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 شاىیا یضْش تیشیهَثش بش بشٍص آى دس هذ یذیبش هفَْم ساًت ٍ ػَاهل کل یجستاس

 (ضیتبش یضْشداس ی)هطالؼِ هَسد

 1یصهاً یاکبش اصغش

 2ییسٍستا َسیضْش

 3یتشکواً یحجت هحوذ

 چکیذُ

اـ ٔٙحطف قسٜ وٙٙسٌيٞب اظ ٔؿيط تٙٓيٓضيعي ثٝ ٖٙٛاٖ فطآيٙسي تٙٓيٓ وٙٙسٜ ثيٗ اٞساف ٖٕٛٔي ٚ ذهٛني، زض احط وٙف افطاز ٚ ٌطٜٚثط٘بٔٝ
لطاض ٔي ٌيطز. زض ايٗ فطآيٙس ٔسيطيت قٟطي احطٌصاضي ذبل وٙس ٚ فًبي قٟطي ثٝ ٖٙٛاٖ وباليي ثطاي تهبحت ٔس٘ٓط ٚ زض رٟتي ذبل ُٖٕ ٔي

تٛاٖ ازٖب زاض٘س. ٔي ذٛز ٘فٕ ثٝ ٔٙبثٕ ٞسايت زض ؾٗي ٞبٌطٜٚ ٚ افطاز آٖ َي وٝ زا٘ؿت ٖٙٛاٖ پسيسٜ ضا٘ت تحت تٛأٖي ضا اتفبلبت ذٛز ضا زاضز. ايٗ
ٔيبٖ نبحت ٘ٓطاٖ اتفبق ٘ٓط ٚرٛز زاضز ٚ اذتالف ٔٛرٛز تٟٙب زض زأٙٝ (، زض زاقت وٝ زضذهٛل ثطٚظ ايٗ پسيسٜ زض ٔسيطيت قٟطي ايطاٖ)قٟطزاضي

تٛاٖ ثب ٔسيطيت زٞس ٚ ٔئٙسي اظ ضا٘ت ضخ ٔيآٖ اؾت. قٟطزاضي تجطيع ٘يع اظ ايٗ لبٖسٜ ٔؿتٙخٙي ٘جٛزٜ ٚ زض فًبي قٟطي، تِٛيس، تٛظيٕ ٚ ثٟطٜ
بؾي، ثٝ قٙبؾبيي ٖٛأُ ٔٛحط ثط ثطٚظ ضا٘ت زض ؾبظٔبٖ ٔسيطيت قٟطي)قٟطزاضي( ٖٛأُ ٔٛحط آٖ ضا وٙتطَ ٕ٘ٛز. پػٚٞف حبيط ثب ضٚيىطز التهبز ؾي

ٖبُٔ ثٛز. ؾپؽ ثب  7ٔتغيط زض لبِت  39٘ٓطاٖ ٔسيطيت قٟطي ز٘جبَ قس وٝ ذطٚري آٖ قٙبؾبيي ٞبيي اظ نبحتپطزاذتٝ اؾت. ايٗ ٞسف ثب ٔهبحجٝ
ٔتغيط  10ٞب پطزاذتٝ قس، وٝ ذطٚري آٖ قٙبؾبيي ٔه ثٝ تجييٗ ضٚاثٍ ثيٗ آٖهاؾتفبزٜ اظ ضٚـ تحّيُ احطات ٔتمبثُ/ ؾبذتبضي زض ٘طْ افعاض ٔي

 ،ي ٔطزٔييٗف ٟ٘بزٞب ،زِٚت ضا٘تياؾتمطاض  ،تٕطوعٌطايي ،حبٔي پطٚضيؾيبؾت  ،قفبفيت٘جٛز  ،يالتهبز ٘فت ،لسضتٞبي وبٖ٘ٛوّيسي اظ رّٕٝ؛ 
ٖٛأُ ٔي تٛا٘س ثط اؾبؼ ّٖٕىطز ٔسيطيت قٟطي زض وال٘كٟطٞبي ايطاٖ اظ  ثٛزٜ اؾت. ايٗ يا٘تربثبتٞبي وٕه ٚ ؾيبؾي٘فٛش  ،زِٚتتهسي ٌطي 

ٞب تكسيس يب تًٗيف قسٜ ٚ فًبي قٟطي ضا تحت تبحيط ٔخجت يب ٔٙفي لطاض زٞس.  ثطاي ذطٚد رّٕٝ تجطيع، ٚ وٓ ٚ ويف تؿٍّ زيسٌبٜ ضا٘تيط زض آٖ
ٕ زض اثٗبز التهبزي، ؾيبؾي ٚ فطٍٞٙي ثٝ نٛضت ثبالثٝ پبييٗ ٚ اظ پبييٗ ثٝ ثبال ثبيس حطوتي ربٔٞبي زضٌيط زض ٟ٘بز قٟطزاضي اظ چطذٝ ضا٘ت، ٔيثرف

 ٌصاضي ٚ ُٖٕ زضپيف ٌطفتٝ قٛز.زض ؾيبؾت

 

 ضا٘ت، ٔسيطيت قٟطي، وال٘كٟط تجطيع.پدیده  :ٍاطگاى کلیذی

 

 هقذهِ

التهبزي ضا زض  -(، ايٗ ٔٛرٛزيت ارتٕبٖي53:1388)وبٚيب٘ي، "فًبٔٙس ثٝ تٗجيط ِٛفٛض 4اثػٜ اي"ا٘مالة قٟطي ٚ َطح قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ 
ٔؿيطي لطاض زاز وٝ ثيف اظ پيف ٔٛضز ٞزْٛ ؾطٔبيٝ زاضي لطاض ٌطفت ٚ ثبظتِٛيس فًبٞبي ٔهٙٛٔ ثطاي ا٘جبقت ؾطٔبيٝ قست ٌطفت. ايٗ 

ي اؾتفبزٜ ْٖٕٛ ترهيم ثبظتِٛيس زض ٔحّٕي اظ لٛاٖس ٚ لٛا٘يٗ ٚ ؾيبؾت ٞبي ٔسيطيتي ا٘زبْ ٔي ٌيطز وٝ زض انُ ٔي ثبيس، فًب ضا ثطا

                                                      
 (ٔؿئَٛ ؿٙسٜي٘ٛ)طاٖيا ع،يتجط ع،يزا٘كٍبٜ تجط ،يقٟط يعضيٚ ثط٘بٔٝ بيرغطاف بضيزا٘ك .1
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4
 Object- ٌيطز ثٝ ٔٗٙي ٔفَٗٛ ٚ قيئي اؾت وٝ فُٗ ثط آٖ نٛضت ٔي  
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زٞٙس، زض حبِي وٝ تبثٕ ٞسف ايٗ ؾبظٔبٖ ٔسيطيتي قٟط ثٝ ٘فٕ ؾطٔبيٝ فطٚضيرتٝ اؾت. ايٗ ٟٔٓ زض قٟطٞبي ثب ؾيؿتٓ ضا٘تيط ضً٘ ٚ ثٛي 
ٚ ٌيطز. اظ ايٗ رٟت وٝ زض ؾيؿتٓ ٞبي ضا٘تيط، ؾيبؾت ٞبي تٕطوعظازيي ٚ ثٝ تجٕ آٖ لسضتٕٙس قسٖ ٟ٘بزٞبي ٔحّي ذبني ثٝ ذٛز ٔي

ٔسيطيت قٟطي، زض ؾبيٝ ٘جٛز قطايٍ زٔٛوطاتيه ٔحُٕ ٔٙبؾجي ضا ثطاي ايزبز ا٘ٛأ ضا٘ت ٚ ٌبٞب ٔتٗبلت آٖ ثطٚظ فؿبز، ثٝ ٚرٛز آٚضزٜ 
 اؾت.

زض يه وكٛض ثب التهبز ٔجتٙي ثط ٘فت ثب تٛرٝ ثٝ قطايٍ ٔٛرٛز زض ٚيٗيت التهبزي، ارتٕبٖي، فطٍٞٙي ٚيػٌي ٞبي ٖٕسٜ لبثُ 
وٕجٛز ٘يطٚي تِٛيسي؛ وؿت زضآٔسٞبي والٖ ٘فتي؛ وبٞف تٛا٘بيي ضلبثت زض ثرف ٞبيي اظ لجيُ وكبٚضظي ٚ  تكريم ٖجبضتٙس اظ:

زِٚت زض اضتجبَٙس ٚ ٚرٛز  ثب افعايف فمط ٔي قٛز؛ تٕطوع زض آٔس زض ٔيبٖ ٌطٜٚ ٞبيي وٝ بنٙٗت وٝ ٔٛرت ؾُح پبييٗ اقتغبَ ٚ ٔتٗبلج
ٚغٜ ٞبي والٖ )ثب أىبٖ ٔٙفٗت َّجي حتي اٌط ثٝ يطض ْٖٕٛ ثبقس(؛ فمساٖ ؾيؿتٓ ٔبِيبتي فؿبز ٔبِي ثبال ٚ ٔيُ ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض پط

. ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ٔؿبِٝ ثبظتِٛيس فًبي قٟطي ثٝ ٘فٕ ؾطٔبيٝ زاضي ٚ (Karl,2004)ٔس ٚ افعايف ضٚحيٝ ضا٘ت ذٛاضا٘ٝ ٚ ؾٛزاٌطا٘ٝآوبض
تٛاٖ زض ؾيبؾت ٞبي قٛز. ّٖت ايٗ أط ضا ٔيتٓ ضا٘تيط پيچيسٜ تط ٔيَجمبت ثبال ٚ وباليي قسٖ قٟط ٚ ارعاي آٖ زض قٟطٞبي ثب ؾيؿ

ضا٘تيط زِٚت زا٘ؿت وٝ فًبي ضلبثت ضا ثٝ ٘فٕ افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞبي ذبني تغييط ٔي زٞس. ثٝ ٖجبضتي، زض ؾيؿتٓ ٞبي ضا٘تيط وٝ زِٚت ٔحّي 
ثط٘بٔٝ ٞب ٚ پطٚغٜ ٞب ثٝ ٘فٕ ؾطٔبيٝ زاضي ٚ تِٛيس فًبي ٚاثؿتٝ ثٝ ضا٘ت حبنُ اظ ؾبذت ٚ ؾبظ اؾت، ثب ٚيٕ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٚ تهٛيت 

ا٘جبقت ؾطٔبيٝ، ٖٕال قٟط ضا ثٝ وباليي تجسيُ ٔي وٙس ٚ آٖ ضا زض اذتيبض ٌطٜٚ ٞبي لسضتٕٙس لطاض ٔي زٞس ٚ زض ايٗ احٙب حك ْٖٕٛ ٔطزْ 
تًٕيٗ وٙٙسٜ چطذٝ ا٘جبقت ثطاي ؾيؿتٓ  ٘بزيسٜ اٍ٘بقتٝ ٔي قٛز. ٔسيطيت قٟطي زض ؾيؿتٓ ضا٘تيط ٘ٝ تبٔيٗ وٙٙسٜ ٔٙبفٕ ْٖٕٛ وٝ

ٞبي ثيف اظ ا٘ساظٜ زض ايٗ ثرف فمٍ زض اضتجبٌ ٌصاضيٞبضٚي ٔٗتمس اؾت وٝ ا٘تمبَ ؾطٔبيٝ ثٝ چطذٝ زْٚ ٚ ؾطٔبيٝ" ؾطٔبيٝ زاضا٘ٝ اؾت.
ٟٛض ربٔٗٝ َجمبتي اظ اِٚيٗ ْ. (Harvey, 1985)"ثب ٘يبظٞبي ؾطٔبيٝ نٛضت ٔي ٌيطز ٚ اضتجبَي ثب ٘يبظٞبي ٚالٗي ٚ اضيب٘كسٜ ٔطزْ ٘ساضز

پيبٔسٞبي التهبز ؾطٔبيٝ زاضي اؾت ٚ تفىيه ٔكبغُ ٚ ٘ٛٔ زؾتطؾي ثٝ ثبظاضٞبي ٔبِي زض ثيٗ َجمبت پبييٗ ٚ ثبالي ربٔٗٝ ٔكٟٛز 
ٜ ٚ ضفٕ اؾت. اؾبؾب َجمبت ثبال تٗييٗ وٙٙسٜ ؾيبؾت ٞبي وّي التهبز ٞؿتٙس ٚ َجمبت پبييٗ ثب ؾطٔبيٝ ارتٕبٖي ثبال زضٌيط ظ٘سٌي ضٚظٔط

ايٗ ٘ىتٝ ثٝ نٛضت ٚايح زض غبِت وال٘كٟطٞبي ايطاٖ ثٝ ٚيٛح ٔكبٞسٜ ٔي قٛز.  .(Williams & Round,2010) ٘يبظٞبي ضٚظا٘ٝ ا٘س
ٚ  "ٔطتفٕ تطيٗ"ٚ  "اِٚيٗ"، "ثعضٌتطيٗ"زض قطايُي وٝ حبقيٝ ٘كيٙي رعٚ اليٙفه قٟطٞبي ايطاٖ قسٜ اؾت، قبٞس ٖٙبٚيٙي چٖٛ 

ٞبضٚي ثيبٖ ٔي زاضز وٝ ٌطزـ ثي پطٚاي ؾطٔبيٝ زض چطذٝ زْٚ ٚ زض فًبٞبي "ٞبي قٟطي ٞؿتيٓ. ٞب ٚ ثط٘بٔٝٞب ثطاي پطٚغٜ٘ٓبيط آٖ
فًبٞبي قٟطي ٚ َجمبتي  قٟطي ٖبّٔي ثطاي رسايي ٌعيٙي ؾىٛ٘تي، ا٘ٛأ ضا٘ت، ٌطايف ثٝ ا٘ؿزبْ ؾبذتبض ؾطٔبيٝ زاضي، تٛؾٗٝ ٘بثطاثط

ٞب، التهبز ٔتهُ ثٝ ضا٘ت ٚ التهبز ٕ٘بيكي ثيف اظ ثيف ثٝ ٔهطف ٌطايي ٚ ٌطايف زض وال٘كٟط .(Harvey,1985)"قسٖ ارتٕبٔ اؾت
يف ثط٘سٜ اـ ٔتىي اؾت، ؾبٔبٖ زٞي ٔهطف اظ َطيك تٛؾٗٝ ايٗ فًبٞب ثٝ ٘يبظي وبٔال اؾبؾي پٔهطف وٙٙسٌبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ٘يطٚي 

ٛضٞبي ٔتىي ثط التهبز ٘فتي ثب وكف ٘فت ٚ زض وك(. 1394ثطاي پٛيبيي ٘ٓبْ ؾطٔبيٝ زاضي )فه قسٜ( تجسيُ قسٜ اؾت )ٞبضٚي، 
، تحِٛي زض ٘ٓبْ قٟطي ايٗ وكٛضٞب پسيساض ٚ زض ٚالٕ ٔٛرت ثطلطاضي پيٛ٘س ٖٕيك تط ايٗ 20اؾتحهبَ زضآٔسٞبي ٘فتي اظ اٚايُ لطٖ 

ف ٘فت ٘مُٝ ُٖفي وك ،وكٛضٞب ثب ٔٙبؾجبت ؾطٔبيٝ زاضي ٌكتٝ اؾت. ثٝ ٖجبضتي زض والٖ قٟطٞبيي وٝ ٚاثؿتٝ ثٝ التهبز ٘فتي ٞؿتٙس
-زض تحٛالت قٟطؾبظي آٟ٘ب ٔحؿٛة ٔي قٛز وٝ قٟطؾبظي آٖ ضا ثب ؾبظ ٚ وبضٞبي ٔىتت ؾطٔبيٝ زاضي ٚ ِيجطاِي ٌطٜ ٔي

ٚ ذٛزتٙٓيٓ ٌط زض چبضچٛة التهبز ضا٘تي، ٟ٘بزٞبي وػوبضوطز  "فه قسٜ". زض يه التهبز ؾيبؾي (Wiedmann et al,2012)ظ٘س
1وػثبفت"ٚ ايٗ يه زِيُ ثطاي ثٝ ٚرٛز آٔسٖ فًب يب قٟط التهبز وػوبضوطز ٔي پطٚضا٘ٙس 

(. ٔؿبِٝ 1389ٌطزز)اَٟبضي،يب وػا٘ساْ ٔي "
ٔتىي ا٘س، ٔؿبِٝ  -ثٝ ٚيػٜ ٘فت –ٟٔٓ زيٍط زض اضتجبٌ ثب قٟطٞبي ثب ؾيؿتٓ ضا٘تيط وٝ ٖٕٛٔب ثٝ ضا٘ت حبنُ اظ فطٚـ ٔٙبثٕ َجيٗي 

ا٘ٝ اؾت. ايٗ قٟطٞب ثب زضآٔسٞبي حبنُ اظ فطٚـ ٔٙبثٕ َجيٗي ثٝ ؾيؿتٓ التهبز فطًٞٙ ضا٘ت رٛيي ٚ ظٔيٙٝ ثطاي فٗبِيت ٞبي ؾٛزاٌط
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 Dysplasia 
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ؾطٔبيٝ زاضي ٚنُ ٔي قٛ٘س ٚ اظ َطفي ثٝ زِيُ ٚيػٌي ٞبي التهبز ؾيبؾي حبوٓ ثط ايٗ رٛإٔ، ٌطٜٚ ٞبي ٔرتّف زض پي ا٘حطاف 
 چطذٝ تٛظيٕ ثٝ ٘فٕ ذٛز ٞؿتٙس.

ٞبي لبِت ا٘تربثبت قٛضاٞبي قٟط ٚ ضٚؾتب ثبظتبة يبفتٝ اؾت. ثب ايٗ حبَ، ثطضؾي زض ايطاٖ تزطثٝ حىٛٔت ٞبي ٔحّي ثيف اظ ٕٞٝ زض
زٞس ٔرتّف حبوي اظ ٖسْ ٔٛفميت ايٗ ٟ٘بزٞبي ٔحّي زض زؾتيبثي ثٝ ٞسف يبزقسٜ اؾت. ٍ٘بٞي ثٝ ٚيٗيت قٟطٞب ٚ ضٚؾتبٞب ٘كبٖ ٔي

زي ثط فطٚـ ظٔيٗ ٚ تطاوٓ اؾتٛاض ثٛزٜ اؾت. قٟطزاضي وّي حبوٓ ثط ٔسيطيت قٟطي زض ؾبَ ٞبي پؽ اظ ا٘مالة زض ثٗس التهب ؾيبؾت
اي زاض٘س ٚ زض ٞب زض اغّت قٟطٞبي وكٛض ثٝ ٖٙٛاٖ ٟ٘بزي فبؾس ٚ ٔجتٙي ثط ضا٘ت قٙبذتٝ ٔي قٛ٘س وٝ ثسٞي ٞبي ا٘جبقتٝ ٚ ثي لبٖسٜ

بؾستطيٗ ٟ٘بزٞب لطاض ٌطفتٝ ا٘س. ثؿيبضي اظ ٘ٓط ؾٙزي ٞبي نٛضت ٌطفتٝ زضثبضٜ ٚيٗيت فؿبز زؾتٍبٜ ٞب، قٟطزاضي ٞب زض نسض فٟطؾت ف
تٛاٖ ٌفت وٝ ؾبظٔبٖ (. پؽ ٔي204:1396)لٙٛاتي ٚ ٕٞىبضاٖ،تكىيُ قٛضاٞب ازأٝ يبفتٝ اؾت ايٗ ٚيٗيت زض ؾبَ ٞبي پيف ٚ پؽ اظ

وّي انحبة  ٔسيطيت قٟطي ثٝ ٖٙٛاٖ ٔتِٛي ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي قٟطٞبي ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت، فبض٘ اظ أيبَ ؾطٔبيٝ ٚ ضا٘ت رٛيي ٞب ٚ ثٝ ثيبٖ
ثط٘بٔٝ ضيعي ظاييسٜ لبٖ٘ٛ وٕيبثي ٔٙبثٕ اؾت، ثٙبثطايٗ ٌطٜٚ ٞبيي وٝ تؿٍّ ثيكتطي ثط ٔٙبثٕ ارتٕبٖي )لسضت، "لسضت قٟطٞب ضا پيف ثطز. 

ّٖٕىطزي ايٗ ٔىبٖ ٞب ثطاي شيٙفٗبٖ ٚ  -زاض٘س، زؾتطؾي ثيكتطي ثٝ ٔٙبثٕ وٕيبة زاض٘س ٚ ثسيٟي اؾت ؾبذتبض فًبيي (حطٚت ٚ ٔٙعِت
تبض لسضت اضظقٕٙس ذٛاٞس ثٛز، چطا وٝ اظ َطيك تؿٍّ ثط آٖ ذٛاٞٙس تٛا٘ؿت ٔٙبفٕ ذٛز ضا تًٕيٗ وٙٙس ٚ تحت ٖٙٛاٖ ٌطٜٚ ٞبي زض ؾبذ

 (.288:1395)قبّٔٛ ٚ ضفيٗيبٖ،"ؾبيٝ، رطيبٖ ثط٘بٔٝ ضيعي فًبٞبي قٟطي ٚ ؾبذتبض فًبيي قٟطٞب ضا تحت تأحيط لطاض زٞٙس

قبيبٖ تٛرٝ اؾت. زض ايٗ ضاؾتب ٘ٝ تٟٙب ضقس حزٓ ثٛضٚوطاؾي ٚ ؾبظٔبٖ ازاضي زِٚت ضا٘تيط ضا ٔي  تبحيط ضا٘ت زض ٖطنٝ ثٛضٚوطاؾي ٘يع
ربٔٗٝ زا٘ؿت، ثّىٝ تٛؾٗٝ ٚ ٌؿتطـ ثٛضٚوطاؾي ضا ٘يع ٔي تٛاٖ ٚؾيّٝ اي لّٕساز وطز وٝ  -تٛاٖ يىي اظ تبحيطات ضا٘ت ثط ضٚاثٍ زِٚت

ٖ ربٔٗٝ تٛظيٕ ٔي وٙس ٚ ٔٙجٕ ٌؿتطزٜ اي ثطاي اقتغبَ ٌطٜٚ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ربٔٗٝ زِٚت ضا٘تيط تٛؾٍ آٖ، ضا٘ت ضا ثٝ َٛض ٔٛحطتطي ٔيب
(، تغييطات وبضثطي اضايي ثب ٞسف ؾٛزآٚضي )آَ أيٗ ٚ 2010(. پيبٔسٞبي ٔٙفي التهبزي )ٞبتچيؿٗ،578:1395اؾت)آشض ٚ أيطذب٘ي،

تٗبزَ ٞبي فًبيي زض وال٘كٟطٞب ٔٛرت ثي حجبتي زض  ( ٚ ٖس2010ْ(، ٘بثطاثطي ٞبي التهبزي ٚ ارتٕبٖي زض فًب)ِيؽ،2013ٕٞىبضاٖ،
 (.1390ثٝ ٘مُ اظ ؾبؾبٖ پٛض، 1397٘ٓبْ ّٖٕىطزي آٖ قسٜ ٚ اؾتٕطاض چٙيٗ ضٚ٘سي ٘يع ٘بپبيساضي قٟطي ضا ؾجت ٔي قٛز)ؾٗيسي فطز، 

 ٙٛاٖ وطز؛زض حبِت وّي ٔي تٛاٖ ضيكٝ ٞبي تبحيطات ضا٘ت، زِٚت ضا٘تي ٚ پسيسٜ ضا٘تيط ضا زض قٟط ثٝ نٛضت ظيط ٖ

زض آٔسٞبي ٘فتي ٘مُٝ ُٖفي زض فٗبِيت ٞبي قٟطؾبظي ٚ تحٛالت فًبيي وال٘كٟطٞب ٔي ثبقس وٝ قٟطٞب ضا ثب ؾيؿتٓ ِيجطاِي  -1
 ٚ ؾطٔبيٝ زاضي پيٛ٘س ظزٜ اؾت.

