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  بسک رب رثؤم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش

 مشق هواکردنب رد یتباقر تیزم
 1يبحم نيدلا جارس

 ناریا ،مشی ،یمالسا دازآ هاگشناد ،مشی دحاو ،تیریدم هورگ رایداتسا

 34/94/2391 :هلاقم شریذپ خیرات   16/11/1391 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   رهظن زا رهضاح  هوهپ .تسا مشق هواکردنب رد یتباقر تیام بسک رب ررؤم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش رضاح قیقحت یلصا فده
 دنارگ ای یا هنیمز درکیور اب یفیک قیقحت شور .تسا یعطقم ،نامز دعب رظن زا و یفاشتکا شور و تیهام رظن زا و یدربراک ،فده
 ییاجر دیهش تاکرمگ نیسانشراک و ناریدم زا رفن 14 دادعت یرظن  ابشا رایعم و دنمفده یریگ هنومن شور ساسا رب .تسا یروئت
 ی اهه هداد   .دهندرک تکرهش هعلاطم نیا رد یتعنص تاقیقحت و درادناتسا هرادا ،ناگامره یدرونایرد و ردانب هرادا ،هواک ردنب ،رنهاب و
     یراذهگ دهک ،ههلحرم ههس رد یراذگدک قیرط زا ،یا هنیمز درکیور هب هجوت اب و یروندرگ زاب هبحاصم کینکت زا هدافتسا اب قیقحت
   هدهش ههئارا و میسرت متسیس یراتراس یوگلا بلاق تیاهنرد و دنا هدیدرگ یراذگدک ،یباختنا یراذگدک و یروحم یراذگدک ،زاب
   تهیوقت و هعهسوت       زا دهنترابع مهشق هواکردهنب رد یتباهقر تهیام بهسک رب ررؤم لماوع داد ناشن اه هداد لیلحت زا لصاح جیاتن .تسا
    ،نردهم یاهتراهس رهیز هعسوت تهج یراذگ هیامرس ،یللملا نیب و یلم دمنراک تاغیلبت ،یراافا مرن و ینف یاه هکبش و اه تراسریز
     و تاهسیسات و تااهیهجت یداهصتقا یباهیناکم و یلراد تایلمع یزاس هنیهب ،یصوصر  خب تکراشم و یراذگ هیامرس زا تیامح
  صیهصخت  ،ردهنب فعض طاقن حالصا و یراجت یابقر یاهتیقفوم زا یزاسوگلا ،کرمگ یاه هکبش زا رمتسم ینف ینابیتشپ ،اههاگتسد
  دوهبهب    صوهصر رد ییاههراکهار ،جیاهتن ساسا رب ًااتیاهن .ناریدم و نانکراک تیقالر و شزومن و یناسنا عبانم هزوح رد ههیو هجدوب
 .دیدرگ هئارا مشق هواکردنب رد یتباقر تیام بسک رب ررؤم یاه هفلؤم

 
 .مشق ناتسرهش ،مشق هواک کرمگ ،یتباقر تیزم ،کرمگ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
    نارایا یمالاسا یرواهمج هدنزاس ششوک و یراذگهیامرس ههد نیدنچ لصاح نآ یاهیدنمناوت و روشک ردانب شخب
  ،یانیرفآ    توراث و ییازدامآرد داننام یات ثم یا  ها نج  هعاسوت نمضتم روشک ره ردانب یدنمناوت ،یناهج رظنم زا اتسا
     یااهرازاب و عیاناص نتفراگ قانور ،روشک جاتحیام هدشمامت یاهب شهاک ،ییازلاغتشا ،یراجت ذوزن و تردی شیازفا
 ردانب هعسوت یهلا هوی و لوح هب اتسا یللملانیب و یلم حو س رد راکوبسک هعسوت یاهتصرف زا یهو نا قلخ و اهنآ
  یااه     هانیمز ااب قا  نم ،سرااف جیالخ هزوح رد دوجوم راوبا ح هعسوت یاهدنور فالخ رب ناریا یمالسا یروهمج
     و تایارد و رااگدرورپ فا ل لاصاح رما نیا و هدمآرد ارجا هب و هدش یزیر همانرب روشک رد مهارف یاهتصرف یعیاو
 ندروآ  تاسد  هاب  یاراب  هاق نم ردانب رد یا هدرشف تبایر ریخا یاهلاس رد اتسا روشک ردانب شخب رد دوجوم تیازک
  مزلتاسم  هاک  یتباایر  یااهتیزم داجیا نیاربانب اتسا هتفرگ لکش الاک تیزنارت و یریگراب و هیلخت دمآرد زا رتشیب مهس
  نارایا ردانب (1391،ناراکمه و بیت ناهج) تسا هدومن مزلم ار دشاب یم ردانب تبایر رب راذگ ریثأت یاهروتکاف تخانش
 و دوب دنهاوخ هلاس 10 قفا رد راب نت نویلیم 160 دودح ییاج هباج هب ردای سراف جیلخ و نامع یایرد ،رزخ یایرد رد
 دصرد 85 و تادراو دصرد 95 دودح رضاح لاح رد ادنروآ یم مهارف نایرتشم و الاک نا حاص یارب ار یرثوم تامدخ
 ردانب هعسوت ،الاک تادراو و تارداص هدرتسگ مجح هب هجوت اب نیاربانب .دریگ یم تروص ردانب قیرط زا روشک تارداص
    ،نارااکمه و یرازعج) تاسا  یامازلا  یراما  رواحم ایرد هعسوت ییاتسار رد روشک یطا ترا یاه هزاورد ناونع هب روشک
 ا(1391
  هاب  یاسرتسد  نیاننمه  ،یکیتاسجل هنیمز رد یشیجلا قوس تیعیوم ه ساو هب هک تسا ییاهروشک زا یکی ناریا روشک
 هب یسرتسد نیننمه ادشاب یم کیژتارتسا یتیعیوم یاراد ا(یا هداج ،ییایرد ،ییاوه ،یلیر) هدرتسگ لقن و لمح متسیس
  یکیتاسجل زکارم هعسوت اتسا هدوزفا رما نیا تیمها رب روشک بونج و لامش رد یراجت ردانب ندوب اراد و دازآ یاهبآ
 ار یرتشیب تیباذج و هدش ردنب درکلمع شیازفا بجوم دناوت یم نیننمه دیدج تامدخ داجیا ثعاب دناوت یم ردانب رد
 هب و دوشب ردنب یتبایر تیعیوم یجیردت تفرشیپ و دو هب بجوم هجیتن رد ،دشاب هتشاد لا ند هب شیوخ نایرتشم یارب
 یا هق نم و یلم داصتیا یارب ییوس زا یکیتسجل یوکس هب الاک زادناراب زا روشک ردانب فیاظو و اهدربراک رییغت یترا ع
  نیاننمه و  رادایاپ  ترااجت و  لاقن و لمح هک ش رد ار روشک تیعیوم ظزح طیارش رگید فرط زا و هدرک عفانم داجیا
 ا(0391 ،هیقف و شیورد) دنک یم مهارف ار روشک روحم ایرد یداصتیا هعسوت و هدوزفا شزرا دیلوت یاه هنیمز
 و لوحت داجیا یارب همانرب نیودت دراد راری یللملا نیب هصرع رد لاعف یاهنامزاس یور شیپ هک هننآ ،رصاعم طیارش رد
  ناامز و  هدانیآ  راب  تیریدام و  رازااب یاهزاین تخانش ،هعسوت یاهریسم نییعت ،نآ ققحت یگنوگچ و اهیگژیو تخانش
  نمااض  هاننآ و  تاسا  تفراشیپ  یااهوگلا  ییااسانش دنمزاین ،دوجوم یتبایر تدش هب یاهرازاب رد رثؤم روضح .تسا
 . تاسا  ناامز  ااب  باسانتم  تیریدام  لاامعا و  هاعلا م و قیقحت ،یزیر همانرب رب دیکأت انامه ،تسا نآ ققحت و لیصحت

