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 هدیکچ
 ی    هدویدپ ندومآ دووجو هب ثعاب ریخا یاه ههد یط رد هعسوت  احرد یاهروتک رد هژیو هب ناهج رد یرهش تیعمج دیدش شیازفا    
   اوس  زا هژویو  هوب ریخا یاه ههد یط رد ،هعسوت  احرد یاهروتک زا یکی ناونع هب زین ناریا روتک  تسا هدش اه نآ رد یرهش تسخن
         ناتوسا رد یرهوش ماوهن یووگلا و تالووحت لویلحت ،هولاقم نویا فیرعت زا فده  تسا هدش جراخ دوخ  داعتم دنور زا دعب هب 1338
  تاوعالطا یروآ    ومج  ور و یولیلحت -   یییوفوت قویقحت  ور  دوشاب  یوم ۱۸38  اوت 1338 یاه  اس یط رد دمحاریوب و هیولیگهک
  صخاوش ،رهش ود صخاش ،یرهش تسخن صخاش :زا دنا ترابع قیقحت نیا رد هدش هدایتسا یاه  دم  دشاب یم یدانسا و یا هناخباتک
  بیروض و       نووسردنه یگدونکارپ صخاوش ، ادونیفره زوکرمت صخاوش ،یبافولاواموم صخاش ،اتهم رهش راهي صخاش ،رهش راهي
  زا هوعلاطمدروم ی  هدودوحم ی   هوتقن میوس رت یاروب و EXCEL رازفا مرن زا اه هداد لیلحتو هیزجت یارب اتسار نیا رد  دشاب یم یپورتنآ
    رد تویعمج رارقتوسا هوعلاطمدروم ینامز ی هزاب رد دهد یم ناتن شهوژپ نیا یاه هتفای  تسا هدش هدایتسا ARC GIS9.3 رازفا مرن
 ناتسا یرهش ماهن رد تشدهد و ناراسچگ ،جوسای یاهرهش  تسا هدتن  یزوت نوگمه و  داعتم تروف هب ناتسا یرهش یاه نوناک
   هلوفاف ناومزرورم هب جوسای رهش تسخن  تسا رایسب ناتسا یاهرهش ی هیقب اب اه نآ ی هلفاف و دندوب رادروخرب یتباث ی هبترم زا ًاابیرقت
  تسا نایرج رد  داعت مدع تمس هب ناتسا یرهش ی هکبش و هدرک دایز اهرهش هیقب اب ار دوخ
 
 دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا ،تیعمج ییاضف عیزوت ،یرهش تسخن ،یرهش هکبش ،یرهش ماظن :یدیلک ناگژاو
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 همدقم

 یعامتجا و یداصتقا یاهراکهار و اه تسایس لصاح یرهش قطانم رد تنوکس هب تیعمج دیدش شیارگ و ینیشنرهش
  دیدمش  یامه ترجاهم هب ،ریخا یاه ههد رد ههیو هب و هعسوت لاحرد یاهروشک رد اه تسایس نیا .تسا روشک ره صاخ
  یرهمش ماظن رد نزاوتمان ییوگلا ،یعامتجا و یداصتقا ،یسایس عیرس تالوحت اب ماگمه و هدیدرگ رجنم یرهش -اتسور
 و  یدامصتقا - یعامتجا راتخاس رب ار یفرگش تارثا ،یتیعمج تالوحت ناریا رد .تسا هدومن داجیا ار ییاهروشک نینچ
  ،رادرومخرب طاقن هب مورحم طاقن زا اه نآ ترجاهم و ییاج هباج و تیعمج شیازفا .تسا هتشاذگ یاج رب روشک یدبلاک
  رمیظن   یتالکمشم زورمب نآ  یمعیبط باتزاب .(13-13 :0331،امنهر) .تسا هدش یا هقطنم یاه لداعت ندروخ مهرب ثعاب
 نیا نیرتزراب زا یکی .تسا هریغ و یرهش بتارم هلسلس ماظن رد لداعت مدع ،تامدخ و اه تیلاعف زکرمت ،یرهش طلست
 رد  یمتیعمج و  یعاممتجا  ،یدامصتقا یاه تیلاعف زکرمت هیاپ رب " اتدمع هک تسا یرهش ماظن بسانمان عیزوت ،تالکشم
  نیرمت  ممهم  ،متمسیب نرق مود همین رد .(311-311 :3331،نارگید و یدمحمروپ) دتفا یم قافتا گرزب یرهش هکبش کی
  یرهمش ةطقن دنچ ای کی رد نآ هدنیازف زکرمت و عیرس دشر ،تیعمج یزیر همانرب صوصخ رد یعامتجا و یملع شلاچ
  همب  رمجنم  یرامجنهان یعون ار نآ و درک هتسجرب ار هدیدپ نیا برغ ،تسخن دوب موس ناهج یاهروشک رد صوصخ هب
  همب  زمین  مومس ناهج یاهروشک ،نآ لابند هب .دیمان دنیآرف ماظن یدمآراکان و اه تصرف عیزوت رد یتلادع یب و لداعت مدع
 .(31 :3331  ،یمچکما)  دمندمآرب لکشم نیا رب هبلغ یاه هار یوجو تسج رد و دنتساخرب هدیدپ نیا صوصخ رد ثحب
  ینیمشنرهش  دمنور . تمسا رتشیب ناسنا خیرات راودا مامت زا ،دننک یم یگدنز یرهش قطانم رد هک یمدرم تیعمج ،هزورما
  درامیلیم 5 زا  شیمب هب و هدش ربارب ود 1000 لاس ات ایند یرهش تیعمج هک تسا هدش هدز نیمخت .تسا ریذپان تشگزاب
 (UN-HA-BITAT:2003) .دوب دهاوخ هعسوت لاحرد یاهروشک رد دشر نیا دصرد 03 زا شیب هک ،دیسر دهاوخ
 و  ناراذمگ   تمسایس همصرع رد  یدامیز  رایمسب  تمیمها زا  ییامیفارغج  یاهامضف  همنهپ رد تیعمج بسانم عیزوت هزورما
 تیعمج هزادنا زا شیب مکارت و زکرمت یاراد هعسوت لاحرد یاهروشک زا یرایسب .تسا رادروخرب ناهج رد یزیر همانرب
  نیمثمت  ههمیو  همب  یرهمش  تیریدمم رد  یرایمسب  تالکمشم  همب   یتیعمضو نیمنچ . دنتمسه  یرهمش  دودمعم ةطقن دنچ رد
  ییامضف  عمیزوت  لدامعتمان و  نزاوتمامن  یومگلا  ،همجیتنرد .(601 :0031  ،تیممسا) دوش یم رجنم یرهش یاه تخاسریز
  ألمخ  همک دوش یم ثعاب وگلا نیا .دراد یراکشآ تاریثثت یراداو یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم داعبا رد تیعمج
  مدمع زورب رد رثیم لماوع زا زین رما نیا هک ،دیآ دوجو هب یرهش یاه نوناک نییاپ و ینایم دطس رد یدرکراک و یتیعمج
 رد ،یلکروط هب .(13 :1331،ینمرد ییاباب) تسا یا هیحان یاه لداعت مدع شرتسگ و یرهش بتارم هلسلس ماظن رد لداعت
  امه هاگتنوکس نیا رد تیعمج عیزوت یگنوگچ و یرهش یاه نوناک شنکارپ و دادعت یسررب یا هقطنم و یرهش تاعلاطم
  زومنه ناتسا نیا یاهرهش و دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا دسرب رظن هب دیاش دنچره .تسا رادروخرب یصاخ هاگیاج زا
 داد ناشن قیقحت نیا تاعلاطم جیاتن و اه یسررب یلو دنا هدشن یرهش بتارم هلسلس و ییاضف ماظن رد لداعت مدع راچد
 .دور   یمم شیمب اه لداعت مدع تمس هب رتشیب هچ ره دراد و تسا لداعتمان مه ناتسا نیا رد تیعمج ییاضف عیزوت هک
   یاهرهمش امب ار شا   هلمصاف دراد ناممزرورم هب و تسا هدرک تکرح یرهش تسخن تمس هب ناتسا نیا رد جوسای رهش
 یا      هدمیدب ناتمسا نمیا رد یرهمش بمتارم   هلمسلس مامظن   همب همجوت موزل هدش هتفگ دراوم هب هجوت اب ،دنک یم رتشیب رگید
   مامجنا یرهمش ماظن بسانم عیزوت و اه لداعت مدع نیا عفر تهج یتسرد یاه یزیر همانرب دیاب و تسا بانتجا لباقریغ