 قىُ ٌيطي ظٔيٙٝ ٞبي ضا٘تيط ٚ ٘يع اؾتمالَ زِٚت اظ ربٔٗٝ ثٝ زِيُ ٔبٞيت ضا٘تيط آٖ، ٔؿتغالت قٟطي ضا ثٝ ٖطنٝ ُّٔٛة -2
 ثطاي وؿت ؾٛز تجسيُ ٔي وٙس.

 قٛز.زضآٔسٞبي ٘فتي ٔٙزط ثٝ افعايف ٘مسيٍٙي ٚ ٞسايت آٖ ثٝ ثٝ ثرف ٔؿتغالت قٟطي)ٔساض زْٚ ٌطزـ ؾطٔبيٝ( ٔي -3

 ٘يبظ ٔبِي قٟطزاضي ٞبي ثٝ اُٖبي ٔزٛظٞبي ضا٘تي، قٟط ضا زض ذسٔت اٞساف ؾطٔبيٝ زاضي لطاض ٔي زٞس. -4

-ؾيبؾي زض زاذُ ؾيؿتٓ ٔسيطيت قٟطي، ثط ثٛزرٝ ضيعي، تهٛيت ثط٘بٔٝ ٞب، ٚاٌصاضي پبضٜ اي ظٔيٙٝ ٞبي ضا٘تي زض حٛظٜ ٞبي -5

 ٞب، ترهيم فًبيي ٔٙبثٕ ٚ ... تبحيط ٌصاضزٜ ٚ ٔٛرت ثٟطٜ ٔٙسي ٌطٜٚ ٞبيي زض ٔمبثُ ٔحطٚٔيت ٌطٜٚ ٞبي زيٍط ٔي قٛز.

مٛيت قسٜ ٚ ٖطنٝ ضا ثطاي ٌؿتطـ زض ثّٙسٔست فطًٞٙ ُّٔٛثيت يب ٖسْ ُّٔٛثيت ضا٘ت زض ثيٗ ٔطزْ ٚ ٌطٜٚ ٞبي ٔرتّف ت -6
 فٗبِيت ٞبي ضا٘تي ٚ تٛلف فٗبِيت ٞبي ِٔٛس فطاٞٓ ٔي ؾبظز.

ٕٞٝ ايٗ تبحيطات ٚ ٞط آ٘چٝ وٝ زض فًبي قٟطي اتفبق ٔي افتس، ثط اؾبؼ ٖٛأُ ٚ ظٔيٙٝ ٞبيي اؾت وٝ ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ضيكٝ زض 
 حبيط ؾٗي ثط قٙبؾبيي ٚ تججيٗ ٖٛأُ ٚ ظٔيٙٝ ٞبي ٔٛحط زاضز. التهبز ؾيبؾي ضا٘تيط حبوٓ ثط ؾيؿتٓ قٟط زاضز. اظ ايٙط پػٚٞف 

ٔيّيبضز  27.800، 1399ٔيّيبضز ضيبَ زض ؾبَ  35.800قٟطزاضي تجطيع ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ وال٘كٟطٞبي وكٛض ايطاٖ ثب ثٛزرٝ اي ٔٗبزَ 
وُ  98ٗ حبَ ثط اؾبؼ اليحٝ ثٛزرٝ ؾبَ زض حبَ فٗبِيت ٔي ثبقس. زض ٕٞي 1397ٔيّيبضز ضيبَ زض ؾبَ  26.000ٚ  1398ضيبَ زض ؾبَ 
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ثٛزرٝ قٟطزاضي تجطيع زض  3/1ٔيّيبضز ضيبَ ٔي ثبقس. چيعي زض حسٚز  9.464وكٛض ؾٟٓ اؾتبٖ آشضثبيزبٖ قطلي اظ ثٛزرٝ وكٛضي ثطاثط ثب 
حبِي وٝ ثط اؾبؼ چبضت ثبقس، زض ٞعاض ٘فط ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔي 15ٔست ٔكبثٝ. قٟطزاضي تجطيع ثٝ ٖٙٛاٖ يه ؾبظٔبٖ ٖٕٛٔي زاضاي حسٚز 

ٞعاض ٘فط ٔي ثٛز. ايٗ ٔؿبِٝ ٕٞٛاضٜ ثٝ يه چبِف ثطاي قٟطزاضي تجطيع تجسيُ قسٜ  4ؾبظٔب٘ي ضؾٕي تٗساز ٘يطٚٞبي آٖ ٔي ثبيس وٕتط اظ 
نُ ؾٟٓ ٔيّيبضز ضيبَ حمٛق ٔبٞيب٘ٝ ٔي وٙس. ايٗ پسيسٜ ثٝ اشٖبٖ ٔؿئٛالٖ شيطثٍ حب 450تب   400اؾت ٚ آٖ ضا ّٔعْ ثٝ پطزاذت حسٚز 

ذٛاٞي ٖٛأُ شي ٘فٛش زض ايٗ ٔزٕٖٛٝ ٘ٓيط اًٖبي قٛضاي قٟط ٔي ثبقس وٝ زض ُٖٕ ثبٖج وبٞف ؾٟٓ پطٚغٜ ٞبي اؾبؾي ٚ ٖٕطا٘ي 
زض قٟط ٔي قٛز. ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔكىُ حبقيٝ ٘كيٙي قٟط تجطيع ؾبِٟبؾت وٝ پبثطربؾت. فبض٘ اظ ثبض ٔفٟٛٔي ٔخجت يب ٔٙفي ٔطتجٍ ثب ايزبز 

اي افطاز ثيكتط زض لبِت ٔفْٟٛ ضا٘ت، زض ٞط حبِت چٙيٗ اذتالف تٟٗس ٔبِي زض ثطاثط ٘يطٚي پطؾّٙي قٟطزاضي تجطيع، ٞبي قغّي ثطفطنت
ٞبي ٌصقتٝ زض قٟطزاضي ٚ قٛضاي قٟط ٔفٟٛٔي غيط اظ اؾتفبزٜ اظ ضا٘ت ضا تساٖي ٕ٘ي وٙس. ٘ىتٝ زيٍط ٔطثٌٛ ثٝ اتفبلبت ضخ زازٜ زض زٚضٜ

ضا٘ت ضخ زازٜ ٚ زض ٘تيزٝ ثٝ ثطٚظ فؿبز ٚ ثطذٛضز لًبيي ٔٙزط قسٜ اؾت. ايزبز وسٞبي  ٙبز ٔٛرٛز پسيسٜتجطيع ٔي ثبقس وٝ ثط اؾبؼ اؾ
زض ثٛزرٝ قٟطزاضي تجطيع ٔهساق زيٍط ثط پسيسٜ ضا٘ت زض ؾيؿتٓ ٔسيطيت قٟطي  100زضآٔسي ثب ٖٙٛاٖ فطٚـ تطاوٓ ٚ رطيٕٝ ٔبزٜ 

 طضؾي آٖ نحٝ ٔي ٌصاضز. ثبقس وٝ ثط ٚرٛز ٔؿبِٝ ٚ ِعْٚ ثتجطيع)قٟطزاضي( ٔي

 پیطیٌِ هَضَع

ٔٙزط قس، « زِٚت ضا٘تي» زضثبضٜ اضتجبٌ ٘فت ٚ تٛؾٗٝ التهبزي زض ايطاٖ وٝ ثٝ ٔٗطفي انُالح (1970) ،اظ ظٔبٖ ا٘تكبض ٔمبِٝ ٟٔسٚي
( ثب 1987ٚ ِٛؾيب٘ي )وتبة ٞب ٚ ٔمبِٝ ٞبي ثؿيبضي زضثبضٜ زِٚت ٞبي ٚاثؿتٝ ثٝ ٔٙبثٕ َجيٗي ٍ٘بقتٝ قسٜ اؾت. پؽ اظ ٟٔسٚي، ثجال٘ي 

ثحج ُّٖ ضا٘ت ضا زض  (.2:1396)قطيف ظازٌبٖ ٚ لب٘ٛ٘ي،تٛرٝ ثٝ ٚيٗيت وكٛضٞبي ٖطثي، ٔفبٞيٓ ٔطتجٍ ثب زِٚت ضا٘تي ضا ٌؿتطـ زاز٘س
صيطز. ا٘سيكٝ التهبززا٘بٖ ثٝ زٚ زٚضٜ ٔؿتمُ تفىيه ٕ٘ٛز. زٚضٜ ٘رؿت، ثب ضيىبضزٚ آغبظ ٔي قٛز ٚ تمطيجب ثب آِفطز ٔبضقبَ پبيبٖ ٔي پ

ٚيػٌي ايٗ زٚضاٖ آٖ اؾت وٝ ّٖت ٖٕسٜ ضا٘ت، وٕيبثي شاتي ٖٛأُ تِٛيس ٚ يب وكف ٘بپصيطي ٖٛأُ تِٛيس شوط ٔي ٌطزيس. وكف 
آغبظ  1960زٚضٜ زْٚ اظ زٞٝ  وٙس.٘بپصيطي ٖٛأُ تِٛيس قطٌ ٘رؿت ضلبثت وبُٔ ضا ٔرتُ وطزٜ، ٖٛأُ تِٛيس ٔٛرٛز ضا نبحت ضا٘ت ٔي

پيكتبظ ايٗ زٚضٜ ٞؿتٙس. زض ايٗ زٚضٜ ّٖت اؾبؾي ضا٘ت ٔساذّٝ زِٚت  4ٚ تِٛؿيٖٛ 3، ثٛوب٘ب2ٖ، تبِٛي1ٖ وطٌٚطٔي قٛز ٚ وؿب٘ي ٕٞچٛ
لّٕساز ٔي قٛز. ثٝ َٛض وّي ٔساذّٝ زِٚت ٔٛإ٘ ٔهٖٙٛي ثط ؾط ٚضٚز ثٝ ثبظاض ايزبز وطزٜ، ثب آؾيت ضؾب٘سٖ ثٝ ؾبظ ٚ وبض ثبظاض، ثبٖج 

 (.44:1373)ٔيسضي، قٛز پيسايف ضا٘ت ثطاي ثطذي اظ افطاز ٔي

ٚ ذبضد اظ وكٛض، پػٚٞف ٞبي ٔتٗسزي زض ظٔيٙٝ ٞبي ٔرتّف ّٖٕي ٔطتجٍ ثب ٔفْٟٛ ضا٘ت ا٘زبْ قسٜ اؾت وٝ ثركي اظ آٖ  زض زاذُ
 اضائٝ ٔي ٌطزز؛

 ثبزآٚضزٜ ٔٙبثٕ ثٝ ثطضؾي تبحيط ٚاٌصاضي "ؾيبؾي ذكٛ٘ت ٚ ٘فتي ٞبي تؿٟيٓ ضا٘ت "( زض پػٚٞكي ثب ٖٙٛاٖ 2020)5وٛضزال ٚ اٚ٘سض
 ؾٟبْ ا٘تمبَ وٝ زٞس ٔي پطزاذتٝ ا٘س. ٘تبيذ ٘كبٖ 2011تب  1990وكٛض اظ ؾبَ  86ؾيبؾي ثط اؾبؼ زازٜ ٞبي  ذكٛ٘ت احتٕبَ ثط ٘فتي

 َطحٟبي ٔيبٖ وٙس. زض تحطيه ضا آٖ تٛا٘س ٔي وٛچه ؾٟٓ ا٘تمبَ وٝ حبِي زض رٌّٛيطي وٙس، زضٌيطي اظ تٛا٘س ٔي ٘فتي حطٚت ثعضٌي اظ
 اظ رٌّٛيطي زض( افطاز ثٝ) ٔؿتميٓ ا٘تمبَ ضا زض پي زاضز أب ٔهطف ؾُح ثبالتطيٗ( ٔحّي ٞبيزِٚت ثٝ) ٔبِي ٞبيا٘تمبَ ، مبَا٘ت ٔرتّف

زيٙبٔيه ضا٘ت ظٔيٗ قٟطي زض زض  "(، زض ٔمبِٝ اي ثب ٖٙٛاٖ 2017) 6ٔبٍ٘ب٘يّي ٚ ٔٛضٌب٘تٝ .ضاٜ اؾت ٔٛحطتطيٗ زضٌيطي ٚ ذكٛ٘ت
ثط   2012تب  1977ثٝ ثطضؾي تغييطات ضا٘ت ظٔيٗ زض قٟطٞبي پبيترت ُٔٙمٝ اي ايتبِيب اظ ؾبَ  "تبِيبقٟطٞبي پبيترت ُٔٙمٝ اي اي
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اؾبؼ تئٛضي ضا٘ت ظٔيٗ قٟطي پطزاذتٝ ا٘س. ٔمبِٝ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ چٍٛ٘ٝ ضا٘ت ُّٔك ٚ تفبٚتي ثٝ پٛيبيي اضظـ ظٔيٗ زض اضتجبٌ ثب 
ضفتبضٞبي ضا٘ت رٛيب٘ٝ زض تٛؾٗٝ أالن ٚ ٔؿتغالت؛  "زض پػٚٞكي ثب ٖٙٛاٖ ( 2017) 1قٟطٞبي ذبل ٔي ا٘زبٔس. ّٖي ٚ ٖجساِٗعيع

ٖٛأُ ٔٛحط ثط ثطٚظ ضفتبض  -2تٗطيف ٚ ٔفْٟٛ ضا٘ت رٛيي.  -1زض وكٛض ٔبِعي ثٝ ثطضؾي ؾٝ ٔٛيٛٔ ٖٕسٜ؛  "ٔطٚضي ثط ازثيبت ٘ٓطي
 ضفتبض ايٗ ثطضؾي،  ٞبي يبفتٝ تغالت پطزاذتٝ ا٘س. ثطاؾبؼتبحيطات ضفتبضٞبي ضا٘ت رٛيب٘ٝ ثٝ ٚيػٜ زض تٛؾٗٝ أالن ٚ ٔؿ -3ضا٘ت رٛيب٘ٝ. 
زض  (، 2010)2قٛز. وبٞب٘ب ٚ ويزٖٛ فؿبز رّٕٝ اظ ٔكىالتي ثٝ ٔٙزط اؾت ٕٔىٗ ايٗ ٚ زٞس ٔي افعايف ضا ارتٕبٖي ٞعيٙٝ ضا٘ت رٛيب٘ٝ

قٙبؾبيي ٔٙجٕ فؿبز زض ضفتبض ثٛضٚوطات  ثٝ ثطضؾي ظٔيٙٝ اي زِٚت ٞبي ٔحّي ٚ ُٔٙمٝ اي چيٗ ثطاي  "فؿبز ثٛٔي "ٔمبِٝ اي ثب ٖٙٛاٖ 
اؾت.  ضقٜٛ ٔبِي تأٔيٗ ثٝ ٘يبظ ٘تيزٝ فؿبز ، ثبقس ٔبفٛق ثٝ ضقٜٛ پطزاذت قبُٔ ؾبالضي زيٛاٖ زض پيكطفت ٞبي زِٚتي پطزاذتٝ ا٘س. ٚلتي

ٝ َٛضي وٝ ثٛضٚوطاؾي ؾفت ثط اؾبؼ يبفتٝ ٞبي ايٗ ُٔبِٗٝ ثٛضٚوطاؾي تبحيط ٔخجت ثط ٔيعاٖ پطزاذت ضقٜٛ ٚ ؾُح ضا٘ت رٛيي زاضز.  ث
 ٚ حبوٕيت اقىبَ "(، زض ٔمبِٝ اي ثب ٖٙٛاٖ 2008)3ٌطزز. وٛضچٗٚ ؾرت ٌيطا٘ٝ ٔٛرت ثبالضفتٗ اٍ٘يعٜ ٔؿئٛالٖ ثطاي پطزاذت ضقٜٛ ٔي

قسٜ اؾت  ثٝ ٔمبيؿٝ حزٓ ضا٘ت رٛيي زض زٚ ٔسَ حبوٕيتي ُّٔمٝ ٚ پبضِٕب٘ي پطزاذتٝ اؾت. زض ايٗ ٔمبِٝ ٘كبٖ زازٜ "رٛيي ضا٘ت ا٘ساظٜ
 اؾت ٕٔىٗ ذٛاضاٖ وٝ ضا٘ت رٛيي زض ؾيؿتٓ پبضِٕب٘ي ٕٔىٗ اؾت ثيكتط اظ ؾيؿتٓ ُّٔمٝ ثبقس. ٕٞچٙيٗ ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ ضا٘ت

  .ثبقٙس ذٛزوبٍٔي ؾطٍ٘ٛ٘ي ثٝ ٔٙس ٖاللٝ

ٚ ا٘ؿزبْ قٟط. تحّيُ ؾيبؾت ٞبي ٖطيٝ ظٔيٗ ٔؿىٛ٘ي، تِٛيس فًبي ضا٘تي "( زض ٔخبِٝ اي ثب ٖٙٛاٖ 1398تٛؾّيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ)
ثٝ تحّيُ تبحيط ؾيبؾت ٞبي ٖطيٝ ظٔيٗ قٟطي زض تِٛيس فًبي ضا٘تي ٚ ا٘ؿزبْ ؾبذت وال٘كٟطي زض  "ُٔبِٗٝ ٔٛضزي قٟط ظ٘زبٖ

ٔحسٚزٜ قٟط ظ٘زبٖ پطزاذتٝ اؾت. اضظـ ٔهطفي ٚ ٔجبزِٝ اي ظٔيٗ ٖبّٔي ثطاي قىُ ٌيطي ضا٘ت ٔس٘ٓط لطاض ٌفتٝ اؾت وٝ ٔٛرت 
ٔحالت ٚ ٔٙبَك ٔي قٛز. ثط اؾبؼ ايٗ تحميك تٛؾٗٝ قٟط ٚ ٖطيٝ ظٔيٗ زض لبِت َطح ٞبي آٔبزٜ ؾبظي ٘ٝ پيٛؾتٍي يب ٞٓ پيٛ٘سي 

(، زض پػٚٞكي ثٝ ثطضؾي 1398ثطٔجٙبي ٘يبظ رٕٗيتي ٚ ضقس آٖ وٝ ٔبظاز ثط آٖ ٚ ثب اٞساف ضا٘تي ا٘زبْ قسٜ اؾت. ذٙساٖ ٚ ٕٞىبضاٖ)
تٟطاٖ پطزاذتٝ ا٘س. يبفتٝ ٞبي ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ زض ثرف ٔسيطيتي، ِٔٛفٝ تطاوٓ  1ٖٛأُ ٔٛحط ثط افعايف ضا٘ت ظٔيٗ قٟطي زض ُٔٙمٝ 

ؾبذتٕب٘ي، زض ثرف التهبزي، ِٔٛفٝ ليٕت ظٔيٗ ٚ ٔؿىٗ ٚ زض ثرف ارتٕبٖي، ِٔٛفٝ ضقس ؾطيٕ رٕٗيت رعٚ احطٌصاضتطيٗ ِٔٛفٝ ٞب 
تٟطاٖ  1بظتبة  التهبز ضا٘تي ثط ؾبظٔبٖ فًبيي ُٔٙمٝ (، ثٝ تجييٗ ث1397٘تيزٝ آٖ ثطٚظ ضا٘ت رٛيي ٔي زا٘س. ؾٗيسي فطز ٚ ٕٞىبضاٖ)

پطزاذتٝ اؾت. زض ايٗ پػٚٞف تِٛيس فًب زض وكٛض ٞبي ثب التهبز ضا٘تي حبنُ ٔسيطيت فه قسٜ ٚ ضا٘ت حبنُ اظ آٖ ٖٙٛاٖ قسٜ اؾت 
تٕبٖي، التهبز ؾيبؾي ضا٘تي، وٝ زض آٖ قٟطؾبظ آِتي ثطاي لسضت ٔي ثبقس. ٔٗيبضٞبيي چٖٛ زضآٔس حبنُ اظ تطاوٓ فطٚقي، ٌتٛؾبظي ار

(، ثب 1396فط)فٗبِيت ٞبي ؾبذتٕب٘ي ٚ ّٔىي ٚ ترطيت وبضثطي ؾجع ٚ ثبغبت ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٗيبضٞبي تبحيطٌصاض قٙبؾبيي قسٜ ا٘س. ٔٗهٛٔي
ٔي زٞس  ثطضؾي تبحيط ٘ٓبْ تبٔيٗ ٔبِي ٔسيطيت قٟطي ثط حمٛق قٟطٚ٘سي ثب ضٚيىطز التهبز ؾيبؾي فًب پطزاذتٝ اؾت. ايٗ تحميك ٘كبٖ

(، زض ٔمبِٝ اي 1396وٝ ضٚـ ٞبي ٘بپبيساض تبٔيٗ ٔبِي تبحيط ٔٙفي ثط ِٔٛفٝ ٞبي حمٛق قٟطٚ٘سي ثطربي زاضز. ِكٍطي تفطقي ٚ ٕٞىبضاٖ)
٘مف افطيٙي ٟ٘بزٞب ٚ ثبظيٍطاٖ ؾيبؾي ضا يىي اظ ٟٕٔتطيٗ  "قٟطي فًبي زض ؾيبؾي لسضت وبضوطزٞبي ٘ٓطي تجييٗ "ثب ٖٙٛاٖ 

تغييط فًب ٔٗطفي ٔي وٙس. ثٝ َٛضي وٝ فطآيٙسٞب ٚ ٕ٘ٛزٞبي فًبيي قٟطٞب ثٝ ٖٙٛاٖ پسيسٜ اي ا٘ؿب٘ؿبذت  ؾطچكٕٝ ٞبي ؾبذت ٚ
ٔبوال تحت تبحيط لسضت ؾيبؾي حبوٓ ٚ ايسئِٛٛغي ٔٛضز ٘ٓط آٟ٘ب لطاض زاضز. زض ايٗ تحميك ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ترهيم ٔٙبثٕ وٕيبة 

حمٛق ٚ لٛا٘يٗ قٟطي، لّٕطٚؾبظي زض فًبي قٟط، اضتمبء ؾُح ؾيبؾي  ٕٞچٖٛ ظٔيٗ، قىُ زٞي ثٝ التهبز ؾيبؾي قٟط، تسٚيٗ
ؾىٛ٘تٍبٜ ٞبي قٟطي ٚ ٔٙبْط ٚ ٕ٘بزٞبي ثهطي ٔٛرٛز زض قٟط ثٝ ّٖٕىطز ٟ٘بزٞب ٚ ثبظيٍطاٖ ؾيبؾي ٔجتٙي اؾت. ثطٞب٘ي ٚ 

