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 همدقم
 زورما یایند تاموزلم و نادنورهش هدنیازف یاهزاین و اه هتساوخ زا یشان یاه یگدیچیپ لیلد هب یرهش روما هرادا هزورما
 یرادا – یسایس یلک راتخاس هب هجوت اب ناریا یرهش تیریدم ماظن هکنیا دوجو اب .تسا ور هبور یدایز یاه شلاچ اب
 تسد بلغا ریخا لاس دنچ رد اما ،دراد یرایسب هلصاف ،یرهش تیریدم نیون تفایهر یاه هفلوم اب ناریا یارگزکرمت
 تکراشم و ادز زکرمت و یلماعت دنور کی هب ارگزکرمت دنور رییغت تیمها هب راتفگ رد لقادح نالوئسم و ناراکردنا

 هندب رد اصوصخ ،یلماعت و وگخساپ ،فافش ،وج تکراشم یدرکیور ،نارهت رهش رد هژیو هب و هدوب فرتعم هنایوج
 یشان تالکشم لح یارب تسا هدش یعس ریخا یاه لاس رد عقاو رد .تسا هدش لابند یرهش تیریدم متسیس ییارجا
 ندرپس اب روظنم نیدب .ددرگ لوحت و رییغت شوختسد یرهش تیریدم راتخاس ،ییادز زکرمت درکیور اب ،ییارگزکرمت زا
 لوا ماگ رد رما نیا زا لصاح جیاتن .دوش دمآراک یتیریدم ماظن ات دوش یم یعس درخ یاهدحاو هب کچوک و یلحم روما
 نتفرگ اب یلحم یاهدحاو ،یدعب ماگ رد و تسا مدرم و یتلود یاه هاگتسد نیب هلصاف فذح اب ،یرالاس مدرم ءاقترا
 و تساوخ هب هجوت زا ریزگان زین یعامتجا رظن زا و هدش یکتم یلحم عبانم هب یداصتقا ظاحل زا ،رتشیب تارایتخا
 هلحم رب ینتبم یرهش تیریدم زا یدیدج یاهوگلا ،ریخا یاه لاس رد رطاخ نیمه هب .دوب دنهاوخ مدرم تکراشم
 ییادز زکرمت یاتسار رد تالحم حطس رد اه یرایاروش لیکشت لثم ییاهراکوزاس زا هدافتسا اب و هتفرگ لکش یروحم
 نالک حطس رد تامدخ و اه تیلاعف زا یا هعومجم قیرط نیا زا ات .تسا هدش تکرح نارهت یرهش تیریدم راتخاس زا
 حطس هب یرهش تیریدم حطس ندرک کیدزن اب و دوش هئارا (هلحم) درخ حطس رد تامدخ زا یا هعومجم و (قطانم)
 نادنورهش هب هدش هئارا یفیک و یمک تامدخ هجیتن رد و دوش هدیجنس رتهب نادنورهش زاین دروم تامدخ ،مدرم و یلحم
 شخب رثا و اراک تیریدم هب لین روظنم هب نادنورهش تکراشم ،یسارکورب شهاک نمض و دبای اقترا یرادرهش طسوت

 ،هزوح ،رتارف و رهش حطس 0 زا ،رهش نیا ییاضف نامزاس بتارم هلسلس ،نارهت رهش عماج حرط ساسارب .دوش بلج
 ،نارهت یرادرهش هدر هس زا نارهت یرادرهش یتیریدم نامزاس ساسا نیمه رب .تسا هدش لیکشت هلحم و هیحان ،هقطنم
  (33 :٩198 ،یمراص و ینف) تسا هتفرگ لکش یحاون یاه یرادرهش و قطانم یاه یرادرهش

 فیرعت رفنرازه 6٩یلا 61 یبیرقت یتیعمج ششوپ ساسا رب هک تسا یرهش تامیسقت ماظن هدر نیمراهچ هیحان
 زکرم کی یاراد هیحان ره .دشاب یم هیحان 938 لداعم نارهت هدودحم دوجوم یا هیحان تامیسقت لک دادعت .ددرگ یم
 .(03 :8198 ،نایوضر) تسا هلحم دنچ زا لکشتم و هدوب هیحان
 ،یحاون هب تارایتخا و تیلوئسم یراذگاو ،نارهت یرادرهش رد ییادززکرمت :یروحم هیحان حرط مهم فادها هلمج زا
 یدنمتیاضر شیازفا ،یا هلحم تیریدم ققحت ،نادنورهش هب تامدخ هئارا رد تیفیک و تحص ،تعرس ،تقد هب هجوت
 هب رتعیرس و رتهب یگدیسر ،یرادرهش ندرک یعامتجا و اه هلحم یایحا ،رهش روما هرادا رد مدرم تکراشم هعسوت ،مدرم
 هیامرس نیرتمهم ناونع هب یزاسدامتعا ،یروحم هلحم درکیور اب یرهش رادیاپ هعسوت یوگلا تیوقت ،مدرم تالکشم
 .تسا هدش رکذ یرهش تیریدم رب یمتسیس هاگن و یرادرهش

 هب بولطم تامدخ هئارا ییاراک و یشخب رثا هنیمز رد یروحم هیحان حرط یبایزرا هک قیقحت یلصا فده هب هجوت اب
 هب بولطم تامدخ هئارا هنیمز رد یروحم هیحان حرط هک دوش یم هتخادرپ عوضوم نیا یسررب هب دشاب یم نادنورهش
 نیا رد و هدوب قفوم دح هچ ات تالحم نیب دنویپ و یرهش تیریدم فلتخم حوطس نیب یگنهامه داجیا و نادنورهش
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 هب تامدخ زا هدافتسا رد نادنورهش تیاضر نازیم ،تسا هدش یعس نینچمه و تسا ور هب ور یتالکشم هچ اب ریسم
 دروم روکذم فده یاتسار رد نآ تیقفوم نازیم و یروحم هیحان حرط زا لصاح جیاتن و ددرگ لیلحت بولطم وحن

 .دریگ رارق شجنس
 :یرظن بوچراهچ و ینابم

 :رادیاپ هعسوت -
 هعسوت" :درک فیرعت نینچ ار رادیاپ هعسوت ناوت یم اه نآ قیفلت و بیکرت و یرادیاپ و هعسوت موهفم ود هب هجوت اب
 هدنیآ یاه لسن یارب اه لیسناتپ و اه تیلباق نتخادنا هرطاخم هب نودب ار لاح نامز یاهزاین هک تسا یا هعسوت رادیاپ
 نویسیمک هب طوبرم و هدش هئارا رادیاپ هعسوت زا هک تسا یفیرعت نیرت لماک و نیرت عماج فیرعت نیا "دزاس هدروآرب

 (09 :3198 ،یکلم) دشاب یم 3 دنلتنارب نویسیمک هب فورعم 8 هعسوت و تسیز طیحم یناهج
 یاراد هک دشاب یم یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا فادها لماش رادیاپ هعسوت یلصا فادها ،یلک دید کی رد
 هک دنک یم هراشا رادیاپ هعسوت رد اه نآ لباقتم طباور و یلک فده هس هب ریز رادومن .دنشاب یم رگیدکی اب یلباقتم طباور
 :1198 ،ناراکمه و یمالسالا خیش) دریگ یم رب رد ار اه تسیژولوکا و ناسانش هعماج ،نانادداصتقا هورگ هس یاه هاگدید
19). 