  یلاصا  رواحم  ناوانع  هاب نآ  ییانثتاسا  تایعیومو یللملا نیب یاهبآ رد ناریا یمالسا یروهمج روشک شقن تیساسح
  تااناکما  ،دعااسم یاه هنارکسپ و اه هنارک ،یردنب یاه هداهن و تاسیسأت ( یدام یاه هیامرس دوجو نینچ مه ،تیزنارت
 ی هدارا  دواجو و  هعاسوت  یااه  هزایگنا و  تفراشیپ هب خسار مزع ،نانکراک یبرجت و یملع ناوت) یونعم و) لقن و لمح
  یرواهمج  رواضح  تروراض ،) ی روآوان و  لواحت  طیاراش اب ییارگمه و قیقحت و هعلا م ،یزیر همانرب یارب یعمج
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  نایا  هاب هجوتم ار ام و هدرک نادنچ ود یدرونایرد تعنص و یردنب روما ،ییایرد لقن و لمح هصرع رد ار ناریا یمالسا
  تیریدام و اهرازاب تخانش ،هعسوت هب یسرتسد ،لوحت ربارب رد ار دوخ یشنکاو و یشنک ناوت دیاب هک دنک یم مهم هتکن
 یگچراپکی و یناهج تراجت نامزاس ندمآ دوجو هب ،ندش یناهج دنیارف ا(4391،یماهس) دبای شرتسگ نامز و هدنیآ رب
  شیازافا  ،تااعالطا  یرواانف  هانیمز رد  دایدج یاه تفرشیپ ،کیژولونکت نیداینب و عیرس یاهتفرشیپ ،یناهج یاهرازاب
 و عبانم دو مک ،یژرنا عبانم ظزح و تسیز طیحم یگدولآ یاه لرتنک نیی ت ،اضاقت و فرصم یاهوگلا رد عیرس تارییغت
  ااب  یدااصتیا یاهتیلاعف عیوم و تراجت ۀصرع رد فلتخم عیانص و اههاگنب هک دنتسه ییاه شلاچ ،اهنآ یالاب یاه هنیزه
  دانیارف  ،ناایم نیا رد اتسا تارییغت نیا ربارب رد و تسرد یریگ میمصت هب طونم ،اهنآ تایح ۀمادا و دنتسه وربور نآ
  یمیهاازم هب ندیشخب تیمها ثعاب ،تبایر تدش و ا یر دادعت شیازفا زین و فرصم یاهرازاب شرتسگ و ندش یناهج
  تابایر یاقترا تهج رد فلتخم یاهروشک و عیانص ،اههاگنب ات هدیدرگ بجوم رما نیا اتسا هدش یریذپ تبایر دننام
   زا یلاصا فداه ا(0391  ،یامیحر) . داننک  شالات اهنآ تیوقت و یریذپ تبایر رب رثؤم لماوع ییاسانش هب دوخ یریذپ
  زا قاقحم  داشاب ی ام  ماشی هواکردنب رد یتبایر تیزم بسک رب رثؤم لماوع یدنب ه تر و ییاسانش ،رضاح قیقحت ماجنا
 :تسا ریز تالاؤس هب ییوگخساپ ددص رد ،یفاشتکا قیقحت کی رتسب
 ؟دنمادک مشی هواکردنب رد یتبایر تیزم بسک رب رثؤم لماوع-1
 ؟تسا تروص هچ هب لماوع نیا یدنب تیولوا -6
 هنیشیپ
    قاازتا هاب بایری رثکا هک نآ لوا ادیامنیم رکذ لبای عوضوم دنچ ردانب تعنص رد یتبایر تیزم اب ط ترم تاعلا م رد
   یااهرازاب رد ادانا    هتخااس هاشیپ نآ رد یتباایر تایزم نییعت یارب ار روحمتعنص درکیور ،تعنص نیا یملع عجارم
 ری ثأات تحت تیاغ هب و هتفرگ راری «یرالاسیرتشم» و «1ی  یدنچ رازاب» نیب ییاج اهنآ بلاغ راتخاس هک ردانب هدینیپ
  تعناص و نی مأات  یااه هرایجنز زا قتشم یاضاقت ،یسایس تالخادم و للملانیب تراجت زا یشان یللملانیب یاهدنور
 درکیور نیا یریگراکب و هدننکلمع هناگجنپ یاوی قیید نیی ت و ییاسانش ؛دنتسه هریغ و یروانف تالوحت ،لقنولمح
 اتسا راوشد رایسب ؛دشا ن نکممریغ رگا نآ یان م رب هاگنب یدر هار یزیرهمانرب و ،تعنص نیا رد تبایر لیلحت یارب
       عباانم هاجوتم رتاشیب رداانب تعناص نارازگتاسایس و نایرجم هجوت هک هدش بجوم نیننمه ،درکیور نیا یریگراکهب
  داناوت ی ام   یااابوخ هاب هااتکن نیا ادریگب لاکش شخب نیا رد اهتیلبای هب ت سن لومشناهج یتلزغ و هدش یدر هار
  داصرد 11   زا شیاب راب نانآ طلست و ناهج ح س رد ردانب تعنص یاهرازاب رد رادهنایاپ ربا هد یناهج یزاتشیپ یایوگ
   زا هاک دنتاسه ییاهتکرش ،نارادهنایاپ زا هورگ نیا ادشاب ناهج یاهنایاپ تیفرظ دصرد 02 و یرنیتناک تایلمع مجح
  ادانا  هداش نآ رمتاسم دو هب و دوخ رد ردانب تعنص یاهتیلبای هعسوت هب قفوم و هدرک رذگ یدر هار عبانم نیمأت دح
 ،ناویات ،گنک گنه ،نیچ) هعسوت لاحرد یاهروشک رد تکرش شش ،رادهنایاپ ربا هد نیا نیب رد هک تسا رکذ هب مزال
         و ناوات هاک ییاهرواشک یاتح هاک تاسا اان م نیامه رب ادناهتفرگ لکش (یبونج هرک ،یبرع هدحتم تاراما ،روپاگنس
 ،هزاسور ،ییایرد و یردنب تالیهست ،ییایفارغج تیعیوم هلمج زا) ردنب شخب یدر هار عبانم ندروآ مهارف تعا تسا

                                                                                                                                                               
1 - Oligopoly 
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       راایتخا رد ار عباانم نایا دنتاسه ریزگاان رداانب تعنص یاهتیلبای نادقف لیلد هب ،دنراد ار (تازیهجت ناگوان ،یضارا
   ،تازایهجت هداننک نی مأات    و هدنزااس ،رااشتسم و روااشم ناونع هب هک دنهد راری یللملانیب یاهتکرش زا یاهعومجم
    رداانب رواما ماامز ًاالمع و هدش اهروشک نیا ردانب هنحص دراو اهروشک نیا ردانب هعسوت رد تایلمع یرجم و ،زاسردنب
 دوهشم یبوخ هب سراف جیلخ هزوح ردانب رازاب رد هژیو هب و ناهج رساترس رد عوضوم نیا ادنریگیم تسد هب ار نانآ
   تارااشتنا و ااهلیاف هب عوجر اب :تسا هدهاشم لبای یبوخ هب زین ردانب یبایرازاب نیرتیو رد اهتیلبای زا تلزغ اتسا
 یارب ردنب تیلبای نایب یارب اما امیتسه اهنآ رد یدر هار عبانم زا یتسرهف هئارا دهاش بلغا ،ناهج ردانب یبایرازاب هژیو
  هنامااس ،یا    هانایاپ تااایلمع یراجم یااه   تکراش یرااجت مائالع هئارا هب ًاافرص ،نآ یاهراکوبسک هنیمز رد تیلاعف
      عباانم رد هدانراگن تااعلا م سااسا راب ادوشیم ازتکا یدرکلمع رامآ و ،نایرتشم تسرهف ،(TOS) یاهنایاپ تایلمع
     ،دناشاب هاتخادرپ رداانب رد یتباایر یاهتیزم روحمعبانم هعسوت یاهلدم یسررب هب هک یعجارم ،ردانب تیریدم یملع
 تایلبای دو هب و هعسوت تهج رد ردانب تعنص یناهج جیسب و تکرح هک تسا یلاح رد نیا ؛دنتسه رامشكدنا رایسب
 ب  الغا هاک تشاد هجوت دیاب 1ادوش ناهج نیمأت یاه هریجنز رد یفرگش تالوحت بجوم تسناوتیم تعنص نیا یاه
   ،شاناد سناج زا  ااه نآ    ادنتاسین یاکیزیف یااهییاراد رامش رد ردانب تعنص رد (اهتیلبای صوصخ هب و) اههیامناج
     ،یریذاپرییغت ،گانهرف ،نامزااس ،یرتاسگهک ش یاهمتسیس ،یتاعالطا یاهمتسیس ،اهدنیارف ،هبرجت ،تراهم ،تریصب
 عیاو رد ادنتسه هریغ و یلام طباور ،اهدنرب ،اهدادراری ،نایرتشم یرادافو ،عیزوت یاهلاناک ،ینیرفآراک هدارا ،تاطا ترا
   لاک ح اس رد لماوع نیا هعومجم یازفامه و رثؤم ،عماج شنکمهرب ورگ رد نآ یریذپتبایر و ردنب درکلمع شزرا
  هاب     زاین نیوان یرادبااسح رد و هدواب موسوم «6یرکف یاههیامرس» هب تیریدم نیون شناد رد لماوع نیا اتسا ردنب
  یاساسا یاهتیلبای ناونع هب ردانب تعنص رد یرکف یاههیامرس شقن ادنوشیم هتخانش «9دوهشمان یاه ییاراد» ناونع
 یدج هعلا م دروم دیاب و هتخادرپن نادب نونکات ردانب شخب هک تسا یثحا م هلمج زا زین یریذپتبایر و شزرا دیلوت
  ااب دناوتیم ردنب کی تبایر یاهدر هار میظنت یارب روحم عبانم درکیور ذاختا ،تفر نآ رکذ هک یفاصوا اب ادریگ راری
    هاب یتباایر یااهتیزم ،نآَا زاین دروم یاه تیلبای و عبانم هب نتشاد رظن و ردنب رد دوجوم یاهتیلبای و عبانم هب دانتسا
   سوای زا ینوانک ه    اهرب رد صواصخ هاب عواضوم نیا ادروآ مهارف رظن دروم ردنب رد ار یرترادیاپ و رتلیصا بتارم
      راب رواشک رداانب شاخب رود نادانچ هن هدنیآ رد هک تسین کش ادیامنیم یدیلک رایسب نامروشک ردانب شخب تایح
  یاناوارف یاهیراوشد و اه یتساک و قیاضم اب ،یلخاد یداصتیا دیادش و اهراذگ و یللملانیب یاهشنت و اهراشف ساسا
- یام روحمعبانم درکیور هب ندروآ یور ،ی یارش نینچ رد ادیشک دنهاوخ شلاچ هب ار نآ ناوت هک دش دهاوخ وربور
    و دواخ یالعف یااه هایامناج تخانش اب دش دنهاوخ ردای روشک ردانب فرط کی زا هک ارچ :دشاب زاسراک رایسب دناوت
 و ؛د    ناشاب هتاشاد ماامتها زایگنارب شلاچ طیارش نیا رد ناشدرکلمع و دوخ یاقبا هب اهنادب ندیشخب دو هب و تظازح