ثٝ اضائٝ ٔسِي  "تّفيمي ٔفٟٛٔي سَٔ اضائٝ: فًب ؾيبؾي التهبز ٚ قٟطي ظٔيٗ وبضثطي تغييطات "( زض پػٚٞكي ثب ٖٙٛاٖ 1396ٕٞىبضاٖ)
رٟت تجييٗ ٖٛأُ ٔٛحط ثط تغييطات وبضثطي ظٔيٗ ثب ضٚيىطز التهبز ؾيبؾي پطزاذتٝ ا٘س. ثط اؾبؼ ايٗ ٔسَ، تغييطات قٟطي ثٝ َٛض وّي 
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بيٝ ٚ فطآيٙسٞبي ثسٖٚ زض٘ٓطٌطفتٗ ٘فٕ ٖٕٛٔي ٚ ٔجتٙي ثط التهبز ثبظاض اتفبق ٔي افتس. اظ ٘ٓط ايٗ پػٚٞف، ٖٛأّي چٖٛ زِٚت، ؾطٔ
ٞبي رٟب٘ي قسٖ، تبحيطٌصاضتطيٗ ٖٛأُ ثط تغييط وبضثطي فًبٞبي قٟطي ٔي ثبقس وٝ اظ َطيك آٖ ٞب، ؾطٔبيٝ زاضي ثٝ تِٛيس فطنت

 اٞساف ٚ زِٚت ٘مف زض وٙسٚوبٚ "(، زض ٔمبِٝ اي ثب ٖٙٛاٖ 1394رسيس ثطاي ا٘جبقت ٚذطٚد اظ ثحطاٖ ٔي پطزاظز.  نطافي ٚ ٕٞىبضاٖ)
يٕٗ ٘مس ربيٍبٜ ؾٙتي ثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي ثط ٘مف ٘بزيسٜ ٌطفتٝ قسٜ ٖبُٔ لسضت زض فطآيٙس  "ايطاٖ قٟطي ضيعي ثط٘بٔٝ زض غيطضؾٕي

ثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي تبويس زاضز ٚ ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ ثط٘بٔٝ ضيعي تحت تبحيط ٖبُٔ لسضت اظ فطآيٙس ٔٛضز ا٘تٓبض حبٔيب٘ف ٔٙحطف قسٜ ٚ 
اذتيبض ٔي ٌيط٘س. ايٗ تحميك ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ زِٚت زض ربيٍبٜ ٖبُٔ ثطتط لسضت ٚ يه شي ٘فٕ، ٔؿيط لسضتٕٙساٖ زض آٖ زؾت ثبال ضا زض 

(، زض پػٚٞكي قىُ ٌيطي ضا٘ت ضا زض تطويت ثٛزرٝ اي 1391ثط٘بٔٝ ضيعي ضا ُٔبثك ثب ذٛاؾت ذٛز تٗييٗ ٔي وٙس. نبٔتي ٚثركبيف)
ف ؾبذتبض زضآٔسي قٟطزاضي ٞب ٘ٝ ٔجتٙي ثط ْطفيت التهبزي قٟط وٝ ٔجتٙي قٟطزاضي انفٟبٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ ا٘س. زض ايٗ پػٚٞ

(، ثٝ ثطضؾي تبحيط ؾيبؾت ٞبي ضا٘تيط ثط ٘ٛؾب٘بت ثبظاض ظٔيٗ قٟطي تجطيع پطزاذتٝ 1391ثط زضآٔسٞبي ضا٘تي ٔٗطفي قسٜ اؾت. زضٚيكي)
ٞب ثيكتط زض ٔيٗ ٚ ٔؿىٗ ٔٗطفي ٔي قٛز وٝ تبحيط آٖاؾت. زض ايٗ پػٚٞف ؾيبؾت ٞبي  ضا٘تيط زِٚتي ثٝ ٖٙٛاٖ ٖبّٔي ٟٔٓ زض ليٕت ظ

(، زض پػٚٞكي ثٝ ثطضؾي ظٔيٙٝ ٞبي ضا٘ت رٛيي زض ثٛزرٝ قٟطزاضي ٞب ٚ اضتجبٌ آٖ 1390قٟط تجطيع ثٛزٜ اؾت. ثيسضاْ) 2ٚ  4،1،3ٔٙبَك 
رٛيي زض ؾبذتبض ثٛزرٝ اي قٟطزاضي ٞب ثب وبضايي ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ اؾت وٝ يٕٗ تجييٗ فطٚـ تطاوٓ ثٝ ٖٙٛاٖ ظٔيٙٝ انّي ضا٘ت 

 "لسضت ٚ ضا٘ت رٛيي ؾيبؾي "(، زض ٔمبِٝ اي ثب ٖٙٛاٖ 1384ثٝ اضتجبٌ ٔٙفي ثيٗ وبضايي ٚ فطٚـ تطاوٓ اشٖبٖ تبويس زاضز. ؾطزاضآثبزي)
يبؾي چٖٛ الثي ٌطي، لسضت ؾيبؾي ضا زض ثٟطٜ ٌيطي اظ ضا٘ت ؾيبؾي ٔٛحط زا٘ؿتٝ وٝ ثط اؾبؼ آٖ افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞب ثب ؾبظٚوبضٞبيي ؾ

(، ضا٘ت ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٌطا٘يٍبٜ ٘ٓبْ زضآٔسي قٟطزاضي 1382وٕه ٞبي ا٘تربثبتي ٚ ... ثطاي ذٛز ضا٘ت التهبزي ايزبز ٔي وٙٙس. يعزا٘ي)
ثٛزٜ ٚ زض ََٛ ظٔبٖ ثبٖج وبٞف لسضت ٔسيطيت قٟطي ٚ زض  70ٞبي ٔٗطفي ٔي وٙس وٝ ٘تيزٝ ؾيبؾت ٞبي تٗسيُ التهبزي زٞٝ 

(، ٖسْ تمبٖٚ اَالٖبت ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ُّٖ ضا٘ت ٔٗطفي ٔي 1373عايف لسضت ضا٘ت رٛيبٖ ٚ ؾٛزاٌطاٖ ٔي قٛز. ٔيسضي)ٔمبثُ اف
وٙس وٝ تبوٖٙٛ وٕتط ثساٖ پطزاذتٝ قسٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ قيٜٛ تِٛيس ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ِٔٛفٝ ٞبي اؾبؾي تبحيطٌصاض ثط ؾبذتبض لسضت ٚ زض 

 س. ٘تيزٝ افعايف ضا٘ت ٔي زا٘

زض ٔزٕٛٔ َجك تحميمبت ٔرتّف، قىُ ٌيطي ٚ تحمك زِٚت ضا٘تيط احطاتي ثط ربٔٗٝ ٔي ٌصاضز وٝ اظ ؾُح والٖ تب ذطز ٚ ظٔيٙٝ 
 فطٍٞٙي، التهبزي ضا قبُٔ ٔي قٛز. ايٗ احطات قبُٔ؛  -ٞبي ؾيبؾي، ارتٕبٖي

تًٗيف  -(1382؛ ثكيطيٝ،1387ٔيطتطاثي،؛ 1388اؾتمالَ زِٚت اظ ربٔٗٝ ٚ زض ٘تيزٝ ٖسْ پبؾرٍٛيي ٚ قفبفيت)حبري يٛؾفي،
تًٗيف تٛاٖ اؾترطاري ٚ ثبظتٛظيٗي  –( 1387؛ ٔيطتطاثي،1371زٔٛوطاؾي ٚ ٖسْ قىُ ٌيطي ربٔٗٝ ٔس٘ي)َجيجيبٖ،

؛ 1386افعايف ٔٙبظٖبت ؾيبؾي زض ربٔٗٝ)قطيٗتي، -(1374زٌطٌٛ٘ي لكطثٙسي ارتٕبٖي)وبتٛظيبٖ، -(1389؛حؿيٙي،1382زِٚت)تٛحيسفبْ،
Tilly,1990)- ،؛ حبري 1379ضقس ثٛضٚوطاؾي)قىبضي، -(1385؛ ٔيطتطاثي،1388تًٗيف ٔبٞيت ٕ٘بيٙسٌي زِٚت)حبري يٛؾفي

؛ 1379؛ قىبضي،1371ضقس ضٚحيٝ ضا٘ت رٛيي يب ضا٘تي قسٖ ّٔت ثٝ ز٘جبَ ضا٘تي قسٖ زِٚت )َيجيبٖ، -(Ayubi,1995؛ 1388يٛؾفي،
Najmabadi,1979)-ُ(1371؛ وبتٛظيبٖ،1387ٌيطي التهبز ٔهطفي)ٔيطتطاثي،قى- (ٌؿتطـ ثرف ٖٕٛٔي التهبزChatelus,1984.) 

 هباًی ًظشی

چطذف ٔفٟٛٔي زض ثط٘بٔٝ ضيعي ٔٛرت ْٟٛض ضٚيىطز ا٘تمبزي قسٜ اؾت. زض ايٗ ضٚيىطز تٛرٝ ثٝ ؾبذتبضٞبي پٟٙبٖ لسضت ٚ ايٙىٝ 
ٞبي ٔرتّف وٝ ٞب زض رطيبٖٙي ثط اضظـ ٞب ٚ ٘مف زِٚتتٛا٘س رساي اظ اضظـ ٞب ثبقس، ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٔي ٌيطز. ايٗ أط ٔجتٚالٗيت ٕ٘ي

وٙس)ٖجسي زا٘ف ٔي ٕ٘بيب٘س؛ ٔي ثبقس. ٚ اظ ثطزاقت ٞبي ٖيٙي ٚ ضٞب اظ اضظـ ٔٛيٕ احجبت ٌطا پطٞيع ٔي "تحّيُ ٞٙزبضيٗ"ذٛز ضا 
ي وٙس وٝ زض ذسٔت ٔٙفٗت ٖبٔٝ زيسٌبٜ ؾٙتي، ثط٘بٔٝ ضيعي ضا فطايٙسي غيطؾيبؾي ٚ فبلس اضظـ ٚ تىٙٛوطاتيه فطو ٔ (.70:1387پٛض،

ٞبيي ٔبٞيتي پّٛضاِيؿتي زاض٘س؛ ظيطا فطيكبٖ ثط ايٗ اؾت وٝ لسضت ثٝ َٛض ٔؿبٚي زض ربٔٗٝ تٛظيٕ قسٜ ٚ افطاز ٚ اؾت، چٙيٗ ثطزاقت
زض  1970زٞٝ ي  .(Fox et al,2014:247)ٌطٜٚ ٞبي ذبل، ٕ٘ي تٛا٘ٙس ثط فطايٙسٞبي ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ؾيبؾت ٌصاضي تؿٍّ زاقتٝ ثبقٙس
رسيسي ُٔطح ٔي قس ٚ اظ ؾٛي زيٍط ثطاي  حٛظٜ ي ُٔبِٗبت قٟطي، اظ يىؿٛ زض ٔمبثُ ضٚيىطز ثْٛ قٙبؾب٘ٝ ثٝ ٔؿبئُ قٟطي ٘ٓطات



  19 ...طاٖيا يقٟط تيطئٛحط ثط ثطٚظ آٖ زض ٔس يسيثط ٔفْٟٛ ضا٘ت ٚ ٖٛأُ وّ يرؿتبض

 

ايٗ انالح ثٝ ربٔٗٝ قٙبؾي قٟطي رسيس تغييط  1980ٔي ضفت. زض زٞٝ  انُالح ٘ئٛٔبضوؿيؿتي ثٝ وبض ،زيسٌبٜ ٞبي ٔٙتمس ؾطٔبيٝ زاضي
ضٚيىطز ثب ٘بْ التهبز ؾيبؾي قٟطي ُٔطح قس. زض ايٗ زٚضاٖ، ايٗ فطييٝ وٝ رغطافيب ٚ فٙبٚضي ٖبُٔ  ثٝ ثٗس ايٗ 1990ي يبفت ٚ زض زٞٝ

 (.172: 1393ا٘س، ٔٛضز ٘مس لطاض ٌطفت)قبضٔ پٛض، انّي ثطٚظ ٔؿبئُ زض ظ٘سٌي قٟطي

يبؾي فًب زا٘ؿت. ايٗ ضٚيىطز تغييطات قٟطي ضا ضٚيىطز حبوٓ ثط ايٗ پػٚٞف ضا ٔي تٛاٖ ضٚيىطز التهبز ؾيبؾي ٚ ثٝ ٚيػٜ التهبز ؾ 
التهبز ؾيبؾي "حبنُ ٘يطٚٞبي زِٚت ٚ ؾطٔبيٝ ٔي زا٘س ٚ فطآيٙسٞبي ٘ئِٛيجطاِي ٚ رٟب٘ي قسٖ ضا ثط ايٗ ٘يطٚٞب تبحيطٌصاض ٔي زا٘س. 

ؾيبؾي، ترهيم  –التهبزي  ٞب، ٌطٜٚ ٞبي ٔٗيٙي اظ َجمبت ٔتٙفصٖجبضتؿت اظ ثطضؾي رطيب٘بت ارتٕبٖي ٚ ٟ٘بزيٙٝ اي وٝ اظ َطيك آٖ
(. َجك تٗطيف 179:1374ثٝ ٘مُ اظ ّٖٛي تجبض،  1396) ثطٞب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ،"ٔٙبثٕ تِٛيسي وٕيبة ضا زض رٟت ٔٙبفٕ ذٛز ٟٔبض ٔي وٙٙس

ضا تحت ٞب٘طي ِٛفٛض، فًب ثٗس ٔكطٌٚ ضٚاثٍ ارتٕبٖي اؾت ٚ ِصا ؾبذت ٞبي ٔؿٍّ ٞط زٚضاٖ ضٚاثٍ زيبِىتيىي ثب فًب زاض٘س ٚ اغّت فًب 
وٝ اظ َطيك آٟ٘ب، ٌطٜٚ ٞبي ٔٗيٙي اظ  اؾت ٔٛيٛٔ التهبز ؾيبؾي ٖجبضت اظ فطايٙسٞب ٚ ضٚاثُي(. 17:1387آٚض٘س)ٞبضٚي،ؾيُطٜ ذٛز زضٔي

ٌيط٘س؛ ثٙبثطايٗ التهبز ؾيبؾي زٚ ؾيبؾي ترهيم ٔٙبثٕ حطٚت ضا زض رٟت ٔكطٖٚيت ٚ ٔٙبفٕ ذٛز ثىبض ٔي -َجمبت ثب ٘فٛش التهبزي 
ي ضا ثطضؾي ٔي وٙس: ٘رؿت ثطضؾي تأحيط قطايٍ ؾيبؾي ثط ٔتغيطٞب ٚ فطايٙسٞبي التهبزي ٚ زْٚ تأحيط ضفتبضٞب ٚ ٔتغيطٞبي چبضچٛة انّ

(. ضٚيىطز التهبز ؾيبؾي ثب تٕطوع ثط ٖٛأُ لسضت، زِٚت ٚ ؾطٔبيٝ ٚ تبويس ثط ٘مف 100: 1383التهبزي ثط پسيسٜ ٞبي ؾيبؾي )قىٛيي، 
 ثٝ تحّيُ ٔي پطزاظز.پيطأٖٛ( -ٖٛأُ ذبضري)ٔطوع

ايٗ زيسٌبٜ ثٝ ُٔبِٗٝ ٘مف التهبز ؾيبؾي زض تغييطات قٟطي پطزاذتٝ ٚ ايٗ وٝ چٍٛ٘ٝ تهٕيٕبت قٟطي ثٝ ؾٛز َجمبت ٔرتّف اذص 
ٞبي ٚ قبُٔ ُٔبِٗٝ انَٛ حبوٓ ثط تِٛيس ٚ تٛظيٕ وبال ٚ ذسٔبت زض ٘ٓبْ (Smith & Timberlake,1997:79)ٔي قٛز، تٛرٝ زاضز

ضٞب ٚ ثطضؾي ٘مف ثبظيٍطاٖ زض تكىُ ٞبي ؾيبؾي زض وٙتطَ فطآيٙسٞبي حطٚت آفطيٙي زض فًبي رغطافيبيي ٔي ثبقس وٝ التهبزي وكٛ
ٕٔٗٛال لسضت اظ وب٘بَ ٞبي ٔرتّف اظ (. 57:1396ثبقس)ِكٍطي تفطقي ٚ ٕٞىبضاٖ، ؾبظ٘سٜ احطات لسضت ؾيبؾي ثط فًبي قٟطي ٔي

َ فطايٙس تهٕيٓ ٌيطي، ؾبذتبض ٚ ٔؤِفٝ ٞبي ٔحيٍ ٔٛضز ٘ٓط تهٕيٓ ٌيطي اٖٕبَ رّٕٝ فطايٙس تهٕيٓ ؾبظي ٚ تهٕيٓ ٌيطي، ٔحهٛ
 قٛز. ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔؿئّٝ وٝ ايٗ ؾٝ حٛظٜ، زض اضتجبٌ ٔؿتميٓ ثب ثط٘بٔٝ ضيعي لطاض زاضز وٝ حبنُ ايٗ فطايٙس ٘يع زض لبِت فًب ٔتجّٛضٔي

(. ؾيبؾت يٗٙي 288:1395)قبّٔٛ ٚ ضفيٗيبٖ،قٟطي وبٔال ٔكٟٛز اؾتٔي قٛز، ِعْٚ تٛرٝ ثٝ ثط٘بٔٝ ضيعي ثب ٘ٓبْ لسضت ثط فًبٞبي 
رٛٞط حبوٕيت، فطٔب٘طٚايي ٚ اٖٕبَ لسضت ثٝ ٚؾيّٝ ٟ٘بزٞبي تهٕيٓ ؾبظي ٚ ٔزطي ثط فًب وٝ ٔتكىُ اظ ربٔٗٝ، قجىٝ ٞب، رطيبٖ ٞب، 

تبضٞبي ثط٘بٔٝ ضيع ٚ ؾيبؾتٍصاض ثٝ ٔخبثٝ ٘طْ ؾبذت ٞب ٚ... ٔي ثبقس. زض ايٗ ضاؾتب ؾيبؾت، فطًٞٙ ٚ ايسئِٛٛغي حبوٓ ثط ٟ٘بزٞب ٚ ؾبذ
افعاض احطٌصاضزٜ ٚ ٔٛرجبت تغييطات فًبيي ضا ثٝ ٔخبثٝ ؾرت افعاض فطاٞٓ ٔي آٚضز. زض حميمت ؾيبؾت ٚ ايسئِٛٛغي ثٝ ٖٙٛاٖ فطآيٙس ٚ 

ٌيطي، ارطا ٚ ربيٍبٜ ٘رجٍبٖ ؾيبؾي  فًبي رغطافيبيي ثٝ ٖٙٛاٖ فطْ ٚ ثؿتط، ٕٞٛاضٜ ثب يىسيٍط ضاثُٝ ٔتمبثُ زاض٘س. ثٙبثطايٗ تٛاٖ تهٕيٓ
زض ؾّؿّٝ ٔطاتت ارتٕبٖي ٚ ايسئِٛٛغي آٖ ٞب ٚ لٛا٘يٗ ٚ ؾيبؾت ٞبيي وٝ ٚيٕ ٔي ٕ٘بيٙس، زض ايزبز تغييطات فًبيي ثؿيبض تٗييٗ وٙٙسٜ 

ثطي اضايي ثٝ َٛض (. اظ ٘مُٝ ٘ٓط التهبز ؾيبؾي فًب، تغييطات وبض225:1369ثٝ ٘مُ اظ ٞيٛظ، 1396ٞؿت )ِكٍطي تفطقي ٚ ٕٞىبضاٖ، 
اذم ٚ تغييطات قٟطي ثٝ َٛض وّي ثسٖٚ زض٘ٓطٌطفتٗ ٘فٕ ٖٕٛٔي ٚ ٔجتٙي ثط التهبز ثبظاض زض ضاؾتبي ؾيبؾت ٞبي رٟب٘ي ؾبظي التهبز 
زض ثؿتط قٟطيٟبي رٟبٖ ؾٛٔي زض احبَ اتفبق اؾت. ايٗ تغييطات َجمٝ ؾطٔبيٝ زاض ٚ حبوٓ ضا ثب تِٛيس اضظـ ايبفي حسضت ثركيسٜ ٚ 

(. ٘مف ٖبُٔ ؾيبؾي زض تغييطات وبضثطي ظٔيٗ قٟطي 104:1396بي قٟطي ضا ا٘حهبضي ٚ ذهٛني وطزٜ اؾت)ثطٞب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ،فًبٞ
ٞبي ؾبذتٕب٘ي، اظ َطيك ٔٗبفيت ٞبي ٔبِيبتي، تًٕيٗ ؾٛز ٚ وٓ ثٝ َٛض غيطٔؿتميٓ اؾت وٝ اظ َطيك وٕه ثٝ ٔٛؾؿبت ٔبِي ٚ قطوت

ٙسي ٚ َطح ٞبي وبضثطي ظٔيٗ ٚ ترهيم ٚ تٛؾٗٝ ثؿيبضي اظ ذسٔبت ٚ تبؾيؿبت ٚ تزٟيعات وطزٖ ٔربَطات ؾطٔبيٝ ٌصاضي، ُٔٙمٝ ث
(. زض وكٛضٞبيي وٝ ضا٘تيطذٛا٘سٜ ٔي قٛ٘س، اثٗبز والٖ تب ذطز التهبز ٚاثؿتٝ ثٝ ٘فت اؾت. 2009قٟطي، ايٗ احط اٖٕبَ ٔي ٌطزز)ٞبضٚي،

ٔتٗ ٚ پيطأٖٛ قٟط، تغييطات وبضثطي اضايي قٟطي ٞط چٙس ثٝ نٛضت  ٔمِٛٝ ظٔيٗ ٚ تغييطات آٖ زض لبِت ٞبيي چٖٛ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض
غيطيطٚض، أتيبظٞبي اُٖبيي ثٝ تٗبٚ٘ي ٚ اقربل ٚ ٘ٓبيط آٖ، زض ثّٙسٔست ضا٘ت ٞبيي ضا فطاتط اظ َطح ٞبي قٟطي ايزبز ٔي وٙس وٝ ثط 
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بف ثيٗ الكبض ٚ ٌطٜٚ ٞب ٔي قٛز وٝ ثٗس اؾبؼ آٖ رطيبٖ ٞبي ٔبِي ثٝ ٘فٕ ٖسٜ اي ذبل قىُ ٔي ٌيطز وٝ زض ثّٙسٔست ٔٛرت قى
 ٌطزز.پبييٗ قٟط ٚ ٔتٗ ٚ حبقيٝ، اظ آٖ يبز ٔي قٛز، ٔتجّٛض ٔي -فًبيي ٚ وبِجسي آٖ زض قىُ ٌيطي آ٘چٝ ثب ٖٙٛاٖ ثبالقٟط

