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 هدیکچ
 
 هلاکنایم هدش تظافح هقطنم رد يریسفت و یشزومآ ياهتیلاعف یشخبرثا نازیم نییبت و تخانش شهوژپ نیا زا فده
 زا زین اههداد يروآدرگ شور و شیامیپ رب ینتبم یلیلحت یفیصوت قیقحت نیا شور  .تسا نارگشدرگ هاگدید زا
 بلاق رد هک دنتسه ینارگشدرگ لماش قیقحت نیا يرامآ هعماج .تسا هدوب هبحاصم و هتخاس ققحم همانشسرپ قیرط
 .دنا هدش دنم هرهب يریسقت و یشزومآ ياههمانرب زا و هدرک دیدزاب هلاکنایم هقطنم زا ناتسمز و زییاپ لوصف رد روت
 رد يریگ هنومن شور و دش نییعت رگشدرگ 250دادعت ،هنومن مجح ،نارکوک يریگ هنومن لومرف ساسارب نینچمه
 و يا هنومن کت یت يرامآ ياه نومزآ قیرط زا هدش يروآ عمج ياه هداد .تسا هدوب هداس یفداصت ،شهوژپ نیا
 طسوت هک يریسفت و یشزومآ ياهتیلاعف هک تسا نآ رگنایب قیقحت نیا جیاتن .تفرگ رارق لیلحت دروم یگتسبمه
 تدمدنلب و تدم هاتوک راتفر و شرگن ،شناد رب یبولطم ریثات تسا هدش هیارا نارگشدرگ هب یلحم روت يامنهار
 طسوتم دح زا رتالاب نیگنایم ،يا هنومن کت یت يرامآ نومزآ هک يروط هب تسا هتشاد نارگشدرگ یطیحم تسیز
 زا .دهدیم رارق دییات دروم دصرد 5 زا رتمک يافلآ حطس رد ،طسوتم دح اب ار نآ رادانعم توافت و قوف ياهریغتم
 یطیحم تسیز ياهراتفر و یطیحم تسیز شرگن تیوقت نازیم ،شناد حطس ياقترا ياهریغتم نیب رگید فرط
 حطس ياقترا رد يریسفت و یشزومآ ياهتیلاعف نیاربانب .تسا هتشاد دوجو رادانعم میقتسم یگتسبمه نارگشدرگ
 نارگشدرگ یطیحم تسیز تدمدنلب و تدم هاتوک تبثم ياهراتفر دوبهب و یطیحم تسیز ياهشرگن تیوقت ،شناد
 .تسا هدش تسیز طیحم هب نانآ دهعت شیازفا و يدنمهقالع بجوم و تسا هتشاد یمهم رایسب شقن
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 : همدقم
 ،نارگشدرگ يارب اهنت هن ،هعماج کی ای ناکم کی دروم رد تاعالطا ریسفت تهج یشزومآ ياههمانرب

 ار ناعفن يذ و نانکاس دناوتیم شزومآ ،نیارب هوالع .دراد ترورض زین هقطنم نآ یموب نانکاس يارب هکلب
 دزیگنارب ار نانآ راختفا و رورغ یتح و دنک کیرحت ناش هقطنم یعیبط و یناسنا گنهرف كرد و ینادردق هب
 اه شزرا نیا هب درف هک دنک یم کمک يدنمقالع و ساسحا نیا .)167 ،1393 ،ياب نایمالغ و یمدق(
 ناققحم ور نیا زا .)44 ،1397 ،یناسحا( دشاب اشوک نآ ظفح رد و دنک تیلوئسم ساسحا ،دشابن انتعا یب
 ياهتیاس همه يارب ،یعیبط قطانم رب   یفنم تارثا شهاک يارب یمهم لماع ناونع هب ار شزومآ
 ،ینکشنوناق اب هلباقم دروم رد هژیو هب رما نیا دنناد یم نآ نیرتهتفرشیپ ات نیرتییادتبا زا يرگشدرگ
 ياههمانرب اتسار نیا رد .تسا رادروخرب ییازسب تیمها زا نارگشدرگ هنارهامریغ و هنالهاج ياهتیلاعف
 اراکشآ نوچ دنریگیم رظن رد بولطم یتیریدم درکیور کی ناونع هب ار دصقم کی رد يریسفت و یشزومآ
 دنک یم رتشزرااب ار اهنآ هبرجت هک دننک یم تفایرد ار یشناد هکلب دنک یمن لرتنک ار اهنآ ً امیقتسم و
 نیب يایفارغج هکبش لیلد هب مسیروتوکا رد ینیرفآشقن نیا .)350 ،1394 ،5ناراکمه و ماسوین(
 " تیفرظ زا مسیروتوکا هک دراد دوجو زین رواب نیا و تسا ریگمشچ اههناسر زا یخرب و 6یللملا
 ،7هپمورک و ماه(	تسا رادروخرب "یطیحم تسیز ياهشرگن تیوقت و یطیحم شناد شیازفا

 رازاب زا دصرد 10 ات 5 نیب دشر خرن اب تیلاعف نیا هک يروط هب .)2008 ،8ماه و لواپ و 1996
 يرگشدرگ تعنص ياهشخب نیرت عیرس زا یکی هب )2015 ،9ناراکمه و نمتلاه( رفس یناهج
 زا یموهفم فیرعت رد ناققحم زا يرایسب ،نآرب نوزفا .)2015  ،10یجرتچ و ساد( تسا هدش لیدبت
 نیا يریبعت هب .)11،2015انیبوک( دناهتشاد دیکات ریسفت و شزومآ هفلوم رب ،نآ ياهیگژیو و مسیروتوکا
 ، 13نیل و لومارب و 1991 ،12كاکلآ( دنیآ یم رامش هب مسیروتوکا یساسا رصانع زا ،اههفلوم
a1993(.          

 لماعت تیریدم رد دماراک و رثوم یشور ناونع هب تعیبط رب ینتبم يرگشدرگ هکنیا يارب یلک روط هب
 رد و شرگن رد رییغت دیاب ،تسین یفاک بلغا ناگدننکدیدزاب یهاگآ و شناد شیازفا ،دشاب تعیبط و ناسنا
 ،16زماروا ؛2009 ،15یلکاب ؛ 2011 ، 14رکاپ و نیتنالاب( دوش داجیا ناگدننکدیدزاب ياهراتفر تیاهن

