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 اهالیی هـىالت ثِ تَخِ هیضاى ًظش اص ػَم ٍ دٍم اٍل، ّبي پبیِ ًَؿتبسي وتت تحلیل

 آهَصاى داًؾ

 نثم نویٙنٍڄثن:
  3ٸّينٍه ٸّٜطه،و  2٘ثڈ ی ، نّڄٗ،1غثنی ْتٌه نٙین ْهّت٘ثٌتش،

 

 چىیذُ

ِته ِو مٝمځالش تمالیمی، ٌِ تیؿمثٌ     هثی مه  تِضدمث٨ی ت٘مص. تْ تیمن    تمال یځی تْ ٩٘ول مٽٍمثضی نوٜطن و نوٜطن یځی تْ 

ّتن موؾح ڀؽ ّتین، زٕوهٛ نث٤ّ، خّ ٜوٌ؛ می ٸه ی تِضدث٦ خث ٌیڅ ٌخٙمطثن،  آن ٜمٍ خمث ضهایمڇ ڀطمح نوٜمطثِی ٌوِة توچ       خنثخ

ِت ٌِ ِٸمٯ تیمن مٝمځالش یمثِی ِ٘مثنٍ.       ٓتِ،  و مهطموی  ضهایمڇ  زمٕوهٛ،  ڀامی  ِوٚ مفڈٹمثن   ٜممثمڇ خنمٍی  مٽوڈمه  ؾمٍوچ  تخم

ّ  ن ونمه  و ٌخٙطثن توچ ٌوِة نوٜطثِی ڀطح ؾثمٱه،. ت٘ص ضدّیٓی م٩١ٹی هثی مفڈٹه و   ضؿٓیمه  ِوٚ. ت٘مص  من٩دمٻ  ؾثمٱمه  خم

ّتوتنی ضهایڇ، ّتوتنی، خیٝطّین ڀه ٌهٍ می نٝثن هث یثٸطه. ت٘ص ٠ٌٍِ و مهث٘دة ٸ  خمه  و خموٌه  نثِ٘ثنویٙمی  مفڈٹمة  خمه  مّخمو٦  ٸ

 .ت٘ص نٍٝه ضوؾه نویٙی ټّینه و نویٙی وتِونه مفڈٹة ٌو

ل، وتبة ًَؿتبسي دٍم، وتابة ًَؿاتبسي ػاَم، هـاىالت     تحلیل: ّبي ولیذيٍاطُ  وتت، وتبة ًَؿتبسي ٍا

 اهالیی

 

  همذهِ

آموْی،  ّتی مه  هثی مٽوڈه تْ یځی ٘وٌت ٌ . ت٘ص ؾثمٱه ٌِ ْنٍڄی خ مموٌِ   نوٜمطن  و يوتنمٍن  ؾندمه  ٌو تْ ضموتن  ممی  ِت ٘موت

ٌٌت خِّ٘ی ّتِ  .ټ

ّ  ٌِ ْممثن  تممث  خموٌه  خیٝطّی ض ّڀٓ ٘وٌت يوتنٍن ؾنده خّ ٌِڄُٜطه  ِت٘مص  ضمّی  ویمٕه  ته یمص  تْ نوٜمطن  نث٤م ٌت  خّيوِ

ه، و ڀّی ی$ ٌٓت  #.1391 ٰای

 ٠مهیم  من٭موِ  ه مین  خمه  ت٘مص،  ِوٜمن  ڀمثمال   ٌِ٘مص،  تِضدمث٦  یٿ تیؿثٌ ؾهص نوٜطن ٠هیم ڈٓوم و نوٜطن ته یص

ٍتی ه ثن تْ ڀا ثش نوٜطن ه آموْٚ ٌخٙطثن هثی ٘ثچ تخط  خمه  ِت و٬یٹمه  تیمن  ڀمه  ٌِ٘می  منثخٯ ضّین مه  تْ یځی. ٜوٌ می ٌٌت

 #.1375 آخثٌی، ٸطم$ ت٘ص ٸثِ٘ی تمالی ٌتٌِ ٰهٍه

                                                                 
ؿوی  1 څثه ٸّهنڅیثن خیّؾنٍ، ٌتٝن اوم ضّخیطی ٌتٝن  rain.spring16@yahoo.comڀثِٜنث٘یٰ 
څثه ٸّهنڅیثن خیّؾنٍ،  2 اوم ضّخیطی ٌتٝن ؿوی ڀثِٜنث٘یٰ   narges.salemi73@yahoo.comٌتٝن
څثه ٸّهنڅیثن خیّؾنٍ،  3 اوم ضّخیطی ٌتٝن ؿوی ڀثِٜنث٘یٰ   farkhondeh_f2308@yahoo.comٌتٝن
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 :ن وٌ تٜثِه ْیّ موتٌِ خه ضوتن می ؾ اه آن تْ ڀه ٌتٌِ وؾوٌ ن٭ّیثضی تمال، تيطالالش ٌِْمینة 

 ٰمٍم  -4 نویٙمی  وتِونمه  -3 نویٙمی  ټّینمه  -2 نثِ٘ثنویٙمی  -ت: ت٘ص ّٜل خٍین# 1380$ ضدّیٓی م٩١ٹی خنٍی ٨دٽه -

ٍتِی نثٸ٭ه ٌِ ٤ٱٷ -5 ٌټص ٍتِی  نٙث٘میص  ٤ٱٷ -6 ٌی ٍتِی  ضموتڈی  نثٸ٭مه  ٌِ ٤مٱٷ  -7 ٜمنی ٓ  ٌِ ٤مٱٷ  -8 ٌیم  ض ییم