 آٖ اؾت وٝ ٔحمك حٛازث قٟط ضا ثٝ تغييطات التهبز ؾيبؾي قٟطي تأويس زاضز وٝ تحّيُ قٟطي، ٔؿتّعْ زثٝ َٛض وّي ضٚيىط
زض ايٗ زٚضاٖ ٔحممبٖ قٟطي ثٝ . ايٗ تغييطات ثٝ تحّيُ قٟط ثپطزاظز التهبزي ٚ ؾيبؾي حبزث زض رٟبٖ ٔطثٌٛ وٙس ٚ زض چٟبضچٛة

ظٔيٗ ٞبي قٟط ٚ ثيكتطيٗ زؾتطؾي ثٝ ذسٔبت قٟطي ٔتّٗك  تٛظيٕ حطٚت ٚ لسضت ؾيبؾي زض قٟط تٛرٝ وطز٘س ٚ ٔٗتمس ثٛز٘س وٝ ثٟتطيٗ
ي قٟط زض حطٚتٕٙستطيٗ ٔحّٝ ي قٟط ٚالٕ قسٜ، يب اٌط ثٟتطيٗ ثعضي ضاٜ ثٟتطيٗ ٔسضؾٝ ميسٜ زاقتٙس وٝ اٌطٞب ٖثٝ حطٚتٕٙساٖ اؾت. آٖ

ؾيبؾي  ٞب زض ٔٙبَمي وٝ حطٚتٕٙساٖ ؾبوٙٙس ايزبز قسٜ، اتفبلي ضخ ٘سازٜ اؾت. ثٝ اٖتمبز ايٗ ا٘سيكٕٙساٖ، ٔٙبفٕ ٔبزي حطٚتٕٙساٖ ٚ وٙف
 .(Macionis and Parrillo,2001) ط ٞؿتٙسي ؾبذتبض قٟزِٚت، ٖٛأُ تٗييٗ وٙٙسٜ

 ٚيٗيت حفّ ثطاي الظْ ٔيعاٖ اظ وٝ تِٛيس ٖبُٔ يه اظاي زض زا٘سٔي پطزاذتي ضا ضا٘ت ٔسضٖ التهبز ِغت فطًٞٙ زض پيطؼ زيٛيس
ي اؾت وٝ ظٔب٘ي وٝ زض التهبز ؾيبؾي زض ذهٛل ضا٘ت ثحج ٔي قٛز ٔٙٓٛض زض آٔسٞبي. (Pearce,1992)اؾت تط ثيف آٖ فّٗي وبضثطز

ٚ غيطلب٘ٛ٘ي )ضقٜٛ زٞي(  (ٌطي ضا٘ت رٛيي، تالـ ٞبي لب٘ٛ٘ي )الثي. (271:1371ثطاي زِٚت اظ ٔٙجٕ ذبضري تأٔيٗ ٔي ٌطزز )َجيجيبٖ، 
(. ايٗ ٌطٜٚ ٞبي ٞٓ ؾٛز زضنسز 1974، 1افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞبي ٞٓ ؾٛز ثٝ ٔٙٓٛض تحهيُ ضا٘تي وٝ ٖٕستب زِٚت ايزبز ٔي وٙس، اؾت )وطٌٚط

ٞبي اظ َطيك فكبض ثط َيف وبضٌعاضاٖ ثٛزرٝ، ٌعيٙٝ ٞبي ٔٛضز٘ٓط ذٛز ضا ثط ثٛزرٝ ٖٕٛٔي تحٕيُ ٕ٘بيٙس يب ٘تبيذ ؾيبؾت ٞؿتٙس تب
 (. 448:1393)َيت ٘يب ٚ ٕٞىبضاٖ،ثٛزرٝ اي ضا زض ضاؾتبي ا٘تفبٔ ذٛز تحت تأحيط لطاض زٞٙس

ٌيط٘س. زض ٖيٗ حبَ ثطضؾي زليمتط ازثيبت  ٔي لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ثٝ ربي يىسيٍط غبِجبً "فؿبز" ٚ "ضا٘ت رٛيي" انُالحبت
 فؿبز اٚلبت . اغّت(Toke,2016:143)زا٘كٍبٞي، ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ايٗ زٚ ٔفْٟٛ ثٝ َٛض قٍفت اٍ٘يعي ثٝ َٛض ٔٛاظي پيف ضفتٝ ا٘س

 زاليُ ُٕٔئٙب .ثبقس( ّٖت) ضا٘ت رٛيي اظ ٘بقي( احط) فؿبزٞب تٕبْ وٝ ٘يؿت ايٗ ٔٗٙبي ثٝ ايٗ .اؾت رٛيي ضا٘ت آٖ ّٖت وٝ اؾت احطي
ٞؿتٙس. ثطاي  ضا٘ت رٛيي اظ ٘بقي ٖٛأُ فطٖي ٖزيجي َٛض ثٝ وٝ ٘يبظٞب ؾبيط ٔزبظات ٚ اظ فطاض: اظ ٖجبضتٙس وٝ زاض٘س ٚرٛز ٘يع زيٍطي

ٛز ضا٘ت رٛيي ا٘زبٔس وٝ ثٝ ذٛزي ذٞبي زيٍط وٝ ثٝ ٔٙبفٕ ٘بٔكطٚٔ ٔي ٔخبَ فؿبز ارطاي لبٖ٘ٛ اظ َطيك پطزاذت ٞبيي ثطاي رؿتٗ ضاٜ
 ٖٕٛٔبً اؾت، اٌطچٝ ٘ٝ ثٝ ظٚض لبٖ٘ٛ ثّىٝ ثب زٚض ظزٖ ارطاي لبٖ٘ٛ. اٌطچٝ ايٗ ثطزاقت اظ ضا٘ت رٛيي ثطاي ذيّي ٞب پصيطفتٙي ٘يؿت، ظيطا

 يىؿبٖ ٘تبيذ وٝ حبِي زض اؾت فّؿفي اؾت. اِجتٝ تفبٚت زضآٔس حهَٛ ثطاي لبٖ٘ٛ ٘يطٚي اظ اؾتفبزٜ ٔٗٙبي ثٝ ضا٘ت
 .(Buehler,2014)اؾت

(، زض ُٔبِٗٝ ثيٗ وكٛضي ذٛز، ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيس٘س وٝ ثٝ فطو حجبت ؾبيط قطايٍ، افعايف زض ٚاثؿتٍي ثٝ 2005ٚ ٕٞىبضاٖ ) 2ايكبْ
. ثطضؾي تزطثي ضاثُٝ ثيٗ قبذم ويفيت (Isham et al,2005)ٔٙبثٕ َجيٗي ٔتٕطوع )ٔب٘ٙس ٘فت(، ثٝ وبٞف ويفيت ٟ٘بزي ٔي ا٘زبٔس

تي زض التهبز ايطاٖ ٘يع احط ٔٙفي افعايف ضا٘ت ٘فت ثط ٟ٘بزٞب ضا تأييس ٔي وٙس. قبذم ويفيت ٟ٘بزي يه قبذم ٟ٘بزي ٚ زضآٔسٞبي ٘ف
، 5، قبذم احطثركي زِٚت4، قبذم حجبت ؾيبؾي3حك اْٟبض ٘ٓط ٚ پبؾرٍٛييقبذم  ؛قبذم حىٕطا٘ي قبُٔ 6تطويجي اؾت وٝ اظ 

وٙس، ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت. ثطضؾي وٝ ثب٘ه رٟب٘ي اضائٝ ٔي 8طَ فؿبزٚ قبذم وٙت 7، قبذم حبوٕيت لب6ٖٛ٘قبذم ويفيت تٙٓيٕي
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  21 ...طاٖيا يقٟط تيطئٛحط ثط ثطٚظ آٖ زض ٔس يسيثط ٔفْٟٛ ضا٘ت ٚ ٖٛأُ وّ يرؿتبض

 

زٞس وٝ تغييط زضآٔسٞبي ٘فتي، ثٝ َٛض ٔيبٍ٘يٗ احط ٘كبٖ ٔي 1390تب  1375ضاثُٝ قبذم ويفيت ٟ٘بزي ٚ زضآٔسٞبي ٘فتي َي زٚضٜ 
 (. 451:1393)َيت ٘يب ٚ ٕٞىبضاٖ،ٔٗىٛؼ ثط ويفيت ٟ٘بزي زاقتٝ اؾت

پيطأٖٛ ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٔٛاضز ٔٛضز تبويس زض زيسٌبٜ التهبز ؾيبؾي، ٘يبظٞبي فيعيىي ثطاي ٌطزـ  -عاظ ٘مُٝ ٘ٓط ضٚاثٍ ٔطو
ٞب ؾطٔبيٝ، زض چبضچٛة ثط٘بٔٝ ٞبي ٘ٛؾبظي ثبفت ؾٙتي قٟطٞب ضا تحت حبوٕيت ٘يطٚي ٔتٕطوع زچبض تغييطاتي ؾبذت وٝ ٔي تٛاٖ اظ آٖ

اظ آ٘زب وٝ قىُ ٌيطي ٚ اؾتٕطاض قٟط٘كيٙي ٚاثؿتٝ، حبنُ ٘ٓبْ  "نط لسضت يبز وطز.ثٝ ٖٙٛاٖ اِٚيٗ ٕ٘ٛزٞبي تغييط فًب ثٝ ٚاؾُٝ ٖٙب
تِٛيس ؾطٔبيٝ زاضي ٚاثؿتٝ ٚ لطاض ٌيطي وكٛض زض ٔٛلٗيت پيطأٛ٘ي ٚ زض ٔٛضز وكٛضٞبي ٘فتي، ٘يٕٝ پيطأٛ٘ي اؾت، ؾيبؾت ٞبي تٛؾٗٝ 

حُ ٔكىالت قٟطي ثبظٔب٘سٜ ٚ ٘بوبضآٔس رّٜٛ ٔي وٙٙس. قىؿت  اظ ،ثٙيبزي تط قٟطي ٔتٕطوع ثط قٟط ٚ ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ ٔؿبئُ ؾبذتبضي
 (. ث82:1395ٝ)ايٕب٘ي ربضرطٔي،"َطح ٞبي تٛؾٗٝ قٟطي ؾجت تٕٗيك قطايٍ قٟط٘كيٙي ٚاثؿتٝ ٚ تكسيس ٔكىالت قٟطي ٔي قٛز

 ظٔيٗ، اظ ؾٛزرٛيي ضتٕٙس،لس ٞبي ٌطٜٚ ٔٙبفٕ ثّىٝ ؾيبؾتي ٞبي چبضچٛة ٘ٝ وٙس، ٔي ٞسايت ضا قٟطٞب ضقس آ٘چٝ ٌفت ثبيس ؾبزٜ ظثبٖ
 قٟط٘كيٙي ٚيٗيت تساْٚ وٝ قطايُي. اؾت ٔحمط ايوبقب٘ٝ ؾبذت ٚ ظٔيٗ تهطف ثطاي قٟطي تٟيسؾتبٖ تمالي ٚ قٟطي ٞبيضا٘ت

 (.100زاقت)ٕٞبٖ، ذٛاٞس پي زض ٕٞچٙبٖ ضا پيطأٛ٘ي

ارطاي ؾيبؾت تٗسيُ "ُ تٛرٝ اؾت وٝ؛ ٌيطي ؾبذتبض ضا٘تي زض قٟطٞب ٚ ٔسيطيت قٟطي ايٗ ٘ىتٝ لبثاظ ٘ٓط ٘مف زِٚت زض قىُ
، ٔٛرت لُٕ وٕه ٞبي زِٚت ثٝ قٟطزاضي والٖ قٟطٞبي وكٛض ٌطزيس. پيبٔس ايٗ 1370التهبزي ٚ وٛچه ؾبظي زِٚت زض اٚايُ زٞٝ 

ٔبظاز زٞس وٝ فطٚـ ٞب ثٝ زضآٔس حبنُ اظ فطٚـ ٔبظازتطاوٓ قس. تحّيُ التهبز ؾيبؾي ايٗ پسيسٜ ٘كبٖ ٔيأط، ضٚي آٚضي قٟطزاضي
تطاوٓ ضا ٔي تٛاٖ ثٝ ٔخبثٝ تٛظيٕ ضا٘ت التهبزي زض ٘ٓط ٌطفت. اؾتٕطاض فطٚـ تطاوٓ، زؾتٍبٜ ٔسيطيت قٟطي ضا تجسيُ ثٝ اٍِٛيي ؾبذت 

 ثٝ ضا٘تي ٔزٛظ اُٖبي ثب قٟطي ٔسيطيت زؾتٍبٜ حبِت، ايٗ (. زض12:1382)يعزا٘ي، "وٝ زض ٔتٖٛ تٛؾٗٝ ثٝ زِٚت ضا٘تيط ٔٗطٚف اؾت
 ٖسْ ثطٚظ آٖ، ٘تيزٝ وٝ قٛز ٔي قٟطي ٔؿتغالت ٖطنٝ زض فٗبَ رٛي ضا٘ت الكبض ٔٙبفٕ افعايف ٔٛرت ضٚظ ٞط ،قٟطي ٞبي ظٔيٗ
(. زض چٙيٗ حبِتي ذهٛنيت ٘ٓبْ زضآٔسي ٔجتٙي ثط تطاوٓ، تٛظيٕ 52:1391اؾت)نبٔتي ٚ ثركبيف، التهبز وُ زض ثركي تٗبزَ

 (.17:1382)يعزا٘ي،اؾت -ٚاِجتٝ ثٝ تجٕ آٖ، ٔٙبثٕ لسضت –٘بٖبزال٘ٝ زضآٔس 

ٞبي تٗسيُ التهبزي ٚ وٛچه ؾبظي زِٚت، ٌعيٙٝ آؾبٖ تبٔيٗ ٔٙبثٕ ٔبِي اظ ٞبي وال٘كٟطٞبي ايطاٖ پؽ اظ اٖٕبَ ؾيبؾتقٟطزاضي
 ضا٘ت ٔطتجٍ ثب حمٛق تٛؾٗٝ ظٔيٗ ضا ثطٌعيس٘س. ٕٞيٗ أط آ٘بٖ ضا اظ زضيبفت ليٕت تٕبْ قسٜ ٖٛاضو ٚ ذسٔبت ثي ٘يبظ ٕ٘ٛز. ايٗ ثي ٘يبظي
ٔٙزط ثٝ وبٞف پبؾرٍٛيي ٚ ٔؿئِٛيت پصيطي تهٕيٓ ٌيطيبٖ قٟطي قس. ثط اؾبؼ ٔتٖٛ ٔتٗسز التهبز ؾيبؾي، تهٕيٓ ٌيطاٖ ظٔب٘ي 

(ٔبِيبت/ ٖٛاضو آ٘بٖ ثبقٙس. وؿت زضآٔس اظ 2( ضاي قٟطٚ٘ساٖ ٚ يب 1السأبت ذٛز ضا ثط اؾبؼ ٘ٓطات ٔطزْ نٛضت ٔي زٞٙس وٝ ٘يبظٔٙس؛ 
آٖ ٔي قٛز وٝ قٟطزاضي زض اضتجبٌ ثب قٟطٚ٘ساٖ ّٔعْ ثٝ پبؾرٍٛيي ٚ حؿبة پصيطي ٘جبقس. اظ َطفي  حمٛق تٛؾٗٝ ظٔيٗ ٔٙزط ثٝ

ثطذٛضزاضي اظ زضآٔسٞبي ضا٘تي زض ٔسيطيت قٟطي)قٟطزاضي( ثبٖج وبٞف وبضايي ٚ وبضآٔسي اؾت. ثٝ ايٗ نٛضت وٝ ثٝ زِيُ اؾتمالَ اظ 
وٝ ٘بچبض ثٝ رّت حٕبيت ٖٕٛٔي اظ تهٕيٕبتكبٖ ٘يؿتٙس، ٔي تٛا٘ٙس ثٛزرٝ ٔسيطيت ٌيطاٖ اظ آ٘زب ٔبِيبت ٚ ٖٛاضو ٔطزْ، زض ٚالٕ تهٕيٓ

قٟطي ضا زض ٞط حٛظٜ اي وٝ نالح ثسا٘ٙس ٞعيٙٝ ٕ٘بيٙس. ٕٞچٙيٗ ٚرٛز ايٗ زضآٔسٞبي آؾبٖ ٔٙزط ثٝ ايزبز آؾتب٘ٝ ثبالي اقتجبٜ زض 
زرٝ ٔسيطيت قٟطي ثٝ ضٚ٘ك ٚ ضوٛز ؾبذت ٚ ؾبظ اؾت. احط ٔسيطيت قٟطي ٔي قٛز. ٘ىتٝ لبثُ تٛرٝ زيٍط زض ثحج وبضايي، ٚاثؿتٍي ثٛ

 ثط ٔبٞيت ٔسيطيت قٟطي اظ رجطاٖ وٙٙسٜ قىؿت ثبظاض ثٝ ٖٙهط فٗبَ ثبظاض ٘يع اظ زيٍط احطات تبحيط زِٚت ضا٘تيط ثط ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي
ثٝ اقىبَ ٔرتّف رّٜٛ ٔي ٕ٘بيس ٚ ثط (. زض ؾُح قٟط ٚ ٔسيطيت قٟطي )قٟطزاضي(، پسيسٜ ضا٘ت 135-133:1396قٟطي اؾت)لب٘ٛ٘ي، 

 ؾيبؾت ٞب، ثط٘بٔٝ ٞب ٚ فًبي قٟط ٚ ُٔٙمٝ تبحيطاتي ضا ثطربي ٔي ٌصاضز.

 ٘ٛٔ قٟطي، ظٔيٗ اظ ٞب آٖ ٔهساق ٚ ضا٘ت ا٘ٛأ ٔٗطفي يٕٗ ايطاٖ، زض قٟطي اضيي ضا٘ت ظٔيٙٝ زض ذٛز ٞبي ثطضؾي زض زا٘ب ضئيؽ
 زؾت ضا٘ت ٘ٛٔ ايٗ ٚي، اٖتمبز ثٝ. اؾت وطزٜ ُٔطح «1ؾبظي ظٔيٙٝ ضا٘ت» يب «ٞب طزاضيقٟ اِمبيي ضا٘ت» ٖٙٛاٖ ثب ضا ضا٘ت اظ رسيسي

                                                      
1 Paving Rent 



22  ٝ79ضيعي، قٕبضٜ رغطافيب ٚ ثط٘بّٖٕٔٝي  ٘كطي 

 

ٖٛاضو ضا٘ت قجٝ ضا٘ت ُّٔك، ٚ  رطائٓ ٚ ٞب ٔحسٚزيت ارطاي يب أتيبظٞب َطيك اظ وٝ اؾت ٞبيي قٟطزاضي ٚ زِٚتي ٟ٘بزٞبي ؾبظ
بت ارتٕبٖي ثب تىيٝ ثط ٔٙبثٕ ٔبِي ٔي تٛا٘ٙس ؾبذتٕبٖ چٙس َجمٝ ا٘حهبض يب تفبٚتي ضا ثٝ ٚرٛز ٔي آٚض٘س؛ ثٝ ايٗ تطتيت وٝ ثطذي اظ َجم

)افعايف تطاوٓ( ضا ثٝ اظاي پطزاذت ٚرٜٛ الظْ احساث وٙٙس؛ ثٙبثطايٗ، ظٔيٗ آٟ٘ب ٕٔىٗ اؾت ٔحهَٛ ثيكتطي )ٚاحسٞبي ٔؿىٛ٘ي ثيكتط( 
زاضي ثرف ؾبذتٕب٘ي )يب يه َجمٝ ارتٕبٖي ثٝ  زاقتٝ ثبقس. ايٗ أط ثٝ ٔٛلٗيت ا٘حهبضي آ٘بٖ ثٝ ٔخبثٝ اليٝ ارتٕبٖي قطيه ؾطٔبيٝ

ٞب ٚ فًبٞبيي قٛز وٝ ٔي تٛاٖ زض آٖ ٞب قٛز، أب ايٗ اُٖبي تطاوٓ )تطاوٓ فطٚقي( ٕٔىٗ اؾت ٔتٛرٝ ٔحيٍظثبٖ ٞبضٚي( ٔطثٌٛ ٔي
ا٘حهبض َجمبتي )ثٝ ظثبٖ ذب٘ٝ ٞبي ٔٙحهط ثٝ فطز )اظ حيج ٔٙبْط ٚ ٔعايب ٚ ظيؿت ٔحيُي( ثٙب وطز؛ زض ايٗ نٛضت، قجٝ ضا٘ت ُّٔك يب 

ضيىبضزٚيي( پسيس ٔي آٚض٘س؛ )ٞبضٚي( ايزبز ٔي قٛز، أب ايٗ ٌٛ٘ٝ تطاوٓ فطٚقي ٞب زض ايطاٖ، ضا٘ت ٞبي اِمبيي ضا ثٝ نٛضت ضا٘ت تفبٚتي 
يٝ ايٗ ضا٘ت يٗٙي اٌط فطٚـ تطاوٓ، اضايي ٔحّٝ ٞب، ٘بحيٝ ٞب يب ٔٙبَك ذبل ضا قبُٔ قٛز، ثب فطو حبثت ثٛزٖ تطويت ا٘سأٛاضٜ ؾطٔب

وٙٙس، پسيس ٔي آيس. ٚلتي قٟطزاضي ٞب ثب تٛرٝ ثٝ يٛاثٍ ثٟيٙٝ ؾبظي ضفبٜ ٖٕٛٔي قٟطي، تطاوٓ ضا ثطحؿت ٔحسٚزٜ تمؿيٓ ثٙسي ٔي
ٕٔٗٛال زض ايٗ ضا٘ت قطيه ٔي قٛ٘س تب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثٝ ٔبِيبت، ٖٛاضو ثط زضآٔس يب حطٚت زؾت يبثٙس ٚ آٖ ضا ثٝ ٘فٕ قٟط زض نٙسٚق 

لطاض زٞٙس. ايٗ ٚيٗيت ثب حبِتي وٝ قٟطزاضي ثي تٛرٝ ثٝ ٔٛاظيٗ زيٍط ٚ نطفب ثطاي افعايف زضآٔس زض لبِت ثركي اظ  ذسٔبت قٟطي
 (.110: 1382ضئيؽ زا٘ب، )وٙس، ٔتفبٚت اؾتٔبِيٝ قٟطي تطاوٓ فطٚقي ٔي

 سٍش ضٌاسی

يٗ تئٛضيه ٔٛيٛٔ ٘يع ثطآٔسٜ اؾت. پػٚٞف حبيط ضا ٔي تٛاٖ ثٝ ِحبِ ٞسف وبضثطزي زا٘ؿت، ٞط چٙس زض ضاؾتبي ثؿٍ ٚ تجي
تحّيّي ٔي ثبقس وٝ ثط اؾبؼ زازٜ ٞبي حبنُ اظ ُٔبِٗبت اؾٙبزي ٚ ٘يع ا٘زبْ ٔهبحجٝ ٚ اؾتفبزٜ اظ  -ٕٞچٙيٗ ضٚيىطز حبوٓ تٛنيفي

 پطؾكٙبٔٝ ثٝ تحّيُ ظٔيٙٝ ٞبي ثطٚظ ضا٘ت زض قٟطزاضي تجطيع پطزاذتٝ اؾت.