 تیوقت و یطیحم شناد شیازفا لیسناتپ یتسیروتوکا تایبرجت هک دندقتعم ناققحم هطبار نیا رد .)1994
 یحارط یبوخ هب ياهریسفت و یشزومآ ياههمانرب قیرط زا ار تسیز طیحم رادفرط ياهراتفر و اهشرگن
 تایبرجت ياهیگژیو زا یکی اتسار نیا رد .)2008 ،ماه و لواپ ؛1996 ،هپمورک و ماه( دراد ،هدش
 طبترم "یگنهرف زاربا" هنوگره و یعیبط طیحم هرابرد ریسفت و یشزومآ ياههمانرب نتشاد ،یتسیروتوکا
 یقافتا هبنج و دتفا قافتا یگدنز لوط رد و دشاب یعیبط دنیآرف" کی دناوت یم هک ،يریگدای فالخرب .تسا
 رب ینتبم ،مظنم و يا هلابند ،هدش يزیرهمانرب ،هناهاگآ يدنیارف" لماش شزومآ ،"دشاب هتشاد دناوت یم زین
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 .)1992 ،17رلیو و یکسفونیلاک( "تسا يریگدای صاخ ياهشور زا هدافتسا و هدش فیرعت يریگدای فادها
 هب ریسفت و شزومآ اما ،دنتسه يریگدای زا یتاجرد لماش تعیبط رب ینتبم يرگشدرگ همه ًابیرقت هچرگا
 فده ود صوصخ نیا رد .دریگ یم رارق یتسیروتوکا تایبرجت رد يدیلک صخاش و یلصا رصنع کی ناونع
 تاعالطا بسک يارب رگشدرگ ياضاقت زا تیاضر دروم نیلوا .داد صیخشت مسیروتوکا رد ناوت یم ار یلصا
 .دنک یم مهارف ار یحیرفت شخبتیاضر هبرجت هجیتن رد و تسا یگنهرف و یعیبط ياههبذاج دروم رد
 و یفنم تاریثأت ندناسر لقادح هب فده اب ،نارگشدرگ راتفر ای و شرگن ،شناد رییغت لماش فده نیمود
 هب ،دنوشیم طوبرم مه هب ًابلاغ فده ود نیا .تسا یگنهرف و یطیحمتسیز ظاحل زا هاگآ يدنورهش قلخ
 ،18یمالب( دهد یم هئارا ار فده ود ره ،يژولوکا ساسح تعیبط دروم رد هدش هئارا تاعالطا ،لاثم ناونع

 تظافح داجیا ثعاب دناوتیم تظافح هب طوبرم لئاسم دروم رد یهاگآ و شناد شیازفا اب شزومآ .)1995
 رد نینچمه .)1992 ،20كابنگور ؛1992 ،19سگرب( دوش اه هنوگ ای و تسیز طیحم زا تدم ینالوط
 هجیتن رد ار مسیروتوکا رد الاب هدش كرد شزرا و بولطم تایبرجت داجیا ،يرگشدرگ تاعلاطم زا يرایسب
 و زماروا ،لین ؛1996 ، 22دنومسوا و نوسکج ؛2001 ،21ماهنب و نوسکید( دنناد یم ریسفت و شزومآ
 ،26ناراکمه و ورم و  2017 ،25ناراکمه و وئاگ ؛1999 ، 1996 ،1995 ،24زماروا ؛1995 ،23ینویلگاب

 و تظاقح ياههبنج ،مسیروتوکا ياههخاش ریز زا یکی ناونع هب شحو تایح يرگشدرگ رد.)2019
 یمومع یهاگآ شیازفا ،هطبار نیا رد .دنوش یم بوسحم رادیاپ مسیروتوکا يدیلک لوصا ناونع هب شزومآ
 و شحو تایح نیب لباقتم طباور فیصوت و یعیبط طیحم زا تظافح هب طوبرم لئاسم دروم رد نارگشدرگ
 ترورض و تیمها زا يریسفت و یشزومآ تامادقا قیرط زا مسیروتوکا رادیاپ هعسوت تهج رد اههاگتسیز
  .)2011 ،27ناراکمه و سگاه( تسا رادروخرب ییالاب

 یعورش هطقن دناوتیم يریسفت-یشزومآ ياههمانرب اب هارمه یتسیروتوکا عون زا دیدزاب اب يریگدای دنویپ
 ینتبم يرگشدرگ یشزومآ ياههبنج شقن هطبار نیا رد .دشاب یطیحم تسیز هنالوسم راتفر تیوقت يارب
 یکاح یتاعلاطم نینچ جیاتن .تسا هتفرگ رارق هعلاطم دروم ناققحم یخرب طسوت ،مسیروتوکا  و تعیبط رب
 تیفیک اب يرگشدرگ هبرجت کی زا یشخب شزومآ هکنیا هب هجوت اب نارگشدرگ زا یخرب هک تسا نآ زا
 ؛2009 28سگاه و رکاپ ،نیتنالاب( دنرب یم تذل طیحم و يرگشدرگ ياههبذاج دروم رد يریگدای زا ،تسا
 داهنشیپ ناققحم یخرب .)2003 ،32یچیر ؛2008 ،31ودراکسوم ؛2005 ،30رولیت و زماروا ؛2003 ،29كول
 ینالوط رد دنناوت یم يوق یشزومآ زکرمت اب ییایرد شحو تایح هب طوبرم یتسیروتوکا ياهروت هک دننکیم
 زا تیامح ،یطیحم تسیز یفنم تاریثأت ندناسر لقادح هب  ریظن ،یگدنز کبس ای يراتفر تارییغت تدم
  .)2004 ،ناراکمه و ودراکسوم( دننک داجیا ار یلام کمک هزیگنا و تسیز طیحم زا تظافح
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 زا يریسفت و یشزومآ ياههمانرب هجیتن رد نارگشدرگ يریگدای زا )1998( 33رلیو و دورب ي هعلاطم
 هدرک ادیپ شیازفا يدایز يدح ات اهربب دروم رد نارگشدرگ شناد هک تسا نآ رگنایب دنلزنییوک رد اهربب
 هک تسا نآ رگنایب دنلیزوین 35وگاتوا هریزج هبش زا )2000( 34شوتنلکم و لزناچس تاعلاطم جیاتن .تسا
 زا یشزومآ هبرجت هجیتن رد رفس مهم عفانم زا یکی )نئوگنپ( ناگدنرپ هب عجار نارگشدرگ شناد شیازفا
 طسوت هدش هیارا ياهمایپ هب عجار ناش هعلاطم رد گنارتسمرآ و رلیاو .تسا هدوب روت يامنهار قیرط
 دندیسر هجیتن نیا هب 2002 لاس رد ایلارتسا ایروتکیو رد هدش تظافح هقطنم نارگشدرگ هب روت يامنهار
 يریگدای يارب ییالاب هزیگنا ياراد حیرفت و تذل هزیگنا رب هوالع ،هقطنم نیا نارگشدرگ زا يدایز دصرد هک
 بسک يارب یتصرف ناونع هب ار روت نیا اهنآ دندوب یطیحم كرد و شناد ياقترا تهج رد دیدج ياهزیچ
 هدزاود زا يریسفت و یشزومآ ياهتیلاعف هب عجار رراک و ماه گیه تاعلاطم .دنتسناد یم یشزومآ تایبرجت
 هب کمک بجوم يریسفت و یشزومآ ياهتیلاعف هک تسا نآ رگنایب 2003 لاس رد یتسیروتوکا تیاس
 ماه و لواپ .تسا هدش روکذم ياهتیاس یطیحم ياهشلاچ و لئاسم زا نارگشدرگ یهاگآ ياقترا
 يریگ هزادنا ،دنا هتشاد دیدزاب سوگاپالاگ ریازج زا هک ینارفاسم شناد رب ار ریسفت و شزومآ ریثأت ،)2008(
 رد دایز ات طسوتم دح رد ،یعیبط طیحم هب تبسن نارگشدرگ شناد هک تسا نآ زا یکاح جیاتن .دندرک
 روت يامنهار يریسفت و یشزومآ ياهتیلاعف تارثا رگید زا  .تسا هتفای شیازفا  ریسفت و شزومآ هجیتن
 رد ناشتاعلاطم رد 36 ماه  و یکال هنومن روط هب هطبار نیا رد .دشاب یم تراهم بسک ،نارگشدرگ يارب
 هک دندیسر هجیتن نیا هب دندرک دیدزاب هدحتم تالایا  37یتمسوی كراپ زا هک ینارگشدرگ زا 2004 لاس
 ندرک هریخذ ریظن ییاهتراهم ،رفس لوط يریسفت -یشزومآ ياهتیلاعف هجیتن رد و رفس زا دعب نارگشدرگ
 و یشزومآ ياههمانرب اب هارمه حیحص یتیریدم ياهتیلاعف .دنا هتفرگ دای ار تسرد شور کی رد اذغ
 دنوشیم تبثم يداقتعا ياهمتسیس قیوشت و یطیحم تسیز ياهیهاگآ ياقترا و داجیا بجوم يریسفت
 شزرا و تسیز طیحم ظفح رد نارگشدرگ لاعف تکراشم و هنالوئسم راتفر هب رجنم ماجنارس رما نیا هک
 و b1993 ،40نیل و لومارب ؛1992 ،39رویلوا ؛1992 ،38گنیلواد( دش دهاوخ رفس زا هدش كرد يالاب
 ياهتیلاعف تدم هاتوکریثأت دروم رد )2004( 42ناراکمه و سیام تاعلاطم جیاتن  .)1998 ،41تنومیب
 تکرش هجیتن رد اهنآ هک تسا نآ رگنایب دنلزنییوک رد نارگشدرگ شرگن رب شحو تایح يریسفت و یشزومآ
 تحت یسررب رد 43امیشتام .دندرک ادیپ تسیز طیحم زا تظافح هب تبسن يرتيوق ساسحا ،روت نیا رد
 رد نپاژ 44يراکیشیا لحاوس رد یطیحم لئاسم زا یهاگآ رب يریسفت–یشزومآ ياه تیلاعف ریثات ناونع
 يریسفت تامدخ و روت يامنهار یشزومآ ياهتیلاعف زا هک ینارگشدرگ دیسر هجیتن نیا هب 2007 لاس
 رتهاگآ دش یم داجیا نارگشدرگ تسردان راتفر هجیتن رد هک یطیحم لئاسم و تالکشم زا دندوب دنم هرهب
 هک تسا نآ رگنایب هدحتم تالایا 45ادرو اسم یلم كراپ زا 2007 لاس رد لاه و لیاو تاعلاطم .دندوب
 يریسفت و یشزومآ ياهتیلاعف هجیتن رد يزوسشتآ هب تبسن كراپ نیا هدننک دیدزاب نارگشدرگ شیارگ

