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 هديکچ
  ار ...و اتهشيوگ ،اهنيمزرس ،ماوقا ،اهگنهرف رگيد اب ناهج فلتخم للم ييانشآ تابجوم ًايوا هك رظن نآ زا يرگشدرگ هزورما    
     زا يتكي .تتسا هتتفاي يداتيز تيمها ،دوشيم بوسحم زرا و دمآرد نيمأت عبنم كي ناونع هب يداصتقا رظن زا ًاايناث و ديامنيم مهارف
  نيرتت   متهم هتلمج زا .دوتش يتم «يگنهرف يرگشدرگ» يريگلكش دجوم هك تسا يگنهرف ياههبذاج ،يرگشدرگ هعسوت ياههنيمز
   ،هتقطنم رته صاخ موسر و بادآ و گنهرف ،يرامعم ،اههزوم ،يخيرات نكاما هب ناوتيم يگنهرف يرگشدرگ يريگلكش ياههنيمز
   ناوارتف ياته   هتبذاج زا يرادروتخرب رتب هوالع ،ناردنزام ناتسا  .درك هراشا ...و يتسدعيانص ،كاشوپ ،كاروخ ،يلحم يقيسوم ريظن
 ،اههعقب رامشيب دوجو .تسا هدنامن ديصنيب زين «يگنهرف ياههبذاج» زا دوخ ينغ گنهرف و يخيرات تمدق نتشاد اب ،يتسيروتوكا
   دتجوم يدرتگتعيبط رب هوالع ،ناتسا نيا صاخ مسارم و درف هب رصحنم موسر و بادآ و گنهرف رانك رد نيدايم و يميدق ياهانب
   ،يخيراتت ياته   هتنيمز تخانتش نمتض ات تسا نآ لابند هب قيقحت نيا .تسا هدش ناتسا نيا رد زين «يگنهرف يرگشدرگ» يريگلكش
 يياسانش زين و هقطنم يرگشدرگ هعسوت رد يگنهرف و يخيرات ياههبذاج هاگياج نييعت نينچمه ،ناتسا نيا موسر و بادآ و گنهرف
    هعتسوت دوتبهب و يرادرتب    هرتهب يارتب ار مزي ياتهراكهار ،اته  هتبذاج نتيا زا يريگهرهب اب طابترا رد ،دوجوم عناوم و تالكشم نايب و
          تخانتش روتظنم هتب ،هوالتع هتب .تتسا كرادتم و دانتسا هتعلاطم و ياهناخباتك ،شهوژپ نيا شور .ديامن هئارا ناتسا نيا يرگشدرگ
 نارگشدرگ زا يناديم همانشسرپ ليمكت هب ،يگنهرف و يخيرات هنيمز رد صوصخ هب ،يرگشدرگ هنيمز رد دوجوم تاناكما و تيعضو
 و يخيرات ياههبذاج اب ييانشآ مدع تلع هب نارگشدرگ زا ييياب رايسب دصرد هك دهديم ناشن هتفاي هيلوا جياتن .تسا هدش هتخادرپ
    رتكیت نادتقف و يناتسر    عالتطا مدتع ،يتماتقا تاتناكما دوبمك .دنرادارناتسا نيا رد هتعاس دنچ يتماقا دلغا ،ناردنزام ناتسا يگنهرف
   تالكتشم زا (مزي ياته    تخاتسريز نادتقف و يتگنهرف يرگتشدرگ ،يدرگتعيبط) ناتسا نيا يرگشدرگ راتخاس ميظنت رد مجسنم
 .ديآيم رامش هب هقطنم يگنهرف يرگشدرگ
 
 ناردنزام ،موسر و بادآ ،گنهرف ،خیرات ،یرگشدرگ :یديلك تاملك

 

                                                           
 zandmoghadamm@ yahoo.com (لوئسم هدنسیون)  دقم دنز اضر دمحم -1



 1313 ناتسبات ،موس هرامش ،مراهچ لاس ،هدنیآ زادنا مشچ و یرگشدرگ همانلصف 21

 همدقم
   و نیمزرًاس نًایا یلاها هک ،دوشیمن دودحم یلحم  یاقو هب اهنت رزخ یایرد لحاوس و ناریا لامش نانکاس تشاگرس
  یاًاه    تًاموکح راًاب رًایز زًاگره هّلطخ نیا نامدرم .دنا هدوب ناریا و  السا خیرات رد یرایسب تالوحت أشنم اهنآ تامادقا
   یًاگدازآ هًایحور هک دندومن ظفح هراومه ار دوخ لالقتسا و دنتفرن یناساس و یناکشا ،یکولس ،شنماخه ،دام یناتساب
   ود تدًام هًاب ،ناریا هب  السا دورو و بارعا هلمح نامز زا .دشابیم رما نیا لیالد زا شرویغ نامدرم یبلطلالقتسا و
     تاًایح زاًاغآ زا ناردًانزام نیمزرًاس .دندیزرو رارصا دوخ یناتساب نید رب و دنتفریاپن ار  السا ناریا لامش یلاها نرق
 هب ار نآ خیرات ناوتیم تالوحت نیا  اسا رب هک تسا هدناراگ رس زا ار یرایسب تالوحت و ثداوح زورما هب ات دوخ
 :دومن میسقت هرود راهچ
 ناریا تالف هب ییایرآ  اوقا دورو ات ناسنا تنوکس زاغآ زا ًا 1
 ناریا هب ناملسم بارعا شزات ات ناریا تالف هب اهییایرآدوروزا ًا 5
 نایوفص ندمآرب ات نایناساس ناتفارب زا ًا 8
 زورما هب ات نایوفص یتنطلس ورملق هب قاحلا زا ًا 4
   روًالبتم نیمزرًاس نیا نامدرم صاخ مسارم و اهیراوگوس ،اهنشج ،اهنییآ ، وسر و بادآ رد نهک خیرات نیا یّللجت 
  راًابرپ گنهرف زا یاهشوگ اهنت یموب یرامعم و كاشوپ ،كاروخ ،یلحم یاهیزاب ،یموب یقیسوم هوالع هب .تسا هدش
 .تسا هداهن انب ار رخاف یندمت هک دراد نیمزرس نیا تمدق و یگنیرید رد هشیرو و تسا هقطنم نیا
   و رگًاشدرگ باًاج تابجوم دناوتیم ،تسا ناگدنیآ و ام هیامرس و ناگتشاگ راگدای هک یگنهرف دنمشزرا ثاریم نیا
 .دروآ مهارف ار ناتسا یگنهرف یرگشدرگ هعسوت
        و هیامرًاس تروًاص هًاب هًاک تًاسا یداًامتم یاًاهلسن یرکف مکارت و تشابنا لصاح ،یونعم و یدام یگنهرف ثاریم
 .دوشیم هدافتسا نآ زا یدعب یاهتکرح هیامتسد
 هلأسم حرط
    یندًانام داًای هًاب و باّلاج ،بلاج نارگشدرگ و نانامهم یارب هشیمه نآ عونت و توافت تلع هب نابزیم هعماج گنهرف 
   لًاماوع زا یًاکی .دیامن یم تخاونکی و مه هب هیبش اج همه ،دهدیم لکش ار اهزیامت هک اهگنهرف نیا زا ریغ و تسا
  نکاًاما لماش و دوشیم دای «یگنهرف یاههبذاج»  ان اب نآ زا هک تسا نابزیم هعماج یلحم گنهرف ،یرگشدرگ هعسوت
-  هًابذاج زا یرادروًاخرب رب هوالع ناردنزام ناتسا .تسا هقطنم صاخ  وسر و بادآ و گنهرف ،یخیرات نکاما ،یبهام
  و تًاسا هدنامن بیصنیب مه یگنهرف یاههبذاج زا ،ینغ گنهرف و یخیرات تمدق نتشاد اب ،یتسیروتوکا ناوارف یاه
 .دروآ مهارف ار هقطنم یگنهرف یرگشدرگ زاسهنیمز دناوتیم لماوع نیا عومجم
  اًاههبذاج نیا شقن ،ناردنزام ناتسا  وسر و بادآ و یگنهرف ،یخیرات یاههنیمز تخانش ،قیقحت نیا رد یلصا فده 
     یًاسررب قًایقحت نًایا رد هًاک یتال اؤًاس نیرتمهم .تسا  زال یاهراکهار هئارا و تالکشم یسررب ،رگشدرگ باج رد
   یرگًاشدرگ تالکًاشم ؟دنمادک ناتسا یبهام و یگنهرف ،یخیرات یاههبذاج نیرتمهم :تسا حرش نیا هب ،دش دهاوخ
 ؟دراد دوجو تالکشم نیا  فر یارب ییاهراکهار هچ تیاهن رد و تسا ییاهشخب هچ رد  اتدمع یگنهرف
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 قیقحت شور
  زًاین و یاهناخباتک هعلاطم قیرط زا یگنهرف شزرا یاراد نکاما و اهتخاسریز تیعضو زا تاعالطا و رامآ یروآ مج
       یًاسررب و دوًاجوم تالًاضعم ،تاًاناکما تیعًاضو یًاسررب یارب نینچمه ،طوبرم یاهنامزاس كرادم و دانسا هعلاطم
 .تسا هدش هتخادرپ نارگشدرگ زا همانشسرپ لیمکت هب اهراکهار
 قیقحت تایضرف
 نارفاسم لابقتسا  دع ،هجیتن رد و اهنآ ندنام هتخانشان ثعاب ،یگنهرف یاه هبذاج یفرعم یارب یناسر عالطا فعض-1
 .تسا
 .تسا ناتسا نیا زا نارگشدرگ لابقتسا  دع رگید لیلد... و لقن و لمح ،یتماقا ،یهافر تاناکما دوبمک-5
 قیقحت ترورض
      یارًاب یزرواًاشک شًاخب یناوتاًان زًاین و تعنص شخب ندوبن لاعف و نآ یتیعمج مکارت ،ناتسا مک تعسو هب هجوت اب 
 یرورض یگنهرف یرگشدرگ قنور یارب یزیرهمانرب ،ناتسا نیا رد یراکیب ندوب الاب هجیتن رد و یناسنا یورین باج
 .دسریم رظن هب

