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  چکٕدٌ

اظ آٟ٘ ب زض   هي  ضٚاثٍ پٟٙبٖ لسضت ثبظيٍطاٖ ذٛز ثٛزٜ وٝ ؾٟٓ ٞط يٙيوكٛضٞب، تزطثٝ ػ يفطاضٚ يرس يػٙٛاٖ چبِك زاض ثٝٔؿبِٝ يٞبؾىٛ٘تٍبٜ
ٞبي ٔٙحهطثٝ فطز ذ ٛز زض فطآيٙ س تى ٛيٗ ق ٟط،     ٚ ٚيػٌيبل ثٝ زِيُ ٔٛلؼيت ذ ٔحّٝ اؾالْ آثبز قٟط ظ٘زبٖ فًبٞب ٔتفبٚت ثٛزٜ اؾت. ٗيا سيتِٛ

ث ب   يزاض ق ٟط ٔؿبِٝ يٞبٔتٗ ؾىٛ٘تٍبٜ سيتِٛ ثبظيٍطاٖ زض ػّٕىطز احطات ٗييضٚ ٞسف پػٚٞف حبيط، تجٗياظ ارٛالٍ٘بٜ ثبظيٍطاٖ ٔرتّف ثٛزٜ اؾت. 
ٜ  /فً ب ٔتٗ ٗيياؾت. رٟت تج وبضثطزياظ ٘ظط ٘ٛع  ٚ يفيو تيپػٚٞف حبيط اظ ٘ظط ٔبٞ. ثبقسئ يا٘تمبز تحّيُثٝ قٟط ٚ حك ىطزيضٚ -زض ؾ ىٛ٘تٍب

ث ٝ ضٚـ  زض اضتجبٌ ٔؿتميٓ ثب ؾ بوٙبٖ رٕ غ آٚضي ق سٜ ٚ ؾ  ؽ     پػٚٞف انّي  يطٞبئتغ. اؾتفبزٜ قس يوٕ-يفياظ ضٚـ وتطويجي زاض ٔؿبِٝ يٞب
ٝ آظٖٔٛ تي ته ٞب اظثطضؾي تبحيطات قبذم .ا٘تربة ٚ تىٕيُ ٌطزيسوبضقٙبؼ ٔٙترت  50تٛؾٍ  يزِف هيتىٙ  Spssاي زض ٔح يٍ ٘ طْ اف عاض    ٕ٘ٛ٘ 

٘ك بٖ   ٞ ب اؾتفبزٜ قس. يبفتٝ Mactorزاض اظ ٘طْ افعاض ٞبي ٔؿبِٝنٛضت ٌطفتٝ ٚ رٟت پيٛ٘س لسضت ٚ ايسئِٛٛغي ثبظيٍطاٖ زض تِٛيس ٔتٗ/فًب ؾىٛ٘تٍبٜ
تؼبضو ٔٙبفغ، اثٟ بْ   ،ي٘بٔطئ يطٚٞبي٘ ،يطفتٝ قسٖ، ػمت ٔب٘سٌٌ سٜيچٖٛ فمط، ٘بز يٕيؾبوٙبٖ اظ ٘ظط وبضقٙبؾبٖ زض لبِت ٔفبٞ يوٝ تزطثٝ ظ٘سٌ زاز

ٝ وٝ  يٕيبٞاؾت. ٔف بفتٝئكتطن ٔؼٙب  طيذ٘ٝ يٚ تًبز ٚ ٔٙبفغ قره ئب ٚ آ٘بٖ، زٌٚبٍ٘ بٖيزض ؾط٘ٛقت، فبنّٝ ازػب ٚ ػُٕ، فبنّٝ ٔ ٖ ٟ٘بزيٙ   ق س
ٜ  ٗي  ا ٗيؾ بوٙ  يٚ يؼف الته بز  ئؿٍّ ٚ ػسْ آٌبٞ يٞبيسئِٛٛغيا            زض ثطاث ط  يق ٟط  تيطيزِٚت/ٔ س  ييفً ب  يٚ تمبث ُ ضاٞجطزٞ ب  ٞ ب  ؾ ىٛ٘تٍب

ٔتٗ/فً ب   سي  زض تِٛ ئحّ   تيطيٚ ٔس يزِٚت تيطئس بٖيثٝ ػٙٛاٖ حّمٝ اتهبَ ٔ يب٘ئ تيطيزٞٙس. ٘مف ٔسئ فئطزْ ضا ٕ٘ب ييفًب يٞبهيتبوت
 ٍيتٛا٘س قطايٞب ٔؾىٛ٘تٍبٜ ٗيثب قٙبذت حمٛق وبضثطاٖ ا يظبٞط يٙبپؽ ٔؼپٟٙبٖ زض ئؼٙب ييضٔعٌكب ثٛزٜ اؾت. طيٌزاض چكٓٔؿبِٝ يٞبؾىٛ٘تٍبٜ

 زٞس. فيزض ؾُٛح ٔرتّف افعا يتيطئس-ٚ ذٛز يٌطازاضٜ-ضا زض لبِت ذٛز يتؿٍّ ثبظيٍطاٖ انّ
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 ممدمٍ 

 عاٖيرٙٛة ٔ يزض وكٛضٞب اػالْ وطزٜ وٝ ثٝ ٔٛاظات ضقس اثطقٟطٞب، عي٘ يالزئ ىٓيٚ  ؿتيقٟطٞب زض لطٖ ث ٙسٜيآ يرٟب٘ ٖٛيؿيوٕ
ٕ يالتهبز غ ٝيثط پب يٙياظ ضقس قٟط٘ك ياثرف ػٕسٜ يطضؾٕيغ يٞبٚ ؾىٛ٘تٍبٜ بفتٝي فيافعا يفمط قٟط ظٟ ٛض ٚ ث طٚظ ذٛاٞٙ س     يطضؾ 

( 2003قس. ثطاؾبؼ ٌعاضـ ٔطوع اؾىبٖ ثكط ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس) سٜي٘بٔ« يطضؾٕيغ يٙيقٟط٘ك» ٖٛ،يؿيوٕ بٖظ ٘ظط آ٘ا فيٌطا ٗيوطز. ا
 بضزي  ّئ هي  اظ  في٘ؿجت ث ٗيقٟطٞب ا ٝيوٙٙس. اظ ٘ظط اتحبز ئ يظ٘سٌ يطضؾٕيغ يٞبرٟبٖ زض ؾىٛ٘تٍبٜ يقٟطٞب تيؾْٛ اظ رٕؼ هي
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2  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

ث ٝ ٘م ُ اظ    Motoya et al, 2020: 2ضل ٓ زٚ ثطاث ط ق ٛز)    ٗيضٚز اي، ا٘تظبض ٔبثسيازأٝ  ٙسٜيآٝ ضٚ٘س تب زٚ زٞ ٗيزٞس. اٌط اي٘فط ضا ٘كبٖ ٔ

Gouverneur, 2016ذٛز ضا زض  ٙسٜيزٞٙس. آٟ٘ب  ٞٙٛظ آئ ُيٞب ضا ٟٔبرطاٖ تبظٜ ٚاضز تكىؾىٛ٘تٍبٜ ٗياغّت ؾبوٙبٖ ا ٙىٝي(. ثب تٛرٝ ثٝ ا
ٛ     ييضٚؾتب يٞب٘فط، ذب٘ٝ ٖٛيّئ 70ثٝ  هيط ؾبِٝ، ٘عزوٝ ٞ ياوٙٙس. ثٝ ٌٛ٘ٝ يثعضي رؿتزٛ ٔ يقٟطٞب  يذٛز ضا ت طن ٌفت ٝ ٚ ث ٝ ؾ 

