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 هدیکچ
   عوون زا قویقحت  ور  دوب روتک یشزرو یرگشدرگ تعنف رد ینیرفآراک هعسوت یموهیم بويراي هئارا شهوژپ نیا زا فده    
     باونمز یتاوعالطا هوعماج و (نارهنبحافز یناسنا هعماج شخب ود لماش یرامآ هعماج  دشابیم رگنهعسوت و دنماهن یییک تاعلاطم
     یویاور  دویدرگ هدایتوسا هبحاوصم و یا     هوناخباتک هوعلاطم لماوش شهوژوپ رازوبا ود زا  دوب یشزرو یرگشدرگ هزوح (دانسا و یملع
-   بويراوي یاروب یراذوگدک  ور زا  تفرگ رارق دییأت دروم ناصصختم رهن رب ینتبم یییک یبایرابتعا  ور زا هدایتسا اب شهوژپ
 راتفر ، رگن ،هعسوت تیریدم و راتخاس ،یداهن و یطیحم یاهقوتم لماش هدش ییاسانش بويراي  دیدرگ هدایتسا اهراکهار یدنب
 ی وشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت یاهدمایپ و اهتفرف و اه هنیمز ،یروآون ماهن ،هعسوت  بانم نیمأت ،هنانیرفآراک گنهرف و
       دویدرگ صخوتم ریثأوت هتوسجرب هوبنج ندرک صختم اب و یدمایپ و یدنیارف ،یدنیاتیپ رثا عون هس قیرط زا اهرهنم نیب طابترا  دوب
-یم داهنتیپ اههتفای نیا  اسا رب  تسا هتفرگ رارق یسررب دروم ییارجا یاهراکهار و اهشلاي اهرهنم زا مادک ره یارب نیارب هوالع
 ینیبشیپ و قوف یاهرهنم کیکیت رب ینتبم یدربهار یاهیریگمیمصت و تامادقا یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت رد دوش
             ،تیریدوم قویرط زا و یوشزرو یرگوشدرگ  باونم و طیوحم یناوبم روب هوک دوشاب نویا دوناوتیم یلک درکیور  دشاب اهنآ نیب طابترا
  دوش مادقا نآ رد ینیرفآراک یاهدمایپ و اهتفرف یاقترا هب تعنف نیا رد یروآون و یزاسگنهرف
 
 .هعسوت لدم ،ینیرفآراک ،یشزرو یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 savadi.mehdi@gmail.com (لوئسم هدنسیون) یداوس یدهم -1



 1396 راهب ،مود هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 072

 همدقم
     رد مدرمم همغدغد و تملود شلامچ نیرتمهم  ابیرقت یهاگشناد نالیصحتلاغراف ههیو هب ناریا روشک رد یراکیب لضعم
      همب و ومس کمی زا فملتخم یامه   تعنمص رمب یراذمگ هیامرمس نازیم هب لاغتشا شیازفا و یراکیب شهاک .تسا روشک
       هدمیدپ همب ،تعنمص کمی زا رمتارف یمشزرو یرگشدرگ .دراد یگتسب رگید یوس زا لاغتشا و راک و بسک یاهدنیآرف
    ناومنع همب ار دومخ هاگیاج یرگید نامز ره زا شیب تعنص نیا .تسا هدش لیدبت یناهج دطس رد یداصتقا یعامتجا
    تارمثا و دمیاوف ناوارمف یراذگ هیامرس اب اهروشک زا یرایسب و ،تسا هدرک زاب یرشب عماوج رد یدعب دنچ یا هدیدپ
 شیازفا ،یسایس و یعامتجا ،یداصتقا تیعضو دوبهب تهج مهم یعبنم ناونع هب و هدرک کرد یبوخ هب ار تعنص نیا
     ومس کمی زا اتمسار نیممه رد .(1331  ،نارامک مه و یداومس ) دمنا هدروآ    ردامه تخامس رمیز هعسوت و دمآرد ،لاغتشا
   و یروآومن یامه      تمیلباق زا هدافتمسا رمگید ییومس زا و دنتمسه رمیگارف و دیدج یاهتعنص زا شزرو و یرگشدرگ
  هزومح رد لاغتشا و ینیرفآراک ساسا نیمهرب .تسا ییازلاغتشا و راک و بسک قنور هنیمز رد نیون یلحهار ینیرفآراک
    رد ههمیو همب لاغتمشا شیازفا و یراکیب شهاک تهج یدربهار یاهلحهار زا یکی ناونع هب هوقلاب یشزرو یرگشدرگ
 .دوشیم بوسحم روشک شزرو
  و امه   تمیلباق لمیلد همب شزرو    و یرگمشدرگ تعنمص ود زورمما ناهج رد هک تفگ دیاب ،هقلوم نیا نییبت و تابثا رد
  تامبثاب و بولطم یعامتجا و یداصتقا فادها هب ندیسر یارب دعاسم یاه هنیمز زا یکی ناونع هب فلتخم یاهدرکراک
 شیازفا نوچمه یفلتخم لماوع هب ریخا ههد دنچ رد یرگشدرگ و شزرو تعنص دشر نیا .(1000 ،لاب) تسا حرطم
  و یبامیرازاب ؛  یمبلطواد و یراداومه ،تاطابترا و تالماعت ،تاقباسم و اهدادیور ،تامدخ و تادیلوت رد فونت و دادعت
-یم ور نیا زا .(1331،ییالهش و یرنه ،هدازیلعدنم) تسا هدوب لیبق نیا زا یدراوم و ییابیز و تمالس ؛گنیرسناپسا
  و تمسا  ینیرفآرامک  و یروآومن    تمهج یدامیز یامهتصرف و اه تیلباق یاراد یشزرو یرگشدرگ تعنص تفگ ناوت
  دمشاب یمم  یرایمسب  یلغمش ی امه  تمصرف داجیا و اهراک و بسک قنور و شرتسگ زاس هنیمز نآ یور رب یراذگهیامرس
 .(0331 ،ناراکمه و یسراف یهلادی)
 زا یر میگهرهب روظنم هب عبانم زا یدرف هب رصحنم هعومجم لیکشت هار زا شزرا داجیا دنیارف زا تسا ترابع ینیرفآراک
  و ومن  یامه  هدمیا اب نیرفآراک درف هک تسا یدنیارف ،ینیرفآراک دنیارف رگید ترابع هب و .(0331 ،روپ دمحا) اهتصرف
    همب ماومت همک ،د می لوت راتخامس دوبهب ای و یدیدج تمدخ ای و لوصحم یفرعم هب دیدج یاه تصرف ییاسانش و قلخ
  تردامبم  ،دمشاب ی مم لالقتسا و یصخش یدنمتیاضر ،یلام عبانم تفایرد و یعامتجا و یناور ،یلام تارطاخم شریذپ
       رامتفر و یریذمپرطخ ،یروآومن همک تمسا یملک هژاو ک  می یمشزرو ینیرفآراک .(0331 ،یدهم ،ایک یدیعس) دزرو یم
      همئارا امی لومصحم کمی دمیلوت دناوت یم شزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک .دریگ یم رب رد ار شزرو هزوح رد هنازاتشیپ
  نیمنچمه .(0100    ،نمتار) دمشاب یمشزرو راک و بسک کی یزادنا هار ات شزرو نیمز رد هدافتسا لباق دیدج تامدخ
        لمح یارمب یمشزرو تامدمخ و اهدادمیور زا هدافتمسا و دومجو ،یشزرو یرگشدرگ یاهراکو بسک هعسوت و داجیا
  ناومت ی مم ار یشزرو ینیرفآراک یاهتیلاعف .درک فیرعت یشزرو ینیرفآراک ی هزوح رد ناوت یم ار یعامتجا تالکشم
   یعاممتجا شمخب ی        هعمسوت ،یمشزرو تازمیهجت و مزاومل ،یمشزرو یاهدمنیارف ،یمشزرو نونف رد یروآون ساسا رب
 .(0331 ،هدازیلعدنم و یرنه) داد ماجنا یشزرو روما یهدنامزاس رد یروآون و یشزرو یاه تیلاعف
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     ،یمگنهرف یرگمشدرگ ،یناممرد یرگمشدرگ ،یحیرفت یرگشدرگ دننام ییاه هعومجمریز هب ناوت یم زین ار یرگشدرگ
  و یناهفمصا) درک میسقت یسایس و یراجت یرگشدرگ و یبهذم یرگشدرگ ،یشزرو یرگشدرگ ،یعامتجا یرگشدرگ
  نامش    یگدمنز یلوممعم نامکم زا ریغ ییاه ناکم هب هک یصاخشا تکرح زا تسا ترابع یرگشدرگ .(0000 ،ناراکمه
     امی و ترامجت ،تمغارف تامقوا نارذگروظنم هب و دشابن لاس کی زا شیب ترفاسم نیا هک یطرش هب ؛دننک یم ترفاسم
      و رفمس یمساسا لمماع دامینب رمب   اممومع  یرگمشدرگ .(3000 ،یرگشدرگ یناهج نامزاس) دریگ تروص فادها ریاس
   نمیا .دمشاب ی مم     نامسنا یدامصتقا و یعاممتجا ،یمگنهرف ،یناور نوگانوگ یاهزاین هدییاز ،دوخ هک دراد رارق ییاجباج
 .(0331  ،نارامکمه و هداز یدمهم) دشاب یم یزاسوردوخ و تفن زا سپ دمآردرپ تعنص نیموس نونکا ،ایند رد تعنص
    زا رود همک یمشزرو یامه  تمیلاعف رد تکرش ای هدهاشم یارب یراجتریغ لیالد هب ترفاسم ؛ینعی یشزرو یرگشدرگ
   ندرمک تکرمش (1  :درمیگ   یممرب رد ار هدممع راتفر هس و تسا فون هس یشزرو یرگشدرگ لک رد .دشاب یگدنز لحم
  یامه تیباذج زا ندرک دیدزاب (3 .(لاعفریغ ای دادیور یشزرو یرگشدرگ) ندرک اشامت (0 .(لاعف یشزرو یرگشدرگ)
    هرمیغ و ممهم یامه    هاگمشزرو ،یمشزرو یامه    هزومم ،یمشزرو یامه تیصخش زا دیدزاب :لثم شزرو هب طوبرم روهشم
    یمشزرو یرگمشدرگ هتمسد ود هب 0نوسنیبار و 1نوماگ هاگدید زا یشزرو یرگشدرگ .(یشزرو تارطاخ یرگشدرگ)
   تاقبامسم رد لامعفریغ ای لاعف تکرش روظنم هب هک یشزرو رگشدرگ ینعی تخس ؛دوش یم یدنب میسقت مرن و تخس
 یحیرفت هبنج رتشیب هک یتیلاعف رد یشزرو رگشدرگ تکرش ینعی مرن و دنک یم ترفاسم دراد یتباقر هبنج هک یشزرو
     نارذمگ ثمحب همب همجوت تسا ناگدننک تکرش رظن دم اهدادیور نیا رد تکرش زا هچنآ رگید ترابعب .یتباقر ات دراد
  رایمسب نوسنیبار و نوماگ یدنب هقبط هک دوزفا ار بلطم نیا دیاب هتبلا .دشاب یم رگید فونتم تاحیرفت و تغارف تاقوا
   یمشزرو یرگمشدرگ هقبط رد ... و لحاوس رد ندیود ،مارآ ندیود ،نتفر هار دننامه یدایز یاهتیلاعف و تسا هدرتسگ
     قمیقد ییامسانش ،یرگمشدرگ هزومح یاهراک و بسک رد هلئسم نیرت مهم .(0331 ،ناراکمه و یمیرک) دنریگ یم رارق
     مادمک ،همقطنم رمه همک نیا .دنریگ یم رارق یتوافتم یاه یدنب هقبط رد ناشیاهزاین ساسا رب نارگشدرگ اریز ،تسا رازاب
 و سیرممپ ؛6000،نوممسبیگ)        تمسا مممهم تمسا تمممسق مادمک بذممج همب لممیام امی هدرممک بذمج ار رازاممب زا شمخب
 هافر ،لاغتشا ،راک و بسک ی هعسوت رد رثیم شقن یافیا اب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک .(0000،ناراکمه
   یلامم شدرمگ نینچمه .دشاب هتشاد هتسجرب و مهم رایسب یشقن روشک هعسوت رد دناوت یم یمسج و یحور تمالس و
    شرتمسگ همک تمسا یا  همنوگ  همب ناریا رد یشزرو یرگشدرگ یاههنیمز ای و یشزرو تامدخ یاههزوخ زا یخرب رد
       نیرمتگرزب زا یمکی دامجیا همب رمجنم دمناوت ی مم  همصرع نیا هب مدرم دورو یاهرتسب داجیا و نآ هب طوبرم یاه تیلاعف
 .دوش شزرو رد ینیرفآراک یاه بطق
  دمننک ی مم  یرادمیرخ نابزیم روشک رد ار تامدخ و اهالاک یجراخ درگتعیبط نارگشدرگ و یشزرو نارگاشامت یتقو
    رتمشیب همچره یهددومس ثعاب رما نیا و دوش یم قیرزت یلخاد داصتقا نورد هب زرا هلدابم زا لصاح تادیاع و دمآرد
  ور نمیا زا .(0100،یش یاه) دش دهاوخ یلغش دیدج یاه تصرف قلخزین و تایلام خرن شیازفا ،یلخاد راک و بسک
    رد و هتمسب رامک همب و نیودت ار یشزرو یرگشدرگ یاه یهتارتسا ناهج رانکو هشوگ رد فلتخم یاهروشک هک تسا