                                                                                                                                                               
 رثکا .تسا هدش نایب ناسانشراک و ناصصختم طسوت ردانب تعنص یللملا نیب یاه یامه رد (انعم رد دحاو تل د و) توافتم تارابع اب ًااریرا هغدغد نیا - 5
 ییاه یامه رد هدشداریا یاهینارنخس نتم هب ار دنمقالع ناگدنناور صوصر نیا رد .دناهدش نایب ردانب رد یرونون ترورض بوچراهچ رد تاراهظا نیا
  یامه و (1512 هم) نوژیگ ردنب رد اپورا هیداحتا یدرونایرد یناهج زور رد عفنیذ یاهفرط  یامه ،(7112 هم) مادرتسمن رد ECMAR  یامه نوچ
 .میهدیم  اجرا (2512 ربتکا) پروتنن ردنب رد ردانب تعنص هدنین یسررب هنیمز رد BNP Paribas طسوت هدش رااگرب

2 - Intellectual Capital 
3 - Intangible Assets 



03 ...بسک رب رثؤم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش 1 

  ااه نآ  یزااسینورد و یبایتسد یارب دوخ زاین دروم و یمازلا یاههیامناج تخانش اب دنناوتیم ردانب نیا رگید فرطزا
  ااه   هایامناج نایا دانمفده هعسوت هب مادیا دوخ تارودقم و همانرب یان م رب نامز رورم هب و هدرک یزیرهمانرب هب مادیا
     هاب ،هداش رواشک رداانب شخب هجوتم یلعف یضا قنا طیارش رثا رد هک ار یدیدهت یعون هب ناوتیم ساسا نیا رب ادننک
 ،1 نارااکمه و ساوان) دومن شخب نیا یریذپ تبایر و درکلمع دو هب و اقبا یارب یتصرف هب لید ت هملک یعیاو یانعم
 ادنا هداد ماجنا ار ریز تاقیقحت یتبایر تیزم یاتسار رد ریز نیققحم اتسار نیمه رد ا(1146
  ادانتخادرپ " رهاشمرخ و  ناداابآ ردانب یتبایر تیزم رب رثوم لماوع یبایزرا " هب یقیقحت یط (9391) ییوجمزر و مارآ
  نیداب ا داشاب ی ام نادابآ و رهشمرخ ردنب رد تبایر رب راذگ ریثأت یاهروتکاف یدنب تیولوا و ییاسانش هلاقم نیا فده
 نزو  ااب ا دایدرگ  عایزوت  ناداابآ و رهشمرخ ردنب ناسانشراکزا رزن 46 نیب ترکیل فیط یا هنیزگ جنپ همانشسرپ روظنم
  شیازافا هک تسا نآ زا یکاح قیقحت جیاتن ادندش ه ساحم روتکاف ره ینزو نیگنایم و ینوارف ،اهخساپ کی ره هب یهد
 .دشاب ردانب یتبایر تیزم رب راذگ ریثأت روتکاف نیرتمهم دناوت یم یریگراب و هیلخت تایلمع تعرس
 تراجت رد نونای یارب یع نم ناونع هب للملا نیب كرمگ» ناونع اب یقیقحت رد (6146) 6یکسنالوپ و نوسناج تربور
  نماض) رتمک ۀنیزه اب یکرمگ روما ماجنا ثعاب یکینورتکلا كرمگ حرط هک دندیسر هجیتن نیا هب «یکینورتکلا یناهج
 یا  هالاقم رد 9446  لااس رد  ااپورا هیداحتا و نویسیمک ادوش یم اهالاک صیخرت رد عیرست و (یلوصو ،راوع شهاک
     یاکینورتکلا كرامگ تاریثاات هاک دیسر هجیتن نیا هب «تراجت و كرمگ یارب ذغاک نودب و هداس طیحم» ناونع تحت
      زا نااسکی یریگرااک هاب ،یاکرمگ رواما رد تیفازش شیازفا ،یتراظن تارادا نیب یتنرتنیا طا ترا داجیا ثعاب دناوت یم
 ادوش كرمگ زا الاک صیخرت نامز شهاک و كرمگ نیناوی

46) 9گناژ     ترااجت رد یاکرمگ یااه  هایور   و نیناوای یزااس هداس و یکینورتکلا یژولونکت» ناونع اب یقیقحترد (61
         و ااهالاک تعراس دوا هب ،تاردااص عیراست و یرااجت رواما رد لیهاست هکدندیسر هجیتن نیا هب «ییاوه لقن و لمح
  ،ترااجت و تیزنارت ۀخرچ رد اهناگرا و یجراخ یاکرش اب تاعالطا لدا ت و هئارا ،روشک یاهزرم رسارس رد تامدخ
 ادشاب یم راجت ۀعماج یلام و یدوجوم شدرگ تعرس شیازفا

 3446  لااس رد «     نردام كرامگ رد تااعالطا یژوالونکت شاقن» ۀلاقم رد (3446) 0وگینام قیقحت زا لصاح یاه هتفای
     تامداخ ح اس دوا هب ،یاکرمگ ةرمزور یاهدنیآرف نویساموتا ؛یکینورتکلا كرمگ ةدمع یایازم هک دوب نآ زا یکاح
     داامتعا دروام رااجت یاراب رتمک ریخأت و الاک صیخرت تعرس شیازفا ،كرمگ کسیر یبایزرا و تید دو هب ،یکرمگ
 ادشاب یم
  تااعالطا  یاهمتاسیس رد  کیژتارتاسا  یرایگ  تاهج و  درکرااک یبرجت هعلا م ناونع اب یقیقحت رد (3446) 1وذ كرام
  ااب .ا تاسا  هدراک دیکات کیژتارتسا یزیر همانرب فلتخم لحارم رد یبایرازاب تاعالطا یاه متسیس تیمها رب ،یبایرازاب

                                                                                                                                                               
1  -  Navas López J.E., Salazar E. A., De Castro G. M., Sáez P. L.; 
2  -  Robert, Johnson and Planski, Paul 
3  -  Zhang 
4.Maniego 
5 - Xu 
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  کیژتارتاسا  یزایر  هامانرب  دانیآرفرد  اهمتاسیس  نایا زا هدازتسا هب ت سن یرتشیب تخانش ،قیقحت نیا جیاتن زا هدازتسا
 ادش دهاوخ لصاح یبایرازاب
   هاک داد نااشن «  كرامگ یااه  هایور یزاس هداس» ناونع تحت یا هلاقم رد (1446) 1ناو بار و کیئوک تاقیقحت جیاتن
 ی ااه  لوامرف    هاب یاسرتسد ،هالومحم تیعضو حیحص و عیرس یریگ یپ هب رجنم دناوت یم یکینورتکلا كرمگ تاریثات
 ادوش الاک صیخرت نامز شهاک ،فلتخم یاهروشک هب طوبرم توازتم

   و ترااجت لیهاست»   ناوانع ااب ؛6 (واسکنوی) دحتم للم یشزومآ و یملع ،یگنهرف نامزاس یاهیسررب زا لصاح جیاتن
      و نیناوای هاب نایالنآ یاسرتسد زا یکااح 2446 لاس رد «یزاس هچراپکی یارب روزیلاتاک ناونع هب کینورتکلا تراجت
     زرام نودااب ترااجت یاراب  تاصرف داجیا و كرتشم راتخاس زا هدازتسا اب یکینورتکلا یزاسدنتسم ،یکرمگ تاررقم
 ادشاب یم
  رداانب  ییارااک  نیایعت و  یباایزرا  یاراب اه هداد ششوپ لیلحت کینکت زا یسررب هب یقیقحت یط (9146)9سیاه و لور
 .دندرک یفرعم اراک ردانب ناونع هب رد ار ردانب زا یکدنا دادعت و دندرک هدازتسا ایند هتفای هعسوت یاهروشک

 تراجت رد نونای یارب یع نم ناونع هب للملا نیب كرمگ» ناونع اب یقیقحت رد (6146) 0یکسنالوپ و نوسناج تربور
  نماض) رتمک ۀنیزه اب یکرمگ روما ماجنا ثعاب یکینورتکلا كرمگ حرط هک دندیسر هجیتن نیا هب «یکینورتکلا یناهج
 ادوش یم اهالاک صیخرت رد عیرست و (یلوصو ،راوع شهاک

 تراجت رد نونای یارب یع نم ناونع هب للملا نیب كرمگ» ناونع اب یقیقحت رد (6146) 1یکسنالوپ و نوسناج تربور
  نماض) رتمک ۀنیزه اب یکرمگ روما ماجنا ثعاب یکینورتکلا كرمگ حرط هک دندیسر هجیتن نیا هب «یکینورتکلا یناهج
 یا  هالاقم رد 9446 لا اس رد  ااپورا هیداحتا و نویسیمک ادوش یم اهالاک صیخرت رد عیرست و (یلوصو ،راوع شهاک
     یاکینورتکلا كرامگ تاریثاات هاک دیسر هجیتن نیا هب «تراجت و كرمگ یارب ذغاک نودب و هداس طیحم» ناونع تحت
      زا نااسکی یریگرااک هاب ،یاکرمگ رواما رد تیفازش شیازفا ،یتراظن تارادا نیب یتنرتنیا طا ترا داجیا ثعاب دناوت یم
 ادوش كرمگ زا الاک صیخرت نامز شهاک و كرمگ نیناوی

