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 مسیروت تعنص هاگیاج رظن هطقن زا
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 1هداز ناسحا دیهان
 ناریا ،نادهاز ،ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد مسیروت یزیر همانرب دشرا یسانشراک یوجشناد

 

 هديکچ
 ،يعامتجا تارييغت نآ عيرس دشر و دشاب يم حرطم ايند عيانص نيرت عونتم و نيرتگرزب زا يكي ناونع هب يرگشدرگ رضاح لاح رد     
 . تتسا هدش لدبم نارگشهوژپ نيب يتاعلاطم مهم هزوح كي هب زين ليلد نيمه هب ،تسا هتشاد لابند هب ار يناوارف يطيحم و يداصتقا
  دهاوتش  ،تتسا نآ  يياتب  رايتسب  ياته هبذاج مغر هب يرگشدرگ يناهج دمآرد زا ناريا كدنا رايسب مهس هدنهد ناشن هدش هئارا رامآ
 اي يعيبط ياه هبذاج نادقف ليلد هب هَنن رما نيا و دروآ تسد هب ار دوخ هتسياش رازاب مهس هتسناوتن زونه ام يرگشدرگ هك دهد يم ناشن
  اتب  شيتك  هرتيزج . تتسا  تعنتص  نتيا رد  دوتجوم  تيريدتم  شنتيب  لوتصحم ًاافرص هكلب ،تسا يياوه و بآ طيارش اي و يناتساب راثآ
  سراتف  جيتلخ  يتناريا ريازج همه نايم رد ،دراد يناهج و يا هقطنم يدرگناهج هعسوت هنيمز رد هك دوخ صاخ ييايفارغج ياه يگژيو
  زتكرم  نيرتت  گرزتب    يتبد رتضاح لاتح رد   دوتجو نتيا اب يلو تسا هتشاد رارق هژيو هجوت دروم اه نارود همه هك تسا يا هقطنم اهنت
  رتما رد  دوتخ  هاتگياج  نتفاتي  يوتج  تتسج رد  ناتنچمه  شيتك و دور يم رامش هب هقطنم مهم يرگشدرگ زكرم و هنايمرواخ يداصتقا
 و  يدانتسا  ياته  يتسررب زا  زاتين  دروتم  تاتعالطا يروآ  عتمج  يارتب  و تتسا  يتليلحت –  يیيتصوت عون زا هلاقم نيا .تسا يرگشدرگ
 تعنص هاگياج رظن هطقن زا يبد و شيك يرگشدرگ دصاقم نيب يقيبطت هسياقم شهوژپ نيا زا فده ،تسا هدش هدایتسا يا هناخباتك
  دوتجو     اتب ،يتبد اتب هتسياقم رد  شيتك  هرتيزج هك دهد يم ناشن جياتن .دشاب يم دوجوم توق و فعض طاقن ليلحت و هيزجت و مسيروت
 و  مجتسنم يا  هتمانرب  دوتبن  اته نآ  نيرتت  متهم  هتك يیلتخم لئيد هب ياب سايقم رد تسيروت بذج ناكما و ريظن يب يئايفارغج تيعقوم
 نتشاد مغريلع و ديامن لمع دنمناوت يفاك ردق هب مهم نيا ماجنا رد هتسناوتن زونه تسا صاخ فادها دربشيپ تهج رد عماج يحرط
 .تسين رادروخرب يا هتسياش هاگياج زا يبد اب هسياقم رد ناوارف ياه هبذاج
 
 يبد ،شيك ،يعيبط یاه هبذاج ،یرگشدرگ :یديلك تاملك
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 همدقم
   یاهروًاشک رد  اًاصوصخ ،یلم یاهداصتقا هب یکمک هدنیازف روط هب و تسا یناهج داصتقا مهم شخب کی یرگشدرگ
 یا هلیسو و دزیگنا یم رب ار یا هقطنم ی هعسوت ،دنک یم داجیا لاغتشا اهروشک نیا رد هک یروط هب تسا هعسوت لاح رد
 (Sauzmarez, 2007) دشاب یم یجراخ زرا بسک یارب
  اًای شیازفا اریز ؛دشاب یم رادروخرب زین یا هدیچیپ راتخاس زا هک تسا نآ یارب اضاقت ،یدرگناهج هعسوت ناکرا زا یکی
  عوًان  هًاب  هًاجوت  اًاب  هًاک دراد  یگتًاسب ییاهریغتم و لماوع هب ،یناهج یرگشدرگ یاهدمآرد زا روشک کی مهس شهاک
 ص ،1181  ،روًاپ یلق و یوقت) دشاب توافتم دناوت یم دوجوم تاعالطا و رامآ حطس و ییارجا و یرادا لئاسم ،روشک
  رتًاشیب رد  یداًاصتقا ی اًاه ه ًایاپ  نیرترااًاگریثات زا  یًاکی  ناوًانع  هًاب یا هژ ًایو هاگیاج یرگشدرگ تعنص هزورما .(151
  تًایلباق  عوًانتم  یًامیلقا  طیارًاش زا  یدًانم هرهب و ییایفارغج تعسو ببس هب ام روشک .تسا هدرک ادیپ ایند یاهروشک
  تازاًایتما  نارًایا .(11 ص ،1181 ،هداز  میهارًابا)  دًاشاب ی ًام اراد ار  اًایند  یرگًاشدرگ یاه بطق زا یکی هب ندش لیدبت
   یانًاص  ،یراًامعم  ،یبهاًام و  یناتًاساب راثآ ،نهک ندمت و خیرات ،یعیبط یاه هبذاج ،ییاوه و بآ عونت رظن زا یناوارف
 .دزاس یم زیامتم اهروشک ریاس هب تبسن ار نآ هک دراد ییایفارغج و یگنهرف ،یتسد
  دهاوًاش ،تسا نآ یالاب رایسب یاه هبذاج مغر هب یرگشدرگ یناهج دمآرد زا ناریا كدنا رایسب مهس هدنهد ناشن رامآ
   نادًاقف لًایلد  هًاب  هًاَنن رما نیا و دروآ تسد هب ار دوخ هتسیاش رازاب مهس هتسناوتن زونه ام یرگشدرگ هک دهد یم ناشن

   رازًافا  رًان و  تیریدًام  شنًایب  لوًاصحم   افرًاص هکلب ،تسا ییاوه و بآ طیارش ای و یناتساب راثآ ای یعیبط یاه هبذاج
  تعنًاص  نًایا  یًالمع و نشور یژتارتسا هدنهد هئارا و نالک رااگ تسایس دیاب هک تلود .تسا تعنص نیا رد دوجوم
  نًایا رد  دوًاخ  یًایارجا  یاًاهراک زا یا  هراًاپ  رًایگرد  زوًانه دنک مهارف ار تعنص نیا رادیاپ دشر و یفرعم رتسب و دشاب