 
  اه نآ نیب لباقتم طباور و رادیاپ هعسوت فادها :1 هرامش رادومن

 1198 ،ناراکمه و یمالسالا خیش :عبنم

 نیمات ار نادنورهش یاهزاین دناوتب لاغتشا و ییازدمآرد ،یداصتقا هعسوت و دشر رظن زا هک تسا یرهش رادیاپ رهش
 رظن زا یتالکشم و لئاسم و هدومن هجوت نانیشنرهش تمالس و یتشادهب تیعضو هب یطیحم تسیز رظن زا و دیامن
 یرهش رادیاپ رهش رگید یوس زا .دشاب هتشادن ...و تغارف تاقوا نارذگ و زبس یاهاضف و بالضاف و بآ ،اوه یگدولآ
 و دشاب هتشاد هجوت نکسم شخب رد هژیو هب رهش هدنیآ هنیهب هعسوت زین و رهش یکیزیف و یدبلاک یاه هبنج هب هک تسا
 اراد یرهش تالکشم یمامت لح رد ار نادنورهش تکراشم و دیامن لمع مجسنم و گنهامه یرهش یاه یربراک رظن زا
 .(00 :3198 ،یصوصرم و یمارهب) دشاب
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 :یرهش تیریدم -
 کمک هب هچراپکی یاه یژتارتسا یبایزرا و یگنهامه ،ارجا ،داجیا دنیآرف زا تسا ترابع نردم یرهش تیریدم هزورما
 رد هک یتسایس بوچراچ رد نادنورهش عفانم و یصوصخ شخب یتایلمع فادها نتفرگ رظن رد اب یرهش تاماقم
 .(3٩ :6398 ،یدسا و روپ كرب) دوش یم نیودت رادیاپ یداصتقا هعسوت لیسناتپ ققحت یارب تموکح رتالاب حوطس
 :تسا هدش راوتسا ریز لوصا رب نیون یرهش تیریدم راتخاس ،یرهش تیریدم نازادرپ هیرظن نیون یاههاگدید رد

 ؛یدنورهش شزومآ و یرهش تیبرت لصا -

 ؛نادنورهش زا موادم یبایرظن لصا -

 ؛نادنورهش ییامنهار و یهاگآ یارب هدش رشتنم و نودم طباوض لصا -

 ؛روما یارجا و تامادقا رد نامز دعب تیاعر لصا -

 ؛یصوصخ شخب و یمدرم دامتعا بلج لصا -

 ؛تیلوؤسم و رایتخا لصا -

 (39 :6398 ،یموصعم )هتشذگ تایبرجت زا یزومآدنپ و هدش ماجنا تامادقا رد رظن دیدجت و ینیبزاب لصا - 

 قیرط زا دیدج عبانم جیسب هب نیون یرهش تیریدم ،ییادززکرمت و لقادح تلود هراگنا هب هجوت اب عقاو رد

 دیکات یتلود و یمومع ،یصوصخ یاه شخب نیب تکارش و هرکاذم و دوخ هرادا یارب یلحم تاعامتجا یزاسدنمناوت
 (81 :3٩98 ،یفارص) دناد یم مزال زین ار یداصتقا و یعامتجا همانرب ،یدبلاک همانرب رب هوالع و دراد
 یرهش ینارمکح -

 اب تموکح نآ رد هک تسا یمومع یزاس میمصت دنیآرف عقاو رد ،تسا یریگ میمصت یتکراشم هویش ییاورمکح
 تروص الاب هب نییاپ زا اه یریگ میمصت .دوش یم وگ و تفگ دراو یراذگ تسایس هنیمز رد یندم هعماج نارگشنک
 نآ ساسا رب هک تسا یتالماعت هعومجم ییاورمکح" یترابع هب ."تسا کیتارکومد و ارآ قافتا رب ینتبم و دریگ یم
 یاه تصرف داجیا ای و یعامتجا تالکشم لح یارب شالت رد یصوصخ شخب نینچمه و یمومع شخب نارگشنک
 (83-38 :6398 ،ناراکمه و سناویا) "دنزادرپ یم تکراشم هب یعامتجا

 یاهداهن ،دارفا یوس زا رهش یمومع تیریدم و یزیر همانرب یاهشور عومجم زا تسا ترابع ،زین یرهش ینارمکح "
 هارمه رگیدکی اب ضراعتم ای داضتم عفانم ،قیرط نآ زا هک تسا یرمتسم دنیآرف زین و یصوصخ یاهداهن و یمومع
 مه و یمسر یاهداهن مه ،یرهش ینارمکح فیرعت نیا قبط .دیآ یم مهارف لباقتم شنک و یراکمه هنیمز و هدش
 UN-HABITAT , 2006 (8) "دریگ یمرب رد ار نادنورهش یعامتجا هب یرهش ینارمکح هیامرس و یمسرریغ تامادقا

 یرهش بوخ ییاورمکح یاه یگژیو و لوصا -

 بوخ ینارمکح یارب تسا للم نامزاس هب هتسباو یاه نامزاس زا هک UNDP UNESCO 3 فرط زا یگژیو تشه
 .(٩8 :3198 ،یمیحر و یربون) تسا هدش حرطم

 :زا دنترابع یاه یگژیو نیا
                                                                                                                                                               

1. Public Private Partnership , (PPP ) , (P3 ) 
2. United Nation Educational, Scientific, Cultural Organization. 
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 زا مه و میقتسم تروص هب مه هک تسا فلتخم یاه یریگ میمصت رد مدرم همه روضح ینعم هب تکراشم :8تکراشم
  .دبای یم ققحت عورشم و ینوناق یا هطساو یاهداهن و ناگدنیامن قیرط

 و فرط یب سیلپ یورین و لقتسم ییاضق هاگتسد دنمزاین ،هنافرط یب یاضف کی رد هنالداع نیناوق یارجا :3یرادم نوناق
 .تسا داسف زا یراع

 ناگدننک هدافتسا یمامت یارب نآ هب ناسآ یسرتسد تیلباق و تاعالطا دازآ نایرج ینعم هب تیفافش 9:یزاس فافش
  .تسا هطوبرم

 دارفا تالیامت و اه هتساوخ نیمات هب تبسن ریگ میمصت یاهداهن هک تسا نیا دنمزاین بوخ ینارمکح :1یریذپ  تیلوئسم
 .دنشاب هتشاد تیلووسم ساسحا

 هک هدرتسگ یعامجا تمس هب هعماج رد فلتخم قیالس و عفانم هک تسا نیا دنمزاین بوخ ینارمکح :0یروحم قافو
 میهافم كرد و مهف قیرط زا اهنت زین مهم نیا .دنک تیاده ،دراد یپ رد عامتجا مامت یارب ار تعفنم نیرتشیب و نیرتهب
 .تسا یبایتسد لباق هعماج یعامتجا و یگنهرف ،یخیرات

  .دنشاب رادروخرب ربارب یاه تصرف زا دیاب دارفا همه بوخ ینارمکح رد 0:تلادع
 تسیز طیحم زا تظافحو یعیبط عبانم زا رادیاپ هدافتسا ینعم هب بوخ ینارمکح اب طابترا رد ییاراک موهفم :یدمآراک
 .دراد میقتسم طابترا ینارمکح اب عبانم زا هدافتسا نیرتهب عوضوم اذل دوب دهاوخ زین

 همه و مدرم مومع هب تبسن دیاب یندم هعماج یاه نامزاس و یصوصخ شخب مه و یتلود یاهداهن مه :ییوگخساپ
  .تسین ارجا لباق نوناق تیمکاح و تیفافش دوجو نودب ییوگخساپ .دنشاب وگخساپ عفن یذ دارفا
 و یصوصخ شخب ،تلود شخب هس رتهب هچره لماعت یارب یلمعلاروتسد ناونع هب ناوت یم ار اه صخاش نیا هعومجم

 .(03-03 :6398 ،روپ نیسح و نایعیفر ) درک یقلت نآ نیون یانعم هب هعماج

 :تکراشم -
 و ینهذ یریگرد تکراشم" .دشاب یم صاخ یروظنم یارب عمجت و یریگرد یانعم هب یوغل ثیح زا 8 تکراشم هژاو
 رگیدکی ،یهورگ یاه فده هب یبایتسد یارب ات دزیگنا یمرب ار نانآ هک تسا یهورگ یاه تیعقوم رد صاخشا یفطاع
 .تسا تیلوئسم و نداد یرای ،ندش ریگرد :فیرعت نیا مهم ءزج هس ".دنوش کیرش راک تیلوئسم رد و دنهد یرای ار
 تسا یرهش یگدنز تامازلا زا یکی تکراشم نیا ".تساهرهش هرادا رد نادنورهش تکراشم "تکراشم هنیمز نیرت هزات
 هب و دنیآرد دننک یم یگدنز رهش مان هب یناکم رد افرص هک یدرف تلاح زا نانیشنرهش هک دبای یم ققحت یماگنه و
 یداصتقا و یسایس ،یندم قوقح هس یاراد یدنورهش موهفم رد ،دارفا .(13 :6398 ،یموصعم) دنوش لیدبت" دنورهش"
 ) تسا یدنورهش قوقح قیداصم نیرتمهم زا تکراشم قح و تسا هدش هراشا نآ هب زین یساسا نوناق رد هک دنتسه
 .(3 :0198 ،هنایبا

