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 چکیده

ِ  اس    هحیط ی  وٌٌ ذُ  ًگ زاى  یّ ب  ذُی  پذ اس یىی خطىسبلی ِ  و  ِ  ٍ خط ه  هٌ بقك  در ٍی هُ  ث   هَج ت  ٍ دادُ رخ ثس یبر  ای زاى  خط ه  ًیو 

ٍاى یّب خسبرت جبم تحمیمبت. ضَد یه هحیطی ٍ التصبدی فزا ِ  اس    هَض َ   ایي دٌّذُ ًطبى ایزاى در خطىسبلی سهیٌِ در گزفتِ ًا  هٌ بقك  و 

جبم ایي پ هٍّص ثزرس ی   ّذف. اس  ًوَدُ تجزِث را خطىسبلی ثعذ ِث 5731 سبل اس ایزاى ضزلی ِ  در خطىس بلی  پذی ذُ  اس ًا  ض زلی  اس تبى  س 

َثی خزاسبى ٍ وزهبى ثلَچستبى، ٍ سیستبى ِ  در آى زیت ث   هی شاى  ٍ 5731 ٍ 5731 سزض وبری  دٍرُ دٍ قی جٌ  هٌ بقك  در هْ بجزت  ٍ ج بیی  جبث 

یِ یّب دادُ ٍ یا وتبثخبًِ رٍش دٍ اس تلفیمی استفبدُ هَرد تحمیك رٍش. اس  ًظز هَرد ِ  ضىل فزض ایي اسبس ثز هطبلعِ. اس   بًَ  اس    گزفت 

َاه ل  ٍ فم ز  ٍ ًو َدُ  فزاّن راهجذأ  جوعی  ضذى فمیز سهیٌِ خطىسبلی خبظ قَر ِث ٍ اللیوی تغییزات وِ ِ  هح زن  التص بدی،  ع  ٍ ج بیی  جبث 

َاّذ افزاد هْبجزت د خ بی در ًیش فمز هیشاى ،5731 سبل اس ثبرًذگی وبّص ثب دّذ یه ًطبى تحمیك یّب بفتِی. َث ِ  هَرد استبًْ ِ  اف شایص  هطبلع   یبفت 

 هی شاى  ثزرس ی  ث ب . اس    دادُ ًط بى  ٍاوٌص رٍیذاد ایي ِث یىسبِل تمزیجبً یا ٍلفِ ثب ًیش فمز هیشاى ثبرًذگی وبّص ٍ افشایص ثب وِ هعٌب ثذیي. اس 

دُ هْبجزفزس  ًظز هَرد هٌبقك 5731-31 دٍرُ در وِ ضذ هطخع استبى سِ یّب ضْزستبى در هْبجزت َاى  یه   ٌث بثزایي اً ذ.   َث ِ  چٌ یي  ت   ًتیج 

َِل دٍ ِث جوعی  عویك ٍاثستگی ثذلیل ایزاى ضزلی هٌبقك در خطىسبلی وِ گزف  ِ  التص بدی  عوی ك  تب یزات سهیي، ٍ آة هم ِ  ج بی  ث   گذاض ت

م ثب ّوزُا گزفتِ ضىل یّب . هْبجزتاس  َاً ذ  یه   آیٌذُ ّبی خطىسبلی تذٍا ِ  ت ِ  اس خ بلی  ٍ رّبس بسی  جْ    را سهیٌ   اس ثس یبری  ض ذى  س ىٌ

َاّذ پی در را تَجْی لبثل اهٌیتی ٍ سیبسی تجعبت هَضَ  ایي وِ ًوبیذ فزاّن وطَر ضزق در هٌبقك  .داض  خ

 و سیساتان  یهاا  اساتان سیاسای،   و اقتصاادی  تااییرات  خاالص،  مهاجرت میسان فقر، میسان واشگان کلیدی؛ خشکسالی،