٘ف ط زض ٞ ط    130٘فط زض ؾ بػت ٚ   8000٘فط زض ضٚظ،  200000٘فط زض ٞفتٝ،  ٖٛيّئ 4/1زض حسٚز :  يؼٙيٓ لض ٗيقٛ٘س. ائ طيقٟطٞب ؾطاظ
ٔرتّ ف رٟ بٖ ٚ    يزض ق ٟطٞب  ٗي٘ك  ٝي٘ف ط حبق    بضزيّي، ز2030َٔٚ ٘ساقتٝ ثبقس. تب ؾب يب٘ئٟبرطت پب ٗيضؾس اي. ثٝ ٘ظط ٔاؾت مٝيزل

ذٛاٞ س   يو طٜ ذ بو   ٗي  ا تي  ؾ ْٛ رٕؼ  هي  اظ  فيث   يؼٙي بضز،يّئ 3، تؼساز آٟ٘ب لطٖ ٗيا يٕٝيآٟ٘ب ٚرٛز ذٛاٞٙس زاقت ٚ تب ٘ يحٛاق
ث ط زضآٔ س، اق تغبَ ٚ     ئجتٙ ؛يالتهبز بضئؼ ،يّان ٞبيبضيؼٞب ثٝ َٛض ٌؿتطزٜ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔؾىٛ٘تٍبٜ ٗي(. اٌطچٝ ا3٘يٛٚضث، ثي تب: )سيضؾ
ٛ٘  بضي  ٞ ب، ٔؼ طؾبذتيثٝ ذسٔبت ٚ ظ ئؿىٗ، زؾتطؾ يثط ٘ٛع قٙبؾ ئجتٙ ؛يوبِجس بضيؾبوٙبٖ، ٔؼ يالتهبز يٞبتيفؼبِ ث ط   ئجتٙ   يل ب٘
ٚر ٛز ٔؼتمس٘ س    ٗي  ث ب ا (، أب وبضقٙبؾبٖ Kohli, Sliuzas, Kerle & Stein, 2012: Srinivas, 2007قسٜ ا٘س) فيتٛن ٗيظٔ تئبِى
 يق ٟط  ي(. ٘ بثطاثط Pramoto,  Kuffer, Martinez, & Kohli, 2017ٞب زق ٛاض اؾ ت)  ؾىٛ٘تٍبٜ ٗيا فيارٕبع زض ٔٛضز تٛن يبثيزؾت

َ وٝ لهس زاض٘س تب  ييزض قٟطٞب ػٜئٟٓ ثبقس، ثٝ ٚ سيچمسض ثب يقٟط يعيضثط٘بٔٝ ٗيزٞس وٝ ضقس آٟ٘ب زض حي٘كبٖ ٔ اظ  يػ بض  2030 ؾ ب
ٌ  بي  ٔٛر ٛز   يٞ ب ؾ ىٛ٘تٍبٜ ي ث ٝ ضٚظؾ بظ   كي  اظ َط بيثبقٙس،  يطضؾٕيغ يٞبتٍبٜؾىٛ٘ ٜ     يطيرّ ٛ  يٞ ب اظ ث ٝ ٚر ٛز آٔ سٖ ؾ ىٛ٘تٍب

اغّ ت ال سأبت زض رٟ ت و بٞف      بفت ٝ، يتٛؾؼٝ  يثب وكٛضٞب ؿٝيزضحبَ تٛؾؼٝ زض ٔمب ي(. زض وكٛضٞبBadmos et al, 2020: 1)سيرس
ث ط   سي  تبو ؛ييٞ ب ؾىٛ٘تٍبٜ ٗيچٙ تيثط اضتمبء ٚيؼ سيتبو تيتطت ٗيٚرٛز آٔسٖ آٟ٘بؾت. ثس اظ ثٝ يطيٞب تب رٌّٛؾىٛ٘تٍبٜ ٗئكىالت چٙ

 ,Graham & Mehmood,2015; Ismagilovia, Hughes Rana & Dwivedi,2019; Yigitcanlarقٟطٞبؾ ت)  يساضي  پب

Kamruzzaman et al, 2019; Yigitcanlar, Foth, Kamruzzaman,2019٘ؿجت ثٝ  ىطزٞبيقتٝ، أطٚظٜ ضٚضٚ ثطذالف ٌص ٗي(؛ اظ ا
 ٕتزض رٟت حطو ت ث ٝ ؾ     يطضؾٕيغ يٞبؾىٛ٘تٍبٜ يٌصاضبؾتيؾ ٝيرٟبٖ تٛن ئٙبَك قٟط كتطيوطزٜ ٚ زض ث طييٞب تغؾىٛ٘تٍبٜ ٗيا

آ٘چ ٝ  ا٘ س.  ثٛزٜ يٞب ٔتبحط اظ ػٛأُ ٌٛ٘بٌٛ٘ؾىٛ٘تٍبٜ ٗي(. اDevi et al., 2017: Ragheb et al, 2016: Dovey, 2015اؾت) يساضيپب
 ٗي  ل سضت اؾ ت. ا   ٙسيفطا هيثٝ ػٙٛاٖ  يفًبٞب زض ٔٙبؾجبت قٟط ٗيا ٍطاٖيؾٟٓ ػّٕىطز ثبظ ٗيئٛضز غفّت ٚالغ قسٜ، تج ٙٝيظٔ ٗيزض ا

ٕ « ٝيزض ؾب»ٞؿتٙس وٝ وٝ  ييٞبٞب ٚ ٌفتٕبٖٜٛيٞب، ٟ٘بزٞب، ضٚاثٍ لسضت، قاظ ٌطٜٚ يبضيثؿ ط٘سٜيثطٌفًبٞب زض  يعي  ثط٘بٔ ٝ ض  ،يقٟط ضؾ 
 يٚؾٛاؼ شٞٙ   ٗيٞب ثب اؾىٛ٘تٍبٜ ٗي(. ا1: 1398، ويب٘فط)ضفيؼيبٖ ٚ ٞؿتٙس ب٘ٝيٚ ؾٛزاٌطا طِٔٛسيغ يٚ ؾبذتبض التهبز يحىٛٔت ؿتٓيقسٜ، ؾ
فً بٞب   ٗي  اظ ا يزٞٙ س. زضن ٚ ثطزاق ت شٞٙ    يؾبوٙبٖ اظ زؾت ٔ يذٛز ضا ثطا تيقٛ٘س، ُّٔٛثيٕ٘ زيسٜ تٔتٗ قٟط ثٝ َٛض ٔٙبؾوٝ زض
 ٗي  اؾت. ا يظ٘سٌ تيٚالؼ ٗيؾبوٙ ياؾت أب ثطا يٛ٘يعيتّٛ ييسئٛيثؿبٖ ٚ طٖٚيافطاز ث ياؾت وٝ ثطا يبزالته ئهطف يفًب هيػٕستبً 

فً بٞب ضا   ٗي  قٛز وٝ ايلسضتٕٙس ٔ يٍطا٘يقبُٔ ثبظ ؾٛ،هياظ ثبال اؾت وٝ اظ  يىطزيفًبٞب، ضٚ ٗيزٞس وٝ ٔٛيٛع ا يٞب ٘كبٖ ٔسٌبٜيز
 يٞ ب اظ ٘ظ بضت ث ط تٛؾ ؼٝ ق ٟط     زِٚ ت  يزيت سض  يٙيؾٛ، ػمت ٘ك ٍطيوٙٙس ٚ اظ زئ فيتؼط ئّ يبظٞبيٚ ٘ تيتحت ػٙٛاٖ تٛؾؼٝ، أٙ

ثٝ ز٘جبَ حساوخط ضؾ ب٘سٖ   يٙيػبُٔ وبضآفط هيثٝ ٔخبثٝ  يقٟط يعيض(، وٝ زض آٖ، ثط٘بYiftachel, 2009a; Yiftachel, 2009bٝٔاؾت)
ٜ  ٗي  وٝ ا سيٌٛيثٝ ٔحممبٖ ٔ ٙسي(. ثطآ246: 1394ٚ رٟب٘عاز،  بٖيؼيضف؛ Harvey,2002اؾت) ٝيٚ ا٘جبقت ؾطٔب يٚضضقس، ثٟطٜ ٞ ب  ؾ ىٛ٘تٍب