 قیقحت یناکم ورملق  
 58   نیًاب ناتًاسا نیا .دهد یملیکشت ارروشک لکتحاسم دصرد 14/1  برمرتمولیک 4/15785 تحاسماب ناردنزام ناتسا 
    زا یقرًاش لوًاط هًاقیقد 01 و  هًاجرد 45 ات هقیقد 48 و هجرد 05 و یلامش ضرع هقیقد 58 و 18 ات هقیقد 74 و هجرد
   ،نانمًاس و نیوزًاق ،نارهت یاهناتسا نآ یبونج زرم ،رزخ یایرد نآ یلامش زرم .تسا هتفرگ رارق چیونیرگراهنلا فصن
 دشاب یم ناتسلگ ناتسا نآ یقرش زرم و نالیگ ناتسا نآ یبرغ زرم

 
 ناردنزام یخیرات هنیشیپ
   هًاینبا دًاهد    یًامن هزاًاجا نآ یًامیلقا  ضو  اساسا و تسین تسد رد یدایز عالطا ناردنزام ناتسا یناتساب خیرات هرابرد 
   یًاتحو هدًاماین تسد هب  السا زا لبق راودا زا یربتعم راثآ ناردنزام یلحاس یاه هگلجرد .دننامب رادیاپ یرامعم راثآو
 .تسا هدنامن اجب یراگدای یراس و لمآ زج هب مه (ملیدو ناتسربط ناهاشداپ   هرود)  السا ردص ربتعم یاهرهش زا
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    رارًاق نایًاشنماخه ناًامرفریز  ا    رهاًاظ اهتدًام زا سًاپ دًایدج نانکاس ،نایموب ترجاهم و مجاهم یاه ییایرآ هبلغ زادعب 
  هکدًاسر یم رظن هب و تسا هدمآ رگراوخشزپ اتسوا رد و یگراوختشپ  ان هب ناردنزام نیمزرس نوتسیب هبیتکرد .دنتفرگ
   و دًانواب لآ ،نانابًاسوداپ ی اًاه  هلًاسلس زا ن  اناملًاسم تاًاحوتف  اًاب نامز مه .تسا هدوب نایناکشا ورملق وزج ناردنزام
  ناًاخروم .دنا هتشاد یبسن لالقتسا و دنا هدرک یم تموکح نآزا یتمسق ای ناتسربط رد هک تسا هدش هدرب  ان نایبایسارفا
 یرمق یرجه 08 لاسرد ناًاگدنسیون زا یا هدع لوق هب انب .دنرادنرظن تدحو ناتسربط هب نیملسم  هلمح نیلوا  هرابرد
           لحاوًاس  اجنارًاس و دًامآرب ناتًاسربط حتًاف ددًاصرد هًافوک مکاًاح صاًاع نب دعس راب نیلوا ًا نامثع تفالخ نامز ًا
 .دروآرد دوخ فرصت هب ار دنوامد و نایور ،ناتسربط
  هًاب     رًاس برًاع  اًاکح هًایلع ناتسربط یلاها ،هیما - یًانب ْههفیلخ نیرخآ (ق .ًاه 151 ًا  581) دمحم نب ناورم نامزرد 
     یو نالماًاع زا یًاکی ًا یًاسابع هفیلخ نیلوا (ق .ًاه 581 ًا  181) حافس  ابعلاوبا تفالخ    هرود رد .دنتشادرب شروش
     روًاصنم رفعجوًابا تًافالخ ًا ْههرود رد نکیل ،دمآرانک ارادم و حلص قیرط زا هفطنم نآ یلاها اب و دش ناتسربط راپسهر
    اجنارًاس .دنتًاشادرب شرو      ًاش هًاًاب رًاس راًاب نیمدًانچ یارًاب ناتسربط  درم یسابع هفیلخ نیمود (ق .ًاه 181 - 151)
      طخاًاب یتاکوکًاسم ،قباًاس دًاننام ناتًاسربط نیمزرس رد زین نآزا دعب یلو هدمآرد بارعا تعاطا تحت  الماک ناتسربط
 .درک سیسأت ناتسربط رد یلقتسم هلسلس زمره دادنو یرمق یرجه 711 لاسرد  اجنارس .دش برض یولهپ
      و نایناماًاس و فرًاط کًای زا هًایوب لآ و راًایز لآ   هلًاسل  س شکمًاشک نادًایم ناتسربط ،یرجه مجنپ و  راهچ نرقرد 
   ،یرًامق یرًاجه 154    لاًاسرد .دوبراًایز لآ یاوًاما هرادا تحت ناتسربط تاقوا بلغا ،دوب هدش رگید فرطزا نایونزغ
    یلاًاها هًاب یداًایز یلام و یناج تاراسخ و تامدص و دش ناتسربط دراو ناگرگ قیرط زا یوًاًاًانزغ دوًاًاعسم ناطلس
  ناتًاسربط و ناگرگ هب یقوجلس هلسلس سسؤم لوا لرغط هک دوب هدشن میمرت اه هبارخ نیا زونه .دروآ دراو ناماس نآ
 و    داًاتفا هاًاشمزراوخ دًامحم ناطلس تسد هب هماج دوبک هلمجزا ناتسربط یرمق یرجه 101 لاس رد و دش رو هلمح
 .دندش ریسا هاشمزراوخ دمحم ناطلس تسد هب شنادنزرف و هماجدوبک نیدلا نکر  ان هب هماجدوبک دیهپسا
  ناطلًاس هاگیاج هب ار نالوغم ،نیدلا نکر ،درک یم رارًاًاف لوغم نایهاپس اب دربن زا هاشمزراوخ دمحم ناطلس هک ینامز 
       طًاسوت  اجنارًاس و دیًاسر هًاماج دوًابک تًاموکح هب نالوغم فرط زا ،یتمدخ شوخ نیا رثا هب و درک تیاده دمحم
     زا هزاًاجا بًاسک اًاب یشعرم ًا تاداًاًاًاًاس ،رومیتریما تشاگرد زا دعب .دش هدیچرب زین اهنآ ینارمکح طاسب نایرومیت
 .دندرک تنطلس یحاون نیا رازگ جاب ناونع هب و دنتشگرب ناردنزام هب (ق .ًاه 701 – 051) ازریم ررهاش
 طاسب ندش هدیچربزا سپ .تفر نیب زا یشعرم تاداس تردق یلک روط هب لوا  ابع هاش تنطلس نامز رد  اجنارس 
     اًابع هاًاش تراًاظن تحت هقطنم نیا ،تشاد همادا یرمق یرجه 1001 لاس ات هک ناتسربط یفیاوطلا كولم تموکح
  اًای و راکش ناونع هب تارک هب لاس ره لوط رد یوفص ناهاش .تفرگ رارق نیمأت یوفص هلسلس یدعب نیطالس و لوا
 .دندرک یمرفس هقطنم نیا هب تحارتسا تهج دابآ حرف ثادًاحا زا سپ
      یزاًاس یتًاشک هًاناخراک کًای ناردًانزام  رد ،اًاه  ور و یلامش نانمشد هژیو هب نانمشد اب هلباقم یارب راشفا هاشردان 
  زًایگنا لد و       اًابیز و زبًاس رًاًاس هًاقطنم هًاب ،راًاجاق هاش یلعحتف هرود زا .دوزفا هقطنم رتشیب هچره قنور هب و درکریاد
  و اًاه   هار رًایمعت روتسد رفسود یط هاش نیدلارصان و هدیدرگ هجوت یحیرفت ًا یتحارتسا هقطنم کی ناونع هب ،ناردنزام
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     یطاًابترا یاًاههار زا روًاشک قطاًانم   ریاًاس دًاننام ناردنزام هقطنم یولهپ تنطلس نارود رد .درک رداص ار اهارسناوراک
    لًاحم ،نارًاهت هًاب شا  یًاکی    دزن اًاببز یاهزادًانا مًاشچ ،لدًاتعم یاوهو بآ و یطیحم طیارش تلع هب و دش رادروخرب
 .دش روشک  درم مظعا تمسق حیرفت و تحارتسا