 
33 Broad and Weiler 
34 Schanzel and Maclntosh 
35 Otago 
36 Lackey  and  Ham 
37 Yosemite 
38 Dowling 
39 Oliver 
40 Bramwell and Lane 
41 Beaumont 
42 Mayes et al 
43 Matsushima 
44 Ishikari 
45 Mesa Verde 
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 ياهتیلاعف ریثات صوصخ رد )2014( 46سمراه و زبوکاج تاعلاطم .تسا هدرک رییغت یتبثم روط هب
 تسا نآ زا یکاح ایناپسا 47سات هلاگ سال رد لاو زا تظافح رد نارگشدرگ میمصت رب يریسفت و یشزومآ
 هک يروط هب تسا هتشاد لاو زا تظفاحم رد نارگشدرگ دصق رب يزیمآتیقفوم ریثات ریسفت و شزومآ هک
 لاو ياههنوگ زا تظافح رد هک ییاهسناژآ هب یلام کمک هب نارگشدرگ دصق ریسفت و شزومآ هجیتن رد
 تظافح هب کمک تهج رد نارگشدرگ ياهراتفر رب شزومآ نینچمه .تسا هتفای شیازفا دنا هتشاد شقن
 مغریلع هک دنتشاد راهظا )2008( ماه و لواپ   .تسا هدوب رثوم هلابز ندرک تفایزاب هنومن روط هب هقطنم
 اما ،دشخب یم ءاقترا یشزومآ تایبرجت هجیتن رد ار یطیحم كرد مسیروتوکا هک هدرتسگ ياهلالدتسا
 و اه شرگن ،شناد رد تبثم تارییغت و دنا هدنام شیامزآ یب يدایز دح ات تارثا نیا دروم رد تایضرف
 .دنا هدنام هتخانشان يدایز دح ات يریسفت –یشزومآ ياهتیلاعف هجیتن رد نارگشدرگ یطیحم ياهراتفر
 شزومآ ریثأت هک دراد دوجو هعلاطم نیدنچ هچرگا هک دندرک ناشنرطاخ )2011( 48 رکاپ و نیتنالاب نینچمه
 یتاعلاطم ،دنک یم یسررب ار يراتفر فادها و لحم رد راتفر ،اهشرگن ،یطیحم شناد رب یطیحم ریسفت و
 تسیز ياهراتفر ،دصقم زا دیدزاب زا دعب ات دوش یم ثعاب ریسفت و شزومآ هک رظن نیا اب هدننک یسررب
 تظافح هقطنم قیقحت نیا يدروم هعلاطم .تسا كدنا دنریذپب ار طیحم زا تظفاحم ياه هویش و یطیحم
 نیرتمهم زا یکی ناونع هب و دراد رارق رهشهب ناتسرهش رد نآ زا یشخب هک دشاب یم هلاکنایم هدش
 زییاپ لوصف رد هژیو هب يدایز نارگشدرگ ریخا ههد ود رد و دوش یم بوسحم ناریا يرگنهدنرپ ياهبطق
 نیا رد هقطنم نیا دیدزاب  زا اهنآ یلصا ياههزیگنا زا یکی هک دنا هدرک ندید هقطنم نیا زا ناتسمز و
 اب ییانشآ یلک روط هب و اهنآ راتفر و ناگدنرپ ییاسانش صوصخ رد تاعالطا بسک و يرگنهدنرپ ،لوصف
 ار یشزومآ ياه هرود ًالبق هک یلحم روت ياهامنهار هطبار نیا رد .تسا هقطنم نیا يرگشدرگ ياههبذاج
 رد ار زاین دروم و مزال تاعالطا دنیآ یم هقطنم نیا هب روت بلاق رد ًاتدمع هک ینارگشدرگ هب دنا هدنارذگ
 هب عجار رفس نیح و لبق مزال ياهشزومآ نارگشدرگ صوصخ نیا رد دنهد یم رارق نارگشدرگ رایتخا
 بجوم اهنآ دیدزاب ات دنریگ یم ارف ار یطیحم تسیز ياهرادشه و هقطنم نیا تسیز طیحم زا تظافح هوحن
 ياههبذاج عاونا یفرعم هب طوبرم یشزومآ ياهتیلاعف رگید زا .دوشن هقطنم نیا یطیحم تسیز ياهبیسآ
ً اضعب و روت امنهار شزومآ اب نارگشدرگ صوصخ نیا رد .تسا ناگدنرپ هژیو روط هب و هقطنم يرگشدرگ
 هوحن ریظن ناگدنرپ راتفر هب عجار و هدش انشآ هقطنم رد دوجوم ناگدنرپ ياه هنوگ عاونا ،بوکسلت قیرط زا
 تکرش هباثم هب نارگشدرگ يارب رفس نیا نیاربانب .دننک یم بسک تاعالطا نآ دننام يدراوم و يراذگمخت
 یشخبرثا نازیم ،نارگشدرگ هاگدید زا ات دراد شالت قیقحت نیا ور نیا زا .دشاب یم یشزومآ هاگراک کی رد
 هب نارگشدرگ تایبرجت تیفیک رب ار هلاکنایم هدش تظافح هقطنم رد هدش هیار يریسفت و یشزومآ تامدخ
 .دهد رارق لیلحت دروم ار اهنآ راتفر و شرگن ،شناد هژیو روط