َطاحي ٚ زض اذتيبض تٗسازي اظ ٔسيطاٖ ٚوبضقٙبؾبٖ حٛظٜ ٔسيطيت قٟطي زض وال٘كٟط ثطاي ا٘زبْ ٔهبحجٝ ؾٛاالتي ثٝ نٛضت ثبظ، 
تجطيع لطاض ٌطفتٝ اؾت. ٘تبيذ پؽ اظ اقجبٔ ٘ٓطي ٚ تطويت ثب ٘تبيذ ُٔبِٗبت اؾٙبزي، زض لبِت ٌعاضٜ ٞبيي اؾترطاد ٚ ٔجٙبي پطؾكٙبٔٝ 

اظ ٔٗيبضٞب زض ثطٚظ پسيسٜ ضا٘ت، ثٝ لًبٚت ٘رجٍبٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت وٝ ثطاي تٗييٗ إٞيت ٚ زضرٝ تبحيط ٌصاضي ٞط يه 
ثٟطٜ ٌيطي قسٜ اؾت. اؾبؼ ايٗ ضٚـ ثط تحّيُ احطات ٔتمبثُ/  1ؾپطزٜ قسٜ اؾت. ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض اظ لبِت پطؾكٙبٔٝ ٔيه ٔه

 ؾبذتبضي اؾت. 

ٕٖٛٝ ٔٛضز پيف ثيٙي اؾت. احتٕبالت ايٗ حّيُ احطات ٔتمبثُ/ ؾبذتبضي ضٚقي ثطاي تحّيُ احتٕبَ ٚلٛٔ يه ٔٛيٛٔ زض يه ٔزت
ٔٛيٛٔ ٔي تٛا٘س ثب لًبٚت ٞبيي زضثبضٜ لبثّيت ثبِمٜٛ تأحيط ٔتمبثُ ٔيبٖ ٔٛيٛٔ ٞبي ٔٛضز پيف ثيٙي، تٙٓيٓ قٛز. زض ٚالٕ ٔي تٛاٖ ٌفت 

اي ضا ؾجت اِٗبزٜيكطفت ٞبي فٛقوٝ ثطذي اظ ضذسازٞب، احتٕبَ ٚلٛٔ ضذسازٞبي زيٍط ضا وٕتط يب ثيكتط ٔي وٙس. حتي ثؿيبضي اظ اتفبلبت، پ
ٔي قٛ٘س، ظيطا آٟ٘ب ضذسازٞبي زيٍطي ضا ٔٛرت ٔي قٛ٘س ٚ ضذسازٞبي رسيس ٚلبيٕ زيٍطي ضا ثٝ ز٘جبَ زاض٘س ٚ ٕٞيٗ َٛض زأٙٝ تأحيطات 

ُ احطات ٔتمبثُ ٔي ٞط ِحٓٝ ٌؿتطزٜ تط ٔي قٛز ٚ ثط زيٍط اتفبلبت ٚ پيكطفت ٞب تأحيط ٔي ٌصاضز. ايٗ اضتجبٌ ٔيبٖ ضذسازٞب ٕٞبٖ تحّي
 قٛز؛ٔطحّٝ ا٘زبْ ٔي 4(. ثٝ َٛض وّي تحّيُ ؾبذتبضي زض 1392)ثٙيبز تٛؾٗٝ فطزا،ثبقٙس

 قٙبؾبيي پبضأتطٞب يب ٖٛأُ اِٚيٝ. -1

 .Mic Macٔطحّٝ ٚاضز وطزٖ ٖٛأُ ٚ اَالٖبت ثٝ ٘طْ افعاض  -2

 ثطضؾي ٔيعاٖ ٚ چٍٍٛ٘ي ضٚاثٍ ثيٗ ٔتغيطٞب. -3

 قٙبؾبيي ٖٛأُ وّيسي. -4
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 Mic Mac 



  23 ...طاٖيا يقٟط تيطئٛحط ثط ثطٚظ آٖ زض ٔس يسيثط ٔفْٟٛ ضا٘ت ٚ ٖٛأُ وّ يرؿتبض

 

ٔجتٙي ثط ضٚـ ٘طْ افعاضي، 1تحّيُ فٙيوط اؾت ٔجٙبي قٙبؾبيي ٚ تحّيُ ٖٛأُ وّيسي ٔٛحط، يٕٗ ثٟطٜ ٌيطي اظ ٘تبيذ الظْ ثٝ ش
 ثبقس. ٘ٓطيبت پكتيجبٖ ٚ پصيطفتٝ قسٜ ايٗ حٛظٜ ّٖٕي ٔي

 یافتِ ّا ٍ بحث

ٔسيطيت قٟطي اظ َطيك ا٘زبْ ٔهبحجٝ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ثرف ضٚـ تحميك اقبضٜ ٌطزيس، ِٔٛفٝ ٞبي تبحيطٌصاض ثط ثطٚظ پسيسٜ ضا٘ت زض
 (.1ٔتغيط( ٔكرم ٌطزيس)رسَٚ قٕبضٜ 43ٖبُٔ ) 7ٞبيي ثب وبضقٙبؾبٖ أط اؾترطاد ٚ زض لبِت 

 : ػَاهل ٍ هتغیشّای هَثش بش بشٍص ساًت دس هذیشیت ضْشی 1 جذٍل

 ٔتغيطٞب ٖٛأُ

 -التهبز
 ؾيبؾي

 زضآٖ زضآٔسٞبي زِٚت اظ ٔحُ يه ٔٙجٕ ذبل ٚ ٖٕستب فطٚـ ٔٙبثٕ َجيٗي تبٔيٗ ٔي قٛز.قطايُي وٝ  تحمك زِٚت ضا٘تيط:

 آٖ اٖٕبَ ٔي قٛز. وطزٖ ضلبثتي ٚ ثبظاض زض زِٚت ٘مف وطزٖ ؾيبؾت ٞبيي وٝ ثب ٞسف وٓ ؾيبؾت ٞبي ٘ئِٛيجطاِي تٗسيُ التهبزي:

 ضي ٞب ْٔٛف ثٝ تبٔيٗ زضآٔس ذٛز ٞؿتٙس.ثٝ تبؾي اظ ؾيبؾت وٛچه ؾبظي زِٚت، قٟطزا ؾيبؾت ذٛزوفبيي قٟطزاضي ٞب:

 ايفبي ٘مف ٔبِىيت ٚ ٔسيطيت ثٍٙبٜ ٞب تٛؾٍ زِٚت زض ٔمبثُ ضٚيىطز حبوٕيتي ٚ ؾيبؾت ٌصاضي. تهسي ٌطي زِٚت:

 ضيكٝ زض تهسي ٌطي زِٚت زاضز ٚ ثٝ اذتيبضات افطاز اُٖبوٙٙسٜ ٔزٛظٞبي ا٘حهبضي اَالق ٔي قٛز. أًبٞبي َاليي: 

 پطزاظ٘س.ذٛاٞي اظ ٔٙبثٕ ٖٕٛٔي ٔيافطاز يب ٌطٜٚ ٞبيي وٝ ثب ٘مف آفطيٙي زضفطآيٙسٞبيي چٖٛ ا٘تربثبت ٔحّي ثٝ ؾٟٓ: وبٖ٘ٛ ٞبي لسضت 

 ٚاثؿتٍي ّٖٕىطز ٕٞٝ ثرف ٞبي التهبزي ثٝ ّٖٕىطز التهبز ثرف ٘فت. زضآٔس ٘فتي ثيكتط; ضٚ٘ك التهبزي ثرف ٞب. التهبز ٘فتي: 

 ٔربَجيٗ اقبضٜ زاضز وٝ ثطاي  افعايف ٘ٓبضت ٖٕٛٔي اٖٕبَ ٔي قٛز. ثٝ ٔٛلٕ ثٝ ٚ زضؾت بتاَالٖ : قفبفيت ثٝ ضؾيسٖ٘جٛز قفبفيت 

 ثٝ تبحيطٌصاضي ثط ٔسيطاٖ ٚ تهٕيٕبت آ٘بٖ ثٝ ٚاؾُٝ اضتجبٌ ؾيبؾي اَالق ٔي قٛز. ٘فٛش ؾيبؾي: ؾيبؾي

 يبؾت ٌصاضي )٘ٓيط قٛضاي قٟط( اقبضٜ زاضز.ا٘ٛأ وٕه ٞبي آٖ اظ ٔبِي ٚ ... ثٝ افطاز ثطاي حًٛض زض ٔٙبنت ؾ وٕه ٞبي ا٘تربثبتي:

 ٌيطي. تهيٓ ضٚ٘س ٚ ثط تهٕيٓ ٌيط٘سٌبٖ ٌصاضي تأحيط ثطاي فكبض ٞبي الثي ٌطي: السأبت ٌطٜٚ

 ؾيبؾت حبٔي پطٚضي: پبؾد ثٝ حٕبيت ٞبي افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞب زض ضٚ٘سٞبي ا٘تربثبتي ٚ ا٘تهبثي اظ َطيك اُٖبي أتيبظ ٚ ....

 يي: ثٝ ٖٙٛاٖ ٖبُٔ والٖ ؾيبؾي ٔٛرت ٞزْٛ ؾطٔبيٝ ثٝ وال٘كٟطٞب ثب ٞسف ذّك فًبي ؾٛزاٌطا٘ٝ ٔي قٛز.تٕطوعٌطا

 ٘تيزٝ ؾيبؾت ذٛزوفبيي قٟطزاضي ٞب وٝ ثبٖج ضٚي آٚضزٖ قٟطزاضي ٞب ثٝ زضآٔسٞبي ضا٘تي قسٜ اؾت. ٘يبظ ٔبِي قٟطزاضي ٞب: التهبزي

 ٚاٌصاضي ٞبي ثب ٖٙٛاٖ تطن تكطيفبت ٚ يىي اظ ثؿتطٞبي احتٕبِي ثطٚظ ضا٘ت. ٚ..(: ا٘زبْ ٔٗبٔالت زض قطايٍ غيطضلبثتي)ثسٖٚ ٔعايسٜ

 ٔحسٚزيت ٔٙبثٕ زضآٔسي پبيساض ٘ٓيط ٖٛاضو ٚ ٔبِيبت وٝ قٟطزاضي ضا ثٝ زضآٔسٞبي ضا٘تي ؾٛق ٔي زٞس. ٘جٛز زضآٔسٞبي پبيساض وبفي:

 يه ٖبُٔ ٔٛحط ثط ثطٚظ ضا٘ت. ضٚ٘ك ثرف أالن ٚ ٔؿتغالت ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٛز حبنُ اظ ظٔيٗ ٚ ٔؿتغالت:

 -ارتٕبٖي
 فطٍٞٙي

 شٞٙيت ضا٘تيط ٚ فطًٞٙ ضا٘تيط ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ پيبٔسٞبي زِٚت ضا٘تيط ثٝ ضٚحيٝ غبِت ثسَ ٔي قٛز. غّجٝ ضٚحيٝ ضا٘ت ضا٘تيط:

 ثٝ ٔٙٓٛض ضنس ٚلبيٕ ٔطتجٍ.  (NGO,S)٘جٛز تكىُ چٖٛ ؾبظٔبٖ ٞبي غيط زِٚتي يٗف ٟ٘بزٞبي ٔطزٔي: 

 فمساٖ حًٛض تكىُ ٞبي ٔطزٔي ٚ غيطزِٚتي زض تهٕيٓ ٌيطي ٞبي ٔحّي.بضوت ٔطزٔي: ٘جٛز ٔك

 ثي تفبٚتي ٚ ٖبزي اٍ٘بضي ٘ؿجت ثٝ ثطٚظ ضا٘ت اظ ؾٛي ثرف اظ ٔطزْ.پصيطـ پسيسٜ ضا٘ت اظ ؾٛي ٔطزْ: 
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 ثٟطٜ ٔٙسي اظ ضا٘ت ٞؿتٙس. ثٝ تبؾي اظ فطًٞٙ ضا٘تيط، ٌطٜٚ ٞب زض پئُّٛثيت يب ٖسْ ُّٔٛثيت ضا٘ت زض ثيٗ ٌطٜٚ ٞبي ارتٕبٖي: 

 ٘بقٙبذتٍي ٔفْٟٛ ضا٘ت زض قٟط ٚ ثيٗ قٟطٚ٘ساٖ زض ٔمبيؿٝ ثب ٔفٟٛٔي چٖٛ فؿبز.  ٖسْ قٙبذت ٚآقٙبيي ثؿيبضي اظ ٔطزْ ثب پسيسٜ ضا٘ت: 

 ثطاي آٖ ٚرٛز ٘ساضز. ذال لب٘ٛ٘ي زض ٔٛضز پسيسٜ ضا٘ت: ايٗ ٔفْٟٛ ثٝ َٛض ٔؿتميٓ زض ٔتٖٛ لب٘ٛ٘ي ٔحسٚز شوط قسٜ ٚ لبٖ٘ٛ ٔؿتميٕي لب٘ٛ٘ي

 .٘جٛز ٍ٘بٜ پيكٍيطا٘ٝ: غبِت لٛا٘يٗ ٔٛرٛز ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثطٚظ ضا٘ت تٟٙب ثط رٙجٝ ٞبي رعاي ثٗس اظٚلٛٔ ضا٘ت )اِجتٝ فؿبز( تبويس زاضز

 ٔؿىٗ ٔي پطزاظ٘س. ٚ..(:  ٔٛاز لب٘ٛ٘ي وٝ ٖٕال ثٝ تٛظيٕ ضا٘ت زض اضتجبٌ ثب ظٔيٗ 100ٚٔبزٜ  -5ٔٛاضز لب٘ٛ٘ي ثؿتطؾبظ ضا٘ت)وٕؿيٖٛ ٔبزٜ

 تجٗيى ٚ ثي ٖساِتي زض ا٘تهبة ٔسيطاٖ: ا٘تهبة افطاز ثط اؾبؼ تطريحبت ؾيبؾي ٚ ضٚاثٍ زض پؿت ٞبي ٔسيطيت قٟط. ؾبظٔب٘ي

 تٙٓيٓ غيط ٚالٗي ثط٘بٔٝ ٞب: تٙٓيٓ ثط٘بٔٝ ٞب ٘ٝ ثطٔجٙبي تٛاٖ ؾبظٔبٖ وٝ ثطاؾبؼ تطريحبت ؾيبؾي ٚ تجّيغي نٛضت ٔي ٌيطز.

 ثٛضٚوطاتيه زض ٔمبثُ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي يبزٌيط٘سٜ: ضفتبض ٔحبفٓٝ وبضا٘ٝ ٚ تهٕيٓ ٌيطي ٔتٕطوع. فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي 

 غّجٝ ضٚاثٍ ثط يٛاثٍ ؾبظٔب٘ي)ثٛضٚوطاؾي ضٚاثٍ ثط ثٛضٚوطاؾي قبيؿتٍي(: ضٚاثٍ ؾبظٔب٘ي ٚ قغّي ٘ٓيط اضتمبي افطاز ثط اؾبؼ ضٚاثٍ.

 سٜ زض ثطذٛضز ثب ٔؿبئُ.ثٛضٚوطاؾي افطاَي: تٗسز آييٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ يٛاثٍ پيچي

 حبوٕيت ؾٙت تىٙٛوطاؾي زض ثيٗ ٔسيطاٖ:  ثط٘بٔٝ ضيعي ضا َجك ٘ٓطيٝ ؾٙتي آٖ ٚ فبض٘ اظ ٔفبٞيٕي چٖٛ لسضت ٚ ؾيبؾت ٔي زا٘ٙس.

 ٖسْ تٙبؾت قغُ ٚ تحهيالت: ٘بآٌبٞي اظ فطآيٙسٞبي ضا٘ت ظا زض ثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي ثٝ زِيُ ٘جٛز آقٙبيي زض ؾبيٝ ترهم ٘بٔطتجٍ. 

 فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ضا٘ت رٛيب٘ٝ: فطاٚا٘ي ثبالي پسيسٜ ضا٘ت ثبٖج تجسيُ ضٚحيٝ ضا٘ت رٛيي ثٝ يه فطًٞٙ ثطاي ؾبظٔبٖ ٔي قٛز. 

 وٙس.ا٘جبقت ٘يطٚ زض ؾبظٔبٖ: ٔبظاز ٘يطٚ ٚ اِعاْ ثطاي تبٔيٗ حسالُ حمٛق آٟ٘ب ٔسيطيت قٟط ضا زض چطذٝ ضا٘ت ٚ زضآٔسٞبي ضا٘تيط ٌطفتبض ٔي

ضٚاٖ 
 قٙبذتي

 قٛ٘س.اضظـ ٞبي ؾبظٔب٘ي: زض پي ٖٛأّي چٖٛ تجٗيى زض ا٘تهبة ٚ غّجٝ ضٚاثٍ ؾبظٔب٘ي، وبضوٙبٖ ثٝ اضظـ ٞبي آٖ ثي تفبٚت ٔي يٗف

 فمساٖ زيس ثّٙسٔست ٚ اؾتطاتػيه زض ٔسيطاٖ: تالـ ٞط فطز ثطاي ٔخجت رّٜٛ زازٖ زٚضٜ ٔسيطيتي ذٛز فبض٘ اظ تجٗبت احتٕبِي السأبتف. 

ٔٙبفٕ فطزي ذٛز ضا ي )تئٛضي ا٘تربة ٖٕٛٔي(: ثٝ َٛض ذالنٝ، ثط اؾبؼ ايٗ ٘ٓطيٝ ؾيبؾتٕساضاٖ ٍٞٙبْ تهٕيٓ ٌيطي ضٚيىطز ٔٙفٗت ا٘سيك
 زاض٘س. ٔس٘ٓط

 احؿبؼ ٘جٛز ٖساِت ارتٕبٖي: زض ؾُح پبييٗ ٔسيطيت قٟطي ٕٔىٗ اؾت افطاز ثب فطو ٘جٛز ٖساِت ثٝ ضفتبضٞبي ضا٘تي زؾت ظ٘ٙس.

 1399ٔٙجٕ: يبفتٝ ٞبي پػٚٞف،

٘طْ افعاض ٔيه ٔه يىي اظ ثٟتطيٗ ٘طْ افعاضٞبيي اؾت وٝ ثطاي ٔحبؾجبت ٔبتطيؽ تحّيُ احطات ٔتمبَٕ، َطاحي قسٜ اؾت؛ ضٚـ 
ايٗ ٘طْ افعاض ثسيٗ ٌٛ٘ٝ اؾت وٝ اثتسا ٔتغيطٞب ٚ ٔؤِفٝ ٞبي ٟٔٓ زض حٛظٜ ٔٛضز ٘ٓط ضا قٙبؾبيي وطزٜ ٚ آٟ٘ب ضا زض ٔبتطيؽ احطات ٚاضز 

قٛز. ٔتغيطٞبي ٔٛرٛز زض ؾُطٞب ضٚي ٔتغيطٞبي تجبٌ ٔيبٖ ايٗ ٔتغيطٞب ثبٞٓ ثٝ ٚؾيّٝ ذجطٌبٖ تكريم زازٜ ٔيٕ٘ٛزٜ ٚ ؾپؽ ٔيعاٖ اض
 Arcad et)ٞب، تأحيطپصيط ٞؿتٙسٔٛرٛز زض ؾتٖٛ ٞب تأحيط ٔي ٌصاض٘س؛ ثسيٗ تطتيت ٔتغيطٞبي ؾُطٞب، تأحيطٌصاض ٚ ٔتغيطٞبي ؾتٖٛ

al,2003:61)(. 1)قىُ قٕبضٜزاض ٔتٙبْط آٖ ٕ٘بيف زازيٗ ٔبتطيؽ ضا ٔي تٛاٖ ثب ٕ٘ٛ. ا 
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ٞب زض لبِت ٔبتطيؽ تبحيطات ٔي ثبقس وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ الظٔٝ تحّيُ ٔتغيطٞب ثب اؾتفبز اظ ٘طْ افعاض ٔيه ٔه، تٗييٗ احطات ٔتمبثُ آٖ
تٙٓيٓ ٚ زض آٖ ضٚاثٍ ثيٗ ٔتغيطٞب اظ ٘ٓط تبحيطٌصاضي، ثط اؾبؼ ٘ٓطات  39*39وٙس. ثطاي ايٗ وبض ٔبتطيؽ ٚزي ٘طْ افعاض ُٖٕ ٔيٚض

زضنس  68.63وبضقٙبؾبٖ ٔٙترت ثٝ ضٚـ ٞسفٕٙس ٔكرم ٌطزيس. تٗساز تىطاضٞبي زض٘ٓطٌطفتٝ قسٜ زض ٘طْ افعاض زٚثبض ٚ زضرٝ پطقسٌي 
ضاثُٝ لبثُ اضظيبثي  1269زضنس ٔٛاضز ثط يىسيٍط تبحيطٌصاقتٝ ا٘س. اظ ٔزٕٛٔ  68زٞٙسٜ ايٗ اؾت وٝ زض ثيف اظ ٔي ثبقس. ايٗ ٘ىتٝ ٘كبٖ 

ٔٛضز ضاثُٝ  305ٔٛضز ضاثُٝ ٔتٛؾٍ )ٖسز زٚ( ٚ   585ٔٛضز ضاثُٝ يٗيف )ٖسز يه(،  379ٔٛضز ثسٖٚ ضاثُٝ )ٖسز نفط(،  580زض ٔبتطيؽ، 
 (.2لٛي )ٖسز ؾٝ( ثٛزٜ اؾت)رسَٚ قٕبضٜ

-زضنس ثطذٛضزاض قسٜ اؾت وٝ ٘كبٍ٘ط ضٚايي ثبالي پطؾكٙبٔٝ ٔي100زض ٔبتطيؽ احطات ٔتمبثُ، ثب زٚثبض چطذف زازٜ اي اظ ُّٔٛثيت 

 (.3ثبقس)رسَٚ قٕبضٜ

 :تحلیل اٍلیِ دادُ ّای هاتشیس اثشات هتقابل 2 جذٍل

 زضرٝ پطقسٌي رٕٕ تٗساز ؾٝ تٗساز زٚ يه تٗساز تٗساز نفطٞب تٗساز تىطاض اثٗبز ٔبتطيؽ قبذم 