 31 ...یرهش ماظن یوگلا و تالوحت لیلحت

 و  یمسرربدروم  یملیلحت -  یمملع یاه لدم اب ار یرهش بتارم هلسلس ماظن لوا هلهو رد ات تسا نآ رب قیقحت نیا .دوش
  همتخادرپ ناتسا یرهش ماظن رد لداعت دوجو مدع ای دوجو یاه تلع ای تلع لیلحت و نییبت هب سپس و هداد رارق لیلحت
  همس  نمیا ناریدم یارب یرهش و یا هیحان ،یا هقطنم دطس هس رد یریگ میمصت هب کمک ناونع هب ییاهراکهار تیاهنرد و
 رد نآ  تالومحت و  یرهمش ماظن تیعضو زا یرامآ یاه لیلحت هیزجت و اه یسررب زا سپ هعلاطم نیا رد .دهد هئارا دطس
  زا هدافتمسا  امب) یمتیعمج رایعم ساسا رب ( ناتسا یرهش ماظن لیلحت هب (1331-0331) هرود رد هعلاطمدروم دروم ناتسا
 نییبت یاه صخاش قیرط زا ناتسا رد یرهش تسخن لیلحت و اه توافت بیرض نوچ ییاه صخاش و هزادنا - هبتر لدم
 .تسا هدش هتخادرپ یرهش تسخن

 یرظن ینابم
   کمی رد ار یرهمش ی امه هاگتنوکس ماظن راتخاس هک مه هب هتسباو یاهرهش زا یا هعومجم زا تسا ترابع یرهش ماظن
  یرهمش ی امه ه  اگتنوکمس زا یدمبلاک هعومجم هب دودحم اهنت یرهش ماظن .دنروآ یم دیدب ناهج و روشک ،هقطنم ،هیحان
   ،تمیعمج زا دمنا   ترامبع امه   نامیرج نمیا .دنریگ یمربرد زین ار اه هاگتنوکس نیا نایم تطابترا و اه نایرج هکلب ،تسین
  یرهمش ی     هکبمش امی یرهمش مامظن .(11: 1331 ،یممیظع)   .تمسا یروآومن و تاعالطا ،اه هدیا 0 دیلوت لماوع ،هیامرس
  و دمنبایب تاهج یمامت زا یلداعتمان ی هعسوت ات هدیدرگ ثعاب اه نآ لداعت مدع هک تسا ییاهرهش هعومجم زا یشیامن
 زا یا  همعومجم رب یرهش ی هکبش عقاورد دیایب دوجو هب هقطنم یاهرهش ریاس ررض هب صوصخ هب یرهش یرترب یعون
    دمشر تملع همب و هتفای رشن هتسویپ مه هب یاه هقلح دننام ییایفارغج هدودحم رد ای هیحان رد هک دوش یم قالطا اهرهش
   لامس رد ییامکیرمآ نادیفارغج نوسرفج .(300 :1331،این تمکح) .دنراد هیحان یور یتوافتم یناشفاوترپ ،گنهامهان
   رومشک رمه گرزب یاهرهش مهم و یزکرم شقن هک دوب نآ نوسرفج فده .دومن هئارا ار یرهش تسخن نوناق ،3331
      رومشک رمه رد رهمش تمسخن نونامق نیا ساسا رب .دیامن هیجوت روشک نآ رد دوجوم یلم یاه گنهرف ی هعسوت رد ار
  .دمشاب  یمم روشک نآ یلم ساسحا و ییاناوت ی هدننک نایب و هدوب هجوتدروم گرزب و لقتسم رهش کی تروص هب هشیمه
 یدشر نینچ لماوع ،تفای شیازفا تدش هب هنایمرواخ یرهش تیعمج ،مود یناهج گنج زا دعب .(313: 1031،زورفهب)
  امب  طمباور و  یجرامخ  ترامجت  یامهوگلا رد تارییغت ،یلخاد یسایس یاه شکمشک ،یداصتقا زکرمت وللتساک داقتعا هب
 - همبتر  و یرهمش  مامظن ندروخ مه هب تابجوم هک .(10: 3631 ،وللتساک) تسا هدوب تفن جارختسا هرخالاب و ناگناگیب

 رد  نمیا . تمسا  هدمش  هدهامشم اهروشک نیا رد یرهش تسخن هدیدپ مک مک ور نیازا .تسا هدروآ مهارف ار اهرهش هزادنا
 هدمع تازاوم هب ناریا هلمجزا اهروشک نیا رد یراد هیامرس ماظن طسب و یعامتجا -یداصتقا ینوگرگد اب هک تسا یلاح
 رد  لاغتمشا  تامناکما رد  امه  تخامسریز و هیامرس زکرمت زج یا هجیتن هک تفن تارداص زا لصاح یداصتقا دازام ندش
 یلک هب و هدش هتخیسگ نآ رد دوجوم کیناگرا طباور و هداد تسدزا ار دوخ کیناگرا ماظن یرهش هکبش ،تشادن تختیاپ
 ار  یرهمش  تمسخن  ،نارگمشهوهپ زا  یمخرب .(0331:01 ،نارامکمه و ییامنهر ،631-101 ،3631:دامتعا) دش نوگرگد
 ار  یرهمش  هکبمش .(6031:0،قیفوت) دنا هتفگ نخس اهروشک فیحن رس یگرزب زا رگید یخرب و هدرک ریبعت یلافسورکام
  رامکفا ،الاک نایرج ،یتیعمج یاه کرحت قیرط زا رگیدمهاب طابترا رد نیعم یاضف کیرد هک دنناد یم اهرهش زا یشیارآ
 یتایح یورین ،تامدخ هضرع و یتیعمج تاکرحت و راکفا ،الاک نایرج ،دبای یم ناماس و هدش هدرتسگ تامدخ هضرع و
  اهرهمش زا یا  همعومجم  رمب  یرهمش ی هکبش .(33 :3031 ،یناوضر) دزاس یم ایوپ ار نآ و تسا یرهش متسیس هکرحم و
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  دمشر  تملع  همب و هتفای رشن هتسویپ مه هب یاه هقلح دننام ییایفارغج عقاو «هدودحم رد ای و هیحان رد هک دوش یم قالطا
  همب  ییامیفارغج  عبامنم رد  یرهمش بتارم هلسلس .(131: 3631 ،دیرف)»دنراد هیحان یور یتوافتم یناشفاوترپ ،گنهامهان
  تیعمضو  ،رهمش  تعمسو  ،تمیعمج هزادنا ریظن درفنم ریغتم کی ساسا رب اهرهش و اه کرهش یدومع یدنب هقبط موهفم
 لکش نیرتهب فلتخم تاهج زا یرهش بتارم هلسلس عیزوت .(0331:61،داهندارمانآ یدرب ( تسا هدمآ ...و یزکرم ناکم
  یژوملونکت لاقتنا ،هعماج مامت هب تامدخ و اهالاک عیزوت ببس مظنم یرهش بتارم هلسلس دوجو ،تساضف یهد نامزاس
  فومن  نمیا دوجو .ددرگ یم نوگانوگ یاه طیحم رد یگدنز فلتخم یاه شور دوجو هعماج رسارس هب تاعادبا و دیدج
 رد ناوک .(1331:001،یرایز (دشاب راگزاس بولطم دح اب یرهش هزادناره  ابیرقت هک دوش یم ثعاب یرهش بتارم هلسلس
  یملوا . تمسا هدرب مان "اهاضف بتارم هلسلس" و "اه هاگتنوکس بتارم هلسلس" حالطصا ود زا یرهش بتارم هلسلس فیرعت
  ممه  همب یاهاضف زا یا هعومجم ار یمود و هدرک فیرعت ناشدرکلمع و هزادنا ساسا رب اه هاگتنوکس ندروآرد مظن هب ار
  نیمیعت  همک  تمسا دقتعم ژرژ ریپ .(0331:101،روپشاداد ( دهد یم رارق هراشادروم توافتم یاهدرکلمع و هزادنا اب دنویپ
  بمتارم  هلمسلس زا  ینمشور   المامک  یامیمس دناوت یمن یرهش هقطنم ای و رهش نینکاس رامشرب ینتبم یرهش بتارم هلسلس
  ددرمگ  نیمیعت  اهرهمش  درمکلمع  تمیهام  همب  امکتا  امب  یرهمش  بمتارم  هلمسلس دنک یم هیصوت وا اذل ،دهد ناشن ار یرهش
  طمسوت 0101  لامس رد راب نیلوا یارب یرهش یارب متسیس کی رد رهش ره هزادنا و هبتر نیب طابترا .(1031:331،دیرف)
 :Badcock, 2002 ) دمهد  یممن  نامشن عیزوت رد ار رهش کی تیعقوم لماک روط هب نوناق نیا دنچره .دیدرگ هئارا فپیز