                                                                                                                                                               
1- Gammon 
2- Rabinson 
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      و یمشزرو یرگمشدرگ رمب زمکرمت امب هیکرت روشک ،لاثم یارب .دنا هدروآ تسدب ار ییاه تیقفوم شیب و مک هنیمز نیا
  همئارا رامآ ساسا رب .تسا هتخادرپ 3000 لاس رد هدش داجیا یلام یاهتراسخ ناربج هب ابیف یناهج تاقباسم یرازگرب
  رالد درامیلیم 11     زا شیمب همب ،رتمشیب دومس رالد درایلیم 1 بسک اب 3000 لاس ینایاپ هام 1 رد هیکرت یلام دمآرد ،هدش
 .دیسر دوس
     و دمنماظن تامعلاطم دمنمزاین نآ هعمسوت یارب همانرب و لحهار هئارا و شزرو رد لاغتشا و ینیرفآراک لئاسم زا یهاگآ
      همب یتامقیقحت شیمب و ممک و دومشیم بوسحم دیدج یتاعلاطم هزوح کی یرگشدرگ رد ینیرفآراک .تسا یصصخت
 ی امه  تمصرف  یدمنب  تمیولوا و  ییامسانش رد (3331 ) یقفامب  یمیازریم دمحم و یرفص .دناهتخادرپ هنیمز نیا یسررب
   دومجو دزمی رد یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک هنیمز تفه داد ناشن دزی ناتسرهش یرگشدرگ تعنص رد هنانیرفآراک
  دراومم نیب رد ار تیولوا نیرتالاب یتسد عیانص و ییاذغ تامدخ هئارا و یحیرفت تاناکما و اضف ندرک مهارف هک دراد
 زا  یمبختنم  ینیرفآرامک ی  هعمسوت  رمب  یرگمشدرگ  رمثا  همعلاطم رد (3331) ناراکمه و نایبابرا .تساراد هدش ییاسانش
 یدازآ  ،یجرامخ  میقتمسم  یراذمگ-هیامرس ،للملا-نیب تراجت ،یرگشدرگ راد ینعم و تبثم ریثثت  (روشک 60) اهروشک
  لمیلحت رد (3331)  نارامکمه و  یرامختفا  نیدملا  نمکر . دمندرک شرازگ ار ینیرفآراک ی هعسوت رب شزومآ و یداصتقا
 و  نالوئمسم)  یتامعلاطم  هورمگ ود  رمه هاگدید زا هک داد ناشن ییاتسور یرگشدرگ ینیرفآراک ی هعسوت رد رثیم لماوع
  نایعیفمش .تسا رادروخرب یرگشدرگ ینیرفآراک ی هعسوت رد یرتشیب تیمها زا نیگنایم اب یداصتقا لماع (نانیرفآراک
  رامهچ  امب  یمومهفم یلدم دهشم رهش یلخاد یبهذم یرگشدرگ ینیرفآراک درُخخ یاه تصرف یارب (1331) ناراکمه و
 01 و ( همناروآون و  یتیریدمم  یامه-تیباذج و یبهذم صاخ یاه-هبذاج ،یرگشدرگ دصقم ،رفس ریسم) تصرف هزاس
 رد (1331 ) لومپ  یمیازخ  و نیممن هداز  جامت . دمنداد  همئارا  یبهذمم نارگشدرگ رد تصرف یاه هنیمز ناونع هب ار هفلیم
  همک  دمنداد   نامشن یرگمشدرگ رد  رامک و  بمسک  درمکلمع و یروآون رب ییارگ ینیرفآراک و ییارگ یرتشم ریثثت یسررب
  ریثثمت  یدرگنامهج و  یترفامسم  تامدمخ رتافد راک و بسک درکلمع رب میقتسم روطب ییارگ یروآون و ییارگ ینیرفآراک
  درمکلمع رب ییارگ یروآون یجنایم ریغتم قیرط زا و میقتسم ریغ روطب ییارگ ینیرفآراک و ییارگ یرتشم نینچمه .دنراد
 .دنراذگ یم ریثثت رتافد راکو بسک
     یتیریدمم تامعلاطم امما تمسا هدشن ماجنا ینیرفآراک هنیمز رد نونک ات یصصخت قیقحت یشزرو یرگشدرگ هزوح رد
   دمشر رمب  رثیمم  لمماوع یسررب ناونع تحت یقیقحت رد ،(0331) داهندمحم .دناهدش ماجنا ریز تروص هب نآ اب طبترم
  دعتمسم ی امه  ناتمسا      زا یمکی ناومنع همب ناتمسلگ ناتمسا هک دنک یم ناونع ،ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ تعنص
    امب و تمسا هدمنام یقاب هدروخن تسد تروص هب یشزرو یرگشدرگ تعنص شخب هب هجوت مدع لیالد هب یرگشدرگ
      ار هزومح نمیا رد نیلوئمسم یدمج همجوت دشاب یم یرگشدرگ تهج بسانم یاه لیسناتپ یاراد ناتسا هکنیا هب هجوت
    و نامسانشراک رمظنم زا شزرو رد ینیرفآرامک یاه تیولوا نیرت مهم (6331) ییوجنگ و یرفظم ،روپ یغورف .دبلط یم
     .تمسا یرگمشدرگ و ینامگمه شزرو امه  نآ زا یمکی همک درک یفرعم هزوح تفه رد ار یندب تیبرت نامزاس ناریدم
     وا .تمخادرپ یمشزرو موملع و یندمب  تمیبرت نالیمصحتلا   غرامف لاغتمشا تیعمضو یدربهار لیلحت هب (0331) دنمورب
 نادنچ نونکات هک دنکیم یفرعم لاغتشا و ینیرفآراک یارب تیلباق اب یاههنیمز زا یکی ناونع هب ار یشزرو یرگشدرگ
 روشک شزرو رد ینیرفآراک عناوم هعلاطم ناونع اب یقیقحت (0331) ناراکمه و یسراف یهلادی .تسا هدوبن هجوت دروم
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 شزرو رد ینی رفآرامک ی مطیحم و ی راتخامس ،ی  رامتفر عمناوم ی  گخامش همس ه میرظن یانبم رب ناققحم نیا .دنداد ماجنا
      نازمیم ،تامدمخ و تالومصحم تمیفیک همب هجوت ،شزرو رد تلود ییانبریز یراذگ هیامرس نازیم ار عناوم نیرتمهم
   دمیلوت) یمشزرو رازاب رد تباقر نازیم ،دیدج یاه هدیا یارجا و قلخ هب هعماج رب مکاح یمومع یاضف و وج قیوشت
     تامدمخ و هممیب تامدمخ ،لمقن  و لممح ،تاطابترا) راکو بسک یاه تخاسریز ،(یراد هاگشاب و یشزرو تازیهجت
   امب شزرو تعنمص رد  همنانیرفآراک ی امه  تمصرف ی مسررب هب (3331) ناراکمه و یمظاک دمحم .دندومن ناونع (یکناب
     تامدمخ هزومح رد دعتمسم یامه همنیمز زا یکی ناونع هب ار یشزرو یرگشدرگ و دنتخادرپ تاعالطا یروانف درکیور
 شزرو رد ینی رفآرامک رامش یب یاه تیفرظ دوجو اب دنتشاد راهظا (3331) ناراکمه و یناهارف .دندک یفرعم یشزرو
  همب نونکات هنیمز نیا رد رامش یب یاه تیلاعف فیرعت روظنم هب یشزرو یرگشدرگ هلمج زا هدرتسگ یاه هنیمز و ناریا
 .تسا هدشن تخادرپ یدج تروص هب مهم نیا
    و یناممور رد یرگمشدرگ یرمیگ  تمهج ناومنع اب یقیقحت رد (1100) 1ناراکمه و وئاژ ،ییاهیم یجراخ تاقیقحت رد
        و بومناد یامتلد لمامش یناممور یرگمشدرگ رامک و بمسک یاه بطق دندیسر هجیتن نیا هب یرگشدرگ یاه شهوهپ
  یکمشزپ تامدخ و باتفآ مامح ،راکش ،یبآ یاه شزرو ،یدرونهوک ،یور هدایپ ،یناتسمز یاه شزرو تهج یتاناکما
  مامجنا تاقیقحت هدمع و دراد ییازسب شقن یملع تاقیقحت ماجنا ینامور رد یرگشدرگ هعسوت یارب .تسا ینامرد و
   تامقیقحت ،دمیدج تالوصحم یزادناهار ،فلتخم یاه هاگتحارتسا تیلاعف دوبهب ،یداصتقا یروهرهب یاه شخب هب هدش
0) ناراکمه و یج لاه .دوش یم میسقت شزرو دننام دیدج یاه یرگشدرگ و یسانش هعماج   ناومنع اب یقیقحت رد (010
 هک دندیسر هجیتن نیا هب ییاواه رد تیریدم یهتارتسا و یحیرفت و یلحاس یرگشدرگ رازاب قنور رد رثیم یاهدنیآرف
          ،عبامنم ،یعاممتجا لمماوع هملمج زا یتیعقومم لمماوع همب یگتمسب دیرمفت و یرگشدرگ تیریدم یاهدربهار شریذپ
100) نایاک یه .دراد تاناکما و تازیهجت          یرگمشدرگ دمیدج یامهراکو بمسک ناومنع تمحت دومخ قمیقحت رد ،(0
     هدممع یرگمشدرگ رازامب ندومب یتباقر لیلد هب هک دهد یم ناشن گنایوف رهش -برغ لامش یاونآ رد یبآ یاه شزرو
 یط یشزرو یبایرازاب (1000) 0زتیووکسوم .دناهدروآ یور ینیرفآراک و یروآون هب هنیمز نیا رد اهراک و بسک هجوت
  ار یدمیدج تیعقوم ،یشزرو یاهاضف رد تاغیلبت لیبق نیا تفرگ هجیتن و داد رارق یسررب دروم ار لابسیب تاقباسم
   یاهدادمیور یمقیقحت رد (1000) 3  پارمت نمیو .دننک یم داجیا شزرو طیحم رد ینیرفآراک و لاغتشا ،ییازدمآرد یارب
 نی رمت  ممهم (1000 ) نارامکمه و 1  نومست .درمک   یمفرعم شزرو رد ینیرفآرامک یارب بسانم یا هنیمز ار یشزرو گرزب
    و عبامنم زا هدافتمسا نادمقف ار یحیرفت و یشزرو یاهدادیور طیحم رد اهراک و بسک یور شیپ یتیریدم یاه شلاچ
   همناراک همظفاحم ی امه تسایس و ییارجا ضراعت ،هتسیاش ناریدم نادقف ،یسایس طیحم ،یداصتقا تالکشم ،تالیهست
    یمسررب درومم ار ادامناک یشزرو و یحیرفت یاهراک و بسک یور شیپ عناوم و اه تصرف (6000) 1زیلراک .دندرمشرب
       شهامک ،یمشزرو کمچوک یامهراک و بمسک هعمسوت ،یروانف شرتسگ زا دندوب ترابع اه تصرف نیرت مهم .داد رارق

