تسا یتاعوضوم زا ناریا رد یتشگزاب ترجاهم هدیدپ ،لکرد
 عیرست ار ییاتسور قطانم هعسوت دنیارف دنناوت یم نیون یاه شناد و ینف یاه تراهم یلام یاه هیامرس اب ًاابلاغ هتشگزاب
 یتقو عقاورد .تسا هتفای شیازفا تشر ناتسرهش یاهاتسور رد یتشگزاب ترجاهم دنور ،ریخا ههد رد .دنشخب

 دنناوت یم لاح نیعرد و دنریگ یم رارق (رهش رد) ناشدوخ ینونک طیارش نزو مه (اتسور رد) یطیارش رد نانیشنرهش
 تفرگ دنهاوخ رظن رد رتهب یهاگیاج ار اهاتسور دنشاب هتشاد بسانم یحور و یمسج هیذغت ملاس یاوه و شمارآ زا
 یریگ لکش رد ار یداصتقا لیالد فیراعت زا یرایسب تسا رکذ هب مزال .دریگ یم لکش سوکعم ترجاهم دمایپ و
 قطانم رد تیباذج داجیا هب تبسن یشنکاو سوکعم ترجاهم دننام دهد یم رارق دیکأت دروم سوکعم ترجاهم
 ،یزرواشک ای ،یرادماد دننام ییاه تیلاعف رد دمآرد داجیا قیرط زا تیباذج نیا هک دوش یم دادملق ییاتسور
 .دیآ یم دیدپ یرهش یگدنز تالکشم زا یشان تاقوا یهاگ و یگتسشنزاب
  عبانم
 .رتسگ ،نارهت ،یعامتجا و یملع تاحالطصا گنهرف هب شرگن و دقن (6٩98) دمحم ،وخ هتسارآ
 .راک للملا نیب نامزاس تاراشتنا هعسوت و ینیشنرهش ،ترجاهم ،(6٩98) گنهرف ،داشرا
 .فیرش هاگشناد ،ینادجو اضر دیمح همجرت ییاتسور رقف شهاکرد نآ تارثا و رهش هب ناییاتسور ترجاهم ،(0338) دلانور ،نودلکسا
 .هاگآ ،نارهت ریخا یاه ههد رد ناریا رد ترجاهم ،ناریا رد ینیشن رهش ،(9098) یتیگ ،دامتعا

 داشرا گنهرف همجرت ،هعسوت ،ینیشنرهش ترجاهم ،(6٩98)سی ،آ ،یاربوا-0
 زیربت هاگشناد یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد هیرشن ،ترجاهم لیلحت شخب ،ناریا رد اهرهش هب اتسور زا ترجاهم ،(9098) اضر ،ولمریآ

 .998 هرامش
 .دهشم یسودرف هاگشناد ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد تایبدا هلجم ،موس ناهج یاهروشک رد ترجاهم ،(1098) یقت دمحم ،نامیا
 .نارهت ،لابقا تاراشتنا ،لوا دلج ناریا لصفم یایفارغج ،(3098) عیبر ،یعیدب
 .نارهت ،لابقا تاراشتنا ،مود دلج ناریا لصفم یایفارغج ،(3098) عیبر ،یعیدب
 هرامش زاریش هاگشناد یناسنا و یعامتجا مولع هیرشن ،ناریا هنومن هب هجوت اب ترجاهم دروم رد یرظن ،(0098) دیعس دیس ،ینادهاز دهاز

8. 
 .تمس ،نارهت یسانش تیعمج لیلحت ،(0٩98) هللا بیبح ،یناجنز
 .تارثا و تمس ،نارهت ،ترجاهم ،(6198)هللا بیبح ،یناجنز
 .اهرهش نوماریپ ییاتسور هعسوت رد مسیروت شقن ،(3198)د ،یودهم
 .نارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،ناریا یاتسور یایفارغج ،(1٩98) دوعسم ،یودهم-90
 هاگشناد یخیرات هینبا و یزاسرهش رانیمس نیلوا تالاقم هصالخ ،اهرهش یدبلاک شرتسگ و هعسوت رب رثوم لماوع ،(0٩98) لامج ،یدهم

 .ناجنز
 .نارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،ناریا یاتسور یایفارغج ،(8٩98) دوعسم ،یودهم
 .نارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،ناریا یاتسور یایفارغج ،(1٩98) دوعسم ،یودهم
 .هجدوب و همانرب نامزاس تاراشتنا ،نآ یاهدمایپ و یللملا نیب یاهترجاهم ،(1098) تخدیرپ ،یدیحو
 .یناسنا مولع بتک نیودت و هعلاطم نامزاس :نارهت ،ترجاهم ( 6198 ) هللا بیبح ،یناجنز
 .دیون تاراشتنا :زاریش ،ترجاهم تایرظن ( 1098) یلعلادبع ،هداز ییاسهل
 .روهمج سییر یدربهار تراظن و یزیر همانرب تنواعم ،3198 ناریا یمالسا یروهمجروشک هعسوت مجنپ هلاس جنپ همانرب هعومجم
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 ،لوا پاچ ،تالاقم هعومجم ،ییاتسور هعسوت و یزرواشک شخب رد یگدنزاسداهج شقن ،3٩98 ،ییاتسور لئاسم یسرربو تاقیقحت زکرم
 .یگدنزاس داهج ترازو نارهت

 و ایفارغج یشهوژپ و یملع همانلصف ،اکیرمآ لامش و اپورا هبرجت ییاتسور یزاس ون و تیریدم ،3198 ،نسحدیسرتکد ،یدورگنل یعیطم
 .دهشم یسودرف هاگشناد ،یا هیحان هعسوت

 تاداهنشیپ هئاراو اهیرایهد روما اب طبترم تاررقم و نیناوق لیلحت و یسررب ،٩198 ،نارهت دحاو یهاگشناد داهج و یشهوژپ تنواعم
 .یهاگشناد داهج تاراشتنا ،نآ ینوناق یاهءالخ و تاضراعت ،تاماهبا عفر تهج ینوناق

 .نارهت تمس تاراشتنا ،لوا دلج ناریا ییاتسور یایفارغج رب یا همدقم ،٩٩98 ،دوعسم ،یودهم

 .نارهت ،ناریا ییاتسور هعسوت یاهزادنا مشچ و اه شلاچ ،8198 ،ناریا ییاتسور هعسوت هسسوم
 هاگشناد ،ییایفارغجزادنا مشچ همانلصف ،(تامیسقت ،فیراعت ،میهافم) ییایفارغجزادنا مشچ ،0198 ،هللارصنرتکد ،نیجشه ییالوم

 .تشردحاو یمالسادازآ
https://www.ft.com 
https://www.jmaterenvironsci.com 

 