46) 2گناژ     ترااجت رد یاکرمگ یااه  هایور   و نیناوای یزااس هداس و یکینورتکلا یژولونکت» ناونع اب یقیقحترد (61
         و ااهالاک تعراس دوا هب ،تاردااص عیراست و یرااجت رواما رد لیهاست هکدندیسر هجیتن نیا هب «ییاوه لقن و لمح
  ،ترااجت و تیزنارت ۀخرچ رد اهناگرا و یجراخ یاکرش اب تاعالطا لدا ت و هئارا ،روشک یاهزرم رسارس رد تامدخ
 ادشاب یم راجت ۀعماج یلام و یدوجوم شدرگ تعرس شیازفا

 3446  لااس رد «     نردام كرامگ رد تااعالطا یژوالونکت شاقن» ۀلاقم رد (3446) 0وگینام قیقحت زا لصاح یاه هتفای
     تامداخ ح اس دوا هب ،یاکرمگ ةرمزور یاهدنیآرف نویساموتا ؛یکینورتکلا كرمگ ةدمع یایازم هک دوب نآ زا یکاح

                                                                                                                                                               
1 . Kuik,Rob Van 
2UNESCO  -  
3  -  Roll and Hayut 
4  -  Robert, Johnson and Planski, Paul 
5  -  Robert, Johnson and Planski, Paul 
6  -  Zhang 
7.Maniego 
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     داامتعا دروام رااجت یاراب رتمک ریخأت و الاک صیخرت تعرس شیازفا ،كرمگ کسیر یبایزرا و تید دو هب ،یکرمگ
 ادشاب یم
  یتاایلمع  یاهتکراش  ناایم اه هفرعت رد تبایر هلمج زا یردنب نورد تبایر ریثأت یقیقحت یط (2446)1نگنال ید و زیلپ
 هک تسا هدش یریگ هجیتن نینچ قیقحت نیا رد .دنا هدومن یسررب "یردنب نورد تبایر دیاوف لیلحت" ناونع اب ار یردنب
  تاییالخ و  صاصخت  ح اس شیازفا نیننمه و یردنب یاه هفرعت هیور یب شیازفا لرتنک رب یردنب نورد تبایر ریثأت
 .تسا دیزم ردانب یرو هرهب و ییآراک شیازفا رد ًااتیاهن و یردنب یتایلمع یاه تکرش نایم

   رد تااعالطا یروآ دراگ ی ااه شور اتسا یفاشتکا شور و تیهام رظن زا و یدربراک ،فده رظن زا رضاح شهوژپ
 و تادنتسم ساسا رب شور نیا رد :یا هناخباتک شور (فلا :تسا ریز تروص ود هب یکیکزت تروص هب شهوژپ نیا
  تالاوئاس یارب اه هتفای نیا لیلحت و اه هداد نتفای تهج تسا هدش هیهت هوزج اب باتک تروص هب هک نارگید یاه هتفای
   شور کای یروائت  دانارگ ا  یروائت ددانارگ شور زا هدازتسا و ه حاصم شور زا هدازتسا (ب ادوش یم هدازتسا قیقحت
   نایا ادواش ی ام  نیودات یعیاو یاه هداد ساسا رب و دنم ماظن لکش هب یروئت نیا اتسا یفاشتکا و ییارقتسا یشهوژپ
 یارب یمومع شهوژپ شور کی یروئت دنارگ اتسا دودحم اه هنیمز نآ رد ام شناد هک دراد دربراک یدراوم رد شور
 ماظن تروصب شهوژپ دنیارف یط رد هک تسا ییاه هداد زا هتفرگرب هیرظن ،یا هنیمز هیرظن زا روظنم اتسا یروئت دیلوت
  جاتنتاسا  ااه هداد زا تیاهن رد هک یا هیرظن و اه هداد لیلحت و یروآدرگ در هار نیا رد ادنا هدش لیلحت و یروآدرگ دنم
       رواصت شیاپ زا هایرظن ااب ار دواخ هاعلا م هکنیا یاج هب رگشهوژپ ادنهد راری رگیدکی اب کیدزن طا ترا رد ،دوش یم
   ادواش رادایدپ  ااه هداد  لد زا هایرظن دهد یم هزاجا ،هدرک عورش صاخ یتاعلا م هزوح کی اب ار راک ،دنک زاغآ یا هدش
 تسا ریز حرش هب یروئت ددنارگ شور یارجا یگنوگچ

 شهوژپ یاه شسرپ یروئت (1
 امیسرب عا شا هلحرم هب هک ییاج ات لیلحت اب هارمه هداد یروآدرگ (6
 (اه هداد رد میهازم نتفای) هلحرم هس رد اه هداد یراذگ دک (9
 دازآ یراذگ دک (فلا

 یروحم یراذگ دک (ب
 (یشنیزگ) یباختنا یراذگ دک
        مااجنا یراااظن یراذاگ زامر زا هدازتاسا ااب ،دنواش یم یروادرگ یا هنیمز هیرظن نیوکت روظنم هب هک ییاه هداد لیلحت
    رد ااهزرم نایا و دنواش ی ام  هداد صااصتخا اه هداد فلتخم یاه شخب هب بسانم یاهزمر ادتبا هویش نیا رد ادریگ یم
 رد     ندیاشیدنا ااب رگاشهوژپ سپاس  دواش یم هدیمان دازآ یراذگ زمر دنیارف نیا هک دنوش یم یدنب هتسد اه هلوقم بلای
 ادنک یم مادیا یروحم یراذگ زمر هب اهنآ نایم یاهدنویپ نتفای و اه هلوقم نیا توازتم داعبا دروم
 

 
                                                                                                                                                               

1  -  Pallis, De Langen 
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 فادها
 :یلصا فده (فلا
 مشی هواکردنب رد یتبایر تیزم بسک رب رثؤم لماوع یدنب ه تر و ییاسانش
 :یعرف فادها (ب
 امشی هواکردنب رد یتبایر تیزم بسک رب رثؤم لماوع ییاسانش (1
 امشی هواکردنب رد یتبایر تیزم بسک رب رثؤم لماوع یدنب ه تر (6
 :میشاب یم ریز تالاؤس هب ییوگخساپ لا ند هب و یراددوخ هیضرف هئارا زا سپ دشاب یم یفاشتکا عون زا قیقحت نوچ
 ؟دنمادک مشی هواکردنب رد یتبایر تیزم بسک رب رثؤم لماوع-1
 ؟تسا تروص هچ هب لماوع نیا یدنب تیولوا-6

  یدروناایرد و ردانب هرادا ،هواک ردنب ،رنهاب و ییاجر دیهش تاکرمگ نیسانشراک و ناریدم رضاح قیقحت یرامآ هعماج
  یراامآ هعماج دادعت هب زین یرامآ هنومن دادعت ادنشاب یم رزن 40 دادعت هب یتعنص تاقیقحت و درادناتسا هرادا ،ناگزمره
 اتسا یرظن عا شا شور و دشاب یم
 لیلحت و هيزجت شور
   یروآ عامج قایرط زا و  دواجوم تایعیاو و قیاقح یان م رب هیرظن دیلوت ای فشک ،داینب هداد هیرظن یسانش شور رد
  هاب هک ییاه هداد ادریگ یم تروص عوضوم اب ط ترم هوقلاب بناوج هیلک نداد راری رظن دم اب و اه هداد دنم ماظن یاه هداد
     یاهزمراداتبا ،هویاش نایا رد ادواش یم ماجنا یرظن یراذگ زمر زا هدازتسا اب ،دنوش یم یروآدرگ هیرظن نیوکت روظنم
  ار نآ هاک دوش یم نااییعت موااهزم بلااای رد اهزمر نیا ادوش یم هداد صاصتخا اه هداد فلتخم یاه شخب هب بسانم
  هاب اهنآ نایم یاهدنویپ نتفای و هلوقم نیا فلتخم داعبا دروم رد ندیشیدنا اب رگشهوژپ سپس ادنمان یم زاب یراذگ زمر
 اتسا هدش هئارا ریز لکش رد دادنارگ دنیارف یارجا لحارم ادنک یم مادیا یروحم یراذگ زمر
 
 

 اه هداد لیلحت و هيزجت
  و ناریدام   ااب هداش ماجنا یاه ه حاصم زا لصاح یاه هداد یروآ عمج و عوضوم نییعت زا دعب قیقحت زا شخب نیا رد
       هرادا ،نااگزمره یدروناایرد و رداانب هرادا ،هوااک ردانب ،رنهااب و ییاجر دیهش تاکرمگ نیرفآراک و ه خن نیسانشراک
 ادندش یراذگدک اه هداد هلحرم نیا رد یتعنص تاقیقحت و درادناتسا

 زاب یراذگ دک
    هالحرم هاب ،یراظن عا شا شور هب نایرتشم اب ه حاصم زا لصاح یاه هداد یروآ عمج و قیقحت عوضوم نییعت زا دعب
       و ناوانع ،ازاجا زا کایره هاب ،دااینب هداد هایرظن رد   مواسوم شور سااسا رب هلحرم نیا رد امیسر یم زاب یراذگدک
    هاک یرواط هاب  داشاب هداد یاوتحم یایوگ دیاب ،دوش یم هتزگ دک نآ هب ًااحال صا هک ناونع نیا ادوش یم هداد ی سچرب
 ادنر ب یپ تالمج موهزم هب یدایز دودح ات رتیت و ناونع نیا هدهاشم اب ،هدنناوخ و ققحم