                                                                                                                                                               
1. Participation 
2. Role of law 
3. Transparency 
4. Responsiveness 
5. Consensus Oriented 
6. Equity-Inclusiveness 



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 215

 :هلمج زا دراد هارمه هب زین ار یدیاوف یرهش تیریدم رد نادنورهش تکراشم

 ؛نادنورهش یاه ییاناوت طسب -

 ؛یرهش یگدنز و رهش هب نادنورهش یعامتجا قلعت سح تیوقت -

 ؛یرادرهش و یرهش تیریدم ماظن هب نادنورهش یعامتجا دامتعا سح تیوقت -

 ؛یرهش ناریدم و یرادرهش و نادنورهش نایم یراکمه سح تیوقت -

 ،ینیسح یتاجن) یرادرهش و یدنورهش قوقح- فیاظو ققحت قیرط زا یرهش یسارکومد یاهراکوزاس تیوقت -
6198: 61). 
 ییادززکرمت-
-663 :3٩98 ،رنرت) دشاب هدش زکرمتم صاخ عجرم کی رد ،یریگ میمصت رایتخا و تردق هک تسا یتلاح ییارگزکرمت
338). 
 دشرا نارومام ای یزکرم تموکح هژیو یاهزایتما زا یخرب لاقتنا و تردق میسقت زا ،یهدنامزاس یکبس ییادز زکرمت
 ،یمیقم) " دیآ یم دیدپ ،دنتسه اه نآ نارومام و تلود زا لقتسم هک فلتخم یاهاروش ناگدنیامن هب یلم حطس رد اهنآ
6398: 11). 
 تلود زا تیریدم ای یریگ میمصت ،یزیر همانرب تارایتخا و تردق یراذگاو ای لاقتنا زا تسا ترابع ییادززکرمت

 ،لقتسم همین یمومع یاه تکرش ،تلود هعبات یاهدحاو ،ینادیم یاه نامزاس هب نآ هب هتسباو یاهرازگراک هب یزکرم
 لاقتنا و یراذگاو" رگید ترابع هب .(918 ،3198 ،فابیلاق) "یتلود ریغ یاه نامزاس ای ییارجا تاماقم ،یلحم تاماقم
 ( Litvack , 1998 ).دنمان یم ییادززکرمت ار تموکح رت نییاپ حوطس هب ،یرادا و یسایس ،یلام یاه تیلوئسم
 یاهزاین هب رتشیب ییوگخساپ و تکراشم شیازفا ،یزاس فافش ،یرادا یاه هنیزه شهاک ددصرد ییادز زکرمت نینچ مه
 هک درک روصت یعامتجا یریگدای راکوزاس ناونع هب ناوت یم ار ییادز زکرمت نیاربانب .(383 :9198 ،یردیم ) تسا مدرم
 .(308 ،نامه) دنار یم ولج هب ار بیکرتزاب و راتخاس دیدجت دنیآرف
 قیقحت هنیشیپ
 تروص نآ دروم رد یدودحم تاعلاطم نونک ات نارهت یرادرهش و ناریا رد یروحم هیحان حرط ندوب دیدج هب هجوت اب
 :دوش یم هراشا نآ هب راصتخا هب هک هتفرگ

 ،یرهش هچراپکی تیریدم اب یتشهب دیهش هاگشناد رد 6398 لاس رد دوخ دشرا یسانشراک همان نایاپ رد ییاقآ هلداع -8
 رادیاپ هعسوت یلصا داعبا زا ار تکراشم و یرهش ناونع یروحم هیحان رب دیکات اب یرهش تیریدم بوخ ییاورمکح
 هب رداق زکرمتم راتخاس اب ینعی یلبق دنور همادا اب نارهت رد و ناریا رد یرهش تیریدم هک دنک یم نایب و دناد یم یرهش
 تیمها (هلحم) رتدرخ حوطس تیریدم و یزیر همانرب ریخا یاه ههد رد لیلد نیمه هب و دشاب یمن یرهش تالکشم لح
 هب یمدرم یاهاروش دوجو مدع ،رتدرخ حطس رد یرهش تیریدم نیناوق زا یضعب فعض لیلد هب اما .تسا هتفای

 حطس رد تیریدم نآ زا یشان تالکشم و تالحم تیریدم و یزیر همانرب یگچراپکی مدع ،یبتارم هلسلس تروص
 هدمآ تسد هب هجیتن نیا نارهت یرادرهش راهچ هقطنم رد یروحم هیحان حرط یسررب اب سپس .تسا هدش حرطم هیحان
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 رد تالحم یگچراپکی مدع نآ فعض هطقن و یحاون یرادرهش داجیا هقطنم نیا رد یرهش تیریدم تبثم هطقن هک
 .تسا هدوب ...و یحاون یاهاروش لیکشت مدع و فیاظو اب تارایتخا یناوخ مه مدع ،یحاون حطس

 هیحان حرط شقن» ود ناونع اب نارهت هاگشناد رد 3198 لاس رد دوخ دشرا یسانشراک همان نایاپ رد تایب دیجم -3
 ار رهش یاروش و یحاون یرادرهش داهن «یرهش ییاورمکح ققحت و رهش یاروش ،نارهت یرادرهش رد یروحم

 نیا هنوگچ هک دهد یم ناشن و تسا هتسناد یرهش ینارمکح ققحت رتسب و زاس هنیمز و زکرمتم ریغ راتخاس اب ییاهداهن
 هب نتفر یارب بسانم یاهرتسب دنناوت یم دنا هدمآ دوجو هب نارهت یرادرهش رد یروحم هیحان حرط رارقتسا یپ رد هک داهن ود
 یتموکح یاه متسیس رد ایآ هک هتخادرپ عوضوم نیا هب ققحم سپس .دننک مهارف ار یرهش بوخ ییاورمکح درکیور تمس
 لیلحت اب نایاپ رد و ؟هن ای تسا ریذپناکما یرهش ینارمکح ققحت و یریگ لکش ام روشک لثم ،موس ناهج یاهروشک
 نارهت رهش حط س رد یرهش ینارمکح ققحت ناکما هک دهد یم ناشن ینارمکح یاه لدم بوچراچ رد نارهت رهش تیعضو
 نیا دوخ هکنیا طرش هب ،درک دهاوخ تیوقت ار نآ یرایاروش و یحاون یرادرهش لثم ییاهداهن نینچ دوجو و دراد دوجو
 .دنشاب رادروخرب مزال یاه ییاناوت و تارایتخا زا اهداهن

 ناونع اب (تاقیقحت مولع دحاو) دازآ هاگشناد رد 3198 لاس رد دوخ دشرا یسانشراک همان نایاپ رد نایئازریم نویاتک -9
 هیحان حرط یارجا نیب هطبار یسررب هب"یلحم رادیاپ هعسوت"رد نارهت یرادرهش یروحم هیحان حرط یارجا شقن یسررب
 یارجا هک دسر یم هجیتن نیا هب و دزادرپ یم نارهت 0 هقطنم تالحم رد یا هلحم رادیاپ هعسوت و نارهت یرادرهش یروحم
 و 0 هقطنم رد ار حرط نیا تیقفوم نازیم ققحم نینچمه .دراد یرهش رادیاپ هعسوت رد ییازسب شقن یروحم هیحان حرط
 نازیم نیرتشیب هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب ققحم نایاپ رد .تسا هدرک یسررب زین ار نآ تیقفوم مدع و تیقفوم للع
 هب تامدخ رتناسآ هئارا ،تیریدم زا مدرم تیاضر ،یرهش ناریدم و مدرم نیب طابترا هظحالم لباق شیازفا رد حرط تیقفوم
 تیقفوم نازیم نیرتمک .تسا رهش روما رد مدرم تکراشم شیازفا و یلحم نیلوئسم اب مدرم یراکمه شیازفا ،نادنورهش
 .تسا یحاون هب قطانم نارادرهش زا یرهش روما یراذگاو رد زین حرط