 
 

 
 :شهوژپ یسانش شور

 
 قیرط زا هداد يروآدرگ شور .تسا شیامیپ رب ینتبم یلیلحت-یفیصوت ماجنا شور ظاحل هب شهوژپ نیا
 و ربتعم یملع عبانم هعلاطم زا هدافتسا اب شهوژپ نیا زاین دروم ياهریغتم .تسا هدوب هبحاصم و همانشسرپ
 شرگن ،شناد لماش شهوژپ نیا ياهریغتم .تفرگرارق باختنا دروم هعلاطم دروم هیحان زا ینادیم هعلاطم
 اب طبترم تالاوس .دنا هتفرگ رارق يریگ هزادنا دروم هیوگ دنچ قیرط زا اهریغتم زا کیره دشاب یم راتفر و
 دحاو .تسا هدش میظنت مکیلیخ ات دایزیلیخ زا يا هنیزگ 5 ترکیل فیطزا هدافتسا اب همانشسرپ ياهریغتم
 بلاق رد هک دنتسه ینارگشدرگ لماش قیقحت نیا يرامآ هعماج .دنتسه نارگشدرگ شهوژپ نیا رد لیلحت
 هدش دنم هرهب يریسقت و یشزومآ تامدخ زا و هدرک دیدزاب هلاکنایم هقطنم زا ناتسمز و زییاپ لصف رد روت
  .دنا

 
46 Jacobs  and Harms 
47 Las Galletas  
48 Ballantyne and Packer 
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 رهشهب ناتسرهش رد هک تسا هلاکنایم هدش تظافح هقطنم زا یشخب قیقحت نیا هعلاطم دروم هیحان
 بونج زا و رزخ يایرد ياهبآ هب لامش تمس زا هک تسا نآ هب یکشخ تمس زا يدورو اهنت و دراد رارق
 راتکه 67000 تعسو اب هقطنم نیا .)23 : 383، ینجورت یمالغ( دوش یم متخ ناگرگ جیلخ ياهبآ هب
 هتوب ،ناتسرانا ياهلگنج ،ینش ياه هپت ،یبالات-یلحاس طیحم ياراد يرگشدرگ ياههبذاج ظاحل هب
 رب فاضم .دشاب یم ییابیز رایسب ياهزادنا مشچ ياراد ور نیا زا و تسا نآ دننام و کشمت عیسو ياهراز
 نیا هب نارگشدرگ بلج بجوم دنیآ یم هقطنم نیا هب ینارذگ ناتسمز يارب هک ناگدنرپ گرزب تیعمج نآ
	 .تسا هدش يرگنهدنرپ فده اب ناتسمز و زییاپ لوصف يارب هقطنم

 
 شور و دش نییعت رگشدرگ 250 دادعت ،هنومن مجح ،نارکوک يریگهنومن لومرف ساسارب نینچمه

 زا همانشسرپ تالاوس ییاور ای رابتعا شجنس يارب .تسا هدوب هداس یفداصت ،شهوژپ نیا رد يریگ هنومن
 يارب هک يروط هب .دش هدافتسا خابنورک يافلآ بیرض زا ،ییایاپ نازیم شجنس يارب و يروص رابتعا شور
 ییایاپ شجنس يارب .تسا هدش هدافتسا طوبرم ناگبخن و دیتاسا تارظن زا همانشسرپ ییاور رابتعا شجنس
 بیارض نیا هک تسا نآ رگنایب ییایاپ بیرض زا هلصاح جیاتن .دش هدافتسا خابنورک يافلآ شور زا اه هیوگ
 رامآ و یفیصوت رامآ قیرط زا هدش يروآ عمج ياههداد دشاب یم یلوبق لباق و بسانم حطس رد و رادانعم
 .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم یگتسبمه و يا هنومن کت یت يرامآ ياهنومزآ ریظن یطابنتسا
 

 اههفلؤم ییایاپ حطس  و  اه صخاش عبنم ،شهوژپ ياه صخاش :1 لودج

 ياـــفـــلآ اه صخاش  ریغتم
 خابنورک

 حطـــس ياـقترا نازیم
 شناد

 هلاکنایم هقطنم دروم رد یلک تاعالطا حطس ياقترا-
   هقطنم  تاناویح دروم رد شناد حطس ياقترا-
  هقطنم  ناگدنرپ دروم رد شناد حطس ياقترا-
 هقطنم  یهایگ ششوپ دروم رد شناد حطس ياقترا-
  هقطنم تظافح هب طوبرم لئاسم زا رتشیب تخانش تیوقت -

82/0 

 شرگن تــیوقت نازیم
 یطیحم تسیز

 رفس نیا هجیتن رد تسیز طیحم هب نداد تیمها -
 هقطنم نیا ياه هبذاج نیا دوجو هب رورغ ساسحا-
 هقطنم ناگدنرپ و تاناویح یتمالس صوصخ رد ینارگن شیازفا-
 هقطنم تسیز طیحم هب عجار طلغ ياهرواب حالصا -
 شحو تایح ظفح لئاسم هب تبسن يرت يدج تاساسحا تیوقت -
 تسه تعیبط تالکشم لح هار زا یشخب نم راتفر هک شرگن نیا تیوقت -

81/0 

  راـتفر تـیاـعر نازیم
 یطیحم تسیز

 تسیز طیحم هب هنابلطواد ياه کمک -
 یطیحم تسیز ياهراتفر تیاعر صوصخرد نارگید اب ندرک تبحص  -
 يامنهار یطیحم تـسیز ياهرادـشه هب تبـسن نارگـشدرگ راتفر تیاعر نازیم -
 هب ندـشن کیدزن ،دایز ندرکن ادـص و رـس(  تاناویح و ناگدنرپ صوـصخ رد  .روت
 رفس نیح رد ... و اهنآ