ٍتِی ٍتِی نثٸ٭ه ٌِ ٤ٱٷ -10 آموْٜی هثی نثِ٘ثیی -9 ٌی  #.1383 ضدّیٓی،$ ٜنی

 ٜمنثيطی  ْخمثن  ٰوتممڇ  و خّنثممه  ٌِون ٰوتممڇ  خّنثممه،  خمّون  ٰوتممڇ  ٨دٽمة  ٌِ ٘مه  ِت تيمطالالش # 1373$ ْنمٍی  خه ن -

ه ٌٌت ّتِ ه، نٱ ص ْنٍی،$ ت٘ص ټ  #.643-642 ٞ: 1385 ٸّ، ندی و ٘ ثیی ٌْت

ّتِی  خمی  -2 نّڀطمی  هثی مهثِش ٌِ ٤ٱٷ -1: تْ ټدیڇ موتٌِی خِّ٘ی خه# 1947$ هیاٍِظ - ٍ  ټم ي٩مث   -3 يمویی  و ضنم

ِتپ ٍتٜمص  ٌٜموتِی  -4 وڀا مثش  نّوٶ خ١ّی ٌِ ٌت ّتش  ضؿمثِج  ٌِ نڅه ِتپ و تنطٽمثچ  ضدمٍیڇ  -5 خینمثیی  و ضمثغ ٗ  ٌت  خمه  نم

ٌتيطمه  م٩امٻ  آموْٜمی  همثی  ٜمیوه  خمه  ضٙا٧ مٱا  و ٍٰم ٸٽّ آموْٚ -7 ٌ٘طیقر -6 نّڀطی خه تْ خینثیی نٗ  ت٘مص  زّ

 #.1379 ّیثِ،و ٸ ِيٝثن$

ِت خّٜ ٌّه ٰاڇ# 1371$ تمین -  :ْیّ 

ٟ   -3 مٱام   ؾثنمح  تْ ڀا مثش  ٠مهیم  ضاٹم٫  ٍٰم -2 ڀا ه مٹهوم ٌِپ ٍٰم -1  ؾمثی  ٰمٍم -4 ٌِ ٜمنوتیی  وؾموٌ نٽم

ّتِ و هؿی -5 نوٜطن هنڅثم منث٘ح ٌ  -8 ِوتنمی  مٝمځالش  ٌتٜمطن  -7 ٌیځطمه  نؿ  -6 نوٜطن هنڅثم ڀا ثش ڀٌّن ضځ ٍت  ضٱم

ٍته  نّوٶ  #.56 ٞ: 1373 تمین،$ ٌیځطه ٍٜن ڄٹطه ضنٍ -9 ٠

ّتِڄّٸطه ضهایڇ موٌِ ٌِ٘ی ڀطح ٌِ خوٌن ؾثمٯ ٰاص خه ضدّیٓی م٩١ٹی هثی مٽوڈه زٕوهٛ، تین ٌِ  .ت٘ص ټ

ْتنی ٌتنٛ ٜنث٘ثیی زیٝین، م٩ثڈٱثش ٨دٻ ٍ  ممی  تمال تيطالالش ٌقثِ ٌوِة ٌخٙطثن ٌِ ڀه آمو  و٘میاه  خمه  نمٍوٌی  ضمث  ٜمون

ٛ  تمالیمی  تيمطالالش  نمڇ  ِته تْ نی ی ضنهث ٜنث٘ثیی، تمث ت٘ص م ځن ٌخٙطثنی زیٌٛوِة  ٌِ ڄٝطثڈص-خنٍِ آْمون ْتن  ٌتنم  آممو

ّتی ِتهی یثٸطن ٌیڅّ آن و نی  خوٌه  #.1390 زوِ، مو٘ی و خثټّی$ ت٘ص مٝځالش تین نڇ خ

ّ  ټٙ ص و ٌتٌِ مٱا  آموْٚ خه خٙطڅی ٌخٙطثن ٌوِة ٌِ تمال مٝځالش نڇ تْ ټٙ طی  ڀطمح  مهطموتی  خمه  مّخمو٦  آن ٌیڅم

ّ  ٍٜه  تنؿثم هثی زٕوهٛ ٨دٻ. ت٘ص ٌِ٘ی ٚ  تْ ن٭م ٚ  ٜمیوة  ٘مه  آمموْ ٜنث٘می و ضّڀیدمی خمّ    مٙمطٽی ، آڄمثهی وتؼ   آمموْ

ٌتنٛ ه،   ڀثهٛ مٝځالش تمالیی  ٌٓت ْتن مفغّ ت٘مص $ڀّی می، ٰایم ٍ #. 1390 زموِ،  ٘مٱٍی  ٸّيمی و   آمو  ڄمّوه  خمین  ڀمه  هّقنم

ٓتن  تْ ن٭ّ ضّڀیدی آموْٚ خث مٙطٽی  آموْٚ  و آخمثٌی  يمّم  ڀّی می،  موڈموٌی، $ ت٘مص  نیثممٍه  ٌ٘مص  خمه  ضٹمثوضی  ضمثغیّ،  میم

 #.1393٘ای ثنی،

ٚ  ه كون ٌیڅّی هثی ِوٚ ٸوٺ هثی آموْٚ ٰالوه خّ ٍ  آمموْ ّ    ٸّنثڈمٍ،  نٙمی  قنم  موڈموٌی، $ ِتیثنمه  آمموْٚ مدطنمی خم