 نادنورهش تیاضر نازیم و نادنورهش هب بولطم تامدخ هئارا رد حرط نیا ییاراک و یشخب رثا هرابرد یشهوژپ نونکات
  .تسا هتفرگن تروص نارهت رهش هدزناپ هقطنم رد هژیو هب هدش هئارا تامدخ زا
 یرهش تیریدم یور دیکات یروحم هیحان حرط هرابرد هتفرگ تروص یاه شهوژپ رتشیب رد تفگ ناوت یم یلک روط هب
 هجوت نادنورهش اب طابترا رد حرط یشخب رثا هب نونکات و تسا هدوب یرهش تیریدم اب طابترا رد نآ یشخب رثا و
 تامدخ هئارا اب طابترا رد حرط نیا ییاراک هک تسا هدش یعس شهوژپ نیا رد لیلد نیمه هب .تسا هدش یرتمک
 .دریگ رارق شجنس دروم نادنورهش هب بولطم
 نارهت یرادرهش 51 هقطنم ییایفارغج تیعقوم و هدودحم
 هب لامش زا 08 هقطنم .تسا هتفرگ لکش یر رهش هب یسرتسد و شوش روحم و ناسارخ نادیم زا هقطنم یرادرهش
 بونج زا و مالسا نایئادف نابایخ هب برغ زا و یقرش شوش و نارواخ نابایخ ،گنهآ یرتم 01 ،هزوریف رصق ناگداپ
 یضارا یقرش دح و نارهت یقرش یاههوک هب قرش زا و نامیس هناخراک و ونابرهش یب یب هوک ،دابآ تلود نابایخ هب
 شش ،دوجوم هیحان تشه زا عقاو رد .تسا عقاو رهش میرح رد زین هقطنم هدودحم زا یشخب .دوشیم یهتنم هیرسفا
 رهش یظافحتسا میرح تحاسم .دنراد رارق رهش یظافحتسا میرح رد هیحان ود و نارهت رهش ینوناق هدودحم رد هیحان
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8 رب غلاب هقطنم نیا یرادرهش تیریدم  هزوح رد نارهت  میرح لک تحاسم دصرد 0/18 هک دشاب یم راتکه 6600
 هدودحم رد یروشک تامیسقت نوناق بوچراچ رد و یتیریدم ظاحل زا میرح نیا هنهپ .تسا نارهت رهش یظافحتسا
 تسا هیحان ٩ رب غلاب نارهت یرادرهش 08 هقطنم یتامدخ هدودحم یحاون دادعت .دراد رارق یر و نارهت ناتسرهش ود
 ریوصت.دراد رارق نارهت رهش میرح لخاد رد (رهشرواخ)رگید هیحان 8 و نارهت رهش هدودحم لخاد رد نآ هیحان 0 هک
 .دهد یم ناشن ار 08 هقطنم تیعقوم (8) هرامش

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم نارهت رهشنالک رد 51 هقطنم تیعقوم (1) هرامش ریوصت

 :51 هقطنم تالحم تیعقوم-
 ،هلحم 9 ود هیحان ،هلحم 0 کی هیحان یاههلحم دادعت .تسا هلحم 63 نارهت رهش لخاد رد 08 هقطنم یاه هلحم دادعت
 ریوصت هک تسا هلحم 8 تشه هیحان ،هلحم 9 شش هیحان ،هلحم 3 جنپ هیحان ،هلحم 3 راهچ هیحان ،هلحم 9 هس هیحان
 .دهد یم ناشن ار هقطنم نیا تالحم و یحاون تامیسقت هشقن (3)

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم نارهت رهشنالک رد 08 هقطنم تالحم و یحاون تامیسقت هشقن :(3) هرامش ریوصت
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 .دهدیم ناشن تالحم ،یحاون ساسا رب هقطنم یرامآ یاه هداد 8 هرامش لودج
 یحاون ساسا رب هقطنم یرامآ یاه هداد :1 هرامش لودج

 هیحان (راتکه)تحاسم تیعمج راوناخ دادعت راوناخ دعب (راتکه رد رفن) تیعمج مکارت

 کی 891 ٩60038 86019 0309 ٩33

 ود ٩٩1 303068 09339 3309 393

 هس 990 03301 90113 1109 818

 راهچ 68٩ 986888 09339 1109 008

 جنپ 103 39313 08689 1809 181

 شش 131 191688 1٩199 3309 308

 تشه ٩98 666٩3 6663 9 00989

 لک عمج 800033 801100 3883963 1309 ٩93

 0398 ،08 هقطنم یرهش هعسوت و یزیر همانرب تنواعم :عبنم

 قیقحت شور
 یقیقحت ،شیامیپ .تسا هتفرگرارق هدافتسا دروم 8شیامیپ شور ،قیقحت عوضوم یگژیو هب هجوت اب ،رضاح قیقحترد
 هعومجم کی هب اهنآ خساپ و شهوژپ ی هعماج دارفا زا فرعم و یفداصت یا هنومن ساسارب هک ینییبت - یفیصوت تسا
 ،اه هدیقع ،اهشرگن زا معا دوجوم عضو یهعلاطم هب رگید یاهشور ای و یجنسرظن ،همانشسرپ زا هدافتسا اب شسرپ
 ،دنادرگ یم زیامتم و نیعم ار دارفا هک ییاه هلوقم و یگدنز طیارش هرابرد تاعالطا جارختسا یلک روط هب و اهراتفر
 و فیصوت هب هتخاس ققحم همانشسرپ اب اریز تسا یشامیپ ور شیپ قیقحت شور .(01 ،3198 ،ییازریم) دزادرپ یم
 .تخادرپ دهاوخ دوخ یرامآ هعماج نییبت
 ،یسررب هب هک تسا یا هناخباتک ای یدانسا شور ،تفرگ دهاوخ رارق هدافتسا دروم قیقحت نیا رد هک یرگید شور
  .دزادرپ یم قیقحت میهافم و تایرظن ،اه صخاش
 یانبم رضاح قیقحت رد .دش دهاوخ هدافتسا ،شیامیپ شور رانک رد مه یلیلحت – یفیصوت شور زا شهوژپ نیا رد
  .دشاب یم یدربراک عون زا و اهریغتم نیب طباور لیلحت هدش هتخاس یاه هیضرف
 :قیقحت تایضرف و تالاوس -

 :تالاوس -
 دوجو یرادانعم توافت ،نارهت رهش 08 هقطنم رد یروحم هیحان حرط یاه صخاش و داعبا یراذگریثات نازیم ایآ -8
 ؟دراد
 ؟تسا ردقچ یروحم هیحان حرط زا ،نارهت رهش 08 هقطنم هناگ ٩ یحاون یریذپ ریثات نازیم -3
 :تایضرف -
 توافت ،نارهت رهش 08 هقطنم رد یروحم هیحان حرط یاه صخاش و داعبا یراذگریثات نازیم رد دسر یم رظن هب -8
 .دشاب هتشاد دوجو یرادانعم

 یرادانعم توافت یروحم هیحان حرط زا ،نارهت رهش 08 هقطنم هناگ ٩ یحاون یریذپ ریثات نازیم رد دسر یم رظن هب -3
 .دشاب هتشاد دوجو

                                                                                                                                                               
1. Survay 
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 یریگ هنومن شور و هنومن مجح ،یرامآ هعماج -
 مجح هجیتن رد و تسا رفن 619 ربارب ،نادنورهش هعماج یارب نارکوک لومرف رد یراذگاج اب ،یرامآ هنومن مجح
 ٩ یحاون تالحم کیکفت هب هنومن مجح هبساحم .دشاب یم رفن 00 ربارب ،نارهت 08 هقطنم هیحان ره کیکفت هب هنومن
 هیحان ؛رفن 18 ،9 هیحان ؛رفن 18 ،3 هیحان ؛رفن 3 ،8 هیحان :دشاب یم ریز رارق هب ،لومرف ساسارب ،نارهت 08 هقطنم هناگ
 .رفن 00 ،٩ هیحان ؛رفن 18 ،0 هیحان ؛رفن ٩3 ،0 هیحان ؛رفن ٩3 ،1
 .دشاب یم رفن 60 ربارب ،ناریدم هورگ یارب یرامآ هنومن مجح
 هب هجوت اب .دنا هدش باختنا شهوژپ ی هعماج دارفا زا فرعم و یفداصت یریگ هنومن شور ساسارب ،نادنورهش هنومن
 هدافتسا ،یرامش مامت شور زا ،هنومن هزادنا نییعت یارب ،یسررب دروم ی هقطنم رد هزوح نیا ناریدم ندوب دودحم
 .تسا هدش
 قیقحت یاه صخاش و اهریغتم -
 یعامتجا دعب :لماش (ریغتم)حرط نیاداعبا.دشاب یم "یروحم هیحان حرط یبایزرا" ریغتم کی لماش شهوژپ نیا
 ،یتشیعم :اه صخاش) یداصتقا دعب (یعامتجا دامتعا ،یگیاسمه یاهدنویپ ،تکراشم ،قلعت ساسحا :اه صخاش)
 دعب (یگنهرف یزاسدنمناوت ،تاقباسم و اه هرود یرازگرب :اه صخاش)یگنهرف دعب (یداصتقا یزاسدنمناوت
  .(یسانش ییابیز و یحارط ،زبس یاضف ،اه یگدولآ ،اه یسرتسد ،تینما :اه صخاش)یدبلاک

 قیقحت جیاتن
 :دشاب یم ریز دراوم لماش نادنورهش هاگدید زا ،شهوژپ یفیصوت جیاتن
 طوبرم تالاوس عومجم رد نادنورهش رثکا ینعی.دشاب یم دایز هنیزگ هب طوبرم ،یعامتجا دعب نیگنایم نازیم نیرتشیب
 هلحم هب یدایز نازیم هب نادنورهش ،قلعت ساسحا صخاش رد.دنا هداد یار دایز هنیزگ هب ،یعامتجا دعب هب