 68.63% 1269 305 585 379 580 2 43 ٔمساض

 1399ٔٙجٕ: يبفتٝ ٞبي پػٚٞف،

 :دسجِ هطلَبیت ٍ بْیٌِ ضذگی هاتشیس 3 جذٍل

 تبحيطپصيطي)زضنس( تبحيطٌصاضي)زضنس( چطذف

1 99 97 

2 100 100 

 1399ٔٙجٕ: يبفتٝ ٞبي پػٚٞف،

٘حٜٛ پطاوٙف ٖٛأُ ضٚي ايٗ ٕ٘ٛزاض ٌٛيبي آٖ اؾت وٝ ؾيؿتٓ زض چٝ ٚيٗيتي لطاض زاضز. آيب ؾيؿتٓ پبيساض اؾت يب ٘بپبيساض؟ ايٗ فٟٓ 
اؾت؛ يٗٙي ثطذي  L اِٚيٝ اظ ٚيٗيت ؾيؿتٓ ثط ٘حٜٛ تحّيُ ٖٛأُ تأحيطٌصاض اؾت. زض ؾيؿتٓ ٞبي پبيساض پطاوٙف ٖٛأُ ثٝ نٛضت

حيطٌصاض، بضي ٚ ثطذي زاضاي تأحيطپصيطي ثبال ٞؿتٙس؛ ثٙبثطايٗ زض ؾيؿتٓ ٞبي پبيساض زض ٔزٕٛٔ ؾٝ زؾتٝ ٖٛأُ تٖٛأُ زاضاي تأحيطٌصا
ٞبي پبيساض اؾت. زض حيطپصيط ٚ ٖٛأُ ٔؿتمُ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز. زض ٔمبثُ، زض ؾيؿتٓ ٞبي ٘بپبيساض ٚيٗيت پيچيسٜ تط اظ ؾيؿتٓبٖٛأُ ت

(. 2ثطزاض ٚ زض تٕبٔي نفحٝ پطاوٙسٜ ا٘س ٚ ٖٛأُ زض ثيكتط ٔٛالٕ حبِتي ثيٙبثيٙي زاض٘س)قىُ ايٗ ؾيؿتٓ ٞب ٖٛأُ حَٛ ٔحٛض لُطي 
ٞب زذيُ اؾت. ايٗ ٖٛأُ زض تحّيُ ايٗ ؾيؿتٓ ٞب ٘ؿجت ثٝ ؾيؿتٓ ٞبي پبيساض پيچيسٜ تط اؾت؛ ظيطا ٖٛأُ ثيكتطي زض ايٗ ؾيؿتٓ

ٖٛأُ زٚٚرٟي وٝ ذٛز ثٝ زٚ ظيط ٔزٕٖٛٝ -2أُ تٗييٗ وٙٙسٜ يب تأحيطٌصاض؛ ٖٛ -1قٛ٘س وٝ ٖجبضت ا٘س اظ: ٔزٕٛٔ ثٝ پٙذ زؾتٝ تمؿيٓ ٔي
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ٖٛأُ ٔؿتمُ وٝ ذٛز ثٝ زٚ ثرف ٖٛأُ ٌؿؿتٝ ٚ  -4ٖٛأُ تأحيطپصيط ثب ٘تيزٝ ؾيؿتٓ؛  -3ٖٛأُ ضيؿه ٚ ٞسف تمؿيٓ ٔي قٛ٘س؛ 
 .(Godet et al,2003:18)ٖٛأُ تٙٓيٕي -5ٖٛأُ اٞطٔي حب٘ٛيٝ تمؿيٓ ٔيكٛ٘س ٚ 

 
 (Godet et al,2003): الگَی سیستن پایذاس ٍ ًاپایذاس2 ضکل

(. ٚ ثب تٛرٝ ثٝ آٖ ا٘ٛأ 3اٍِٛي پطاوٙسٌي ٔتغيطٞبي پػٚٞف ٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ ٔي ثبقس وٝ ٚيٗيت ٘بپبيساض ؾيؿتٓ ٔي ثبقس)قىُ
 ٔي ثبقس؛ 4ٔتغيطٞبي ثٝ قطح رسَٚ قٕبضٜ 

 : جایگاُ ّش یک اص ػَاهل دس ًوَداس تاثیشگزاسی ٍ تاثیشپزیشی4 جذٍل

 ٖٛأُ َجمٝ ثٙسي ضزيف

أًبٞبي  -تهسي ٌطي زِٚت -٘فٛش ؾيبؾي -اؾتمطاض زِٚت ضا٘تي -٘جٛز قفبفيت -وبٖ٘ٛ ٞبي لسضت -التهبز ٘فتي تبحيطٌصاض 1
فطًٞٙ  -ال لب٘ٛ٘ي زض ٔٛضز پسيسٜ ضا٘ت ذ -حبوٕيت ؾٙت تىٛ٘ٛوطاؾي زض ثيٗ ٔسيطاٖ  -وٕه ٞبي ا٘تربثبتي -َاليي

 ؾبظٔب٘ي ثٛضٚوطاتيه زض ٔمبثُ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي يبزٌيط٘سٜ

 -تجٗيى ٚ ثي ٖساِتي زض ا٘تهبة ٔسيطاٖ  -غّجٝ ضٚاثٍ ثط يٛاثٍ ؾبظٔب٘ي)ثٛضٚوطاؾي ضٚاثٍ ثط ثٛضٚوطاؾي قبيؿتٍي( تبحيطپصيط 2
ٖسْ تٙبؾت  قغُ ٚ  -ا٘جبقت ٘يطٚ زض ؾبظٔبٖ -ظٔب٘ي ضا٘ت رٛفطًٞٙ ؾب -فمساٖ زيس ثّٙسٔست ٚ اؾتطاتػيه زض ٔسيطاٖ 

ضٚيىطز  -ا٘زبْ ٔٗبٔالت زض قطايٍ غيطضلبثتي -تٙٓيٓ غيطٚالٗي ثط٘بٔٝ ٞب -احؿبؼ ٘جٛز ٖساِت ارتٕبٖي  -تحهيالت
 ٔٙفٗت ا٘سيكي ثيٗ ٔسيطاٖ)تئٛضي ا٘تربة ٖٕٛٔي(

 -٘جٛز زضآٔسٞبي پبيساض وبفي -ؾٛز حبنُ اظ ظٔيٗ ٚ ٔؿتغالت -ت ٖسْ قٙبذت ٚآقٙبيي ثؿيبضي اظ ٔطزْ ثب پسيسٜ ضا٘ ٔؿتمُ 3
 -ؾيبؾت ٞبي ٘ئِٛيجطاِي تٗسيُ التهبزي -ؾيبؾت ذٛزوفبيي قٟطزاضي ٞب -٘يبظ ٔبِي قٟطزاضي ٞب -ثٛضٚوطاؾي افطاَي

 يٗف اضظـ ٞبي ؾبظٔب٘ي

يٗف ٟ٘بزٞبي  -تٕطوعٌطايي -ٞبي ارتٕبٖي ُّٔٛثيت ضا٘ت زض ثيٗ ٌطٜٚ  -غّجٝ ضٚحيٝ ضا٘تيط -٘جٛز ٔكبضوت ٔطزٔي زٚٚرٟي 4
 ؾيبؾت حبٔي پطٚضي -الثي ٌطي -ٔطزٔي

 ٚ..(100ٔبزٜ  -5ٔٛاضز لب٘ٛ٘ي ثؿتطؾبظ ضا٘ت)وٕؿيٖٛ ٔبزٜ -پصيطـ ضا٘ت اظ ؾٛي ٔطزْ -٘جٛز ٍ٘بٜ پيكٍيطا٘ٝ تٙٓيٕي 5

 1399ٔٙجٕ: يبفتٝ ٞبي پػٚٞف، 
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 (1399دس پالى تاثیشگزاسی ٍ تاثیش پزیشی)هٌبغ: یافتِ ّای پظٍّص،: پشاکٌص هتغیشّا 3 ضکل

اٍِٛي پطاوٙسٌي ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٖٛأُ والٖ التهبز ؾيبؾي ٖٕٛٔب زاضاي تبحيطٌصاضي ثبال ٚ تبحيطپصيطي وٓ ٔي ثبقس ٚ زض ٔمبثُ 
. چٙيٗ ٚيٗيتي ٘كبٍ٘ط لسضت تبحيطٌصاضي ٖٛأّي وٝ ثيكتط تبحيطپصيط ٞؿتٙس، ٘تيزٝ تهٕيٕبت ٚ فًبي والٖ ؾيبؾي ٚ التهبزي اؾت

 ٖٛأُ ثيطٚ٘ي ٚ فطاؾبظٔب٘ي زض تٗييٗ ٚيٗيت ؾيؿتٓ ٔي ثبقس.  

تحّيُ ٖٛأُ زٚٚرٟي ٘كبٖ ٌط ايٗ اؾت وٝ ٖٕٛٔب ٔتغيطٞبي لطاضٌطفتٝ زض ايٗ لؿٕت زض ٔيبٖ ُّٖ ٚ ظٔيٙٝ ٞبي ثطٚظ ضا٘ت ٘مف 
ؾي اظ َطيك ٔيب٘زيٍطي ايٗ ٖٛأُ تغييطاتي ضا زض ؾيؿتٓ ثٝ ٚرٛز ٔي آٚضز وٝ ٔيب٘زيٍطي زاض٘س. ثٝ ٖجبضتي ٖٛأُ والٖ التهبز ؾيب

رٛيي ٔي قٛز. زض ثيٗ ٔتغيطٞبي زٚٚرٟي، ٔٛاضزي چٖٛ ؾيبؾت حبٔي پطٚضي، يٗف ٟ٘بزٞبي ٔطزٔي، غّجٝ ضٚحيٝ ٔٙزط ثٝ تحمك ضا٘ت
 ٖٛأُ وّيسي ضا زاض٘س. ضا٘تيط ٚ ُّٔٛثيت ضا٘ت ثٝ ٖٙٛاٖ ٔتغيطٞبي ضيؿه ثٛزٜ ٚ لبثّيت تجسيُ قسٖ ثٝ

ٖٛأُ تبحيطپصيط يب ٘تيزٝ ٘يع، ٖٛأّي ٞؿتٙس وٝ ٔتبحط اظ فًبي والٖ ؾيبؾي ٚ التهبز ؾيبؾي ٔي ثبقٙس ٚ ثيكتط زض ؾُح ؾبظٔب٘ي ٚ 
ٚ  ٔحّي ُٖٕ ٔي وٙٙس ٚ ثٝ ٖجبضتي ذطٚري ّٖٕىطز تهٕيٕبت ٚ اتفبلبت والٖ ٞؿتٙس. ٖٛأُ ٔؿتمُ ٘يع ٖٛأُ ٞؿتٙس وٝ تبحيطٌصاضي

تبحيطپصيطي وٕتطي ضا زض ؾيؿتٓ زاض٘س ٚ ثٝ نٛضت ٔؿتمُ ُٖٕ ٔي وٙٙس. اظ ثيٗ ايٗ ٖٛأُ ٖسْ آقٙبيي ٔطزْ ثب پسيسٜ ضا٘ت ثٝ ٖٙٛاٖ 
قٙبذتٝ ٔي قٛز وٝ ٔي تٛاٖ ثط تبحيطٌصاضي آٖ زض ؾيؿتٓ تٕطوع وطز. ثٝ ثيب٘ي تمٛيت ايٗ أط ٔي تٛا٘س ّٖٕىطز ؾيؿتٓ  "ٖٛأُ حب٘ٛيٝ"

 ٙس.ضا پبيساض و
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 : هیضاى تاثیشگزاسی ٍ تاثیشپزیشی هستقین ػَاهل 5 جذٍل

 ٔيعاٖ تبحيطپصيطي ٔيعاٖ تبحيطٌصاضي ٖٛأُ ضزيف

 178 351 تحمك زِٚت ضا٘تيط 1

 67 130 ؾيبؾت ٞبي ٘ئِٛيجطاِي تٗسيُ التهبزي 2

 91 173 ؾيبؾت ذٛزوفبيي قٟطزاضي ٞب 3

 216 322 تهسي ٌطي زِٚت 4

 245 289 أًبٞبي َاليي 5

 192 400 وبٖ٘ٛ ٞبي لسضت 6

 250 395 ٘جٛز قفبفيت 7

 120 400 التهبز ٘فتي 8

 1359 2462 جوغ ػَاهل اقتصاد سیاسی 
 250 322 ٘فٛش ؾيبؾي 9

 231 308 وٕه ٞبي ا٘تربثبتي 10

 462 289 الثي ٌطي 11

 414 380 ؾيبؾت حبٔي پطٚضي 12

 279 375 تٕطوعٌطايي 13

 1636 1674 جوغ ػَاهل سیاسی 
 130 154 ٘يبظ ٔبِي قٟطزاضي ٞب 14

 414 183 ا٘زبْ ٔٗبٔالت زض قطايٍ غيطضلبثتي)ثسٖٚ ٔعايسٜ ٚ..( 15

 197 192 ٘جٛز زضآٔسٞبي پبيساض وبفي 16

 154 197 ؾٛز حبنُ اظ ظٔيٗ ٚ ٔؿتغالت 17

 895 726 جوغ ػَاهل اقتصادی 
 327 284 غّجٝ ضٚحيٝ ضا٘تيط 18

 327 332 يٗف ٟ٘بزٞبي ٔطزٔي 19

 322 255 ٘جٛز ٔكبضوت ٔطزٔي 20

 236 255 پصيطـ پسيسٜ ضا٘ت اظ ؾٛي ٔطزْ 21

 322 293 ُّٔٛثيت يب ٖسْ ُّٔٛثيت ضا٘ت زض ثيٗ ٌطٜٚ ٞبي ارتٕبٖي 22

 96 250 ٖسْ قٙبذت ٚآقٙبيي ثؿيبضي اظ ٔطزْ ثب پسيسٜ ضا٘ت 23

 1632 1669 فشٌّگی -جوغ ػَاهل اجتواػی 
 207 269 ذال لب٘ٛ٘ي زض ٔٛضز پسيسٜ ضا٘ت 24

 236 236 ٘جٛز ٍ٘بٜ پيكٍيطا٘ٝ 25

 269 279 ٚ..(100ٔبزٜ  -5ٔٛاضز لب٘ٛ٘ي ثؿتطؾبظ ضا٘ت)وٕؿيٖٛ ٔبزٜ 26

 712 784 جوغ ػَاهل قاًًَی 
 342 236 تجٗيى ٚ ثي ٖساِتي زض ا٘تهبة ٔسيطاٖ 27

 404 163 تٙٓيٓ غيط ٚالٗي ثط٘بٔٝ ٞب 28

 149 255 فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ثٛضٚوطاتيه زض ٔمبثُ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي يبزٌيط٘سٜ 29

 327 245 غّجٝ ضٚاثٍ ثط يٛاثٍ ؾبظٔب٘ي)ثٛضٚوطاؾي ضٚاثٍ ثط ثٛضٚوطاؾي قبيؿتٍي( 30

 216 187 ثٛضٚوطاؾي افطاَي 31

 245 284 حبوٕيت ؾٙت تىٛ٘ٛوطاؾي زض ثيٗ ٔسيطاٖ 32

 298 149 تٖسْ تٙبؾت قغُ ٚ تحهيال 33

 356 212 فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ضا٘ت رٛيب٘ٝ 34
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 313 202 ا٘جبقت ٘يطٚ زض ؾبظٔبٖ 35

 2652 1933 جوغ ػَاهل ساصهاًی 
 81 106 زضٚ٘ي ٘كسٖ اضظـ ٞبي ؾبظٔب٘ي 36

 303 221 فمساٖ زيس ثّٙسٔست ٚ اؾتطاتػيه زض ٔسيطاٖ 37

 419 255 ي(ضٚيىطز ٔٙفٗت ا٘سيكي ثيٗ ٔسيطاٖ)تئٛضي ا٘تربة ٖٕٛٔ 38

 293 154 احؿبؼ ٘جٛز ٖساِت ارتٕبٖي 39

 1296 736 جوغ ػَاهل سٍاى ضٌاختی 
 9978 9982 جوغ کل 

 1399ٔٙجٕ: يبفتٝ ٞبي پػٚٞف، 

زض ٔبتطيؽ تحّيُ احطات ؾبذتبضي/ ٔتمبثُ، رٕٕ اٖساز ؾُطٞب ثطاي ٞط ٔتغيط، ٘كبٍ٘ط تبحيطٌصاضي ٔتغيط ٚ رٕٕ ؾتٖٛ ٞبي ٞط ٔتغيط 
ثيكتطيٗ تبحيط ضا ثط ؾيؿتٓ)ثطٚظ پسيسٜ  "ٖبُٔ التهبز ؾيبؾي"حيطپصيطي آٖ اؾت. ثط اؾبؼ ٘تبيذ ٔبتطيؽ، ٔتغيطٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٘كبٍ٘ط تب

 وٕتطيٗ تبحيط ضا زاضز. ،"ٖبُٔ ضٚاٖ قٙبذتي"ضا٘ت( زاضز ٚ ٔتغيطٞبي ٔطثٌٛ ثٝ 

ٖبُٔ "بحيطپصيطي ضا زاض٘س ٚ زض ٔمبثُ ٔتغيطٞبي ثيكتطيٗ ت "ٖبُٔ ؾبظٔب٘ي"ٕٞچٙيٗ زض ٔٛضز تبحيطپصيطي، ٔتغيطٞبي ٔطثٌٛ ثٝ 
 وٕتطيٗ تبحيطپصيطي ضا زاضاؾت. "لب٘ٛ٘ي

% تحّيُ ٔي قٛز. ايٗ 100ٚ  75، 50، 25، 5٘حٜٛ اضتجبٌ ٔتغيطٞب زض لبِت ٌطاف قٕبتيه زض ٘طْ افعاض ٔيه ٔه زض پٛقف ٞبي 
% تبحيطات ثيٗ ٕٞٝ ٔتغيطٞب ضا اضائٝ 100ض لٛي اضائٝ ٔي زٞس. پٛقف قست احط اظ ثؿيبض يٗيف تب ثؿيب 5ٞب ضٚاثٍ ثيٗ ٔتغيطٞب ضا زض ٌطاف

ٌب٘ٝ ثؿيبض اضائٝ قسٜ اؾت. ثط اؾبؼ قىُ، ٔتغيطٞبي پػٚٞف حبيط تبحيطات پٙذ 4ٔي زٞس وٝ ثطاي پػٚٞف حبيط زض قىُ قٕبضٜ 
 يٗيف تب ثؿيبض لٛي ضا ٘ؿجت ثٝ يىسيٍط زاض٘س.

 
 (1399%)ٔٙجٕ: يبفتٝ ٞبي پػٚٞف،100ذٝ احطٌصاضي ٔتغيطٞب ثب پٛقف : ٌطاف چط4 قىُ

-زض ازأٝ ثطاي تٗييٗ ٖٛأُ وّيسي، أتيبظ ٚ ضتجٝ ٞبي ٔتغيطٞب اظ ٘ٓط تبحيطات ٔؿتميٓ ٚ تبحيطات غيطٔؿتميٓ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي

 ٌيطز؛
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 دس ساصهاى هذیشیت ضْشی : ػَاهل کلیذی هَثش بش بشٍص پذیذُ ساًت 6 جذٍل

 ضتجٝ أتيبظ ٟ٘بيي  ٔتغيط ضزيف

تبحيط 
 ٔؿتميٓ

تبحيط غيط 
 ٔؿتميٓ

تبحيط 
 ٔؿتميٓ

تبحيط غيط 
 ٔؿتميٓ

  1 1 407 400 لسضتوبٖ٘ٛ ٞبي  1

 2 2 403 400 يالتهبز ٘فت 2

 3 3 401 395 قفبفيت٘جٛز  3

 5 4 385 380 حبٔي پطٚضيؾيبؾت  4

 4 5 375 375 تٕطوعٌطايي 5

 6 6 372 351 زِٚت ضا٘تياؾتمطاض  6

 8 7 335 332 ي ٔطزٔييٗف ٟ٘بزٞب 7

 9 8 326 322 زِٚتتهسي ٌطي  8

 7 9 322 322 ؾيبؾي٘فٛش  9

 10 10 309 308 ا٘تربثبتوٕه ٞبي  10

 11 11 293 293 ضا٘ت زض ثيٗ ٌطٜٚ ٞبي ارتٕبٖئُّٛثيت  11

 15 12 292 289 َاليي أًبٞب 12

 16 13 291 289 يالثي ٌط 13

 12 14 289 284 يطضٚحيٝ ضا٘تغّجٝ  14

 14 15 287 284 حبوٕيت ؾٙت تىٙٛوطاؾي زض ثيٗ ٔسيطاٖ 15

 13 16 284 279 ٔٛاضز لب٘ٛ٘ي ظٔيٙٝ ؾبظ ضا٘ت 16

 ٔٙجٕ: يبفتٝ ٞبي پػٚٞف

تيبظ ضا وؿت وطزٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ ٕٞٝ ٞبي لسضت ثيكتطيٗ أثطاؾبؼ ٘تبيذ ٔطثٌٛ ثٝ احطٌصاضي ٔؿتميٓ ٚ غيطٔؿتميٓ، ٔتغيط وبٖ٘ٛ
-ٞب نطفب زض ضتجٝ آٖ، زض تبحيطٌصاضي ٔؿتميٓ ٚ غيطٔؿتميٓ تىطاض قسٜ ا٘س ٚ تفبٚت16ٔتغيطٞبي وّيسي قٙبؾبيي قسٜ اظ ضتجٝ يه تب 

 (.6ٞبؾت)رسَٚ قٕبضٜ

 ًتیجِ گیشی

اضي ايٗ ؾطٔبيٝ ثب تهٕيٕبت ٚ السأبت زِٚت زيسٌبٜ التهبز ؾيبؾي ثٝ قٟط، آٖ ضا ٔحُ تحطن ٚ رطيبٖ ؾطٔبيٝ ٔي زا٘س وٝ احطٌص
قست ٚ يٗف ٔي يبثس. ٘مف زِٚت ثٝ ٚيػٜ زض قٟطٞبي وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾٗٝ پطضً٘ تط ٔي قٛز ٚ ّٖت آٖ ضا ٔي تٛاٖ زض زِٚتي 

قٛز وٝ ٔي تٛا٘س زا٘ؿت. ايٗ ؾطٔبيٝ زِٚتي زض ٔؿيط تِٛيس فًبي قٟطي ثب ٔساذالتي ٔٛارٝ ٔي -زض ثيكتط ٔٛاضز –ثٛزٖ رطيبٖ ؾطٔبيٝ 
تبحيط ٔخجت يب ٔٙفي ٌصاضز. زض حبِت وّي ايٗ پسيسٜ ضا ٔي  -اٖتالي قطايٍ ظ٘سٌي ٚ تحمك ضفبٜ -ثط ٞسف غبيي ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي قٟط 

اؾتبي ٔتٙفص، ؾٗي ثط وب٘بِيعٜ وطزٖ ٔٙبثٕ ٖٕٛٔي ٚ زِٚتي زض ض -حتي افطاز-ٞبي  تٛاٖ ضا٘ت لّٕساز وطز. فطآيٙسي وٝ َي آٖ ثطذي ٌطٜٚ
قٛز وٝ قىُ ٖٕٛٔي آٖ، ٔٙبفٕ ٌطٚٞي ٚ قرهي ذٛز زاض٘س. ذطٚري ايٗ فطآيٙس زض فًبي قٟطي ثٝ نٛض ٔرتّف رّٜٛ ٌط ٔي

ٔحطٚٔيت ٌطٜٚ ٞبيي اظ ٔطزْ زض ٔمبثُ ثطذٛضزاضي زيٍط ٌطٜٚ ٞبؾت. أب ٔؿبِٝ ثٝ ايٙزب ذتٓ ٕ٘ي قٛز ٚ وُ فًبي قٟطي ثٝ ٖٙٛاٖ 
ٌيطز. ايٗ ٟٔٓ ثط ٕٞٝ ظيطؾيؿتٓ ٞبي قٟطي تبحيط ٔي ٌصاضز ٚ ٕ٘ٛز ٛيب٘ٝ ؾطٔبيٝ زاضي ؾٛزاٌط لطاض ٔيوباليي زض اذتيبض اٞساف ضا٘ت ر

فطٍٞٙي، ؾيبؾي، التهبزي ٚ ٔسيطيتي قٟط، ٕٞٝ اظ  -فًبيي أط، حبنُ ّٖٕىطز ٕٞٝ ايٗ ظيطؾيؿتٓ ٞب ٔي ثبقس. اثٗبز وبِجسي، ارتٕبٖي
(. يىي اظ ؾبذتبضٞبيي وٝ اظ 1389)اَٟبضي،  "وػثبفت"آفطيٙٙس ٔي پصيط٘س ٚ فًبيي ٔي ( تبحيط1389)اَٟبضي،  "وػوبضوطز"ايٗ التهبز 

پصيطز ٚ زض ٖيٗ حبَ ثط آٖ تبحيطٌصاض اؾت، ؾبظٔبٖ ٔسيطيت قٟطي)قٟطزاضي( اؾت. ايٗ ؾبذتبض اظ ٘ٓط ايٗ التهبز ضا٘تي تبحيط ٔي
حبَ ذٛز ثط وٓ ٚ ويف تِٛيس فًبي قٟطي ٘يع احطٌصاض اؾت. ٔؿبِٝ تبحيطپصيطي اظ ٖٛأُ والٖ التهبز ؾيبؾي ٔتبحط ٔي قٛز ٚ زض ٖيٗ 

ظ٘س ٚ زضنسز تغييط آٖ ٘ٝ ثٝ ٘فٕ ْٖٕٛ ظٔب٘ي ُٔطح ٔي قٛز وٝ ايٗ ٖٙهط زض وٙبض ثرف ذهٛني ثٝ وبالقسٌي فًبي قٟط زأٗ ٔي
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ظ ضفتبضٞبيي ٔي قٛز وٝ ٕ٘ٛز ضا٘تيط آيس. ايٗ اٍ٘بقت ٘ؿجت ثٝ قٟط اظ ؾٛي ٔسيطيت قٟطي، ظٔيٙٝ ؾبوٝ ثٝ ٘فٕ ثطذي ٌطٜٚ ٞب ثطٔي
 اؾت. ايٗ ٚيٗيت زضحبِي وّي ثطآيٙس ٔزٕٖٛٝ اي اظ ٖٛأُ ذطز ٚ والٖ زض رٙجٝ ٞبي ٔرتّف ثٛزٜ اؾت.