ّتینٍ آموْٚ# 1391 آخثٌی، يّم و ڀّی ی ّتینٍ ضځایٷ آموْٚ و ٸ ّ # 1388 تمیمّی،  و موڈموی  خمثٶ،  ڀمؽ  ٌِيثنی،$ ٸ ٛ  خم  ڀمثه

ْتن ٌتنٛ تمالیی مٝځالش ِتؼ،  آهمویی  تمیمّی  ْتِٮ،$ آموْٜمی  همثی  خمثْی  تْ ضثغیّ ت٘مطٹثٌه  تڈدطه. مفغّ ت٘ص آمو  ،#1388 و ضمث

 و زمموِ ماممٿ ِنؿدممّی،$ قنٍڄثنممه هممثی همموٚ خممه ضوؾممه و# 1389 ٸممٌّ، و تیممٌٓی خممثٰٓش$ ٌهممی يمموٌن٭  ِتهدٌّهممثی

ّتمّْی،  .ڀٌّ تنځثِ ضوتن ن ی ِت ٌِ٘ی ڀطح مهطوتی ٌِ آن ڄنؿثنٍن یث و مٱا  ٌِ آموْٚ ،#92ٸ
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ٍتیی ڀطح ضهایڇ نی٩ة ٌِ ٍ  خمه  ضوؾه خث تمث ڄّٸطه ٠وِش 86 ٘ثچ ٌِ ؾثمٯ زٕوهٝی نیٓ تخط  ٤مّوِش  ڀطمح،  ٜمٍن  ؾٍیم

 #.86 نیث، ندیح$ ٜوٌ می تنٙثٖ مؿٌٍ ضهایڇ

ٍتٶ تْ یځی تْ آنؿث ڀه ْتن ٌتنٛ تمالی ضٽویص نوٜطثِی ٸثِ٘ی ڀطح ته ٍتِی  ڀطمح  خمه  نٙمدص  ڀطمح  تین و ت٘ص آمو  يوتنم

ه تيط١ثٞ يوٌ خه ْمینة تمال ٌِ ِت خیٝطّی ض ّین ٌتٌْ می نوٜطثِی ڀطح ضهایڇ خه زٕوهٛ تین ٌٌت  .زّ

ٌ  ممی  ٜمځڇ  ٌخٙمطثن  ٌوِة توچ ٌِ تممال  ت٘ثٖ و زثیه خه تین ٌڈیڇ ڀه ّ  مٽمث٨ٯ  ْیّخنمثی  زثیمه  ٘مه  تیمن  و ڄیمّ  ت٘مص،  خمثالض

ٌتيطه ٌوِه تین ڀطح ضهایڇ خه نث٤ّ زٕوهٛ  .ت٘ص زّ

ٓتنخّنثمه زٕوهٛ خه تین ت٘ص تمیٍ  .ن ثیٍ ڀ ٿ نوتټٟ و ِٸٯ خٱٍی هثی ِیٓیٌِ خّنثمه و مفڈٹثن ِی

 

 ػَاالت پظٍّؾ

 خه ّٜل ْیّ ت٘ص: 

ْتنٌتنٛ تمالیی مٝځالش نڇ خه نٍ قه ضث توچ زثیة نوٜطثِی ڀطثج -1 ٌتيطه آمو  ت٘ص  زّ

ْتنٌتنٛ تمالیی مٝځالش نڇ خه نٍ قه ضث ٌوم زثیة نوٜطثِی ڀطثج -2 ٌتيطه آمو  ت٘ص  زّ

ْتنٌتنٛ تمالیی مٝځالش نڇ خه نٍ قه ضث ٘وم زثیة نوٜطثِی ضثج -3 ٌتيطه آمو  ت٘ص  زّ

 

 پظٍّؾ سٍؽ

 و ٌوم توچ، همثی  زثیمه  نوٜمطثِی  ڀطمح  ؾثمٱمة آممثِی،  . ت٘ص ٍٜه تنؿثم ڀ ی ضو٠یٹی مهطوتی ضهایڇ ِوٚ خه زٕوهٛ تین

ِت ٘وم ٌ  ٜثمڇ ممی  94-95 ضه١یای ٘ثچ ٌِ ٌخٙطثن  ّ  آممثِی  ؾثمٱمه  مهطموتی  ڀمڇ . ٜمو ٓتن  تْ ن٭م  مٝمځالش  خمه  ضوؾمه  میم

ّتِڄّٸطه، ضهایڇ موٌِ تمالیی ّتین ټ ّتخّ ت٘ص ن ونه خث ؾثمٱه خنثخ ٓتِ. خ  #ضدّیمٓی  مفڈٹمة  ٌه ٜمثمڇ $ خنمٍی  مٽوڈه ؾٍوچ ضهایڇ تخ

ّتی  همثی  مٽوڈمه  ڀمه  ضّضیمح  تیمن  خمه  ت٘مص  ٜمٍه  ت٘مطٹثٌه  مط١١ًمثن  و ن٭ّ مهطوتیی ٠وِی، ِوٚ تْ ِوتیی، ضٱیین ت٘ص. خ

ّتن  تْ زنؽ نٹّ تيطیثِ ٌِ ضدّیٓی خیمثش،  همثی  مط١١ًین ِٜمطه $٠ثندن٭ ٍ  ؾهمص # ِوتنٝنث٘می  و ضّخیطمی  ٰاموم  ٌت  و یمث  ضثییم

ّتِ تنط ثڈی ن٭ّ ضؿٍیٍ  ضمٍوین  مفڈٹمه  ٌه ټثڈمح  ٌِ نهمثیی  مهطموتی  ضهایمڇ  وتِ٘می  ٸهّ٘مص  هث آن ضثییٍ تْ زٗ ڀه ڄّٸص ټ