  رتدًانُكک و  دًانُكک  نارًایا رد ار  تعنًاص  نًایا تکرح ،دمآراکان یگنهرف و یعامتجا ،یتینما لئاسم زا یضعب .تسا تعنص
   ،ناراًاکمه و نایدمًاص ) تًاسا  هدرًاک زاغآ ار یناباتش دشر ناهج یرگشدرگ تعنص هک تسا یتلاح رد نیا و دنک یم
 .(101 ص ،1181
 یرظن ینابم
     یناًاهج ترفاًاسم و یدرگناًاهج یاروًاش و (WTO)  یدرگناًاهج یناهج نامزاس یاه ینیب شیپ و اهرامآ هب یهاگن اب
(World Travel  and  Tourism  Council)، یداًاهن ای نامزاس نیرتگرزب ناونع هب یرگشدرگ تعنص هک میبای یم رد  
 نیا .تسا هدمآرد امرفراک نیرتگرزب تروص هب اهروشک زا یرایسب رد ،تساراد ار یناسنا یورین یریگراک هب ناوت هک
  رالد نوًایلیرت 1/7  زا شیًاب ،4111  لاًاس رد .دزادرپ یم ار نانکراک هیلک قوقح زا دصرد 4/1 یقرش یاپورا رد تعنص
  و اهدزمتًاسد لک دصرد 8/01 اب ربارب یغلبم ینعی ،تسا هدش تخادرپ یرگشدرگ تعنص قیرط زا قوقح ای دزمتسد
  قًایرط زا نانکراک قوقح و دزمتسد دصرد 11/7 بیئاراک هزوح یاهروشک و ریازج رد .ایند رسارس نانکراک یاهقوقح
  داًاجیا یدرگناهج تعنص هلیسو هب هک یلغاشم 5005 لاس رد دوش یم ینیب شیپ .دوش یم تخادرپ یرگشدرگ تعنص
 .(7181 ،داژن یلع) دبای دشر دصرد 5/1 نازیم هب ،دوش یم
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    لاًاس اًات دوًاش   یًام یًانیب  شیًاپ ،دوب دصرد 4 یناهج رگشدرگ یاه یدورو رد هنالاس دشر نیگنایم 0111 ههد لوط رد
     ،لوا هاًاگن رد نیارباًانب .دًاسرب اًاکیرمآ  رالد نوًایلیرت 5   و رًافن دراًایلیم 1/1 هب بیترت هب اه تفایرد و اه یدورو 0505
   هعًاسوت هًانیزگ کی ناونع هب تهج نیا زا و تسا هداد ناشن ار یملاس دشر یداصتقا شخب کی ناونع هب یرگشدرگ
 هاگیاج یبایزرا نوماریپ (WEF) یناهج داصتقا هعماج ی هنالاس شرازگ قبط .دریگ یم رارق یسررب دروم نما و بااج
   صاًاصتخا دوًاخ هب ار 411 هاگیاج روشک 181 نیب زا ناریا 1105 لاس رد ،یرگشدرگ زا یرادرب هرهب رظن زا اهروشک
 .(1181 ،نایراخف) تسا هداد
  ناًامع  یاًایرد  و  راًاف جیلخ لحاوس رد راهباچ ردنب و مشق ،شیک هریزج 1181 لاس زا ناریا یمالسا یروهمج رد
  یارًاب  یهاًاگیاپ  هًاب  یًاکرمگ و یرادا  تالیهًاست زا  هدافتًاسا اب ات دندش هدیزگرب یتعنص -یراجت دازآ قطانم ناونع هب
 زا  یکاًاح روشک یتعنص -یراجت دازآ قطانم هرابرد دوجوم تاعالطا و رامآ .دنوش لیدبت یتفن ریغ تارداص شرتسگ
  تاراًاما  ،یبوًانج  هرًاک  ،نیًاچ ریظن ییاهروشک تارداص شزادرپ قطانم اب هسیاقم رد قطانم نیا هک تسا تیعقاو نیا
 (71 ص ،5181 ،ناراکمه و یرکاش) دنا هدوبن قفوم هدش نییعت فادها هب یبایتسد هدحتم
 نآ  ىًافرعم  اًاب  رًایخا ی اًاه  لاًاس رد  هًاک تسا ىراثآ هلمج زا شیک یخیرات راثآ ،نامروشک ىخیرات رثا نارازه نایم رد
 و  تًایفرظ نی رًات  گرزًاب . تًاسا  هدرًاک  ادًایپ یا هژ ًایو  هاًاگیاج ،نآ زا هدننکدیدزاب ىجراخ و ىلخاد رگشدرگ اه نویلیم
  ،هدًاش  یفاًاک  هًاجوت نآ  هًاب  نوناًاق رد هک  ود روحم .تسا ییایرد یرگشدرگ شیک دازآ هقطنم رد یروحم یگتسیاش
  شیًاک  هرًایزج .دریگ یم رارق شیک دازآ هقطنم یارب ،هدش فیرعت یلصا تیزم ود زا سپ اهتیلاعف ریاس و تسا تراجت
   رًایازج هًامه  ناًایم رد ،دراد  یناًاهج و یا  هًاقطنم یدرگناهج هعسوت هنیمز رد هک دوخ صاخ ییایفارغج یاه یگژیو اب
  نرًاق  میًان رد   اًاصوصخ و  تًاسا هتفرگ رارق هژیو هجوت دروم اه نارود همه هک تسا یا هقطنم اهنت  راف جیلخ یناریا
 .(1181 ،یناخ و یربنق) تسا هتفرگ تروص نآ ءاقترا و هعسوت یارب ینیگنس یرااگ هیامرس ریخا
  شًامارآ  ،هدروًاخن  تًاسد و رکب راتخاس تسا درف هب رصحنم ایند رد هک شیک یناجرم گنرزبس ریظن مک و ابیز لحاس
 زا  یرایًاسب و  یًابد هب تبسن نآ یایازم هلمج زا شیک تینما ،همه زا رتمهم و تولخ و نهپ یاه هارگرزب ،یندرکنرواب
  رفاًاسم  رًاگا  هًاکنیا  هژًایو  هًاب دشاب مه یبد زا رتبااج رایسب دناوت یم شیک .تسا ایند یتسیروت راد مسر و مسا قطانم
  نًایا هب ندرک هاگن یدج و یرااگ هیامرس هعسوت و دوش یم شیک رد شنانطومه لاغتشا بجوم ،شندرک هنیزه دنادب

   وًالع   ماًاج  لاًاتروپ ) دًانک  هًاناور  یًانیمز تشهب نیا یوس هب ار ایند دناوت یم یعقاو دازآ هقطنم کی ناونع هب هریزج
 .(08 ص ،7181 ،یناسنا
 رد  یزرواًاشک و دیراورم جارختسا ،یریگیهام هار زا هک ینینکاس اب دوب کچوک یدابآ کی یدالیم 0811 لاس رد یبد
  ،بوًانج رد  اوًایل یداو زا   اًای ینب هلیبق زا یا هخاش طسوت یبد ،نامز نآ رد .دندرک یم شاعم رارما کچوک یسایقم
 هرادا ار  روًاشک  اًاه نآ  ناًاگداون  نوًانکا  هًاک  وتکم لآ هداوناخ .دش یم هرادا ،دراد رارق یبظوبا رهش نونکا مه هک ییاج
  نًاب  وتکم خیش هکنیا ات دماین دوجوب یبد رد یصاخ رییغت 0011 لاس ات .دنتشاد هدهع هب ار هلیبق نیا یربهر ،دننک یم
 یدایز راجت ات دیدرگ ثعاب نیا و دومن  ضو یجراخ راجت یارب ار یتایلام یاه تیفاعم ،تقو مکاح ، وتکم لآ رشح
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  دًانه و یبد نیب یناریتشک طخ کی سیلگنا اهدعب .دنیامن لقتنم یبد هب هجراش هقطنم و ناریا زا ار دوخ تراجت لحم
 .(7181 ،نایاش) دومن رارقرب هقطنم مهم ردانب ریاس و
  یترفاًاسم ی اًاه ی تًاشک  زًاکرم  هًاب  نیًاشن خیش نیا ندش لیدبت دنتسه نآ ققحت دصرد یبد تاماقم هک یفادها زا یکی
  ناًاسانشراک . دنوًاش  حرًاطم  یرگًاشدرگ ورشیپ هقطنم کی ناونع هب ات دنشالت رد و تسا هقطنم رد (زورک یاه یتشک)
 یا  هًاقطنم  دًاشر  بًاطق  هًاب تاراماو دسرب رالد درایلیم 05 هب 5105 لاس رد تعنص نیا یناهج یاهدمآرد دنراد راظتنا
  هاًاگیاج یبایزرا نوماریپ (WEF) یناهج داصتقا هعماج ی هنالاس شرازگ قبط تاراما روشک 1105 لاس رد .ددرگ لدب
  تراًاجت  هعًاسوت  نامزاًاس) تسا هتفرگ رارق 08 هبتر رد روشک 181 نایم زا یرگشدرگ زا یرادرب هرهب رظن زا اهروشک
 .(11 ص ،1181 ،ناریا
  نًایا  هًاب  یًانینچ نیا یهاگن ،دشاب یم یراجت ردنب کی هب ندش لیدبت رد یخیرات هقباس یاراد شیک هریزج هک اجنآ زا

  روًاشک  یدنلبرًاس و  تفرًاشیپ  هًاغدغد  هًاک  ناًانطومه زا یعمج هیامرس و تقو فرص ،شالت ،تمه اب هارمه هریزج
      بًاطق هًاب ندًاش لیدًابت لیًاسناتپ هک تسا هدرک لدب  راف جیلخ یابیز دیراورم هب ار شیک هریزج دنراد ار نامزیزع
 .دشاب یم اراد ار هقطنم یرگشدرگ
 :هعلاطم دروم هقطنم هدودحم
 یبونج هنارک یرتمولیک 11 رد هک تسا  راف جیلخ ریازج نیرتابیز زا یکی تحاسم  برم رتمولیک 11 اب شیک هریزج
 58 ́و 15°  اًات 1́5 و 15°و چیو ًانیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط 4́ و 45° ات 8́5 و 85 °ییایفارغج تاصتخم نیب ناریا
  روًاحم رد رتمولیک 7 نآ یانهپ و یبرغ-یقرش روحم رد رتمولیک 51 شیک هریزج لوط .تسا هدش  قاو یلامش ضرع
 .تسا لکش یضیب  ابیرقت و یبونج- یلامش
  لاًاس  یاًاههام  نیرًاتمرگ  دادرًام و  رًایت و  نیرًاتکنخ  نًامهب و ید .تسا لدتعم یاوه و بآ یاراد لاس یاههام رتشیب
 54  شیًاک  یاًامد نیرتالاب و هجرد 1 امد نیرت نییاپ هک دهد یم ناشن هلاس 71 هرود کی یط رد هدش تبث رامآ .دنتسه
 .دشاب یم  ویسلس هجرد
  تیفافًاش  هًاک ایرد لالز بآ ،یناجرم یاه هسام اب  ارآ لحاوس .تسا رادروخرب درف هب رصحنم و ابیز یتعیبط زا شیک
 و  یزبًاس  رًاس و  بًاسانم یهایگ ششوپ دزاس یم رودقم یرتم دنچ قمع رد ار نایزبآ عاونا هدهاشم ناکما نآ ریظن مک
        کًای دودًاح هنالاًاس هًاک تًاسا هدیًاشخب نآ هًاب یئاشامت و ابیز یزادنا مشچ لاس زا هام تفه رد هژیو هب نآ توارط
 .دنک یم بلج دوخ یوس هب ار ایرد و تعیبط نارادتسود زا رفن نویلیم

 رد و  نارًایا  روًاشک  بوًانج رد  رهًاش  نًایا  ،تًاسا یبرع هدحتم تاراما هناگ تفه یاه نیشن خیش و اهرهش زا یکی یبد 
 رد ار   (رًافن نوًایلیم 5/1  دودًاح) تیعمج نیرتشیب یبد .تسا هدش  قاو ناتسبرع هریزج هبش رد و  راف جیلخ هیشاح
 5151  دودًاح . تًاسا  تاراًاما  روًاشک  رهًاش نیرت گرزب یبظوبا رهش زا دعب و دراد تاراما روشک نیشن خیش تفه نایم
  هًاقطنم رد  یًابرع هدحتم تاراما .تسا هدش هتخانش تاراما رهش نیرترادفرطرپ ناونع هب و دراد تحاسم  یرم رتمولیک
  رد یًابرع  هدًاحتم تاراما یاوه .دراد رارق یسونایقا یاوه و بآ ریثأت تحت لاح نیع رد و هدش  قاو ییاوتسا کشخ
  هژیوًاب روشک نیارد تبوطر نازیم .تسا  ویسلس هجرد 05 ات 18 نیب ترارح هجرد و بوطرم و  رگ ناتسبات لصف
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 رد  اوًاه  هًاک ،دشاب یم تشهبیدرا طساوا ات هام نابآ رخاوا زا یبد هب رفس یارب نامز نیرتهب .دبای یم شیازفا ناتسبات رد
 .تسا تیعضو نیرتهب
 قیقحت شور
 و یا هناخباتک - یدانسا یاه یسررب زا زاین دروم تاعالطا یروآ  مج یارب .تسا یلیلحت – یفیصوت عون زا هلاقم نیا
  یرگًاشدرگ  دًاصاقم  نیًاب  یًاقیبطت یا هسیاقم هتفرگ تروص تاعلاطم هب هجوت اب و تسا هدش هدافتسا یتنرتنیا تالاقم
 .تسا هتفرگ تروص هقطنم رد مسیروت تعنص هاگیاجرظن هطقن زا یبد و شیک
 :اه هتفای