 " امه نآ تیمها بسحرب هکبش یاهرهش یدنب هقبط" زا تسا ترابع یرهش بتارم هلسلس تفگ ناوت یم یلکروط هب .(40

  تمیعقوم و شقن ،تیهام ،اهرهش تیعمج بسحرب و دوش یم هتفگ تسا هتفرگ یاج نآ رد رهش هک یسایقم هب هکنیا ای
 .(3331:1،رایشوه ( دوش یم نییعت اه نآ ییایفارغج
   هنیشیپ
   رمیز دراومم  همب ناوت یم هک هتفرگ تروص یدایز تاعلاطم یرهش ماظن یاهوگلا یسررب و ینیشنرهش تالوحت نوماریپ
 :دومن هراشا
 نالیگ یرهش ماظن رد یرهش بتارم هسلس یوگلا و تالوحت یسررب ناونع اب یا هلاقم رد ،(3331) هناگنز و هداز یئاقآ
 یرهش تسخن یاهوگلا و ،اه توافت بیرض ،هزادنا هبتر یاه لدم زا هدافتسا اب نالیگ ناتسا یرهش ی هکبش یسررب هب
 رد  یرهمش ی  هکبمش  یمسررب       جیامتن همک داد نامشن شهوهمپ نمیا زا لمصاح هجیتن هک هتخادرپ نوسرج و نوسدیوید
  همب  همجوت  امب ،نالیگ ناتسا رد تشر رهش .تساهرهش نیب رد بولطمان طباور دوجو زا یکاح ،نالیگ ناتسا ی هدودحم
  یمتح  همک  یومحن هب ،تسا هدومن بسک ار یفعاضم ناوت ،ناتسا رگید یاهرهش هب تبسن ،ناتسا زکرم ناونع هب دوخ ذوفن
 رادروخرب یرتمک رایسب ذوفن زا رهش نیا اب طابترا رد ،ناتسا یاهرهش نیرت مهم زا رگید یکی ناونع هب زین یلزناردنب رهش
 .(3331:31،هناگنز و هداز یئاقآ) .تسا
  ناتمسا  دطمس   رد یرهمش تمسخن  یرمیگ  لکمش دنور لیلحت و یسررب ناونع اب یا هلاقم رد درفنم داجس ،یدمحا اضر
  یامه   لدمم زا هدافتمسا اب ،ناتسزوخ ناتسا رد یرهش تسخن تیعضو یسررب هب 0331-1331 یاه لاس یط ناتسزوخ
 و  یبامصولا و  امموم  ،گرمبزنیک ،رهش ود ،رهش تسخن یاه صخاش لماش یرهش تسخن جیار یاه لدم و هزادنا - هبتر
 رد  ناتمسزوخ  ناتمسا یرهش هکبش دطس رد تیعمج ییاضف عیزوت هک داد ناشن شهوهپ یاه هتفای .تسا هتخادرپ اتهم
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  ناتمسا  کمچوک و  طمسوتم  یاهرهمش  رمگید رد  تمیعمج شهاک و زاوها رهش رد رتشیب زکرمت تمس هب اه لاس نیا یط
1،درفنم داجس و یدمحا اضر) .تسا هدوب تکرحرد 31:033). 
 رد یرهش ماظن یدنب دطس و یا هقطنم هعسوت رب یلیلحت ناونع اب یا هلاقم رد (1331) یدنویهاش دمحا و یخیش تجح
 رد  تمیعمج  عمیزوت یگنوگچ لیلحت یارب نآ رد هک دنتخادرپ سرگاز هقطنم رد یرهش ماظن یسررب هب سرگاز هقطنم
 رد  تمیعمج  عمیزوت  ندومب  بمسانمان زا جیاتن هک دندرک هدافتسا ینیج بیرض و زنرول ینحنم زا یرهش فلتخم تاقبط
 .(10:1331،یدنویهاش دمحا ،یخیش تجح) .تشاد تیاکح اهرهش فلتخم تاقبط
 قیقحت شور
   یومگلا و تالومحت یسررب هب نآ رد هک دشاب یم یلیلحت و یفیصوت قیقحت شور و (یا هعسوت-یدربراک) قیقحت فون
  .دمشاب  یمم  یدانمسا و یا   همناخباتک تامعالطا یروآ  عممج شور .میا هتخادرپ دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرهش ماظن
 61 ،0331    لامس یراممآ همانلامس ساسا رب اه نآ دادعت هک دشاب یم دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهرهش یرامآ هعماج
  رازمفا مرن زا هدافتسا اب نینچمه ،هدش ماجنا Excel رازفا مرن زا هدافتسا اب قیقحت نیا رد یمک تابساحم .تسا هدوب رهش

ARC GIS9.3 نمیا رد یرهمش غاد طاقن و تیعمج مکارت یاه هشقن میسرت و هعلاطمدروم ی هدودحم ی هشقن میسرت هب   
 صخاش ،یرهش تسخن یاه لدم زا شهوهپ نیا رد یرهش ماظن یوگلا و تالوحت یسررب هنیمزرد .میا هتخادرپ ناتسا
    صخامش ،لادمنیفره زمکرمت صخاش ،یباصولا و اموم صخاش ،اتهم رهش راهچ صخاش ،رهش راهچ صخاش ،رهشوب
 .تسا هدش هتخادرپ GIS طیحم رد هزادنا هبتر لدم و یپورتنآ بیرض و صخاش ،نوسردنه یگدنکارپ
 هعلاطمدروم هدودحم یفرعم
   امب لاممش زا  ناتمسا نیا .دراد رارق ناریا یبرغ بونج رد عبرمرتمولیک 16061 تحاسم اب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا
       ناتمسزوخ امب برمغ زا و رهمشوب و سرامف امب بونج زا سراف اب قرش زا ،یرایتخب لاحمراهچ و ناهفصا یاه ناتسا
  ناتمسا  .دمشاب  یمم رفن 306316 اب ربارب 0331 لاس رد ناریا رامآ زکرم یرامشرس هیاپ رب ناتسا تیعمج .تسا هیاسمه
   ود یاراد هدرتمسگ یامه  لمگنج و ناوارف یهایگ ششوپ اب ریظن یب یبآ عبانم و ریاخذ زا راشرس دمحاریوب و هیولیگهک
    رومشک بآ هدمننکدیلوت نیممود و ناریا یبرغ بونج هقطنم نیرت بآرپ ناتسا نیا .دشاب یم توافتم ییاوه و بآ میلقا
 .دوش یم دادملق
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 .(1331 ،هدنراگن) :میسرت  هعلاطمدروم ی هدودحم :1 هرامش ی هشقن

 قیقحت یاه هتفای
     طامقن دادمعت همک دمهد یم ناشن 0331 ات 1331 لاس زا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یتیعمج یلک تالوحت رب یرورم
        و همیولیگهک ناتمسا یرهمش طامقن بملغا .تمسا هدیمسر 0331  لامس رد رهش 61 هب 1331 لاس رد رهش 3 زا یرهش
  .دمشاب یم تشد هد و ناراسچگ ،جوسای نآ تیعمجرپ و گرزب رهش هس اهنت و دنتسه تیعمج مک و کچوک دمحاریوب
  دمصرد ،03 ات 16 ی ههد یط رد دهد یم ناشن دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد ینیشنرهش نازیم تارییغت دنور یسررب
    طامقن زا دیدمش یامه    ترجامهم رد دمیاب ار نآ تملع نیرت مهم هک تسا هتفای شیازفا یدایز رایسب نازیم هب ینیشنرهش
  فملتخم یاه مومورهم یط رد ینیشنرهش دصرد و ناتسا تیعمج نازیم ریز لودج رد .تسناد قطانم نیا هب ییاتسور
 .تسا هدش هداد ناشن