 روت يامنهار یطیحم تسیز ياهرادشه هب تبسن نارگشدرگ راتفر تیاعر نازیم -
 رفس نیح رد نارگشدرگ ینکارپ هلابز ياهراتفر تیاعر صوصخ رد  -
 روت يامنهار یطیحم تـسیز ياهرادـشه هب تبـسن نارگـشدرگ راتفر تیاعر نازیم-
 )نآدننام و ناتخرد ندرکن عطق( رفس نیح رد هقطنم یهایگ ششوپ صوصخ رد
 اهنآ تـسیز طیحم و تاناویح ،ناگدنرپ ندید بیـسآ بجوم هک ییاهراک زا زیهرپ -
 .دوش یم
 یشزومآ تایبرجت و رفس نیا هجیتن رد لزنم ياههلابز کیکفت-
 

84/0 
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 :شهوژپ  اه هتفای
  یفیصوت ياه هتفای

 رتمک ینس هورگ رد دصرد 25 ،ینس هورگ ظاحل هب هک دهدیم ناشن همانشسرپ زا لصاح جیاتن یسررب
 رارق لاس 50 زا رتالاب ینس هورگ رد دصرد 46 و لاس 50 ات 30 ینس هورگ رد دصرد 34 ،لاس 30 زا
 .دنا هداد لیکشت نانز ار دصرد 35 و نادرم ار هنومن هعماج زا دصرد 65  زین تیسنج ظاحل هب .دنا هتشاد
 دهدیم ناشن داوس حطس یسررب .دنا هدوب درجم دصرد 18 و لهأتم نارگشدرگ لک زا دصرد 82 نینچمه
 28 ،سناسیل دصرد 37 ،ملپیدقوف دصرد 20 ،نآ زا رتمک و ملپید حطس رد نارگشدرگ زا دصرد 15 هک
 هک تسا نآ رگنایب هلاکنایم هقطنم تماقا لحم زا اهیسررب .دنا هدوب رتالاب و سناسیلقوف كردم اب دصرد
 ،دصرد 20 يوضر ناسارخ ناتسا ،دصرد 65 نارهت ناتسا هب طوبرم بیترت هب هقطنم نیا رثکا تماقا لحم
 قیرط زا هلاکنایم هقطنم دصرد 80 نینچمه .دنا هدوب اه ناتسا ریاس زا هیقب و دصرد 15 ناهفصا ناتسا
 .دنا هدرک ترفاسم هقطنم نیا هب روت
 
  یلیلحت ياه هتفای

 يارب روت يامنهار قیرط زا هک يریسفت و یشزومآ ياهتیلاعف هک دهد یم ناشن قیقحت ياههتفای
 ناگدننک دیدزاب شناد حطس ياقترا هب رجنم یلک روط هب تسا هتفرگ تروص هلاکنایم هقطنم نارگشدرگ
 هدش هدافتسا هیوگ 5 زا شناد حطس رب یشزومآ ياهتیلاعف ریثات نازیم تهج صوصخ نیا رد .تسا هدش
-تیلاعف ریثات نازیم ،نارگشدرگ هاگدید ساسارب یلک روط هب دهدیم ناشن .3 لودج هک روط نامه .تسا
 کت یت نومزآ جیاتن .تسا هدوب طسوتم دح زا رتشیب اهنآ شناد حطس ياقترا رب يریسفت و یشزومآ ياه
 =بولطم دح ای نومزآ دروم نیگنایم اب شناد حطس ياقترا یلک نیگنایم رادانعم تواقت زا یکاح يا هنومن

3)  𝑥	#( دروم نیگنایم زا یلک نیگنایم ندوب رتالاب رگنایب ،نییاپ دح و الاب دح تبثم نارک و تسا هدوب 
 هب هقطنم ناگدنرپ دروم رد شناد حطس ياقترا ،شزومآ هفلوم هب طوبرم ياه هیوگ نیب رد .تسا نومزآ
 تاناویح دروم رد شناد حطس ياقترا هیوگ و 55/4 نیگنایم اب نیگنایم نیرتشیب اب هیوگ نیرتمهم ناونع
 هبحاصم جیاتن هطبار نیا رد .تسا هدوب 93/3نیگنایم نیرت نییاپ اب هیوگ نیرت تیمها مک ناونع هب هقطنم
 رد يدیدج تاعالطا یلک روط هب ،یشزومآ هبرجت و دیدزاب زا دعب هک تسا نآ يایوگ ناگدننک دیدزاب اب
 هدرک بسک هقطنم ناگدنرپ دروم رد هژیو هب و هقطنم زا تظافح هوحن ،تاناویح ،هقطنم یهایگ ششوپ دروم
 اب ،یشزومآ هبرجت و دیدزاب زا دعب  نارگشدرگ هک تسا نآ زا یکاح هبحاصم جیاتن صوصخ نیا رد .دنا
  .دندش انشآ راب نیلوا يارب ناگدنرپ ياه هنوگ زا یخرب
 
 دیدزاب شناد هب طوبرم ياه هیوگ زا کیره  يارب يا هنومن کت یت نومزآ جیاتن و هبتر نیگنایم .2 لودج

 يریسفت و یشزومآ  ياهتیلاعف  هجیتن رد ناگدننک
 اه هفلوم

Test value=3 
 نیگناـیم
 هبتر

 فالـتـخا
 نیگنایم

 رادــقــم
 یت

 حـطـــس
 يرادانعم

 دـــــح
  نییاپ

 الابدح

 یلک شناد و تاـعالطا حطـــس ياـقترا
 زا تظافح تـیمها و هلاـکناـیم هـقطنم دروم
   نآ

15/4 15/1 71/16 000/0 01/1 28/1 

  تاـناویح دروم رد شناد حطـــس ياـقترا
000/0 75/11 93/0 93/3   هقطنم  77/0 08/1 

 ناـگدـنرپ دروم رد شناد حطـــس ياـقترا
000/0 63/29 55/1 55/4  هقطنم  44/1 65/1 

 شـــشوپ دروم رد شناد حطـــس ياـقترا
000/0 15 17/1 17/4 .هقطنم یهایگ  01/1 32/1 

 طوبرم لئاـسم زا  رتـشیب  تخانـش تیوقت
000/0 88/13 06/1 06/4 هقطنم تظافح هب  91/0 21/1 

 27/1 07/1 000/0 38/22 17/1 17/4  یلک نیگنایم

 )1399( شهوژپ ياه هتفای :عبنم        
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 یطیحم تــسیز شرگن تیوقت ،هعلاطم دروم هیحان رد روت يامنهار يریــسفت و یــشزومآ ياهتیلاعف جیاتن زا یکی

 هدافتـسا هیوگ 6 زا ،نارگـشدرگ شرگن تیوقت رب یـشزومآ ياهتیلاعف ریثات نازیم شجنـس يارب .تـسا هدوب نارگـشدرگ
  ناگدننکدیزاب یطیحم تـسیز شرگن تیوقت بجوم دایز دح رد يریـسفت و یـشزومآ ياههمانرب یلک روط هب .تـسا هدـش
 دح زا رتالاب و 88/3 یطیحم تـسیز شرگن تیوقت نازیم یلک نیگنایم هک يروط هب .تـسا هدـش هعلاطم دروم هیحان رد
 کی زا رتمک يافلآ حطــس رد طــسوتم دح اب ار نآ رادانعم توافت ،يا هنومن کت یت نومزآ جیاتن و تــسا هدوب طــسوتم
 هیوگ نیرتمهم ،یطیحم تــسیز شرگن تیوقت هب طوبرم فلتخم ياه هیوگ نیب رد و دهدیم رارق دییات دروم دــصرد
 هیوگ نیرت تیمها مک و 2/4 نیگنایم اب هقطنم نیا ناگدنرپ و تاناویح یتمالـس صوـصخ رد ینارگن شیازفا هب طوبرم
  .تسا هدوب 91/3 نیگنایم اب هقطنم نیا رد هبذاج نیا دوجو هب رورغ ساسحا هب طوبرم