 شیک دازآ هقطنم
  ییاًابیز و      یخیراًات تًایمها لًایلد هًاب ،یرگًاشدرگ ی هنیمز رد رادیاپ و مک هنیشیپ اب ،کچوک یا هریزج ناونع هب شیک
  ار اًاه  هًابذاج نیا فلتخم یاه هنوگ ،دنک بلج دوخ هب ار یلحم نانکاس یتح ای یجراخ نارفاسم دناوت یم شیاه هبذاج
    هتخاًاس تالیهًاست ،تواًافتم و نوگانوگ یاه تیلاعف ،اهدادیور ،اه هراونشج ،تخاس ناسنا ،یگنهرف ای یعیبط ناوت یم
     هورًاگ راًاهچ رد فًالتخم  باًانم و اه هبذاج .درب  ان یربارت تامدخ و ییاریاپ ،یزاون نامهم ،صاخ یروظنم هب هدش
 1   هرامًاش لودًاج رد هک یشزرو – یحیرفت و هژیو ،یناتساب و یگنهرف ،یعیبط یاه هبذاج و  بانم .دنا هدش یدنب هقبط
 (101 ص ،4181 ،دنواب رواشم ناسدنهم) تسا هدش هدروآ

 شیک یرگشدرگ یاه هبذاج -1 هرامش لودج
 یشزرو و یحیرفت ،تخاس ناسنا یاه هبذاج هژیو یاه هبذاج یناتساب و یگنهرف یاه هبذاج یعیبط یاه هبذاج

 یا هسام لحاوس •
 زبس تخرد كراپ•
 ی اًاه  هرخًاص و  ییاًایرد تایح •
  یًاصاوغ لاح رد) یناجرم ریگبآ
 یا هشیش فک یاهقیاق اب تشگ و
 (تسا ندید لباق
 ناوهآ كراپ •
 وغاب یزرواشک هدکهد•
 تشهب غاب كراپ•
 ناجرم یلحاس كراپ•
 یحیرفت هلکسا •

 هریرح یناتساب رهش •
 (بآ یتنس یاه لاناک) تانق •
 و باًاًاًایاپ) یتنًاًاًاس یاًاًاًاهرابنا بآ •
 (ریگداب
 بیاجع نیمزرس هزوم •
 دیراورم یتنس هاگراک •
 ءایبنالا متاخ دجسم •
 نینمؤملاریما دجسم •
 رون  ماج دجسم •
 انهمریم یتنس هیحان •
 زیراک ینیمزریز رهش •

 زا هرابود یرآ درب هرهب شیامن) روه هناشاک•
 (ینیزگیاج لباق یژرنا  بانم
  لًاگ  هًاب و  هتًاسکش  یتًاشک)  یناًانوی یتشک•
 (هتسشن
 ابص یلحاس یامنیس•

 یراوس بسا نادیم و هاگشاب •
 رود  هًاب  هًاخرچود یرتمولیک 05 و نشور ریسم •
 .تسه زین ندیود یارب هدافتسا لباق هک ،هریزج
 تًاًاج)  شیًاک  ییاًایرد ی اًاه شزرو ی اًاه  هاگًاشاب•
 ،یًاًاصاوغ ،ینارقیاًاًاق ،بآ یور یکًاًاسا ،یکًاًاسا
 (یریگیهام
  روًاتوم نودب یاهامیپاوه ةسردم ةطوحم و دناب •
  لاًاح رد  اًاما ،دراد وئاکیا همانیهاوگ) (گنیدیالگ)
 (دریگ یمن رارق هدافتسا دروم رضاح
 ناوناب لحاس •
 کًاًایپم لآ هدًاًاکهد رد شیًاًاک یًاًاشزرو  ًاًامتجم •
 (لابتوف نیمز ،انش رختسا ،سینت نیمز 1 یاراد)
 کچوک ینارلیبموتا تسیپ •
 یشزرو تالیهست ریاس •
 (یمرگرس) نیفلد كراپ •

 (.دوش یمن تسیز طیحم زا تظافح هنیمز رد یمادقا چیه نوچ .دنا هدشنروصحم و دنتسه یسرتسد لباق یناسآ هب شیک یعیبط یاه هبذاج هیلک) •
 4181 ،دنواب رواشم ناسدنهم : بنم

  تًایعقوم و  یًاعیبط یاهدادعتسا .تسا  راف جیلخ قطانم نیرترکب زا یکی ،یعیبط تسیز طیحم رظن زا شیک هریزج
  رًایظن  مًاک  لحاوًاس .تسا هتخاس مهارف یهجوت لباق دح رد ار نآ زا یراجت و یدرگناهج یرادرب هرهب هنیمز نآ هژیو
 و   یدًاب ی اًاه  هوًالج فلتخم تاعاس رد ،زور کی لوط رد هکلب ،لاس نوگانوگ لوصف رد اهنت هن ،یناجرم هریزج نیا
 زا  بوًانج و  یقرًاش  لامًاش و  قرًاش رد  شیًاک  لحاوًاس . دًانرااگ ی ًام اشامت هب ار تعیبط زا ییابیز رایسب و نوگانوگ
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  هرًایزج نیا رد یعونتم و فلتخم یندید و یحیرفت ،یراجت ،یتامدخ ،یهافر تاسیسات .تسا ناهج لحاوس نیرتابیز
 رد . تًاسا  هدًاش ثادحا هریزج نوماریپ رد یراوس هخرچود تسیپ ،یحیرفت هلکسا رانک نینچمه ،تسا هدش ثادحا
  زبًاس  تًاخرد  هًاعومجم  هًاب هک هدش داجیا یندید و یحیرفت هعومجم زین هریزج ناتخرد نیرت لاسنهک زا یکی فارطا
 .(7 ص ،1181،یبویا و ینامیا) تسا فورعم
 رفس هرود و یدورو رفاسم دادعت شیک هریزج رد نارگشدرگ تاصخشم و رامآ ،رگشدرگ دورو یاهوگلا
 ید  هاًام رد اهرفس دادعت جوا هک یلاح رد دشک یم لوط هام نیدرورف همین ات رذآ لیاوا زا شیک رد رفس یلصا ی هرود
  هراونًاشج  لوًاط رد  .دًانور ی ًام هریزج هب یکدنا نارگشدرگ هک تسا نابآ و رویرهش نیب یدورو رفاسم نیرت مک .تسا
 جوا هرود  کًای  زًاین  ناًایناریا زورون .دیآ یم دوجو هب یرگشدرگ رد یتقوم قنور ،رویرهش زاغآ ات ریت زاغآ زا یناتسبات
 .تسا هریزج هب رفس
   هدوًاب رًافن 0108111   اًاب رًابارب 1181 لاس رد هریزج نارگشدرگ لک دادعت ،شیک دازآ هقطنم نامزاس یاه شرازگ قبط
 دیدجت حرط) دوب هدش دروآرب رفن نویلیم 7/5 ات 8/5 هریزج 0181 لاس نارگشدرگ لک دادعت  ماج حرط رد هک تسا
 .(451 ص ،1781 ،شیک هعسوت رظن
   رًایز تروًاص هب 5181 و 5181 یاه لاس یارب شیک نارگشدرگ دادعت و دشر ،(1781) شیک  ماج حرط دروآرب قبط
 .تسا هدش ینیب شیپ
 (رفن رازه) 5181 و 5181 یاه لاس یارب شیک نارفاسم دادعت دروآرب

 عمج یجراخ نارفاسم یلخاد نارفاسم لاس

1381 0045 075 0715 

1381 0001 0001 0007 

 885 ص ،8781 ،شیک  ماج حرط : بنم

     رًاب هوالًاع .تًاسا هدًاش هتفرگ رظن رد یعقاو یاهدنور زا رتالاب یلیخ اهدروآرب نیا هک دهد یم ناشن یراج یاهدنور
  هًاب رگشدرگ دادعت نیا باج هک دسر یم رظن هب ،شیک هریزج یریاپ تیفرظ تیساسح و تیدودحم هب هجوت اب ،نیا

     اًاب رًاتهب طاًابترا رد شیًاک  ییاًاناوت .درک لمع رتشیب طایتحا اب دیاب و تسین یرگشدرگ رادیاپ هعسوت اب قفاوم ،هریزج
   هًاب نآ رتًاشیب تیقفوم ثعاب هک تسا رگید ریازج اب تکراشم و یراکمه داجیا و نآ نوماریپ ریازج و یلصا نیمزرس
 .دش دهاوخ صخاش دصقم کی ناونع

   داًاصتقا لًاک رب نآ یعامتجا -یداصتقا میقتسمریغ و میقتسم ریثأت ،دراد هریزج لک رد یا هدننک نییعت شقن یرگشدرگ
     تعنًاص شزرا یاًاقترا هًاب زاًاین .    تًاسا هًاجوت لًاباق نآ اًاب طبترم تامدخ و لاغتشا ،یداصتقا یاه صخاش و هریزج
   تعنًاص هًاک تسا تیمها زئاح رما نیا .دریگ رارق یرادیاپ تیلاعف ره یدربهار یریگ تهج  أر رد دیاب یرگشدرگ
 .دنک هجوت یداصتقا  فانم هزادنا هب یطیحم تسیز و یعامتجا  فانم هب یرگشدرگ