 لحم رییغت هب لیامت ،یداصتقا تیعضو دوبهب تروص رد یطسوتم نازیم هب اما ،دننک یم رطاخ قلعت ساسحادوخ
 تئارق هورگ ،یبهذم یاهتئیه ،دجاسم رد رد یدایز نازیم هب نادنورهش ،تکراشم صخاش رد .دنراد دوخ تنوکس
 و دنراد تکراشم ،هلحم هب طوبرم یاه یریگ میمصت و یزیر همانرب رد یطسوتم نازیم هب اما دننک یم تکرش ...و نآرق
 ،یگیاسمه یاهدنویپ صخاش رد .دننک یم تیلاعف ...و تمالس یاههناخ ،اهارسگنهرف ،هلحم یاهارس یاههمانرب رد
 یور ،لکشم زورب تروص رد یطسوتم نازیم هب اما ،دنسانشیم ار دوخ ناگیاسمه یدایز نازیم هب نادنورهش
 طابترا ی هوحن یدایز نازیم هب نادنورهش ،یعامتجا دامتعا صخاش رد .دننک یم باسح نانآ یناسر کمک یاه ییاناوت
 نامز یدودحات یروحم هیحان حرط یارجا اب دنراد داقتعا و ،دننیب یم تبثم ار تالحم ناریدم و نینکاس نایم
  .تسا هدرک ادیپ شهاک نیعجارم روما هب ییوگخساپ
 طوبرم تالاوس عومجم رد نادنورهش رثکا ینعی .دشاب یم دایز هنیزگ هب طوبرم ،یداصتقا دعب نیگنایم نازیم نیرتشیب
 یداصتقا یاه تیلاعف هلحم نیا رد نادنورهش رظن زا ،یتشیعم صخاش رد .دنا هداد یار دایز هنیزگ هب ،یداصتقا دعب هب
 نیمأت یلحم دیرخ زکارم زا ار ناشهرمزور جاتحیام یطسوتم نازیم هب نایوگخساپ اما ؛تسه دوجوم یدایز نازیم هب
 ینیرفآراک یاه حرط یارجا رد نینکاس یاه یدنمناوت یدایز نازیم هب ،یداصتقا یزاسدنمناوت صخاش رد .دننک یم
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 یارجا تهج یزومآ تراهم یاه هرود یطسوتم نازیم هباما؛ تسا هدش ییاسانش تالحم ای هیحان نیلوئسم طسوت
 .تسا هدش رازگرب ..و ارسگنهرف ای هلحم یاهارس رد ینیرفآراک
 هب طوبرم تالاوس عومجم رد نادنورهش رثکا ینعی.دشاب یم دایز هنیزگ هب طوبرم ،یگنهرف دعب نیگنایم نازیم نیرتشیب
 یگنهرف تاناکما زا نادنورهش ،تاقباسم و اه هرود یرازگرب صخاش رد.دنا هداد یار دایز هنیزگ هب ،یگنهرف دعب
 تیفیک/نازیم زا یطسوتم نازیم هب اما ؛دنتسه یضار یدایز نازیم هب هلحم رد دوجوم (...و گنهرف هناخ ،هناخباتک)
 هدش هئارا یگنهرف تامدخ ،یگنهرف یزاسدنمناوت صخاش رد.دنراد تیاضر یرنه -یگنهرف تاقباسم یرازگرب
 رثوم نادنورهش نایم تبثم یزاسگنهرف و تارکفت حطس یاقترا رد ،تسا هتسناوت یدایز نازیم هب ،یرادرهش طسوت
 تایرشن راشتنا) نادنورهش یمومع یهاگآ حطس یاقترا صوصخ رد یتسرد یناسر عالطا یطسوتم نازیم هباما ؛دشاب
 .تسا هتفرگ ماجنا تالحم و یحاون هب طوبرم تارادا طسوت (...و یلحم
 هب طوبرم تالاوس عومجم رد نادنورهش رثکا ینعی .دشاب یم دایز هنیزگ هب طوبرم ،یدبلاک دعب نیگنایم نازیم نیرتشیب
 تلکیسروتوم) هلحم یروبع کیفارت ،نادنورهش رظن زا ،تینما صخاش رد .دنا هداد یار دایز هنیزگ هب ،یدبلاک دعب
 یگدنز و ،دراد دوجو یدایز نازیم هب دوش یم هلحم رد یور هدایپ ای ددرت ماگنه تینما مدع ساسحا هب رجنم هک (...و
 هب هلحم یسرتسد ،اه یسرتسد صخاش رد .تسا شمارآ اب هارمه و سرتسا نودب ،یطسوتم دح رد هلحم نیا رد
 زکارم هب یسرتسد و یدنم هرهب اما ،تسا یدایز نازیم هب (یسکات و سوبینیم ،سوبوتا) یمومع لقن و لمح تامدخ
 هلابز یروآ عمج هوحن زا یدایز نازیم هب نایوگخساپ ،اه یگدولآ صخاش رد.تسا یطسوتم نازیم هب هقطنم رد یراجت
 ساسحا دوخ هلحم یاوه تیفیک زا یطسوتم نازیم هب اما ،دنراد تیاضر هلحم رد تشادهب ظفح تاموزلم ریاس و
 رد (زبس یاضف و ناتخرد) یهایگ ششوپ زا یدایز نازیم هب نادنورهش ،زبس یاضف صخاش رد .دننک یم تیاضر
 و یفاک یدودحات ،هقطنم تیعمج هب هجوت اب ،زبس یاضف و اهکراپ دادعت دنراد داقتعا و ،دنراد تیاضر دوخ هلحم
 ،اهدرادناتسا لقادح زا یدایز نازیم هب هقطنم ینوکسم یاهدحاو ،یسانش ییابیز و یحارط صخاش رد .دنتسه بسانم
 رباع یاه لپ ،اه تکمین) هقطنم یرهش ناملبم زا یطسوتم نازیم هب و ،دنادنم هرهب ،ابیز یامن و تازیهجت ،ماکحتسا
 .دننک یم تیاضر ساسحا (هلابز یاه لطس ،یتشادهب یاه سیورس ،یسکات و سوبوتا یاه هاگتسیا ،هدایپ
 :دشاب یم ریز دراوم لماش ناریدم هاگدید زا ،شهوژپ یفیصوت جیاتن
 هب طوبرم تالاوس عومجم رد ناریدم رثکا ینعی.دشاب یم دایز هنیزگ هب طوبرم ،یعامتجا دعب نیگنایم نازیم نیرتشیب
 نینکاس نایم طابترا ی هوحن و نازیم یدایز نازیم هب ناریدم ،صخاش نیا رد .دنا هداد یار دایز هنیزگ هب ،یعامتجا دعب
 رد ار ،تالحم ناریدم و یحاون یرادرهش درکلمع یطسوتم نازیم هب اما ؛ دننک یم یبایزرا تبثم ار تالحم ناریدم و
 .دنناد یم رثوم نینکاس یارب رطاخ قلعت سح تیوقت
 هب طوبرم تالاوس عومجم رد ناریدم رثکا ینعی .دشاب یم دایز هنیزگ هب طوبرم ،یداصتقا دعب نیگنایم نازیم نیرتشیب
 یاه حرط یارجا رد نینکاس یاه یدنمناوت ناریدم رظن زا ،صخاش نیا رد .دنا هداد یار دایز هنیزگ هب ،یداصتقا دعب
 .تسا هدش ییاسانش یدایز نازیم هب تالحم ای هیحان نیلوئسم طسوت ینیرفآراک
 طوبرم تالاوس عومجم رد ناریدم رثکا ینعی.دشاب یم یدودحات هنیزگ هب طوبرم ،یگنهرف دعب نیگنایم نازیم نیرتشیب
 طسوت هدش هئارا یگنهرف تامدخ ناریدم رظن زا ،صخاش نیا رد .دنا هداد یار یدودحات هنیزگ هب ،یگنهرف دعب هب
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 و ؛دشاب رثوم نادنورهش نایم تبثم یزاسگنهرف و تارکفت حطس یاقترا رد ،تسا هتسناوت یدایز نازیم هب ،یرادرهش
 تارادا طسوت(...و یلحم تایرشن راشتنا)نادنورهش یمومع یهاگآ حطس یاقترا صوصخ رد تسرد یناسر عالطا
 .تسا هتفرگ تروص یدودحات تالحم و یحاون هب طوبرم
 دعب هب طوبرم تالاوس عومجم رد ناریدم رثکا ینعی.دشاب یم دایز هنیزگ هب طوبرم ،یدبلاک دعب نیگنایم نازیم نیرتشیب
 ،یمومع لقن و لمح) هب اه یسرتسد تیعضو ناریدم رظن زا ،صخاش نیا رد .دنا هداد یار دایز هنیزگ هب ،یدبلاک
 یسانش ییابیز و یحارط هب تبسن یرتشیب نازیم هب هیحان ای هلحم رد ار (...و اهکراپ ،یراجت زکارم ،یهارگرزب ی هکبش
 .دوش یم هدید ،هیحان ای هلحم رد ار (...و یرهش ناملبم ،اه نامتخاس ،رباعم ،نیدایم ،اه نابایخ یحارط)
 دش نینچ هجیتن ،اهنآ دییات و (فونریمسا -فوروگوملوک نومزآ) قیقحت داعبا و ریغتم ندوب لامرن نومزآ ماجنا زا دعب
 ار هفرطکی سنایراو لیلحت و یا هنومن کت یت نومزآ یگدامآ اهنآ و تسا لامرن روکذم یاهریغتم یاه هداد عیزوت ،هک
 .دنراد تایضرف شجنس یارب