 
 تیوقت نازیم هب طوبرم ياه هیوگ زا کیره يارب يا هنومن کت یت نومزآ جیاتن و هبتر نیگنایم .3 لودج

 يریسفت و یشزومآ ياهتیلاعف هجیتن رد یطیحم تسیز شرگن
 اه هفلوم

Test value=3 
 نیگناـیم
 هبتر

 فالـتـخا
 نیگنایم

 رادــقــم
 یت

 حـطـــس
 يرادانعم

 دـــــح
  نییاپ

 الابدح

 نیا هجیتن رد تـسیز طیحم هب نداد تیمها
 25/1 92/0 000/0 08/13 08/1 08/4 رفس

 نیا رد هـبذاـج نیا دوجو هـب رورغ ساـــسحا
 09/1 73/0 000/0 06/10 91/0 91/3  هقطنم

  یـتـمالـــس صوـــصخ رد یـنارـگـن شـیازـفا
 35/1 05/1 000/0 90/15 2/1 2/4  هقطنم نیا ناگدنرپ و تاناویح

 تـسیز طیحم هب عجار طلغ ياهرواب حالـصا
 18/1 82/0 000/0 02/11 1 4 هقطنم نیا هب رفس هجیتن رد

 هب تبــسن يرت يدج تاــساــسحا تیوقت
 24/1 83/0 000/0 16/10 04/1 04/4  شحو تایح ظفح هب طوبرم لئاسم

 نم راتفر هک شرگن و ساــسحا نیا تیوقت
 06/1 69/0 000/0 35/9 88/0 88/3 .تسه تعیبط تالکشم لح هار زا یشخب

 15/1 89/0 000/0 34/15 02/1 02/4 )یلک نیگنایم( نیگنایم

 )1399( شهوژپ ياه هتفای :عبنم     
 

 تیاعر نازیم ،روت يامنهار يریـسفت -یـشزومآ ياهتیلاعف دمایپ صوـصخ رد مهم و يدیلک رایـسب ياهریغتم زا یکی    
 و یـشزومآ ياهتیلاعف هجیتن رد هطبار نیا رد .تـسا نارگـشدرگ يوـس زا تدمدنلب و تدم هاتوک یطیحم تـسیز ياهراتفر
 رد هک يروط هب .دنا هدرک تیاعر)#	𝑥  (3/80 = دایز دح رد  ار یطیحم تـسیز ياهراتفر  یلک روط هب نارگـشدرگ ، يریـسفت
 هداد رارق هجوت دروم  دایز دح رد ار روت يامنهار يوـس زا یطیحم تـسیز ياهرادـشه نارگـشدرگ ،رفـس نیح رد و تدم هاتوک
 هب .تـسا هدوب راذگریثات دایز دح رد اهنآ  یطیحم تـسیز تدمدنلب ياهراتفر رد ،يریـسفت -یـشزومآ ياهتیلاعف  نینچمه .دنا
 طیحم ظفح هب ار دوخ نامز زا یـشخب ،يریـسفت و یـشزومآ ياه همانرب هجیتن رد و رفـس نیا زا دعب  نارگـشدرگ هک يروط
 ییاهرفـس ای و هدومن يروآ عمج ار دوخ یگدنز لحم ياه هلابز هنابلطواد تروـص هب هک يروط هب .دنا هداد صاـصتخا تـسیز
 رد نارگـشدرگ زا یخرب ،نآ رب نوزفا .دنا هتـشاد اه هلابز يروآ عمج تهج رد يرتـشیب و شالت و یعـس دنا هتـشاد نآ زا دعب هک
  ياه نامزاـس هب  تـسیز طیحم ظفح تهج رد هنابلطواد تزوـص هب ار یلام کمک ،یـشزومآ تایبرجت بـسک و  رفـس نیا هجیتن
 .دنا هتشاد داهن مدرم
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 دیدزاب  راتفر هب طوبرم ياه هیوگ زا کیره يارب يا هنومن کت یت نومزآ جیاتن و هبتر نیگنایم  .4 لودج
 يریسفت و یشزومآ ياهتیلاعف هجیتن رد ناگدننک

 اه هفلوم
Test value=3 

 نیگناـیم
 هبتر

 فالـتـخا
 نیگنایم

 رادـقـم
 یت

 حـطـــس
 يرادانعم

 دـــــح
  نییاپ

 الابدح

 89/0 54/0 000/0 08/8 71/0 71/3   تسیز طیحم هب هنابلطواد ياه کمک

  یتـسیز طیحم لئاـسم صوـصخ رد نارگید اب ندرک تبحـص
 01/1 58/0 000/0 35/7 80/0 80/3 یطیحم تسیز ياهراتفر تیاعر و

 تـسیز ياهرادـشه هب تبـسن نارگـشدرگ راتفر تیاعر نازیم
 و رـس( تاناویح و ناگدنرپ صوـصخ رد روت يامنهار یطیحم
  )رفس نیح رد ... و اهنآ هب ندشن کیدزن ،دایز ندرکن ادص

89/3 89/0 84/8 000/0 69/0 09/1 

 تـسیز ياهرادـشه هب تبـسن نارگـشدرگ راتفر تیاعر نازیم
 هـلاـبز ياـهراـتفر تـیاـعر صوـــصخ رد روت ياـمنهار یطیحم
  رفس نیح رد نارگشدرگ ینکارپ

86/3 86/0 30/8 000/0 65/0 06/1 

 تـسیز ياهرادـشه هب تبـسن نارگـشدرگ راتفر تیاعر نازیم
 رد هقطنم یهایگ شـشوپ صوـصخ رد روت يامنهار یطیحم
 )نآدننام و ناتخرد ندرکن عطق( رفس نیح

82/3 82/0 92/7 000/0  61/0 02/1 

  تاناویح ،ناگدنرپ ندید بیـسآ بجوم هک ییاهراک زا زیهرپ
000/0 32/7 78/0 78/3  .دوش یم اهنآ تسیز طیحم و  57/0 98/0 

 تاـیبرجت و رفـــس نیا هـجیتن رد لزنم ياـههـلاـبز کـیکفت
000/0 09/8 72/0 72/3 یشزومآ  54/0 89/0 