 ناردنزام مان هیمست هجو
   هًاک هدًامآ خیرات رد .دنناد یم ‹‹ژد ››ینعم هب ‹‹زام ›› هملک زا ار ناردنزام هژاو هشیر ،ناگدنسیون و ناخروم زا یا هدع 
      نًایا  اًاسح طاًاقن رد بارًاعا ذوًافن زا یریگولج یارب ،ناتسربط فورعم رادرس ‹‹ نراق نب رایزام ›› نامرف هب  درم
   شرازًاگ هًاب .دنتخانش یم ‹‹نآرد ژد ›› ینعم هب (نآردنا + زام) تروص هب ار ناردنزام و دنتخادرپ ژد ثادحا هب هقطنم
 .تسا هدوب ‹‹ زوم هوک نورد ›› تیالو ینعی ‹‹نوردنازوم ›› لصا رد ناردنزام ‹‹ رایدنفسا نبا ››
   دوًاخ یادخ زا  ار  دوخ  ان ،رجاهم  یاه ییایرآ  تنوکس لحم ،ناردنزام هک تسین دیعب :دسیون یم یرانک  یزاجح
  هًاب ‹‹ زاًام ›› . دوًاش  یًام  لیکًاشت ‹‹ ردًانیا ›› و ‹‹ زاًام ››  ءزًاج   ود زا ناردًانزام  تروص نیا رد .دشاب هتفرگ ‹‹ردنیا ››
      زًاج ود نًایا عوًامجم .دوًاب ناًانآ   یادًاخ    اًان زًاین ،(Indar ) ردنیا و ،گرزب ینعم هب  یزم ،یهم ،اهل ،زم یاهتروص 
 .دنک یم هدافا ار ‹‹ادخ نیمزرس ›› ای ‹‹ نایادخ نیمزرس›› ناردنزام ای ناردنازام ظفلت رد و ‹‹ گرزب یادخ››

 ناردنزام ناتسا یگنهرف یاههبذاج

    اوًاقا یگدًانز هویش زا یبلاطم ،دناوخب ارف دوخ یوس هب ار وا دناوتب و دشاب بااج و بلاج رگشدرگ یارب هچنآ ره 
      اًامت لماًاش یًاگنهرف یاًاههبذاج .تسا یگنهرف هبذاج ،دیوگ زاب وا یارب ار خیرات زا یاهشوگ ای دزومایب وا هب رگید
     هًاضرع یعوًان هًاب اًای داد شیامن ،دید ار نآ ناوتیم هک تسا روشک ره گنهرف یمسر و ینوریب یاهرولبت و اهیّللجت
 .درک
   تًاسا ...و یراًامعم ،اههزوم ،یخیرات نکاما لماش یدام یگنهرف یاههبذاج ؛یونعم ای دنایدام ای یگنهرف یاههبذاج 
  یتًاسد     یانًاص و هًاماع گًانهرف ،یًاشاقن ،تایبدا ،رعش ،یقیسوم ،یشیامن یاهرنه لماش یونعم یگنهرف یاههبذاج و
 .تسا
 ناردنزام ناتسا رد یدام یگنهرف یاههبذاج (فلا

 تسا هدش هدروآ ناردنزام یخیرات راثآ زا ییاه هنومن راصتخا هب (1) لودج رد :یخیرات یاه هبذاج
 ناردنزام یخیرات راثآ زا ییاه هنومن :(1) لودج

 فیدر انب مان ییایفارلج تیعقوم تمدق

 دجاسم

 1 لمآ  ماج دجسم لمآ هیراجاق

 5 املعلا دیس دجسم لباب هیراجاق

 8 دعسا ریما دجسم رهشهب هیراجاق

 4 دورلای رازاب دجسم رون هیراجاق

 لمآ هیراجاق
 

 5 نادیم هزبس دجسم

 1 کلیت دجسم یراس هیراجاق

 7 هیقر دجسم رون هیراجاق

 1 دابآ حرف  ماج دجسم یراس یمالسا هیلوا نورق

 1 یتکزماگزد دجسم رسمار هیراجاق
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 01 گرزب ریما هعقب دجسم یراس هیوفص