اههداد اهدک  میهافم  اههفلؤم  یروئت   



 303 ...بسک رب رثؤم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش

 تاکرمگ نیسانشراک و ناریدم رظن زا زاب یراذگدک هلحرم
 (دک) موهفم يناوارف هيوگاي هرازگ هسانش

A1 لای ی زا  یردانب  باسانم  یاهتخااسریز  دااجیا و  هعاسوت  
 اااو اه هلکسا

 یردنب یاهتخاسریز تیوقت 06

A2 یرهش یاهتخاسریز تیوقت 16 ااواه هداج ،اههاگدورف لی ی زا یرهش یاهتخاسریز هعسوت 
A3 یردنب تازیهجت تیوقت 96 یردنب نردم تازیهجت هعسوت 
A4 یرازفا مرن یاهرتسب ینا یتشپ و زیهجت 06 زکرمتم و یوی یاهازفا مرن زا یرادرب هرهب 
A5 بسانم یبای یناکم و ییاضف یزیر همانرب 26 ییایرد یسرتسد و اه تخاس ریز یراگزاس 
A6 ردانب ییاراک تیوقت یزیر همانرب 16 لقن و لمح و عیزوت هک ش تیوقت 
A7 یداصتیا و ینادیم هعسوت یزیر همانرب 06 ردانبرد یدیلوت و یتعنص زکارم داجیا رد لیهست 
A8 یالااک و  یتاشک  ااب (را نا ،لیقثرج ( اهتخاسور یراگزاس  

 .رظن دروم
 تالومحمو یتشک ابردنب نزاوت و بسانت 06

A9 یللملا نیب رثؤم و دمآراک تاغیل ت 16 ردانب رد قفوم یبایرازاب رازبا اب یراجت یاهیتشک بذج 
A10 ینف یاه هک ش و اه همانرب تیوقت 16 یرازفا مرن لماوع تیوقت و حالصا 
A11 ردانب ناریدم یزاسدامتعا تیوقت 96 سنج و راب لیوحت نانیمطا تیلبای شیازفا 
A12 راب لاسرا و تفایرد رد تعرس 36 یکرمگ یاه هلومحم لیوحت تعرس دو هب 
A13 ینف یاه هک ش یصصخت ینا یتشپ 16 یرتشم یاضاقت ندروآرب نمض ینف ینا یتشپ یاقترا 
A14 ینف ینا یتشپ هزوح رد یزیر همانرب 46 نآ زا تیامح و یردیف هک ش تیوقت 
A15 كرمگ دنیارف رد یصوصخ شخب تکراشم 16 یصوصخ شخب لمع یدازآ و یحیجرت هفرعت ماظن لامعا 
A16 و یتاایلمع یاه هزوح یاهلمعلاروتسد حالصا 96 اتیزنارت و پیشنارت تاررقم و نیناوی حالصا  

 یداتس
A17 یرادا تاطا ترا و اه یگنهامه هعسوت 06 ردنب اب ط ترم یاهناگرا یزاس گنهامه 
A18 تاکرمگ یزاس یراجت یاهرتسب تیوقت 46 ردانب یزاسیراجت لیهست 
A19 یناسنا عبانم لوصا هیاپ رب بسانم یاهرتسب ندروآ مهارف 

 شزومآ و
   یناااسنا عبااانم تیریداام هعااسوت و تاایوقت 66

 تاکرمگ
A20 تاکرمگرد هنانیرفآراک یاه هدیا زا تیامح 19 هناروآون تیریدم یروانف هعسوت 
A21 هعاسوت تاهجرد راذاگتسایس یمسر یاهداهن تیامح    

 تاکرمگ
     یلااع ناریدام طاسوت یریذاپ تابایر هعسوت 16

 كرمگ
A22 تاکرمگ هعسوت گنهرف تیوقت 19 ردانب یراجت شرگن ندرک زور هب و هعسوت 
A23 یکینورتکلا یاهتخاسریز هعسوت 49 یکرمگ تاعالطا یکینورتکلا لدا ت هعسوت 
A24 شاخب یاهیراذاگ هیامراس تیامح یارب تالیهستداجیا    

 یصوصخ
 یصوصخ شخب یراذگ هیامرس زا تیامح 16

A25 یااه    لیاسناتپ هاب ت اسن ناراذاگ هیامرس تریصب قیمعت  
 كرمگ

 تاغیل ت و یناسر عالطا 16

A26 یتاعالطا و یکینورتکلا یاهتخاسریز هعسوت 26 رادهنایاپ یاهتکرش یتاعالطا یدنمناوت تیوقت 
A27 و یاتلود یراذاگ هیامراس یااهحرط تایوقت و تیامح      

 یصوصخ
 یزاسهاگآ و تاغیل ت و یناسر عالطا 06

A28 یکرمگ ناریدم و لنسرپ شزومآ 06 یردنب تایلمع نایرجم و نارادهنایاپ رمتسم شزومآ 
A29 عباانم و شزوامآ هزواح رد هجدوب صیصخت 66 تاکرمگ رد یناسنا یاههیامرس تیوقت و هعسوت    

 یناسنا
A30 یزایر هامانربرد یاکرمگو یالمع نااگ خنزا یریگ هرهب      

 كرمگ هعسوت
 كرمگ هزوح ناگ خن زا تیامح 46

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم
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 یناوارف بیترت هب كرمگ نیسانشراک و ناریدم رظنزازاب یراذگدک هلحرم
 (دک) موهفم يناوارف هيوگاي هرازگ هسانش

A20 تاکرمگرد هنانیرفآراک یاه هدیا زا تیامح 19 هناروآون تیریدم یروانف هعسوت 
A22 تاکرمگ هعسوت گنهرف تیوقت 19 ردانب یراجت شرگن ندرک زور هب و هعسوت 
A23 یکینورتکلا یاهتخاسریز هعسوت 49 یکرمگ تاعالطا یکینورتکلا لدا ت هعسوت 
A12 راب لاسرا و تفایرد رد تعرس 36 یکرمگ یاه هلومحم لیوحت تعرس دو هب 
A24 یصوصخ شخب یراذگ هیامرس زا تیامح 16 یصوصخ شخب یاهیراذگ هیامرس تیامح یارب تالیهستداجیا 
A13 ینف یاه هک ش یصصخت ینا یتشپ 16 یرتشم یاضاقت ندروآرب نمض ینف ینا یتشپ یاقترا 

A4 یرازفا مرن یاهرتسب ینا یتشپ و زیهجت 06 زکرمتم و یوی یاهازفا مرن زا یرادرب هرهب 
A8 تالومحمو یتشک ابردنب نزاوت و بسانت 06 .رظن دروم یالاک و یتشک اب (را نا ،لیقثرج ( اهتخاسور یراگزاس 

A28 یکرمگ ناریدم و لنسرپ شزومآ 06 یردنب تایلمع نایرجم و نارادهنایاپ رمتسم شزومآ 
A5 بسانم یبای یناکم و ییاضف یزیر همانرب 26 ییایرد یسرتسد و اه تخاس ریز یراگزاس 

A26 یتاعالطا و یکینورتکلا یاهتخاسریز هعسوت 26 رادهنایاپ یاهتکرش یتاعالطا یدنمناوت تیوقت 
A9 یللملا نیب رثؤم و دمآراک تاغیل ت 16 ردانب رد قفوم یبایرازاب رازبا اب یراجت یاهیتشک بذج 

A21 یلاااع ناریداام طااسوت یریذااپ تاابایر هعاسوت 16 تاکرمگ هعسوت تهجرد راذگتسایس یمسر یاهداهن تیامح 
 كرمگ

A25 تاغیل ت و یناسر عالطا 16 كرمگ یاهلیسناتپ هب ت سن ناراذگ هیامرس تریصب قیمعت 
A2 یرهش یاهتخاسریز تیوقت 16 ااواه هداج ،اههاگدورف لی ی زا یرهش یاهتخاسریز هعسوت 
A6 ردانب ییاراک تیوقت یزیر همانرب 16 لقن و لمح و عیزوت هک ش تیوقت 
A1 یردنب یاهتخاسریز تیوقت 06 اااو اه هلکسا لی ی زا یردنب بسانم یاهتخاسریز داجیا و هعسوت 
A7 یداصتیا و ینادیم هعسوت یزیر همانرب 06 ردانبرد یدیلوت و یتعنص زکارم داجیا رد لیهست 

A17 یرادا تاطا ترا و اه یگنهامه هعسوت 06 ردنب اب ط ترم یاهناگرا یزاس گنهامه 
A27 یزاسهاگآ و تاغیل ت و یناسر عالطا 06 یصوصخ و یتلود یراذگ هیامرس یاهحرط تیوقت و تیامح 

A3 یردنب تازیهجت تیوقت 96 یردنب نردم تازیهجت هعسوت 
A11 ردانب ناریدم یزاسدامتعا تیوقت 96 سنج و راب لیوحت نانیمطا تیلبای شیازفا 
A16 و یتاایلمع ی ااه هزوح یاهلمعلاروتسد حالصا 96 اتیزنارت و پیشنارت تاررقم و نیناوی حالصا  

 یداتس
A19 یناااسنا عبااانم تیریداام هعااسوت و تاایوقت 66 شزومآ و یناسنا عبانم لوصا هیاپ رب بسانم یاهرتسب ندروآ مهارف    

 تاکرمگ
A29 عباانم و شزوامآ   هزواح رد هاجدوب صیصخت 66 تاکرمگ رد یناسنا یاههیامرس تیوقت و هعسوت   