                                                                                                                                                               
1   Zhao, Weibing, JR Brent Ritchie, and Charlotte M. Echtner 
2 Moskowitz 
3 Weintraup 
4 Tesone 
5 Karlis 
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   همبرجت بمسک ،ی نامگمه یاه شزرو ماجنا هب لیامت ،اه ییاداناک تالیصحت دطس نتفر الاب ،شزرو رد تلود یدصت
      ،ناومج نامنیرفآراک رد همبرجت و شمناد نادمقف ،گرزب یاه نامزاس شرتسگ ،رگید یوس زا .یمرگرس هب زاین و دیدج
           عمناوم ناومنع همب هیامرمس عمیزوت و لومپ نادمقف ،دامصتقا رد یتامبث یمب ،کچوک تاسسیم زا تلود تیامح شهاک
000) 1لسار و تلک .دندش یفرعم اداناک شزرو رد ینیرفآراک   دمشر  همب ور ار ای لارتمسا رد شزرو مسیروت تعنص (3
  ممک یگتسباو ،شزرو رد دایز لرتنک و یمسر راتخاس نادقف ار ایلارتسا شزرو هعسوت مهم لماوع زا و دندرک شرازگ
   شزرو هعمسوت یارمب یزیر همانرب و تالیهست دوجو و ،دایز یراذگ هیامرس و نانیرفآراک دوجو ،یتلود یاه کمک هب
 .  تمسا هدمش ایلارتسا رد لآ هدیا دطس رد ینیرفآراک دشر و شزرو شخب رد دایز یراذگ هیامرس هب رجنم هک دنتسناد
      وزمج ار یمشزرو ممسیروت تعنمص یمشزرو تیریدم نایوجشناد رد ینیرفآراک یاهتصرف یسررب رد (1100) 0اوون
   شرازمگ یرگمشدرگ و شزرو ،تغارف تاقوا رد ینیرفآراک تیمها یسررب رد (1100) لاب .دنکیم یفرعم اهتیولوا
   یلمصا کرمحم هک درک نایب وا .تسا هنیمز هس نیا هب طوبرم یاهراک و بسک قنور رد یلصا لماع ینیرفآراک هک داد
 .تسا رازاب ماظن راتخاس اههنیمز نیا رد ینیرفآراک
  ارمنآ تی  عمضو ،دمنا   همتخادرپ رومشک  یرگمشدرگ و شزرو رد ینی رفآرامک هعلاطم هب نونکات هک یتاقیقحت یلک روط هب
 ماجنا یرظن تاقیقحت دوجو اب .(ریاس و ؛0331 ناراکمه و هدازیلعدنم ؛0331 ،دنمورب) دنا هدرک شرازگ زیمآ هرطاخم
       دطمس رد همکنیا ههمیو همب تمسا هدمشن هئارا یشزرو یرگشدرگ هنیمز رد ییارجا و یرظن بوچراچ نونکات اما هدش
     یارمب یمصخاش زمین و هدمشن ییاسانش نآ یاهدمایپ و صخشمان نآ رب رثیم لماوع و داعبا .دشاب هدافتسا لباق روشک
     رارمق ییادمتبا لمحارم رد یمشزرو یرگشدرگ و ینیرفآراک نیب طابترا یسررب ،عقاو رد .تسا هدشن نییعت نآ یبایزرا
      ترومص همب و هداد رارمق رظندمم ار هدربمامن      لئامسم نامکما دمح امت تمسا نآ رب ققحم ،ورنیا زا .(0100 ،نتار) دراد
 .دیامن هئارا دنماظن بوچراچ
      یمیارجا بوچرامچ کمی دومجو کمی دنمزاین و هدوب رتهدیچیپ رایسب یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت هلئسم
 ک   می ناومنع همب .تسا یبایزرا تیلباق اب و نانیرفآراک زا تیامح و تیاده ،فلتخم طیارش یزاسمهارف تهج بسانم
     نیزامغآ مامگ یرگمشدرگ ینیرفآرامک هعسوت رد هدننک نییعت لماوع لیلحت و تخانش هعسوت هب عماج و یلک درکیور
    دنمشاب یرگمشدرگ و یمشزرو ینیرفآراک هیاپ دنناوتیم هک فلتخم ییاهتصرف و اهتیلباق ،عبانم نیارب هوالع .تسا
    نایمضاقتم و نامنیرفآراک هار رمس رب یرایسب یاهشلاچ و اهتیدودحم اتسار نیمه رد .دنوش یسررب و ییاسانش دیاب
       همیاپرب .درمک لمیلحت و همیزجت و تخانمش امه  نآ دمیاب همک دراد دوجو یشزرو یرگشدرگ رد راک و بسک یزادناهار
     یزامسدنماظن و ییامسانش همب ناومت  یمم امهتیدودحم و اهشلاچ ،اهتصرف و اهتیلباق ،هدننک نییعت لماوع تخانش
   قومف دراومم نیودت یاتسار رد .تخادرپ یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفاراک هعسوت یاهراکهار و اهشور ،اهیهتارتسا
       رد لاغتمشا و ینیرفآرامک هعمسوت همنیمز رد یبمسانم یمیارجا بوچراچ و لیلحت هک تسا نآ ددصرد رضاح شهوهپ
 .دیامن هئارا روشک یشزرو یرگشدرگ

                                                                                                                                                               
1 Kellet & Russel 
2 Nova 



 172 ...ینیرفآراک هعسوت بوچراچ یحارط

 رثا ینوگانوگ لماوع زا و دراد یدنیارف تیهام کی هعسوت یوگلا تفگ ناوتیم یلک روط هب نیشیپ تاعلاطم ساسارب
 رد ناوتیم ار یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت رد راذگرثا لماوع هک دهدیم ناشن تاقیقحت یدنبعمج .دریذپیم
 ،ینیرفآر امک عبانم نیمثت ،هنانیرفآراک راتفر و شرگن ،ینیرفآراک تیریدم و راتخاس ،یداهن و یطیحم یاهقوشم ؛بلاق
  رد .درمک یدنبهتسد یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک یاهدمایپ و راک و بسک یاهتصرف ،ینیرفآشزرا و یروآون ماظن
 .تسا یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت رب رثیم لماوع زا کی ره طوبرم ذخثم و عبانم (1) لودج