 رباقم

 1 نیدلادجم ألم هعقب یراس یمالسا – یخیرات

 5 تسرس دبنگ لباب ق.ه 1 نرق

 8 گرزب ریم هعقب لمآ هیوفص

 4 ولاب هاش هدازماما هوکداوس ق.ه 1 نرق

 5 برطا هدازماما اکن ق.ه 1 نرق

 1 ایرکز هعقب رهشون ق.ه 1 نرق

 7 میهاربا هدازماما لمآ ق.ه 1 نرق

 عالق

 1 رتخد هعلق  ولاچ یناساس

 فیدر انب مان ییایفارلج تیعقوم تمدق

 5 نیشن هاش هعلق رسمار یمالسا – یخیرات

 8 نایاپ هعلق هاگولگ یناساس

 4 رد لهچ هعلق هوکداوس ق.ه 7 و 1 نرق

 5 هعلق دالوپ رون یقوجلس

 1 نمهب کلم هعلق لمآ هیوفص

 7 تشدورآ هعلق لمآ ق.ه 1 نرق

 1 هوکرام هعلق رسمار یمالسا – یخیرات

 اه یلصم .ایاکت .هینیسح

 1 یناخ  ابع هینیسح یراس هیراجاق

 5 یکزیب هیکت رابیوج هیراجاق

 8 دابآ یلع هیکت رسلباب هیراجاق

 4 لمآ هینیسح لما هیراجاق

 5 تشدناهاش هیکت لمآ هیراجاق

 1 اوید هینیسح لباب هیراجاق

 7 یحرف هینیسح رهشهب هیراجاق

 8 الکبرقم هیکت لباب هیراجاق

 اه لپ

 1 شکلاچ لپ نباکنت هیراجاق

 5 بآود لپ  ولاچ یولهپ

 8 یزلف لپ لمآ یولهپ

 4 لپ اجیک لمآ هیراجاق

 5 نجت لپ یراس یولهپ

 1 ولاب لپ هوکداوس هیوفص

 7 کسرو لپ هوکداوس یولهپ

 1 رساپل لپ نباکنت نباکنت

 هپت

 1 یمیرال نید هپت رابیوج  .ق 1 هرازه

 5 رس هتفچ نید هپت رابیوج خیرات زا شیپ

 8 قلاخلادبع خیش هپت رهشهب خیرات زا شیپ

 4 هپت رهوگ رهشهب یمالسا – یخیرات

 5 هتوس هپت رسلباب هیراجاق

 1 یتک دمحا هپت لباب  .ق 1 هرازه

 7 دیفس گنت هپت لمآ هیوفص

 1 هپت رضخ اکن یمالسا – یخیرات

 1 هپت زبس یراس  .ق 1 هرازه

 هطوحم
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 1 رس رابنا یناتساب هطوحم رابیوج یمالسا – یخیرات

 5 ناگنلپ هعلق یخیرات هطوحم رهشهب یمالسا – یخیرات

 8 دابآ  ابع هطوحم رهشهب هیوفص

 4 رس هروک هطوحم نباکنت یمالسا – یخیرات

 5 چن یخیرات هطوحم رون هیراجاق

 1 دابآ حرف هطوحم یراس هیوفص

 7 بسن ناجاقآ هطوحم لباب هیراجاق

 1 رس لهچ هطوحم یراس یناساس

 راغ

 1 دنبرمک و وتوه راغ رهشهب خیرات زا شیپ

 5 ناشیمک راغ اکن یگنس نایم

 8  الک متسر یاهراغ رهشهب خیرات زا شیپ

 4 دیشروخ دبهپسا راغ هوکداوس خیراتزا شیپ

 فیدر انب مان ییایفارلج تیعقوم تمدق

 5 کلچ یقرش راغ رهشون خیراتزا شیپ

 جرب

 1 یناب هدید جرب لباب یولهپ

 5 تکسر جب یراس ق.ه 5 نرق

 8 میجال جرب هوک داوس ق.ه 5 نرق

 ه دکشتآ

 1 لمآ هدکشتآ لمآ ق.ه 1 نرق

 5 ناسوک هدکشتآ رهشهب یمالسا هیلوا نورق

 رافناقس

 1 رادل رافناقس لباب هیراجاق

 5 نیزج رافناقس رسلباب هیراجاق

 8 هدلچک رافناقس رون هیراجاق

 4 تشطروا رافناقس دابآ دومحم هیراجاق

 5 لپارفا رافناقس رهشمئاق هیراجاق

 سرادم

 1 دهاش هسردم رسلباب یولهپ

 5 سجرن هسردم رسلباب یولهپ

 8  اصمص هسردم رهشمئاق هیراجاق

 4 یماصتعا نیورپ هسردم  ولاچ یولهپ

 رابنا بآ

 1 یدهم ازریم رابنا بآ یراس هیراشفا

 5 رالک دیس رابنا بآ رون هیراجاق

 8 برطا رابنا بآ اکن هیراجاق

 4 ون رابنا بآ یراس هیراجاق

 اه مامح

 1 مظعا ردص  امح رون هیراجاق

 5 یمیدق  امح لباب هیراجاق

 8 کلیت  امح یراس هیراجاق

 4 یریزو  امح یراس هیراجاق

 5 هتوس  امح رسلباب هیراجاق

 1 تشد وهآ  امح رون هیراجاق

 7 نادمر  امح هاگولگ هیراجاق

 ارسناوراک
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 1 جوبمک یارسناوراک لمآ هیراجاق

 5 كودگ یارسناوراک هوک داوس هیوفص

 8 ترضح یارسناوراک یراس هیراجاق

 اه خاک

 1 یوفص راک و غاب رهشهب هیوفص

 5 دابآ یفص راک رهشهب هیوفص

 8 ترامع همشچ راک رهشهب هیوفص

 4 ناروخیاچ راک  ولاچ یولهپ

 5 ینابرهش ترامع نباکنت یولهپ

 هرانم

 1 یرگسع نسح  اما دجسم هرانم لمآ هیراجاق

 یمیدق یاه هناخ

 1 یدابع هناخ لمآ یولهپ

 5 ینیما هناخ لمآ هیراجاق

 8  رکا ریما هناخ نباکنت هیراجاق

 فیدر انب مان ییایفارلج تیعقوم تمدق

 4 رگشل مظتنم هناخ رون هیراجاق

 5 یرون ناخ اقآ ازریم هناخ رون هیراجاق

 1 یردان هناخ لمآ یولهپ

 ناردنزام ناتسا یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس : بنم

 1385 لاس رد ناتسرهش كیکفت هب ناردنزام ناتسا هدش ییاسانش یخیرات راثآ :(2) هرامش لودج
 ناتسرهش هعقب هپت هناخ دجسم هعلق هیکت لپ هطوحم نامتخاس ناتسروگ  امح ریاس  مج
 .1 هتًاًاسدلگ .5 هار 5 تًاًافاب 51