 شهوژپ تایضرف نومزآ -
 یارب یا هنومن کی یت نومزآ .درک باختنا ار بسانم یرامآ نومزآ تسیاب یم قیقحت تایضرف یسررب تهج
 یاه ریغتم اذل .دزادرپ یم اهریغتم نایم یاهتوافت یسررب هب هک ؛ دوش یم هدرب راکب یفیصوت تایضرف و یمک یاه ریغتم
 هیضرف نومزآ یارب .تفرگ رارق شجنس دروم یا هنومن کی یت نومزآ قیرط زا ،8 هیضرف صوصخ رد یسررب دروم
 .دش هدافتسا ،اه هداد فلتخم یاه هورگ نیب یاه توافت شیامزآ تهج هفرطکی سنایراو لیلحت نومزآ زا ،3 هرامش
 نادنورهش رظن زا تایضرف جیاتن -1
 رهش 08 هقطنم رد یروحم هیحان حرط یاه صخاش و داعبا یراذگریثات نازیم رد دسر یم رظن هب :8 هرامش هیضرف*
 .دشاب هتشاد دوجو یرادانعم توافت ،نارهت
 یت نومزآ زا ،(یدبلاک دعب و یگنهرف دعب ،یداصتقا دعب ،یعامتجا دعب) یروحم هیحان حرط داعبا ریغتم شجنس یارب
 .تسا هدش هدافتسا یا هنومن کت

 2هرامش لودج
 ریغتم مان داعبا ای اه صخاش یت نومزآ رادقم یدازآ هجرد (sig)یراد ینعم حطس نیگنایم نیگنایم توافت دصرد 03 نانیمطا حطس لک دادعت

 نییاپ دح الاب دح 119
 یعامتجا دعب 135.958 919 6606 69.35 66.346

 یروحم هیحان حرط داعبا
67.31 65.39 

 یداصتقا دعب 91.723 919 6606 24.83 21.826 21.36 22.29 119

 یگنهرف دعب 77.022 919 6606 31.67 28.674 27.94 29.41 119

 یدبلاک دعب 108.702 919 6606 94.82 91.820 90.16 93.48 119

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ریسفت
 هک دش ماجنا ،نارهت 08 هقطنم رد نکاس نادنورهش زا رفن 119 یور رب یا هنومن کت یت نومزآ ،3 ۀرامش لودج رد
 تبثم ود ره هک ،نومزآ رد نییاپ و الاب یاهدح و ،تسا 0606 زا رت نییاپ(sig)یراد ینعم حوطس هکنیا هب هجوت اب
 داعبا نایم یرادانعم توافت هک تفگ ناوت یم عقاو رد .دوش یم دییات کی هیضرف و ،در رفص هیضرف ،دنشاب یم
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 دعب ار ریثات نیرتشیب .دراد دوجو نارهت 08 هقطنم رد یروحم هیحان حرط یدبلاک و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا
 .دنا هتشاد هقطنم یروحم هیحان حرط رد یداصتقا و یگنهرف داعبا بیترت هب و ،یعامتجا سپس و یدبلاک
 یروحم هیحان حرط زا ،نارهت رهش 08 هقطنم هناگ ٩ یحاون یریذپ ریثات نازیم رد دسر یم رظن هب :3 هرامش هیضرف*
 .دشاب هتشاد دوجو یرادانعم توافت
 :تسا هدش میسقت هیحان ٩ و دعب راهچ هب یروحم هیحان حرط زا ،نارهت رهش 08 هقطنم یحاون یریذپ ریثات نازیم ریغتم
  یدبلاک-1 یگنهرف -9 یداصتقا -3 یعامتجا - 8 :داعبا
 نیب رد دوجوم یاه توافت یسررب هب هک ؛تسا هدش هدافتسا «هفرطکی سنایراو لیلحت » زا ریغتم نیا شجنس یارب
 .دنزادرپ یم هعلاطم دروم یاه هورگ یاه نیگنایم

 3هرامش لودج
 یراد ینعم حطس F نومزآ یدازآ هجرد نیگنایم روذجم اه هورگ سنایراو هناگ ٩ یحاون یروحم هیحان حرط داعبا

 یعامتجا
 

 919 52.073 312.438 یهورگ نیب سنایراو
 

.5666 .7586 
 92.070 34710.497 یهورگ نورد سنایراو

 یداصتقا
  3.923 23.538 یهورگ نیب سنایراو

919 
 

 
6.178 
 

 
.983 

 8303.772 یهورگ نورد سنایراو 
 22.026 

 یگنهرف
  24.082 144.493 یهورگ نیب سنایراو

919 
 

 
6.449 
 

 
6.846 
 

 53.687 20239.817 یهورگ نورد سنایراو

 یدبلاک
 62.964 377.787 یهورگ نیب سنایراو

919 6.227 6.968 
 277.350 104560.815 یهورگ نورد سنایراو

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ریسفت*
 08 هقطنم هناگ ٩ یحاون رد نکاس نادنورهش زا رفن 119 یور رب هفرطکی سنایراو لیلحت ،9 ۀرامش لودج رد 
 H1 کی ضرف و دییات ،H0رفص ضرف ،تسا 0606 زا رتالاب(sig)یراد ینعم حوطس هکنیا هب هجوت اب ؛دش ماجنا ،نارهت

 حرط زا ،نارهت رهش 08 هقطنم هناگ ٩ یحاون یریذپ ریثات نازیم رد هک تسا نیا ۀدنهد ناشن عقاو رد ؛دوش یم در
 داعبا زا یریذپ ریثات رد ،یحاون نایم یردادانعم توافت و فالتخا عقاورد .درادن دوجو یرادانعم توافت یروحم هیحان

 .درادن دوجو یروحم هیحان حرط

 ناریدم رظن زا تایضرف جیاتن -
 رهش 08 هقطنم رد یروحم هیحان حرط یاه صخاش و داعبا یراذگریثات نازیم رد دسر یم رظن هب :8 هرامش هیضرف*
 ،یداصتقا دعب ،یعامتجا دعب)یروحم هیحان حرط داعبا ریغتم شجنس یارب .دشاب هتشاد دوجو یرادانعم توافت ،نارهت
 .تسا هدش هدافتسا یا هنومن کت یت نومزآ زا ،(یدبلاک دعب و یگنهرف دعب

 4هرامش لودج
 ریغتم مان داعبا ای اه صخاش یت نومزآ رادقم یدازآ هجرد (sig)یراد ینعم حطس نیگنایم نیگنایم توافت دصرد 03 نانیمطا حطس لک دادعت

 نییاپ دح الاب دح 60
 یعامتجا دعب 36.444 31 6606 22.20 19.200

 یروحم هیحان حرط داعبا
20.26 18.14 

 یداصتقا دعب 6.137 31 6606 3.74 740. 50. 98. 60

 یگنهرف دعب 30.654 31 6606 6.72 3.720 3.48 3.96 60

 یدبلاک دعب 44.377 31 6606 18.36 15.360 14.66 16.06 60

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ریسفت
 هجوت اب هک دش ماجنا ،نارهت 08 هقطنم یحاون ناریدم زا رفن 60 یور رب یا هنومن کت یت نومزآ ،() ۀرامش لودج رد
 ،دنشاب یم تبثم ود ره هک ،نومزآ رد نییاپ و الاب یاهدح و ،تسا 0606 زا رت نییاپ(sig)یراد ینعم حوطس هکنیا هب
 ،یعامتجا داعبا نایم یرادانعم توافت هک تفگ ناوت یم عقاو رد .دوش یم دییات کی هیضرف و ،در رفص هیضرف
 و یعامتجا دعب ار ریثات نیرتشیب .دراد دوجو نارهت 08 هقطنم رد یروحم هیحان حرط یدبلاک و یگنهرف ،یداصتقا