پػٚٞف حبيط زضنسز قٙبؾبيي ٚ تجييٗ ٖٛأُ ٔٛحط ثط قىُ ٌيطي پسيسٜ ضا٘ت زض ؾبظٔبٖ ٔسيطيت قٟطي )قٟطزاضي( ثطآٔسٜ اؾت. 
 39٘زبْ ٔهبحجٝ ثب وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔسيطاٖ ٔطتجٍ ثب ٔسيطيت قٟطي، اثتسا ثٝ اؾترطاد ٔتغيطٞبي تبحيطٌصاض ثٝ تٗساز ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض يٕٗ ا

فطٍٞٙي ٚ ضٚاٖ قٙبذتي الساْ ٌطزيس. زض ٔطحّٝ ثٗس ثب  -ٖبُٔ التهبز ؾيبؾي، ؾيبؾي، التهبزي، لب٘ٛ٘ي، ؾبظٔب٘ي، ارتٕبٖي 7ٔتغيط شيُ 
، ٔكرم ٌطزيس ٚ زض ٔطحّٝ ثٗس ثطاي حّيُ احطات ٔتمبثُ/ ؾبذتبضيي ايٗ ٔتغيطٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تاؾتفبزٜ اظ پطؾكٙبٔٝ تبحيطٌصاض

 قٙبؾبيي ٘حٜٛ تبحيطٌصاضي ٔتغيطٞب ثط ٕٞسيٍط ٚ قٙبؾبيي ٖٛأُ وّيسي، اظ ٘طْ افعاض ٔيه ٔه ثٟطٜ ٌيطي قس.

 ٕ٘ٛز؛٘تبيذ حبنُ اظ ذطٚري ٘طْ افعاض زض ضا ٔي تٛاٖ ثٝ نٛضت ظيط رٕٕ ثٙسي 

 -تبحيطٌصاض، تبحيطپصيط، ٔؿتمُ، تٙٓيٕي ٚ زٚ ٚرٟي–ثط اؾبؼ اٍِٛي پطاوٙسٌي ٔتغيطٞب، ؾيؿتٓ زاضاي ٚيٗيت ٘بپبيساض اؾت ٚ ا٘ٛأ ٔتغيط 
 زض آٖ لبثُ قٙبؾبيي اؾت.

ٔي  "ضٚاٖ قٙبذتي"ٚ وٕتطيٗ تبحيطٌصاضي ٔطثٌٛ ثٝ ٔتغيطٞبي ٖبُٔ  "التهبز ؾيبؾي"ثيكتطيٗ تبحيطٌصاضي ٔطثٌٛ ثٝ ٔتغيطٞبي ٖبُٔ 
 ثبقس. 

ٔي ثبقس ٚ وٕتطيٗ تبحيطپصيطي ٔطثٌٛ ثٝ ٔتغيطٞبي ٖبُٔ  "ؾبظٔب٘ي"اظ ٘ٓط تبحيطپصيطي، ثيكتطيٗ تبحيطپصيطي ٔطثٌٛ ثٝ ٔتغيطٞبي ٖبُٔ 
 ٔي ثبقس. "لب٘ٛ٘ي"

ثبقٙس ٚ تفبٚت ٞب ٞب حبثت ٔيآٖٔتغيط قٙبؾبيي قسٜ ا٘س وٝ ٕٞٝ  16ٔتغيطٞبي وّيسي حبنُ اظ احطٌصاضي ٔؿتميٓ ٚ غيطٔؿتميٓ، ثٝ تٗساز 

حاهی سیاست  ،ضفافیتًبَد  ،یاقتصاد ًفت ،قذستکاًَى ّای ؛ ٞبؾت. ايٗ ٔتغيطٞب ثٝ تطتيت قبُٔتٟٙب ٔطثٌٛ ثٝ ضتجٝ آٖ
کوک ّای  ،سیاسیًفَر  ،دٍلتگشی تصذی ،ی هشدهیضؼف ًْادّا ،دٍلت ساًتیاستقشاس  ،توشکضگشایی ،پشٍسی

حاکویت  ،یشسٍحیِ ساًتغلبِ  ،البی گشی ،ی طالییاهضاّا ،س بیي گشٍُ ّای اجتواػیساًت دهطلَبیت  ،اًتخابات
  هی باضذ. هَاسد قاًًَی صهیٌِ ساص ساًت ٍ سٌت تکٌَکشاسی دس بیي هذیشاى

ؾُح ٔحّي ٔتغيطٞبي ٔطثٌٛ ثٝ التهبز ؾيبؾي ٖٕٛٔب ٔتغيطٞبيي ٞؿتٙس وٝ زاضاي اثٗبز والٖ ٔي ثبقٙس ٚ زض ثيكتط ٔٛاضز ذبضد اظ وٙتطَ 
ٔسيطيت قٟطي اؾت. ٔتغيطٞبي ؾُح ٔحّي ٖٕٛٔب ٔطثٌٛ ثٝ ٖبُٔ ؾبظٔب٘ي ٔي ثبقٙس وٝ ٖٕٛٔب ٘تيزٝ ّٖٕىطز ٖٛأُ والٖ ٘ٓيط 
التهبز ؾيبؾي ٞؿتٙس. اظ ٍ٘بٞي زيٍط ٔي تٛاٖ ٔتغيطٞبي ٔطثٌٛ ثٝ التهبز ؾيبؾي ضا ٔتغيطٞبي ظٔيٙٝ اي ٖٙٛاٖ وطز وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ 

 وٙٙس.ٔب٘ي ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاض، تبحيطٌصاضي ذٛز ضا ّٖٕيبتي ٔئتغيطٞبي ذطز ؾبظ

ٕٞبٖ َٛض وٝ پيكتط اقبضٜ قسٜ ثطاؾبؼ ضٚيىطز التهبز ؾيبؾي وٝ تحّيُ ٞبي قٟطي ضا ٔطتجٍ ثب تغييطات التهبزي ٚ ؾيبؾي ٔي زا٘س، 
تي ٚ ... زض تغييطات قٟط ٚ فًبي ٖٛأّي چٖٛ ٘مف وبٖ٘ٛ ٞبي لسضت، تٕطوعٌطايي، زِٚت ضا٘تي، ٘مٛش ؾيبؾي، وٕه ٞبي ا٘تربثب

قٟطي ٔٗٙب ٔي يبثس. وٕب ايٙىٝ زض تمبثُ ثب ٘ٓطيٝ ؾٙتي ثط٘بٔٝ ضيعي وٝ آٖ ضا فٗبِيتي فٙي ٚ غيطؾيبؾي ٔي زا٘س، ٘ٓطيبت رسيس، ثط٘بٔٝ 
ثٝ ذهٛل "ٛاَ ٔي ثطز.  ضيعي ضا زض اذتيبض حطٚتٕٙستطيٗ ٚ لسضتٕٙستطيٗ افطاز ٔي زا٘س ٚ ٘مف زِٚت ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٟ٘بز ثي َطف ظيطؾ

ثٝ اٖتمبز ايٗ ا٘سيكٕٙساٖ، ٔٙبفٕ ٔبزي حطٚتٕٙساٖ ٚ (. 72:1394)نطافي ٚ ٕٞىبضاٖ،"وٝ زِٚت ٌبٞي ٘يع ّٖيٝ ٔٙبفٕ ٍٕٞب٘ي الساْ ٔي وٙس
ثبقس ٚ ظٔب٘ي وٝ فطًٞٙ حبوٓ ثط ؾبظٔبٖ ٔسيطيت قٟطي، فطٍٞٙي ضا٘تيط  ي ؾبذتبض قٟط ٞؿتٙسؾيبؾي زِٚت، ٖٛأُ تٗييٗ وٙٙسٜ وٙف

ٔٙبفٕ ؾبظٔبٖ ضا زض تٛظيٕ ضا٘ت رؿتزٛ وٙس، ايٗ فطًٞٙ ثٝ ٔخبثٝ ٘طْ افعاض ٚ فطآيٙس ٔٛرجبت قىُ ٌيطي فًبي قٟطي ضا٘تيط ثٝ ٖٙٛاٖ 
ؾرت افعاض ٚ فطْ ذٛاٞس قس ٚ ويفيت فًبٞبي قٟطي ٔتبحط اظ ايٗ ايسئِٛٛغي قىُ ذٛاٞس ٌطفت. تفبؾيطي چٖٛ قٟط فطٚـ ٘بْط ثط 

فًبي قٟطي ٔي ثبقس. اظ ٘ٓط ٟ٘بزي، ظٔب٘ي وٝ ؾبظٔبٖ ٔسيطيت قٟطي ثٝ فطٚـ ٚ اُٖبي ٔزٛظٞبي ضا٘تي ٚاثؿتٝ ايٗ تغييطات زض 
ثبقس، ٘تيزٝ آٖ وبٞف ويفيت ٟ٘بزي ذٛاٞس ثٛز. زض ايٗ حبِت ؾبظٔب٘ي ثسٖٚ پبؾرٍٛيي، ثسٖٚ احطثركي، ثسٖٚ حجبت ٚ ثسٖٚ وٙتطَ 

 ز. فؿبز ٚ ... ثط ٔسيطيت فًبي قٟط حبوٓ ذٛاٞس ثٛ
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ثطٚظ ضا٘ت زض احط ّٖٕىطز ٔزٕٖٛٝ اي ثٟٓ پيٛؾتٝ اظ ٖٛأُ ضخ ٔي زٞس. َجيٗي اؾت وٝ ّٖٕىطز ايٗ ٖٛأُ اظ ٘ٓط تبحيطٌصاضي ٚ قست 
آٖ ٔتفبٚت ٔي ثبقس. ثطذي اظ ٖٛأُ والٖ ثط ٕٞٝ ٖٛأُ زيٍط ؾبيٝ ٌؿتطزٜ ٚ ٘مف تٗييٗ وٙٙسٜ تطي زاض٘س، ٞطچٙس وٝ ٕٔىٗ اؾت زض 

ٜ اظ زيس پٟٙبٖ ثٕب٘ٙس. ثب زض٘ٓطٌطفتٗ قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٛرٛزيتي تبضيري وٝ ٔحُ ثطٚظ ٚ ٕ٘بيف قيٜٛ تِٛيس ٔؿٍّ ٔي ٞبي ضٚظٔطتحّيُ
ثبقس، آ٘چٝ زض ؾبذت فًبيي وال٘كٟطٞبي ايطاٖ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز، ٔزٕٖٛٝ اي اظ زٌٚبٍ٘ي ٞبؾت وٝ حبنُ تؿٍّ التهبز وػوبضوطز ثط 

ٝ ثطذي ٖٛأُ ثٝ حيبت ذٛز تساْٚ ٔي ثركس. اظ رّٕٝ ايٗ ٖٛأُ ٔي تٛاٖ ثٝ پسيسٜ ضا٘ت اقبضٜ ثبقس. ايٗ وبضوطز ٘بُّٔٛة زضؾبيآٖ ٔي
وطز. ضا٘ت ثٝ اقىبَ ٔرتّف زض قٟط ضخ ٔي زٞس ٚ ٔسيطيت قٟطي)قٟطزاضي( ٘يع ثٝ َطق ٔرتّف ثط وٓ ٚ ويف آٖ تبحيط ٔي ٌصاضز. اظ 

ثٝ ٖٙٛاٖ يه ثبظيٍط. ذطٚري ٕٞٝ ا٘ٛأ ايٗ پسيسٜ زض  بظاض ظٔيٗ قٟطياُٖبي ٔزٛظٞبي ضا٘تي ثطاي وؿت زضآٔس تب ٔكبضوت فٗبَ زض ث
ثبقس ٚ قٟط ٞط چٝ پيف ٔي ضٚز اظ ايفبي ٘مف ٚ وبضوطز ارتٕبٖي ذٛز ٟ٘بيت ٞسايت فًبي قٟطي زض ضاؾتبي ٔٙبفٕ ضا٘ت رٛيبٖ ٔي

ٜ ٔتبحط اظ فًبي والٖ ؾيبؾي ٚ التهبزي ٚ زٚض قسٜ ٚ ثٝ ٔخبثٝ يه وبال ٔٛضز زذُ ٚ تهطف لطاض ٔي ٌيطز. قٟط ٚ فًبي قٟطي ٕٞٛاض
قٙبذتٝ ٔي قٛز، اذتهبنبت ذبل ذٛز ضا زاضز. زض  ضا٘تيطتهٕيٕبت ثطذٛاؾتٝ اظ آٖ ٔي ثبقس. ايٗ تبحيطپصيطي زض وكٛضٞبيي وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ 

ٝ ثط اؾبؼ ويفيت تٛظيٕ ضا٘ت ايٗ قطايٍ ٔساذّٝ زض فًبي ؾىٛ٘تٍبٜ ٞب ٚ ثٝ تٗجيطي زيٍط تِٛيس فًب پسيسٜ اي غبِجب آٔطا٘ٝ ٔي ثبقس و
ٌيطز. زيٍط تبحيط ايٗ ؾيؿتٓ زض ؾُح ٔحّي ثب ٞسايت ؾطٔبيٝ ضا٘تي ثٝ ثرف ظٔيٗ ٚ ٔؿتغالت ثط ويفيت فًبي قٟطي تبحيط قىُ ٔي

سيطيت وٙس. ايٗ ٔرٛيي ٘مكي زٌٚب٘ٝ ايفب ٔيٌصاضز. ٔسيطيت قٟطي ثٝ ٖٙٛاٖ ؾبظٔبٖ زٞٙسٜ ٔحّي فًب، ثب لطاضٌيطي زض چطذٝ ضا٘تٔي
ٔتبحط اظ فًبي والٖ التهبز ؾيبؾي، يٕٗ تمٛيت فطًٞٙ ضا٘تيط زض ٔزٕٖٛٝ ؾبظٔب٘ي ذٛيف، الساْ ثٝ تٛظيٕ ضا٘ت ثيٗ ٌطٜٚ ٞبي 

ثط اؾبؼ "ٕ٘بيس تب اظ ضٍٞصض ثٝ حيبت ؾبظٔب٘ي ذٛيف ازأٝ زٞس. ٘تيزٝ ٟ٘بيي ايٗ فطآيٙس وبالقسٌي فًبي قٟطي ثٛزٜ اؾت. ٔرتّف ٔي
ٟطي ٘ٝ ثطاي اضظـ ٔهطفي وٝ ثطاي اضظـ ٔجبزِٝ اي آٖ ذّك ٔي قٛز،  ٚ ثٝ ٖ٘ٛي تِٛيس فًبي ضا٘تي ايٗ پسيسٜ، فًبي ق

 (.93:1398)تٛؾّيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،"اؾت

پػٚٞف حبيط ثب ٞسف قٙبؾبيي ٖٛأُ ٔرتّف تبحيطٌصاض ثط ثطٚظ ضا٘ت زض ٔسيطيت قٟطي ٔي ثبقس وٝ ثٝ ِحبِ رغطافيبيي ٚ ؾبظٔب٘ي، 
س٘ٓط لطاض زازٜ اؾت. تٗطيف ٔس٘ٓط اظ ضا٘ت زض ايٗ پػٚٞف ٞط الساْ يب اتفبلي اؾت وٝ زض فًبي قٟطي ٚ ؾبظٔبٖ قٟطزاضي تجطيع ضا ٔ

ٔسيطيت قٟطي ضخ ٔي زٞس ٚ اظ ٔحُ آٖ اتفبق ٌطٜٚ ٞب يب افطاز ذبل ٔٙتفٕ ٔي قٛ٘س. ثط ايٗ اؾبؼ اتفبلبتي چٖٛ تغييطوبضثطي ظٔيٗ، 
بت ذبل، زضيبفت ٞبي ٔؿتميٓ ذبضد اظ يٛاثٍ، ؾٛءٌيطي زض تٗييٗ تطاوٓ ٚ ُٔٙمٝ ثٙسي، افعايف تطاوٓ، رصة ٘يطٚ ثط اؾبؼ تطريح

ٞبيي اظ ثطٚظ ضا٘ت ٔي ثبقس. ثط اؾبؼ اِحبق اضايي ثٝ ٔحسٚزٜ قٟط ثط اؾبؼ تطريحبت ذبل، ٚاٌصاضي ٞبي وب٘بِيعٜ ٚ ٘ٓبيط ايٟٙب، رّٜٛ
ت تبحيط زاض٘س ٚ پػٚٞف ٞبي ٔرتّف ثٝ رٙجٝ ٞبيي ذبل اظ آٖ پطزاذتٝ ٔجب٘ي ٔٛرٛز زض ايٗ ذهٛل ٖٛأُ ٔرتّفي ثط ٚلٛٔ ايٗ اتفبلب

ا٘س. ايٗ پػٚٞف ٕٞٝ ايٗ ٖٛأُ ضا اظ ٔٙٓط ٔفْٟٛ ضا٘ت ٔس٘ٓط لطاض زازٜ اؾت ٚ ايٙىٝ چٝ ٖٛأّي ثط حسٚث آٖ ٔٛحط ثٛزٜ اؾت. ثط ايٗ 
 لب٘ٛ٘ي ٚ ... تجييٗ قسٜ اؾت. ٞبي ٔرتّف التهبزي، ؾيبؾي، اؾبؼ ٖٛأُ ٔٛحط اظ ؾُح والٖ تب ذطز ٚ زض رٙيٝ

لسضت ؾيبؾي ضا زض ثٟطٜ ٌيطي اظ ضا٘ت ٔٛحط زا٘ؿتٝ وٝ َي آٖ  "لسضت ٚ ضا٘ت رٛيي ؾيبؾي "(، زض پػٚٞف 1384ؾطزاض آثبزي)
رٙجٝ اي افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞب ثب السأبت ؾيبؾي چٖٛ الثي ٌطي، وٕه ٞبي ا٘تربثبتي ٚ ... ضا٘ت التهبزي ايزبز ٔي وٙٙس. ايٗ تحميك تٟٙب ثط 

ضا٘ت ٚ تبحيط لسضت ؾيبؾي زض آٖ پطزاذتٝ اؾت. ٘تبيذ آٖ ثب پػٚٞف حبيط اظ ٘ٓط اؾتفبزٜ افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞب اظ ؾبظٚوبضٞبيي ؾيبؾي چٖٛ 
(، ضا٘ت ضا زض ٘تيزٝ ؾيبؾت ٞبي تٗسيُ 1382الثي ٌطي، وٕه ٞبي ا٘تربثبتي ٚ ... ثطاي ثٟطٜ ٔٙسي اظ ضا٘ت ُٔبثمت زاضز. يعزا٘ي)

ٔي زا٘س، وٝ ثبٖج وبٞف لسضت ٔسيطيت قٟطي ٚ زض ٔمبثُ افعايف لسضت ضا٘ت رٛيبٖ ٚ ؾٛزاٌطاٖ قسٜ اؾت، اظ ايٗ   70ٞٝ التهبزي ز
( 1397٘مُٝ ٘ٓط ٘تبيذ تحميك حبيط ثب آٖ ُٔبثمت زاضز.   زضذهٛل تبحيطوبٖ٘ٛ ٞبي لسضت، ٘تبيذ ثب تحميمبت ؾٗيسي فطز ٚ ٕٞىبضاٖ)

ض ٞبي ثب التهبز ضا٘تي حبنُ ٔسيطيت فه قسٜ ٚ ضا٘ت حبنُ اظ آٖ ثٛزٜ، وٝ زض آٖ قٟطؾبظ آِتي ثطاي ٔجٙي ثط ايٙىٝ، تِٛيس فًب زض وكٛ
( زضثبضٜ ٘مف زِٚت ثٝ ٖٙٛاٖ لسضت ثطتط، ٕٞرٛا٘ي زاضز. ٕٞچٙيٗ زضذهٛل ٔٛاضز لب٘ٛ٘ي 1394لسضت ٔي ثبقس ٚ ٚ نطافي ٚ ٕٞىبضاٖ )

( وٝ زضآٔسٞبي ضا٘تي ٚ فطٚـ تطاوٓ ضا ثٝ 1390( ٚ ثيساضْ)1391تي ٚ ٕٞىبضاٖ)ظٔيٙٝ ؾبظ ضا٘ت ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ثب ٘تبيذ پػٚٞف نبٔ
( ثٝ ٚاوبٚي 1398ٖٙٛاٖ ظٔيٙٝ ٞبي ضا٘ت رٛيي زض ؾبذتبض ثٛزرٝ اي قٟطزاضي ٞب ٖٙٛاٖ وطزٜ ا٘س، ٕٞطاؾتب ٔي ثبقس. ذٙساٖ ٚ ٕٞىبضاٖ)
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ا٘س ٚ ٖٛأُ تبحيطٌصاض ضا زض ؾٝ زؾتٝ ٔسيطيتي، التهبزي ٚ  قٟط تٟطاٖ پطزاذتٝ 1ٖٛأُ ٔٛحط ثط افعايف ضا٘ت ظٔيٗ قٟطي زض ُٔٙمٝ 
ارتٕبٖي زؾتٝ ثٙسي وطزٜ ا٘س. َجك تٗطيف ذٙساٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، ضا٘ت ثٝ ؾٛزي اَالق ٔي قٛز وٝ اظ َطيك ثٛضؼ ثبظي ظٔيٗ قٟطي 

ط زاضز. وٕب ايٙىٝ زضذهٛل تبحيط ٖبيس ؾطٔبيٝ زاضاٖ ٔي قٛز. اظ ٔٙٓط تٗطيف ضا٘ت ٚ ٔٛيٛٔ ٔٛضز ثحج تفبٚت ٞبيي ضا ثب پػٚٞف حبي
 ؾيبؾت ٞبي فطازؾت، يًٗف آٌبٞي ٖٕٛٔي قٟطٚ٘ساٖ، قفبفيت اَالٖبتي ٚ لسضت ؾيبؾي، ثب پػٚٞف حبيط ٕٞطاؾتب ثٛزٜ اؾت.