 ینیشنرهش دصرد و اهرهش دادعت :1 هرامش لودج

 روشک تیعمج ناتسا تیعمج اه ناتسرهش دادعت اهرهش دادعت لاس
  نیمشنرهش تیعمج
 ناتسا

 ینیشنرهشدصرد
 ناتسا رد

1331 3 1 331301 0011331 1 6111 63.1 

1131 3 0 310161 00033010 00300 000.31 

1131 3 0 003110 11030033 30633 30.61 

1631 3 3 303111 01011131 610001 30.30 

1031 61 3 613111 33111006 003300 30.01 

1331 61 1 330136 03013100 013013 03.31 

0331 61 0 306316 36631110 606613 06.01 

 .(1331 ،ناریا رامآ زکرم) :عبنم
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   لامس رد دمصرد 1 زا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد ینیشنرهش دصرد مینیب یم 1 ی هرامش لودج رد هک یروط نامه
   نامشن ناتمسا نیشنرهش تیعمج رد ار ییالاب رایسب دشر نیا و تسا هدیسر 0331 لاس رد دصرد 01 دودح هب 1331
  یزمیر  هممانرب یاه تسایس زا ناشن و اهرهش هب ییاتسور طاقن زا گرزب رایسب یاه ترجاهم زا ناشن دنور نیا .دهد یم
 .دهد یم ییاتسور طاقن هب هجوت مدع و نیشنرهش طاقن رب زکرمت و هجوت رب ینبم ناتسا نیا و روشک

 دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهرهش یتیعمج تاقبط :2 ی هرامش لودج

 
 
 
 
 

 .(1331 ،ناریا رامآ زکرم) :عبنم

 لوا ی  همقبط رد دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رهش 3 یمامت 1331 لاس رد مینیب یم 0 هرامش لودج رد هک یروط نامه
   ود رهمش) ناتمسا رهش کی اهنت 1131 و 1131 ی هرود ود رد و تسا رفن 0001 ریز اه نآ تیعمج ینعی دنریگ یم رارق
    زامیندروم لغامشم دامجیا و ز امگ و تفن عیانص دوجو رطاخ هب نآ لیلد هک دراد رفن 00001 زا رتالاب یتیعمج (نادبنگ
  رهمش 3 زا و هدش هدوزفا ناتسا یاهرهش تیعمج رب دعب هب 1131 ی هرود زا نینچمه .تسا هدوب رهش نیا رد تیعمج
       و همیولیگهک ناتمسا یاهرهمش تمیعمج درومم رد همجوت  لمباق ی   همتکن .ممیراد تیعمج رفن 0001 ریز رهش 1 طقف ام
     تامظحالم هلئمسم نمیا لمیالد زا یکی هک دنا هدش رهش رفن 0001 زا رت نییاپ تیعمج دوجواب هک تسا نیا دمحاریوب
     رهمش امهنت و نیملوا ناومنع   همب جومسای رهش 0331 و 1331 لاس ینعی رخآ ی هرود ود رد .تسا هدوب یتینما و یسایس
  نمیا تیزکرم جوسای رهش تیعمج ندشدایز لیلد نیرت مهم هک دوش یم یفرعم رفن 000001 زا رتالاب یتیعمج اب ناتسا
 .تسا رهش نیا هب فارطا یاهاتسور و اهرهش زا دایز رایسب یاه ترجاهم و دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یارب رهش

 روشک اب هسیاقم رد ناتسا تیعمج ی هنالاس دشر طسوتم :3 ی هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1331 ،ناریا رامآ زکرم) :عبنم

    یماممت رد ناتمسا تمیعمج ی       هنالامس دمشر طمسوتم همک درمک نامیب ناوت یم 3 هرامش لودج زا هلصاح جیاتن قبط رب
   طومبرم ناتمسا تیعمج دشر نازیم نیرتشیب و تسا هدوب رتشیب روشک تیعمج دشر طسوتم زا یسرربدروم یاه هرود
  هدومب ام روشک نازیر همانرب طسوت رتشیب تیعمج گنهرف جیورت نآ لیالد زا یکی هک 1631 ات 1131 یاه لاس هب هدوب

 0331 لاس 1331 لاس 1031 لاس 1631 لاس 1131 لاس 1131 لاس 1331 لاس تاقبط
 6 6 3 1 0 0 3 0001 ریز

0001-00001 0 0 0 1 1 1 3 

00001-00010 0 1 1 1 0 3 1 

00010-00001 0 0 0 1 1 0 0 

00001-000001 0 0 0 1 0 0 0 

000001-000010 0 0 0 0 0 1 1 

 روشک تیعمج هنالاس دشر طسوتم ناتسا تیعمج هنالاس دشر طسوتم لاس
1335 31/1 

 
31.3 
 1345 

10/1 10.0 
1355 

63/1 13.3 
1365 03/3 

 
63.1 
 1375 

13/1 16.1 
1385 11/1 30.1 

1390   
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  نمیا هک دور یم شیپ لداعت تمس هب و هدش رتمک ناتسا تیعمج دشر طسوتم دعب هب 1031 ی هرود زا نینچمه .تسا
 .دش هدایپ روشک رد هک یتیعمج لرتنک یاه تسایس و روشک نازیر همانرب هاگن هب ددرگ یمرب مه

 یرامشرس فلتخم یاه هرود یط رد اه نآ تاناسون و دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهرهش هاگیاج :4 ی هرامش لودج

1 لاس 1631 لاس 1031 لاس 1331 لاس 0331 لاس  1331 لاس 1131 لاس 113
 نادبنگ ود نادبنگ ود نادبنگ ود نادبنگ ود نادبنگ ود جوسای جوسای
 تخس یس تخس یس جوسای جوسای جوسای نادبنگ ود نادبنگ ود
 قوس قوس تشد هد تشد هد تشد هد تشد هد تشد هد
 مارچ تشد هد مارچ مارچ مارچ ککیل ککیل
 هدنل جوسای تخس یس تخس یس تشاب مارچ مارچ
 تشاب مارچ قوس قوس هدنل هدنل هدنل
 تشد هد تشاب تشاب تشاب تخس یس تشاب ناودام
 حوسای هدنل هدنل هدنل قوس ناودام تشاب
     ککیل تخس یس تخس یس

     کومشید قوس قوس

     ناودام کومشید کومشید

     نوگرام یسیر هعلق یسیر هعلق

     پاتیچ نوگرام نوگرام

     هواتاپ هواتاپ هواتاپ

     یسیر هئلق پاتیچ پاتیچ

 بارممممممگ
 یلفس

     یلفس بارگ یلفس بارگ

 .(1331 ،ناگدنراگن) :میسرت

    نامشن فملتخم یامه   موممورهم رد امه  نآ تمیعمج دادعت ساسا رب یرهش ماظن رد اهرهش هاگیاج 1 هرامش لودج رد
     .تمسا هدرمک رمییغت رایمسب یرامشرس فلتخم یاه هرود لوط رد اهرهش هاگیاج مینیب یم هک روط نامه ،تسا هدش هداد
   یاهرهمش نیمب رد ار تسخن هاگیاج و هتشاد ار تیعمج نیرتشیب یرامشرس فلتخم یاه هرود یط رد ناراسچگ رهش
    رهمش دمعب همب 1331    لامس یراممشرس رد و تمسا هداد صاصتخا دوخ هب 1031 لاس ات دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا
     رهمش همک تمسا نمیا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرهش ماظن رد هجوت بلاج ی هتکن .تسا هدش نآ نیزگیاج جوسای
  نیرمت  تمیعمج    ممک زا یمکی ناومنع  همب 1131 و 1331  یامه مومورهم ینعی یرامشرس ی هیلوا یاه هرود یط رد جوسای
  رد و دمنک   یمم ییاممندوخ ناتسا یاهرهش نیرت تیعمجرپ زا یکی ناونع هب دعب هب 1131 لاس زا و هدوب ناتسا یاهرهش
  تمسد هب ناتسا یاهرهش نیب رد تیعمج ظاحلزا ار تسخن هبتر 0331 و 1331 ینعی یرامشرس رخآ ی هرود ود یط
  یاهرهمش زا یکی ناونع هب رهش نیا نتفرگ رارق و جوسای رهش رد تیعمج دشر یارب هجوت لباق لیالد زا .تسا هدروآ
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        و همیولیگهک ناتمسا یارمب رهمش نمیا تمیزکرم دمعب هب 1331 زا ناتسا رهش نیرت تیعمجرپ یتح و ناتسا تیعمجرپ
     دمشر لمیالد زا رمگید یمکی .تسا هدوب رهش نیا یارب هجوت لباق تامدخ و تاناکما صاصتخا و عیزوت و دمحاریوب
   و اهاتمسور زا هدرتمسگ رایسب یاه ترجاهم فوقو ناتسا یارب رهش نیا یسایس و یرادا تیزکرم جوسای رهش تیعمج
    امت لوا یاهرهمش ناومنع  همب تشد هد و ناراسچگ ،جوسای رهش هس نمض رد .تسا هدوب رهش نیا هب فارطا یاهرهش
   یراممشرس رمخآ ی   هرود ود یمط جومسای رهش طقف و دنا هدرک ظفح ار ناشدوخ هاگیاج دعب هب 1131 ی هرود زا موس
   تمسا هدرکادمیپ شیازفا اهرهش دادعت یسرربدروم فلتخم یاه هرود رد نینچمه .تسا هدش ناراسچگ رهش نیزگیاج
      هدمش رمبارب ود  امبیرقت یمنعی تمسا هدیسر رهش 61 هب رهش 3 زا اهرهش دادعت هک دعب هب 1031 ی هرود زا صوصخ هب
    ناممه رد  امبیرقت دمنا  هدمش  هفامضا دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرهش ماظن هب 1031 ی هرود زا هک یرهش 3 نیا ،تسا
 .دنا هتفرگرارق ناتسا یاهرهش نیرت تیعمج مک فیدر رد و دنا هدنام دوخ یاه هبتر