 :دوش یم لصاح ریز لماوع اب شیک رد صوصخ هب و ناهج رسارس رد یرگشدرگ هدنیآ تیمها شیازفا 

 .یتارداص یاهدمآرد شیازفا تیلباق اب  یانص رب زکرمت -5 یتامدخ هیاپ هب یتنس زا داصتقا رییغت رارمتسا -1
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    اًاب هًاک اًاجنآ زا . دًاشاب رایسب دشر ظفاح تدم دنلب رد تسا رداق هک تسا یداینب یاهشخب دودعم زا یکی یرگشدرگ
   ةعًاسوت یارًاب رت  یسو ییاه شالت هب زاین ،دروآ راب هب دصقم کی یارب ار یرامش یب  فانم ناوت یم یرگشدرگ هعسوت
 .دوش یم راکشآ نآ

 شیک یرگشدرگ عفانم -2 هرامش لودج

  نارادًایرخ و نارفاسم :یداصتقا كرحم ناونع هب یرگشدرگ - 
 یارب ار ییاه تصرف ،دننک یم رفس شیک هب هک یا هقطنم و یلحم
 .دنروآ یم دوجو هب یفاضا تامدخ و الاک شورف
 یرگشدرگ :اه تیلاعف یشخب عونت رازبا ناونع هب یرگشدرگ -
 ،دروآ یم دوجو هب یلحم داصتقا هب نداد عونت یارب ار ییاهتصرف
 زا  ناوًات ی ًام ار یگنهرف ثاریم ریظن یلحم هژیو یاه ییاراد اریز
   هًاضرع ،یتاغوًاس  دًایلوت ، اًاه شی اًامن  ،یًاگنهرف یاهتیلاعف قیرط
 یا هیامرس تروص هب ،هریغ و نآ اب طبترم تالوصحم و تامدخ
 .دروآرد یرگشدرگ یارب

 ی اًاه  تًاصرف  یرگًاشدرگ : للوش  داوجیا  رووتوم یرگشدرگ -
 و  یًالحم نانکاس  ایقم کچوک و ربراک یاهتیلاعف یارب یرتشیب
  ریاس هب تبسن ،دنا هدمآ یلصا نیمزرس زا هک راک یایوج نارجاهم
 .دروآ یم دوجوب ،یزرواشک شخب زجب ،یداصتقا یاهشخب

   ًاناوم :تیدودحم نودب یراجت یالاک ناونع هب یرگشدرگ -
  اًاب  هًاسیاقم رد ،شیک زا جراخ رد یرگشدرگ اقترا یارب یراجت
 .تسا لقادحرد ،هریزج یداصتقا یاهالاک ریاس
 :یجراووخ دوومآرد بووسک كرووحم ناووونع هووب یرگووشدرگ -
 .دهد یم شیازفا هریزج رد ار یزرا دمآرد یرگشدرگ
 جرخ یاه هنیزه هکیئاجنآ زا :یرگشدرگ جراخم هدنیازف ریثأت -
   اددًاجم و  تًاسا  روًاشک تیعمج دمآرد ،نارگشدرگ طسوت هدش
 رد  تامدًاخ و الاک یاضاقت رب هدنیارف یریثات اال ،دوش یم جرخ
 .دهد یم تسد هب ،اه تیلاعف ریاس زا یادج ،شیک دوخ

  نانکاوس  نیوب  یگتوسویپ  هدوننک داجیا ناونع هب یرگشدرگ - 

   باًانم  ،یعاًامتجا  هیامرًاس هعسوت قیرط زا :عفنیذ دارفا و یلحم
 هیامرس و اهدادیور ،یعامتجا و یمومع تامدخ رد یرتشیب یلام
 .دوش یم هتفرگ راک هب هریزج یاه یرااگ
 شیامن هب :یگنهرف یهاگآ شیازفا رازبا ناونع هب یرگشدرگ -
  یاهًاشزرا و  شیًاک  یًاثاریم  هًانیمز و  گًانهرف یاقترا و ندرااگ
  مهارًاف ار  یًالحم هعماج تکراشم و یا هقطنم راختفا نآ یخیرات
 .دروآ یم
 (تایح دیدجت) اقترا و ایحا یارب یا هلیسو ناونع هب یرگشدرگ
 ،رت هتفرشیپ یاه تخاسریز :اهتخاسریز و یلحم تسیز طیحم -
  یارًاب  دًایاب  هدًاننک   رگرًاس تالیهست و یفیک تشادهب تامدخ
 هب تبثم ریثأت زین یلحم هعماج یارب هک دوش یم داجیا نارگشدرگ
 .درااگ یم اج
 ی اوه  هوطوحم  یرادوهگن یارب یرازبا ناونع هب یرگشدرگ -

 ور دمآرد دربراک دنیارف رد :كیژولوکا قطانم و یگنهرف ثاریم
  یرادًاهگن و تمرم ییاناوت شیک دازآ هقطنم نامزاس ،شیازفا هب
   اًاسح  قطاًانم  ،دنمًاشزرا یگنهرف و یخیرات یاهناکم و اهانب
 .تشاد دهاوخ ار یتنس شزرا اب و یکیژولوکا
 : بوولطم  یریووصت  هدوننک  داوجیا  ناوونع  هوب یرگشدرگ -
  یهاًاگآ و كرد و دروآ یم دوجو هب ار اهگنهرف ددعت یرگشدرگ
 و رگیدکی اب تاقالم نیح ار نارفاسم نوگانوگ یاه گنهرف نیب
 .دشخب یم دوبهب ناشتماقا لوط رد
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 :تسا هداد رارق رظن دم شیک یارب ،مهم دربراک ود هدش هیهت ناریا یارب هک یرگشدرگ  ماج حرط

  هیامرًاس قیرط زا یجراخ نارگشدرگ یور هب اهرد ندوشگ و یلخاد یرگشدرگ شیازفا هب نالوئسم دهعت رگنایب -1 
 .تسا یعیبط و یخیرات یاه هبذاج و دوجوم یرگشدرگ تالیهست یهدناماس یارب یرااگ

 و  دًایدج  یدًاصقم  تروًاص هب هک دراد ار ناوت نیا شیک .تسا یلخاد یاهرفس هب نایناریا هدنیازف شیارگ یایوگ -5
 رد  یرااًاگ  هیامرًاس  هًاب  نارًایا  تًالود  لًایامت . دنتًاسه  دوًاخ  روًاشک  فًاشک ناهاوخ هک دیآرد ینارفاسم یارب بلاج
  هًانیمز رد ار  دوًاخ  یتاًایلمع ی اًاه فده تسیاب یم شیک دازآ هقطنم نامزاس .تسا شیک یارب یبوخ هناشن یرگشدرگ
  رارًاق  هًاجوت  دروًام یرگشدرگ یلم هعسوت یارب یرااگ هجدوب رد هجیتن رد و دناسانشزاب تلود هب یرگشدرگ هعسوت
  رًات  هًانادازآ یعامتجا هعسوت یارب یرتشیب زایتما یلخاد رازاب هب تبسن ،شندوب دازآ هقطنم تشرس لیلد هب شیک .دریگ
 .(4181 ،دنواب رواشم ناسدنهم) دراد

    اًاقرا هًاک  روطناًامه   و تًاسا یًالخاد یرازاب  الوصا ،درُكخ یاهدیرخ رت بسانم تمیق تلع هب ،شیک یرگشدرگ رازاب
  شیًاک .    تًاسا هًاتفای لزًانت دًاصرد 5  هًاب دصرد 8 زا لک هب تبسن شخب نیا مهس دهد یم ناشن یلخاد صلاخان دیلوت
  رد الاًاک ددجم رودص زکارم رگید اب و دنک حرطم یا هقطنم رازاب رد یراجت دصقم کی ناونع هب ار دوخ تسا هتسناوتن

 

 عفانم

 یداصتقا

 

 

 عفانم

 یعامتجا
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     جورًاخ ثًاعاب رتًاشیب هًاک تسا هدش لیدبت یبد یاهالاک ددجم دورو یارب یرازاب هب هکلب ،دیامن تباقر  راف جیلخ
 .نآ دورو ات تسا هدش یداصتقا یاهدمآرد

     تادًایاع بًاسک رد یرادًایاپ شًاقن  دًاناوت ی   ًامن شیًاک ،یجراًاخ یاهتکرش یرااگ هیامرس دصرد ندوب نییاپ تلع هب
   رد هیامرًاس فالًاتا زا ییاه هنومن ،یجنس ناکما تاعلاطم ییاسران تلع هب نینچمه ،دشاب هتشاد یلم یجراخ تالدابم
 .(نابات لته ،یداشرهش :دننام) تسا هدش هدید یرادلته ای یحیرفت یاه هژورپ زا یخرب

   هًاب تارداًاص زا یا       هدًامع شًاخب ارًایز ،دوًاش لیدًابت هدًاش هتخاس یاهالاک یعقاو هدننکرداص هب تسا هتسناوتن شیک
  هیامرًاس یارب زونه اال تسا هدوب قفومان یجراخ یاهتکرش زا یا هدمع شخب باج رد و ددرگ یم زاب یلصا نیمزرس
 .دیآ یم رامش هب یرطخرپ طیحم نارااگ

  اًاب (  یجنًاس ناوًات)    دوًاجوم  ًاضو لًایلحت و یبایزرا هیاپ رب شیک هریزج رد یرگشدرگ یتآ هعسوت یارب اه ینیب شیپ
 :تسا هدش هبساحم ریز تروص هب ،یریاپ تیفرظ درکیور

 
 
 
 

 یرگشدرگ رد شیک یریذپ تیفرظ یجنس ناوت -1 هرامش لکش
 581 :4181 ،« راف جیلخ رد یناریا غاب» شیک هریزج یرگشدرگ دصقم  ماج حرط : بنم