ا٘س، ٞط وساْ ٔتبحط اظ ٖٛأُ ؾبذتبضي حبوٓ ثط ٔسيطيت ٔتغيطٞبيي وٝ زض ايٗ پػٚٞف ثٝ ٖٙٛاٖ ٔتغيط وّيسي قٙبؾبيي ٚ اضائٝ قسٜ
قٟطي ثٝ ايفبي ٘مف پطزاذتٝ ٚ ثط ثبظتِٛيس فًبي قٟطي ٔي پطزاظ٘س. ثط اؾبؼ ٘ٓطيبت ٔٛرٛز زض ايٗ حٛظٜ، ّٖٕىطز ٖٛأُ ٔصوٛض ضا ٔي 
تٛاٖ ثٝ ايٗ نٛضت اضائٝ زاز وٝ؛ التهبز ٘فتي حبوٓ ثط ؾيؿتٓ والٖ التهبزي وكٛض ٔٛرجبت قىُ ٌيطي پسيسٜ زِٚت ضا٘تي ثب 

عٌطايي، ٘جٛز قفبفيت، ؾيبؾت حبٔي پطٚضي، يٗف ٟ٘بزٞبي ٔطزٔي ٚ افعايف تهسي ٌطي زِٚت زض اذتهبنبت آٖ ٔي قٛز. تٕطو
ٌيطي زيٛاٖ ؾبالضي ٔمبيؿٝ ثب ثرف ذهٛني ضا ٔي تٛاٖ اظ احطات ٚ ٘تبيذ اؾتمطاض ايٗ ؾيؿتٓ زا٘ؿت. ازأٝ ايٗ ضٚ٘س ٔٙزط ثٝ قىُ

ٛاٖ اظ ٘تبيذ آٖ زا٘ؿت. ثطاي ٔمبثّٝ ثب ايٗ پسيسٜ ؾيبؾت تٗسيُ التهبزي زض اي ٔي قٛز وٝ ٘بوبضايي ٚ افعايف ٞعيٙٝ ٞب ضا ٔي ت ٌؿتطزٜ
پيف ٌطفتٝ قس وٝ اثعاض انّي آٖ وبٞف ثٛزرٝ ٟ٘بزٞبي ٖٕٛٔي اظ رّٕٝ قٟطزاضي ٔي ثبقس. زض چٙيٗ فًبيي ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ويفيت 

ٗ ؾبظٔبٖ ثب ٔكىُ وٕجٛز ثٛزرٝ ثطاي پيكجطز ٔبٔٛضيت ٞب وٝ زض وٛتبٜ ٔست ٕ٘ي تٛا٘س تغييط يبثس، ايٟ٘بزي قىُ ٌطفتٝ ثطاي قٟطزاضي
تٛا٘س ٔٙبثٕ زضآٔسي ذٛز ٔٛارٝ ٔي قٛز. ضاٜ حُ زض زؾتطؼ ثطاي ٔسيطيت قٟطي ثطذٛضز وبالٌٛ٘ٝ ثب قٟط ٔي ثبقس وٝ ثب ايٗ ضٚيىطز ٔي

 ربيٍعيٗ وٕه ٞبي زِٚتي ذّك ٕ٘بيس.

1شٞٙيت ضا٘تيط"ِت ضا٘تيط زض ََٛ ظٔبٖ ٌطزز. اذتهبنبت زٚرٙجٝ زيٍط ٔؿبِٝ ثٝ فطًٞٙ ضا٘تي ثطٔي
( ضا 1987)ثجالٚي ٚ ِٛؾيب٘ي،"

اي قىُ ٔي زٞٙس ٞبي ضا٘تي فطًٞٙ ضا٘تيطي ثٝ ٚرٛز ٔي آٚض٘س ٚ ٟ٘بزٞبي ٖٕٛٔيثطاي وبضٌعاضاٖ ٚ ٔطزْ ثٝ ٕٞطاٜ زاضز. زض ٚالٕ زِٚت
ٞبي قٟطي ثط اؾبؼ ضا٘ت حبنُ اظ يٕبت ٚ ثط٘بٔٝ(. زض ايٗ قطايٍ ته335:1388ٕوٝ ثٝ قست ٚاثؿتٝ ثٝ اٍِٛي ضا٘تي ٞؿتٙس)وبضَ،
 ظ٘ٙس. ٌيط٘سٌبٖ ثطاي اضائٝ ّٖٕىطز ثٝ تساْٚ چطذٝ ضا٘ت زأٗ ٔئزٛظٞبي ضا٘تي اتربش ٔي قٛز ٚ ٔسيطاٖ ٚ تهٕيٓ

قسٜ ثٝ  ٞبي قٙبؾبييزضذهٛل قٟطزاضي تجطيع، ٘ىتٝ لبثُ تٛرٝ ثط اؾبؼ ٘تبيذ تحميك ايٗ ٔي ثبقس وٝ ثب ٔسيطيت ٚ وٙتطَ ِٔٛفٝ
ٞب تبويس ٖٙٛاٖ ٖٛأُ ٚ ظٔيٙٝ ٞبي ٔٛحط زض ثطٚظ ضا٘ت، ؾُح ثطٚظ ايٗ پسيسٜ ضا وٓ يب ظيبز وطز. ثٝ ثيبٖ زيٍط تحميك ثط قٙبؾبيي ظٔيٙٝ

زاضز تب ٖطنٝ ضا ثط ثطٚظ احتٕبِي ضا٘ت اظ َطيك نٛضت ثٙسي زضؾت آٖ ٔحسٚز ؾبظز. ٕٞچٙيٗ زض ؾُح ٔٙبَك زٍٞب٘ٝ قٟطزاضي تجطيع ثٝ 
ُ تفبٚت زض ٔٛلٗيت ٔٙبَك)ضا٘ت ٔٛلٗيتي(، اضظـ ُٔٙمٝ اي، ٘مف ٔسيطيتي، ٖٛاضو ٔحّي، تٛاٖ ٔبِي ٔتفبٚت ٔٙبَك ٚ زيٍط ٖٛأُ زِي

 تبحيطٌصاض، ٘مف آفطيٙي ٖٛأُ ٔٛحط قٙبؾبيي قسٜ ٚ زض٘تيزٝ احتٕبَ ثطٚظ ضا٘ت ٔتفبٚت ٔي ثبقس. اظ ايٗ ضٚ ٘ٛٔ ٔٛارٟٝ ثب پسيسٜ ضا٘ت ٔي
 قطايٍ ُٔٙمٝ اي ٚ ٔحّي ثبقس.ثبيس ٔتٙبؾت ثب 

اي ضٞبيي قٟط ٚ فًبي قٟطي اظ چطذٝ ضا٘ت، ٘يبظٔٙس ٍ٘طقي ربٕٔ ٚ يىپبضچٝ ثٝ ٔؿبِٝ اؾت. ايٗ ٍ٘طـ ثبيس زض ؾُح ّٔي، ُٔٙمٝ
تفبق ٚ ٔحّي ٚ زض ؾيبؾت ٌصاضي ٚ ارطا ٔٙٓٛض ٘ٓط ٚالٕ قٛز. ايٗ ٟٔٓ ثبيس زض اثٗبز ٔرتّفي ؾيبؾي، التهبزي، فطٍٞٙي ٚ ارتٕبٖي ا

افتس. ٔسيطيت قٟطي)قٟطزاضي( زض فًبيي ُٖٕ ٔي وٙس وٝ ثب ِٔٛفٝ ٞبي والٖ ؾيبؾي ٚ التهبزي ٔحبٌ قسٜ اؾت. زض ٖيٗ حبَ ثبيس 
ٍ٘طـ ربٔٗٝ ٔحّي ثٝ ٖٙهط ٔسيطيت قٟطي ٚ تٗبُٔ ثب آٖ تغييط يبثس. زض ٔزٕٛٔ ثبيس حطوتي ٕٞعٔبٖ اظ ثبال ٚ پبييٗ ؾيؿتٓ ثطاي ٘زبت 

 ظ چطذٝ ضا٘ت قىُ ٌيطز ٚ ثط اؾتٕطاض ظٔب٘ي ايٗ حطوت تبويس قٛز.قٟط ٚ فًبي قٟط ا
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 زِٚت ضا٘تيط ثب اذتهبنبت آٖ؛
 نُ اظ فطٚـ ٔٙبثٕ َجيٗيتٛظيٕ وٙٙسٜ ٔٙبثٕ حب -

 اؾتمالَ اظ ربٔٗٝ -

 ٘جٛز قطايٍ زٔٛوطاتيه -

تًٗيف فٗبِيت ٞبي ِٔٛس ٚ ضٚاد فٗبِيت ٞبي  -

 ؾٛزاٌطا٘ٝ

- . . . 

 

 ارطاي ؾيبؾت ٞبي تٗسيُ التهبزي؛
 وٛچه ؾبظي زِٚت -

 ذهٛني ؾبظي -

 وبٞف ثٛزرٝ ٞبي زِٚتي قٟطزاضي ٞب -

 ضٚي آٚضزٖ قٟطزاضي ٞب ثٝ زضآٔسٞبي ضا٘تيط؛

 ٔيٗفطٚـ ظ

 فطٚـ تطاوٓ

 تغييط وبضثطي

. . . 

وباليي قسٖ قٟط ٚ لٛا٘يٗ قٟطؾبظي ثطاي  وؿت 

 زضآٔس

 

 

قىُ ٌيطي زِٚتي ثب ٔبٞيت ضا٘تيط زض ؾُح ٔحّي زض 

 لبِت قٟطزاضي؛

 ٔؿتمُ اظ ٔطزْ ٚ زِٚت -

 ٔؿتمُ اظ ٔبِيبت ٚ ٖٛاضو -

 ٔؿتمُ اظ پبؾرٍٛيي -

- . . . 

 

ٔساض زْٚ ٞسايت ؾطٔبيٝ ٞب ثٝ ثرف أالن ٚ ٔؿتغالت)

 ٌطزقي ؾطٔبيٝ(

 ا٘حطاف ثٛزرٝ اظ اٞساف ٔٙفٗت ٖٕٛٔي

قىُ ٌيطي ضلبثت ٘بؾبِٓ ثطاي تهبحت وطؾي تهٕيٓ 

 ٌيطي ٔحّي

 قىُ ٌيطي ؾيؿتٓ حبٔي پطٚضي

 ؾيؿتٓ ؾبظٔب٘ي فطثٝ ثب ٔبظاز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي

 نطف ثرف آٖٓ ثٛزرٝ زض ٞعيٙٝ ٞبي ربضي

 وػوبضوطزي فًبي قٟطي
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 (ٝؾيبٜ چبِٝ ٞبي ثٛزرٝ زض ٘ٓبْ ثٛزرٝ ضيعي ايطا1395ٖآشض, ٖبزَ؛ أيطذب٘ي، َيج .)571-590( 4)8. . ٘كطيٝ ٔسيطيت زِٚتي. 

 (ًُتغييطات وبضثطي ظٔيٗ قٟطي ٚ التهبز ؾيبؾي فًب: اضائٝ 1396ٔثطٞب٘ي، وبْٓ؛ ضفيٗيبٖ، ٔزتجي؛ ٔكىيٙي، اثٛاِف .) سَ ٔفٟٛٔي

 .86-109، 3. زٚضٜ ٞزسٞٓ، قٕبضٜٔزّٝ ربٔٗٝ قٙبؾي ايطاٖتّفيمي. 

 (ٗ1382ثكيطيٝ، حؿي.) ٖ٘كط ٌبْ ٘ٛ، ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ؾيبؾي زض ايطاٖ ، تٟطا. 

 ( )تىِٙٛٛغي، تٟطاٖ، ٘كط ثٙيبز تٛؾٗٝ فطزا. ًگاسی آیٌذُ ّای سٍش(. 1392ثٙيبز تسثيطٌطاٖ تٛؾٗٝ فطزا)ثٙيبز تٛؾٗٝ فطزا 

 ْ(. ثطضؾي ظٔيٙٝ ٞبي ضا٘ت رٛيي زض ؾبذتبض ثٛزرٝ اي قٟطزاضي ٞب ٚ اضتجبٌ آٖ ثب وبضايي؛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزي 1390، ضؾَٛ)ثيسضا

 .61-82. 1390. ٚيػٜ ٘بٔٝ ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ ٘كطيٝ ٔسيطيت قٟطيقٟطزاضي ٞبي وال٘كٟطٞب. 

 (1388حبري يٛؾفي، أيطٔحٕس .)ا٘تكبضات ٔطوع اؾٙبز ا٘مالة اؾالٔي. ، تٟطاٖ، دٍلت، ًفت ٍ تَسؼِ اقتصادی دس ایشاى 

 (1389حؿيٙي، ؾيسٔهُفي .)ٖپبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس، زا٘كٍبٜ ٔبظ٘سضاٖ.ضِٚت ضا٘تيط ٚ ا٘مالة اؾالٔي زض ايطا . 

 (تحّيُ ٟ٘بزي فؿبز زض ايطاٖ.  1384ذًطي، ٔحٕس .)513-530، 3. ؾبَ ٞكتٓ،فصلٌاهِ هطالؼات ساّبشدی. 

 ،ّٛٞوال٘كٟط تٟطاٖ.  1(. ٚاوبٚي ٖٛأُ ٔٛحط ثط افعايف ضا٘ت ظٔيٗ قٟطي زض ُٔٙمٝ 1398ِٗال؛ شثيحي، حؿيٗ) ذٙساٖ، ٔيٙب؛ رٟب٘كب

 .239-255، 2. ؾبَ ٟ٘ٓ، فهّٙبٔٝ ثط٘بٔٝ ضيعي ُٔٙمٝ اي

 تٟطاٖ: ؾٕت.ّای هذیشیت ضْشی دس ایشاىچالص(. 1387، حؿٗ)زا٘بيي فطز ، 

 (ٝ٘1391زضٚيكي، فطظا .) پبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي ضا٘تيط ثط ٘ٛؾب٘بت ثبظاض ظٔيٗ قٟطي؛ ٔٙبَك زٍٞب٘ٝ تجطيعثطضؾي تبحيط ؾيبؾت ٞبي .

 اضقس. زا٘كٍبٜ تجطيع.

 (ُلسضت ٚ ضا٘ت رٛيي ؾيبؾي.1384ؾطزاضآثبزي، ذّي .) 30-33، 167، ٘كطيٝ ٌعاضـ. 

 (تجييٗ ثبظتبة التهبز ضا٘تي ثط ؾبظ1397ؾٗيسي فطز، فطا٘ه؛ ضيٛيبٖ، ٔحٕستمي؛ لٛضچي، ٔطتًي .) ٕٝ٘ٛ٘ ٔبٖ فًبيي وال٘كٟطٞب؛

 .145-164، 34. ؾبَ ٟ٘ٓ، ٘كطيٝ پػٚٞف ٞبي زا٘ف ظٔيٗقٟط تٟطاٖ.  1ٔٛضزي ُٔٙمٝ 

 (جاهؼِ ضٌاسی ضْشی1393قبضٔ پٛض، ٔحٕٛز .) .تٟطاٖ، ؾٕت ، 

 (چيؿتي ٚ وبؾتي ٘ٓطيٝ زِٚت ضا٘تيط. 1386قطيٗتي، قٟطٚظ .)104-122، 11، فهّٙبٔٝ ضاٞجطز. 

 (. تحّيُ ٚ ٔفْٟٛ ؾبظي ٘ٓطي تبحيطات زِٚت ضا٘تي ثط ٖبّٔيت ٚ ؾبذتبض ربٔٗٝ ٚ 1396ؿيٗ؛ لب٘ٛ٘ي، حؿيٗ)قطيف ظازٌبٖ، ٔحٕسح

 .1-18(، 1)2، ٘كطيٝ التهبز قٟطيالتهبز قٟطي زض ايطاٖ. 

 (ْٛ1379قىبضي، ٖجساِمي .)تٟطاٖ، ٔطوع اؾٙبز ا٘مالة اؾالٔي.ًظشیِ دٍلت تحصیلذاس ٍ اًقالب اسالهی ، 

 (ٗ1383قىٛيي، حؿي .)رّس زْٚ. تٟطاٖ، ا٘تكبضات ٌيتبقٙبؾي. اًذیطِ ّای ًَ دس فسلفِ جغشافیا . 

 (ْتحّيّي اظ قىُ ٌيطي ضا٘ت زض تطويت زضآٔسٞب زض ثٛزرٝ قٟطزاضي انفٟبٖ ثب تبويس ثط 1391نبٔتي، ٔزيس؛ ثركبيف، اِٟب .)

 .47-66، 3. ؾبَ زٚاظزٞٓ،فهّٙبٔٝ پػٚٞف ٞبي التهبزيفطٚـ تطاوٓ. 

 قٟطي ضيعي ثط٘بٔٝ زض غيطضؾٕي اٞساف ٚ زِٚت ٘مف زض (. وٙسٚوب1394ٚط؛ تٛوّي ٘يب، رٕيّٝ، چٕٙي ٔمسْ، ٟٔسي)نطافي، ٔٓف 

 .88-71(، 69)25، ٘كطيٝ نفٝايطاٖ. 

 (ضا٘ت التهبزي ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٔبٕ٘ تٛؾٗٝ. 1371َجيجيبٖ، ٔحٕس .)ٝ1-40(، 4)2. ٘كطيٝ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزر. 

  (. ٘مف ٟ٘بزٞب زض ثطٚظ ٔهيجت يب ٔٛٞجت ٔٙبثٕ ٘فتي، يه اٍِٛي ضا٘ت رٛيي ثب 1393قبزضخ، ٟٔسيٝ)َيت ٘يب، ّٖي؛ ظٔبٖ ظازٜ، حٕيس؛

 .443-475، 21. ؾبَ ٞفتٓ، ثب٘ىي -فهّٙبٔٝ پػٚٞف ٞبي پِٛيضٚيىطز تٗبزَ ٖٕٛٔي تهبزفي پٛيب. 
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 (ٗ1396لب٘ٛ٘ي، حؿي .)ٝٔضؾبِٝ زوتطي (. زي )ٔٛضزوبٚي انفٟبٖضيعي قٟطي ثب تىيٝ ثط تفىط ٟ٘ب تحّيُ احطات زِٚت ضا٘تي ثط ثط٘ب

 ، زا٘كٍبٜ انفٟبٖ.ثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي ٚ ُٔٙمٝ اي

 (التهبز ؾيبؾي وكٛضٞبي نبزض وٙٙسٜ ٘فت. تطرٕٝ ّٖيطيب َيت. 1374وبتٛظيبٖ، ٔحٕسّٖي .) ٚ ٘كطيٝ اَالٖبت ؾيبؾي

 .92-98،  96ٚ 95،التهبزي

 (ٕٗٔٗبي فطاٚا٘ي: 1388وبضَ، تطيّي .)تطرٕٝ رٗفط ذيطذٛاٞبٖ. تٟطاٖ. ٘كط ٘ي.ّای ًفتی سًٍق ًفتی ٍ دٍلت . 

 (ٜتطيبِىتيه1388وبٚيب٘ي، ؾٛز .) 52-53، 35، ذطز٘بٔٝ ٕٞكٟطي .(قٟط ٘ٛيٗ زيبِىتيه ٚ ِٛفٛض آ٘طي) قٟط. 

 (ٗتجييٗ ٘ٓطي وبضوطزٞبي لسضت ؾيبؾي زض فًبي قٟطي. 1396ِكٍطي تفطقي، احؿبٖ؛ ضيبيي، ٔحٕسضيب؛ وبٚيبٖ پٛض، ٌّك .)

 . 52-66، 2، 32ؾبَ  فهّٙبٔٝ تحميمبت رغطافيبيي.

  پبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي تبحيط ٘ٓبْ تبٔيٗ ٔبِي ٔسيطيت قٟطي ثط حمٛق قٟطٚ٘سي زض وال٘كٟط تٟطاٖ(. 1396فط، أيطحؿيٗ)ٔٗهٛٔي .

 اضقس. زا٘كٍبٜ ٖالٔٝ َجبَجبئي.

 (ػذم تقاسى اطالػات1373ٔيسضي، احٕس .) ،43-62، 4؛ ٔٙجٕ ضا٘ت. ٘كطيٝ ضاٞجطز. 

 (1385ٔيطتطاثي، ؾٗيس .)٘كط لٛٔؽ.  ،تٟطاٖ، هسائل ًفت ایشاى 

 (1387ٔيطتطاثي، ؾٗيس .)ؾيبؾت ٚ زٔٛوطاؾي، تٟطاٖ، ٘كط لٛٔؽ.ًفت ، 

 (1387ٞبضٚي، زيٛيس .)ِتطرٕٝ ٖبضف الٛأي ٔمسْ، تٟطاٖ، ا٘تكبضات اذتطاٖ.ضْشی ضذى سشهای . 

 (1394ٞبضٚي، زيٛيس .)وال٘. . تطرٕٝ ٔزيس أيٙي. چبح زْٚ، تٟطاٖ، ٘كط هؼواسی سشهایِ ٍ بحشاى ّای سشهایِ داسی 

 (ٗتِٛيس ضا٘ت ٌطا٘يٍبٜ ٘ٓبْ زضآٔسي قٟطزاضي1382يعزا٘ي، فطزي .) .12-17، 13،فهّٙبٔٝ ٔسيطيت قٟطيٞب. 
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