 تاعلاطم رد هدش ییاسانش یاهلماع .1 لودج
 یجراخ تاقیقحت یلخاد تاقیقحت ریغتم

 (1100) ناراکمه و وئاژ (3331) ناراکمه و یراختفا نیدلا نکر یداهن و یطیحم یاهقوشم

331) ناراممکمه و هداز یلعدممنم ،(3331 ) یروممفغ و رورممنه ینیرفآراک تیریدم و راتخاس  و یرممنه (1
331) نایمالغ و یتفرعم ،روپ بلاط ،(0331) هدازیلعدنم  ی دارمم و ی دمسا (3
(0331) 

   نارامکمه و ماهدمن ،(0100 ) نارامکمه و یج لاه
 (1000) ناراکمه و نوست ،(0100)

 یهلادی ،(3331) ناراکمه و یمظاک دمحم ،(0331) ناراکمه و یمظاکدمحم هنانیرفآراک راتفر و شرگن
331) ناراکمه و دار یوسوم (0331) ناراکمه و یسراف 0) 

  و یروامی ،(1000) پیلسا ،(1000) نوراب و ییاهیم
 (1100) اوون و (3100) ناراکمه

 (1000) یرنه و نوتارگ ،(0100) نایاک یه (3331) یرنه و هداز یلعدنم ،(0331) داهندمحم ینیرفآراک عبانم نیمأت

 (1000) پارت نیو ،(1000) زتیووکسوم (1331) لوپ ییازخ و نیمن هداز جات نیرفآشزرا و یروآون ماظن

 یغورف ،(1331) ناراکمه و نایعیفش ،(3331) یقفاب ییازریم دمحم و یرفص راک و بسک یاهتصرف
 (3331) ناراکمه و یمظاک دمحم ،(6331) ناراکمه و روپ

 (6000) زیلراک

 (1100) لاب ،(3000) لسار و تلک (3331) ناراکمه و نایبابرا ینیرفآراک یاهدمایپ

 یسانش شور

 .دشابیم یدربراک فده اب رگن هعسوت یفیک تاعلاطم فون زا قیقحت شور
      نمیا رد یمیارجا دانمسا و یمملع عبامنم هارمه هب روشک یشزرو یرگشدرگ هزوح نارظنبحاص لماش یرامآ هعماج 
 .تسا ریز تروص هب یریگهنومن و یرامآ هعماج تاصخشم .دوب هنیمز

 یریگهنومن و یرامآ هعماج تاصخشم .2 لودج

 هعماج
 یناسنا هعماج
 (هبحاصم زا هدافتسا)

 یتاعالطا هعماج
 (یاهناخباتک هعلاطم زا هدافتسا)

 ازجا
 :یملع ناصصختم
    هزومح رد هاگمشناد رمظن بحاص دیتاسا
 یشزرو یرگشدرگ

 :ییارجا دارفا و ناریدم
  ،ناممممناوج و شزرو تارادا ناریدممممم
 ریاس و یشزرو یرگشدرگ یاهنمجنا

 :یشزومآ و یملع عبانم
 ریاس و ،باتک ،تالاقم

  یمیارجا یاهشرازگ و دانسا
 :یاهناسر و
 ... و ،دقن ،همان نیئآ ،حرط

 سرتسدرد و دنمفده سرتسدرد و دنمفده سرتسدرد و دنمفده سرتسدرد و دنمفده یریگهنومن

 61 03 31 11 دادعت

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

    ینیرفآرامک هعمسوت یامهراکهار و اهرظنم ییاسانش یارب هک تسا هبحاصم و یاههناخباتک هعلاطم لماش شهوهپ رازبا
   نامیبرم و ناراکمشزرو ،ناسانشراک و نارظنبحاص اب هدش تیاده همین تروص هب هبحاصم .دوب یشزرو یرگشدرگ رد
 .دوب دهاوخ یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هزوح
     یجرامخ و یملخاد عبامنم لمامش تالاقم و اهباتک ،دانسا هعلاطم قیرط زا هنیشیپ و ینابم یسررب اب اههفلوم جارختسا
 هدش ییاسانش طباور و لماوع قیبطت و لیمکت تهج اههبحاصم زا .دیدرگ ماجنا یشزرو یرگشدرگ هعسوت هب طوبرم
 .دش هدافتسا یاهناخباتک هعلاطم رد
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    رد رومظنم نیدمب .تمفرگ رارق دییثت دروم ناصصختم رظن رب ینتبم یفیک یبایرابتعا شور زا هدافتسا اب شهوهپ ییاور
 .تفرگ رارق یسررب دروم اهنآ ییاور و هدش ییاسانش دراوم یور رب ناصصختم نیب قفاوت نازیم هلحرم ود
  یمتمسیس بوچراچ کی تروص هب یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت لحارم بوچراهچ یلبق لحارم ساسارب
  تامعلاطم زا هدافتسا اب یراذگدک .دیدرگ هدافتسا اهراکهار یدنببوچراچ یارب یراذگدک شور زا .دش هئارا یموهفم
 .دش ماجنا ناصصختم رظن و یلبق
   جیاتن
   شمش رد هدمش ییاسانش لماوع .تسا هدش هئارا (3) لودج بلاق رد ینادیم و یاهناخباتک هعلاطم زا لصاح یاههتفای
 یا  همعلاطم رد رارمکت نازیم ساسارب و یدنبهتسد دنتسه هعومجمریز یاههفلوم و داعبا یاراد مادک ره هک یلصا رظنم
 .دیدرگ یدنبتیولوا اههبحاصم رد دیکات و یاهناخباتک

 یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت رب رثؤم لماوع .3 لودج

 داعبا لماع
 1یشششششششناوارف هفلومریز دادعت

 (دیکات)

 یرگشششدرگ هعششسوت یداششهن و یششطیحم یاششهقوشششم

 یشزرو

 11 1 یشزرو یرگشدرگ طیحم یگنهرف یعامتجا یاهتیفرظ

 11 1 یشزرو یرگشدرگ طیحم یتعنص یداصتقا ییایوپ

 11 1 یشزرو یرگشدرگ تعنص زا یقوقح یسایس یاه تیامح

 31 1 یشزرو یرگشدرگ یموب و ییایفارغج رتسب

 3 3 یشزرو یرگشدرگ تعنص یروانف و یملع طیحم

 یرگشششدرگ ینیرفآراششک هعششسوت تیریدششم و  راتخاشس

 یشزرو

 0 1 یشزرو یرگشدرگ زکارم رد ینامزاس ینیرفآراک

 01 6 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک یاهدنیارف

 3 1 یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک یا هقطنم هنماد
 01 6 یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت یاه یهتارتسا

   یرگششدرگ رد هشنانیرفآراک  گشنهرف و راتفر ،شرگن

 یشزرو

 01 1 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد رد تیلباق و تصرف کرد

 3 1 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یراذگ هیامرس و یریذپ کسیر

 31 1 یشزرو یرگشدرگ نالاعف رد هنانیرفآراک شیارگ و دصق

 یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت عبانم نیمأت

 11 3 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یلام هیامرس و عبانم

 61 1 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یناسنا هیامرس و عبانم

 11 1 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یروانف و شناد

 0 3 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد تاناکما و یکیزیف هیامرس

   یرگششدرگ رد یشنیرفآشزرا و یروانف ،یروآون ماظن

 یشزرو

 6 1 یشزرو یرگشدرگ زکارم و دارفا رد یرورپ هدیا و تیقالخ

 31 1 یشزرو یرگشدرگ تعنص تامدخ و لوصحم رد یروآون
 01 1 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد تاطابترا و یبایرازاب

 3 1 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یروآدوس و یزاسدنرب

  یرگششدرگ  ینیرفآراشک هعسوت یاهتصرف و اه هنیمز

 یشزرو

 01 3 یشزرو مسیروتوکا هزوح رد راک و بسک و ینیرفآراک تصرف

 11 3 یشزرو دادیور مسیروت هزوح رد راک و بسک و ینیرفآراک تصرف

 61 3 یحیرفت یاه شزرو مسیروت هزوح رد راک و بسک و ینیرفآراک تصرف

 3 3 یراجت یشزرو مسیروت هزوح رد راک و بسک و ینیرفآراک تصرف

 6 3 یشزومآ یملع یشزرو مسیروت هزوح رد راک و بسک و ینیرفآراک تصرف

 یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت یاهدمایپ

 01 1 یشزرو تخاسریز هعسوت و یهافر تامدخ رب یشزرو یرگشدرگ رثا

 3 3 یعامتجا تکراشم و یگنهرف تالوحت رب یشزرو یرگشدرگ رثا
 01 1 شزرو تعنص رد لاغتشا و یداصتقا دشر رب یشزرو یرگشدرگ رثا

 3 3 طیحم تشادهب و یتسیز فونت رب یشزرو یرگشدرگ رثا

 31 1 یشزرو تالدابت و تاطابترا هعسوت رب یشزرو یرگشدرگ رثا

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

                                                                                                                                                               
 یدانسا و یا هناسر ،یا هناخباتک ،یملع عبانم هعلاطم و هبحاصم رد رارکت یناوارف 1
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     و یملیلحت بوچرامچ کمی دومجو کی دنمزاین و هدوب رتهدیچیپ  اتبسن یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت هلوقم
   رارمق یمسررب دروم شهوهپ نیا رد هیاپ هیرظن ناونع هب ریز یموهفم یمتسیس لدم ساسا نیا رب .تسا بسانم یرظن
   نیمب طامبترا    .تمسا هدمیدرگ میمسرت هبحاصم لحارم و یلبق تاقیقحت یدنبعمج ساسارب لدم نیا .(1 لکش) تفرگ
  .دمیدرگ    صخمشم ریثثمت هتمسجرب هبنج ندرک صخشم اب و یدمایپ و یدنیارف ،یدنیاشیپ رثا فون هس قیرط زا اهرظنم
  دمننک ی مم  امفیا شقن یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک یریگلکش رد هک دنتسه رثیم و یرورض یاهزاین شیپ اهدنیآشیپ
     رمب همک دنتمسه یمشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک اب طبترم یاهنایرج و اهراکوزاس اهدنیارف .(...و عبانم ،راتخاس :دننام)
   رد همک دنتمسه ییاهدرواتسد و تارثا :هدمایپ .(... ،تیریدم ،یروآون :دننام) دنوشیم اهدمایپ هب رجنم اهدنیآشیپ یانبم
     رمه یارمب هدمش نامیب رثا فون .(...و ،دشر ،لاغتشا :دننام) دریگیم رارق اهنآ ضرعم رد ای و دنوشیم لصاح اهدنیارف
   رمظن و یملبق    تامعلاطم قمیبطت سامسارب (یروآون ماظن رب تیریدم "تراظن و کیرحت" یدنیارف رثا) اهریسم زا کی
 .دیدرگ صخشم ناصصختم