ٝ  يٞبٞب ٚ لسضتيسئِٛٛغيثط ا يآٖ ٔجتٙ ٍطاٖيٞؿتٙس ٚ تٛؾٍ ثبظ يبؾيؾ يٞبيثبظ طيتحت تبح ٌفتٕ بٖ   ُي  ا٘ س. تحّ ٔرتّف قىُ ٌطفت 
 يضاثُٝ ىطزيضٚ ٗيًب ضا قىُ زازٜ اؾت. ااؾت وٝ ف يبؾيٚ ؾ يىيسئِٛٛغيا يىطزٞبي٘ٛپب، ثٝ ز٘جبَ ٔٛايغ ضٚ يثٝ ػٙٛاٖ ٌفتٕب٘ يا٘تمبز

ٚ  ير س  يبِك  ٔؿبِٝ ث ٝ ػٙ ٛاٖ چ   يٞبوٝ ؾىٛ٘تٍبٜ سيٌٛيزٞس ٚ ثٝ ٔب ٔيلطاض ٔ تيٚ ٌفتٕبٖ ضا زض اِٚٛ يسئِٛٛغيظثبٖ، لسضت، ا  يف طاض
 يىيسئِٛٛغي  اظ ثبض ا يٞب ذٙخؾىٛ٘تٍبٜ ٗيثبقٙس. ايذٛز ٔ ٍطاٖيضٚاثٍ پٟٙبٖ لسضت ثبظ يٙيٞؿتٙس وٝ تزطثٝ ػ ييٞبوكٛضٞب اظ رّٕٝ ثبفت

ٚ  يالته بز  ،يبؾيؾ ،يفطٍٞٙ ،يارتٕبػ ٍيٞب ثب تٛرٝ ثٝ قطاؾىٛ٘تٍبٜ ٗيٚ ٍ٘طـ ثٝ ا يطيٌقىُ يزض چٍٍٛ٘ ٍطاٖيٚ ؾٟٓ ثبظ ؿتٙسي٘
ٚ ق تبة ظزٜ،  ٔمبِٝ، ٔتٗ ٔحّٝ اؾالْ آثبز اظ فطآيٙس تى ٛيٗ ٔ تٗ ق ٟط، ث ب تغيي طات ٘بٌٟ ب٘ي        ٗيٞسف ا يثبقٙس. زض ضاؾتبي... ٔتفبٚت ٔ

ٞبي ثِٛسٚظضي ٚ اظ ٔيبٖ ضفتٗ ثركي اظ ٚاغٌبٖ ٚ اضتجبٌ فًبيي ثيٗ آٟ٘ب ٔٛارٝ ثٛزٜ اؾت. أب اي ٗ ٔحّ ٝ  تٟٙ ب ٕ٘ٛ٘ ٝ ٔٛف ك اظ      ترطيت
اي ؾىٛ٘ت افطاز فميط ٚ ضٚؾتبيي ث ٛزٜ ٚ  زاض اؾت وٝ تٛا٘ؿت اظ حبقيٝ ثٝ ٔتٗ تجسيُ قٛز. ٞسف اظ ضقس چٙيٗ ٔحّٝٞبي ٔؿبِٝؾىٛ٘تٍبٜ

ٝ  ثٝ زِيُ ٔٛلؼيت ذبل تجسيُ ثٝ ُٔٙمٝ -اي ُّٔٛة ثطاي زاز ٚؾتس قس. أب ثبظ يه چيعي وٓ اؾت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ان ِٛي ٚ ثط٘بٔ 



  3 : ٔحّٝ اؾالْ آثبز قٟط ظ٘زبٖ(ي)ٔٛضز پػٚٞ  قٟطي  زاض ٔؿبِٝ ٞبي ٔتٗ ؾىٛ٘تٍبٜ سيزض تِٛ  يقٟط ٍطاٖيثط ػّٕىطز ثبظ يا٘تمبز ُيتحّ

 

ٜ   ٌيطز. ثسيٗ تطتيت ثب تغييطات ؾطيغ ٚ ؾٛء ٔسيطيتضيعي قسٜ ثٙب ٘كسٜ ثبظٞٓ زض حبقيٝ ٔتٗ لطاض ٔي ٝ  ٞ ب ٔ تٗ ؾ ىٛ٘تٍب زاض ٞ بي ٔؿ بِ
 /يآٟ٘ب ثطاؾبؼ ٌفتٕبٖ ا٘تمبز يٞببؾتيٚ ؾ ٍطاٖئؿٍّ، ثبظ يٞبٔٙظٛض زض ازأٝ ٌفتٕبٖ ٗيا يبظيٍطاٖ آٟ٘ب ٌطزيس. ثطاتجسيُ ثٝ اٞساف ث

 ذٛاٞس قس. ٗييىطز حك ثٝ قٟط تجيضٚ

 سًاالت تحمٕك

 زاض چٍٛ٘ٝ ثٛزٜ اؾت.ٞبي ٔؿبِٝحمٛق ثبظيٍطاٖ زض تِٛيس ٔتٗ/فًب ؾىٛ٘تٍبٜ -

 زاض چٍٛ٘ٝ ثٛزٜ اؾت.ٞبي ٔؿبِٝثبظيٍطاٖ زض تِٛيس ٔتٗ/فًب ؾىٛ٘تٍبٜ ٔؿٍّ ٞبيٚ ايسئِٛٛغي لسضت پيٛ٘س -

 پٕطٕىّ تحمٕك

ثٟطاْ ثٝ وبض ضفتٝ)« 2ظِيه ٞطيؽ»زض ٔمبِٝ اي اظ ظثبٖ قٙبؼ ٔؼطٚف اٍّ٘يؿي  1952، ٘رؿتيٗ ثبض زض ؾبَ 1انُالح تحّيُ ٌفتٕبٖ

(. اظ اي ٗ  8: 1379ف طوالف،  تطرٕ ٝ ق سٜ اؾ ت)   « تحّيُ ٌفتبض»ٚ « الْتحّيُ و»، «ؾرٗ وبٚي»(، وٝ زض ٔٙبثغ ٚ ٔتٖٛ ثٝ 8: 1379پٛض، 
اي اؾت وٝ قبُٔ ضٚيىطزٞبي ضٚـ قٙبذتي ٚ ٘ظطي ٔتفبٚت اظ ظث بٖ  اي پيچيسٜ ٚ ٌؿتطزٜحيج، تحّيُ ٌفتٕبٖ يه ضٚيىطز ٔيبٖ ضقتٝ

 ٝي  اظ ٘ظط سي سي اظ تحّي ُ ٌفتٕ بٖ،   ي ٘ ٛع ر ٌفتٕبٖ ا٘تمبز ُيتحّ(. Wortham,2007ثبقس)قٙبؾي، ٔطزْ قٙبؾي ٚ ربٔؼٝ قٙبؾي ٔي
(، زض تؼطيف تحّيُ ٌفتٕبٖ ا٘تمبزي 1992)3زيٛيس وطيؿتبَ زا٘س.ئ يػُٕ ارتٕبػ يقٛز وٝ اؾتفبزٜ اظ ظثبٖ ضا ٘ٛػئ يظثبٖ ٘بق يا٘تمبز

ِٛ     »ٌٛيس: ٔي ٛغيىي زض ظث بٖ  ضٚيىطزي ثٝ تزعيٝ ٚ تحّيُ ظثبٖ اؾت وٝ ٞسف آٖ، آقىبضؾبظي ضٚاث ٍ پٟٙ بٖ ل سضت ٚ فطآيٙ سٞبي اي سئ
ق ٛز. ٚي ٔؼتم س اؾ ت و ٝ     ق ٙبذتٝ ٔ ي   4(. زض ايٗ ٔيبٖ تحّيُ ٌفتٕبٖ ا٘تمبزي ثب ٘ٛضٔٗ فطوالف11: 1385آلبٌُ ظازٜ، «)قٙبؾي اؾت