 .1 هتسجرب شقن .1 رافناقس

 لمآ 15 51 15 5 5 4 5 - 5 - -

 .1 یگنًاًاس یوکًاًاس .1 جرًاًاب 15
 5 رافناقس .8 هعومجم

 لباب 41 55 - 5 1 5 1 - 8 - 1

 رسلباب - 11 - - - - - - 1 - - 5 نادیم 15

  هًاعومجم .4 راغ .4 ترامع 501
 1 دس .1 غاب .1 هدکشتآ .1

 رهشهب 01 15 5 - 4 8 5 1 5 51 -

 نباکنت - 8 1 - 4 - 4 5 1 8 1 1 بآرهش .1 هار 15

 رابیوج 1 11 - - - 1 5 5 - - - - 71

  ولاچ 1 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 راک 1

 رسمار 1 - 1 1 5 - - 1 1 11 - 8 هعومجم 85

 بآ .1  هًاعومجم .5 ترامع 57
 1 جرب .5 رابنآ

 یراس 15 18 1 5 5 - 1 - 5 - 1

  راًاغ .1 هار .1 جرب .1 تفاب 05
 1 رافناقس .1 ارسناوراک .1

 هوکداوس 7 - - - 5 1 4 - - - -

 رهشمئاق 4 54 - - - - 5 - 5 - 1 1 جرب 55

اًاًابآدومحم 1 5 - - - - - - - - - - 8
 د

 اکن 4 14 - - - 5 - 1 - - - 1 راغ .1 رابنا بآ 55

 رون 05 - 1 5 1 1 1 - - 4 1 1 دبنگ .1 ترامع .1 هار 48

 رهشون 71 51 5 - 1 - - 75 - 1 1 1 تانق .1 راغ .1 هار 17

 لک  مج 751 515 58 51 08 41 85 48 58 14 1 14 571

 ناردنزام ناتسا یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس : بنم

 58 ،هطوحم 48،لپ 85 ،هیکت 41 ،هعلق 08 ،یخیرات دجسم 51 ،یخیرات ینوکسم هناخ 58 ناردنزام ناتسا رد
 هدش ییاسانش یخیرات رثا 571 یاراد ناردنزام ناتسا لودج  اسا رب .تسا  امح 1 و ناتسروگ 14 ،نامتخاس
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 نیا رب .تسا  امح و ناتسروگ ،نامتخاس ،هطوحم ،لپ ،هیکت ،هعلق ،دجسم ،هناخ ،هپت ،هعقب لماش راثآ نیا .تسا
 لک دادعت هک دنشاب یم یناتساب یاه هپت تسا هدش ییاسانش ناردنزام ناتسا رد هک یخیرات راثآ زا هنوگ نیرتشیب  اسا
 هب ار دروم نیرتشیب یناتساب هپت 15 اب رهشهب ناتسرهش زین نایم نیا رد .دشاب یم دروم 515 ناردنزام ناتسا رد اهنآ
 رتشیب اه هپت نیا یاهانب .دنا هتفرگ رارق ناتسا یا هگلج قطانم رد رتشیب یناتساب یاه هپت .تسا هداد صاصتخا دوخ
 نیا .دنا هتشاد یتینما درکراک رتشیب ،دوش یمن تفای ینانچنآ ضراوع هقطنم نیا رد هکنآ هب هجوت اب و دنزاس تسد
 دیدش بیرخت دروم و تسا صاخشا تیکلام رد اه هپت نیا زا یرایسب هنافساتم .دنا هدوب نامکاح رارقتسا لحم اه هپت
 .دنا هتفرگ رارق
 ن امکاح  رت زا هک هدوب ییاملع و تاداس یارب ینمام  ایاالا میدق زا یعیبط یاه تیدودحم لیلد هب لامش زبس هطخ
 لابقتسا صاخشا نیا زا  رگ شوغآ اب هعیش بهام شیریاپ اب زین ناردن زام  درم .دنا هدش یم هدنهانپ راید نیا هب
 شیب یناتساب یاه هپت زا سپ زین هعقب دادعت .دراد دوجو ناتسا نیا رد هکربتم هعقب یدایز دادعت  اسا نیا رب .دندومن
 رخآ نوتس رد .تسا ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش ریاس نایم رد هعقب د ادعت نیرتشیب یاراد لمآ و تسا دراوم ریاس زا

 رهشهب ناتسرهش رد نآ  اسا رب و تسا هدش هداد ناشن ناتسرهش ره رد هدش ییاسانش یخیرات راثآ لک دادعت لودج
 رد .دشاب یم ناتسا اه ناتسرهش ریاس نایم رد دادعت نیرتشیب هک تسا - راثآ دادعت 14511 ییاسانش یخیرات رثا 501
 :دوش یم هدهاشم ناردنزام ناتسا رد هدش تبث یخیرات راثآ 1 هرامش رادومن

 
 ناتسرهش ره رد ناردنزام ناتسا هدش تبث یخیرات راثآ دادعت :1 رادومن

 .دشاب هتشاد اهانب نیا زا یرادهگن و هرادا هوحن رد یمهم شقن دناوت یم یخیرات راثآ تیکلام تیعضو

                                                                                                                        اه هزوم
  حرًاطم  زًاین   یتًاسیروت یاًاه هبذاج زا یکی ناونع هب ،دنیآ یم رامش هب اه تلم یگنهرف و یخیرات یاه هنیجنگ هک اه هزوم
 و  یخیراًات  راًاثآ نیرتمهم نآ رد هک تسا هزوم یدادعت یاراد روشک یاه ناتسا ریاس دننام زین ناردنزام ناتسا .دنشاب یم
 .تسا هدمآ اه هزوم نیا تاصخشم 8 هرامش لودج رد .دنا هدمآدرگ ناتسا نیا یگنهرف
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 ناردنزام ناتسا یاه هزوم تاصخشم :(8) لودج
 هزوم  ان ناتسرهش تیکلام عون
 (رسمار راک) زار هگ اشامت رسمار نافعضتسم و نازابناج داینب

  ولدنک رهشون یصوصخ

 رمرم رسمار نافعضتسم و نازابناج داینب

 ناراد هکشخ نباکنت تسیز طیحم نامزاس

 هپت رهوگ رهشهب یگنهرف ثاریم نامزاس

 لباب لباب یگنهرف ثاریم نامزاس

 جیشوی امین هناخ رون یگنهرف ثاریم نامزاس

 ناردنزام ناتسا و یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس : بنم

  هًایدلب  ادًاتبا رد و دش انب 1307 لاس رد هزوم نیا نامتخاس .تسا لباب هزوم ناردنزام ناتسا فورعم یاه هزوم هلمج زا 
  هلیًاسوب 1375 لاس رد انب نیا .تسا هدش تبث ناریا یلم راثآ تسرهف رد یرامعم یاه یگژیو ندوب اراد لیلد هب هک دوب
  خیراًات هزوم .تسا یسانش ناتساب و یسانش  درم شخب ود یاراد هزوم نیا .دش هزوم هب لیدبت یگنهرف ثاریم نامزاس
 .تسا یهایگ و یروناج فلتخم یاه هنوگ یاراد راتکه 260 رب غلاب یتفاسم رد زبن ناراد هکشخ یعیبط
  هزوًام   دًاقاف ناتًاسا  گرزًاب  یاهرهًاش  بًالغا هک تسیلاح رد نیا .دنتسه رقتسم ناتسا برغ رد  اتدمع ناتسا یاه هزوم 
  یتنًاس  یگدًانز اب ات دنک یم داجیا نارگشدرگ یارب ار یتصرف  قاو رد هک یسانش  درم یاه هزوم دادعت هنافساتم .دنتسه
 .تسا مک ،دنوش انشآ هتشاگ یاهلاس رد هقطنم  درم