 جنوبی خراسان وکرمان  بلوچستان،

                                                                                                                                                               
 rznobakht@gmail.com ًَیسٌذُ هسئَل -5
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 همدقم
  ههقطنم  ره  رد  دهناوت ی هم  ههک  تهسا  یهمیلقا  تارهییغت زا ریذپان ییادج شخب ،یطیحم یا  هدیدپ زا یکی ناونع هب یلاسکشخ
  هرهک یور  رهب ار  ناهسنا  یگدهنز هک یعیبط ثداوح نایم زا ریخا یا  ه د رد ندکاب هتکاد یا هدمع تاریثات و هداد خر ییایفارغج
 رد  هراوهم   ههک  تهسا  یروهشک  نارهیا ن تهسا هدوب ثداوح ریاس زا شیب یلاسکشخ یناوارف ،تسا هداد رارق ریثأت تحت یکاخ
 69 ، ده د ی هم خر  ناههج رد  ههک الب 67 زا هک یا هنوگ هب ،دراد رارق هزرل نیمز ،یلاسکشخ ،لیس نوچم  یعیبط یایالب ضرعم
  دیدهک  یریذهپ  رهییغت و (UNEP,1997)  یناههج کشخ دنبرمک رد نتفرگ رارق ن(7 :9196،تانیب) دراد صاصتخا ناریا هب دروم
  طهسوتم  موهس کی لداعم اهنت شراب هک هداد رارق ییا روشک فیدر رد ار ناریا ،(6196،ناراکم  و دابآ فیرک یردیح) یمیلقا
-90 ،6796-77 ،3796-67  یاهلاهس رد  نارهیا ن ده د ی هم  ناهشن  یلاهسکشخ هنیمز رد هدک ماجنا تاقیقحت ندکاب اراد ار یناهج
  هنایلاهس  یگدهنراب  طهسوتم 6196 و 3296 ،1296  یاهلاهس رد و  هدوهمن  ههبرجت ار یلاسکشخ 3296 -61 و ،12-2296 ،7096
  ناهشن  تاهعلاطم ن(2196  ،ناراهکم  و  یهشیورد)  تهسا هدوب هلاس یس طسوتم زا رت نییاپ دصرد 61 و 72،70  یترت هب روشک
 رد  یلاهسکشخ زا  یهکان  تاراهسخ نی رهت  سوهملم و  تهسا  هدوهبن ناسکی ناریا  طانم یمامت رد ا  ش اک نیا تاریثات هک هداد
  هژیوهب و  یزرواهشک  شهخب  ریگناهبیرگ رتشیب هک تاراسخ نیا نتسا هداد خر ناتسچولب و ناتسیس رد هژیوب ناریا یقرک  طانم
  اه  رد و  فهلتخم  عباهنم  ههب  یدیدهک یگتسباو راوناخ ،یلاسرت طیارک رد هک دتفا یم قافتا لیلد نیا هب تسا ییاتسور  طانم
  یگتهسباو  ش اهک   هجوم و دور ی هم  نیهب زا هخرچ نیا یلاسکشخ زورب اب اما دنک یم ادیپ ماد و بآ ،نیمز ریظن یدمآرد هدینت
 و  لاوهما  رهب ید یدهک  ًااتبهسن  تروهص  ههب  راوناهخ  ههجدوب نی مأهت نارود نیا رد نددرگ یم یزرواشک زا لصاح دمآرد هب راوناخ
  نهیا ن(6667 ،رهنرت)  دهکاب  وگخهساپ ار  دوهخ  یاه زاین دناوتب راوناخ رذگ ر نیا زا ات ،ددرگ یم فوطعم راوناخ دارفا یا  ییاراد
  راهک  یورهین  دهننام  یطیارهک ن ده د ی هم ناشن ار دوخ رظن دروم  طانم رد هلاسم و نارحب نامز تکذگ اب و ،هدوب یتقوم طیارک
  داهصتقا  زهکرمت و  تهیعمج  اکارهت  ،یزرواهشک  نییاهپ یرو  هرههب ،نیمز رباربان عیزوت ،بآ و یعارز نیمز دوبمک زا یکان دازام
 و  یفرهک)  دهنک یم دیدشت ار ا اتسور زا ترجاهم و هدک تیعمج ییایفارغج عیزوت لکک رییغت هب رجنم یزرواشک رب ییاتسور
  تارهییغت و  عباهنم و  ریاهخذ تیدودحم ،بآ یارب اضاقت شیازفا هب هجوت اب هدنیآ رد هکنیا هجوت روخ رد هتکن ن(3196،یناشفارز
  رایهسب   طاهنم رد  نارگهش وژپ زا یخرب داقتعا هب ندنک ادیپ شیازفا ا  یلاسکشخ تدک و دادعت هک دور یم راظتنا ،ییاو  و بآ
  رهیقف  یا روهشک زا یرایسب رد هک یروط هب نددرگ یقلت یگدنز تیلک یارب یدیدهت دناوت یم یلاسکشخ ،ییادتبا داصتقا اب ریقف
 زا  یهبیکرت  نهیا  رهب  هوالهع ن دوهک ی هم  ددهعتم ی اه   ناهسنا  رهیم و  گرهم  بس هلاس ر  و هدک رجنم یطحق هب یلاسکشخ ،ایند
  ههجیتن رد ن دزاهس ی هم  ههجاوم  زهیگنارب  شلاهچ یا  طیحم اب ار تیعمج  لغا هک دروآ یم دوجوب ار «هعفاد» هدک دای یا روتکاف
  ا ارهف  ییاتهسور   طاهنم  ندهک  هنکهس زا  یلاهخ و تیعمج تاکرح و ییاج هباج تهج ار هنیمز زین زیگنارب شلاچ یا  طیحم
 .(7136،نراب) دنک یم
  تهسا  هدوهب  ههجاوم  اهک ی اه  شراب و یلاسکشخ اب 62 ه د طساوا زا یقرک  طانم هژیوب و ناریا د د یم ناشن تاعلاطم ،یاتن
 و  ههنایبا عراز ؛7296 ،لهصا هداز  جرهف ؛1296،ی تهشل ؛0196 ، هرکاهسع ؛7196 ،ناراهکم  و  یهلادهبع ؛7196،ناراکم  و یئیضر)
  تیعهضو رد یا  هدهننک  نیهیعت  شهقن 6196 و 6296  هه د  لوهط رد  یگدهنراب  ش اهک موادت دسر یم رظن هب ن(7296 ،ناراکم 
 فد ه   ،ورهنیا زا ن تهسا  هتهکاد یبونج ناسارخ و نامرک ،ناتسچولب و ناتسیس یاهناتسا نینکاس یتیعمج و یعامتجا -یداصتقا
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  یقرهک  یاهناتهسا رد  تهیعمج یداصتقا تیعضو زین و تیعمج کرحت و ییاج هباج رب یلاسکشخ تاریثات نازیم یسررب هلاقم
 .دکاب یم
  ناهشن  هدهک  ماهجنا  تاهقیقحت ن تهسا  تهیم ا  زئاهح زین رگید هبنج دنچ زا رظن دروم عوضوم یسررب ،هدک رکذ دراوم رب هوالع
 بآ  نازهیم  تواهفت هکنآ ضرفاب نتسا لایر درایلیم 13 ربارب یگدنراب رتمیلیم 6 ر  ش اک زا یکان تراسخ ایقتسم رثا ،د د یم
 نآ زا  یهکان  تهشک  رهیز حطس ش اک تراسخ ،دکاب یم  عکم رتم درایلیم 96 یلاسکشخ اب هسیاقم رد یلاسرت رد یلاصحتسا
  ههک  دهک  ده اوخ  هارهم   رهگید  یهتیعمج و  یعاهمتجا  لئاهسم اب تاریثات نیا ن(0196،یرافغ) ددرگ یم لایر درایلیم 7276 ربارب
  دوباهن  ،ا اتهسور  ندهک  هنکهس زا یلاخ ،کچوک یا رهک و ا اتسور ناوج و راک یورین ترجاهم ،دارفا ییاج هباج و ترجاهم
  ،تهیعمج  رهب  یلاهسکشخ  تاریثاهت  نازهیم یسررب نندنتس  لئاسم نیا هلمج زا یلاسکشخ دیدشت نآ لابندب و یزرواشک ندک
  یهجوهت  لهباق  شهخب تارییغت نیا هک تسا تیم ا یاراد ظاحل نیا زا تیعمج تاکرحت و ییاج هباج ،یسنج و ینس راتخاس
  ههب  روکذهم   طاهنم  تهیعمج  یداهصتقا  یگتهسباو ند د یم رارق ریثأت تحت ار یهجوت لباق تعمج زین و ینیمزرس یایفارغج زا
 ن تهسا  هدهک  زهکرمتم  یزرواهشک  شهخب رد ه هعلاطم  دروهم   طاهنم  یاههتیلاعف هدمع هک دراد هلاسم نیا زا تیاکح بآ و نیمز
 ن دهنک ی هم  ا ارهف  دارهفا ترجاهم یارب ار هنیمز و دروآ یم دراو هداوناخ هب ار یفعاضم یداصتقا راشف یپ رد یپ یا  یلاسکشخ
 و  یداهصتقا  تاهعبت  رهب هوالع  طانم نیا رد ا اتسور ندک هنکس زا یلاخ ًااضعب و یقرک  طانم زا دارفا ترجاهم و ییاج هباج
  دوهبن  یهفرط زا ن دهنک ی هم  تهیم ا یاراد ار  عوهضوم  ههب  نتخادرهپ  ههک  دوهب  ده اوخ یتینما و یسایس یا دمایپ یاراد یتیعمج
  ههب  ترجاههم یاربار هنیمز و هتکادن تیعمج تکاد هگن رد یریثات ، طانم نیا رد یزرواشک شخب یارب  سانم یا  نیزگیاج
 ندنک یم ا ارف رگید یاهناتسا
  روهظنم  ههب  یهسررب  نهیا رد نتسا ا  هداد هیوناث لیلحت و یا هناخباتک و یدانسا تاعلاطم رب یکتم رضاح  یقحت شور
  نهیا رد  هدهک  ماهجنا تاقیقحت زین و ناریا یسانکاو  نامزاس یوس زا هدک هئارا شراب یا  هداد زا یلاسکشخ هعلاطم
  ناهمز  یهنعی 6296  هه د  ههنایم زا یقرک  طانم رد هژیو هب ناریا رد یلاسکشخ یا  هداد لیلحت ندوک یم هدافتسا هزوح
  ساهسا  رهب  ههک  تهسا یسانکاو  یلاسکشخ ،هعلاطم نیا رد یلاسکشخ زا روظنم نتسا هدک ماجنا یلاسکشخ عورک
  دروهم   طاهنم  یداهصتقا  تیعهضو و  ترجاههم  لهیلحت هب هعلاطمرگید شخب نددرگ یم فیرعت  طانم رد شراب دوبمک
  تاریثاهت یسررب روظنم هب و تسا هدک عورک ناریا یقرک  طانم رد 7296 لاس زا یلاسکشخ ندوک یم یوبرم هعلاطم
  ههقطنم  راههچ  یاههترجاهم هسیاقم اب نیا رب هوالع نتسا تیم ا یاراد 7196 یرامکرس ،یاتن ،ترجاهم رب هژیوب ،نآ
 رت هشیب  یهجوهت  لهباق  نازهیم هب 71 یرامکرس رد اهترجاهم تدک هک داد یم ناشن ا  هتفای ،63 و 71 یرامکرس ود رد
  نهیا رد ن ددرهگ  هدافتهسا 71  یرامهکرس ی اه  هداد زا لیلد نیا هب هجوت اب هدک یعس هعلاطم نیا رد ساسا نیا رب ندوب
 ن تهسا هدک هبساحم رظن دم یاهناتسرهک کیکفت هب  لاخ ترجاهم نازیم زین و هدک جراخ و هدک دراو دارفا هعلاطم
  ناوهتب  ههک  تهسا  هدهک  ههیهت  ههعلاطم  دروهم  یاهناتهسرهک یارب یترجاهم سیرتام ،اهترجاهم یوگلا یسررب روظنم هب
  ههک  راوناهخ  دهمآرد و  ههنیز  ی اه  هداد زا ندومن یسررب ار یاقن رگید هب یتیعمج تاکرح و یناتسا نورد یاهترجاهم
  هدافتهسا  رهقف  طهخ  ساهسا  رهب مدرم یداصتقا تیعضو یسررب یارب ،دکاب یم دوجوم 63 ات 9096 لاس زا نآ یا  هداد
 ی اه  هداد ن دهنک ی هم  لهصتم  اه  هب ار ی هداد اهم عبنم هس ،هک تسا نیا رب یکور ظاحل زا هعلاطم تیم ا نتسا هدک
 و ترجاهم یا  هداد نتسا ناریا یسانکاو  نامزاس زین و نارگید یقیقحت یا درواتسد ساسا رب هک ،شراب هب یوبرم