قٛز ٚ ٔطرؼي اؾ ت و ٝ   ٞب ثطاي ثطضؾي تغييطات ارتٕبػي ٚ فطٍٞٙي ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔيتحّيُ ا٘تمبزي ضٚقي اؾت وٝ زض وٙبض ؾبيط ضٚـ
(. زض ٚال غ ف طوالف، ٌفتٕ بٖ ا٘تم بزي ضا تٛؾ ؼٝ ي ه       105: 1383ٌيطز)يبضٔحٕسي، يٝ اؾتخٕبض ٚ ؾُّٝ، ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔيزض ٘عاع ػّ

. أ ب  (Rahimi & Amalsaleh,2008: 118زا٘ س) چبضچٛة تحّيّي)تئٛضي ٚ ٔتس( ثطاي ُٔبِؼٝ ظثبٖ زض ضاثُٝ ثب لسضت ٚ اي سئِٛٛغي ٔ ي  
 (،1995) 8يٚ ّٞ   ي(، زاٚٚز1993)7( ، ٞ برط 1993) 6ٚ فبضؾ تط  ك ط يف(، 1993)5م ب٘ي چ ٖٛ زضي عن   ائتالف ٌفتٕبٖ ا٘تمبزي تٛؾ ٍ ٔحم 

ٞبي غيطضؾٕي ثٝ ػٙ ٛاٖ فً بي   (. اظ َطف زيٍط ؾىٛ٘تٍبJacobs, 2006: 41ُٜٔبِؼٝ قسٜ اؾت) (1998)10ٗيسي( ٚ ض1996)9ٛٔٗي٘
ا٘ز بْ ق سٜ اؾ ت و ٝ      يإِّّ ٗيٚ ث يزض ؾُح ّٔ ياٌؿتطزٜ بتميزض اضتجبٌ ثب ٔٛيٛع تحمقسٜ ا٘س. ٞػٔٛ٘يه ثب ػٙبٚيٗ ٔرتّفي قٙبذتٝ

آٔسٚ  چٖٛ ييٞبٞب ثىبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت.پػٚٞفؾىٛ٘تٍبٜ ٗي٘ؿجت ثٝ ا يسيرس يٞبىطزيٌصقتٝ، ضٚ يٞبىطزيضغٓ ضٚيتٛاٖ ٌفت ػّئ
ٕ طيغ بَكٔٙ   يٙيث بظآفط "ث ب ػٙ ٛاٖ    (2016)11ٚ ٕٞىبضاٖ ٝ ي ى طز يضٚ ٝي  ثطپب يضؾ  ٘بن ط ٚ   ،"آٍ٘ ٛال  يٛا٘ سا ِ يزض َ طح ق ٟط   ى بضچ 

ٜ   "ثب ػٙٛاٖ (2015)13اظٖٚ ٚ ؾيٕؿه ، "ساضيثٝ ؾٕت رٛأغ پب يضؾٕطيغ يٞباظ ؾىٛ٘تٍبٜ" ثب ػٙٛاٖ(، 2017)12اِؿبيس -اضتم بء ؾ ىٛ٘تٍب
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4  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

ٝ تٛ يث طا  يث ٝ ػٙ ٛاٖ ضٚق     يٙيثبظآفط"( ثب ػٙٛا2012ٖ)1، حؿٗ"قٕبَ آ٘ىبضا يٙياظ َطح ثبظآفط ي؛ٕ٘ٛ٘ٝ ا ٝيزض تطو يطلب٘ٛ٘يغ يٞب     ؾ ؼ
پطٚؾٝ ربٔغ  هي يطيثىبضٌ مبتيتحم ٗيا ياقبضٜ وطز. ٞسف تٕبٔ يإِّّ ٗيزض ؾُح ث "زض وال٘كٟط لبٞطٜ يضؾٕطيغ يٞب يٞبؾىٛ٘تٍبٜ

ضفيؼيبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ: ثبقس. يوطزٖ آٟ٘ب ٔ يتّم يطضؾٕيٞب ٚ وبٞف غؾىٛ٘تٍبٜ ٗيرٟت اضتمبء ا ساضيثب تٕبْ اثؼبز تٛؾؼٝ پب يزض ٕٞبٍٞٙ
ل سضت ٘طٔ بَ    ٗيث ييبضٚياظ ضٚ يقٟط( ٘بق يضؾٕ ٝيقىُ ٌطفتٝ زض ؾب ياسٜي)پسيقٟط يذبوؿتط ي( ٔؼتمس٘س وٝ فًبٞب1398)٘فطويبٚ 

زض  ٗي٘كٝئحّٝ حبق ٞببضزيّي)ٔٝيزض ؾب يزض تطرٕٝ وتبة قٟطٞب .(1398، ويب٘فطفبلس لسضت اؾت)ضفيؼيبٖ ٚ  يٞبٔٛرٛز ٚ ٌطٜٚ يٟ٘بزٞب
ث ب ٔ ب    كٝيوٝ ٕٞ يضا ٕٞب٘ٙس ٔحطٚٔب٘ ٙبٖي٘كٝيحبق ؿٙسٜ،ي( 1389ٛ٘تٛؾٍ پٛضاحٕس ٚ ٕٞىبضاٖ) طثيٚ ٛيطت ٘( احط ضاثيقٟط سيرس يبيز٘
.  تحمي ك  زٞٙ س يفطنت ثسٞٙس، ق ٟطٞب ضا اضتم بء ٔ     يثٝ آٟ٘ب وٕ يلب٘ٛ٘ ؿتٓيوكس ٚ ٔؼتمس اؾت اٌط ٔؿئٛالٖ ٚ ؾئ طيثٝ تهٛ ؿتٙسٞ

زض ثبال ؾؼي زض تطويت ضٚيىطزٞبي ٌفتٕبٖ ا٘تمبزي ٚ حك ث ٝ ق ٟط زض ح ٛظٜ رغطافي ب ٚ      ضٚ ثب زض٘ظط ٌطفتٗ تٕبٔي ٘تبيذ ُٔطح قسٜپيف
ثبقس. تطويت زٚ ضٚيىطز حبنُ زاض ٔيٞبي ٔؿبِٝضيعي قٟطي رٟت تحّيُ حمٛق ٚ ػّٕىطز ثبظيٍطاٖ زض تِٛيس ٔتٗ/فًب ؾىٛ٘تٍبٜثط٘بٔٝ

ٞبي ٔؿتتط، آٌبٞي ظثب٘ي ٚ ته طف  وٛض اظ َطيك آقىبضؾبظي ٌفتٕبٖٞبي ٔصثٝ ٔب ٔي ٌٛيس وبٞف تؿٍّ ثبظيٍطاٖ لسضتٕٙس زض ؾىٛ٘تٍبٜ
 ٌطزز. فًب تٛؾٍ ؾبوٙيٗ ٔحّي حبنُ ٔي

  ْوظر ٓمباو

 ;Fairclough,2015)ط٘ س يٌيزض ٘ظ ط ٔ    يؾ بذت ارتٕ بػ   هي  ٌفتٕبٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ  ؛يپطزاظاٖ ارتٕبػ ٝئؼبنط ٚ ٘ظط ظثب٘كٙبؾبٖ

Fairclough and Wodak, 1997ٟٔٛ( 1979ؾ طٚوبض زاضز. اظ ٘ظ ط ف طوالف)    يظثبٖ زض ارتٕبع ٚ تؼ بٔالت ارتٕ بػ   طيثب تبحوٝ  ي(. ٔف
)ث ٝ  "يا٘تعاػ   يٞ ب  ؿتٓيؾ"زض لبِت  يفطو، ٔفْٟٛ  ٌفتٕبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ظثب٘ ٗيثب ا«. اؾت يارتٕبػظثبٖ ثٝ ٔٙعِٝ وٙف » ٌفتٕبٖ ٕٞبٖ