 (5331-1931 یرهش تسخن و زکرمت یاه صخاش یسررب :5 ی هرامش لودج

1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 
 لاس

 صخاش

 (upi) یرهش تسخن صخاش 0/23 0/64 0/59 0/42 0/31 0/32 0/31

 (tci) رهش ود صخاش 1/10 6/98 5/18 1/70 1/02 1/20 1/18

 (Giz) رهش راهچ صخاش 0/44 3/36 2/38 0/92 0/61 0/68 0/66

 (mfci) اتهمرهش رهچ صخاش 0/30 0/77 0/70 0/48 0/38 0/41 0/40

 یباصولا و اموم صخاش 1.37 7.41 5.26 3.20 2.97 2.88 2/73

 (Hi) لادنیفره زکرمت صخاش 0/170 0/431 0/378 0/265 0/219 0/209 0/202

 .(1331 ،ناگدنراگن تابساحم) :عبنم

       رهمش رامهچ صخامش ،رهمشوب صخامش ،نومسرفج یرهش تسخن صخاش ساسا رب یرهش تسخن و زکرمت نازیم
 ساسا رب .تسا هدش هدیجنس لادنیفره زکرمت صخاش و یباصولا و اموم صخاش ،اتهم رهش راهچ صخاش ،گربنزیگ
  تمسخن ی  هدمیدپ زا ناشن دشاب رت کیدزن 1 هب هچ ره صخاش نیا یددع رادقم ،(نوسرفج) یرهش تسخن صخاش
    هدومب رمیغتم یرهمش تسخن صخاش یددع رادقم یسرربدروم فلتخم یاه هرود رد داد ناشن اه یسررب ،دراد یرهش
    رهمش تمسخن ناومنع  همب  ابیرقت نادبنگ ود رهش هک 1131 و 1131 یاه لاس هب تسا طوبرم نآ نازیم نیرتشیب و تسا
 ناتسا رد یرهش تسخن ی هدیدپ دهاش 1131 و 1131 ی هرود ود رد (tci) رهش ود صخاش ساسا رب .دوش یم یفرعم
    ناتمسا نمیا رد همک دراد یرهش تسخن ی هدیدپ زا ناشن ،دشاب 0 زا رتالاب صخاش نیا یددع رادقم رگا نوچ میتسه
  رمب 1131  یراممآ ی   هرود رد نیمنچمه .دمهد  یمم ناشن حوضو هب ار یرهش تسخن ی هدیدپ و هدوب 1 اب ربارب نآ نازیم
     تخمس یمس رهمش یمنعی مود رهش ربارب 6  ابیرقت تسا نادبنگ ود رهش هک لوا رهش تیعمج ،رهش ود صخاش ساسا
 ی  هرود همس لوط رد نآ رادقم هک داد ناشن مه گربنزیگ صخاش ساسا رب یرهش تسخن ی هدیدپ یسررب .تسا هدوب
  نآزادمعب و تسا هتشاد دوجو ناتسا نیا رد یرهش تسخن ی هدیدپ و هدوب یشیازفا 1131 لاس ات ینعی یریگرامآ لوا
  زا هدممآ  تمسد     همب جیامتن سامسا رمب .تسا هتفر شیپ لداعت تمس هب و تسا هدرکادیپ شهاک دعب هب 1631 ی هرود رد
1 و 1331 لاس ود رد اهنت ،اتهم رهش راهچ صخاش    رد صخامش نمیا رادقم نوچ میرادن یرهش تسخن ی هدیدپ 103
 میراد بولطم یرهش تسخن ام 0331 و 1631،1331 ی هرود هس یط رد و تسا 33.0 و 03.0 بیترت هب لاس ود نیا
  دمشاب 11.0-11.0 نیب صخاش نیا یددع رادقم رگا اتهم رهش راهچ صخاش قبط رب ینعی .تسا مزال هعسوت یارب هک
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    همک یرهمش تمسخن یاه صخاش ریاس ی هجیتن دننام هب 1131 و 1131 ی هرود ود رد .تسا بولطم ام یرهش تسخن
  یددمع رادقم نوچ میرادار یرهش تسخن یرترب قوف ناتسا نیا رد ،تشاد هرود ود نیا رد هدیدپ نیا زورب زا ناشن
    نامشن یبامصولا و امموم صخاش یسررب جیاتن نمض رد .تسا 16.0 زا رتشیب اتهم رهش راهچ صخاش زا هدمآ تسد هب
   .تمسا هدومب 1131 و 1131 ی   هرود همب طومبرم نآ نازیم نیرتشیب هک میتشاد یرهش تسخن فلتخم یاه هرود رد داد
       زمکرمت رادمقم همب دمعب همب هرود نآ زا همک دهد یم 1131 لاس ات زکرمت زا ناشن مه لادنیفره زکرمت صخاش یسررب
  تمسخن ی هدیدپ هک داد ناشن اه صخاش مامت جیاتن یسررب لک رد .دور یم شیپ لداعت تمس هب و دنک یم ادیپ شهاک
 .تسا هتشاد دوجو یرامآ فلتخم یاه هرود لوط رد دمحا ریوب و هیولیگهک ناتسا رد یرهش

 نوسردنه زکرمت مدع و یپورتنآ صخاش ی هبساحم :6 ی هرامش لودج

 لاس 
 صخاش

1331 1131 1131 1631 1031 1331 0331 

 5/882 2/320 5/291 3/773 4/566 4/784 4/950 (ud) نوسردنه زکرمت مدع صخاش

 1/846 1/336 1/430 1/595 1/878 1/935 1/960 (H) یپورتنآ صخاش

 1331 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم

  و شنکارمپ زا ناشن ،دشاب رتشیب صخاش زا هدمآ تسد هب یددع رادقم هچ ره نوسردنه زکرمت مدع صخاش ساسا رب
   لودمج زا هدممآ تسد هب جیاتن قبط رب .دنوش یم هدیجنس مهاب فلتخم یاه لاس هب تبسن هک دراد تیعمج زکرمت مدع
   دراد ناتمسا یرهمش ی     هکبمش رد دامیز تارمییغت زا نامشن نوسردنه صخاش زا هدمآ تسد هب یددع رادقم 6 ی هرامش
631 و 1131 یرامآ یاه هرود هب تسا طوبرم صخاش نیا نازیم نیرتمک هک یروط هب   رد تمیعمج زکرمت زا ناشن هک 1
   زا نامشن همک 1131 و 1331  یامه    لامس همب تمسا طوبرم صخاش نیا یددع رادقم نیرتشیب و دراد رهش دنچ ای کی
    دمنک لمیم رفمص فرط هب یپورتنآ بیرض هچ ره یپورتنآ لدم رد نینچمه .دراد ار ناتسا رسارس رد تیعمج شنکارپ
  یرهمش ی    هکبمش رد لدامعت زا نامشن دنک لیم کی فرط هب رگا و تیعمج عیزوت رد لداعت مدع و رتشیب زکرمت رگنایب
       همک تمسا هتمشاد ار یمتارییغت یراممآ فملتخم ی امه هرود رد یپورتنآ نازیم دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد هک تسا
   یمط رد لدامعت مدع زا ناشن هک تسا 1131 و 1131 ی هرود نامه هب تسا طوبرم صخاش نیا یددع نازیم نیرتمک
 یاه صخاش ریاس و یپورتنآ صخاش زا لصاح جیاتن یسررب لک رد .تسا هتشاد ناتسا یرهش ی هکبش رد اه لاس نیا
 ی   هکبمش رد لدامعت مدع زا ناشن دمحا ریو هب و هیولیگهک ناتسا رد یرامآ یاه هرود مامت رد یرهش تسخن و زکرمت
 .دراد ناتسا نیا یرهش ماظن رد دایز رایسب تاناسون و یرهش
 هزادنا -هبتر نوناق ساسا رب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرهش بتارم هلسلس