 ناردنزام ناتسا یونعم یگنهرف یاههبذاج (ب
      اًاهنآ هدهاًاشم و دراد شًاقن نآ رد ناًاسنا هًاشیدنا و لیخت هک دنتسه یگنهرف رصانع زا هتسد نآ یگنهرف یاههبذاج 
 :درک میسقت هتسد هس هب ناوتیم ار اههبذاج عون نیا .دنک یم هزات ار ناسنا حور
 .دشابیم نآ نیمأت و ناسنا هیلوا یاهزاین هب طوبرم هک ییاههبذاج (فلا

 .دوشیم  درم یاهیمرگرس و تغارف تاقوا ناراگ هب طوبرم هک ییاههبذاج (ب
 .تسا هقطنم  درم صاخ  وسر و بادآ و اهیراوگوس ،اهنشج ،اهنییآ هب طوبرم هک ییاههبذاج (ج
 دشابیم نآ نیمأت و ناسنا هیلوا یاهزاین هب طوبرم هک ییاههبذاج (فلا

      هًاقطنم نآ یًاعیبط طیارًاش و میًالقا نیًانچمه و نانآ یاهرواب و تاداقتعا رد هشیر  وق ره  درم ششوپ :كاشوپ و 1
   كاًاشوپ زا رًاتعونتم رایسب نانز كاشوپ اما ،تسا یرایسب یازجا یاراد ،ناردنزام هگلج رد نکاس نادرم كاشوپ .دراد
 دشابیم نادرم
  نیتًاسوپ-  شوًاگ هالًاک-یدمن هالک-شکتسد-کتسپ-قولشوب-الوش-هدابل-هجیلع-راولش-هماج :نادرم یلحم ششوپ
 کشوموچ-شولک-برج-هالک بش-هالک
- دًانب سیگ-چوقارس-لدنم-دقراچ-بش رداچ-هجیلک-هنت مین-همج-قاس مین-نابمت هگنت-هتیلش :نانز یلحم ششوپ
 ینیب لگ-رفلق-نودلق-تالآرویز
      عوًانت نًایا .تًاسا گًانراگنر و نوگاًانوگ یاهینتسر و تاجیزبس شیور لحم ،ناردنزام زبسرس میلقا :كاروخ و 2
 .تسا هدروآ دیدپ ار یلحم یاهكاروخ و اهااغ عاونا و هتخیمآرد ناردنزام یونابدک هقیلس و قوذ اب تالوصحم
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- هًایلق- راًانا یهک-یجرمانپسا-نوتاخزان-ودک شآ-كاس انپسا-یتپود-وشرت شرت-نیچ هت-امسمزوغآ :یتنس كاروخ
  ولآ تشروخ
 جامک-هنوداب-یلحماولح-کیز تشپ-نونزوغآ :یتنس ینیریش و نان

 دوشیم مدرم یاهیمرگرس و تغارف تاقوا نارذگ هب طوبرم هک ییاههبذاج (ب

   زًاین یًاخرب و هدش كورتم اهنآ زا یخرب هک دراد دوجو یددعتم یاهیزاب ،طاقن ریاس دننامه هّلطخ نیا رد :اهیزاب-1
 .دراد یرایسب ناقاتشم و تسا لوادتم نونکامه
-  اًاکزب هًالک-  اًاکیلد مًاشچ-رپرپ-یزاب هلیل-وچ پیت-وچول یتشک-اک نیزر-اکرام کیلچ-یزاب زوغآ :یتنس یاه یزاب
 اک هتیب شچ-گنس هس-یزاب هرهم
 الج ار حور هک تسا یلحم یقیسوم هب ندروآ یور ،تقو ناراگ و یمرگرس رازبا زا رگید یکی :یلحم یقیسوم و 2
 .دشخبیم یگزات ناسنا ردکم و هتسخ رطاخ هب و دهدیم
  .دنوًاش ی ًام          یًالجتم نوگاًانوگ یاًاهمان و اهلکًاش رد اًاهماقم و تًاسا جًایار ناردًانزام برًاغ ات قرش زا یناوخ  اقم 
 هیزعت-یناوخ زورون-یناوخ شوواچ-یلوتک-یریما :زا دنترابع ناردنزام یموب یقیسوم یاهماقم نیرت لوادتم
   و یقیًاسوم تالآ .دوًاش  یًام میًاسقت یلحم یاهزاوآ و اههنارت هدمع شخب ود هب هک ناردنزام یتنس و یموب یقیسوم 
    تالآرازًابا هًالمج زا هراًاید و یراز   .یرًاس هرًاهگ .او هلل .راتود .هچنامک .هراقن ،انروس ،ین ،تولف ،انرک نوچ ییاهزاس
    اًاهنآ زا یًاسورع ووًاچول   یتًاشک نوًاچ ییاهمسارم و اهنشج رد هک دناهدوب هتشاگ رد  وب و زرم نیا یتنس یقیسوم
 .دشیم هدافتسا

 تسا مدرم صاخ موسر و بادآ و اهیراوگوس ،اهنشج ،اهنییآ هب طوبرم هک ییاههبذاج (ج
 هب و دراد  درم یناتساب و یلم گنهرف رد هشیر و ددرگیم رازگرب یسمش لاس کی لوط رد هک یمسارم و اهنییآ ًا 1
  نیرًات  مًاهم .دوًاشیم طوبرم ،دندادیم  اجنا نامز نآ رد نایتشدرز هک یلامعا و ناتساب نایناریا یاهرابنهاگ و اهنشج
 .ددرگیم رازگرب یصاخ لکش هب ناردنزام رد هک تسا «زورون دیع» یسمش لاس نشج
    نًایا .دراد نآ یارًاب یًابادآ هقطنم ره و دوشیم  اجنا روشک طاقن  امت رد هک تسا یمسارم زا یکی ،زورون زا لابقتسا
   هبنًاشراهچ ،یناوًاخزورون نوچمه ییاههمانرب» اما ؛دوشیم عورش یناکتهناخ اب اهرهش ریاس دننام ناردنزام رد مسارم
  .وًاش هلچ تگ .لاچ فرو مسارم .هامدیع 15 یتنس نیئآ .هدزیس هامریت مسارم .نمرخ نشج .هام زورون نشج .یروس
 «.تسا هّلطخ نیا صاخ ...و نتیب لظ .یهاوخ باتفآ .(یهاوخ ناراب) نولیش مسارم
  و بًاجر دایعا ،ناضمر هام ،رفص و  رحم هام مسارم :دوشیم  اجنا یرمق لاس کی لوط رد هک یمسارم و اهنییآ ًا 5
 .تساهنآ نیرتلوادتم و نیرتروشرپ زا  رحم هام رد یراوگوس مسارم هک تساهنییآ نیا هلمج زا نابعش
-   هزور لماًاش و تًاسا یًاصاخ تافیرشت یاراد هک دوشیم رازگرب  رحم هام رد یرادازع مسارم عون هس ناردنزام رد»
 «.دوشیم هیزعت و ینادرگهتسد ،یناوخ
  هًاب طوبرم مسارم لماش و تسا درف دوخ نآ روحم و دوشیم  اجنا درف کی یگنز لوط رد هک یمسارم و اهنییآ ًا 8
 .دوشیم وا گرم و دلوت ،جاودزا
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   الًاسرام نز  .وًاش هنانح .نوریگ هرا .یسوراع لماش و دریگیم  اجنا یصاخ یاهنییآ اب ،جاودزا مسارم ناردنزام رد»
 یرس نوند .یدنب هراوهگ دلوت هب طوبرم مسارم و
 قیقحت یاههتفای قیقحت یاههتفای
  یهاًافر تاناکما زا اهنآ تیاضر زین و هقطنم یخیرات نکاما اب نارگشدرگ ییانشآ نازیم روظنم هب هک ینادیم قیقحت رد 
  تًاعیبط زا هدافتسا نارگشدرگ زا یاهظحالم لباق دصرد هزیگنا ،تفرگ  اجنا رگشدرگ یدادعت زا ناتسرهش یتامدخ و
     درًام  وًاسر و بادآ و گًانهرف ،خیرات اب ییانشآ فده اب نانآ زا یمک دصرد و دوب هقطنم عوبطم یاوه و بآ و ابیز
  نًایا بااج گنهرف و ینغ خیرات اب دارفا نیا ییانشآ  دع هدنهدناشن رما نیا هک دناهدرک ترفاسم ناتسا نیا هب یلحم
     هًاب ناتًاسا یًاگنهرف یاًاه  هًابذاج ندناًاسانش تهج رد یفاک و بسانم تاغیلبت دوبمک مه رما نیا تلع .دشابیم هّلطخ
 .تسا نارفاسم