(. زض 1385آلبٌ ُ ظازٜ،  )بث س يئ   ئتفبٚت ئؼٙب يزض ؾُح وبضثطزقٛز، أب ي( زضن ٔهيسئِٛٛغيٚ ا يػٙٛاٖ ٔخبَ، ٔؿتمُ اظ ثبفت ارتٕبػ
 ٛ٘سيٚ ... زض ثبفت پ يػساِت يچٖٛ لسضت، ؾُّٝ، ث يٍطيز ٓيٚ ثب ٔفبٞ بفتٝي ٌؿتطـاحطات اظ ؾُح فطز ثٝ ؾُح ثبفت  ُيؾُح، تحّ ٗيا
تٛا٘س  ئؿٍّ ثٛزٜ وٝ ٔ يٞبيسئِٛٛغيِت لسضت ٚ ازض لب ،يتيثبفت ٔٛلؼ هيتجّٛض ٌفتٕبٖ زض فًب ثٝ ػٙٛاٖ  يوبضثطز يذٛضز. زض ٔؼٙبئ

-ق ٟطٚ٘ساٖ زض  يارتٕ بػ  تيثٛز٘س وٝ ٔٙتمس ٚيؼ يٚ فٛوٛ اظ رّٕٝ ٔحممب٘ ٔبؼآٟ٘ب ٔتبحط وٙس. ٞبثط سيٚ ثبظتِٛ سيضا زض تِٛ ٍطاٖيؾٟٓ ثبظ

ٚ ؾبذت ضٚاثٍ  يقٟط يفًبٞب سيزض تِٛ يضآٟ٘ب ظثبٖ ٘مف ٔحٛ سٜئؿٍّ ثٛزٜ ا٘س ٚ ثٙبثط ػم يٞبيسئِٛٛغئٙجؼج اظ ا يٞبي٘بثطاثط بٖئ
 يث طا  ،يفطاتط ثٝ ٔٙعِٝ ٔفْٟٛ وٙك ييٌفتٕبٖ زض ٔؼٙب تيتتط ٗي(. ثسFairclough,1992: 314-315; 1995:5پٟٙبٖ لسضت زاضز)ضن ثٝ 

ٝ ياؾ ت. أ ب ا   ٍطاٖيثب ز ياظ تؼبٔالت ارتٕبػ يآٌبٞ-ٚ ذٛز يزض فًب ثطاؾبؼ تزطثٝ قره يؿتيظٌؿتطـ حمٛق ثٝ بظيٍطاٖ چ ٝ  ث   ٙى 
ذ ٛز ث ٝ ؾ بظٔبٖ     يقره   افث ٝ اٞ س   يبثيزؾ ت  يا٘س وٝ ثطاي( ٔؼتمس٘س وٝ ثبظيٍطاٖ وؿب1964٘)2ٞؿتٙس؛ ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ضإ٘ٗ يوؿب٘

ٔك طٚع ث ط ؾ بظٔبٖ     يوٝ ازػ ب  يانّ ي( اػًب1992)3ٚ رٛ٘ع ُيٞب ٚاثؿتٝ اؾت. َجك ٘ظط ٞ ذٛز ثٝ آٖ يثمب يا٘س ٚ ؾبظٔبٖ ثطا ٚاثؿتٝ
ؾ بظٔبٖ   يٛٔٙبفغ آ٘بٖ اظ ؾ   ٗيثبظيٍطاٖ ٚ تبٔ ئٙبثغ اظ ؾٛ ٗيثطاثط ثٝ نٛضت تبٔ ي ٔجبزِٝ هي يٞب ثب ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙب آٖ ي زاض٘س، ضاثُٝ

ؾ بظٔبٖ ٚ ل سضت اػٕ بَ     هيزض  بٖيزض رط يٝ يؾطٔب هي يثبظيٍطاٖ زاضا يارتٕبػ فٝي( ٔؼتمس اؾت وٝ ثطاؾبؼ ٚظ1991)4ذياؾت.ؾٛٚ
ثط  ياذالل بي يلب٘ٛ٘ يازػب عيٞب ٘ ( ؾبظٔبٖ زض ثطاثط ضفبٜ حبَ آٟ٘ب تؼٟس زاضز ٚ آ1994ٖ)5يثطاؾبؼ ٘ظط ِفطزاقتٝ ثبقٙس ٚ  سي٘فٛش ثط آٖ ثب

فً ب چم سض اؾ ت.     ٗي  اظ ثبظيٍطاٖ زض ا هيٚ ؾٟٓ ٞط  بثسييأط زض وساْ فًب تحمك ٔ ٗيا ٙىٝيقٛز ايوٝ ُٔطح ٔ يزاض٘س. ؾٛاِ ؾبظٔبٖ
ٍ  ئ بز  ساتيٚ ٘كبٍ٘ط تِٛ سٜيٌطز يّمٔحؿٛؼ ت يِٛفٛض فًب طيوٝ ثٝ تؼج ييفًب ٔؼم َٛ و ٝ    يفً ب  بي  اؾ ت   يارتٕ بػ  يٚ فً بٌٛ٘

ِٛ  يٚ شات يزضٚ٘ يثٛزٜ وٝ ثٝ ٘حٛ ئؿٍّ زض ٞط ٘ٛع ربٔؼٝ ا يفًب ٌٚطزز ئ طيفًب تؼج يثبظٕ٘ٛزٞب ٚ ٘ظ ٓ آٖ ضٚاث ٍ    سي  ثٝ ضٚاث ٍ ت
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  5 : ٔحّٝ اؾالْ آثبز قٟط ظ٘زبٖ(ي)ٔٛضز پػٚٞ  قٟطي  زاض ٔؿبِٝ ٞبي ٔتٗ ؾىٛ٘تٍبٜ سيزض تِٛ  يقٟط ٍطاٖيثط ػّٕىطز ثبظ يا٘تمبز ُيتحّ

 

فًب  سيزض تِٛ ػٜيٚ يطيٚ تبح ياؾبؾ ي٘مك ييفًب يثبظٕ٘ٛزٞبزٞٙس؛ ئ ُيتكى يضا زِٚت ٚ ثٛضغٚاظ ٝيؾطٔب يفًب ٗئتهُ اؾت. چٖٛ ا
ثبق ٙس ٚ ث ٝ ػٙ ٛاٖ    يفًبٞب ٔ طيوٝ تحت تؿٍّ ؾب سٜيٌطز يثبظٕ٘ٛز تّم يفًبٞبوٝ  ؿتٝيظ يفًب بي(. Merrifield, 2006: 110زاض٘س)

 كي  قىُ اظ فًب اظ َط ٗياؾت. زض ٚالغ اٚ ...  تيلسضت، ؾُّٝ، ٔكطٚػ فئؿٍّ رٟت ٕ٘ب ٍطاٖيٞب ٚ ثبظيسئِٛٛغيا٘ٛاع ا يثطا يثٛزٌبٞ
 ٓيفً بٞب ث ٝ َ ٛض ٔؿ تم     ٗي  ثبقس. ائ ؿتٝيظ يتالـ زض رٟت غّجٝ ثط فًب يٌطزز ٚ ثٝ ٔفْٟٛ ا٘تعاػيٕٞبٖ فًب ٔحمك ٔ ييضٔعٌكب

 يب ؾ بزٜ ٚ ذٛزٔ ب٘  ثّىٝ ظث بٖ آٟ٘    ؿتيؾبوٙبٖ ٚ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ ٘ طيٕ٘بزٞب، تهبٚ ػٜ،يتزطثٝ ٞط ضٚظٜ ٞؿتٙس، ظثبٖ آٟ٘ب، ظثبٖ ٚ يفًب
فًب ٚر ٛز زاضز   ٗيزض ٕٞ عي٘ ييٚ ارطا طٌيُتحٕ ييثّىٝ لسضت فًب ٓ،يبثييلسضت ضا ٔ ييفًب يفًبٞب ٘ٝ تٟٙب ٔب ثبظٕ٘ٛزٞب ٗياؾت. زض ا