 



 11 ...یرهش ماظن یوگلا و تالوحت لیلحت

 

 

 

 
 هزادنا -هبتر نوناق ساسا رب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرهش بتارم هلسلس یسررب :1 هرامش رادومن

 .(1331 ،ناگدنراگن) :میسرت
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     و همیولیگهک ناتمسا رد یرهمش بمتارم   هلمسلس یمس  ررب همب فمپیز هزادنا و هبتر لدم ساسا رب ام 1 هرامش رادومن رد
  ود رهمش 1031 لاس ات 1331 لاس زا هک درک نایب ناوت یم اهرادومن نیا زا لصاح جیاتن ساسا رب .میتخادرپ دمحاریوب
   یمنعی رمخآ ی  هرود ود رد و تمسا هدش صخشم رادومن رد ناتسا رهش نیرت تیعمجرپ و تسخن رهش ناونع هب نادبنگ
331 و 1331 لاس        ناتمسا یاهرهمش نیمب رد ار تمسخن هامگیاج و دومش  یمم نادبنگ ود رهش نیزگیاج جوسای رهش 0
     نیمب فالتمخا و توامفت نازمیم ی  هدمنهد  نامشن زمرق طخ الاب یاهرادومن رد .دروآ یم تسد هب دمحاریوب و هیولیگهک
   همک میمنیب یم هزادنا -هبتر رادومن ساسا رب اه هرود ی همه رد هک تسا هعلاطمدروم یاهرهش لآ هدیا و یعقاو تیعمج
       نازمیم نیرتمشیب .دراد دومجو یدامیز رایمسب توامفت ناتسا یاهرهش ی هیلک تیعمج لائدیا رادقم و یعقاو رادقم نیب
      رد همک یرهمش ،جومسای رهمش همب تسا طوبرم 1131 و 1331 یاه مومورهم رد لائدیا و یعقاو تیعمج نیب فالتخا
  رد .دمنک     یمم ییاممندوخ ناتمسا لوا رهمش یتح و ناتسا یاهرهش نیرت تیعمجرپ زا یکی ناونع هب یدعب یاه مومورهم
  رایمسب ی هلصاف تشد هد و نادبنگ ود ،جوسای رهش هس و هدوب رتشیب لائدیا تیعمج زا یعقاو تیعمج اه هرود یمامت
  یمسرربدروم ی امه ه   رود یماممت رد ناتمسا یرهمش ماظن رد لداعت مدع زا ناشن نیا هک دنتشاد رگید یاهرهش اب یدایز
    ناتمسا یرهمش بمتارم هلسلس رد یرباربان و لداعت مدع دوش یم ربارب ود ناتسا یاهرهش دادعت هک 1031 لاس زا .دراد
  رایمسب ی  هلمصاف هک هدش دایز ناتسا دطس رد مک رایسب تیعمج اب کچوک یاهرهش دادعت هک یا هنوگ هب دوش یم رتشیب
 .دنراد موس ات لوا یاهرهش اب یدایز
 (q) :طخ بیش لدم ساسا رب دمحا ریو هب و هیولیگهک ناتسا یرهش ماظن یسررب

 (طخ بیش) یرهش ماظن یمتیراگل نازیم هبساحم :7 ی هرامش لودج

 1331 لاس
 

 1131 لاس
 طخ بیش لاس تیعمج رهش مان هبتر

 
 طخ بیش لاس تیعمج رهش مان هبتر

 0 13430 نادبنگ ود 1  0 1256 نادبنگ ود 1

 2/803 1924 تخس یس 2  0/137 1142 تخس یس 2

 2/299 1074 قوس 3  0/224 982 قوس 3

 1/875 998 تشد هد 4  0/364 758 مارچ 4

 1/658 931 جوسای 5  0/349 716 هدنل 5

 1/515 889 مارچ 6  0/476 535 تشاب 6

 1/405 872 تشاب 7  1/194 123 تشد هد 7

 1/326 852 هدنل 8  1/736 34 حوسای 8
 1131 لاس

 
 1631 لاس

 طخ بیش لاس تیعمج رهش مان هبتر
 

 طخ بیش لاس تیعمج رهش هبتر

 0 51107 نادبنگ ود 1  0 23441 نادبنگ ود 1

 0/769 29991 جوسای 2  2/373 4524 جوسای 2

 0/873 19596 تشد هد 3  1/902 2902 تشد هد 3

 1/581 5706 مارچ 4  1/641 2409 مارچ 4

 1/456 4908 تخس یس 5  1/426 2363 تخس یس 5

 1/385 4271 قوس 6  1/486 1635 قوس 6

 1/278 4254 تشاب 7  1/463 1360 تشاب 7

 1/383 2883 هدنل 8  1/499 1039 هدنل 8

 1331 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم
 

 (طخ بیش) یرهش ماظن یمتیراگل نازیم هبساحم :8 ی هرامش لودج
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 1031 لاس
 

 1331 لاس
 

 0331 لاس

 رهش هبتر
 تمممیعمج
 لاس

 طخ بیش
(q) 

 

 رهش هبتر
 تممممیعمج
 لاس

 طممخ بیممش
(q) 

 

 رهش هبتر
 تممیعمج
 لاس

 طخ بیش
(q) 

 0 70422 نادبنگ ود 1
 

 0 100544 جوسای 1
 

 0 108505 جوسای 1

 0/027 69133 جوسای 2
 

 0/262 83856 نادبنگ ود 2
 

 0/242 91739 نادبنگ ود 2

 0/578 37301 تشد هد 3
 

 0/613 51253 تشد هد 3
 

 0/598 56279 تشد هد 3

 1/431 9687 مارچ 4
 

 1/499 12594 ککیل 4
 

 1/337 17007 ککیل 4

 1/366 7818 تشاب 5
 

 1/317 12076 مارچ 5
 

 1/336 12634 مارچ 5

 1/275 7173 هدنل 6
 

 1/252 10666 هدنل 6
 

 1/244 11670 هدنل 6

7 
 یمممممممس
 تخس

6356 1/236 

 

 1/279 8349 تشاب 7

 

 1/187 10777 ناودام 7

 1/211 5673 قوس 8
 

 1/274 7109 ناودام 8
 

 1/183 9266 تشاب 8

 1/262 4404 ککیل 9
 

 1/225 6814 تخس یس 9
 

 1/223 7389 تخس یس 9

 1/508 2185 کومشید 10
 

 1/232 5895 قوس 10
 

 1/258 5993 قوس 10

 1/529 1800 ناودام 11
 

 1/333 4118 کومشید 11
 

 1/294 4875 کومشید 11

 1/476 1797 نوگرام 12
 

 1/449 2745 یسیر هعلق 12
 

 1/375 3562 یسیر هعلق 12

 1/445 1731 پاتیچ 13
 

 1/405 2735 نوگرام 13
 

 1/439 2706 نوگرام 13

 1/439 1578 هواتاپ 14
 

 1/487 1988 هواتاپ 14
 

 1/458 2314 هواتاپ 14

 1/434 1451 یسیر هئلق 15
 

 1/538 1563 پاتیچ 15
 

 1/602 1418 پاتیچ 15

16 
 بارمممممگ
 1/956 311 یلفس

 

16 
 بارممممممگ
 1/881 547 یلفس

 