 1396 ناتسمز ،لوا هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 119

  رهظن  دهم  ییاهناتهسرهک اهنت هعلاطم رد ،نیا رب هوالع نتسا هدک هیهت ناریا رامآ زکرم زا زین راوناخ هنیز  یا  هداد زین
 ،نیاربانب ندنا هدوب ریثأت تحت رتشیب رگید یاهناتسرهک هب تبسن ،ترجاهم و شراب ریغتم ود ظاحل زا هک دنا هتفرگ رارق
 ندنا هدک باختنا دیسر یم رظن هب اهم هعلاطم دروم یا ریغتم ظاحل زا هک اهناتسرهک زا یدودحم دادعت ناتسا ر  رد
   هنیشیپ
 یی اه ریغتم  ههک  یناهمز  یهتح یراذگریثات نیا ندنا یداصتقا لماوع ترجاهم یدیلک یا  هدننک نییعت هک تسا هداد ناشن تاعلاطم
  وهجارآ و  سوهمار ن(0336  ،ارهیرف ؛1036  ،اتو اهس)  دهنام ی هم  یقاهب  زهین دنوک یم لرتنک ینیشنرهک و لاغتکا ،تالیصحت دننام
  رهب  هوالهع هک دنتفای رد ا  نآ ندندرک یبایزرا تالیصحت دننام یناسنا هیامرس یا ریغتم لرتنک اب ار ورادوت– سیر  لدم (3336)
  رگلوهگ ن تهسا  هدوهب  ترجاههم هدننک نییعت لماوع زا دصقم و أدبم نیب یلغک یاهتصرف رد توافت ،یا هقطنم یدمآرد یاهتوافت
 ، رهت ای هخو  یعاهمتجا  یاههصخاک  زهین و  رهت نییاپ یدمآرد حوطس اب  طانم هک دننک یم نایب (7667) وجارآ و رگلوگ و (6667)
  ههچرگا  ههک  دهنراد  هراهکا  عوهضوم  نهیا  ههب ا  نآ ،رگید یا هعلاطم رد ندننک یم هبرجت ار جراخ هب ترجاهم زا یرتالاب یا  نازیم
  روهگرگ  کهم ندراد  رارهق  ینییاهپ  حطهس رد  راوناهخ  هنارهس دمآرد اما دنادروخرب ییالاب داوس حطس زا لیزرب رد یلخاد نارجاهم
  ههنیمز وا نداد  رارهق  ههعلاطم  دروهم ار  ییاذهغ  تهینما و  ترجاههم نیب هطبار زین و ترجاهم و طیحم تارییغت نیب هطبار (7336)
  ههب و داد  رارهق  ددهجم  یهسررب دروم ار ناگدن انپ یاریذپ  طانم رد یکیژولوکا و یداصتقا یا  ینوگرگد و ناگدن انپ تشیعم
  تهسد یعفانم هچ هب و دراد ی اگیاج هچ نابزیم داصتقا رد هدک اج هباج تیعمج هک داد ناشن هجوت عوضوم نیا هب هژیو روط
  یاه روتکاف  ههک  یلاهح رد ن تهسا  دارهفا  ترجاههم رد  لهماع  نیرهتمهم  یداهصتقا لئاسم هک درک راهظا ناوت یم نیاربانب ندبای یم
  دهننام  لهماوع  ریاهس  اهب  یگنتاهگنت  یاهبترا  اه  یی اهج  ههباج  عوهن نیا اما دراد یا هدننک نییعت شقن یرابجا ترجاهم رد یطیحم
  رباهنب ندراد  رهشب  قوهقح زا  هدافتهسا  دوهس ،عبانم عیزوت رد لداعت مدع ،فیعض یا  تلود ،یموق-یعامتجا یاهعازن و اهیریگرد
 ن(7667  زلتهساک و 1336 ،کهیلب) ن تهسا  تخهس  ،هدهک  اهج  ههباج  یهعیبط  عیاهجف و لئاسم رثا رب یسک هچ هک نیا فیرعت نیا
  نهیا  ههب ،تسخن ندنک یم حرطم طیحم و ترجاهم تاعلاطم دروم رد هتکذگ تاعلاطم رد ار یساسا فعض هس (9667) توگیپ
  عوهضوم  تروهص  ههب و  تهسا  هدهک  هتهکاگنا  هدهیدان ًاالوصا ،یطیحم یاهترجاهم هتکذگ تاعلاطم رد هک دنک یم هراکا عوضوم
 و  هعهسوت  ،تهیعمج  تارهییغت  یتاعوهضوم  ههب  ،یهلبق  تاهعلاطم   هلغا رد هکنیا مود نتسا هتفرگ رارق هعلاطم دروم مود هجرد
  یهخرب  ههک نیا موس عوضوم ن(6667 زتول و رالک کم و لین وا هعلاطم) تسا هدک هجوت ترجاهم زا رتشیب تیعمج یاهتسایس
 ؛0336 ،وهگو   تاهعلاطم)  دنوهک ی هم هدیمان یتعنص عیاجف ناونعب و هدوب یعیبط ریغ هک دنا هتکاد دیکات ییا  هدیدپ رب تاعلاطم زا
  یلاهسکشخ  نارجاههم  ناوهنع  اهب  ترجاههم ری ثأهت  تهحت هتفرگ تروص یا  ییاج هباج هلاقم نیا رد ن(6667 لیگ ،7667 رتنا 
 و  یداهصتقا  ،یهتیعمج ی اه ریغتم  زهین و  یهمیلقا  طیارهک  ههب هجوت اب ،یاتن ریسفتو لیلحت دوک یم یعس زین و ددرگ یم فیرعت
  رتهشیب  ههک نآ یمیلقا تاریثات و یلاسکشخ زورب للع رب رتشیب یلاسکشخ هوح رد هدک ماجنا تاقیقحت ندریگ تروص یعامتجا
  ترجاههم و  یلاهسکشخ  یراذهگ ری ثأهت  ههنیمز رد تاعلاطم دودعم دوجو نیا اب ندراد دیکات تسا ایفارغج فلتخم یا  هزوح رد
67)  کالیهم و  نهملاد ن تهسا  هتهکاد هارم  هب یهجوت لباق ،یاتن هک هتفریذپ ماجنا  و  ییاوه  و بآ  تارهییغت یا  ههعلاطم رد (96
 و بآ ی اه  هداد  اهب دوب هدمآ تسدب یرامکرس زا هک ترجاهم یا  هداد ،هعلاطم نیا رد ندنا هدرک یسررب ار دن  یلخاد ترجاهم
 رد  ،ههعفاد  روتکاهف  کهی  ناوهنعب  دهناوت ی هم  ییاوه  و بآ تارییغت ایآ هک دوب هیضرف نیا نومزآ ،فد  ندک هداد تقباطم ییاو 
  درادناتهسا  شراهب   خاهک زا نآ تارییغت و ییاو  و بآ طیارک اب یابترا رد هعلاطم نیا رد ندکاب هتکاد شقن یلخاد ترجاهم
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  یلاهسکشخ هرود  لوهط اما تسا هتکاد ریثأت درم و نز ترجاهم رب هزادنا کی هب یلاسکشخ ،داد ناشن ،یاتن نتسا هدک هدافتسا
 و بآ  تارهییغت  نیهب  ههطبار  یهسررب  ههب (6667)  ناراهکم  و  یریبراهب نتسا هتکادن ترجاهم رد یراد ینعم ریثأت نآ رادقم و
  یتخانهک  تهیعمج ی اه  ییا هیوپ نیب هطبار هلاس 77 نامز کی رد هعلاطم نیا ندنا هتخادرپ ترجاهم و نآ یداصتقا تارثا ،ییاو 
  ههقطنم ن دهنک ی هم  ههعلاطم ار ،تسا لیزرب یلامک  طانم رد یطیحم تارییغت زا یکان یداصتقا تارییغت هجیتن هک ،ترجاهم هژیوب
  رارهق ری ثأهت  تهحت ار لیزرب تیعمج زا دصرد 17 هک هدک لدبم کشخ همین تلاح هب یطیحم طیارک ریثأت تحت ،هعلاطم دروم
 ی اه   شهخب  رهب  تدهک  ههب  هدهک  یهنیب  شیهپ یمیلقا تارییغت هک داد ناشن هعلاطم ،یاتن نتسا تیم ا زئاح تباب نیا زا و هداد
 رد (7336)  یلدهنیف ن تهسا هدرک لمع روشک  طانم رگید هب دارفا ترجاهم راشف مر ا ناونع هب و هتکاذگ ریثأت هقطنم یزرواشک
 و  ناهنز  ترجاههم  ههک دراد  هراهکا  عوهضوم  نهیا هب وا ندزادرپ یم یلام یا اتسور رد ترجاهم و یلاکشخ یسررب هب یا هعلاطم
  یاههتکرح  ههب  دارهفا هک تسا رکذ لباق نتسا هتکاد شیازفا هدوب یلاسکشخ یاهلاس هک ،7136-9136 یاهلاس لوط رد ناکدوک
 (7336 ) روهگرگ  کهم ن دنتهکاد  باطت یا هخرچ یا وگلا اب نارجاهم زا دصرد 70 لیلد نیم  هب دنراد یرتشیب لیامت یشخرچ
  تاهعلاطم ی اه   ههتفای وا نداد  رارهق یبایزرا دروم ییاذغ تینما و ترجاهم نیب هطبار زین و ترجاهم و طیحم تارییغت نیب هطبار
  رارهق  ددهجم  یهسررب  دروهم ار ناگدن انپ یاریذپ  طانم رد یکیژولوکا و یداصتقا یا  ینوگرگد و ناگدن انپ تشیعم هنیمز رد
  ههچ  ههب و دراد  ی اهگیاج  ههچ  ناهبزیم داصتقا رد هدک اج هباج تیعمج هک داد ناشن هجوت عوضوم نیا هب هژیو روط هب وا نداد
  ههب  یخهساپ  ترجاههم  ههک  عوهضوم ن هیا  ،ههک تفرگ هجیتن ناوت یم نیا ربانب ن(3136،لودلاک و لودلاک) ندبای یم تسد یعفانم
  زهین  هدهک  ماهجنا تاعلاطم یا  هتفای و ،یاتن و دراد رارق نادنمشیدنا و ناققحم تیر کا  فاوت دروم ،تسا یلاسکشخ یا دیدهت
 .دنک یم دییأت ار نیا
  ههناگی  یدهمحم ن تهسا هتخادرپ یتیعمج یا ریغتم اب نآ یابترا و یلاسکشخ ،یمیلقا تارییغت عوضوم هب رتمک یلخاد تاعلاطم
  ،ههعلاطم  یلماهع  لهیلحت  ،یاهتن ندراد  هراهکا ناییاتسور داصتقا رب یلاسکشخ تاریثات یسررب هب یا هعلاطم رد (6396) ناراکم  و
  تالوهصحم  دهیلوت زا لصاح دمآرد نازیم ش اک ،هقطنم رد یلاسکشخ عوقو تاریثات نیرت اهم زا یکی هک تسا نیا هدننک نایب
 رد  هدهمع  یغاهب و  یهعارز  تالوهصحم  هدزاهب و  درهکلمع  ش اهک هب رجنم یگدنراب ش اک نینچم  نتسا هدوب یماد و یعارز
 ار  یداهیز  تاراهسخ  ناییاتهسور  ،تهسا  یرادهماد و  یزرواهشک  ههقطنم مدرم یلصا تیلاعف هک اجنآ زا ،لاح ر  هب نتسا اتسور
  یریاهشع و  ییاتهسور   طاهنم رد  یلاهسکشخ  نارهحب تیریدم یا  هفلؤم نییبت رد (6396) ناراکم  و ینیسح ندنا هدک لمحتم
  تیعهضو و  یریاهشع و  ییاتهسور  عهماوج رد  تهیمورحم و  رهقف سرتسگ و یبسن یگتفاین هعسوت ،دننک یم هراکا قرک بونج
  ههب  هتهسباو  ًااتدهمع و  رادهیاپان یتشیعم ماظن ،زیچان و اک دمآرد زا یکان ریذپ  یسآ طیارک رد نتسیز لیلد هب راشقا نیا صاخ
  دوهجو  مدهع  ،یرواهنف و  شهناد  نییاهپ حطس ،یتیامح تامدخ و ا  تخاس ریز هب یسرتسد مدع ،یگدنراب هژیو هب یعیبط عبانم
  رهبارب رد ار  اههنآ یریذپ  یسآ نازیم ،هطوبرم یا داهن و تالیکشت فعض ،هدن د رادش  یا  اتسیس دوبن و هلباقم یا  لیسناتپ
  اه   رهب ن تهسا  هدهک  هراهکا زین یلاسکشخ تدم دنلب و ایقتسم ریغ تارثا هب  یقحت نیا رد نینچم  ند د یم شیازفا ا  نارحب
  یا دهمایپ زا  هنکهس زا  ا اتهسور  ندهک  یلاهخ  زهین و  دهیلوت  تابهسانم و راتخاس رییغت ،یلحم عماوج یعامتجا راتخاس ندروخ
  ناتهسچولب و  ناتهسیس  ناتهسا رد نآ للع و ییاتسور یاهترجاهم هعلاطم رد (6196) هداز ای اربا ندنیآ یم باسح هب یلاسکشخ
 ی اه   ههنیمز ،یپ رد یپ یاهبالیس و یلاسکشخ ،یزرواشک شخب دازام یورین یراکیب ،ا اتسور رد یداصتقا دوکر هک دراد هراکا
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  لاهس زا  ههک یا  ههنوگ  ههب  تهسا هدز  نهماد  رهیخا یا  ه د رد ییاتسور یاهترجاهم تدک رب هک هدوب یلماوع ا رهک رد لاغتکا
 .دنا هدرک ترجاهم هقطنم زا جراخ هب ناتسیس مدرم زا رفن راز  660 نونک ات 7796
  یعاهمتجا و  یداهصتقا تاریثات و دارفا ترجاهم اب یلاسکشخ یابترا ،ددرگ یم لصاح یجراخ و یلخاد تاقیقحت ،یاتن زا هچنآ
  مزیناهکم زا  یلدهم  هزوهح  نهیا رد  هدهک هتفرگراک هب ای افم هب هجوت اب نیا ربانب نتسا دصقم و أدبم  طانم رب ترجاهم عون نیا
  هزوهح رد  یجراهخ و  یهلخاد  تاهقیقحت و  یرهظن  یناهبم  رهب هدک هئارا لدم نددرگ یم هئارا ترجاهم و یلاسکشخ یراذگریثات
  ترجاههم  یلهصا یا  هدننک نییعت هک دوک یم راوتسا ضرف نیا ساسا رب لدم نیا هدولاک نتسا راوتسا ترجاهم و یلاسکشخ
  یهطیحم  تارهییغت و  یهمیلقا  طیارهک  لهصا رد هک اریز دنراد ار نیبانیب ریغتم شقن یداصتقا لماوع نکیل ،تسا یداصتقا لماوع
 ری ثأهت  لاغتهکا  حوطهس و  یداهصتقا  طیارهک رب یلاسکشخ دننام یطیحم تارییغت هک تروص نیا هب ندنیآ یم رامک هب هیلوا لماع
 نک یم دیدشت ار دارفا ییاج هباج ینایم ریغتم ناونع هب ا روتکاف نیا و هتکاذگ
   ییایفارغج ورملق
   یاهناتهسا لماهک ناریا یقرک یبونج و قرک ییایفارغج هضوح رد عقاو ناتسا هس ار  یقحت نیا هعلاطم دروم هدودحم
 ،ناریا تالف یقرک یا ریوک و ا  نابایب اب یراوجم  ندن د یم لیکشت دنجریب و یبونج ناسارخ ،ناتسچولب و ناتسیس
     هنج راهشفرپ یلهصف طلست ،الاب ریخبت ،یمئاد یاهبآ ناور دوجو مدع ،ییاز نابایب ،شراب نازیم ندوب ریغتم و دوبمک
     ههب و ییاهیفارغج یاه رتماراپ ظاهحل زا سناجتم و نوگم  ییایفارغج دحاو کی هرمز رد ار ناتسا هس نیا ننن و هراح
   اههس زا دهصرد 06/1 ،رفن 371/796/0 تیعمج اب 6396 لاس رد هعلاطم دروم یا  ناتسا نتسا هدروآرد یمیلقا هژیو
        دوهخ ههب ار نارهیا روهشک یتحاهسم اههس زا دهصرد 66/17  ،تحاهسم عبرم رتمولیک 031/277 ندوب اراد و یتیعمج
 ن(9396،ناریا رامآ زکرم) دنا هداد صاصتخا