 
 (یلبق تاعلاطم یدنبعمج) شهوژپ یموهفم لدم .1 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 رد   و ییامسانش یمشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک هعسوت رد قوف یاهروحم و اهرظنم زا مادک ره یاهشلاچ
 .تسا هدش هدروآ ریز لودج بلاق
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 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک هعسوت یاهشلاچ .4 لودج
 یعرف یاهشلاچ یلصا شلاچ

   و یشطیحم یاشهقوشم دوبمک

  یرگشششدرگ تعنششص یداششهن

 یشزرو

 یزاسگنهرف و یشزومآ بسانم یاهراکوزاس نادقف لیلد هب یشزرو یرگشدرگ یاهدادیور یگنهرف یعامتجا هیامرس ندوب نییاپ و مهبم
 یراجت یاهتخاسریز نادقف لیلد هب یشزرو یرگشدرگ یتعنص یداصتقا طیحم ییایوپ مدع
  تامادمقا و  امه  تمسایس  رد یرامک یزاوم دوجو لیلد هب یشزرو یرگشدرگ هعسوت زا یقوقح یسایس یاه تیامح ندوبن فافش و یفاک
 تلود
 و شزرو یسدنهم و ینف تیریدم رد دوجوم یاهفعض لیلد هب یشزرو یرگشدرگ هعسوت یموب و ییایفارغج رتسب هب نایلوتم هجوت مدع
 یرگشدرگ
 تعنص و هاگشناد فیعض طابترا لیلد هب یشزرو یرگشدرگ هعسوت یارب بسانم یروانف و یملع هناوتشپ دوبن

   تیریدشم و بشسانمان راتخاس

 یرگشدرگ ینیرفآراک دمآراکان

 یشزرو

 اهنامزاس بسانمان گنهرف و راتخاس لیلد هب یشزرو یرگشدرگ رد ینامزاس ینیرفآراک گنهرف فعض
 اهنآ یمتسیس تیریدم مدع لیلد هب یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک یاهدنیارف ندوبن دمآراک
 نابیتشپ هکبش نادقف لیلد هب ینیرفآراک یا هقطنم هنماد تیدودحم
 یلوتم یاهنامزاس یراک یزاوم لیلد هب یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت یاه یهتارتسا دوبن

   ،یششرگن یشساسا یاهفعض

  رد یششششگنهرف و یراششششتفر

 یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک

      ،نامعفنیذ نیمب رد هیامرمس و تورمث هملوقم هب بسانمان شرگن لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد تیلباق و تصرف کرد ندوب نییاپ
 نایضاقتم و نالاعف
 طیحم رد یزیرگ کسیر گنهرف لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص یراذگ هیامرس و یریذپ کسیر یارب یداصتقا تینما ندوب نییاپ
 ینیرفآراک زا یگنهرف و یعامتجا یاهراجنه تیامح مدع لیلد یشزرو یرگشدرگ تعنص رد هنانیرفآراک شیارگ و دصق فعض

 و تیریدم رب دمآراک ماظن دوبن

 ینیرفآراک تعنص عبانم هعسوت

 یشزرو یرگشدرگ

 رازاب بسانمان راتخاس لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یلام هیامرس و عبانم تیدودحم
 یشزرو یرگشدرگ تالیکشت دشر مدع لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یناسنا هیامرس و عبانم تیدودحم
 یشزرو یرگشدرگ و ینیرفآراک هنیمز رد یلاع شزومآ فعض لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یروانف و شناد تیدودحم
  نآ نییامپ تیولوا و یصوصخ شخب بسانم تکراشم مدع لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد تاناکما و یکیزیف هیامرس تیدودحم
 یتلود یاههمانرب رد

  و یرواشنف ،یروآون ماظن دوبن

 یرگشششدرگ رد یششنیرفآ شزرا

 یشزرو

 تیقالخ هدننک بوکرس گنهرف و راتخاس لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یرورپ هدیا و تیقالخ گنهرف دوجو مدع
 یتلود راتخاس راصحنا لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد تامدخ و لوصحم رد یروآون یارب یراتخاس یاهتیلباق دوجو مدع
 و   دمشر لامح رد ،دوجوم تکرش یارب رازاب دازآ یاضف دوبن لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد تاطابترا و یبایرازاب یاضف یگتفشآ
 دیدج
  و تمنار  ،یمیارگ  همطبار دومجو لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد لاعف زکارم یروآدوس و یزاسدنرب درکیور رد یساسا یاهفعض
 ضیعبت

 و اششه هششنیمز هششب هششجوت مدششع

 ینیرفآراک هعسوت یاهتصرف

 یشزرو یرگشدرگ

 یرهش نورب یاهاضف رد یهافر تامدخ فعض لیلد هب نآ یاهتیلباق و یشزرو مسیروتوکا هب هجوت مدع
 لقن و لمح یاهتخاسریز فعض لیلد هب نآ یاهتیلباق و یشزرو دادیور مسیروت هب هجوت مدع
 نآ یراک و بسک و یداصتقا یاههبنج دشر مدع لیلد هب نآ یاهتیلباق و یحیرفت یاه شزرو مسیروت هب هجوت مدع
 یرگشدرگ تعنص و شزرو تعنص یراتخاس یاهفعض لیلد هب نآ یاهتیلباق و یراجت یشزرو مسیروت هب هجوت مدع
 یرگشدرگ و شزرو یملع یدنببطق فعض لیلد هب نآ یاهتیلباق و یشزومآ یملع یشزرو مسیروت هب هجوت مدع

 یلم یبایزرا مدع و ندوب مهبم

 ینیرفآراک هعسوت یاهدمایپ زا

 یشزرو یرگشدرگ

 تدمدنلب تالیهست و تارابتعا یاقب نیمضت مدع لیلد هب یشزرو تخاسریز هعسوت و یهافر تامدخ هب زاین نیع رد دوجوم یاهفعض
 میلعت ماظن دیکات مدع لیلد هب یشزرو یرگشدرگ هعسوت رثا رد یعامتجا تکراشم و یگنهرف تالوحت هب زاین نیع رد دوجوم یاهفعض
 یرگشدرگ و شزرو ،ینیرفآراک هعسوت هب تیبرت و
  یامه فعمض     لمیلد همب یمشزرو یرگمشدرگ هعسوت رثا رد شزرو تعنص رد لاغتشا و یداصتقا دشر هب زاین نیع رد دوجوم یاهفعض
 یتراظن و یقوقح
 لاغتشا رباربان یاهتصرف لیلد هب یشزرو یرگشدرگ هعسوت رثا رد طیحم تشادهب و یتسیز فونت هب زاین نیع رد دوجوم یاهفعض
   تخمس یامهتخاسریز لیلد هب یشزرو یرگشدرگ هعسوت رثا رد یشزرو تالدابت و تاطابترا هعسوت هب زاین نیع رد دوجوم یاهفعض
 یرازفا مرن و یرازفا

 ناگدنراگن :عبنم

   یامهروحم و امهرظنم زا مادک ره بسانم یاهیهتارتسا شهوهپ رد روحمراکهار و یدربراک هبنج هئارا هب زاین لیلد هب
  بملاق رد     و ییامسانش رکذملا قومف یامهشلاچ اب بسانتم و یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک هعسوت رد قوف
 .تسا هدش هدروآ ریز لودج
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 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک هعسوت یاهیژتارتسا .5 لودج
 یعرف یاهیژتارتسا یلصا یاهیژتارتسا

 یطیحم یاهقوشم شرتسگ و یاقترا

 یشزرو یرگشدرگ هعسوت یداهن و

 شزومآ و یا هرواشم تامدخ زکارم داجیا قیرط زا یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک زکارم و اهدادیور یگنهرف و یعامتجا هیامرس هعسوت
   شهامک دمننام ی  کنامب تاررمقم و نی ناومق یدج یرگنزاب و حالصا قیرط زا یشزرو یرگشدرگ یتعنص یداصتقا طیحم ییایوپ دشر
 .اپون و دیدج یاه تکرش هب بسانم یکناب هرهب خرن اب یکناب تالیهست هئارا یارب ینوناق لحارم و تامازلا
 ی اهدمنویپ ت میوقت ،نامزاس راتخاس ندرک کیتارکورب ریغ قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص زا یقوقح یسایس یاه تیامح یاقترا
 یشخب نورد
 یشزرو یرگشدرگ یمیلقا یاهتیفرظ ییاسانش قیرط زا یشزرو یرگشدرگ یموب و ییایفارغج رتسب شرتسگ
   امب یمشزرو یرگشدرگ فوضوم اب یصصخت یاهرانیمس یرازگرب قیرط زا یشزرو یرگشدرگ هعسوت یروانف و یملع هناوتشپ نیمثت
 تعنص و هاگشناد یراکمه

 هعسوت تیریدم و راتخاس یحارطزاب

    اشب یششزرو یرگششدرگ ینیرفآراک

 فاطعنا درکیور

 یلغش یاهقوشم داجیا قیرط زا یشزرو یرگشدرگ زکارم رد ینامزاس ینیرفآراک جیورت
 همانرب و راتخاس حالصا قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک یاهدنیارف یحارطزاب و یرگنزاب
 یروآون و ینیرفآراک یاهدادیور یرازگرب قیرط زا ینیرفآراک یا هقطنم هنماد شرتسگ
 ارجا رب تراظن و ینیرفآراک لویسم زکارم قیرط زا یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت یاه یهتارتسا نیودت