16 
 بارممممممگ
 1/946 492 یلفس

 1331 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم

     رد یرهمش مامظن امیآ همک داد صیخشت ناوت یم (q) طخ بیش صخاش زا هدمآ تسد هب یددع ریداقم و جیاتن ساسا رب
 q  رادمقم هک تروص نیا هب .تسا هدش لداعت مدع و یمظن یب راچد هکنیا ای و دور یم شیپ لداعت تمس هب ناتسا کی
   کمی زا رمت  گرزمب q  رادمقم رگا و تسا یرهش ماظن رد لداعت و هنیهب یوگلا ی هدنهد ناشن ،دشاب (1) کی یواسم رگا
   یاهرهمش تمیمها ی  هدمنهد   نامشن دمشاب کی زا رت کچوک q رادقم رگا تیاهنرد و یرهش تسخن ی هدنهد ناشن دشاب
  .دمیآ یم تسد هب لوا رهش تیعمج ساسا رب یرهش ماظن رد طخ بیش ای متیراگل رادقم .تسا یرهش ماظن رد طسوتم
    یاهرهمش یارمب طمخ    بیمش رادمقم همک مینیب یم یرامشرس فلتخم یاه هرود یط رد 0 ی هرامش لودج جیاتن قبط رب
   .دراد ناتمسا نمیا رد یرهش تسخن ی هدیدپ دوجو زا ناشن نیا هک ،دهد یم ناشن ار (1) کی زا رت گرزب ددع فلتخم
   یاهرهمش تمیمها ی هدننک نایب نیا و تسا هدوب کی زا رتمک اهرهش رتشیب یارب طخ بیش یددع رادقم 1331 لاس رد
  همک اه صخاش ی هیقب و صخاش نیا ساسا رب یرهش تسخن جوا .تسا هدوب ناتسا یرهش ماظن رد کچوک و طسوتم
   و هدومب ترومص نیمه هب مه روشک یرهش ماظن دنور هک 1131 و 1131 یاه مومورهم هب تسا طوبرم میدرک یسررب
    تممس همب ناتمسا یرهش ماظن دعب هب 1631 لاس زا و تسا هدوب ناریا روشک لک رد یرهش تسخن جوا هرود ود نیا
 و یر  همش تمسخن ی هدیدپ دهاش ام صخاش نیا ساسا رب یسرربدروم یاه هرود یمامت رد .دور یم شیپ رتشیب لداعت
  یمتیعمج ی  هلمصاف جوسای رهش دعب هب 1031 لاس زا نینچمه .میشاب یم رظندروم ناتسا رد یرهش ماظن رد لداعت مدع
     صخامش یمسررب لمک رد .ددرمگ     یمم یمفرعم ناتمسا رهمش تسخن ناونع هب و دریگ یم ناتسا یاهرهش اب یدایز رایسب
     کمی یاراد همشیمه ناتمسا یرهمش ی   هکبمش همک دهد یم ناشن دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرهش ماظن رد طخ بیش
 .تسا هدوب 1131 و 1131 یاه مومورهم هب طوبرم لداعت مدع نیا جوا هک تسا هدوب لداعت مدع و یگتخیسگ
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 1931 و 5731،5831 یاه هرود یط اهرهش تیعمج ساسا رب یرهش غاد طاقن نییعت

 
 (1331 ،ناگدنراگن) :میسرت   دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد یرهش غاد طاقن نییعت :2 ی هرامش ی هشقن



 11 ...یرهش ماظن یوگلا و تالوحت لیلحت

 
 1931 لاس رد یرهش غاد طاقن نییعت :3 هرامش ی هشقن

 .(1331 ،ناگدنراگن) :میسرت

 و 1031،1331  یامه   موممورهم یمط رد دمحا ریو هب و هیولیگهک ناتسا رد یرهش غاد طاقن 3 و 0 هرامش یاه هشقن رد
   غاد طامقن ناومنع هب ناراسچگ و جوسای رهش ود اهنت اه لاس نیا یط رد مینیب یم هک روط نامه .تسا هدش میسرت 0331
  رهمش .دراد ناتسا رگید یاهرهش اب اه نآ نیب یتیعمج ی هلصاف و اهرهش نیا دایز تیعمج زا ناشن هک دنا هدش صخشم
   نامشن زممرق ی      همطقن امب همک تمسا دممحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد رفن رازه 001 یالاب تیعمج اب رهش اهنت جوسای
     یمفرعم ناتمسا رد اهرهمش نیرمت تیعمجرپ ناونع هب یرامشرس یاه هرود مامت رد  ابیرقت هک یرهش هس .تسا هدش هداد
      تامقبط سامسا رمب یرهمش طامقن 3   هراممش همشقن قبط رب .دندوب تشد هد رهش و نادبنگ ود ،جوسای یاهرهش دندش
 .دوش یم یفرعم (hot spot) غاد ی هطقن ناونع هب جوسای رهش هک دنا هتفرگرارق یفلتخم یاه فیط رد یتیعمج

 یریگ هجیتن
  دممحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد یرهش ماظن یوگلا و تالوحت لیلحت هلاقم نیا یلصا فده دش نایب هک یروط نامه
 نا  تمسا یرهمش یاه نوناک رد تیعمج رارقتسا هعلاطمدروم ینامز ی هزاب رد دهد یم ناشن شهوهپ نیا یاه هتفای .تسا
  تمسخن یاه صخاش زا هدمآ تسد هب جیاتن و هدش ماجنا تابساحم ربانب .تسا هدشن عیزوت نوگمه و لداعتم تروص هب
  لمک زا تیعبت هب ییاتسور قطانم رد نکاس تیعمج و شیازفا ناتسا یرهش تیعمج هک دش صخشم زکرمت و یرهش
 06.01   دودمح همب 1331 لاس رد 63.1 زا ناتسا رد نیشنرهش تیعمج دصرد هک یروط هب تسا هدرکادیپ شهاک روشک
   یاهرهمش رمب اه هرود یمامت رد (نادبنگ ود و جوسای) ناتسا لوا رهش ود نینچمه .تسا هدیسر 0331 لاس رد دصرد
      شیازمفا دهامش امم جیامتن همب هجوت اب .دنا هدوب یدایز رایسب ی هلصاف یاراد رت کچوک یاهرهش اب و هتشاد طلست رگید
  یمسرربدروم ی امه ه  رود یماممت رد .ممیا  هدومب 0331   لامس رد رهمش 61 هب 1331 لاس رد رهش 3 زا یرهش طاقن دادعت
  یامه نوناک رد تیعمج عیزوت رد ییاضف لداعت مدع رگنایب هک هتشاد دوجو ناتسا رد زکرمت و یرهش تسخن ی هدیدپ
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   ییالامب رایمسب  تدمش زا  امه  صخامش  یمخرب بسحرب و تاهج یخرب زا دنچره هک یتیعضو .تسا ناتسا نیا یرهش
 زا   .تمسا ناتمسا یرهش ی هکبش بسانمان تیعضو رگنایب و لداعت مدع ی هدنهد ناشن فومجمرد یلو تسین رادروخرب
   شیمپ لدامعت تمس هب ناتسا یرهش ماظن هک دنتسه یتیعضو ی هدنهد ناشن اه صخاش ی هیلک  ابیرقت دعب هب 1631 لاس
   تمیعمج نیمب ی    هلمصاف و توامفت همک داد ناشن زین هزادنا – هبتر لدم ساسا رب یرهش بتارم هلسلس یسررب .دور یم
    رمظنزا یدامیز رایمسب توافت نادبنگ ود و جوسای رهش ود هک ههیو هب تسا دایز رایسب اهرهش لائدیا تیعمج و یعقاو
 0001 ز  ا رمتمک امه نآ تیعمج دادعت هک مینیب یم ار ییاهرهش ناتسا دطس رد .دنتشاد ناتسا یاهرهش ی هیقب اب یتیعمج
    یمفرعم رهمش ناومنع  همب ات دشاب یرادرهش و تیعمج رفن 0001 یاراد لقادح ناکم کی دیاب نوناق قبط هک تسا رفن
   رهمش ناومنع    همب ممه رمفن 0001   رمیز یامه    نامکم یمتینما و یمسایس تاظحالم یضعب لیلد هب ناتسا نیا رد هک ،ددرگ
 عبانم صیصخت رد یداصتقا لماوع و ناتسرهش زکرم ناونع هب اهرهش باختنا هلمجزا یسایس تاظحالم .دنا هدش یفرعم
    و همیولیگهک ناتمسا یرهمش ماظن رد لوحت و یگتخیسگ مهرد یلصا لماوع هلمجزا (دشر بطق یریگراک هب) اهرهش هب
  نامشن   ممه دممحاریوب و هیولیگهک ناتسا یاهرهش یپورتنآ صخاش زا هدمآ تسد هب جیاتن و تابساحم .تسا دمحاریوب
  امت  ناتمسا  تمیعمج عیزوت رد لداعت مدع و رتشیب زکرمت یوس هب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرهش هکبش هک دهد یم
  لمک رد  نامنچمه  امما  ،میتمسه ناتسا تیعمج عیزوت رد یرت لداعتم دنور دهاش دعب هب ههد نیا زا و هتفر شیپ 65 ههد
  مدمع و جوسای رهش رد تیعمج بذج لیالد زا یکی .تسا صخشم  الماک تیعمج عیزوت رد لداعت مدع یرهش هکبش
      همب تامدمخ و تامناکما صیمصخت و دممحا ریو هب و هیولیگهک ناتسا یارب رهش نیا تیزکرم ،یرهش ماظن رد لداعت
         و فارمطا یاهرهمش زا یرایمسب نارجامهم بذمج ثمعاب لمماع نمیا هک دشاب یم رهش نیا یارب اهرهش ی هیقب تبسن
    امی لوا رهمش ناومنع هب یرامشرس یاه هرود یمامت رد هک زین نادبنگ ود رهش .تسا هدش رهش نیا هب ناتسا یاهاتسور
 طاقن زا تیعمج بذج ثعاب زاگ و تفن عیانص هنیمزرد یرایسب لغاشم داجیا تلع هب ،دوش یم یفرعم ناتسا رد مود
  دممحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد یرهش ماظن یوگلا و یرهش ی هکبش درک نایب ناوت یم لک رد .دوش یم ناتسا فلتخم
   ود و جومسای رهمش ود  امه ه   رود یماممت رد و هتمشاد زمکرمت هب شیارگ  اتدمع روشک یراداو یزیر همانرب ماظن زا رثثتم
 .دنوش یم یفرعم ناتسا یلصا رهش ود ناونع هب نادبنگ
 اه داهنشیپ