 دوجو ،لاس زا هام 9 رد صاخ یمیلقا طیارش ،هریزج رد یگدنز و تامدخ یالاب  اتبسن حطس و شیک دازآ هقطنم نیناوق
  یرگًاشدرگ دننام یرگشدرگ یاه هبذاج ریاس دوجو ،نودم همانرب و مجسنم تیریدم دوجو تروص رد نارااگ هیامرس
  مًاسیروتوکا و یناگرزاب و یراجت یرگشدرگ ،یلیصحت یرگشدرگ ،کیپملا یشزرو هعومجم و یبآ و یلحاس یشزرو
 (1181 ،ناراکمه و ینکر) دشاب یم شیک یایازم نیرت مهم زا هریزج حطس رد
 یبد دازآ هقطنم
  یایًاسآ یاهروشک یرفن درایلیم 5/1 رازاب نداد رارق فده اب هنایمرواخ دازآ ی هقطنم نیلوا ناونع هب یبد دازآ ی هقطنم
  یاًاه تخاسریز و یرگشدرگ رظن زا ناریا دازآ قطانم .تسا هتفرگ لکش اقیرفآ لامش و  راف جیلخ یاهروشک ،هنایم
 1005  لاًاس رد طقف یبد دازآ هقطنم هک یروط هب ،دنا هدرک لمع رتفیعض رایسب دوخ ی هیاسمه یابقر زا ،نآ هب طوبرم
 (51 ص ،0181 ،هداز میهاربا) تسا هدرک باج دوخ هب ار رگشدرگ نویلیم 01 دودح
 زا  یدادًاعت ی  هًاناخ  یًابد . تًاسا  هدًاش  لیدًابت  تاراًاما  یتًاسیروت زکرم هب رهش نیا ،یبد درف هب رصحنم تیفیک لیلدب
  یاًاه  جرًاب  نیرتدًانلب وزج یبد یاه شارخ نامسآ رثکا .دشاب یم ناهج رد رشب تسد ی هتخاس یاه هزاس نیرت ییاشامت
 .دهد یم هئارا یبلاج تاحیرفت هک تسا گنر دیفس لحاس اه لیام لماش نآ دننام لخن ریازج و دنتسه ناهج
 زا  دًاصرد 5  اًاهنت  اًاب و نآ  گرزًاب  تراًاما  نیًامود و  دراد تاراًاما تراما تفه نایم رد ار تیعمج نیرتشیب رهش نیا
 تاراما تحاسم لکزا دصرد 51 زا شیب اب یبظوبا تراما نیرتگرزب زا دعب یبرع هدحتم تاراما كاخ تعسو عومجم
 نآ  تًافن  دًامآرد  هًاک  ظاًاحل نیا زا دشاب یم زیامتم یبرع هدحتم تاراما یاه تراما رگید زا یبد .دشاب یم یبرع هدحتم

 اهدادیور و تاسلج ،اه هرگنک ،اه سنارفنک هریزج شیک

 یثاریم و یگنهرف هریزج شیک دحاو و صخاش ،هژیو تیوه اب یا هریزج شیک

 تعیبط هریزج شیک یشزرو یا هریزج شیک ناکدوک و اهداوناخ هریزج شیک
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  شورًاف  اًای یلع لبج دازآ هقطنم زا یبد تراما دمآرد رثکا و دهد یم لیکشت ار یلخاد صلاخان دیلوت زا دصرد 1 اهنت
  تمًاسق  نیًانچمه و  الاًاک و  رفاًاسم  تًایزنارت ؛الاک ددجم رودص ،تماقا یاطعا ،دازآ قطانم رد یجراخ عابتا هب کلم
 .ددرگ یم لیکشت یراجت و یلام تامدخ رگید و یرگشدرگزا زین یگرزب

 یبد یرگشدرگ یاه هبذاج -8 هرامش لودج
 یشزرو و یحیرفت ،تخاس ناسنا یاه هبذاج هژیو یاه هبذاج یناتساب و یگنهرف یاه هبذاج یعیبط یاه هبذاج

 هدش شیامآ لحاوس•
 یا هسام لحاوس•
  زادًانا مشچ و لحاوس•
 هریمج یاه
 یور رًاًاًاب تحایًاًاًاس •
 یتشک

 (Bur Dubai) دیدج یبد•
 (Grand Mosque) گرزب دجسم•
 هریمج یابیز دجسم•
 Bastakia ی هقطنم•
 یبد هزوم •
 ثاریم هدکهد •
 یصاوغ هدکهد •

 فًاًالگ ی هقباًاًاسم ،دًاًایرخ) اًاًاه لاویتًاًاسف•
Desert Classic، بًاًاسا تاقباًاًاسم 

 (ناتسبات زیارپروس لاویتسف ،یناود
 x4 یاه پیج رد ییارحص یاه تحایس•
 یراوس رتش•
 (Souks) یتنس یاهرازاب•
 

 (Wild Wadi) یبآ یاه كراپ•
 یراوس لیبموتا•
   جرًاب ،یًابد   جرًاب ،) اًاهجرب و  اهنامتخاًاس عاونا•
 (... و هفیلخ
 یراوس قیاق•
 یراوس جوم و یکسا تج•
  لًاخن و یلع لبج لخن ،هرید لخن) لخن ریازج•
 (هریمج
 یکسا تسیپ•
 ،(Deira) هرید•
 دیاز خیش ی هداج•
 (Heritage Village) یبد ثاریم ی هدکهد•

 ناگدنراگن : بنم

  ،یراوًاس   لًایبموتا ،هدًاش  شیاًامآ  لحاوًاس و یبآ یاه كراپ ؛دننام یرگشدرگ زا یفلتخم عاونا ندروآ دوجو هب اب یبد
   تخاًاس ،بًاسانم  دًایرخ  طیارًاش  ،یراوًاس  جوًام و یکسا تج ،یراوس قیاق ،اهجرب و اهنامتخاس عاونا ،ینامرد هسام
  دوًاخ  هًاب ار  نارگًاشدرگ زا  فًالتخم یاهرشق تسا هتسناوت ...و (لخن هریزج) ییانثتسا تخاس ناسنا یاهزادنا مشچ
 .(155 ص ،1181 ،یدمحم و یچولب) دیامن باج
  یًابد  یرگًاشدرگ  ،دًاشاب یم هدحتم تاراما هب رالد یریزارس یارب نیشنریما نیا مهم یاه یژتارتسا زا یکی یرگشدرگ
  دًایدزابرپ  رهًاش  نیمتًاشه  یًابد رهش یدالیم 7005 لاس رد .دراد زین نردم یاه تیبااج هچ رگا تسا دیرخ رب رتشیب

 .دًاًاًانک رفًاًاًاس یًاًاًابد هًاًاًاب رگًاًاًاشدرگ نوًاًاًایلیم 51 ،یدالیًاًاًام 5105 لاًاًاًاس رد هًاًاًاک دور یًاًاًام راًاًاًاظتنا .دوًاًاًاب ناًاًاًاهج

 و دز  گرزًاب  یًاشهج  ارحًاص  یاًاه  نًاش زا دودحم  الماک و قنور یب یراجت زکرم کی زا لاس 55 ضرع رد رهش نیا
  نًایا  فارًاطا زا یبد هعسوت هک دراد دوجو یبد زکرم رد لاناک کی .دش ناهج یراجت یاهرهش نالک زا یکی هب لیدبت
  لاًاح رد  یًابرع  هدًاحتم  تاراًاما  تًاختیاپ ینعی یبظوبا فرط هب و بونج تمس هب روطنیمه و تسا هدش زاغآ لاناک
  هًاب  ییاًاه  دًامآ  تًافر  مًاه زونه و تسا هدوب ناریا تمس هب اهنآ یاه قیاق دمآ و تفر لحم لاناک نیا ،تسا شرتسگ
 .تسا رارقرب یتنس لکش
  ادًایپ  یًاقنور  ناًانچ  رهًاش  نًایا نونکا یلو دش هتفرگ راک هب یبد قنور و یرااگ هیامرس یارب یتفن یاهدمآرد ادتبا رد
  دًانیآ  یًام یبد هب یدایز یاه تسیروت و نارفاسم ،تسا مسیروت تعنص و تراجت نآ یلصا دمآرد  بنم هک تسا هدرک
  ندرًاک دیرخ و یبد یاهرازنش ندید ،ایرد لحاس رد نتفرگ باتفآ یارب اه نآ .(دنتسه یناریا اهنآ زا یدایز دادعت هک)
  راًاجت  رتًاشیب  هًاک  تًاسا  ییاهرهًاش  دودًاعم زا یکی رهش نیا نینچمه .دنیآ یم یبد هب نآ زیگنا ناجیه و ینغ رازاب رد
  لًاثم  یخیراًات یرهش یبد .دنراد یدایز لیامت نآ ردانب زا دوخ یاهالاک لاقتنا و لقن یارب و دنراد نآ هب یدایز هقالع



 1313 ناتسبات ،موس هرامش ،مراهچ لاس ،هدنیآ زادنا مشچ و یرگشدرگ همانلصف 13

  هًاب  هًاک تسا ییاهرهش زا یکی اما ،دوش یمن تفای یهجوت لباق یخیرات و یناتساب راثآ نآ رد و تسین قشمد ای هرهاق
 .تسا هدرک یط ار یقرت و دشر ریسم تعرس
  زًایچ  هًامه  رهًاش  نًایا رد .دنوش یم هدید یا هشوگره رد و دنتسه نردم یرواب لباقریغ روطب نآ یتسیروت یاه هبذاج
  بًایقر  یًاب  ناتًاسبرع  یارحًاص رد ار  رهًاش  نًایا تیعقوم هک دنوش یم وربور ییاه هبذاج اب نارگشدرگ و تسا نکمم
  زاًاس  جوًام راهچ زا یکی زین Wild Wadi یبآ كراپ .تسا نآ یتسیروت ی هبذاج نیرت جیهم یبد یکسا تسیپ .دنک یم
 .دشاب یم اراد ار ناهج یعونصم