 95/0 64/0 000/0 13/10 80/0 80/3 )یلک نیگنایم( نیگنایم

 )1399( شهوژپ ياه هتفای :عبنم        
 

 تــسیز شرگن تیوقت نازیم و شناد حطــس ياقترا ياهریغتم نیب هک تــسا نآ زا یکاح هعلاطم نیا ياه هتفای رگید زا
 نومزآ ساـسارب قوف ریغتم ود نیب یگتـسبمه بیرـض هک يروط هب تـسا هتـشاد دوجو رادانعم میقتـسم طابترا نارگـشدرگ یطیحم
 قوف ریغتم ود نیب یگتـسبمه نازیم و تـسا هدوب رادانعم دـصرد کی زا رتمک يافلآ حطـس رد و هدوب751/0 ،نوـسریپ یگتـسبمه
 رجنم روت يامنهار یشزومآ ياههمانرب هجیتن رد شناد حطـس ياقترا نیاربانب .دـشاب یم يوق دح رد هدمآ تـسدب بیرـض ساـسارب
 میقتـسم هطبار شناد حطـس ياقترا نینچمه .تـسا هدـش هلاکنایم هقطنم هب ناگدننک دیدزاب یطیحم تـسیز شرگن تیوقت هب
 بیرـض نازیم صوـصخ نیا رد تـسا هتـشاد رفـس دعب تدمدنلب و رفـس نیح ای تدم هاتوک یطیحم تـسیز راتفر اب ار يرادانعم
 ياهطبار رگنایب هدمآ تسدب یگتسبمه بیرض نازیم و تـسا هدوب رادانعم دـصرد کی زا رتمک يافلآ حطـس رد و 69/0 یگتـسبمه
 تبـسن اهنآ شرگن زا یعبات دناوت یم یطیحم تـسیز راتفر هکنیا هب هجوت اب رگید فرط زا .تـسا ریغتم ود نیا نیب دایز تدـش اب
 و یشزومآ ياه همانرب هجیتن رد شرگن تیوقت نازیم ياهریغتم نیب یگتسبمه نومزآ جیاتن اتسار نیا رد ،دشاب تسیز طیحم هب
 ریغتم ود نیب یگتـسبمه بیرـض نازیم هک يروط هب تـسا ریغتم ود نیا نیب طـسوتم تدـش اب میقتـسم هطبار زا یکاح ؛اهنآ راتفر

   .تسا هدوب رادانعم دصرد کی زا رتمک يافلآ حطس رد و 57/0
  

 یطیحم تسیز راتفر و شرگن ،شزومآ ياهریغتم نیب یگتسبمه .5 لودج
 نوـــمزآ عوـــن  ریغتم  ریغتم

 یگتسبمه
 بــیرـــض
 یگتسبمه

 تــــهــــج
 یگتسبمه

 يرادانعم حطس

 000/0 تبثم 751/0 نوسریپ شرگن شناد
نوسریپ راتفر شناد تبثم 57/0   000/0  
نوسریپ راتفر شرگن تبثم 69/0   000/0  
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 :يریگ هجیتن و ثحب           
 

 یمهم رایسب شخب ناونع هب یتغارف و یحیرفت ياهتیلاعف لوط رد تذل يارب نارگشدرگ يریگدای
 هب يریسفت و یشزومآ ياههمانرب ور نیا زا .دوش یم بوسحم مسیروتوکا هژیو هب يرگشدرگ تایبرجت زا
 و مهم رایسب شقن نارگشدرگ زیمآ تیقفوم تایبرجت و هدش كرد شزرا رد مهم رصانع زا یکی ناونع
  .دراد يدیلک

 نارگشدرگ شناد ءاقترا بجوم هقطنم نیا رد هدش هتفرگ راک هب ریسفت و یشزومآ ياههمانرب ؛شناد
 صوصخ نیا رد .تسا هدش هقطنم ناگدنرپ هنیمز رد صاخ روط هب و هلاکنایم هدش تظافح هقطنم دروم رد
 رد نارگشدرگ نینچمه .دندش انشآ ناگدنرپ دیدج ياه هنوگ زا یخرب اب ،یشزومآ ياههمانرب هجیتن رد
 ،یهایگ ششوپ عاونا دروم رد يدیدج تاعالطا  ،يریسفت و یشزومآ ياههمانرب هیارا و رفس نیا هجیتن
 هقطنم نآ مدرم گنهرف و یتسد عیانص ،هقطنم مدرم يداصتقا ياهتیلاعف ،يزایرد و يز یکشخ تاناویح
 تیمها زا هعلاطم دروم هیحان رد هقطنم تسیز طیحم ظفح هکنیا هب هجوت اب رگید يوس زا .دنا هدرک بسک
 تیمها صوصخ رد بلاطم هیارا هب شزومآ رد روت يامنهار ياههمانرب زا یکی ،تسا رادروخرب ییازسب
 رد یطیحم تسیز ياهرادشه و نآ یطیحم تسیز ياهشلاچ ،هدش تظافح هقطنم نیا یطیحم تسیز
 کیدزن هوحن هنومن روط هب هقطنم تسیز طیحم زا تظافح تهج رد ییاهتراهم نداد دای و رفس نیح
 نیا یشزومآ ياههمانرب جیاتن ،نارگشدرگ هاگدید زا .دشاب یم نآ دننام و دیدزاب نیح رد ناگدنرپ هب ندش
 رد هک .تسا هدش هقطنم تسیز طیحم صوصخ رد نارگشدرگ تراهم و شناد حطس ياقترا بجوم رفس
 ،2000 لاس رد شوتنلک و لازناچس ،دنلزنییوک زا ناشتاعلاطم رد 1998 لاس رد دورب و رلیو صوصخ نیا
 یکال  ،ایلارتسا يایروتکیو هدش تظافح هقطنم رد 2002 لاس رد ،گنارتسمرآ و رلیاو ،وگاتوا هریزج هبش زا
 ریازج زا 2008 لاس رد ماه و لواپ ،اکیرما هدحتم تالایا یتمسوی یلم كراپ زا 2004 لاس  رد  ماه و
 .دندیسر هجیتن نیمه هب زین رداوکا سوگاپالاگ

 شرگن ،يریسفت و یشزومآ ياههمانرب هجیتن رد هک تسا نیا قیقحت نیا جیاتن رگید زا ؛شرگن
 ياههمانرب هجیتن رد و رفس نیا زا دعب هکيروط هب .تسا هدش تیوقت دایز دح رد نارگشدرگ یطیحم تسیز
 و ناگدنرپ یتمالس زا اهنآ ینارگن ،هلاکنایم هدش تظافح هقطنم تیمها زا ندش هاگآ و يریسفت و یشزومآ
 .دنا هدرک ادیپ تیساسح ،هقطنم نیا تسیز طیحم ظفح هب تبسن یلکروط هب و هدش رتشیب هقطنم تاناویح
 یشزومآ ياههمانرب ریثات رب ینبم ایلارتسا دنلزنییوک زا )2004( ناراکمه و سیام تاعلاطم اب جیاتن نیا هک
   .تسا وسمه تسیز طیحم ظفح هب تبسن يرتيوق ساسحا داجیا رد نارگشدرگ هب يریسفت و