    گشنهرف و راشتفر ،شرشگن شرتسگ

 یشزرو یرگشدرگ رد هنانیرفآراک

 یقوقح و یتاعالطا یاه تیامح قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد تیلباق و تصرف کرد تیلباق
   رازامب طیمحم رد نانیمطا مدع هدنهد شهاک یاهراکوزاس قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یراذگ هیامرس و یریذپ کسیر دشر
 یشزرو یرگشدرگ
 یشزرو مولع اب طبترم یشزومآ هزوح رد ینیرفآراک شزومآ قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد هنانیرفآراک شیارگ و دصق شیازفا
 یرگشدرگ و

   یرگششدرگ ینیرفآراشک عبانم هعسوت

 عونت درکیور اب یشزرو

 یراذگ هیامرس لقتسم قودنص لیکشت ،تارابتعا و تالیهست ،ماو قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یلام هیامرس و عبانم هعسوت
 ناعفنیذ یتاعالطا کناب داجیا قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یناسنا هیامرس و عبانم هعسوت
 یشزرو یرگشدرگ اب طبترم زکارم رد یملع یزاس تیفرظ قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یروانف و شناد هعسوت
 یصوصخ شخب یراذگهیامرس و تکراشم شیازفا قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد تاناکما و یکیزیف هیامرس هعسوت

   ،یروآوشن ماشظن تیوقت و یزاسهدایپ

 رد یشششششنیرفآشزرا و یرواشششششنف

 یشزرو یرگشدرگ

 یرگشدرگ نانیرفآراک تایبرجت راشتنا و یزاس دنتسم قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یرورپ هدیا و تیقالخ جیورت
 نایضاقتم و نالاعف هب راک و بسک متسیس شزومآ قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تامدخ و لوصحم رد یروآون هریجنز هعسوت
 یاهقطنم و یلم یتاعالطا یاههکبش داجیا قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد عماج تاطابترا و یبایرازاب متسیس یزاسرادیاپ
 رازاب یاضف یریذپتباقر یاههبنج شیازفا قیرط زا یروآدوس و یزاسدنرب رکفت تیوقت

  و اشه هنیمز هب یشخبعونت و شرتسگ

 رد    ینیرفآراشک هعشسوت یاشهتصرف

 یشزرو یرگشدرگ

 یشزر و یحیرفت یاه پمک و یدرگ تعیبط زکارم اب یراکمه قیرط زا یشزرو مسیروتوکا رتسب و داعبا هعسوت
 یشزرو یاههاگشاب و اهتایه اب یراکمه قیرط زا یشزرو دادیور مسیروت رتسب و داعبا هعسوت
 یترفاسم و یرگشدرگ یاهسناژآ و یشزرو یحیرفت زکارم اب یراکمه قیرط زا یحیرفت یاه شزرو مسیروت رتسب و داعبا هعسوت
 یصوصخ و یتلود یناگرزاب و یراجت زکارم اب یراکمه قیرط زا قیرط زا یراجت یشزرو مسیروت رتسب و داعبا هعسوت
 یرگشدرگ و شزرو هزوح یهاگشناد و یملع زکارم قیرط زا یشزومآ یملع یشزرو مسیروت رتسب و داعبا هعسوت

  هعشسوت  یاهدشمایپ ینیبشیپ و اقترا

 یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک

  درمکیور اب یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک عبانم هعسوت یهتارتسا تیوقت قیرط زا یشزرو تخاسریز هعسوت و یهافر تامدخ یاقترا
 فونت
 یشزرو یحیرفت یاهاضف رد یزاسگنهرف و یزاس ملاس یهتارتسا قیرط زا یعامتجا تکراشم و یگنهرف تالوحت تیریدم
 طسوتم و کچوک عیانص زا تیامح قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد لاغتشا و یداصتقا دشر
   تعنمص رد ینیرفآرامک یا  همقطنم   همنماد یمومب و ییایفارغج رتسب شرتسگ یهتارتسا قیرط زا طیحم تشادهب و یتسیز فونت شرتسگ
 یشزرو یرگشدرگ
 درکیور اب یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت تیریدم و راتخاس یحارطزاب یهتارتسا قیرط زا یشزرو تالدابت و تاطابترا هعسوت
 فاطعنا