 
  نیرًات مهم .تسا هدش لیدبت یبرع ی هحاو کی هب هزورما ییارحص رهش نیا و تسا  رتسد رد هشیمه باتفآ یبد رد
  زًاکارم  یواًاح  هًاک  دًایاز خیش ی هداج و هریمج ،(Deira) هرید ،(Bur Dubai) دیدج یبد زا دنترابع نآ یابیز قطانم
 .دشاب یم یبد یتراجت و یتسیروت نامتراپد تراظن تحت یتسیروت تاعالطا

Bur Dubai تًاسا  یتنًاس  یاًاه  هاگًاشورف  لماًاش یا  هًایحان هرید هک یلاح رد ،دشاب یم یخیرات قطانم ی هدنریگرب رد،  
  ،اًاه  هاگًاشیامن یلصا زکرم دیناوت یم زین دیاز خیش نابایخ رد .دراد یناوارف سکول یاهزادنا مشچ و لحاوس زین هریمج
 .دیبایب سکول ناروتسر و لته یدادعت
 . دزاًاس  یًام  رتریاًاپلد ار  یًابرع  قطاًانم  نًایا رد هنازور یاهرفس هک تسا دوجوم یبد فارطا رد یلوا زارط یاه هبذاج
 و x4 یاه پیج رد ییارحص یاه تحایس زا  امتح ،دنتسه اه شارخ نامسآ زج هب یا هبرجت لابند هب هک ییاه تسیروت
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  یاًاه  هًابذاج  ،یًابد زا  یًامک ی هلصاف اب زین هجراش ی هقطنم .درب دناوخ تال (ییارحص یتشک) رتش یور رب رفس یتح
   .دشاب یم تسیروت زا ولمم  الومعم و دراد یناوارف یندید
 051 رد  رهًاش نیا .دهد یم هئارا یبد نارگشدرگ هب یتوافتم  الماک یاه هبذاج ،دشاب یم تاراما تختیاپ هک یبظوبا رهش
  ،یًالع  لًابج  ردًانب  ،نیًایآ لآ  ،ناًامجع .دراد  هلًاصاف نآ  اًاب تعاس 5 زا رتمک و هدش  قاو یبد یبرغ بونج یرتمولیک
 .دنتسه دیدزاب یارب ییابیز یاه ناکم یگمه یقرش رواجم لحاس و شیک ی هریزج
 و  نردًام  رایًاسب  یاًاه  نامتخاًاس   وادًام  روًاطب هک ییاج ینعی تسا نآ هوکشاب نامسآ ،رهش نیا ی هیامرس نیرت گرزب
  رًاپ و نردم یرامعم ی هزاوآ هک یبد جرب .دننکش یم ار یناهج دروکر هلاس همه و دنروآ یم ربرس نآ زا میظع یاه جرب
  نیرتدًانلب  رظاًاح  لاًاح رد  هًاک  دًاشاب  یًام یبد یاه جرب نیرتریگ سفن زا یکی ،تسا شیازفا لاح رد هراومه نآ تهبا
  یاًاه  نامتخاًاس  فالخرًاب  تًاسرد Bastakiya ی  هًاقطنم . تًاسا هدوب نآ تخاس هب رداق رشب هک تسا یشارخ نامسآ
  هتخاًاس  رهًاش  نًایا رد تفن تعنص ییافوکش زا لبق هک تسا متسیب نرق لیاوا هب طوبرم ی هناخ یدادعت لماش ،نردم
  تًاسا هتسب ناملسمریغ  درم یور هب دجاسم رثکا دنچره .دنرااگریثات  اتقیقح زین یبد یبهام نکاما و دجاسم .دنا هدش
 .درک تکرش هریمج یابیز دجسم یلخاد یاهروت رد ناوت یم اما
 ار  کًای هجرد  یاقو هنوگچ هک دناد یم یبوخ هب رهش نالک نیا ،تسا روهشم رایسب ایند رد یبد ی هنالاس یاه لاویتسف
 رد  ،ددرًاگ  یًام  رازًاگرب  هًایوناژ هام هک دشاب یم دیرخ لاویتسف یبد ی هنالاس  یاقو نیرت هجوت لباق زا یکی .دنک رازگرب
  لاویتًاسف رد  تًایعقوم  نًایا . دًانهد  یًام  هًائارا  هژًایو  فًایفخت  اًاب ار دوخ  انجا ،گرزب و مهم یاه هاگشورف نامز نیا
 .دوش یم رارکت زین دشک یم لوط هتفه 01 هک (Summer Surprises) ناتسبات زیارپروس

  شًاخب  تاًال   ارًاثکا و  یندًاید  ،بًالاج   یاًاقو  یواًاح  هًاک دنوش یم رازگرب مظنم روط هب یبد رد زین یمالسا تالیطعت
  هًاب و  دنوًاش  یًام  گًانهامه یرمق یاه هام اب هک دشاب یم دمحم ترضح دلوت و ناضمر هام لماش مسارم نیا .دنشاب یم
 .دوش یم ضوع هلاس ره تاقافتا نیا خیرات لیلد نیمه
 لیلحت و هیزجت
 هب یلخاد دازآ قطانم و هدش قطانم نیا باج یلخاد نارگشدرگ یبد نوچمه یقطانم لیمکت اب هک دهد یم ناشن رامآ
  نیرتًاشیب  باًاج و  یجراًاخ نارفاسم زا دمآرد رالد درایلیم 7.7 باج اب یبد .دنا هدنام بقع هصرع نیا زا شیک هژیو
  رًاظن زا  زًاین و یا هقطنم رظن زا و دشاب یم اراد اقیرفآ و هنایمرواخ لکرد ار رترب  اقم ناهج رسارس زا یجراخ تسیروت
  یماًامت  ناًایم رد ار هاگیاج نیرتالاب اه تسیروت طسوت لوپ ندرک جرخ صخاش رظن زا نینچمه و اه تسیروت کیفارت
 و  گرزًاب  یاهرهًاش  اًاب  هدًاش  داًای  یاًاه  صخاًاش رظن زا یبد رهش .تسا هدرک دوخ نآ زا اقیرفآ و هنایمرواخ یاهرهش
  یاًاه  تًاسیروت دادعت رظن زا هژیو هب  ادرتسمآ و لوئس ، ر ،كرویوین نوچمه ناهج مسیروت رترب یاه بطق و روهشم
 .دنک یم یدروامه ،دنک یم باج هک یجراخ
  یاًاه  تًاسیروت طسوت هدش جرخ لوپ و جراخم دشر رظن زا ناهج یاهرهش یدنب هدر لودج رد ار مهن  اقم رهش نیا

  ،هًاپیات  ،وًایکوت  ،گًانک  گًانه ،روپاگنس ریظن ناهج یدیلک و هتسجرب یاهرهش رانک رد ار نآ هک هدروآ تسدب یجراخ
  ،نًاکپ  ،تًایوک  ،ندًانل  یاهرهًاش و  اهروًاشک زا یبد هب یجراخ نارفاسم رتشیب .دهد یم رارق كوکناب و لوئس ،نروبلم
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  یًابد  هًاب رالد  نوًایلیم 171  هنالاًاس  لوًاپ  ندرًاک جرخ نازیم رظن زا ندنل دور یم راظتنا و دنتسه سیراپ و تروفکنارف
  دًاننک  هًانیزه  رهًاش  نًایا رد رالد  نوًایلیم 878 دور  یًام  راًاظتنا یبد رد یتیوک یاه تسیروت زا هک یلاحرد دنک ریزارس
 (0181 ،یگنهرف ثاریم یرازگربخ)

 2002 لاس رد یبد و ناریا روشک یرگشدرگ رامآ هسیاقم -4 هرامش لودج
 1005 لاس هب تبسن دشر دصرد 7 اب رفن نویلیم 1/1 رب غلاب یبد