ٞب فً ب  ٗي  ( اظ اياوٙ بضٜ  بي   ياٝيتط)حبقٗييپب يٞب٘ظٓ ٔؿٍّ اظ لؿٕت ٝئمبٚٔت ػّ ي، فًبٞب"يسفًبٞب" زبزيا يثطا يٚ حٛظٜ اضي
ٞبي َجيؼي ٚ ا٘ؿبٖ ؾ بذت ث ب ٘ظ ٓ    ٞب اػٓ اظ پسيسٜؾبذتي ارتٕبػي اؾت وٝ تٕبْ پسيسٜ 1فًب (.12: 1392رٛاٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، )ع٘سيذيثطٔ

ٝ ذبني زض آٖ قىُ يبفتٝ اي اؾ ت اظ ٚالؼي بت و ٝ ٔب٘ٙ س     ا٘س. ٔحهِٛي وٝ ثطآيٙس ضٚ٘سٞب ٚ ضٚيسازٞبي ارتٕبػي اؾت. أب ٔتٗ، ٔزٕٛػ 
ضٚز ٚ تٛؾٍ ٍ٘بض٘سٜ ثب ٞسف ا٘تمبَ ٔؼب٘ي ذ بل ث ٝ ٔربَ ت، زض    ٌيطز، ثٝ وبض ٔيٙبنط حبٚي ٔؼٙب، ثؿبٖ ٘كب٘ٝ قىُ ٔياي اظ ػظ٘زيطٜ
اؾبؼ ٘مُٝ ٔكتطن ٔفْٟٛ فًب َجك ٘ظط ِٛفٛض ثب ٔ تٗ   ٗيثطا (.Margolis et al, 2000: 44ٔؼيٗ ا٘تربة ٚ تٙظيٓ ٔي قٛز) 2ايظٔيٙٝ

ٔؿٍّ لطاض ٌطفت ٝ ٚ زض   ب٘بتيطرطيٞب ثب ٞٓ اؾت وٝ تحت تبحاظ ضٚاثٍ ا٘ؿبٖ ياؾت وٝ ٘بق يتٕبػٔحهَٛ ار ،يا٘تمبز ٌفتٕبٖ ُيزض تحّ
ا٘ؿ بٖ   يٞبكٝي٘ٛپب تالـ زاضز تب ا٘س يىطزيثٝ ػٙٛاٖ ضٚ يٌفتٕبٖ ا٘تمبز ُيٌطز٘س. تحّئ يٚ ثبظذٛا٘ ييضٔعٌكب يظثب٘ يٞبلبِت ؾبذت

ٛ     ٛ٘ س يپ يتجبٌ ثب تؼبٔ ُ ارتٕ بػ  زض اض يظثب٘ يٞبؾبذت بِتزض ػهط پؿبٔسضٖ ضا زض ل ظث بٖ، ٌفتٕ بٖ ٚ    ٝيزازٜ ٚ ث ٝ وك ف اضتج بٌ زٚؾ 
ٞ  ُ،ي  ٘ٛع اظ تحّ ٗيا ي(. ثٝ ػجبضت2 :1385آلبٌُ ظازٜ، پطزاظز)يلسضت زض پؽ ٔتٖٛ ٔ يزاضا يارتٕبػ يٞبزض ثبفت يسئِٛٛغيا ظث بٖ   ٓئف ب

ٌ يٚ ا تيٞ ب، ٔك طٚػ  يٚ ٘ بثطاثط  يؾٛء اؾ تفبزٜ اظ ل سضت ارتٕ بػ    يٞبٜٛيزض اػٕبَ ق ٍطاٖيثبظ يقٙبذت           فيزض ٔ تٗ ضا ث ٝ ٕ٘ ب    يؿ تبز
ٔؿ ٍّ ٔٙز ط ث ٝ ؾ ُّٝ ٚ ت ساْٚ ل سضت ٚ        ٍطاٖيفًب ٔت بحط اظ ث بظ   سيٚ ثبظتِٛ سيتِٛ ٍط،ي(. اظ َطف زVan Dijk, 1991: 352ٌصاضز)ئ
ٞ ب  يسئِٛٛغيتط، اكيثٝ ػجبضت زل«. ٙب زض ذسٔت لسضتٔؼ»اؾت اظ  بضتاظ ٘ظط فطوالف، ػج يسئِٛٛغيٌطزز. ايآٟ٘ب زض ٔتٗ/فًب ٔ يسئِٛٛغيا

(. َج ك ٘ظ ط   Fairclogh, 1995b: 14وٙس)ئٙبؾجبت ؾُّٝ وٕه ٔ يٚ زٌطٌٛ٘ سيثبظتِٛ س،يا٘س وٝ ثٝ تِٛيئؼٙب يٞبثطؾبذتٝ ياظ ٘ظط ٚ
ا٘س، وٝ ثٝ ٚرٛزقبٖ آٚضزٜ ،يٚ ٔٙبفغ ذبن ياظ ٔٙكب ارتٕبػ بزيظ بيوٓ  يإٔىٗ اؾت ثٝ ا٘ساظٜ هيسئِٛٛغيٞب ٚ اػٕبَ ايسئِٛٛغيفطوالف ا

 يٞ ب ٌ طٜٚ  بي  آ٘ىٝ ثطذبؾتٝ اظ ٔٙ بفغ َجم بت    يثٝ رب زٝ،يقٛ٘س ٚ زض٘ت «يؼيَج» كتطيث بئٕىٗ اؾت وٕتط ٚ  ٍط،يثٍؿّٙس. ثٝ ػجبضت ز
ٞ ب ٚ  يسئِٛٛغي  ضٍٞ صض، ا  ٗي  ٌطز٘ س. اظ ا ئطزْ ٔٙتؿت ٔ بي بياق ؼتيوٙٙس ٚ ثٝ َجيرّٜٛ ٔ ٓيزا٘ؿتٝ قٛ٘س، ثٝ نٛضت ػمُ ؾّ يارتٕبػ

تٛا٘س ٚاثؿتٝ ث ٝ آٟ٘ ب    يا٘تظبْ زض تؼبُٔ ٔ زٝ،يقٛ٘س. زض ٘تيقٛ٘س ٚ زض تؼبُٔ فؼبَ ٔئ ُيتجس ٝياظ زا٘ف پب يقسٜ ثٝ ثرك يؼياػٕبَ َج
ؾ ط ٔٛاي غ ٚ    ث ط  يث ٝ ت ٛافم   يؼٙيثبالتط  «يا٘تظبٔ»ثٝ  «ئٛيؼ»ٚ « ذطز» يٞب ثٝ ػٙٛاٖ ضذسازٞبا٘تظبْ زض تؼبُٔ تيتطت ٗيثبقس؛ ثس
زض  يبؾ  يؾ تي  وٙ س فؼبِ ئ   بزي  فًب  سي(. آ٘چٝ وٝ ِٛفٛض اظ آٖ تحت ػٙٛاٖ ت38ِٛ: 1379)فطوالف، ٚاثؿتٝ ذٛاٞٙس ثٛز هيسئِٛٛغياػٕبَ ا
قٟط ضا اظ آٖ ذٛز وطزٜ اؾ ت،   كتط،يث ئهطف قٟطٚ٘ساٖ ٚ ؾٛززٞ فيافعا ٝياؾت وٝ ثط پب يقٟطٚ٘ساٖ اظ ٘ظبٔ يقٟط ثطا يطيٌثبظپؽ

(. 141-116: 1393ٚ ق بضع پ ٛض،    يضٞج ط آٖ زاضز) ياظ آٖ ذٛز وطزٖ قٟط ٚ فًبٞب يقسٜ ثطا سٜيكيا٘سفياظ پ يْٟٛ اقبضٜ ثٝ حطوتٔف ٗيا
 ٗيتًٕ ،يعيثط٘بٔٝ ض ٙسيفًب اظ ٔٙظط حك ثٝ قٟط ػجبضت اؾت اظ : ٔكبضوت قٟطٚ٘ساٖ زض فطآ سئٟٓ تِٛ يٞبٚ قبذم ياؾبؾ يٞبِٔٛفٝ