 .ڄٌّیٍ

ّتی ٓتِ زثیثیی ضٱیین خ ٍتْه تخ  .ڄٌّیٍ ت٘طٹثٌه# 1995$ ت٘ځثش ویایثم ٸّموچ تْ ڄیّی تن

 

    
هثی مٽوڈه موٌِ ضوتٸٻ

هث مٽوڈه ڀڇ 
                                                        

25  15  13
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ِ  ٰاموم ضّخیطمی   ڀثِٜنث٘می  ٌتنٝؿویثن تْ نٹّ ٌو تيطیثِ ٌِ مهطوت ضهایڇ ٸّم ڀه ٠وِش خٍین ّت  ضوتٸمٻ  ٤مّیح  و ڄّٸمص  ټم

ّتوتنی مهث٘ده ت٨الٰثش و ضهایڇ  ضؿٓیه ِوٚ. آمٍ ٌ٘ص خه 87/0 ٍ . و ٠ٌِمٍ ت٘مص   همث  ٸ ٍ  و ؾ امه  ضهایمڇ  وتنم  ْمینمه  وتنم

 .ت٘ص م٥ ون

 

 ّب یبفتِ

ٌتنٛ ٌتيطه ت٘ص ٘فتچ توچ: ڀطثج نوٜطثِی زثیة توچ ٌخٙطثن ضث قه نٍ خه نڇ مٝځالش تمالیی  ْتن زّ  آمو

يال٠مه   1توچ، ڀطثج نوٜطثِی زثیه توچ خه ٨موِ ڀثممڇ خِّ٘می ڄٌّیمٍ و نطمثیؽ آن ٌِ ؾمٍوچ ٜم ثِه         ٌِ زث٘ى خه ٘فتچ

 ٍٜه ت٘ص.

 

 ّبي هـىالت اهالیی دس وتبة ًَؿتبسي پبیة اٍل تَصیغ فشاٍاًی ٍ دسكذ هؤلفِ – 1خذٍل ؿوبسُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّتوتنی خیٝطّین موٌِ 201 خث ٜوٌ ڀه نثِ٘ثنویٙی ٌیٍه می 1ٜ ثِة  ؾٍوچ ٌِ ٌ  خمه  ِت ٸ ٞ  يمو ه تيط١مث  ٤مٱٷ . ت٘مص  ٌٌت

ٍتِی نثٸ٭ة ٌِ ّتوتنی ٌِ ِت ٌوم ؾثیڅثه موٌِ 181 خث ٌی ٍتِی  ضموتڈی  نثٸ٭ه هثی مفڈٹه. ٌتٌِ ٸ  خمث  ٌټمص  ٰمٍم  مموٌِ،  29 خمث  ٌیم
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ٍتِی موٌِ، نٙث٘یص 21 ٚ  ٌِ ٤مٱٷ  موٌِ، 14 خث ٜنی ٍتِی  مموٌِ،  8خمث   آمموْ ٌ  4 خمث  ض ییٌٓیم  1 خمث  نثٸ٭مة ٜمنوتیی   و مموِ

ّتوتنی خٱٍی هثی ؾثیڅثه ضّضیح خه موٌِ ه تيط١ثٞ يوٌ خه ِت ٸ  ٌِڀطمثج  نویٙمی  وتِونمه  و نویٙمی  ټّینمه  هثی مفڈٹه خه. تنٍ ٌٌت

 .ت٘ص نٍٝه ضوؾه

ٌتنٛ ٘فتچ ٌوم: ٌتيطه ت٘ص ڀطثج نوٜطثِی زثیة ٌوم ٌخٙطثن ضث قه نٍ خه نڇ مٝځالش تمالیی  ْتن زّ  آمو

يال٠مه   2نوٜطثِی زثیه ٌوم خه ٨موِ ڀثممڇ خِّ٘می ڄٌّیمٍ و نطمثیؽ آن ٌِ ؾمٍوچ ٜم ثِه        ٌِ زث٘ى خه ٘فتچ ٌوم، ڀطثج 

 ٍٜه ت٘ص.

 ّبي هـىالت اهالیی دس وتبة ًَؿتبسي پبیة دٍم تَصیغ فشاٍاًی ٍ دسكذ هؤلفِ-2 خذٍل ؿوبسُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّتوتنی خیٝطّین ٜوٌ ڀه ٌیٍه می 2ٜ ثِة  ؾٍوچ ٌِ ٌ  82 خمث  مفڈٹة نثِ٘ثنویٙی خه مّخو٦ ٸ ٗ . ت٘مص  مموِ  ٤مٱٷ  آن تْ زم

ٍتِی نثٸ٭ة ٌِ ّتوتنی موٌِ خیٝطّین 49 خث ٌی  مموٌِ،  20آمموْٚ خمث    ٌِ ٤مٱٷ  مموٌِ،  22 خمث  ٌټمص  همثی ٰمٍم   ٌتٌِ. مفڈٹه ِت ٸ

ٍتِی ضوتڈی نثٸ٭ة ٍتِی موٌِ، 19 خث ٌی ٍتِی نٙث٘یص و ض ییٌٓی ّتوتنمی  خٱمٍی  همثی  ؾثیڅمثه  ضّضیح خه موٌِ 4 خث ٜنی  خمه  ِت ٸ

ه تيط١ثٞ يوٌ ٍتِی و نثٸ٭ة نویٙی وتِونه نویٙی، ټّینه هثی مفڈٹه. تنٍ ٌٌت  .ت٘ص نٍٝه یثٸص ڀطثج ٌِ ٜنی

ٌتنٛ ٘فتچ ٘وم: ٌتيطه ت٘ص ڀطثج نوٜطثِی زثیة ٘وم ٌخٙطثن ضث قه نٍ خه نڇ مٝځالش تمالیی  ْتن زّ  آمو

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

                          2105 

 
 

يال٠مه   3ٌِ ؾمٍوچ ٜم ثِه   ٌِ زث٘ى خه ٘فتچ ٘وم، ڀطثج نوٜطثِی زثیه ٘وم خه ٨وِ ڀثمڇ خِّ٘می ڄٌّیمٍ و نطمثیؽ آن    

 ٍٜه ت٘ص.