 رفن رازه 001 دودح یدورو نارگشدرگ دادعت ناریا

 ناریا روشک ربارب 5/7 یبد نارگشدرگ دادعت هجیتن

 یرگشدرگ نامزاس : بنم

 هرود رد . تًاشاد  لًاخن  تًاخرد  کًای  اًاهنت  یدالیًام 0511  اًات  هًاک  تًاسا یبیقر هدنزاب ،دوخ یخیرات ی هقباس اب شیک
 و تفر هریزج نیا هب ایند گرزب ناناگرزاب و دوب ناتسودنه و نیرهنلا نیب دیراورم دیص هدمع زکرم شیک ،نایشنماخه
  ،دًاش  زاًاغآ  فاریًاس رد  هًالزلز عوقو زا سپ ،یرجه  راهچ نرق زا شیک خیرات ییافوکش و تمظع نارود .دنتشاد دمآ
  تًایاکح نارود نآ رد  شیًاک  هرًایزج  تًامظع زا  زًاین  هرًایزج لامش تمسق رد هریرح رهش زا هدنام اج هب یاه هناریو
  راف جیلخ رد شیک هژیو تیعقوم زین و برغ و قرش یطابترا هارهاش ناونع هب ام روشک کیژتارتسا تیمها .دنک یم
 و ناریا یسانشراک یاه تایه دیدزاب دروم شیک هریزج 1481 لاس رد .تسا هدوب رگید یاهروشک هجوت دروم هراومه
 - یتسیروت یللملا نیب زکرم کی ناونع هب ،بسانم یکیژتارتسا و ییایفارغج تیعقوم هب هجوت اب و تفرگ رارق اکیرمآ
 1581  رًاهم رد ،نانآ هافر و شیاسآ نیمأت و هریزج نیا هب نادرگناهج بلج روظنم هب .تفرگ رارق هجوت دروم یراجت
  .دیسر تبث هب شیک نارمع نامزاس
  یاًایرد  یبوًانج یاه هنارک و ییاواه ریازج ندادرارق وگلا اب ار شیک هریزج یتسیروت هقطنم حرط شیک نارمع نامزاس
  اًاب .دروآرد  ارًاجا  هًاب  ود زاف زا یشخب هارمه هب ار نآ لوا زاف بالقنا زا شیپ ات و درک زاغآ یدایز هنیزه اب ،هنارتیدم
 .دش فقوتم نارمع نامزاس یاه تیلاعف دنور یمالسا بالقنا یزوریپ
  شیًاپ رد ار  ییاًاهراک هار رگشدرگ باج لابند هب تسا هدوب یرگشدرگ و یراجت تیزکرم هقباس اه لاس هک یا هریزج
  داًاجیا   دًاع  لًایلد  هًاب . تًاسا شهاک هب ور هریزج نیا هب رگشدرگ دورو  اقرا هک دهد یم ناشن  اقرا یلو تسا هتفرگ
   هًاقالع  نیرفاًاسم  نیًانچمه و  تًاسا هتفای شهاک شیک هب رفس یارب یلخاد نارفاسم تبغر شیک رد دیدج یاه هبذاج
 .دنرادن هریزج نیا هب ددجم رفس یارب ینادنچ
  دًاشر  هًاقطنم  هًاب یدورو نارگشدرگ دنور 17 لاس ات شیک دازآ هقطنم سیسأت ینعی 57 لاس زا هک دهد یم ناشن رامآ
  رًافن 505 و  رازًاه 417   هًاب رًافن 475 و رازه 108 زا هقطنم هب یدورو یلخاد نارفاسم نازیم هک یروط هب تسا هتشاد
 و  رازًاه 417 زا  نارفاًاسم رامآ .تفرگ شیپ رد ار یلوزن دنور هریزج نیا هب رفاسم دورو دعب هب لاس نیا زا یلو دیسر
  دًانور  ظًافح اب شیک یجراخ نارگشدرگ رامآ .تفای شهاک 17 لاس رد رفن 147 و رازه 117 هب 17 لاس رد رفن 505
   .تسا هدیسر رفن رازه 04 هب لاس 1 تدم رد رفن 171 زا شیازفا
   ًامجت  لًاحم  ،ناًاهج  یداًاصتقا  یاهروًاشک  نیرًاتمهم زا  یًاکی  ،تاراًاما  روًاشک  لالقتًاسا نامز زا لاس 48 تشاگ اب
  یرگًاشدرگ و  یناًاگرزاب ،تفن ،نونکا .دور یم رامش هب یرگشدرگ یاهروشک نیرتمهم زا یکی و فلتخم یاه تیموق
  .(5181 ،یمالغ) دور یم رامش هب روشک نیا دمآرد بسک دراوم نیرتمهم
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  ناًاکم  نًایا  هًاب ناتسبرع ینابایب یاهرهش و ناریا یموب یبونج یاه هیحان زا شیپ اه لاس ،یبد نامدرم هک دوش یم هتفگ
 تکرح هب روشک نیا یداصتقا هخرچ تاراما رد دازآ تراجت داجیا و حیحص هشیدنا یریگراک هب اب .دنا هدرک ترجاهم
 .دًاًاش لیدًاًابت هًاًانایمرواخ و برًاًاع ناًاًاهج یداًاًاصتقا بًاًاطق هًاًاب هًاًاهد ود زا رًاًاتمک هتًاًاشاگ زا دًاًاعب یًاًابد و دًاًامآ رد
  رامًاش  هًاب  هًاقطنم  نًایا رد مهم یرگشدرگ زکرم و هنایمرواخ یداصتقا زکرم نیرت گرزب یبد کنیا رگید یوس زا یلو
  تروًاص  یاًاه  تًایلاعف هدمع و تسا یرگشدرگ رما رد دوخ هاگیاج نتفای یوج تسج رد نانچمه شیک یلو دور یم
  یاًاهوگلا زا  دًایلقت  هًاب  تًاسا  هدًاش  فًایرعت  هرًایزج  نًایا یارب یلصا فده ناونع هب هک رگشدرگ باج یارب هتفرگ
 (0181 ،یناحیر) تسا رگید یاهروشک
  رًاگا هک دوش یم  اجنا یبد دصقم هب زاورپ هدزناپ هنازور ،ینیمخ  اما یللملا نیب هاگدورف زا اهنت ،لاس تالیطعت  ایا رد
    دادًاعت هًاک یتروًاص رد . دًاسرب  مًاقر  نًایا  رًابارب ود  هًاب  دیاًاش ،مینک هفاضا نآ هب مه ار رگید یاهرهش یاهزاورپ رامآ
  .دًاًاًاسر یًاًاًام زاورًاًاًاپ اهدًاًاًاص زا رًاًاًاتمک هًاًاًاب هاًاًاًام رد ،روًاًاًاشک رًاًاًاسارس یاًاًاًاه هاًاًاًاگدورف زا یًاًاًابد یاًاًاًاهزاورپ
 نارفاسم ات دهد یم  اجنا نارهت هب یبد زا یلاخ زاورپ راهچ بش ره تاراما ییامیپاوه ،زورون لیطعت  ایا زا یضعب رد
  لًابقت  مًاه ار  نارًاهت  ًاًا  یًابد  یلاًاخ  زاورًاپ  هًانیزه هک تسا دایز راک نیا دوس ردقنآ ینعی ،دنک لقتنم یبد هب ار یناریا
  هًایلک  ،دًایع   اًایا رد  یترفاًاسم  یاًاه  سًاناژآ . تًاسا  تًاسردان یاه یرااگتسایس رد دیدرت نودب رما نیا تلع .دننک یم
  رًابارب ود  اًاب ار  یلدنًاص  رًاه و دنریگ یم رایتخا رد (یصاصتخا) رتراچ تروص هب ار ییامیپاوه یاه تکرش یاهزاورپ
  ،نارفاًاسم زا  یداًایز  دادًاعت ،اه سناژآ ییوجدوس و طلغ یاه یرااگتسایس هیاس رد  قاورد .دنشورف یم  درم هب تمیق
   عالًاطا و تًاسرد تاغیلبت ،تخانش  دع نآ یلصا یاه تلع زا یکی هک دنهد یم حیجرت شیک یاج هب ار یبد هب رفس
    یجراًاخ و یًاناریا دًانمقالع نارفاسم رد ار شطع نیا دنتسم و بااج یاه همانرب اب دناوت یم هک تسا یمومع یناسر
 .دروآ دوجوب

   دنتًاسه ییاهروًاشک هتسد نآ زا ... ،دنلیات ،ناتسنمرا ،روپاگنس ،دنه ،ویدلام ،یزلام ،هیکرت ،تاراما نوچمه ییاهروشک
  اًاب اهروشک نیا .دنا هدرک یفرعم ایند رسارس نارگشدرگ هب یرگشدرگ دیدج یاهدصقم ناونع هب ار دوخ رخاوا نیا هک
      اًاب یداًایز نارگًاشدرگ هلاًاس رًاه دنتسناوت بسانم و قیقد یاه یزیر همانرب و دوخ یاه یدنمناوت و اه تیفرظ تخانش
 (1181 ،رف یمظاک) دنیامن یزیر همانرب نارگشدرگ فلتخم عاونا یارب و دنیامن باج ار فلتخم یاه هقیلس و قیالع
 یریگ هجیتن

  ،هرًایرح رهش ،ینیمز ریز رهش ،شیک بورغ ،ینانوی یتشک هلمج زا یناوارف یرگشدرگ یاه هبذاج یاراد شیک هریزج
     اًاب هًاک تًاسا ییاًایرد و یبآ یاهشزرو هعسوت تیفرظ اب فافش و لالز یاهبآ و ابیز لحاوس ،درف هب رصحنم ناتخرد
    داًاجیا لغًاش زًاین  یداًایز دارفا یارب ،دمآرد بسک و ناوارف نارگشدرگ باج رب هوالع ناوت یم اه تخاس ریز هعسوت
 .درک
     نًایا اًاما تًاسا یرتًاشیب یرگشدرگ یاه هبذاج یاراد یبرع هدحتم تاراما رد یبد دازآ هقطنم اب هسیاقم رد هریزج نیا
   ار یًاناریا رگًاشدرگ رازه 008 و نویلیم کی دودح هنالاس ،اهتخاسریز هعسوت اب  راف جیلخ یبونج هیشاح نیشنریما

      و دًایرخ زًاکارم هًاب ناًاسآ یًاسرتسد    ،یهاًاگدورف بًاسانم تازًایهجت و تاناکما لماش اهتخاسریز نیا .دنک یم باج
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  ،بًاسانم تاررقم و نیناوق ،یرهش نورد لقن و لمح هکبش ،یجراخ یاهزاورپ شیازفا ،تمیق نازرا یاهروت ،اهرازاب
  .تًاًاسا یرگًاًاشدرگ تامدًاًاخ یزاًاًاس درادناتًاًاسا و یرگًاًاشدرگ شًاًاخب نارااًاًاگ هیامرًاًاس هًاًاب یکناًاًاب تالیهًاًاست هًاًائارا