 ناگدنراگن :عبنم

 یریگهجیتن و ثحب
  بوچرامچ .دوب روشک یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک هعسوت یموهفم بوچراچ هئارا شهوهپ نیا زا فده
 ، همنانی  رفآراک گمنهرف و رامتفر  ،شرمگن ، هعمسوت تیریدم و راتخاس ،یداهن و یطیحم یاهقوشم لماش هدش ییاسانش
  .دومب ی مشزرو ی رگمشدرگ رد ینی  رفآرامک هعمسوت یاهدمایپ و اهتصرف و اه هنیمز ،یروآون ماظن ،هعسوت عبانم نیمثت
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  صخمشم ریثثت هتسجرب هبنج ندرک صخشم اب و یدمایپ و یدنیارف ،یدنیاشیپ رثا فون هس قیرط زا اهرظنم نیب طابترا
 نی دملا  نمکر ) دنتمسه ینیرفآراک هعسوت طیحم یلصا داعبا زا یکی ناونع هب یداهن و یطیحم یاهقوشم .تسا هدیدرگ
   یبامیزرا درومم ینیرفآراک یاهتیلاعف یطیحم فرظ هباثم هب هک (1100 ،ناراکمه و وئاژ ؛3331 ،ناراکمه و یراختفا
     عمبنم عمقاو رد و دمنراد هدمهعرب ار (رظان و رگتیاده) لعاف یلصا شقن ینیرفآراک تیریدم و راتخاس .دنریگیم رارق
 ی لعدمنم ،3331    ،یرومفغ و رورمنه) دنومشیم بوسحم یشزرو یرگشدرگ ینیرفآراک متسیس رد یدنیارف رثا یلصا
331،ناراکمه و هداز 331 ،نایمالغ و یتفرعم ،روپ بلاط ؛0331،هدازیلعدنم و یرنه ؛1   لامه ؛0331 ،یدارم و یدسا ؛3
     ناومنع همب همنانیرفآراک رامتفر و شرگن .(1000 ،ناراکمه و نوست ؛0100 ،ناراکمه و ماهدن ؛0100 ،ناراکمه و یج
 ؛0331  ،نارامکمه و ی مظاکدممحم) دندرگیم بوسحم یشزرو یرگشدرگ طیحم رد ینیرفآراک گنهرف یلصا رهاظم
331 ،ناراکمه و دار یوسوم ؛0331 ،ناراکمه و یسراف یهلادی ؛3331 ،ناراکمه و یمظاک دمحم  ،نوراب و ییاهیم ؛0
 راکوزاس نیرتیلصا ناونع هب ینیرفآراک عبانم نیمثت .(1100 ،اوون و ؛3100 ،ناراکمه و یروای ؛1000 ،پیلسا ؛1000
     هدمهعرب ینیرفآرامک و یروآومن مامظن یرادیاپ رد ار یدیلک شقن اهراک و بسک هعسوت و یزادنهار رد شخب نانیمطا
   و یروآومن مامظن .(1000   ،یرمنه و نومتارگ ؛0100 ،نایاک یه ؛3331 ،یرنه و هداز یلعدنم ؛0331 ،داهندمحم) دراد
 رد هک تسا هدش هتخانش داصتقا ناهج رد ینیرفآراک تهج هناروآون یاهحرط و یاههدیا دلوم هتسه ناونع هب یروانف
  ،لومپ  یمیازخ  و نیممن هداز  جامت)  دمنراد یروحم شقن زین شزرو و مسیروت تعنص هزوح راک و بسک و ینیرفآراک
-   هزومح فاومنا لمامش راک و بسک و ینیرفآراک یاهتصرف و اههنیمز .(1000 ،پارت نیو ؛1000 ،زتیووکسوم ؛1331
  و ،یریذمپ  کمسیر ،یریذمپ  تمباقر ،نایرتمشم ،تامدخ فون ساسارب شزرو و یرگشدرگ نانیرفآراک هک دنتسه ییاه
 ؛1331،ناراکمه و نایعیفش ؛3331 ،یقفاب ییازریم و یرفص) دنزادرپیم اهنآ یبایزرا و باختنا هب یداصتقا یاههبنج
  و ییامهن فده ینیرفآراک یاهدمایپ .(6000 ،زیلراک ،3331 ،ناراکمه و یمظاک دمحم ؛6331 ،ناراکمه و روپ یغورف
 ،  لمسار و تملک ؛3331  ،نارامکمه و  نامیبابرا) دنتسه یشزرو یرگشدرگ تعنص رد رازاب تیریدم و یهتارتسا تیاغ
     یرگمشدرگ هعمسوت رد ینیرفآرامک هعمسوت دربهار رد تفگ ناوتیم هدش حرطم ثحابم ساسا رب .(1100 ،لاب ؛3000
   و طیمحم ینامبم رب هک یتروص هب دشاب قوف یاهرظنم کیکفت رب ینتبم یدربهار یاهیریگمیمصت و تامادقا یشزرو
 زا ینی رفآرامک     .دومش مادمقا ینیرفآرامک یاهدممایپ و اهتصرف یاقترا هب یروآون و گنهرف ،تیریدم قیرط زا و عبانم
 .تسا تیمها یاراد رادیاپ هعسوت و یداصتقا هعسوت یزیر همانرب رظن زا و تسا هعسوت و دشر یلصا یاهروحم
  دمیاب ،اههتفای تمسق رد هدش فیرعت یاهرظنم و اهریسم و یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت فادها ثحب رد
  نمیا  ناراذمگ هیامرس هیامرس و دوس شیازفا ثعاب ،دوشیم لاغتشا بجوم یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هک تفگ
  شزرو و یرگمشدرگ رازاب یاهالخ و اهفاکش ندش رپ بجوم ،دروآیم دوجوب یا هزات یاهشزرا ،ددرگ یم تعنص
     و دمشر دمنور ندمش نامسآ و یداصتقا یاه یگدنام بقع ناربج ،یداصتقا دوکر زا راذگ بجوم ینیرفرآراک دوشیم
 ، دزامسی   مم مهارمف امهنآ یبا می  رازاب و تالومصحم ،امهالاک د میلوت یارب ار مزال طیارش و لماوع ،ددرگ یم روشک هعسوت
 ی ور سمپ زا یریگولج ثعاب دناوت یم لاغتشا داجیا رد یصوصخ شخب یناوتان و نارحب ماگنه هب یشزرو ینیرفآراک
  امهالاک ت میفی   ک نتمفر الامب و دومبهب بجوم ماجنارس و رگیدکی اب اهراک و بسک تباقر بجوم ،دوش شزرو تعنص
 و ی ملخاد  زمکارم  تمباقر  همنیمز بیترت نیدب و دوش یم یرگشدرگ رازاب تیوقت ثعاب یرگشدرگ ینیرفآراک .دوش یم
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   و رگمشدرگ بذمج شیازفا هب ماجنارس و دیآ یم مهارف هیاسمه یاهروشک و یلخاد نارگشدرگ یارب ههیو هب یجراخ
       ،تامدمخ ،تالومصحم ندممآ دومجو همب بمجوم ینی رفآرامک . دمماجنا یم روشک یارب زرا تفایرد و یجراخ هیامرس
 ینی رفآرامک . دومش ی مم   شزرو و ممسیروت تعنمص  تالکمشم  لمح ی ارمب ون یاهراکهار و راکفا ،اه تسایس ،اه شور
  ثمعاب ینی رفآرامک . ددرمگ ی  مم همقطنم رد ی دامصتقا زکرمت شهاک ثعاب و رجنم یا هقطنم نزاوتم هعسوت هب یرگشدرگ
 ینی رفآرامک . دومش ی مم   شزرو و ممسیروت تعنمص رد   نادرگرمس و هدافتمسا ی مب یاه تراهم و اه هیامرس ،عبانم کرحت
 نی    منچمه و امهنآ زا شمخب رمثا هدافتسا و عبانم یهدنامزاس و یروآ عمج ،تباقر قیوشت و کیرحت لماع یرگشدرگ
 .(3331،یغورف) تسا تعیبط و میلقا دیدجت و لوحت لماع
  دومبن  نومچ  یعناومم یالاب تیمها زا ناشن یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک فلتخم یاهشلاچ و عناوم یلک یسررب
  یارمب  یفامکان  هیامرمس ،یلام تالیهست دوبمک ،اه تیامح دوبمک نوچ یلماوع .دراد دمآراک تیریدم و بسانم راتخاس
 و  ناتمسود  ،هداونامخ  یامه  تمیامح رد فعض ،هنوگ-قالخ یاه تراهم دوبمک ،تسکش زا سرت نوچ یعناوم ،فورش
 نیرتمهم زا ،یتلود یاهدرکیور ههیو هب ،یلام و یشزومآ طیحم هب دامتعا مدع ،رت مهم اهنآ زا ،تباقر زا سرت ،نارگید
  ،نامناوج  بملاغ هک تسا یا هنوگ هب هعماج و هاگشناد ،هداوناخ طیحم .دنا هدش هتخانش یرگشدرگ رد ینیرفآراک عناوم
   مغرمیلع یمفرط زا . دمهد ی مم  قومس  کمسیر  نودمب و نئمطم دمآرد اب یاه هفرح تمس هب ار هدرک لیصحت رشق یتح
  یتمسرد شرگن هعماج رد هتفرگ لکش گنهرف ،رتهب یگدنز یارب ”رازبا“ کی ناونع هب ،ناریا گنهرف رد تورث سدقت
  عمفن  لامبند هب هن دارفا بیترت نیا هب .دوش یم هتسیرگن دزد و دایش مشچ هب هراومه دنمتورث هب و هتشادن لوپ هب تبسن
  هاگمشناد و  هداونامخ  رمب  هوالمع .دنتسه رتشیب دمآرد بسک دیحص یاه هار نتفای لابند هب هن و دنور یم دوخ یصخش
  یهجومت نآ  همب  رومشک رد  همک  تمسا  رامک  نیمح  شزوممآ ینیرفآراک یاه تراهم شزومآ بسانم یاه تصرف زا یکی
  ،یرامتفر  یامهوگلا  لمامش و ،دنک ینیرفآراک تیلاعف هب مادقا درف دوش یم ثعاب هک تسا یزیچ نآ شزیگنا .دوش یمن
 و کرحترپ دارفا تیقفوم ندوب یفخم تهج هب .تسا یصصخت نابیتشپ دارفا هکبش و ،یحور نابیتشپ دارفا یاه هکبش
  ،قمفوم و  صخمشم یاهوگلا تهج زا ،دارفا نیا تیقفوم هب یهجوت یب و اه هناسر ششوپ مدع نینچمه و ،نیرفآراک
  دممآرد  امب یاه هفرح تمس هب ار ناناوج ،هعماج و هاگشناد ،هداوناخ طیحم اهنت هن .دوش یمن قفوم هعماج رد یشزیگنا
  زمین  امهنآ  همنانیرفآراک  یامه  تمیلاعف زا  یمشزیگنادض  لمماع  کمی ناونع هب هکلب ،دهد یم قوس کسیر نودب و نئمطم
  شمخب  کمی  نومنک ات ،یتلود راصحنا و روشک رد یمومع شخب ندوب دنمتردق تهج هب .دنروآ یم لمع هب یریگولج
  تمسا  رامچان نیرفآراک ،هنانیرفآراک تیلاعف یارب مادقا اب یتح اذل .تسا هتفرگن لکش داصتقا رد ایوپ و یصصخت یوق
  رمپ  دارمفا تیقفوم ندوب صخشمان .دبایب ار دیحص تکرح ریسم ات دنک هبرجت دوخ ار تاهابتشا و تالکشم زا یخرب
  امب  همعماج رد  کرمحت  هراوممه  ،تملود  یرامصحنا راتخاس تلع هب“ هکنیا رب ینبم یتاعیاش و دهاوش دوجو و کرحت
  همب  مادمقا اذل .دننادب تلود تسد رد ار تیلاعف یاه تصرف یمامت ،دارفا هک دوش یم ثعاب ”تسا هدش هجاوم تسکش
 ندوب ون تیهام ،نیا رب هوالع .دوش یم مکاح هعماج رب نوکس هیحور و دننک یمن رکب یاه تصرف نتفای یارب وجتسج
  رمت  نمشور ار …و  فارمتخا  تمبث  همناورپ  ،زامیتما  قمح ،یونعم تیکلام نیناوق ندش فافش ترورض نیرفآراک تیلاعف
  نازمیر  هممانرب  رمب یلیمحت یجراخ و ینورد یاهراشف دوجو و دئاز  اضعب تاررقم و یرادا یسارکوروب دوجو .دنک یم
  نیمنچ . دومش  یمم  یدامصتقا فادها نیرت هداس هب لین تهج رد یناوارف یاه تیدودحم ندمآدوجو هب بجوم یداصتقا
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  همب  دمنبای  یممن  دومخ  یامه هدیا زاربا و نایب یارب ییاج هک دوش یم نانیرفآراک رارف یتح و یگدروخرس ثعاب یطیحم
  دمتفا  یمم قافتا رایسب .دنا هتساوخ نینچ اه تیدودحم و طیارش هک دنوش یم نکاس و کرحت یب هعماج وزج لیلد نیمه
  کمی  تمسکش  همب  رمجنم نامزاس کی هدش فیرعت یاهدرادناتسا اب تریاغم لیلد هب اهنت یروآون کی هب هجوت مدع هک
  رمیغ و یتلود یاه نامزاس یاه یناگیاب و اهویشرآ رد نونکا هک هناقالخ یاه  هدیا رایسب هچ و دوش یم نآ نوکس و هدیا
  نامنیرفآراک زا  فملتخم  تامهج زا مزال  یامه  تمیامح  ،مومس ناهج یاهروشک زا یرایسب رد .دنا هدنام توکسم یتلود
  همک یدارفا یارب و تسا رادروخرب یرتشیب قنور زا یراوخ تنار و یرگ هطساو و یلالد لغاشم سکع هب و دوش یمن
 ،دراد  ییالامب  رایمسب  یروآدومس ،دنتسه مه رضم  اتدمع هکلب ،دنتسین عفان یداصتقا هعسوت یارب هک یاه شخب نیا رد
  امی و  گمنر  ممک  دمنراد ار روشک یداصتقا هعسوت هب تمدخ دصق هک ار نانیرفآراک شالت و تکرح یاه هزیگنا نیاربانب
 .دنک یم دنک