 رفس هزیگنا بسح رب رگشدرگ :(4) لودج
 رادًاًاًاًاًاًاًاًاید شدرگ ترایز 

 و ناتًاًاًاًاسود
 نایانشآ

  رًایغ دیرخ
 یلغش

  راًاًاثآ رادًاًاید
 یناتساب

 هًاًاب ترفاًاًاسم
 اهناتسا ریاس

رد تراجت
 ای

 زا رًاًاًاًایغ لگتج
 اًاًاًاًاًاًایرد
 لگنجو

 اًاًاس
 ری

 01 01 05 55 5 - - - 1 - - 11 ناتسبات
 11 - - - - 1/4 54 48 45 81 7 01 زورون
 1 - - - - - 74 01 55 07 15/8 01 ناتسبات
 5 1 18 78 5 - - - 41 - - 11 ناتسبات
 5/1 - 11/88 08 8/5 - 1/7 - 51/51 - 1/5 11 زورون
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 رفس هزیگنا بسح رب رگشدرگ -2 هرامشرادومن

    تراًاجت هزًایگنااو تًاسا یعیبط یاه هبذاجهک و ایرد ناتسا زا نارگشدرگ رفس هزیگنا نیرتشیب قوف لودج هب هجوت اب
   دًایاب تًامهو شالت  امت نیاربانب .دهد یم لیکشتار نارگشدرگ هزیگنازا یرتمکدصرد یونعمو یگنهرفو یناتسابراثآو

 89 ناتسبات
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         تیاًاضر هًانیمز اًات دًاشاب یًاقالیی قطاًانمو یًالگنج یاًاه  كراًاپ ,  اًایرد زا رًاتهب هدافتسا یارب یرااگ هیامرس تهجرد
    نیاودرکدًاهاوخ هنیزهدًاشاب یًاضار دریگ یم هک یتامدخ زا رگشدرگ کیهک یتقو تروصنآ رد دوش مهارف نارگشدرگ
 دوش یم بوسحم ناتسا هعسوت تهج رد یماگودرب یم الابار  درمدمآردرما

 نارگشدرگ رفس تالکشم :(5) هرامش لودج
 رفس تالکشم :(1) لودج

 

 دادعت

ماقا لحم دوبمک
 ت

 ینارگ

شادهب
ماقا لحم ت

 ت

شادهب
 رهش لخاد نلاس ت

شادهب
 رهش جراخ نلاس ت

سانمان دروخرب
 نینکاس ب

سانمان
یعضو ندوب ب

 ت
 اهلانیمرت

سانمان دروخرب
 هدننار ب

شادهب  دع
 حیرفت طیحم ت

سانمان
 اههار ندوب ب

 اههار رون دوبمک

 اهکراپ رون دوبمک

سانمان
یفیک ندوب ب

 ت
 هلیسو

 ریاس

 0 0 0 1 5 71 0 0 0 01 1 01 54 7  11 ناتسبات
 5 8 7 01 5 1 1 8 5 4 4 1 48 7  11 زورون
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   نامزاًاس تراًاظن هب هجوت اب هک تسا نارگشدرگ رفس تالکشم نیرتشیب تشادهب  دعو ینارگ قوف لودج هب هجوتاب
 .دبای شهاک رامآ نیا نامردو تشادهب نامزاسو یناگرزاب
 :دراد دوجو هدمع لکشم راهچ یخیرات و یبهام زکارم بلغا رد هدنراگن ینادیم تادهاشم قبط
 ینارگ و نارفاسم ناکسا لحم و گنیکراپ بسانمان تیعضو ،یتشادهب یاهسیورس تیفیک و تفاظن
 هجیتن
   یهوکًاشاب ندًامت و نهک خیرات یاراد ،ایرد و لحاوس ،اه هوک ،اهلگنج ،ابیز و رکب تعیبط رب هوالع زبسرس ناردنزام
    ار یخیراًات فًالتخم یاًاههرود و هدناراگ رس زا ار یرایسب ثداوح دوخ تایح لوط رد یناتساب نیمزرس نیا .تسا
    لاًاصتا هًاقلح و دًانهد   یًام لکًاش ار اًام «یگنهرف ثاریم» هک دید یراثآ رد ناوتیم ار نآ یّللجت هک تسا هدرک هبرجت
    ،كاروًاخ ،یراًامعم ،اًاه هزوًام ،یبهام و یخیرات نکاما نامه ینعی یگنهرف ثیراوم .تسا ناگتشاگ هب رصاعم ناسنا

 98 ناتسبات

 98 زورون
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  یرگًاشدرگ»  یرًایگ  لکًاش یاًاه  هًانیمز دًاناوت  یًام اًاه یراوگوًاس و اهنشج ،اهنییآ ، وسر و بادآ ،یقیسوم ،كاشوپ
 .دنک داجیا ار «یگنهرف
   یرگًاشدرگ هًاس     یاقم رد یًاتح ؛تًاسا هتًاشادن ینادًانچ هعًاسوت و هدوب هار زاغآ رد زونه یرگشدرگ عون نیا هنافسأتم
  رد زًاکرم دنچ طقف ،ناتسا نیا یگنهرف یاههبذاج عومجم زا ،لیلد نیمه هب .دراد رارق ییادتبا هلحرم رد تسیروتوکا
 .دنتسه هدش هتخانش  درم  ومع یارب و دنراد ترهش هنیمز نیا
  نًایا یلو ؛تسا هدرتسگ و عونتم رایسب ناردنزام رد یگنهرف یرگشدرگ یاههنیمز و اههبذاج هک نیا تسا ملسم هچنآ
   نارگًاشدرگ زا یًامین زا شیب ،هتفرگ تروص ینادیم تاقیقحت  اسارب .دناهدشن یفرعم و هضرع نادنچ زونه اههبذاج
 .دنتخانشیمن ار اهنآ و دندوب انشآان اهنآ اب
 یرور   ًاض فًالتخم تامادًاقا  اجنا ،یرگشدرگ لوصحم کی هب اهنآ لیدبت نینچمه ،اههبذاج و  بانم نیا هضرع یارب
       هاًاگیاج و ناتًاسا رد یرگًاشدرگ ناماًاسبان تیعًاضو هًاب هجوت اب .تسا دراوم نیا هلمج زا بسانم تاغیلبت هک تسا