 یناسنا
A10 ینف یاه هک ش و اه همانرب تیوقت 16 یرازفا مرن لماوع تیوقت و حالصا 
A15 كرمگ دنیارف رد یصوصخ شخب تکراشم 16 یصوصخ شخب لمع یدازآ و یحیجرت هفرعت ماظن لامعا 
A14 ینف ینا یتشپ هزوح رد یزیر همانرب 46 نآ زا تیامح و یردیف هک ش تیوقت 
A18 تاکرمگ یزاس یراجت یاهرتسب تیوقت 46 ردانب یزاسیراجت لیهست 
A30 كرمگ هزوح ناگ خن زا تیامح 46 كرمگ هعسوت یزیر همانربرد یکرمگو یلمع ناگ خنزا یریگ هرهب 

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 یروحم یراذگدک
    و تایو فراص مزلتاسم راک نیا ادنک یم جارختسا اه هداد زا ار " نیوانع هسیاقم و یدنب هتسد" هلحرم نیا رد ققحم
  یرواحم یراذگدک نامه هک میهازم كرتشم داعبا روهظ هنیمز ،رادیاپ هسیاقم کینکت زا هدازتسا اب اتسا رایسب هلصوح
     ناوانع هاب نآ زا یاشخب هاک  تاساه هزلؤم یریگ لکش ،قیقحت دنیارف زا هلحرم نیا لصاح ادیدرگ ریذپ ناکما ،تسا
 اتسا هدمآ ریز لودج رد ،هنومن

 



 633 ...بسک رب رثؤم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش

 كرمگ ناریدم و نیسانشراک رظن زا یروحم یراذگ دک 9-0 لودج
 اه هزلؤم میهازم هسانش

A1+ A2+ A3 تاکرادات و تازایهجت تیوقت + یرهش یاهتخاسریز تیوقت + یردنب یاهتخاسریز تیوقت   
 یردنب

 یردنب تازیهجت و اهتخاسریز هعسوت

A30+A28+A20 كرمگ رد شزومآ و تییالخ یاه هیاپ تیوقت هناروآون تیریدم یروانف هعسوت + ناراد هنایاپ رمتسم شزومآ + یلمع ناگ خنزا یریگ هرهب 
A21+ A22+ A18 لیهست + ردانب یراجت شرگن ندرک زور هب و هعسوت + راذگتسایس یمسر یاهداهن تیامح 

 ردانب یزاسیراجت
  یریذاپ تبایر و یزاس نردم گنهرف تیوقت
 تاکرمگ رد هعسوت و

A4+A13+A23+A26 یااضاقت  ندروآراب نمض ینف ینا یتشپ یاقترا + زکرمتم و یوی یاهازفا مرن زا یرادرب هرهب  
- تکراش یتاعالطا یدنمناوت تیوقت + یکرمگ تاعالطا یکینورتکلا لدا ت هعسوت + یرتشم
 رادهنایاپ یاه

   مران و یانف ی ااه  هک اش و اهتخاسریز تیوقت
 كرمگ رد زور هب یرازفا

A12+ A6+ A7+A17 

+A11+A16 

 رد لیهست + لقن و لمح و عیزوت هک ش تیوقت + یکرمگ یاه هلومحم لیوحت تعرس دو هب
  شیازافا +  ردانب اب ط ترم یاهناگرا یزاس گنهامه + ردانبرد یدیلوت و یتعنص زکارم داجیا
 اتیزنارت و پیشنارت تاررقم و نیناوی حالصا + سنج و راب لیوحت نانیمطا تیلبای

  ینااکم ،یداصتیا ییاراک یزاس هنیهبو حالصا
 ردانب یتایلمع یسارکوروب و

A24+A15 یحیجرت هفرعت ماظن لامعا + یصوصخ شخب یاهیراذگ هیامرس تیامح یارب تالیهستداجیا 
 یصوصخ شخب لمع یدازآ و

   شاخب تکرااشم و یراذگ هیامرسزا تیامح
 كرمگرد یصوصخ

A8 اهتخاسور تیوقت و تیامح .رظن دروم یالاک و یتشک اب (را نا ،لیقثرج ( اهتخاسور یراگزاس 
A5 یردنب تاسیسات و تازیهجت بسانم یبایناکم ییایرد یسرتسد و اه تخاس ریز یراگزاس 
A9+ A25+A27 ناراذاگ هیامراس تریاصب قایمعت + ردانب رد قفوم یبایرازاب رازبا اب یراجت یاهیتشک بذج     

     و یاتلود یراذاگ هیامراس یااهحرط   تایوقت و تایامح +   كرامگ یااهلیسناتپ هب ت سن
 یصوصخ

  زا یجرااااخ و یااالخاد رمتاااسم تااااغیل ت
 كرمگ یاهیدنمناوت

A10 +A14 كرمگ یاه هک ش زا رمتسم ینف ینا یتشپ نآ زا تیامح و یردیف هک ش تیوقت + یرازفا مرن لماوع تیوقت و حالصا 
A19+A29 تایوقت و هعاسوت + شزوامآ   و ینااسنا عباانم لوصا هیاپ رب بسانم یاهرتسب ندروآ مهارف    

 تاکرمگ رد یناسنا یاههیامرس
    یور یاشزومآ و یلاام هژایو یراذگ هیامرس
 ناریدم و لنسرپ

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 يشنيزگ اي يباختنا یراذگدک
 كرمگ نیسانشراک و ناریدم رظن زا (یشنیزگ) یباختنا یراذگ دک

 هتسباو ریغتم نیگنایم داعبا اه هزلؤم
  یردنب تازیهجت واهتخاسریز هعسوت

 یرازفا مرن و ینف یاه هک ش واه تخاسریز تیوقت و هعسوت
 

 

 

32/3 

 
 
 
 
 
 
 
  باسک رب رثؤم لماوع
 یتبایر تیزم
 مشی هواکردنب رد 

 مراان و یاانف یاااه هک ااش و اهتخاااسریز تاایوقت
 كرمگ رد زور هب یرازفا

  كرمگ رد شزومآ و تییالخ یاه هیاپ تیوقت
      و شزوامآ ،ینااسنا عباانم هزواح رد هژایو هجدوب صیصخت
 ناریدم و نانکراک تییالخ

 

 

66/4 

  یور یااشزومآ و یلااام هژاایو یراذااگ هیامرااس
 ناریدم و لنسرپ

  و یریذاپ تبایر و یزاس نردم گنهرف تیوقت
 تاکرمگ رد هعسوت

 
  فعاض طاقن حالصا و یراجت یا یر یاهتیقفوم زا یزاسوگلا
 ردنب

15/4 

  یردنب تاسیسات و تازیهجت بسانم یبایناکم
  و تازایهجت یداصتیا یبایناکم و یلخاد تایلمع یزاس هنیهب
 اههاگتسد و تاسیسات

39/4 
  و ینااکم ،یداصتیا ییاراک یزاس هنیهبو حالصا
 ردانب یتایلمع یسارکوروب
      شاخب تکرااشم و یراذاگ هیامراسزا تایامح
 كرمگرد یصوصخ

 
 یصوصخ شخب تکراشم و یراذگ هیامرس زا تیامح

59/4 

 89/4 نردم یاهتخاس ریز هعسوت تهج یراذگ هیامرس اهتخاسور تیوقت و تیامح

   صواصخرد یجرااخ و یلخاد رمتسم تاغیل ت
 كرمگ یاه یدنمناوت

 
 یللملا نیب و یلم دمآراک تاغیل ت

 

91/3 

 92/4 كرمگ یاه هک ش زا رمتسم ینف ینا یتشپ كرمگ یاه هک ش زا رمتسم ینف ینا یتشپ

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم
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 كرمگ نیسانشراک و ناریدمرظن زا داعبا عون ندرک صخشم
 هتسباو ریغتم داعبا عون (هلوقم) داعبا

 یاه هک ش واه تخاسریز تیوقت و هعسوت
 یرازفا مرن و ینف

  یلع
 
 
 
 
 یتبایر تیزم بسک رب رثؤم لماوع
 مشی هواکردنب رد 

 عبااانم هزوااح رد هژاایو هااجدوب صیااصخت
  و نااانکراک تااییالخ و شزواامآ ،یناااسنا
 ناریدم

 یلع

   و یرااجت یاا یر یاهتیقفوم زا یزاسوگلا
 ردنب فعض طاقن حالصا

 یلع

     یباایناکم و یالخاد تاایلمع یزااس هنیهب
 و تاااااسیسات و تازاااایهجت یداااااصتیا
 اههاگتسد