ٞ ب،  يؾبظٓيٞب ٚ تهٕيطيٌ ٓيٞب زض تهٕاظ ٘ظطات آٖ يطيٌٚ ثٟطٜ يقٟط تيطيٚ ٔس يعيضثط٘بٔٝ ٙسيثط فطآ ٚ ٘ظبضت قٟطٚ٘ساٖ يزؾتطؾ
ٚ  يٚ ثٟساقت ٚ آٔٛظـ؛ حُٕ ٚ ٘م ُ ػٕ ٛٔ   تيثٝ ٔؿىٗ ٚ وبض فؼبِ يٍٕٞب٘ يزؾتطؾ يثطا ٗيظٔ يٚ وبضثط يػبزال٘ٝ ٔٙبثغ قٟط غيتٛظ

ٕ  يثطا ؿتياؾتب٘ساضز ظ ٍيآٚضزٖ قطا فطاٞٓٚ اٚلبت فطاغت،  يػٕٛٔ يفًب ٓ   يزؾتطؾ   ٗيافطاز ٚ تً  زضآٔ س ث ٝ ٔؿ ىٗ    ق ٟطٚ٘ساٖ و 
ٕ   ٝيٚ تٛرٝ ث ٝ اف طاز ث ٝ حبق      ئحالت وٓ تٛاٖ قٟط يٚ تٛإ٘ٙسؾبظ يطضؾٕياؾىبٖ غ ئٙبؾت، ؾبٔب٘سٞ حً ٛض   ٗيضا٘ سٜ ق سٜ، تً 

 يأ ٛض ارتٕ بػ   يثطا ػٜيٚ يٞباذتهبل پٟٙٝ ثب يػٕٛٔ يفًبٞب ٝػبزال٘ٝ ث ئتفبٚت، ٚ زؾتطؾ يٚ ٔٙعِت يقٟطٚ٘ساٖ اظ َجمبت ارتٕبػ

                                                      
1 -Space 
2 - Context 



6  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

 ئؿ ٍّ زض فً بٞب   ٍطاٖيٞب، وبٞف لسضت ث بظ يثٝ حمٛق ٚ فبئك آٔسٖ ثط ٘بثطاثط يبثيزؾت بظي٘في(. پ1390 ،ياَٟبضوٙٙسٜ زضقٟط)زػٛت
-ازاضٜ-ثٝ ذٛز سٖيثٝ ػطنٝ ػُٕ ضؾ قٟطقسٖ  ُيٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ، تجس يقٟط يٌط فًبٞبوٙتطَ يطٚٞبيپؽ ظزٖ ٘ ييتحت ؾُّٝ، تٛا٘ب

 بٖياؾت. ِٛفٛض ث يتيطيضٚظٔطٜ ٚ ٔس يٌط زض ؾُح ٔرتّف ظ٘سٌوٙف هيقٟطٚ٘س ٚ  هيزض ٔؿبئُ ٔتؼسز ثٝ ػٙٛاٖ  يتيطئس-ٚ ذٛز يٌط
ث ٝ ٘ ٝ تٟٙ ب     جٛضٌطٜٚ ذٛز ضا ٔز ٗيذٛز، ؾطثبظ ظز ٚ ٞط ظٔبٖ ا ئٛرٛز ظ٘سٌ ٍياظ لجَٛ ٔٙفؼُ قطا يٌطٜٚ ارتٕبػ هيزاضز ٞط ظٔبٖ ئ

و ٝ   ي(. ظٔ ب٘ 1393پ ٛض،  ٓيثٝ ٘مُ اظ اثطاLefebver, 2009ٞ, )قٛز ئحمك ٔ يٌطازاضٜ-ٔٛرٛز ذٛز وطز، ذٛز ٍين ثّىٝ تؿٍّ ثط قطازض
ٖ  ئيذٛز پ يطٚيثٝ ٘ يا ٙسٜيقٛز، ٔطزْ ثٝ َٛض فعائ يٚ تٛؾٍ ربٔؼٝ ػٕٛٔ بثسي يٌؿتطـ ٔ يٌطازاضٜ-ذٛز ٞ ب ذ ٛز ضا ث ٝ    ثط٘ س، آ

حسالُ  يطيٌ(. ثٝ ز٘جبَ قىPurcell, 2014: 6ُ)ٙٙسيثئ يأٛض ٔطثٌٛ ثٝ ذٛز ٚ ٔؿبئُ قٟط تيطئس يرت ثطأٙت ٗيتطؿتٝيقب ٛاٖػٙ
-تٛا٘ٙس ٘كب٘ٝ يٕ٘ طٚٞبي٘ طيثعضي ٚ زِٚت ٚ ؾب يذهٛن يٞبثرف طيٌط ٘ظوٙتطَ يٟ٘بزٞب ،يقٟط يزض فًبٞب يٌطازاضٜ-ؾُح اظ ذٛز

زض ؾُٛح ٔرتّ ف   يٌطازاضٜ-ثبِفؼُ قسٖ تٛاٖ ذٛز يٌط ٚ اظ َطفوٙتطَ يطٚٞبيمف ٘ثٝ ز٘جبَ وبٞف ٘ ٙس،ذٛز ضا زض فًب حه وٙ يٞب
 :Fenster,2005حمٛق ضا فطاٞٓ آٚض٘ س)  طيثٝ ؾب ُيتحمك ٚ ٘ يٞبٙٝيظٔ كتطيتٛا٘ٙس ٞط چٝ ثيقٟط، قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ػٙٛاٖ ثبظيٍطاٖ فؼبَ ٔ

ذ ٛز ضا ثطاؾ بؼ ٔك بضوت وٙت طَ      يقٟط يفًب سيٝ ٔطٚض ظٔبٖ تِٛوٝ ؾبوٙبٖ ث يٗ ٔؼٙئس٘ظط اؾت ثٝ ا يٌطازاضٜ-(. آ٘چٝ اظ ذٛز36
 كي  ٌطزز ٚ ذٛزقبٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٘ بظط ال يآٟ٘ب آقىبض ٔ يٚ فؼبَ ثٝ وبض ٌطفتٝ قٛ٘س، لسضت رٕؼ يوٝ ٔطزْ زض ٔكبضوت ٚالؼ يوٙٙس. ظٔب٘

ٞ ٘م ُ اظ   ثٝ,  Purcell, 2014)ٙٙسيثيزض قٟط ٔ يرٕؼ يفًبٞب ٚ ظ٘سٌ ث ٝ زؾ ت    يق ٟط  يث ب وٙت طَ ٚ ازاضٜ فً بٞب   (، 1393پ ٛض  ٓياث طا
ايٗ ػٛأُ ؾجت ٔ ي ق ٛز    ٌطزز.يفطاٞٓ ٔ يتيطئس-ٚ ذٛز يٌطوٙتطَ ييثٝ ػٙٛاٖ ثبظٕ٘ب ،يذٛاٞحك ٙٝيقٟطٚ٘ساٖ ٚ ثبظيٍطاٖ فؼبَ ظٔ

ٔجتٙ ي ث ط    ٌيطي ثبظآفطيٙي قٟطي ايزبز ٌطزز. تٕبْ تالـ ايٗ ضٚيىطز اظ ي ه َ طف ذّ ك فً بٞبيي اؾ ت     ٞب ثطاي قىُ٘رؿتيٗ ٌبْ
ٌطزا٘س. اظ َ طف زيٍ ط ثبػ ج    ٞبي ظ٘سٌي ٚ ظيؿت ضا ثبظٔيثطزاضاٖ اؾت وٝ أىبٖ فطنتٔكبضوت ٚ وٙتطَ ٔطزْ ٔحّي، شيٙفؼبٖ ٚ ثٟطٜ