    تالوًاصحم هًائارا ،نییاًاپ تمیق و الاب تیفیک اب تامدخ هئارا دننام ییاهدربهار یارجا «یگنهرف یرگشدرگ» فیعض
 .دشاب رثؤم دناوتیم هک تسا یرورض یرما زیامتم و عونتم
 اهراکهار
       ،كاًاشوپ ،یقیًاسوم ،یراًامعم ،اهااًاغ لًایبق زا هًاقطنم یگنهرف رصانع  امت نآ رد هک یتسیروت یاههدکهد داجیا ًا 1
 یلحم یاههروطسا و اههناسفا ،رولکلوف یهافش گنهرف و دوش هضرع یموب یتسد یانص و یلحم یاهیزاب ،اهشیامن
 .ددرگ نایب اجنآ رد
 نارگشدرگ دیدزاب دروم یاهناکم و ناکسا زکارم و اهلته رد یتسد یانص هضرع یاههاگشیامن یرازگرب ًا 5
  هًاب نارگشدرگ دادعت هک ناتسمز و زییاپ لوصف رد یترفاسم تامدخ رتافد قیرط زا هتفاینامزاس یاهروت یرازگرب ًا 8
  ناکًاسا یارب ییاهفیفخت هلمج زا ،لوصف نیا رد یرگشدرگ یارب یتالیهست نتفرگ رظن رد زین و دیآیم نییاپ تدش
 نارفاسم نشگرب و تفر سیورس ای
 هقطنم یگنهرف یاههبذاج ندناسانش تهج رد یفاک و بسانم یناسرعالطا ًا 4
 ...و هقطنم یتّلنس یاهااغ اب ییاهناروتسر و اههاگشیامن ،اههزوم زا رادید ریظن ؛یگنهرف فراصم تهج نُوب یاطعا ًا 5
    ًا یموًاق یاًاه بوچراًاهچ رد یا هًافرح یاههورگ هلیسو هب یموب یاهنشج و یلحم یاه نییآ و مسارم یرازگرب ًا 1
 نآ رد طبترم یگنهرف رصانع ریاس و یقیسوم زا هدافتسا و یلحم
      هًاب تامدًاخ هًائارا تًاهج ناروتًاسر ای لته لکش هب اهنآ یربراک رییغت و یمیدق یاهارسناوراک یزاسزاب و ءایحا ًا 7
 نارگشدرگ
 یلحم یاهااغ عاونا اب ییاهناروتسر داجیا ًا 1
 قطانم ریاس هب اهااغ نیا ندناسانش یارب یّللحم ای یناتسا حطس رد یلحم یاهااغ یاههراونشج یرازگرب ًا 1
 زبس یاهاضف و اهكراپ تشادهب و تفاظن تیاعر رد رتشیب تراظن ًا 01
 (...و هناخزامن ،هاگریمعت ،ناروتسر ،نیزنب پمپ) یهارنیب یناسرتامدخ دوبهب ًا 11



 11 ...رد موسر و بادآ و گنهرف ،خیرات شقن

 رهش حطس رد امنهار یاهولبات هدرتسگ بصن ًا 51
 نارگشدرگ اب بسانم دروخرب تهج طبترم یاهشخب  امت یارب یناسنا یورین شزومآ ًا 81
 اهكراپ رد زبس یاضف هعسوت و یزاسزاب ًا 41
 یخیرات و یبهام نکاما رانک رد نارفاسم تقوم فقوت و تحارتسا یارب یبسانم یاهناکم نتفرگ رظن رد ًا 51

 عبانم
 لوا پاچ ،كاخ رشن :ناهفصا ،دمحم ،داژنیدمحا :همجرت ،یوفص ناهفصا یعامتجا یرامعم ناهج فصن ،1181 ،یپ .نافتسا ،کیلب
 .لوا پاچ ،یگنهرف یاهشهوژپ رتفد :نارهت ،دوواد ،یدزیا ؛دمحمدیس ،یبارعا :مجرتم ،یدرگناهج تیریدم ،1781 ،رجار ،لیو  اد
 ،(4181)  ،یدًاهم  ،رًابهر 4- لوا پاچ ،ناریا گنهرف داینب :نارهت ،رفعج ،هدازیمامخ :همجرت ،ناریا زرملاراد تایالو ،0581 ،ل .ًاه ،ونیبار

     و یًاگنهرف ثارًایم نامزاًاس یراًاکمهاب ،ناردنزام هعسوت رد یرگشدرگ تعنص شقن یاه هلاقم هعومجم ،رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ
 .شناسر رشن ،ناردنزام یعامتجا و یناسنا  ولع هاگشناد و ناردنزام یرگشدرگ

   اًایق و دابآ مشاه یاه هلحم یدروم هعلاطم :نادنورهش یناور تمالس یور رب یگنهرف یاهزادنا مشچ شقن یسررب .اضر دمحم . دقمدنز
 یرادرهش یعامتجا روما تنواعم و یکشزپ  ولع هاگشناد .نارهت .یرهش تمالس یلم شیامه نیلوا .نارهت 51 هقطنم یرادرهش تشد
 1181 راهب .نارهت

  رهًاش  رادًایاپ هعسوت زادنا مشچ یا هلحم هعسوت شیامه .نارهت رهش رادیاپ هعسوت رد یگنهرف یاهزادنا مشچ شقن .اضر دمحم . دقمدنز
 111-ص .8181 دنفسا .نارهت یرادرهش .نارهت

 لوا پاچ ،یروهط هناخباتک :نارهت ،رهچونم ،هدوتس :حیحصت ،برغملا یلا قرشملا نم ملاعلادودح ،5181 ،رهچونم ،هدوتس
 ناردنزام و نالیگ رود یاههتشاگ رد ییاههناشن ،5581 ،ریگناهج ،روپپیترس
 .ناریا یسانش ناتساب هدکشهوژپ تاراشتنا ،یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس ،ناردنزام ناتسا ،(8181) ،یلع ،ییاردص
 .ناردنزام ناتسا هجدوب و همانرب ،(4781) ،ناردنزام ناتسا یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت  ماج حرط
 «ناریا و ناهج رد یرهش نهکو یخیرات زکارم یزاس هدنززاب براجت رب یشلاچ» ،(1181) ،هفراع ،روپ یمرک
 .یزاسرهش و نکسم ترازو ،(1181) ،ناردنزام و نالیگ یا هقطنم حرط یدرگناهج تاعلاطم
 .رثوک کیپ تاراشتنا ،نارهت ،یرگشدرگ تیهام ،(5181) ،دوعسم ،یموصعم
  لًاک هرادا  ،یراًاس  ،رهًاشهب دابآ  ابع یخیرات هعومجم یتخانش ناتساب ینز هنامگ و شواک شرازگ ،(8181) ،باهولادبع ،بسن یوسوم

 .ناردنزام یگنهرف ثاریم

 .روشک یگنهرف ثاریم نامزاس شزومآ و یفرعم تنواعم ،نارهت ،ناردنزام یگنهرف ثاریم یامیس ،(1181) ،ونابرهش ،ییافو