 
 هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم :1 )کش
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   یرظن ینابم
  تاهیبدا رد ن تهسا ا اتسور یدوبان و اهنآ یتشیعم هویک رییغت ،ا  تیعمج ییاج هباج ،یلاسکشخ تاریثات نیرتمهم زا
  ساهسا  رهب  یراهبجا  ترجاههم ی اه  نا هیرج ن تهسا هدک هراکا یدارا و یرابجا ؛ترجاهم عون ود هب یسانک تیعمج
  ،یرهیگرد  ،یهطیحم  یرخت ،هعسوت یا  هژورپ ،یتعنص و یطیحم یا  هعجاف ،تیذاو رازآ لماک هک یفلتخم یا  تلع
  ههنماد  ههک  دهنا  هدوهب  شالهت رد  اه  ای اداراهپ  یهخرب هتبلا ندریگ یم لککننن و یداژن و یموق یا  ضیعبت ،گنج و داضت
  ترجاههم  تاهیبدا رد  ًااهمومع ن(1336 ،نوسنیبار ،0336 دنومچیر) دنیامن یفرعم و یحارط ار لماوع نیا زا یرتعیسو
  هدهنار و  یهلخاد  ناهگراوآ  ،ناگدهن انپ زا  دهنترابع  ههک  دوهک یم ثحب رجاهم عون هس زا یرابجا نارجاهم اب یابترا رد
 ن دهنرب ی هم  هاهنپ  یرهگید روشک هب و هدرک کرت ار دوخ روشک هک دوک یم لماک ار یدارفا ًااتدمع هک ناگدن انپ نناگدک
  لهحم  کرهت  ههب روبجم روشک لخاد رد کیژولوکا و یعیبط لیالد هب انب هک دوک یم هتفگ ینارجاهم هب یلخاد ناگراوآ
 ،دنرادن تشگزاب  ح و هدک هدنار یلیالد هبانب ناشیگدنز لحم زا هک یناسک ینعی ناگدک هدنار و دنتس  دوخ یگدنز
  یهسررب  ههب  رهضاح  ههعلاطم  هدهک  ماهجنا  یدهنب  ایهسقت  ههب  ههجوت اب نتسا هدک هرداصم اهنآ کالما یمامت نمض رد
  یهگژیو ن دنوهک یم هتخانک یلخاد ناگراوآ ناونع هب هک دزادرپ یم یتیعمج یعامتجا و یتیعمج ،یداصتقا یا  یگژیو
  یعاهمتجا  تاهطابترا و  دهنرتریقف ، دهننام ی هم  دوهخ  روهشک یا زرم نورد رد هک تسا نیا یلخاد ناگراوآ ای نارجاهم
 زا  تاهعلاطم  یهخرب رد ن(77 :1336،ری  ناو) دنتس  یرثوم تظفاحم هنوگ  ی  نودب رضاح لاح رد و دنراد یرتمک
 : تهسا  هدهک  فهیرعت  تروهص  نهیا  ههب هقبط نیا نتسا هدک هدرب مان زین یطیحم نامناخ یب ناونع هب یلخاد ناگراوآ
  ناهیغط  اهی بآ  یگدوهلآ ،یطیحم  یرخت ،ییادز لگنج ،یلاسکشخ ،ییازنابایب) یطیحم تارییغت ساسا رب هک یدارفا»
  ،یتعنهص  تامدهص)  رهشب  تهسد  عیاهجف  ساهسا  رهب  اهی و ( ،ههلزلز ،نیمز شنار ،ناشفشتآ ،لیس) یعیبط عیاجف (دور
 .(7336،تنک و زریام) «دن د یم رییغت ار دوخ یگدنز لحم (یویتکا ویدار یا  تیلاعف
  ثهحب  ههک هدومن لمع هنوگنیا یترجاهم یا  نایرج رب اکاح تینالقع ،ترجاهم رد دوجوم یا  یدنب ایسقت اغریلع 
  طیارهک  ره   تهحت  دارهفا  تهیاهن رد و دراد  دوهجو ،یرایتخا ای یرابجا ؛ترجاهم عون ود ر  رد هنیز  و ا درواتسد
 .دننز یم باختنا هب تسد یسایس ای یداصتقا ،یطیحم
  هعهسوت و لصفم روطب و (0036) یل و (3116) نیاتشنوار تاعلاطم رد ناوت یم ار ترجاهم هب یداصتقا یا درکیور 
  یهسم و (7036)  رهکیب ،(6036)  یهف و  سیهنار ،(7736)  سیئوهل  دهننام کیسالکوئن نانادداصتقا تاقیقحت رد رت هتفای
  تروهصب  دارهفا  ههک تسا راوتسا ضرف نیا ساسا رب ترجاهم دروم رد کیسالکوئن درخ داصتقا هاگدید ندید (9336)
  دهن اوخ ییا درواتسد و ا  هنیز  هچ یریگ ایمصت دنیارف رد هک عوضوم نیا اب یابترا رد زین و دننک یم لمع ینالقع
  دارهفا  یراذهگ  هیامرهس  ترجاههم  ساهسا نیا رب ن(3036،ورادوت ؛7036،داتساس) دنراد یقیقد و لماک تاعالطا تکاد
  ترجاههم زا  اههنآ  یا درواتهسد  ههک  دهننز یم ترجاهم هب تسد یتروص رد دارفا اما تسا یگدنز طیارک دوبهب یارب
  اتهسور زا  دارهفا  ترجاههم هک دننک یم ضرف (6236) ورادوت و سیر  و (3036) ورادوت ندکاب نآ یا  هنیز  زا رتشیب
  زهین  دهصقم و  أدهبم  ههقطنم ود  ره  رد  راهک رازاب تیعضو هب هکلب درادن یابترا ا دزمتسد توافت لماع هب اهنت رهک هب
  یناهمز  نهیا و  دهتفیب  قاهفتا دناوت یم تسا هجاوم زین یراکیب اب دصقم هک ینامز یتح ترجاهم ،نیاربانب نتسا طبترم
  لدهم رد  یراهکیب ندنکاب دصقم هعماج رد راک یورین زا یشخب هدنیآ رد هک دنکاب هتکاد ار دیما نیا نارجاهم هک تسا
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  صاهصتخا  یدهمآرد  لقادهح  زهین  یراهکیب  ناهمز رد  دارهفا  ههب هک یعامتجا نیمأت یا  همانرب هطساوب ورادوت و سیر 
  دهیکات ندناد یم ترجاهم وزرب أشنم ارنآ و هدومن دیکات هعفاد و هبذاج هیرظن رب یل تروا نددرگ یم لمحت لباق ،د د یم
 رد هک دراد دوجو رگ هلخادم عناوم زا یا هعومجم ناکم ود نیب :دنک یم راهظا هک نانچنآ تسا رگ هلخادم عناوم رب یل
  دارهفا  ههتبلا نت هسا  هلهصاف  هدهک  ههعلاطم  عناهم نیرت اهم نتسا دایز نازیم نیا زین یدراوم رد و اک نآ رادقم یدراوم
  دهننام   أدهبم  ناهکم  تارهضم و ایازم هب یل تروا یکیروئت دیاقع ندنریذپ یم عناوم نیبزا ار یتوافتم تاریثات فلتخم
 زرجار و یروال ن(7196،ینیسح جاح) دراد هجوت ناکم ود نیب رگ هلخادم عناوم نینچم  و دصقم ناکم یا  لیسناتپ
 و  أدهبم  یعاهمتجا و  یداهصتقا  طیارهک  فهمیز و  رفاتهسا هباشم و دنداد رارق شیامزآ دروم ار عفد و بذج هیرظن زین
  اهکیرمآ رد  ترجاههم  لهماع ار  یداهصتقا ی اه   کرهحم اهنآ یسررب زا لصاح ،یاتن هچ گا ندنتکاد ظوحلم ار دصقم
  ههک  دهنتفایرد ود  ره  ن دهنناد ی هم  زاهین دروم ار یرتشیب ینالقع یا  هیاپ ،ترجاهم یا  تلع نتفای یارب یلو ،دنناد یم
 ن(7196،ینیسح جاح) دراد دصقم و أدبم یا  ناکم رد یراکیب حطس اب ایقتسم هطبار دصقم هب أدبم ناکم زا نارجاهم
 اه هتفای