    هعمسوت یملک یامهراکهار (1 ) لودمج رد رضاح شهوهپ رد ور نیا زا دنتسه راکهار رب ینتبم یدربراک یاهشهوهپ
   لمح هار کمی یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت یلصا راکهار یلک تروص هب .دیدرگ هئارا یشزرو یرگشدرگ
 یمسرریغ راتخاس دیاب ،یشزرو یرگشدرگ نانیرفآراک یور شیپ عناوم زا یرایسب زا تفر نورب یارب .تسا یراتخاس
  ،همتفای هعسوت یاهروشک رد .دشابن زکرمتم و هدیچیپ ،ریذپدرادناتسا ،دشاب مکاح نآ رد ندوب یصصخت زا یدح ،هدوب
 هیهت هاگ و یبایرازاب ،یراجت یاه تیلاعف ،یلام روما ،تیریدم :دننام ییاه هنیمز رد یا هرواشم تامدخ ینیرفآراک زکارم
   لویمسم زمکارم  دامجیا . دومش ی   مم تمخادرپ تملود ی   ومس زا تامدمخ همئارا هنیزه و دننک یم هئارا یهیجوت یاه حرط
 ی   ارمب ماو نداد دمننام نوگامنوگ ی امه هوی  مش همب و دنشاب هتشاد دیکثت نآ یربراک و یژولونکت دربراک رب هک ینیرفآراک
 ی امه ت میلاعف یارب یناسر فالطا یاه تیامح یا هرواشم تامدخ رب هوالع ؛دنشوکب .… و ون تازیهجت و تالآ نیشام
 ت میوقت و داجیا .دوش یم ینف و یتیریدم ،یراجت تیعضو نوچمه یدراوم لماش یناسر فالطا نیا .تسا مهم زین درخ
 رد ور ن می   ا زا ،دروآ راممش همب هعمسوت ی امه ه میاپ نی رمت یساسا زا ناوت یم ار تعنص کی اهراک و بسک نایمرد دنویپ
 ی امه  هامگنب نی مب دنویپ داجیا دراوم یخرب رد و دریگ یم رارق رظندم لصا نیا شزرو و یرگشدرگ ینیرفآراک تسایس
 ی امه ت میامح و ک میژولونکت ت میوقت ی اتمسار رد .در می گ رارمق ینی  رفآرامک زمکارم فی   امظو راممش رد گرزمب و درخ
 نیا .دوش رارقرب دنویپ رگید یوس زا ینف و یملع زکارم و وس کی زا درخ یاه هاگنب نایم ات دوش شالت ،یناسر فالطا
   و یرگمشدرگ هزومح ود رد   هعمسوت و شزوممآ ،قیقحت دننام ییاه هزوحرد و ینیرفآراک هعسوت زکارم قیرط زا طابترا
  همب یبای تمسد یارب (یشزرو یحیرفت زکارم) درخ یاه هاگنب هب کمک تامادقا نیرتزراب زا یکی .دوش یم رارقرب شزرو
 و تی ادمه ی نامسک ی ومس زا ی  بمسن رومط هب درخ یاه هاگنب هک تسا شنیب نیا رب یکتم مادقا نیا .تسا یلام هیامرس
 نی  ممه همب .دنراد ربراک یاه یژولونکت دربراک هب لیم ظاحل نیمه هب و دنراد یدودحم یلام ناوت هک دوش یم تیریدم
  تمسایس ینی رفآرامک  شزوممآ . دومش ی مم ی مقلت ی لامم هیامرس یزاس تیفرظ یاه یگهیو زا ماو نداد رد تلوهس رطاخ
 ،دراذگ یم رثا یشزرو یرگشدرگ تعنص کی رد نیرفآراک هضرع تیفیک و تیمک رب میقتسم روط هب هک تسا یرگید
       تالکمشم و عمناوم نامکما دمح امت همک هتفرشیپ یاهروشک رد ههیو هب اهروشک زا یرایسب رد هک تسا لیلد نیمه هب
 شقن هعسوت نوچ یروما اب تیامح نیا .دناهتخادرپ نانیرفآراک هوقلاب ناوت ندرک افوکش هب اه تلود و دنا هدش فرطرب
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  و طمسوتم و کچوک یاهراک و بسک دشر و داجیا رتسب ندروآ مهارف ،ینیرفآراک ققحت رد طسوتم و کچوک عیانص
 .تفریذپ دهاوخ تروص نانیرفآراک یارب یزاس هکبش و یناسر فالطا یاهرتسب داجیا
 عبانم
 .مشش پاچ -شیدنارف ،ینیرفآراک ینابم .(3331) دمحم دیس ،یمیقم ؛دومحم ،روپدمحا
  .یرگمشدرگ   هعمسوت و یزمیر هممانرب .ینیرفآراک ی هعسوت رد یرگشدرگ رثا یسررب (3331) هموصعم یمیحر ؛ارهز ینامز ؛نیریش نایبابرا

 .611-601 هحفص ،01 هرامش ،3 هرود
 هی رمشن . لدمم هئارا و ناناوج و شزرو ترازو رد ینامزاس ینیرفآراک و یعامتجا هیامرس هطبار یسررب .(0331) مارآ ،یدارم ؛دیون ،یدسا

 .01-30 ص .0331 ناتسمز ،01-30 ص ص ،مود هرامش ،لوا هرود ،لامش یشزرو یژولویزیف و تیریدم
   یدرگنامهج هعمسوت رب رثیم لماوع لیلحت .(3331) نفیتسا ،تیمسا ؛هللارصن ،یداجس ؛نسح ،یدسا ؛دومحم ،یزردوگ ؛نیشون ،یناهفصا

 .101-311 ،1،یشزرو تیریدم هیرشن .ناریا یلخاد یشزرو

 .نالیگ هاگشناد یرتکد هلاسر .یشزرو مولع و یندبتیبرت نالیصحتلاغراف لاغتشا تیعضو یدربهار لیلحت (0331) دنمورب
 رد  رامک و  بمسک  درمکلمع و  یروآومن  رمب  یمیارگ  ینیرفآرامک و  یمیارگ یرتشم ریثثت (1331) یضترم لوپ ییازخ ؛لضفلاوبا نیمن هداز جات

 ،31 هرامش ،1 هرود ،یرگشدرگ هعسوت و یزیرهمانرب .(ناردنزام ناتسا یدرگناهج و یترفاسم تامدخ رتافد :هعلاطم دروم) یرگشدرگ
 100-031 هحفص

  ،ییاتمسور  یرگمشدرگ  ینیرفآرامک ی هعسوت رد رثیم لماوع لیلحت (3331) هسیفن یلضف ؛یدهم یرهاطروپ ؛اضرلادبع یراختفا نیدلا نکر
 001-03 هحفص ،3 هرامش ،3 هرود ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب هیرشن
 اب یرگشدرگ هعسوت رد رثیم لماوع یبایزرا (1331) اضردیمح یمتسررهوگ ،نسح دمحم هداز یلق ؛یلعرهم ،داهن یتمه ؛یدهم ،یداوس

 .010-100 ص ،1331 ناتسمز ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوهپ-یملع همانلصف ،یناگمه شزرو رب دیکات
  یرگمشدرگ  ینیرفآرامک درُخخ یاه تصرف یدنب تیولوا و ییاسانش (1331) زانرهم نایعیفش ؛دوواد ،یدرجتسد یمیرک ؛نیسحریما ،نایعیفش

 .مود هرامش ،مود لاس ،یرگشدرگ هیرشن ،دهشم رهش یلخاد یبهذم
 دزی ناتسرهش یرگشدرگ تعنص رد هنانیرفآراک یاه تصرف یدنب تیولوا و ییاسانش (3331) هحیلم یقفاب ییازریم دمحم و دیعس یرفص

 011-131 هحفص ،60 هرامش ،3 هرود ،6 هلاقم
  تمیبرت ی امه  هدکمشناد ینامزاس ینیرفآراک و ینامزاس وج ینویسرگر لدم هئارا .(3331) داوج ،نایمالغ و ربکا ،یتفرعم ؛یدهم ،روپ بلاط

 .611-03 ص ،3331 راهب ،00 هرامش ،یشزرو مولع رد شهوهپ .ناریا یندب
 .یمتح تاراشتنا .شزرو رد ینیرفآراک .(3331) میرم ،تسود نطو و یدهملادبع ،هدازریصن ؛لضفلاوبا ،یناهارف
 زا شزرو رد ینی رفآرامک  یامه تیولوا نیرتمهم یفرعم و یبایزرا .(6331) هدیرف ،ییوجنگ فرشا و دمحاریما ،یرفظم ؛دیمح ،روپ یغورف

 .11-31 ص .61 هرامش ،یشزرو مولع رد شهوهپ .روشک شزرو ناراکردنا تسد هاگدید
      ،نارمهت رهمش رد یرهمش بمختنم دامعبا  هعمسوت اب یشزرو یرگشدرگ هطبار (0331) هدیرف ،ییوجنگ فرشا ؛راشفا ،رورنه ؛هنارت ،یمیرک

 011-63 ،0 یپایپ ،مود هرامش ،شزرو هعسوت و تیریدم

    درومم) یمشزرو ناریدمم درکلمع رب هنانیرفآراک شرگن ریثثت .(0331) دیعس ،یدنرز ناضمر و نیسحمالغ ،این ینیسح ؛اضر ،یمظاکدمحم
 .13-06 ص ،0331 راهب ،لوا هرامش ،مشش هرود ،ینیرفآراک هعسوت .(ناریا یمالسا یروهمج یتشک نویساردف :هعلاطم

    رد (همنانیرفآراک) رامک و بمسک ی امه تصرف ییاسانش .(3331) نارهم ،این یداوج و سابع ،یرایادخ ؛اضر ،نایرفعز ؛اضر ،یمظاکدمحم
 .011-13 ص ،3331 راهب ،1 هرامش ،0 هرود ،ینیرفآراک هعسوت .تاعالطا یروانف درکیور اب شزرو تعنص

       ناتمسا یمشزرو یرگمشدرگ تعنمص دمشر رمب رثیم لماوع یسررب .(0331) نیسحدمحم ،یوضر ؛هقیدص ،یفطل ؛رغصا یلع ،داهندمحم
 .ناردنزام هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ .ناتسلگ
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  همانلمصف .یا  هتمشر نا میم یا  هزومح ناونع هب شزرو رد ینیرفآراک رب راذگرثا لماوع یسررب .(3331) بیبح ،یرنه و بنیز ،هداز یلعدنم
 .331-311 ص ،راهب ،0 هرامش ،مود هرود ،یناسنا مولع رد یا هتشر نایم تاعلاطم

 شزرو رد ینیرفآراک بولطم و دوجوم تیعضو و کیهتارتسا تیعقوم نییعت .(1331) داوج ،ییالهش و بیبح ،یرنه ؛بنیز ،هداز یلعدنم
 ،1331   ناتمسبات و رامهب ،(یپایپ 31) 3 هرامش ،(یپایپ مهد) مود لاس ،یتکرح راتفر و یشزرو تیریدم رد شهوهپ همانلصف ود .روشک

 .111-011 ص
331) دومحم ،ینایراد روپدمحا و بیبح ،یرنه ؛لضفلاوبا ،یناهارف ؛هرهاط هدیس ،دار یوسوم  رب ینتبم یشزرو ینیرفآراک لدم یحارط .(0

 ص ،03 زیئاپ ،11 هرامش ،یشزرو مولع رد شهوهپ .ناریا یندب تیبرت نامزاس هنانیرفآراک یاه شیارگ داعبا اب هنانیرفآراک گنهرف هطبار
161-031. 

      کیهتارتمسا لمیلحت سامسا رمب رومشک شزرو رد ینیرفآراک یاه یهتارتسا و فادها یسررب .(0331) بنیز ،هداز یلعدنم و بیبح ،یرنه
SWOT. 601-001 ص ،0331 ناتسمز ،01 هرامش ،یشزرو تیریدم تاعلاطم. 

  ناتمسبات ،01 هرامش ،موس لاس ،ینیرفآراک هعسوت .روشک شزرو رد ینیرفآراک عناوم هعلاطم .(0331) ناراکمه و ریگناهج ،یسراف یهللادی
 .101-101 ص ،03
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