 یلع

  تکراااشم و یراذااگ هیامرااس زا تاایامح
 یصوصخ شخب

 یلع

 یاهتخاس ریز هعسوت تهج یراذگ هیامرس
 نردم

 یلع

 یلع یللملا نیب و یلم دمآراک تاغیل ت

 یلع كرمگ یاه هک ش زا رمتسم ینف ینا یتشپ

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 یزاس لدم
     یراذاگدک هالحرم یاعی ط دروآ تاسد ار هلحرم نیا ،دنا هتخادرپ یروئت دنارگ یسانش شور یفرعم هب هک یعبانم رد
       هالحرم نایا رد ،هایرظن نیواکت رواظنم هاب ینایاپ للحت و هیزجت هک دنا هتشاد راهظا همانیب شوخ و دنا هتسناد یباختنا
  زا یرات ی انغ ریوصت ،اه تیقفوم و اهدادخر دروم رد اه هداد لد زا هدش رادیدپ یاه هزلؤم هب هجوت اب ادریگ یم تروص
     نایا یاط ااب و دواش یم هتخادرپ یل ی یاه هتفای شیالاپ هب ،یشنیزگ یراذگ زمر رد اددرگ یم مهارف اه هزلؤم و میهازم
         لا ی هالحرم زا ،هالحرم نایا تایهام هاک تاسا هداد نااشن  هابرجت ادوش یم مهارف یرظن یبوچراچ ،تیاهنرد دنیارف
     هاک یراواشد رایاسب هالحرم ادراد یگر خ و تییالخ و راکتبا ،رکزت هب زاین هک تسا یا هلحرم یزاس لدم اتسازجم
  و ینالواط  ًاات اسن  یناامز هزاب کی زا سپ اداد صاصتخا دوخ هب ورین و تید ،اه هداد یروآ عمج هلحرم زا شیپ یتح
 ادیدرگ رادیدپ یموهزم لدم ناگر خ نایم رد ییاردنچ کینکت یارجا و اه هرواشم یپرد و یشلاچ
 داینب هداد لیلحت زا لصاح لدم
 دوش یم هئارا ریز تروص هب قیقحت لدم ،قیقحت زا یکاح لیلحت جیاتن هب هجوت اب
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 مشق هواکردنب رد يتباقر تيزم بسک رب رثؤم لماوع یدنب هبتر

 ه تر نیگنایم داعبا
 1 32/3 یرازفا مرن و ینف یاه هک ش واه تخاسریز تیوقت و هعسوت

 6 91/3 یللملا نیب و یلم دمآراک تاغیل ت

 9 89/4 نردم یاهتخاس ریز هعسوت تهج یراذگ هیامرس

 0 59/4 یصوصخ شخب تکراشم و یراذگ هیامرس زا تیامح

 تاسیسات و تازیهجت یداصتیا یبایناکم و یلخاد تایلمع یزاس هنیهب
 اههاگتسد و

39/4 1 

      تاییالخ و شزوامآ ،ینااسنا عباانم هزواح رد هژیو هجدوب صیصخت
 ناریدم و نانکراک

66/4 2 

 0 15/4 ردنب فعض طاقن حالصا و یراجت یا یر یاهتیقفوم زا یزاسوگلا

 1 92/4 كرمگ یاه هک ش زا رمتسم ینف ینا یتشپ

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
  یاکرمگ ه خن و هدیزگرب ناریدم و نیسانشراک اب ه حاصم زا لصاح یاه هداد یور رب داینب هداد لیلحت زا لصاح جیاتن
 ی ااه  هک اش و اه تخاسریز تیوقت و هعسوت زا دنترا ع مشی هواکردنب رد یتبایر تیزم بسک رب رثؤم لماوع داد ناشن
  زا تایا  مح ،نردام یاهتخااس ریز هعسوت تهج یراذگ هیامرس ،یللملا نیب و یلم دمآراک تاغیل ت ،یرازفا مرن و ینف



 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 133

   تااسیسات و تازایهجت یداصتیا یبایناکم و یلخاد تایلمع یزاس هنیهب ،یصوصخ شخب تکراشم و یراذگ هیامرس
  فعاض طاقن حالصا و یراجت یا یر یاهتیقفوم زا یزاسوگلا ،كرمگ یاه هک ش زا رمتسم ینف ینا یتشپ ،اههاگتسد و
 اناریدم و نانکراک تییالخ و شزومآ و یناسنا عبانم هزوح رد هژیو هجدوب صیصخت ،ردنب
  نیراتمهم  داناوت ی ام  یریگرااب و  هایلخت  تاایلمع تعرس شیازفا هک داد ناشن (9391) ییوجمزر و مارآ قیقحت جیاتن
    هاب یالخاد رازااب ندوب مهارف داد ناشن (1391) یراگتسر قیقحت هجیتن ادشاب ردانب یتبایر تیزم رب راذگ ریثأت روتکاف
   هک اش یااه   لیاسناتپ و نارایا ییاایفارغج تیعیوم هب ت سن تریصب قیمعت ،روشک ردانب یامن و وشن هاگ هیکت ناونع
  رداانب شخب یناسنا هیامرس تیوقت و هعسوت ،یصوصخ شخب هب هتسباو رادهنایاپ یاهتکرش یدنمناوت ،نآ یلقنو لمح
   رد ناانآ شاقن و اههاگتساخ نیا تیهام كرد اینامزاس گنهرف یور رب راک و نآ رد یروآون تیریدم هعسوت ،روشک
-تیزم یریذپتبایر میهازم زا جیار یاهیقلت لوحت ،یاهعسوت یاهدنور رییغت هب دناوت یم ،روشک ردانب هعسوت یاضف
    تالالد نآ راب هالاقم نیا یریگهجیتن تیاهن رد ادوش رجنم روشک ردانب شخب نتم رد یراتفر تارییغت و ،یتبایر یاه
   ار رواشک هااگیاج و هدومن لمع هدنیآ رد روشک یداصتیا هعسوت دیلک ناونع هب دناوتیم ردانب یدر هار شخب هک دراد
  زاین (1391)  یماهاس قیقحت هجیتن اتسا نآ رد رادیاپ یتبایر یاه تیزم هعسوت و دشخب اقترا ناهج و هق نم ح س رد
  ها بار  رهاشوب  رداانب رد  یرااجت  یاهیتاشک  یریگوالهپ و  بذاج و  یاگنهرف و یسایس ،یداصتیا لماوع نیب داد ناشن
  یااه  هاتفای ادنرثوم زین ناریا ردانب ریاس رد یراجت یاه یتشک یریگولهپ و بذج رد لماوع نیا و دراد دوجو یرادانعم
       یاهدانیآرف نویاساموتا زا دانترا ع یاکینورتکلا كرامگ ةدامع یایازم داد ناشن زین (3446)1وگینام قیقحت زا لصاح
   و الااک صیخرات تعرس شیازفا ،كرمگ کسیر یبایزرا و تید دو هب ،یکرمگ تامدخ ح س دو هب ،یکرمگ ةرمزور
   سااسا راب و  ادراد تاقبا م قیقحت نیا جیاتن اب تاقیقحت نیا هیلک جیاتن ادشاب یم دامتعا دروم راجت یارب رتمک ریخأت
  دروام  تااناکما و  اهتخااس ریز یزاس هنیهب و داجیا هب نیلووسم :ددرگ یم داهنشیپ هدمآ تسد هب جیاتن و رظاح قیقحت
  دااجیا و  ناانآ  هامدخ و  یرااجت  یاهیتاشک  زااین  دروام  یاهتخااس  رایز و  تااناکما  دااجیا اب و دننک هجوت ردنب رد زاین
  دااجیا نینچ مه و)گرزب یاهیتشک یریگولهپ تهج بسانم روخبآ و ،رع و لوط) اهیتشک یارب بسانم یاهیسرتسد
  دااجیا  ثاعاب ،الاک یرادهگن تهج بسانم و یفاک یاهرا نا و الاک لمح گرزب یاهلیقثرج لی ی زا بسانم یاهتخاسور
 و  یریگرااب و هیلخت یاه هنیزه ،یردنب ،راوع یارب یراذگ خرن رد نینچ مه .دنوش ناریا ردانب یتبایر تیزم و زیامت
 تروص هب اه خرن و دریگ راری رظن دم هق نم ردانب ریاس اب تبایر لماع یردنب یاه هنیزه ریاس و لقن و لمح یاه هنیزه
  ترااظن  هاک  تاسا مزال یلو دریگ یم راری دیکات دروم یزاس یصوصخ ام روشک رد هزورما هچ رگا اددرگ نییعت یتبایر
  هوالاع و دوش ام داصتیا قنور هجیتن رد و ردانب قنور ثعاب ات دریگ تروص یزاس یصوصخ رما رب تلود طسوت یفاک
 و  ااهتنار نداد زا و دوش دروخرب یصوصخ یاهتکرش نیب تلادع هب یزاس یصوصخ رما رد هک دوش یم داهنشیپ ،نیا رب
  یاهتکراش  نیاب  تابایر  هزایگنا  اات  ددراگ  یراددواخ  یاصوصخ  ه اش ای یصوصخ یاهتکرش یخرب هب صاخ یاهتیزم
 .دورن نیب زا یصوصخ

                                                                                                                                                               
1.Maniego 
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  هاب ت سن یللملا نیب یاه هنحص رد و دوش هجوت راذگریثات لماع کی ناونع هب تاغیل ت لماع هب هک دوش یم داهنشیپ (د
  رواشک نآ  گانهرف  ااب  باسانتم مادیا نیا و ددرگ مادیا نانآ یاهیرترب و اه تیزم دنایب و ناریا ردانب یفرعم و ندناسانش
 ادزاس مهارف ار اهتکرش و دارفا بذج هنیمز و دنک راریرب رظن دروم بطاخم اب ار مزال طا ترا دناوتب ات دریگ تروص
  ثاعاب ات دننک داجیا ط ترم یاههاگتسد نیب رثؤم و هنیهب طا ترا کی داجیا هنیمز روشک نالووسم هک دوش یم داهنشیپ (ذ
  ،اهیتاشک زا راب و الاک صیخرت ماگنه هب لاثم ناونع هب دوش اههاگتسد نآ نایرتشم درت شیب تیاضر و ییازفا مه داجیا
 ره هب دیاب دوخ یالاک صیخرت یارب و دنراد میقتسم طا ترا كرمگ و یدرونایرد و ردانب نامزاس ود ره اب ناراکصیخرت
  دانراد  رارای  ماه  هاب  کایدزن  نااکم ود رد هاگتسد ود نیا نونکا مه هچ رگا و دنشاب هتشاد میقتسم هعجارم هاگتسد ود
 ،تسا یتنس و یتسد تروص هب اهراک رت شیب هک كرمگ رد هژیو هب تاعالطا یروانف ندرب الاب قیرط زا دوش یم داهنشیپ
 تروص یرت شیب تید و تلوهس اب راب صیخرت ات دوش هتفرگ رظن رد نایرتشم یارب یرت شیب تالیهست و اه یگنهامه
 .دوش یریگ شیپ یلامتحا یاه لقت و اه ها تشا زا مه و دوش نایرتشم رت شیب تیاضر نیمأت ثعاب مه ات دریذپ