 یلاسکشخ -
  تدهک و  رادهقم ( فهلا : درهک  ههجوت  اههم هتکن هس هب دیاب یلاسکشخ زا  سانم فیرعت کی هئارا یارب یلک روط هب ن
  عهجرم  ههطقن  ناوهنع هب یا هناتسآ (ج نیلاسکشخ تدک اب نآ یابترا و ،نامز تدم (ب ننآ دوبمک نازیم ای و یگدنراب
  یزرواهشک ،کیژولوردی  ،یسانکاو  عاونا هب یلاسکشخ ،فیرعت نیا هب هجوت اب نیلاسکشخ عورک نامز نییعت یارب
 ینعی شراب دوبمک زا یلاسکشخ عاونا هم  ن(0136 ،ناراکم  و تیا  لیو) دوک یم یدنب هقبط یعامتجا– یداصتقا و
  یزرواهشک ،کیژولوردی  ینعی یلاسکشخ رگید عاونا نآ لابندب و دوک یم عورک نامز یط رد یسانکاو  یلاسکشخ
  دوهبمک و  شراهب  نازهیم هب هک تسا یسانکاو  یلاسکشخ ،یلاسکشخ زاغآ اذل نددرگ یم داجیا یعامتجا -یداصتقا و
 ( شراهب  دوهبمک)  یهسانکاو   یلاهسکشخ ،یلاسکشخ موهفم زا روظنم رضاح هعلاطم رد ندراد هراکا هقطنم کی رد نآ
  یهخرب و 7296  لاهس ار  نارهیا یقرک یاقن رد یلاسکشخ زاغآ هطقن ،یلاسکشخ هزوح رد هدک ماجنا تاعلاطم نتسا
 و  ینیهسح ؛3196  ،ناراهکم  و  رفاهینهب ؛9196 ،یورهسخ ؛2196  ،ناراهکم  و  ییوهقربا  یرهب)  دهنناد ی هم 1296 لاس
 رد  یبوهنج  ناهسارخو  ناتهسچولب و ناتسیس ،نامرک یاهناتسا و روشک لک شراب نیگنایم ،6 رادومن ن(6396 ،ناراکم 
  ههک  تهسا  عوهضوم نیا هدنک نایب هلاس 67 هرود رد ناتسا هس شراب نازیم ندوب نییاپ ند د یم ناشن ار هلاس 67 هرود
 ار  یلاهسکشخ  رهگید  عاوهنا و  هدرهک  روهبع  یهسانکاو  یلاسکشخ هلحرم زا ناتسا هس هک هدک  جوم ،ش اک موادت
  رهظن  ههب ورنیا زا نتسا هتکاد هلاس 67 هرود رد ار یرتمک شراب نازیم ناتسچولب و ناتسیس ،ناتسا هس زا ندننک هبرجت
  اهناتهسا  ههیقب زا  رتهشیب  یلاهسکشخ زا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یتیعمج و یداصتقا -یعامتجا یریذپریثأت دسر یم
 ندکاب
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 2931-1731 هرود رد روشک )ک اب هسیاقم رد هعلاطم دروم یاهناتسا شراب نیگنایم :2 )کش