 ّبي هـىالت اهالیی دس وتبة ًَؿتبسي پبیة ػَم تَصیغ فشاٍاًی ٍ دسكذ هؤلفِ -3 خذٍل ؿوبسُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ّتوتنمی  خیٝمطّین  موٌِ 44 خث ٜوٌ ڀه نثِ٘ثنویٙی ٌیٍه می 3 ٜ ثِه ؾٍوچ ٌِ ه ت٘مص. ٤مٱٷ      ِت ٸ ٌٌت  خمه يموٌ تيط١مثٞ 

ٍتِی نثٸ٭ة ٌِ ّتوتنی ٌِ ِت ٌوم ؾثیڅثه موٌِ 39 خث ٌی ٌ  خه ٸ ٞ  يمو ه تيط١مث  مموٌِ،  34 خمث  ٌټمص  ٰمٍم  همثی  مفڈٹمه . ت٘مص  ٌٌت

ٍتِی ضوتڈی نثٸ٭ة موٌِ، 25 خث آموْٚ ٌِ ٤ٱٷ ٍتِی خمث   19 خث ٌی ٍتِی  مموٌِ و نٙث٘میص   3موٌِ، ض ییٓ ٌی ٌ  1 خمث  ٜمنی  مموِ

ّتوتنی خٱٍی هثی ؾثیڅثه ه تيط١ثٞ يوٌ خه ِت ٸ ٍتِی  ونثٸ٭مة  نویٙمی  ټّینمه  نویٙی، وتِونه هثی مفڈٹه خه. تنٍ ٌٌت  ٌِ تیمن  ٜمنی

ٌتيطه ڀطثج  .ت٘ص نٍٝه زّ
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 گیشي ًتیدِ ٍ ثحث

ّتڄیمّی  ٰا می  زثیه و ت٘ثٖ ٸثِ٘ی، تمالی تْ آنؿث ڀه ّ  ٸ ّ  مطځمی  ٌِوٖ ي١و٠مث   ٌِوٖ، ٘مثی  خٝم ثِ  نوٜمطن  مهمثِش  خم

ٓتن  تْ ن٭ّ ٌوِة توچ، نوٜطثِی ڀطح ضهایڇ خه نث٤ّ زٕوهٛ ِوٌ، می ٌتيطمه  تمالیمی  مٝمځالش  خمه  ضوؾمه  میم ّتڀمه  ت٘مص؛  زّ  ق

ّتینٍ ت٘ث٘ی مهوِ مط ّڀٓ، آموْٜی ن٭ثم ٌِ ٌِ٘ی ڀطح ٚ  ٸ ّ  و خموٌه  آمموْ  نموچ  یثٌڄیّنمٍڄثن،  و مٱام   همثی  ٸٱثڈیمص  ٘مثی

ٟ  و ڀطمح  ٰا می  خِّ٘می  و ضهایمڇ  خمه  نیمثْ  ٌِ نطیؿه یثخٍ، می ٘ثْمثن آن ٟ  ِٸمٯ  و ضٝمًی ٖ  همث  آن نموتټ ٌ  ممی  تنٙمث  ٜمو

 #.1386نیث، ندیح$

ٚ  ن٭ثم ض ّڀٓ ٚ  آمموْ ّتن،  ٌِ وزمّوِ ّتن  تیم ّ  ِت# 1391$ آخمثٌی  يمّم  و ڀّی می  موڈموٌی،  تْؾ امه  زیٝمین  زٕوهٝمڅ  آن خم

ٌ  و ٜنث٘مثیی  و مطٹمثوش  آموْٜی هثی ِوٚ خِّ٘ی خث ضث ٌتٜطه ّ  همثی  ِته زیٝمنهث ٍ  ِوٚ ه كمون  ممفغ ٍ  نٙمی  قنم  و ٸّنثڈم

ّتن ٌِ ٘ٱی مٱا ثن، خه ِتیثنه خّ مدطنی آموْٚ ٍ  ٤مٱٷ  تین ؾد ٌتممه  ٌِ. ن ثینم ٛ  همث  آن ِته ت ّ  زمٕوه ٚ  نث٤م  خمث  ن موٌه  ضمال

ِتبة و ٌِ٘ی ڀطح ضهایڇ ٍ  زّوِٚوآموْٚ ن٭ثم خهدوٌ ٌِ نوتټٟ ِٸٯ ؾهص زیٝنهثٌهثیی ت ّت  خځوٜم  همثی  ِوٚ خّيمی  ڀمه قم

ّتِ مٱا  ٌ٘طّٖ ٌِ ڀٝوِ نٽث٦ ض ثم ٌِ ڀه ت٘ص تمځثنثضی نیثْمنٍ زیٝنهثٌی ٌ  ټ ٍتِ ّتی  ڀمه  ت٘مص  ٌِ٘می  ڀطمح  و ضنهمث  نم  خم