    و تمیعمج لدامعتم عمیزوت یارب اه یزیر همانرب دوبهب تهج رد دناوت یم ریز یاهراکهار دسر یم رظن هب ساسا نیا رب
 :دشاب رثیم رتشیب یاه ترجاهم زا یریگولج لقادح ای و یرهش ماظن یوگلا رد لداعت تیاعر
 اه ناتسرهش زکارم ههیو هب اهرهش یمامت رد تامدخ و تاناکما عیزوت رد لداعت تیاعر .1

 ناتسا شیامآ ی هعسوت و یزیر همانرب رد ناتسا فلتخم قطانم و اهرهش یبسن یاه تیزم هب هجوت .0

     ندمش ییاتمسور زا تمعنامم و یزروامشک یاه ناوت ظفح روظنم هب رهش هب اهاتسور رتشیب ندش لیدبت زا یریگولج .3
 اهرهش

 جوسای رهش زا جراخ قطانم هب یتلود تامدخ رتهب تیاده روظنم هب ییادززکرمت تسایس شرتسگ .1

   و یمصوصخ یامه  یراذمگ    هیامرمس تیادمه و کمچ وک و ینامیم یاهرهش هب تاناکما و تامدخ ی هنیهب صیصخت .1
 اه نآ یوس هب یمومع
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 .دنا هدشرقتسم ناتسا مورحم یحاون رد هک یعیانص و اه تیلاعف هب یتایلام یاه تیفاعم یاطعا .6

     ترجامهم زا یریگوملج یارمب امه  نآ رد یعاممتجا –    یدامصتقا ییامیوپ دامجیا تهج رد کچوک یاهرهش تیوقت .0
 اهرهش نیا زا یتیعمج

  دامصتقا  همب  ههمیو  همجوت و  امه نآ  همب  یهامفر  تامناکما و  تامدمخ  همئارا قیرط زا ییاتسور یحاون هعسوت و تیوقت .3
 .یزرواشک

  همب  رهمش  ناومنع   یامطعا یارمب   یمیارگ رهمش  یامهرایعم  همب  همجوت و  اهرهمش  دادمعت  همیور یب شیازفا زا یریگولج .3
 .یتیعمج یاه هاگتنوکس

 یتیامح یاه تسایس اب یزرواشک داصتقا تیوقت و هیحان یتنس داصتقا هب هجوت .01

 یرگشدرگ یزاس لاعف و لاغتشا داجیا تهج بسانم تیزم ناونع هب ناتسا یتسد عیانص هب هجوت .11

 عبانم
      ،نالیمگ یرهمش مامظن رد یرهمش بمتارم   هلمسلس یومگلا و تالوحت یسررب ،(3331) نارگید و لیعامسا ،هداز ییاقآ

 .33 هرامش ،هعسوت و ایفارغج همانلصف
     یمط ناتمسزوخ ناتمسا دطمس رد یرهش تسخن یریگ لکش دنور لیلحت و یسررب ،(0331) نارگید و اضر ،یدمحا

 .0331-1331 یاه مومورهم
 .هعسوت رشن .نارهت .یلامج زوریف همجرت ،یموس ناهج یاهرهش .(0031) دیوید ،تیمسا
 هاگآ تاراشتنا ،ناریا رد ینیشنرهش .(3631) اضردمحم نایرئاح و خرف نایماسح ؛یتیگ ،دامتعا
  تامقیقحت و   تامعلاطم زمکرم  ،نارمهت ،یلم هعسوت بوچراچ رد اه نآ شقن و ینایم یاهرهش .(3331) هدیمح ،یچکما

 .نارهت ،یزاسرهش و یرامعم
    و ناتمسیس ناتمسا :یدرومم ی  همعلاطم) تیعمج ییاضف عیزوت رد کچوک یاهرهش شقن :(1331) یلع ،ینمرد ییاباب

 .نادهاز ،ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد ،ایفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(ناتسچولب
 - همبتر شور زا  هدافتمسا  امب  ناتمسدرک ناتسا رد یرهش بتارم هلسلس یلیلحت یسررب ،(0331) ،میحر ،داهندارمانآ یدرب

 .01-11.تاحفص ،مود هرامش ،موس لاس ،یناسنا یایفارغج یشهوهپ -یملع همانلصف ،زورفهب یلیدعت لدم و هزادنا
 .نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یناسنا یایفارغج رد بلاغ یاه هنیمز .(1031) همطاف ،زورفهب
  زمکرمت تاریثثت رب دیکثت اب ناجیابرذآ هقطنم یرهش ماظن یاه یگهیو لیلحت .(3331) نارگید و اضردمحم ،یدمحمروپ

 .30 هرامش ،یزیر همانرب و ایفارغج هلجم ،زیربت رهش نالک یداصتقا
  تامقیقحت و  تامعلاطم  زمکرم ،دوجوم تایبدا و یرظن ینابم :لوا دلج ،تامدخ و اهرهش هکبش .(6031) زوریف ،قیفوت

 .نارهت ،ناریا یرامعم و یزاسرهش
 ،یا    همیحان و یرهمش یزمیر همانرب رب دیکثت اب ایفارغج رد لدم دربراک :(1331) یوسوم فجن ریم و نسح ،این تمکح

 .دزی ،لوا پاچ ،نیون ملع تاراشتنا
   یامضف همانلمصف  ،لمیبدرا ناتسا رد یرهش بتارم هلسلس راتخاس لیلحت و یسررب .(0331) دیشمج ،یدولوم ،روپشاداد

 .001-131 تاحفص ،13هرامش ،مهدزای لاس ،ییایفارغج
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 .نارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،ناریا رب دیکثت اب اتسور و رهش لباقتم طباور .(3031) رغصا یلع ،یناوضر
 و  همیردیح   تمبرت ،روبامشین  ،راوزبمس  یاهرهمش رد ینیشن هیشاح یقیبطت یسررب .(0331) نارگید و میحردمحم ،امنهر

 11 هرامش ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج هلجم ،دابانگ
 ات 1331 ناجیابرذآ هقطنم یرهش ماظن و یرهش تسخن تالوحت ریس .(0331) دمحاروپ میهاربا و یقتدمحم ،ییامنهر

1  مجنپ هرامش ،موس لاس ،نیمزرس شیامآ همانلصف 133
  ،ناهفمصا  هاگمشناد یشهوهپ هلجم ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رد یرهش بتارم هلسلس یسررب .(1331) هلا تمارک ،یرایز

 0 ناهفصا ،1 هرامش ،مهدجه دلج
  همانلمصف  ،سرمگاز  همقطنم  نالمک ییاضف هعسوت رد ینایم یاهرهش شقن رب یلیلحت ،(1331) نارگید و تجح ،یخیش

 .13 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت
 .نارهت ،اکین رشن ،یرهش ماظن ینابم و ینیشنرهش شیوپ .(1331) رصان ،یمیظع
 .زیربت ،لوا پاچ ،زیربت هاگشناد تاراشتنا ،یسانشرهش و ایفارغج .(3631) هللادی ،دیرف
 .زیربت هاگشناد .زیربت .مراهچ پاچ ،یسانشرهش و ایفارغج .(1031)....ادی ،دیرف
 .نارهت ،ین رشن ،هنایمرواخ رد ینیشنرهش :(3631) ،ییاضر یلعلادبع و ناریپ زیورپ همجرت ،سیسنارف ،وللتساک
  همانلمصف :1331  امت 1331 ینامز هرود رد یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یرهش یبتارم هلسلس یبایزرا .(3331) نسح ،رایشوه

 .03 هرامش ،11 لاس ،زیربت هاگشناد یزیر همانرب و ایفارغج یشهوهپ یملع
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