 www.irimo.ir روشک یسانکاو  نامزاس :عبنم

 رقف و یلاسکشخ -
  اهب  ههعلاطم دروم یاهناتسا رقف نازیم ند د یم ناشن هلاس هد هرود رد ار اهناتسا رد رقف دنور و شراب نیگنایم ،7 رادومن
  رهقف و  شراهب دنور هک دن د یم ناشن ا رادومن نتسا هدک هبساحم 63 ات 90 لاس زا راوناخ هنیز  یا  هداد زا هدافتسا
  ههب  تبهسن  هلاهسکی یا  ههقفو اب رقف نازیم دسر یم رظن هب نتسا ناسکی ًاابرقت هعلاطم دروم اهناتسا رد 71 ات 72 لاس زا
 و  رهقف  نیگناهیم ن تهسا  قداهص  ههعلاطم دروم یاهناتسا هم  دروم رد عوضوم نیا ود د یم ناشن لمعلا سکع شراب
 ری ثأهت  تهحت 22  لاهس رد ار  رهقف  تیعهضو ،02 و 72  یاهلاهس رد شراب ش اک ،د د یم ناشن نامرک ناتسا رد شراب
 رد ار  رهقف  ش اهک ،1196  لاهس رد  یگدهنراب  شیازهفا اما نتسا هدک ناتسا رد رقف شیازفا  جوم و هداد رارق رادانعم
  نیرتالاهب  ،هدوهب  ههجاوم  یگدهنراب  دیدهک ش اک اب ناتسا هک 61 ات 3296 یاهلاس رد نتسا هتکاد هارم  هب لاس نام 
 رد یگدنراب شیازفا اب هرابود و دراد رارق یرتالاب حطس رد زین لبق یاهلاس هب تبسن هک دوک یم هد اشم زین رقف نازیم
 ن تهسا  رهت  سوهسحم  رهقف نازیم اب شراب نیگنایم هطبار ،یبونج ناسارخ ناتسا رد ندبای یم ش اک زین رقف ،9196 لاس
  یگدهنراب شیازفا اب اما نتسا هتکاذگ ریثأت 1296 و 2296 یاهلاس رد رقف نازیم رب 2296 لاس رد شراب دیدک ش اک
 لمعلا سکع ا  یگدنراب هب تبسن رقف هلاسکی یا هفقو اب ،نیاربانب نتسا هداد ش اک 32 لاس رد ار رقف ،1296 لاس رد
  اهت 1296  لاهس زا  شراهب راد  یهنعم  لزهنت ندومن هد اشم ناتسا ود ر  رد ار دنور نیا ناوت یم ًاابیرقت هک د د یم ناشن
 ار  دهنور  نهیا ندومن هد اشم حوضو هب 9 رادومن رد ناوت یم هک هتکاد ریثأت ا  لاس نیا رد رقف شیازفا نازیم رب ،6196
  ،درهک  ناهیب  ناوهت ی هم عومجم رد ندومن هد اشم 71 لاس رقف شیازفا و 71 و 9196 یا  لاس شراب ش اک رد ناوت یم
  رهظن  ههب ن تهسا  هتاهکد رقف نازیم رب یراد ینعم ریثأت یبونج ناسارخ و نامرک ناتسا ود رد یگدنراب ش اک و شیازفا
 زا  یداهصتقا  تیعهضو دیدک یریذپ ریثأت  جوم نیمز و بآ هلوقم ود هب رظن دروم  طانم یتشیعم یگتسباو دسر یم
 71-7296 هرود رد  ناتهسچولبو ناتسیس ناتسا ،یسررب دروم ناتسا هس نایم رد نتسا هدک یطیحم و یمیلقا تارییغت
 ار  رهقف  نازهیم نیرتالاب روکذم ناتسا ساسا نیم  رب نتسا هدومن هبرجت ار هلاس هد هرود رد شراب نیگنایم نیرت نییاپ
  هتهکاد  شیازهفا  لهبق  لاهس  ههب  تبهسن شراب نیگنایم 0296 لاس رد ندکاب یم اراد هعلاطم دروم یاهناتسا هب تبسن زین
 61 ات 2296 لاس زا ندکاب هدوب شراب شیازفا نیا هب شنکاو رد 2296 لاس رد رقف نازیم ش اک دسر یم رظن هب نتسا
  ههک  یتروهص  ههب دراد  رارهق ی رهت نیی اهپ دح رد زین رگید یاهناتسا هب تبسن و هتکاد یسوسحم ش اک شراب نیگنایم
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 رد  رهقف  نازهیم  شیازهفا  د اهک  ،شراهب  نیگناهیم ش اک اب ندسر یمن رتمیلیم 666 هب اهلاس نیا لوط رد شراب نیگنایم
 هک تسا رکذ لباق ندوک یم هد اشم 7196 زین و 61-6196 یاهلاس رد رقف نازیم نیرتالاب هک ایتس  رظن دروم یاهلاس
 رد 71-6196  یاهلاهس رد  رهقف ناز هیم شیازفا دسر یم رظن هب ندوک یم یوبرم 6196 لاس هب شراب نیگنایم نیرت نییاپ
 و  ش اهک هک تسا نیا تفرگ هجیتن ناوت یم 7 رادومن زا هچنآ ندکاب 6196 لاس رد شراب سوسحم ش اک هب شنکاو
  رگیدهکی  ههب  تبهسن  رهیغتم ود یا  شنکاو اب یابترا رد نتسا هارم  ناتسا هس رد رقف نازیم تارییغت اب شراب شیازفا
  نهیا هک ،تسا هداد ناشن لمعلا سکع شراب ش اک زا دعب اهلاس یخرب رد رقف نازیم هکنیا نددرگ یم لصاح ییا وگلا
 و  ناتهسیس  دهننام  یناتهسا رد  ههکنیا  رهگید  یوهگلا ن دوهمن  هد اهشم  اهلاهس زا یخرب رد ناتسا هس رد ناوت یم ار دروم
 و  تهسا  هدوهب  الاهب نانچم  دعب یاهلاس رد یگدنراب شیازفا دوجو اب رقف نازیم ،شراب دیدک ش اک لیلدب ناتسچولب
  رهگید  یاهناتهسا  ههب  تبهسن نآ  رهقف نازیم ندوب رتالاب و ناتسا نیا رد یلاسکشخ تدم دنلب تاریثات هدن د ناشن نیا
 یا  ههفقو  اهب شراب نیگنایم زا رقف نازیم یوریپ ،دومن حرطم ناتسا راهچ یارب ناوت یم هک یلک یوگلا تیاهن رد نتسا
  یگتهسباو  ههب  ناوهت یم ار عوضوم نیا و ددرگ یم لصاح یلاسکشخ لابندب رقف هک تسا ینعم نیدب نیا تسا هلاسکی
 نتسناد طبترم نیمز و بآ هلوقم ود هب  طانم نیا مدرم
 

 

 

 

 

 

 

 
 58-5731 ههد رد هعلاطم دروم ناتسا هس رد شراب و رقف نیگنایم دنور ؛3 )کش

 9396؛ناریا رامآ زکرم ،روشک یسانکاو  نامزاس :عبنم

 ترجاهم و یلاسکشخ -
  دارهفا  ترجاههم  یارهب ار هنیمز ،نکاس تیعمج یداصتقا تیعضو رب ریثأت اب یلاسکشخ ،هلاقم یموهقم لدم ساسا رب
  ناهیب  ههطبار  ناوهت ی هم  اهیآ" هک تسا عوضوم نیا هب نتخادرپ دسر یم رظن هب اهم هچنآ ،رضاح لاح رد ندنک یم ا ارف
  یترجاههم  سیرتاهم و  ترجاههم   لاهخ  نازهیم  ،ترجاههم ن ازهیم  ،ساهسا  نهیا  رهب "؟دومن هد اشم ار لدم رد هدک
 جوا  ده د ی هم ناشن ناریا رامآ زکرم یا  هداد یسررب هکییاجنآ زا نددرگ¬یم هعلاطم ناتسا هس رد  ختنم یاهناتسرهک
  یرامهکرس رد  راهمآ  نهیا و  هدوهب ( اه  یلاسکشخ عورک ینعی) 71-72 هرود رد هعلاطم دروم ناتسا هس رد اهترجاهم
  تیعهضو ،6  لودهج ن ددرهگ ی هم  دهیکات 7196  یرامهکرس ی اه  هداد  رهب رتشیب هلاقم نیا رد نتسا هتکاد ش اک 6396
  ،لهباز یاهناتسرهک  یترت هب هرود نیا رد ند د یم ناشن ار 7296-71 هلاس هد هرود رد رظن دروم ناتسا هس یترجاهم
  ،سودرهف  یاهناتهسرهک  نهیا  رهب هوالع ندنا هدوب یتسرفرجاهم نیرتشیب یاراد دنجریب و تانیاق ،رهشناریا ،تفاب ،دنرز
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  اهب نتسا هدوب هدرب مان  طانم زا رتمک اهنآ یتسرف رجاهم تدک اما هدوب تسرف رجاهم زین تفریج و راهب هاچ ،ناد از
 هدوب تسرف رجاهم 71-72 هرود رد رظن دروم یاهناتسا رد هعلاطم دروم یاهناتسرهک زا دصرد 63 ،6 لودج هب هجوت
  ناتهسا یا  ناتسرهک رد ،هعلاطم دروم ناتسا هس نایم رد نتسا یفنم اهنآ یارب هدک هبساحم ترجاهم  لاخ نازیم و
  رهب  تدهم  ینالوهط یا  یلاسکشخ ریثأت دسر یم رظن هب ندوک یم هد اشم یتسرفرجاهم نیرتشیب ناتسچولب و ناتسیس
 نتسا هتکاد رگید یا  ناتسا هب تبسن یرتشیب ریثأت ناتسچولب و ناتسیس رد دارفا ییاج هباج و ترجاهم