    رًایز یًابرع روًاشک نیا اما تسا یبرع هدحتم تاراما یاهرهش ریاس و یبد یاه هبذاج زا رتابیز رایسب شیک یاه هبذاج
 .دراد دوجو یتماقا زکرم 005 دودح یبد نیشنریما رد طقف و هدرک هدامآ ار اهتخاس
  هًاک  یًافلتخم  لًائالد  هًاب  الاًاب   اًایقم رد  تًاسیروت  باًاج ناکما و ریظن یب یئایفارغج تیعقوم دوجو اب شیک هریزج
 یعطقم و یلوکلوم هاگن نتشاد و صاخ فادها دربشیپ تهج رد  ماج یحرط و مجسنم یا همانرب دوبن اه نآ نیرت مهم
 .تسا هدومنن لمع دنمناوت یفاک ردق هب مهم نیا  اجنا رد زونه ،دشاب یم ینولک و نالک هاگن  دع و
 یا  هدرتًاسگ یاه یسررب تاناکما نیا زا رتشیب هچ ره یرادرب هرهب یاتسار رد شیک دازآ هقطنم نامزاس نالوئسم یمامت
 و  ىرگًاشدرگ  بًاطق  کًای هب شیک هریزج لیدبت یلصا فده ،شیک هلاس 05  ماج حرط هب هجوت اب .دنا هدومن زاغآ ار
 .دشاب یم ناملسم ىاهروشک زا ىنارگشدرگ صوصخ هب ىجراخ و ىلخاد نارگشدرگ باج
 شیک هریزج نابزیم هعماج یارب یرگشدرگ هعسوت ندومن رترادیاپ هچ ره یارب ییاهراک هار
  یارًاب ( شیًاک دازآ  هًاقطنم  نامزاًاس)  یًاتلود  شًاخب  فرًاط زا  روًاحم هعماج یرگشدرگ هعسوت یاه یشم طخ ذاختا -
 شیک هریزج یرگشدرگ هعسوت دنیآرف رد نابزیم هعماج هنالاعف تکراشم
  داًاجیا قیرط زا اهنآ نایم رد یرگشدرگ راک و بسک یاه تصرف شیازفا و نابزیم هعماج یداصتقا یاهزاین هب هجوت -
 اهزوجم یاطعا و هرهب مک یاه  او ،یرگشدرگ یاه ینواعت
  هًاب ار  اًاهنآ  نیًانچمه و  دًانک  تیادًاه  یموًاب هعماج  فن هب ار یرااگ هیامرس یاه تسایس ،شیک دازآ هقطنم نامزاس -
 ، اًاه  لًاته  دًاننام)  شیًاک  هرًایزج  یرگًاشدرگ  تعنًاص   اًایقم طسوتم و کچوک فلتخم یاه شخب رد یرااگ هیامرس
   ًافنیذ  یرگًاشدرگ  تعنًاص  ناًایرج رد ار  دوًاخ  ،یموًاب دارفا هک ینامز .دیامن قیوشت (ییایرد یاه پولک ،اه ناروتسر
 (75 ص ،1181،ناراکمه و ینجورب  اغرض) درک دنهاوخ ششوک نآ رترادیاپ هچ ره هعسوت رد  املسم ،دننادب
 تاداهنشیپ
 :درک داهنشیپ ناوت یم یرگشدرگ تالکشم  فر تهج ییاهراکهار هاگن کی رد و یلک روط هب
 .تاررقم و نیناوق تیفافش و هقطنم رد یرااگ هیامرس تینما داجیا یارب هتفرشیپ نیناوق نیودت - 
  شًاخب  تکراًاشم  اًاب  نیناوًاق نیودت رد اه هورگ همه  فانم تیاعر و هعوضوم تاررقم و نیناوق رد یرادیاپ و تابث -
 .یصوصخ
 .یرگشدرگ صوصخرد شیک دازآ هقطنم هلمج زا دازآ هقطنم میهافم زا ینشور فیرعت ترورض -
 .یرگشدرگ شخب رد هژیو هب شیک رد صصختم یاهورین یریگراکب ترورض -
 .اهنآ  فانم هتسویپ مه هب تیهام لیلد هب شیک رد یتلود و یصوصخ شخب رد هیوسود لماعت و یراکمه ترورض -
 .شیک یاه تیزم و اه هبذاج صوصخرد یناسر عالطا ترورض -
 .یرااگ هیامرس تینما و تابث داجیا یارب اهنآ ظفح و هقطنم طیارش اب بسانتم تاررقم حالصا -



 32 ...يبد و شيك یرگشدرگ دصاقم يقيبطت هسیاقم

  شیًاک  لیدًابت و هریزج یرگشدرگ یاه تیبااج هرابرد یناهج یناسر عالطا و یللملا نیب و یا هقطنم مسیروت جیورت -
 .یناریا و یمالسا نیزاوم  اسارب Life & Fun Island داش هریزج کی هب
   وًاسر و بادآ و  گًانهرف  اًاب  بًاسانتم  یجراًاخ ی اًاه ت ًایلم  یارًاب (Enclaves)  یرًایازج ای قطانم و اهژالپ داجیا -
 .ناشدوخ
 .ییایرد لقن و لمح تیوقت و اه هار ،اه هاگردنب شرتسگ و اه تخاسریز داجیا -
  طیارًاش  تًاحت) یلعف هلاس 51 یتایلام یاه تیفاعم دیدمت و یجراخ یرااگ هیامرس باج یاه تسایس رد یرگنزاب -
 (نودم
 .دوجوم هایس رازاب فاح و ،نیتور و یرتراچ هب یرتراچ  اتدمع زا شیک یاهزاورپ  اظن رییغت -
 عبانم
 1 و 1 هرامش ،1 ج ،ییایفارغج  ولع هیرشن ،رااگ لاح رد ناریا رد نآ یدرکراک تالوحت و مسیروت هعسوت ،(1181) یسیع ،هداز میهاربا

 و  نویًاسرگر لدم زا یریگ هرهب اب نآ ذوفن ی هزوح یرگشدرگ هعسوت رب راهباچ دازآ هقطنم ریثأت ،(1181) ،ناراکمه و یسیع ،هداز میهاربا
 15 هرامش ،ایفارغج و هعسوت هلجم ،T-test نومزآ

 رظن هطقن زا مشق و شیک یرگشدرگ دصاقم دنرب هژیو شزرا یقیبطت هسیاقم ،(1181) دیمح ،یدزی یبویا و نیسح دمحم ،وخشوخ ینامیا
  یرگًاشدرگ  زًاکرم  ، راًاف  هًاشیمه  جیًالخ یرگشدرگ – یگنهرف یلم شیامه نیمشش تالاقم هعومجم ،یلخاد نارگشدرگ تاکاردا
 ناریا نایوجشناد یگنهرف – یملع

   لاًاس ،یداًاصتقا ی اًاه  شهوژًاپ  همانلًاصف ،شیک هریزج رد یرگشدرگ هعسوت یرادیاپ شجنس ،(1181) انهم ،نیب کین و  اغرض ،ینجورب
  ود هرامش ،مهدزاود

 ؛تینما و یزرم یاهرهش یلم شیامه ،یبد و راهباچ دازآ قطانم رد مسیروت یقیبطت هسیاقم ،(1181) ربکا یلع ،یدمحم و دومحم ،یچولب
 ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد ،اه تفایهر و اه شلاچ

181) یناسنا  ولع  ماج لاتروپ   هرامًاش ،مهدفه لاس ،یداصتقا شرازگ ،درب یم بارعا راید هب  راف جیلخ زا ار ناریا یا نینط ؛شیک ،(7
805 

  وس هرامش ،مهن لاس ،یداصتقا همانشهوژپ ،ناریا یرگشدرگ تعنص دشر رب رثؤم لماوع ،(1181) یلع ،ینامیلسروپ یلق و یدهم ،یوقت

  رًاشتنم ی اًاه  شرازًاگ  ،یرگًاشدرگ ،دش اقیرفآ و هنایمرواخ رد یجراخ نارگشدرگ دصقم نیرترب یبد ،(0181) یگنهرف ثاریم یرازگربخ
 دراک رتسم هسسوم یوسزا هدش

 نارهت ،یرگشدرگ داصتقا ،ربخ ثاریم ،هلاس نارازه شیک اب شلاچ رد هلاس 05 یبد ،(0181) ادن ،یناحیر

  ، راًاف  جیًالخ هیشاح یاهروشک ینامرد یجنس زاین  اسارب شیک هریزج رد تمالس یرگشدرگ یسررب ،(1181) ناراکمه و ندال ،ینکر
 ناریا نایوجشناد یگنهرف – یملع یرگشدرگ زکرم ، راف هشیمه جیلخ یرگشدرگ – یگنهرف یلم شیامه نیمشش

 یبایرازاب و رازاب یسررب تنواعم ،تامدخ و الاک رازاب یسررب رتفد ،ییایرد یرگشدرگ ،(5181) ،ناریا تراجت هعسوت نامزاس

 شیک هریزج ،شیک هعسوت رظن دیدجت حرط (1781) شیک دازآ هقطنم نامزاس

  کًاینکت زا هدافتسا اب اهنآ یدنب تیولوا و راهباچ دازآ هقطنم رد یرااگ هیامرس باج رد رثؤم لماوع ،(5181) ناراکمه و  ابع ،یرکاش
AHP، 1 هرامش ،یداصتقا همانشهوژپ 

 شیک دازا هقطنم نامزاس ،یکینورتکلا یرگشدرگ ،(7181) دماح ،نایاش

  یاًایفارغج  یًاشهوژپ یملع همانلصف ،ناریا مسیروت تعنصرد اهتخاسریز هعسوت رب شزومآ شقن ،(1181) ناراکمه و لضفلاوبا ،نایدمص
  راهچ هرامش ،لوا لاس ،یناسنا
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 یسانش ناریا گالبو ،رفس یاه ینتسناد ،یدرگناهج یناهج نامزاس ،(7181) ملسم ،داژن یلع

 ربخ یزکرم دحاو ،یرگشدرگ هعسوت یارب شیک هریزج یاه تیفرظ :(5181) مثیم ،یمالغ

 8015 هرامش ،داصتقا یایند همانزور ،هعسوت لاحرد یاهروشک هبناج همه هعسوت هب یلپ یرگشدرگ قنور ،(1181) وتسرپ ،نایراخف

 یگنهرف یلم شیامه نیمشش تالاقم هعومجم ،،ناریا یرگشدرگ تعنص رد شیک تیمها ،(1181) نیشون ،یپگ هیرق یناخ و یلع ،یربنق
 ناریا نایوجشناد یگنهرف – یملع یرگشدرگ زکرم ، راف هشیمه جیلخ یرگشدرگ –

 دزی هقطنم ،(انسیا) ناریا نایوجشناد یرازگربخ ،(1181) دیمح ،رف یمظاک

  رموزدًانا  زًایرد ،«  راًاف  جیًالخ رد  یًاناریا  غاًاب»  یرگًاشدرگ دصقم  ماج حرط ،شیک دازآ هقطنم نامزاس ،(4181) دنواب رواشم ناسدنهم
 581 ،،لانشنرتنیا
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