 ،نارگشدرگ هب هدش هیارا يریسفت –یشزومآ ياههمانرب تبثم و بولطم ياهدمایپ رگید زا ؛راتفر
 هطبار نیا رد .دشاب یم )رفس زا دعب( تدم دنلب و )رفس نیح رد( تدم هاتوک یطیحم تسیز تبثم ياهراتفر
 يوس زا هدش هیارا یطیحم تسیز ياهرادشه رفس نیح رد نارگشدرگ ،یشزومآ ياهتیلاعف نیا هجیتن رد
 هقطنم تسیز طیحم زا تظافح ياهراک رد اهنآ هک يروط هب .دنا هدرک تیاعر دایز دح رد ار روت يامنهار
 هدومن شقن يافیا هنابلطواد تروص هب و رفس نیح رد هقطنم نیا هلابز يروآ عمج رد هنومن روط هب هلاکنایم
 رد لوئسم دنورهش کی ناونع هب هک يوحن هب تسا هتشاد موادت زین رفس نیا زا دعب راتفر نیا یتح .دنا
 هوالع .دنا هتشاد هنالاعف تکراشم دایز دح ات ناشیگدنز لحم یطیحم تسیز ياههمانرب رد زین تدمدنلب
 ظفح هب ار دوخ یلام عبانم زا یشخب اهنآ هک تسا نآ رگنایب نارگشدرگ زا یخرب اب هبحاصم جیاتن نآ رب
 بسک یشزومآ هبرجت و رفس نیا جیاتن دروم رد ناگدننک دیدزاب نینچمه .دنا هداد صاصتخا تسیز طیحم
 ياهراتفر تیاعر هب قیوشت ار اهنآ و دنا هدرک تبحص نارگید اب تسیز طیحم ظفح و ناگدنرپ دروم رد هدش
 روشک زا ناشتاعلاطم رد 2014 لاس رد سمراه و زبوکاج هطبار نیا رد .دناهدرک یطیحم تسیز هنالوئسم
   .دندیسر هجیتن نیمه هب زین ایناپسا

 ياههمانرب هجیتن رد شناد حطس ياقترا هک درک نایب ناوتیم توق اب جیاتن نیارب هیکت اب نیاربانب
 رد ار ناگدننک دیدزاب تدم دنلب و تدم هاتوک یطیحم تسیز راتفر و شرگن رییغت  ،هقطنم نیا رد یشزومآ
 و یطیحم تسیز شرگن تیوقت ياهریغتم اب شناد حطس ياقترا ریغتم نیب هک يروط هب .تسا هتشاد یپ
 .تسا هتشاد دوجو رادانعم منیقتسم یگتسبمه   یطیحم تسیز تدمدنلب و تدمهاتوک تبثم ياهراتفر
 اب يرادانعم میقتسم یگتسبمه یشزومآ ياههمانرب هجیتن رد یطیحم تسیز شرگن تیوقت نآ رب نوزفا
 اهنآ دهعت و يدنم هقالع نینچمه .تسا هتشاد نارگشدرگ رفس دعب و رفس نیح یطیحم تسیز ياهراتفر
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 طیحم هب دهعت و هقالع ياراد ،رفس نیا زا لبق ،دنراد ناعذا هک دنچ ره ،تسا هدش رتشیب تسیز طیحم هب
 تسا نیا رد مهم هتکن .تسا هدش رتشیب اهنآ دهعت و يدنمقالع نازیم رفس نیا زا دعب اما دنا هدوب تسیز
 تسیز راتفر و شرگن ،شناد ،هناگ هس ياههفلوم رب يریسفت -یشزومآ ياهتیلاعف يراذگرثا نازیم هک
 شناد حطس ياقترا رد یشزومآ ياهتیلاعف ریثات نیرتشیب هک يا هنوگ هب .تسا هدوبن ناسکی یطیحم
 شرگن رد رییغت هب رجنم ،یهاگآ شیازفا هشیمه اریز تسا لوبق لباق يدودح ات رما نیا و دوشیم هدهاشم
 زا شناد حطس نیگنایم هک تسا دوهشم رما نیا زین شهوژپ نیا رد ،دوب دهاوخن نازیم کی هب راتفر و
 تسا نآ رگنایب شهوژپ یلک جیاتن .)4و3،2 لوادج .ك.ر( تسا هدوب رتالاب راتفر و شرگن حطس نیگنایم
 دوبهب و یطیحم تسیز ياه شرگن تیوقت ،شناد حطس ياقترا رد يریسفت و یشزومآ ياههمانرب هک
 نیاربانب .تسا هتشاد یمهم رایسب شقن نارگشدرگ یطیحم تسیز تدمدنلب و تدم هاتوک تبثم ياهراتفر
 لیذ رد تاداهنشیپ زا یخرب ،تایبرجت تیفیک ياقترا رد يریسفت یشزومآ ياهتیلاعف تیمها هب هجوت اب
 :دوش یم هیارا

 رتشیب تظافح يارب يرگن هدنرپ و يرگشدرگ روما رد اهنآ نداد تکراشم و یموب و یلحم مدرم شزومآ -
 .هقطنم

 
 .هلاکنایم هقطنم يرگشدرگ روت يارب یموب یصصخت يامنهار ندرک تیبرت -
  .هاگآ و هدید شزومآ یموب و یلحم يامنهار زا هدافتسا هب يرگشدرگ ياهروت ندرک مزلم -
 .اهنآ یهاگآ و شناد حطس تیوقت تهج رد هقطنم نیا روت نایامنهار يارب یشزومآ ياههاگراک يرازگرب  -

  هب رفس دصق هک ینارگشدرگ هب یترفاسم ياهسناژآ ناریدم يوس زا یطیحم تسیز تاعالطا هیارا  -
 .دنراد ار هقطنم نیا
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Evaluating tourists' views on the effectiveness of educational-
interpretive programs in the Miankaleh protected area 

 
Naser Aligholizadeh Firouzjaie49, Framrz Barimani50, Elham Hakimian51 

 
Abstrat 
 
 The purpose of this study is to identify and explain the effectiveness of 
educational and interpretive programs offered to tourists in the Miankaleh 
Protected Area. The method of this research is descriptive-analytical based on 
survey. The method of data collection was through questionnaires and 
interviews. The statistical population of this study includes tourists who 
visited Miankaleh region in the form of tours in autumn and winter and 
benefited from educational and commentary programs. Also, based on the 
Cochran sampling formula, the sample size was 250 tourists and the sampling 
method in this study was simple random. The collected data were analyzed by 
one-sample t-test and correlation statistical tests. The results of this study 
indicate that the training and interpretation services provided to tourists by the 
local tour guide have a favorable effect on knowledge, attitude and short 
behavior. It has had a long-term and long-term environmental environment for 
tourists, so that the one-sample t-test confirms the average above the average 
of the above variables and its significant difference with the average, at the 
alpha level of less than 5%. . On the other hand, there was a significant direct 
correlation between the variables of knowledge promotion, strengthening 
environmental attitudes and environmental behaviors of tourists. Therefore, 
the educational and interpretive programs provided by the tour guide have 
played a very important role in improving the level of knowledge, 
strengthening environmental attitudes and positive short-term and long-term 
environmental behaviors. 
Keywords: educational and interpretive programs- knowledge- attitude-
behavior- tourists- Miankaleh region. 
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