 5731-58 هرود رد بختنم ناتسا هس یاهناتسرهش رد ترجاهم صلاخ دادعت و هدش جراخ ،هدشدراو نارجاهم دادعت :1 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7196 ،ناریا رامآ زکرم :عبنم

 و  هتهکاذگ ری ثأهت هقطنم مدرم یندیماکآ بآ ،یرادماد و یعارز یا  تیلاعف رب 71-7296 هرود رد یلاسکشخ ،نیاربانب
  ههس رد  ترجاههم  تهلع هیضرف نیا یسررب روظنم هب ندنا هدومن ترجاهم یداصتقا یاهتیلاعف و هافر نیمأت تهج دارفا
396 زین و 7196 یرامکرس ود رد ینس یا  هورگ ساسا رب رظن دروم ناتسا  7  لودهج رد  ههک تسا هدیدرگ یسررب 6
 ن تهسا هدوب لاغتکا سپس و راوناخ زا یوریپ ناتسا زا جراخ هب ترجاهم یلصا تلع ،نامرک ناتسا رد ندوک¬یم نایب
  لاهقتنا  ،رهتهب  راهک  یوجتهسج  ،راهک یوجتسج) لاغتکا عوضوم یلصا تلع هک دومن نایب ناوت¬یم رت  یقد ترابع هب
  دهننام  یلماوهع  یدهعب   هتارم رد و نتسا هتکاد ریثأت زین اضعا رگید ترجاهم رد هک هدوب هراوناخ ناتسرپرس (یلغک
  لاغتهکا لیلد هب هدرک ترجاهم دارفا هک دنک یم نایب لودج ،نیا رب هوالع ندنا هدوب راذگ ریثأت هفیظو تمدخ و لیصحت
  یلهصا  تهلع ن دهن د یم لیکشت ار ناتسا لاعف یورین هک دنا هدوب نامرک ناتسا هلاس 70 ات 76 ینس یا  هورگ رد ًااتدمع
  کهی  ههب لاغتکا لماع ناتسا نیا رد اما نتسا هدوب لاغتکا و راوناخ زا یوریپ ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد ترجاهم
  ههب  ترجاههم  هدهمع  ،نیارباهنب نتسا هدک لقتنم نامرک ناتسا هب تبسن رتالاب ینس هورگ کی زین و رت نییاپ ینس هورگ
  ینهس یاه ورگ یمامت رد ًاابیرقت هک تسا انعم نیدب نیا ندکاب یم الاب هب 70 ات هلاس 76-66 ینس هورگ زا لاغتکا لیلد
 و  ناتهسیس  ناتهسا دروم رد هجوت  لاج تاکن زا یکی ندراد رارق ییالاب حطس رد لاغتکا یارب ترجاهم ناتسا نیا رد
 دروم رادومن رد ظاحل لباق نآ نییاپ دصرد هب هجوت اب هک هدوب لیصحت لیلدب اهترجاهم نییاپ رایسب دصرد ،ناتسچولب
 70  اهت 77-76  ینهس  یاهه ورگ رد  هژیوهب  لاغتهکا و راوناخ زا یوریپ زین یبونج ناسارخ ناتسا رد نتفرگن رارق رظن