 .دنا هتشاد هقطنم یروحم هیحان حرط رد یداصتقا و یگنهرف داعبا بیترت هب و ،یدبلاک سپس
 یروحم هیحان حرط زا ،نارهت رهش 08 هقطنم هناگ ٩ یحاون یریذپ ریثات نازیم رد دسر یم رظن هب :3 هرامش هیضرف*
 .دشاب هتشاد دوجو یرادانعم توافت
 :تسا هدش میسقت هیحان ٩ و دعب راهچ هب یروحم هیحان حرط زا ،نارهت رهش 08 هقطنم یحاون یریذپ ریثات نازیم ریغتم
 یدبلاک-1 یگنهرف -9 یداصتقا -3 یعامتجا -8 :داعبا
 نیب رد دوجوم یاه توافت یسررب هب هک ؛تسا هدش هدافتسا «هفرطکی سنایراو لیلحت » زا ریغتم نیا شجنس یارب
 .دنزادرپ یم هعلاطم دروم یاه هورگ یاه نیگنایم

 5هرامش لودج
 یراد ینعم حطس F نومزآ یدازآ هجرد نیگنایم روذجم اه هورگ سنایراو هناگ ٩ یحاون یروحم هیحان حرط داعبا

 یعامتجا
 

 31 29.802 178.814 یهورگ نیب سنایراو
 

2.557 99606 
 11.655 501.186 یهورگ نورد سنایراو

 یداصتقا
  1.415 8.491 یهورگ نیب سنایراو

31 
 

 
3.913 
 

 
 6316. 27.129 یهورگ نورد سنایراو 80606

 یگنهرف
  1.318 7.909 یهورگ نیب سنایراو

31 
 

 
3.386 
 

 
 6556. 28.171 یهورگ نورد سنایراو 60606

 یدبلاک
 01606 3.٩36 31 10.784 64.706 یهورگ نیب سنایراو
 5.321 228.814 یهورگ نورد سنایراو

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ریسفت*
 ؛دش ماجنا ،نارهت 08 هقطنم هناگ ٩ یحاون رد ناریدم زا رفن 60 یور رب هفرطکی سنایراو لیلحت ،0ۀرامش لودج رد 
 دییات H1 کی ضرف و در ،H0رفص ضرف ،تسا 0606 یواسم و رت نییاپ (sig)یراد ینعم حوطس هکنیا هب هجوت اب
 هیحان حرط زا ،نارهت رهش 08 هقطنم هناگ ٩ یحاون یریذپ ریثات نازیم رد هک تسا نیا ۀدنهد ناشن عقاو رد ؛دوش یم
 حرط داعبا زا یریذپ ریثات رد ،یحاون نایم یردادانعم توافت و فالتخا عقاورد .دراد دوجو یرادانعم توافت یروحم
 :دیدرگ صخشم ریز تروص هب دراوم اه توافت لیلحت زا دعب هک ؛دراد دوجو یروحم هیحان
 رد یحاون هیقب رد یرادانعم توافت و دنا هتشاد 3 هیحان هب تبسن یرتشیب یریذپریثات 9 و 8 هیحان :یعامتجا دعب رد
 .دوش یمن هدید ،یروحم هیحان حرط یعامتجا دعب زا یریذپ ریثات نازیم
 هیقب رد یرادانعم توافت و تسا هتشاد 0 و 3 ،8 یحاون هب تبسن یرتشیب یریذپریثات 1 هیحان :یگنهرف دعب رد
 .دوش یمن هدید ،یروحم هیحان حرط یگنهرف دعب زا یریذپ ریثات نازیم رد یحاون
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 یحاون هیقب رد یرادانعم توافت و دنا هتشاد 0 هیحان هب تبسن ار یریذپریثات نیرتشیب ،0 و 9 ،3 یحاون :یدبلاک دعب رد
 .دوش یمن هدید ،یروحم هیحان حرط یدبلاک دعب زا یریذپ ریثات نازیم رد

 هیقب رد یرادانعم توافت و دنا هتشاد 3 هیحان هب تبسن ار یریذپریثات نیرتشیب ،0 و 1 ،9 ،8 یحاون :یداصتقا دعب رد
 .دوش یمن هدید ،یروحم هیحان حرط یداصتقا دعب زا یریذپ ریثات نازیم رد یحاون
 سپس ،1 هرامش هیحان هب طوبرم بیترت هب ،یروحم هیحان حرط زا یریذپ ریثات نیرتشیب هک تفگ ناوت یم یلک روط هب 
 .دشاب یم ،8 و 0 یحاون مه رخآ رد ،9 هیحان
 یریگ هجیتن و ثحب
 -یعامتجا یاه هبنج زا هقطنم نیا نکاس نادنورهش هرمزور یگدنز رب یرهش یاه حرط راثآ رضاح شهوژپ رد
 دارفا یدنمتیاضر نازیم یرهش یاه حرط یارجا هب هجوت اب ،نیاربانب .دیدرگ یسررب یدبلاک و یداصتقا ،یگنهرف
 ظاحل زا شدوخ هلحم رد درف ایآ هک نیا .تفرگ رارق شجنس دروم دوخ تنوکس لحم زا 08 هقطنم رد نکاس
 زا ایآ و ؟هن ای دنک یم تیاضر ساسحا یرهش یاه حرط یارجا هب هجوت اب یدبلاک و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا
 هتفرگ رظن رد راذگریثات و مهم داعبا قیقحت یاه صخاش رد ؟دشاب یم دنم هرهب زاین دروم یرهش تازیهجت و تالیهست

 و یداصتقا ،یعامتجا داعبا رد ناریدم و نادنورهش تیاضر و تخانش نازیم ،شهوژپ داعبا یفیصوت لیلحت رد .دش
 یدودح ات هنیزگ هب ناریدم و دایز هنیزگ هب نادنورهش ،یگنهرف دعب ثحب رد اما .تسا یدایز نازیم هب یدبلاک
 .دنا هداد یار طسوتم
 ،شجنس زا دعب .تسا هدش هدافتسا یا هنومن کت یت نومزآ زا ،نادنورهش همانشسرپ رد لوا هیضرف شجنس یارب
 و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا نایم یرادانعم توافت هک تفگ ناوت یم عقاو رد ؛دش دییات 8 هرامش هیضرف
 هب و ،یعامتجا سپس و یدبلاک دعب ار ریثات نیرتشیب .دراد دوجو نارهت 08 هقطنم رد یروحم هیحان حرط یدبلاک
 .دنا هتشاد نادنورهش رظن زا هقطنم یروحم هیحان حرط رد یداصتقا و یگنهرف داعبا بیترت

 هب هک ؛تسا هدش هدافتسا هفرطکی سنایراو لیلحت نومزآ زا ،نادنورهش همانشسرپ رد مود هیضرف شجنس تهج
 3 هرامش هیضرف ،شجنس زا دعب .دنزادرپ یم هعلاطم دروم یاه هورگ یاه نیگنایم نیب رد دوجوم یاه توافت یسررب
 هناگ ٩ یحاون یریذپ ریثات نازیم رد نادنورهش رظن زا هک تسا نیا ۀدنهد ناشن عقاو رد ؛ تفرگن رارق دییات دروم
  .درادن دوجو یرادانعم توافت ،یروحم هیحان حرط زا ،نارهت رهش 08 هقطنم
 و ؛دوش یم "تکراشم " هفلوم ،یعامتجادعب هب طوبرم دعب یروحم هیحان حرط داعبا یاه هفلوم تاریثات نیرتشیب
 .ددرگ یم " یگنهرف یزاسدنمناوت " هفلوم ،یگنهرف دعب هب طوبرم تاریثات نیرتمک

 هیضرف ،شجنس زا دعب .تسا هدش هدافتسا یا هنومن کت یت نومزآ زا ،ناریدم همانشسرپ رد لوا هیضرف شجنس یارب
 حرط یدبلاک و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا نایم یرادانعم توافت هک تفگ ناوت یم عقاو رد ؛دش دییات 8 هرامش
 داعبا بیترت هب و ،یدبلاک سپس و یعامتجا دعب ار ریثات نیرتشیب .دراد دوجو نارهت 08 هقطنم رد یروحم هیحان
 .دنا هتشاد ناریدم رظن زا هقطنم یروحم هیحان حرط رد یداصتقا و یگنهرف