ْتن ٌتنٛه ه   .ت٘ص یځٙثن آمو

 مٝمځالش  خمث  تِضدمث٦  ٌِ مفڈٹمه  763 ٌِمؿ موٮ  ٘موم،  و ٌوم توچ، نوٜمطثِی  ڀطمح  ضهایڇ ٌِ ٍٜه تنؿثم هثی خِّ٘ی ٨دٻ

، تین تْ ڀه ڄٌّیٍ مٝثهٍه تمالیی ٌٍت ٌ  200 توچ، زثیمه  خمه  موٌِ 460 ضٱ ٌ  165 و ٌوم زثیمه  خمه  مموِ  ضٱامٻ  ٘موم  زثیمه  خمه  مموِ

ّتوتنی ضّین ڀ  ٜوٌ می مٝثهٍه ڀه ٨وِ ه ثن ڄیٌّ، می ٍ  ن٭ّممی  خمه  ڀمه  ت٘ص ٘وم زثیه نوٜطثِی ڀطثج خه مّخو٦ ٸ  ٰامص  ِ٘م

ْتن ٌتنٛ ٍٜن وِْیٍه آن،  .ت٘ص هث آن خه خیٝطّ ضوؾه ڈٓوم و ٍٰم هث مفڈٹه تْ خّيی ٌِ ټدای ٌوزثیه خه نٙدص آمو

ّتی ضوتن می ڀه ٌیڅّی ٰاص ٌتيطن ڀٌّ، َڀّ آن خ ٚ $ نوٜمطن  زیٝمّٸطه  ٘م٩م  خمه  ٘وم، نوٜطثِی ڀطثج زّ # تنٝمث  و نڅمثِ

 #.1394 مه ٍی، و زوِمٽٍم ټث٘  زثْڀی، نؿٹی ٜاٍِه، تڀدّی$ تمال٘ص خّ ٰالوه

ٍتٶ  خمث  ڀه خوٌه مفڈٹة نثِ٘ثنویٙی خه ضوؾه خیٝطّین زثیه، ٘ه تین ٌِ ڀه ٌٌت نٝثن نث٤ّ زٕوهٛ ّ  ِتهن مث  ڀطمح  تهم  ٌِهم

ٍتٶ  قنمین  هم   و زثیمه  ٘مه  ڀطح ٌِ نویٙی ټّینه و نویٙی وتِونه مفڈٹة ٌتٌِ و م٩ثخٽص زثیه ٘ه  مٝمثهٍه  ِتهن مث  ڀطمح  تهم

ٌ  ممی  مٝمثهٍه  زثیة توچ خیٝطّ ٌِ تٴال٦ تین ضدّیٓی ڄٹطة خه ڀه ت٘ص ٌِنثڈی تین. نڅٌّیٍ ٌتيطن  ڈمٓوم  ٌِنطیؿمه  ٜمو  خمه  زمّ

ّتی  ٤مّوِضی  خٱٍ، زثیه ٌو ٌِ ڄٹطه، تین ٨دٻ. ٜوٌ می تنٙثٖ توچ زثیة ڀطثج ٌِ ٌو مفڈٹه تین  ٌِ مفڈٹمه  ٌو تیمن  خمه  ضوؾمه  خم

ٍتٌِ وؾوٌ ڀطح  #.1381 ضدّیٓی،$ ن

ّتن میثن تْ ڀه ت٘ص َڀّ ٜثیثن ٌتيطمه  نوٜمطثِی  ڀطح ضهایڇ خه# 1386$ نیث ندیح ضنهث زیٝین، زٕوهٝڅ ٌ  زّ ٛ . خمو  زمٕوه

ِتی زثیمة توچ  ٌِ نثِ٘ثنویٙمی  ٌٌت نٝثن وی ّتوتنمی   ٌت ٍتِی نثٸ٭مة   خٱمٍی،  زثیمه  ٌو ٌِ ڀمه  ٌِنمثڈی  خموٌه  خیٝمطّین ٸ  و ٜمنی

ٍتِی ٍ  ڀطمح  ٌِ. تنٍ ن وٌه يوٌ آن تْ ِت نًٙص ِضدة ٌی ٓ  ؾٍیم ٍتِی  نثٸ٭مة  و نثِ٘ثنویٙمی  نیم ّتوتنمی  ٌیم ٍ  خمثالیی  ٸ  تممث  ٌتِنم

ٍتِی نثٸ٭ة ٍت ڀثهٛ ٍٜش خه ٜنی ٌ  تین ٌِ ض ّین یٿ ضنهث ڀطثج، ٘ه و ٌِ ڀٌّه زی  خمث ضوؾمه  . ڄٌّیمٍه ت٘مص   مٝمثهٍه  مموِ
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ٍتٶ خه ٍتِی ڀطح هث خه ض ّین تین ٜوٌ می ٌْه نٍٖ مٱا ، ِتهن ثی ڀطح ته ه تيط١ثٞ يوتن  .تنٍ ٍٜه ٌٌت

ّتوتنی نٍٖ ٌْه می ٍتِی خثالی ٜوٌ ٸ  و نمّوٶ  ٜمځڇ  ضػدیمص  و ضؿٙم   خه ٰاص ڈمٓوم  ټٍی ، و ؾٍیٍ ڀطح ٌِ نثٸ٭ة ٌی