 هرود ترجاهم صلاخ نازیم ترجاهم صلاخ اه هدشدراو اه هدش جراخ هنایم تیعمج اه ناتسرهش

 -67 -79266 77069 60977 137697 رهشناریا

 -97 -2397 97077 67669 669636 راهب هاچ

 -63 -97777 06009 37670 393617 )باز

 -27 -93376 07773 377166 777717 نادهاز

 -77 -67366 19970 17792 971177 دنجریب

 -37 -7767 76717 76776 60672 سودرف

 -97 -7227 37277 76717 997796 تانیاق

 -72 -9133 67006 76007 633996 تفاب

 -2 -7026 37179 67079 929677 مب

 -97 -2707 31067 06977 797136 تفریج

 16 6137 27337 00377 717207 ناجنسفر

 -02 -7723 76066 39967 066176 دنرز

 6 777 970176 167176 636360 نامرک

 6 1 37706 67706 626676 جونهک
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  ههب  ترجاههم  تهلع  ناوهنع هب زین نکسم هب یبایتسد ،6396 یرامکرس رد نتسا هدوب ترجاهم تلع نیرت هدمع هلاس
  یاهه ورگ رد هژیوب لاغتکا زین و راوناخ زا یوریپ ار ترجاهم یلصا تلع نامرک ناتسا رد نتسا هدک هفاضا ا  هنیزگ
 63 یرامکرس رد دنا هدومن ترجاهم لیصحت تلع هب هک یدارفا هریاد ند د یم صاصتخا دوخ هب هلاس 70 ات 76 ینس
  ههک  تهسا یلاح رد نیا ندریگ یم رب رد ار هلاس 70-76 ینس یاه ورگ زا و هدک رت هدرتسگ ناتسا نیا رد 71 هب تبسن
 یبایتسد تلع هب هک یدارفا نتسا هدوب هلاس 37-76 ینس هورگ رد لیصحت تلع هب ترجاهم هدمع 71 یرامکرس رد
 رد  یترجاههم هنماد ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد ندنراد رارق هلاس 70-77 ینس هورگ رد دنا هدومن ترجاهم نکسم هب
 یدارفا دصرد یفرط زا ندراد صاصتخا هلاس 70 ات 76 ینس یاه ورگ هب و هدک رتمک لاغتکا تلع هب ینس یاه ورگ
  یلاهح رد نیا نتسا هتکاد یهجوت لباق شیازفا هلاس 70-76 ینس یاه ورگ رد دنا هدون ترجاهم لیصحت لیلد هب هک
  یبایتهسد ن دهک یکوپ اشچ نآ نایب زا ینس یاه ورگ رد دارفا نیا نییاپ دصرد لیلد هب 7196 یرامکرس رد هک تسا
  رهگید  ینهس  یاهه ورگ  ههب تبسن هلاس 70-69 و 77-76 ینس یاه ورگ رد ترجاهم رگید تلع ناونع هب نکسم هب
  تههج  یرتهشیب  ینهس  یاهه ورگ  رهگید ناتسا ود هب تبسن ناتسچولب و ناتسیس رد ،نیا رب هوالع نتسا رتریگمشچ
 و  لاغتهکا  ،راوناهخ زا  یورهیپ  ههب  اه   ترجاههم  یلهصا تلع یبونج ناسارخ رد ندننک یم ترجاهم نکسم هب یبایتسد
  یاهه ورگ رد  یرتهشیب  یدارهفا 71  یرامهکرس  ههب تبسن هک دراد صاصتخا لاس 70-76 ینس یاه ورگ رد لیصحت
  یرامهکرس رد  ههعلاطم  دروهم  ناتهسا  ههس رد هک تفرگ هجیتن ناوت یم ندننک یم ترجاهم لیصحت تهج 70-76 ینس
  یاهناتهسا  ههب  تبهسن  ناتهسچولب و ناتسیس ناتسا رد لاغتکا عوضوم نتسا هدوب لاغتکا ترجاهم یلصا تلع ،7196
  ش اهک ریثأت اب دسر یم رظن هب ندوک یم هدید ینس یاه ورگ یمامت رد ًاابیرقت ناتسا نیا رد اریز تسا رت توافتم رگید
  هدهک  ا ارهف  لغهک ه هب  یبایتهسد تهج دارفا ترجاهم تهج هنیمز ،یرادماد زین و یرادغاب و یعارز هزوح رب شراب
 صاصتخا دوخ هب ینس یاه ورگ رد ار یهجوت لباق دصرد لیصحت لیلد هب ترجاهم ،6396 یرامکرس رد اما نتسا
 ند د یم
 یریگ هجیتن و ثحب
 زا  یهکی  ناوهنع  ههب یلاسکشخ اب یتیعمج و یداصتقا یا  هدیدپ ناونع هب ترجاهم و رقف تارییغت هطبار هلاقم نیا رد
 رد  ههتفرگ  ماهجنا  تاهقیقحت ندک یسررب و هعلاطم ،تسا یمیلقا تارییغت زا ریذپان ییادج شخب هک یطیحم یا  هدیدپ
  تدهم  دهنلب و  هاهتوک ی اه  هرود  تروهص  ههب  دهعب  ههب 3796  لاهس زا  نارهیا ،د د یم ناشن ناریا رد یلاسکشخ هنیمز
  تهسا  هدوهمن هبرجت ار یموادم یلاسکشخ دعب هب 72 لاس زا ناریا یقرک  طانم اما نتسا هدومن هبرجت ار یلاسکشخ
  ریگناهبیرگ  رتهشیب  تاراهسخ نیا نتسا هداد خر ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد نآ زا یکان تاراسخ نیرت سوملم هک
  یگتهسباو  راوناهخ  ،یلاهسرت طیارک رد هک دتفا یم قافتا لیلد نیا هب و هدوب ییاتسور  طانم هژیوب و یزرواشک شخب
  ههخرچ  نهیا یلاسکشخ زورب اب اما دنک یم ادیپ ماد و بآ ،نیمز ریظن یدمآرد هدینت ا  رد و فلتخم عبانم هب یدیدک
  یلاهسکشخ  ههکنیا اغر یلع نددرگ یم یزرواشک زا لصاح دمآرد هب راوناخ یگتسباو ش اک  جوم و دور یم نیب زا
  رهتمک یتخانک تیعمج تاعلاطم اما تسا هتکاد دارفا ییاج هباج و ترجاهم هژیوب یتیعمج لئاسم رد یدایز تاریثات
  ههب  رهتمک  ،هدوهب  یهمیلقا و یعیبط یایفارغج هزوح رد رتشیب هک هدک ماجنا تاعلاطم ندنا هتکاد عوضوم نیا هب یهجوت
 7196  اهت 7296 لاس زا هلاس هد هرود کی رد یلاسکشخ نتسا هداد ناشن هجوت نآ یداصتقا ،یتیعمج ،یعامتجا داعبا
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  نهیا رد  شراهب  نیگناهیم  ههک داد  ناهشن ،یاتن ندک هعلاطم نامرک و یبونج ناسارخ ،ناتسچولب و ناتسیس ناتسا هس رد
 666 زا  رهتمک  ناده از و  لهباز ،راهباچ ،رهشناریا ،نامرک دننام یاهناتسرهک یخرب رد یتح و هدوب نییاپ هلاس هد هرود
 ن دهک  یهسررب ینات هسرهک و یناتسا ساسا رب اهترجاهم ناریا رامآ زکرم یا  هداد ساسا رب نینچم  نتسا هدوب رتمیلیم
 و  ناتهسیس  یاهناتهسرهک  یارهب تیعضو نیا هک هدوب تسرفرجاهم ناتسا هس رد اهناتسرهک تیر کا هک داد ناشن ،یاتن
  هلاهسکی یا هفقو اب و هتکاد ییالاب یگتسبم  شراب نیگنایم و رقف دنور هک داد ناشن ،یاتن ننتسا رتدوهشم ناتسچولب
   طاهنم  ههب  تبهسن ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد یابترا نیا نتسا هدوب شراب ش اک و شیازفا ریثأت تحت رقف نازیم
  رهظن  ههب ن تهسا هداد  ناهشن  شنهکاو لبق لاس شراب هب رقف نازیم لاس هنایم رد دسر یم رظن هب و تسا رتدوهشم رگید
 و بآ و نیمز هب ا  هداوناخ دیدک یگتسباو زین و هنیمز نیا رد ی اگآ ندوب نییاپ و یتنس یزواشک زا هدافتسا دسر یم
 ار  ههنیمز  یهپ رد  یهپ  یاه   یلاهسکشخ ندنکاب راذگ ریثأت لماوع زا یاهلاس رد یداصتقا دب تیعضو و یلاسکشخ زین
  یرهیگ  لکهک رد  هدهننک  عیرهست یلماع ناونع هب و هدومن ا ارف هعلاطم دروم  طانم رد یزرواشک شخب یلیطعت یارب
  ههکلب  دهناد ی همن  ا دزمتهسد  تواهفت  اههنت ار  دارهفا ترجاهم یلصا لماع ورادوت نتسا هدرک لمع یترجاهم یاهنایرج
 ریثأت تحت هک ،ناریا یقرک  طانم نارجاهم هاگدید نیا ساسا رب ندناد یم اهم لماع ار نآ طیارک و راک رازاب تیعضو
 ترجاهم هب تسد یداصتقا تیعضو رییغت و راک رازاب هب یبایتسد فد  اب ،تسا یزرواشک دب تیعضو و یلاسکشخ
  ههک رتهب لغک هب یبایتسد یارب هن و هداد تسد زا ار هدوب یزرواشک ًااتدمع هک دوخ لغک دارفا  طانم نیا رد ندننز یم
  ناتهسا  ههس رد  ههک د د یم ناشن ینس یاه ورگ رد ا  ترحاهم تلع یسررب ندننک یم ترجاهم لغک نتفای یارب اهنت
  هلاهس 70-76 ینس یاه ورگ و تسا هدوب دارفا ترجاهم لماع نیرتمهم لاغتکا ،63 و 71 یرامکرس رد هعلاطم دروم
  رتالاهب هب 70 و 76-66 ینس هورگ هب و رتعیسو نآ هنماد 7196 یرامکرس رد ناتسیس ناتسا رد هتبلا ندریگ یمرب رد ار
 رد یا  هدهننک  نیهیعت ری ثأهت عرازم و تاغاب نتفر نیب زا و ریخا یاهلاس رد یگدنراب ش اک دسر یم رظن هب ندسر یم زین
  ههب 7296  لاهس زا نتسا هتکاد رظن دروم یاهناتسا رد لغاک و لاعف ینس یاه ورگ رد هژیو هب ترجاهم یریگ لکک
  هدوهب  یهتیعمج و  یعاهمتجا–  یداهصتقا  تاریثاهت یاراد و هداد رارق ریثأت تحت ار ناریا یقرک  طانم یلاسکشخ ،دعب
  یلاهسکشخ  ییادهتبا ،یاتن هلمج زا ترجاهم و نطو کرت و ،تالیصحت هب اک هجوت ،اهلاس نیا رد رقف شیازفا نتسا
  یلغاهشم  ههب ندروآ یور  ،ا اتهسور  ندهک هنکس زا یلاخ ،ییاتسور ًااتدمع  طانم زا ترجاهم ندکاب یم  طانم نیا رد
  یلاهسکشخ  رتهشیب دیدشت ،یلاس رت یا  لاس رد یتح یزرواشک شخب ندک ا ر ،ناوج دارفا یارب هژیوب قاچاق دننام
  یاههنایرج موادت ،ا  یلاسکشخ همادا اب دسر یم رظن هب نتسا ریخا یا  لاس یمیلقا تارییغت هدننک نییعت یا دمایپ زا
  یهتیعمج  شحاهف  تارهییغت  اهب هدنیآ یاهلاس رد ار ناریا یقرک  طانم هزوح نیا رد  یقد یزیر همانرب مدع و یترجاهم
  نارهیا  یقرهک یا زرم هکییاجنآ زا نتکاذگ د اوخ ریثأت  طانم نیا موب تسیز رد عوضوم نیا و دومن د اوخ هجاوم
 ار یا هژ هیو  طیارهک  رهیخا یا  لاس رد ا زرم ندوب نما ان و ناتسناغفا و ناتسکاپ دننام ییا روشک اب ترواجم تلع هب
  ههمانرب  دهسر یم رظن هب اذل ندوب د اوخ یسایس و یتینما یا دمایپ یاراد  طانم نیا رد یموب تیعمج ش اک ،تساراد
  ههجوت  زهین  رهییغت  نهیا  یهسایس و یتیعمج ،یعامتجا یا دمایپ هب یمیلقا یا دمایپ رب هوالع ناراذگ تسایس و نازیر
  روهشک یارب یقیمع یتینما و یسایس یا دمایپ رگید دراوم رب هوالع  طانم نیا ندک هنکس زا یلاخ اریز ندنکاب هتکاد
 نتکاد د اوخ
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 عبانم
  ههلجم  ،یراهمآ ی اه   لدهم زا  هدافتهسا  اهب  دهنجریب  ههقطنم ایلقا ینیب شیپ و یلاس رت ،یلاسکشخ یسررب (7196) ع لولهب و ع ،  او ینب

 ناتسبات ،07-99  ص ،77 هرامک ،29 هرود ،ییایفارغج یاهش وژپ

 هعلاطم) ینامز یا  یرس و یتالامتحا یاهکور زا هدافتسا اب یلاسکشخ یناورف و موادت ،تدک ینیب شیپ ،(7196) ناراکم  و ی ،یئیضر-
 ن669-737  ص ،7 هرامک ،1 دلج ،نابایب هلجم ،(ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یدرو

  ،یهش وژپ  تهنواعم ، ناتهسچولب و ناتسیس هاگشناد ،ناتسچولب و ناتسیس ناسا یزرواشک ایلقا یسررب ،(3296) ح ،شراگن ؛م ،یورسخ-
 نیتاقیقحت حرط

  ناراکمدهنگ :یدروم هعلاطم) یلاسکشخ ربارب رد نازرواشک یعامتجا و یداصتقا یریذپ  یسآ شجنس (3196) ک ،یناشفارز ،ل ،یفرک-
 ن776-376  ص ،7 هرامک ،ییاتسور یا  ش وژپ ،(رسناور و هنحص ،هاشنامرک یا  ناتسرهک

 ن77-39  ص ،77 هرامک ،07 لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،ناریا رد ا  یلاسکشخ یناوارف و هرتسگ ،یگرزب (0296) عنح ،رویغ-

 و  ناتهسیس  هنالاهس  یاه   یلاهسکشخ  اهب  یلامهک  هرهکمین  ساهیقم نالک یوج شخرچ یا وگلا نیب طباور یسررب (9196) م ،یورسخ-
 116-206  ص ،9 یپایپ هرامک ،7 هرود ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،ناتسچولب

  یزهیر  ههمانرب  همانلهصف  ،هوهکربا ناتسرهک ییاتسور یحاون داصتقا رب یلاسکشخ تاریثات یواکاو (6396) ناراکم  و ب ،هناگی یدمحم-
 ن10-27  ص ،0 هرامک ،مود لاس ،یا هقطنم
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