  ریااس  ااب  طاا ترا و  دواخ  یجرااخ یاه -تسایس یارجا و نیودت رد روشک نالووسم و نارادمتسایس هک تسا مزال (ر
  یریگوالهپ و  بذاج و یداصتیا لماع رب یمیقتسم ریثأت اه نآ یاهتسایس اریز دنشاب هتشاد ار مزال هجوت و تید اهروشک
 یللملا نیب یاهمیرحت شیازفا ثعاب اسب هچ یجراخ یاهتسایس هب یهجوت یب و دراد روشک ردانب رد یراجت یاه یتشک
 .دهد شهاک ار یمومع هافر ح س هجیتن رد و دیامن دراو هبرض ام داصتیا هب و هدش روشک هیلع رب

 هب دراد ردانب اب میقتسم طا ترا هک ینیناوی و ماع روط هب تاررقم و نیناوی نیودت رد رما نیلووسم هک دوش یم داهنشیپ (ز
  نتاسج رود و  نداش  هزیگناایب  ثاعاب  هاک هناریگتخس نیناوی نیودت زا و هداد ماجنا یسانشراک راک و تید ،صاخ روط
  دااجیا  ثاعاب هک دنیامن ارجا و بیوصت یا هنوگ هب ار نیناوی و هدومن یراددوخ دوش اهیتشک نا حاص و ناراذگ هیامرس
  یااهتیزم و  هداش  نارایا  رداانب  یواس  هاب یریگولهپ و بذج یارب یراجت یاهیتشک نالماع و نا حاص شیارگ و هزیگنا
 .دیآ مهارف هنیمز نیا رد یتبایر
 عبانم
  یاللملا  نیاب  شیاامه  ،ناراهت ،" رهاشمرخ و  ناداابآ ردانب تبایر تیزم رب رثوم لماوع یبایزرا "،(9391) نوماد ،ییوجمزر و داشرف ،مارآ

 اتیریدم
 ا9446 ،یکرمگ تاقیقحت و شزومآ زکرم تاراشتنا ،" هفرعت و كرمگ یناهج خیرات " ،یرونوریه ،(9446) ؛اروکاسآ
  لیهاست  راب یکینورتکلا تاکرمگ و یکینورتکلا همیب ،یکینورتکلا یرادکناب تاریثات ییاسانش"(2191) ااضریلع ،هداز نسح و نا عش ،یهلا

 ا90 ش ،یناگرزاب همانشهوژپ همانلصف"تارداص
 دازآ  قطاانم  تارااشتنا ،قاور  پااچ  ،مواس لاس ،زاغآ یلیلحت یر خ همان هتزهود ،" دازآ یاهایرد رد تراجت " ا(0391) ،هدازآ ،یناکدرا

 ایداصتیا هژیو هق نمو یتعنص ،یراجت
 .لیکو رشن :نارهت ؛"كرمگ زا الاک صیخرت و راهظا هوحن "؛(2191) ایلع ،ایندرزم یدیعب

 .ناریا كرمگ اهمانرب و حرط تنواعم :نارهت ؛"الاک صیخرت ریسم باختنا "(2191) ایلع ،ایندرزم یدیعب

 .یناگرزاب یاهشهوژپ و تاعلا م هسسؤم :نارهت ؛"الاک صیخرت و یکرمگ تاررقم اب ییانشآ "(0091) ااضر ،ییانب

 اهمانرب و حرط تنواعم ؛نارهت ؛"ر خ تیریدم یامنهار"(0191) ادومحم ،نایتشهب
 ا1 ش ،كرمگ همانهام"ادوکیسآ و تراجت رد یکینورتکلا هلدا م"(3191) ادومحم ،نایتشهب

 .نارهت ،یدرونایرد و ردانب نامزاس هعسوت و قیقحت لک هرادا :مجرتم ،ردانب یبایرازاب شرتسگ یاه هویش ،(1991) ،یتک ،درانرب
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  یاششوپ  لایلحت کینکت اب ناریا ردانب ی سن ییاراک یبایزرا"(6391) یدهم ،یرانک هدازرزعج و روصنم ؛مدقم ینایک ااضریلع ،هداز یشخب
 ا13 هرامش ،مراهچ لاس ،یسانش سوناییا" اه هداد

 اباتک هراودای تاراشتنا ،نارهت ،بارهس ،ینیروش یلیلخ همجرت ،کیژتارتسا تیریدم و یزیر همانرب (9191) ،نوسنیبار و سریپ
  ،یزااس  ینااهج تبایر رصع رد راهباچ ردنب یزاس هدامآ یاهراک هار"(4391) ،رصاندیس ،یدیعس و دیعسریما ،نیمارون ،دیعس ،بیت ناهج

 ایدرونایرد و ردانب نامزاس ،نارهت ،روشک ییایرد یاهناگرا شیامه
 شیومه نیلوا ،"روحم ایرد هعسوت رد رثؤم یدر هار روشک ردانب هعسوت "ا(1391) ادیمح ،یرزعج و رصان دیس ،یدیعس انسح ،یرزعج

  یوراین  مواس  هاق نم ،راهباچ ییایرد مولع و یدرونایرد هاگشناد اناریا یمالسا یروهمج ییایرد رادتیا و نارُاکم لحاوس هعسوت یلم
 كرانک-ناریا یمالسا یروهمج شترا یدر هار ییایرد

  شیوامه نیلوا ،"روحم ایرد هعسوت رد رثؤم یدر هار روشک ردانب هعسوت"،(1391) دیمح ،یرزعج و رصان دیس ،یدیعس انسح ،یرزعج
 اراهباچ ییایرد مولع و یدرونایرد هاگشناد ،ناریا یمالسا یروهمج ییایرد رادتیا و نارُاکم لحاوس هعسوت یلم

 شیامه ،یزاس یناهج تبایر رصع رد راهباچ ردنب یزاس هدامآ یاهراک هار ،(1391) ،یدیعسرصاندیس ،نیماروندیعسریما ،دیعس ،بیت ناهج
 یدرونایرد و ردانب نامزاس ،نارهت ،روشک ییایرد یاهناگرا

 یاهناگرا شیامه ،ییارجا یاهراک هار و تادیدهت ،اه یدنمناوت ،رهشوب ناتسا ییایرد یلحاس طیحم (0391) ،هیقف ردیح ،ورسخ ،شیورد
 ایدرونایرد و ردانب نامزاس ،نارهت ،روشک ییایرد

 ایدرونایرد و ردانب نامزاس ،یدیمح دیمح ،یرصییایرث نیمجرتم ،ردنب یبایرازاب " (0446) کیژلب تنگ هاگشناد
  ییاایرد  یااهناگرا شیامه ،یبونج ردانب رد ناراذگ هیامرس بذجزاس هنیمز ،یردنب هژیو قطانم یزاس یصوصخ ،(0391) ،ارهز ،یمیحر

 یدرونایرد و ردانب نامزاس ،نارهت ،روشک
 ا رواشک  ییاواه لقنو لمح یرامآ همانلاس ،"ناریا یمالسا یروهمج ردانب تعنص رد یتبایر یاهتیزم هعسوت" (1391) یدهم ،یراگتسر

 اناریا یمالسا یروهمج كرمگ
 رد  ییاایرد  لاقن و  لامح رد دوجوم تیعضو یبایزرا و ییاسانش ،ناهج و هق نمرد ناریاردانب شقن ،(1391) ،یدرونایرد و ردانب نامزاس

 یدرونایرد و ردانب نامزاس تاقیقحت زکرم ،نارهت ،ناریا و هق نم ،ناهج ح س
 ا13 زییاپ ،هاگدید همانلصف ،"یراجت یاه یتشک یریگولهپ و بذج رد ناریا ردانب یتبایر تیزم شیازفا یاهراکهار" (1391) دیعس ،یماهس
 9391ایدرونایردو ردانب نامزاس ،نارهت ،یرصیی ایرث ،یدیمح دیمح ،نیمجرتم ،ردانب رد یبایرازاب (9391) ،ایکساس
 ا39 هرامش ،ایرد و ردنب همانهام ،"ناریا ردانب رد یتیزنارت یاهدیدهت و اهتصرف رب یرورم" ،(1391) ،نسحم ،رف ییداص
 اتاعالطا یروانفو كرمگ یللملا نیب شیامه همان هژیو ،"تاعالطا یروانف و كرمگ"(9191) ادوعسم ،نایسابرک
  لامعلا  قاح و  ناانکراک رظن زا (selectivity) یتادراو یالاک صیخرت ریسم باختنا شور یارجا یشخب رثا یسررب ،دابآ نیسح یمالغ

 ا1191،یزیر همانرب و تیریدم شهوژپ و شزومآ یلاع زکرم دشرا یسانشراک همان نایاپ ،نارهت برغ كرمگ ناراک
 اتاعالطا یروانف و كرمگ یللملا نیب شیامه همان هژیو ،"كرمگ رد تاعالطا یروانف یریگراکب ترورض"(9191) ابلاطوبادیس ،یزجن
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