ْتن ٌتنٛ نثٸ٭ه ٌِ ڀا ثش  #.1371 تمین،$ ت٘ص آمو

ٌ   هثی تنؿثم ٨دٻ خِّ٘ی ٌ  ممی  ٜمٍه، زیٝمنهث ٍتٸی  مفڈٹمثن  ٜمو ټّینمه نویٙمی ٌِ ڀطمثج     نویٙمی و  ٌِ ْمینمة وتِونمه   ِت تهم

ه تيط١ثٞ ٌو مفڈٹه تین خه ِتهن ثی زثیه توچ ّتنی ْمینه ٌِ تین ِت و ض ثِینی ٌٌت ٍ  ممی  مفڈٹمثن  خّ تیمن  ٰالوه. ن ثینٍ ٨  ضوتننم

ٌْت هثی ض ّین خث ٌِ ن٭ّڄّٸطن ٍ  یمثِی  ِت مٱا ثن ٌِوٖ، زثیثن ٌِ آ ٚ  و ٸمٌّی  همثی  ضٹمثوش  خمه  خمث ضوؾمه   ضمث  ٌهنم  همثی  همو

ٌتنٛ خث مطنث٘ح هثیی ض ّین قنٍڄثنه ّتنی هّ  ٌتْنٍ مٝځڇ ِٸٯ خه و ڀٌّه آموْ ٨  .تمالیی تو خسّ

ٍتِی خمث      ٨وِ ڀه تٜثِه ٍٜ نٍٖ ٌْه ممی  ه ثن ِتهن مث خمه ڀطمح         ٜموٌ مفڈٹمة نٙث٘میص ٜمنی ٍتٶ ڀطمح  ضوؾمه خمه تهم

ه ٍٜه تْ تین ٌٌت ٍتِی تيط١ثٞ  ّتن خمه ضهایمڇ ڀطم     ِو ضو٠یه میيوتن ٌتيطمه و تْ      ٜوٌ زٕوهٝمڅ ٍتِی تیمن ٘مه زثیمه زّ ح يوتنم

 تین مو٤وٮ نیٓ ت٨ ینثن نث٠ڇ ڀننٍ.

ّتین ٰالوه ٌتيطهٍٜ، ضنوٮ ض ّین مٝثهٍه زٕوهٛ ٨ی ٌِ خ تنٍ خٙمیثِ ڀم  ت٘مص و ضٽّیدمث ټثڈمح      هثیی ڀه خه هّ مفڈٹه زّ

ِتبه ڄٌّیٍه، خه ه ین ٌڈیڇ زیٝنهثٌ می ّتنی و ضن٭می  یځٙثنی تْ ٘وتالش ت همثیی خمث ضنموٮ خیٝمطّ     ض مّین  ٜوٌ مفڈٹثن خه ٨

ٍتم ن ثینٍ.  تټ

 

 هٌبثغ

 .86 و 85 ٜ ثِه ضّخیطی، ٰاوم #.خِّ٘ی و نٽٍ$ ٌیځطه ضٍِیٗ هثی ِوٚ#. 1371$ م تمین،

ٍتڈّن ثن؛  ٠مٹثِزوِ،  مه ٤ٍِمث؛  ٘منڅّی،  نٙمن؛  َوتڈٹٽمثِی،  ٸّیمٍون؛  ٜاٍِه، تڀدّی ّتنمی،  ٰدم  ٸّهمثٌی،  ٴالم٤ّمث؛  ٰ 

ٓتِ ّتن . #توچ قمثذ $ ٌخٙطثن توچ ٸثِ٘ی مٱا #. 1391$ نٙین زوِمٽٍم، ټث٘  و ڄا ٌتِه: ضهم  همثی  ڀطمثج  ضوْیمٯ  و قمثذ  ڀمڇ  ت

 .ٌِ٘ی

ٓتِ؛ ٸّهممثٌی، زّیكهممّ؛ آٌه، ؾداممی نٙممین؛ زوِمٽممٍم، ټث٘مم  ٸّیممٍون؛ ٜمماٍِه، تڀدممّی ه، ڄامم ٌٓت  و ٠ممٵّی-ٸث٨ ممه ٰایمم

ّت تِؾ نٍِٜیٍآخثٌ، ّتن #.توچ قثذ$ ٌخٙطثن ٌوم ٸثِ٘ی مٱا #. 1391$ ْه ٌتِه: ضه  .ٌِ٘ی هثی ڀطثج ضوْیٯ و قثذ ڀڇ ت

 ٘موم  ٸثِ٘می  مٱام  #. 1393$ ِتنامه  مه مٍی،  و نٙین مٽٍم، زوِ ټث٘  مٱ١ومه؛ زثڀٓی، نؿٹی ٸّیٍون؛ ٜاٍِه، تڀدّی

ّتن. #توچ قثذ$ ٌخٙطثن ٌتِه: ضه  .ٌِ٘ی هثی ڀطثج ضوْیٯ و قثذ ڀڇ ت

ٛ  تمالیمی  ي٩ثهمثی  ڀثهٛ خّ ٌهی ن٭  يوٌ ِتهدٌّهثی تغّخًٝی#. 1389$ ِت٤یه ٸٌّ، تیٌٓی ٸّٜطه؛ خثٰٓش، ْتن  ٌتنم  آممو

 .35 ٜ ثِه ت٘طػنثیی، ڀوٌڀثن. نوٜطن تيطالچ خه مدطال

ٛ  ٌِ ڄٝمطثڈص  خنمٍِ  آْمون ضوتن#. 1392$ تهلل نٱ ص زوِ، مو٘ی ٸطثنه؛ خثټّی،  ڀوٌڀمثن  نویٙمی  ٌیځطمه  مٝمځالش  خینمی  زمی