 هب هک ؛تسا هدش هدافتسا هفرطکی سنایراو لیلحت نومزآ زا ،نادنورهش همانشسرپ رد مود هیضرف شجنس تهج
 3 هرامش هیضرف ،شجنس زا دعب .دنزادرپ یم هعلاطم دروم یاه هورگ یاه نیگنایم نیب رد دوجوم یاه توافت یسررب
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 ،نارهت رهش 08 هقطنم هناگ ٩ یحاون یریذپ ریثات نازیم رد هک تسا نیا ۀدنهد ناشن عقاو رد ؛ تفرگ رارق دییات دروم
 یریذپ ریثات رد ،یحاون نایم یردادانعم توافت و فالتخا عقاورد .دراد دوجو یرادانعم توافت یروحم هیحان حرط زا
 :دیدرگ صخشم ریز تروص هب دراوم اه توافت لیلحت زا دعب هک ؛دراد دوجو یروحم هیحان حرط داعبا زا
 سپس ،1 هرامش هیحان هب طوبرم بیترت هب ،یروحم هیحان حرط زا یریذپ ریثات نیرتشیب هک تفگ ناوت یم یلک روط هب
 .دشاب یم ،8 و 0 یحاون مه رخآ رد ،9 هیحان
 تیریدم زا جیردت هب و هدرک یط ار یفلتخم لحارم هتشذگ لاس یس لوط رد ناریا رد یرهش تیریدم ماظن یلک روط هب
 یارجا نیمضت ،یتنس یزیر همانرب رد .تسا هداد ناشن لیامت ارگ لماعت و یتکراشم تیریدم هب یتلود زکرمتم

 نادرمتلود رایتخا رد رازبا ،یزیر همانرب عون نیا رد رگید ترابع هب ،هدوب یتموکح رادتقا ،یرهش هعسوت یاه همانرب
 رد .تشادن دوجو (یلحم یاهداهن) نایرجم و نادنورهش یارب خساپ و شسرپ عون چیه لاجم و هدوب یزکرم تموکح
 رهش هرادا رد امیقتسم یزکرم یاه تلود ،هدوب هعسوت لاح رد یاهروشک صتخم هک یتنس یزیر همانرب یوگلا رد عقاو
 و ینایجاح) دنهد یم ماجنا اه تلود تسا یرگ یدصت سنج زا و دراد یلحم هبنج هک ار یفیاظو و هتشاد تلاخد
 نیدنچ لوط رد هبرجت هب سپ .تسا هدوب دوهشم زین ناریا فلتخم یخیرات راودا رد عوضوم نیا هک (8398 ،ییافیس
 ىیاناوت دودحم تارایتخا و فیاظو اب ناریا رد ىرهش تیریدم ىنونک ىوگلا هک تسا هدش تباث هتشذگ ههد

 (99-39 :٩198 ،یدمحم).درادن ار اهرهش نوزفازور ىاهزاین و تالکشم و لئاسم هب نتخادرپ و ىیوگخساپ

 صوصخلا یلع ،اهرهش تیریدم هویش رد رییغت موزل ،رادیاپ هعسوت هب ندیسر و تالکشم نیا رب هبلغ یارب هجیتن رد
 ذاختا هجیتن رد و ایوپ متسیس کی تروص هب رهش شریذپ مزلتسم رما نیا .دوش یم ساسحا حوضو هب اهرهشنالک
 .تسا یرهش هچراپکی تیریدم شرگن

 تاداهنشیپ
 و لاعف ،ایوپ ،یعقاو تکراشم ققحت تهج هقطنم نیا رد یمیدق یاه هلحم تیروحم اب یعامتجا ماجسنا تیوقت -
 .یحاون نانکاس رادانعم
 ،تمالس یاه هناخ رد هلحم هب طوبرم یاه یریگ میمصت و اه یزیر همانرب رد نادنورهش تکراشم هیحور تیوقت -
 ...تالحم یاهارس و اهارسگنهرف
 هلحم حطس رد یمومع تکراشم بلج تهج هقطنم نیا رد نکاس دارفا كرتشم تاقلعت ساسا رب یگتسبمه داجیا -
 رهش یعامتجا تیوه و نادنورهش رد رطاخ قلعت سح تیوقت-
 .یروحم هیحان ی هزوح رد تامدخ دوبهب-
 رد دمآراک و هنیهب تکراشم یارب یصوصخ شخب یراذگ هیامرس بیغرت روظنم هب بسانم یشزیگنا ماظن داجیا-
 .یرهش یاه حرط
 .یلحم دیرخ زکارم زا نادنورهش یگدنز هرمزور جاتحیام دیرخ یارب بسانم یزاس رتسب و قیوشت -
 .اهارسگنهرف ای تالحم یاهارس رد ینیرفآ راک یارجا یاه هرود شیازفا-
 .هقطنم و تالحم ی هزوح رد یرنه-یگنهرف تاقباسم یرازگرب و تیفیک شیازفا-
 .هطوبرم تارادا طسوت(...و یلحم تایرشن راشتنا)نادنورهش یمومع یهاگآ حطس یاقترا صوصخ رد یناسر عالطا-
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 .هقطنم تیعمج هب هجوت اب اهکراپ و زبس یاهاضف شیازفا-
  یرهش طیحم یهدناماس یتیریدم و ینف براجت و شناد دربراک و صصختم یناسنا یاه هیامرس زا یدنم هرهب -
 عبانم
 نارهت ،لوا دلج ،یدنورهش یاه تکراشم و شزومآ عماج همان ماظن ،(0198) یدان ،هنایبا
 شقن ماهرپ تاراشتنا ،هدرک جرف ردخ و نایمظاک اضرمالغ همجرت ،رادیاپ یاهرهش هرادا ،(6398) ناراکمه و باب ،سناویا
 رنه هاگشناد تاراشتنا ،یرهش ییاورمکح و تیریدم ،(6398) جریا ،یدسا و رصان ،روپ كرب
 رون مایپ هاگشناد ،نارهت ،یرهش رادیاپ هعسوت ،(3198) هسیفن ،یصوصرم و هللا تمحر ،یمارهب
 یتلود تیریدم شزومآ زکرم تاراشتنا ،نایرونم سابع همجرت ،هعسوت و تیریدم ،یرادتموکح ،(3٩98) دیوید ،مویه و كرام ،رنرت

 قفا رد یلحم تیریدم و اهاروش یشیدنا مه شیامه ،یرهش تیریدم اب نآ تبسن و اهاروش ،(8398) اسهم ،ییافیس و میهاربا ،ینایجاح
 زادنا مشچ

 یشنم تاراشتنا ،یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب ،(8198) یقتدمحم ،نایوضر

 (هله) ناحط تاراشتنا ،" یزاسرهش تایرظن رظنم زا یرهش بوخ یناورمکح " ،(6398) یلع ،روپ نیسح و یبتجم ،نایعیفر
 لاس ،سرگاز زادنا مشچ ییایفارغج همانلصف ،زاریش رهشنالک یرهش رادیاپ هعسوت یبایزرا ،(1198) ناراکمه و اضریلع ،یمالسالا خیش

 1198 ناتسمز ،3 هرامش ،لوا
 ناتسبات ،مود هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،یرهش تیریدم یاه شلاچ و ینابم ،موهفم ،(3٩98) رفظم ،یفارص
 ریبک ریما تاراشتنا ،نارهت ،ناریا رد یسایس تردق ییاضف عیزوت یژتارتسا ای یلحم تموکح ،(3198) رقاب دمحم ،فابیلاق
 33 هرامش ،مهن لاس ،اه یرادرهش همانهام ،6618 ناریا فادها و هچراپکی یرهش تیریدم ،(٩198) هواک ،یدمحم
 و یعامتجا روما تنواعم) گنهرف و هعماج تاراشتنا ،نارهت رهشنالک یرادیاپ یاتسار رد یا هلحم هعسوت ،(6398) ناملس ،یموصعم

 (نارهت یرادرهش یگنهرف
 6398 مجنپ پاچ ،تمس نیودت و هعلاطم نامزاس ،موس پاچ ،نارهت ،یلحم یاهتموکح روما هرادا ،دمحم دیس ،یمیقم
 368 هرامش ،بالقنا و نکسم یشهوژپ – یملع همانلصف ،یرهش رادیاپ هعسوت و رادیاپ رهش ،(3198) دیعس ،یکلم
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