 .3 ٜ ثِه .ٌخٙطثنی زیٛ
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ّتن#. هٹط  قثذ$ نویٙی ٌیځطه تيطالالش ٌِمثن#. 1381$ م٩١ٹی ضدّیٓی، ّتِوتن نّٝ: ضه  .ٸ

ٍتیی  ٸثِ٘می  ٌِ٘می  خّنثممه  مهطوتی ضهایڇ#. 1386$ زّیٙث نیث، ندیح ّ  تخطم ٓتن  تْن٭م ٌتيطن  میم  تمالیمی  مٝمځالش  خمه  زمّ

ْتن ٌتنٛ  .خیّؾنٍ ٌتنٝڅثه ٌِ٘ی، ِیٓی خّنثمه تٍِٜ ڀثِٜنث٘ی نثمه زثیثن .آمو

ّت؛ ٌِيثنی، ّ #. 1388$ ٜمٱاه  تمیمّی،  و نٙمین  موڈموٌی،  مه وٌ؛ خثٶ، ڀؽ ْه ٚ  همثی  ِوٚ ضمثغی ٍ  آمموْ ّتینم ٚ  و ٸ  آمموْ

ْتن ٌتنٛ ٌِ تمالنویٙی ٰ اځٌّ خّ ٸّآینٍ -ضځایٷ ٍتیی آمو  .32 ٜ ثِه ت٘طػنثیی، ڀوٌڀثن. تخط

ّتن. #قهثِم قثذ$ یثٌڄیّی هثی نثضوتنی#. 1379$ تڀدّ ٸّیثِ، ٸّیٍون؛ ِيٝثن، ِتش: ضه  .ٸّهنڅی  و ٰا ی تنطٝث

ّتمّْی، و مًطثِ زوِ، ماٿ ٸهی ه؛ ِنؿدّی، ّ  مدطنی آموْٚ تغّخًٝی#. 1392$ ٘ثالِ ٸ ٚ  خم ّ  قنٍڄثنمه  همثی  همو ّ  ڄمثٌِن  خم

ٓتن ْتن ٌتنٛ تمالی ي٩ثهثی می ٍتیی ٘وم زثیه یثٌڄیّی هثی نثضوتنی خث آمو  .7 ٜ ثِه یثٌڄیّی، هثی نثضوتنی .ت٠ٹهثن ٜهّ تخط

ْتنه آهویی، تمیّی نٙین؛ ْتِٮ، ِتؼ، و ٸّ ّ #. 1388$ ٜیّین ضث ّ  آموْٜمی  همثی  خمثْی  ضمثغی  تممالی  و ممٍش  ڀوضمثه  نثٸ٭مه  خم

ْتن ٌتنٛ ٍتیی زثیه آمو  .34 ٜ ثِه ت٘طػنثیی، ڀوٌڀثن .ویٕه هثی نثضوتنی خث تخط

ه، نٱ ص خه ن؛ ْنٍی،  تمالیمی  همثی -ي٩مث  ضو٠میٷ  و خِّ٘می #. 1385$ ٜمی ث  ٸمّ،  ندمی  و ٘یٍمهٍی ٘ ثیی، ٜیّین؛ ٌْت

ْتن ٌتنٛ  .2 ٜ ثِه ،ٌخٙطثن ٌوم زثیه آمو

ٍتیی ٌوِه ٌِ تمال ضٍِیٗ ِوٚ#. 1375$ ؾوٌت آخثٌی، ٸطم ِتش. تخط  .٠یثنص تنطٝث

ه، و خهّوْ ڀّی ی، ٌٓت ّتن #.توچ قثذ$ تمال یثٌڄیّی هثی تيطالچ#. 1391$ ن یٍ ٰای  .ِوتن نّٝ: ضه

ه، خهّوْ؛ ڀّی ی، ٌٓت ٚ  ٜمیوه  ٘مه  تغّخًٝمی  مٽثیٙمه #. 1390$ ت٘م ثٰیڇ  زموِ،  ٘مٱٍی  و نوِٰای ٸّيی، ن یٍ؛ ٰای  آمموْ

ْتن ٌتنٛ تمالی مٝځالش ڀثهٛ خّ ِتیثنه خّ مدطنی آموْٚ و ٸّنثڈٍ نٙی قنٍ  .4 ٜ ثِه ت٘طػنثیی، ڀوٌڀثن .آمو

ٍتهلل  آخمثٌی،  يمّم  و خهّوْ ڀّی ی، ٰثخٍ؛ موڈوٌی، ٚ  ِوٚ ٌو تغّخًٝمی  مٽثیٙمه #. 1391$ یم ٍ  آمموْ ٍ  نٙمی  قنم  و ٸّنثڈم

ْتن ٌتنٛ تمالی مٝځالش ڀثهٛ خّ ِتیثنه خّ مدطنی آموْٚ  .4 ٜ ثِه ت٘طػنثیی، ڀوٌڀثن. آمو

ٍتهلل  آخثٌی، يّم خهّوْ؛ ڀّی ی، ٰثخٍ؛ موڈوٌی، ٚ  ٜمیوه  ٘مه  تغّخًٝمی  مٽثیٙمه #. 1393$ ت٘م ثٰیڇ  ٘مای ثنی،  و یم  آمموْ

ْتن ٌتنٛ تمالی مٝځالش ڀثهٛ خّ ضّڀیدی و ِتیثنه خّ مدطنی مٙطٽی ، ِتی آمو  یمثٌڄیّی،  همثی  نمثضوتنی  .تمالنویٙمی  تيمطالچ  ٌت

 .2 ٜ ثِه ،4 ٌوِه
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