 ثطذٛضزاض زاقتٝ ثبقٙس.زاض ٚ وٓٔي قٛز ٔسيطيت زِٚتي ٚ قٟطي تٛرٟبت ثيكتطي ثٝ ٔحالت ٔؿبِٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريش ضىاسٓ تحمٕك 

ٚ  يٌفتٕبٖ ضا ث ٝ ِح بِ ٘ظ ط    ُياؾت وٝ تحّ يظثبٖ قٙبذت يٞبٌفتٕبٖ زض ُٔبِؼٝ ُياظ تحّ يٙيتىٛ يطيؾ يا٘تمبز ٌفتٕبٖ ُيتحّ
 تي  ٌؿتطٜ آٖ ضا اظ ؾُح ثبف ت ٔٛلؼ  عي٘ كياضتمب زازٜ اؾت ٚ ثٝ ِحبِ ٔحسٚزٜ تحم ٗيئتٖٛ ثٝ ؾُح تج فياظ ؾُح تٛن يضٚـ قٙبذت

ٝ  ٞبئتٗ زض ؾىٛ٘تٍبٜ ٗيي(. رٟت تج1385آلبٌُ ظازٜ، اؾت) سٜيٚؾؼت ثرك يئِٛٛغسيٚ ا ديربٔؼٝ، تبض ،يؼٙيفطز ثٝ ؾُح والٖ   زاضٔؿ بِ
 اؾت.  وبضثطزيٚ اظ ٘ظط ٘ٛع  يفيو تياؾتفبزٜ ذٛاٞس قس، پػٚٞف حبيط اظ ٘ظط ٔبٞ يوٕ-يفياظ ضٚـ و
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  7 : ٔحّٝ اؾالْ آثبز قٟط ظ٘زبٖ(ي)ٔٛضز پػٚٞ  قٟطي  زاض ٔؿبِٝ ٞبي ٔتٗ ؾىٛ٘تٍبٜ سيزض تِٛ  يقٟط ٍطاٖيثط ػّٕىطز ثبظ يا٘تمبز ُيتحّ

 

  جامعّ آمارْ

٘ف ط ث ٝ    100ِيٝ زض اضتجبٌ ثب ٔتغيطٞ بي پ ػٚٞف،   ٔحّٝ اؾالْ آثبز ثٛزٜ وٝ زض ازأٝ رٟت ٘ظطؾٙزي اٚربٔؼٝ آٔبضي قبُٔ ؾبوٙيٗ 
 نٛضت تهبزفي ؾبزٜ ا٘تربة قس٘س.

 ريش ومًوٍ گٕرْ

ٔه بحجٝ  ي، ٔكبضوت يٞب اظ ٔكبٞسٜزازٜ يثٝ ٔٙظٛض ٌطزآٚض .اؾت ٗيؾبوٙظ٘سٌي  ٍيپػٚٞف، ٔح ٗئٛضز اؾتفبزٜ زض ا يٞبٔٙبثغ زازٜ
ثط پبيٝ ايٗ ضٚـ، ثٝ ٔٙظٛض تهٛض ٔٙؿزٓ اظ ٔحّٝ، ثبف ت  . سياؾتفبزٜ ٌطز يزِف زض لبِت پُٙ ٗيربٔؼٝ ٔترههٚ  ٗياظ ؾبوٙ بفتٝيؾبذت ٘

ؾبَ ؾبثمٝ ؾىٛ٘ت زض ايٗ ٔحّٝ ضا زاقتٝ ا٘س؛ ا٘تربة قسٜ ٚ ؾؼي ٌطزيس  20ارتٕبػي ٚ ضٚ٘س تغييطات، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اظ ٔيبٖ وؿب٘ي وٝ ػٕستبً 
ٞب ثٝ َٛض ث بظ ٚ ػٕي ك ا٘ز بْ ق س ت ب ٕٞ ٝ       ٘ظط ٌطفتٝ قٛز. ٔهبحجٝٞبي ٔٙترت اظ ٘ظط رٙؿي ٔيبٖ ٞط زٚ ٌطٜٚ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ زضٕ٘ٛ٘ٝ

ٝ  ٗي٘ف ط اظ ٔترهه    50 ،يٌِّٛ ٝ ثطف    يطيٌثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ؾ ؽ ظٚايبي پٟٙبٖ ٚ پيچيسٜ ٔٛيٛع ضا ضٚقٗ ٕ٘بيس.  يعي  ضثط٘بٔ 
ث ٝ ػٙ ٛاٖ    هيٞتطٚ٘ ُضا٘س ٚ ػٕستب پٙ هيض قٟط( ز ييارطا بٖيطيٚ ٔس يزوتط بٖيزا٘كٍبٜ ٚ زا٘كزٛ سي)ػٕستب اؾبتػّْٛ قٟطيٚ  يقٟط

ٞ بي  ؾىٛ٘تٍبٜ /فًبٔتٗ سيزض تِٛٞب زض ٔفبٞيٓ ٔٛحط ثٙسي ِٔٛفٝاظ آٟ٘ب ذٛاؾتٝ قس ٘ؿجت ثٝ إٞيت ٚ تمؿيٓ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضي ا٘تربة ٌطزيس.
 الساْ ٌطزز.  زاضٔؿبِٝ

  ريضُاْ آمارْ مًرد استفادٌ اطالعاتضًِٕ تجسٍٔ ي تحلٕل 

ثٝ آظٔ ٖٛ   Spssٔفبٞيٓ َجك ٘ظط ٔترههيٗ تمؿيٓ ثٙسي قسٜ ٚ زض ٔحيٍ ٘طْ افعاض  19ٞبي ثبظ زض لبِت ٚ ٔهبحجٝؾٛاَ  30اثتسا  
ٞبي ثبظيٍطاٖ زض ؾٝ ؾُح زِٚتي، ٔيب٘ي ٚ ٔحّ ي  اي پطزاذتٝ قس. ؾ ؽ رٟت ثطضؾي ٔيعاٖ تبحيط لسضت ٚ ايسئِٛٛغيته ٕ٘ٛ٘ٝآٔبضي تي

آٖ  ييبي  ق س ٚ پب  سي  پطؾكٙبٔٝ تٛؾٍ ٔترهه بٖ تبئ  ييضٚااؾتفبزٜ قس.  Mactorاض اظ ٘طْ افعاض زٞبي ٔؿبِٝزض تِٛيس ٔتٗ/فًب ؾىٛ٘تٍبٜ
 ثطآٚضز قسٜ وٝ لبثُ لجَٛ اؾت.  825/0وطٚ٘جبخ ثطاثط  يَجك فطَٔٛ آِفب

 ضىاخت محديدٌ

ٝ ئ ياظ ق ٟطٞب  يى  ي، 1395 يزض ؾطقٕبض تي٘فط رٕؼ  430871اؾتبٖ ثب  ي٘مُٝ قٟط ٗيتط ٚ ثعضي ٗيقٟط ظ٘زبٖ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚ  ب٘ 
 ٕبتيؾّؿ ّٝ ٔطات ت تمؿ     جي  قٛز وٝ ٔحّٝ اؾالْ آثبز اظ حئ ٓيتمؿ يقٟط ثٝ چٟبض ُٔٙمٝ قٟطزاض ٗي. اقٛز يا٘ساْ وكٛض ٔحؿٛة ٔ

ٔحّ ٝ   ٗي  ٞىتبض ٚؾؼت، زض قٕبَ غطة ٚالغ قسٜ اؾت. ا 120ٚ  1395 يزض ؾطقٕبض تي٘فط رٕؼ عاضٞ 23465ثب   هيزض ُٔٙمٝ  يوبِجس
 3.3ذب٘ٛاض ث ب ثؼ س    7124وٝ  قٛز يذٛا٘سٜ ٔ يطضؾٕيؾىٛ٘تٍبٜ غ يقٟط تيطياظ ٔحالت فطٚزؾت قٟط ظ٘زبٖ، اظ ٘ظط ٔس يىيثٝ ػٙٛاٖ 

 (. 1395آٔبض٘بٔٝ قٟط ظ٘زبٖ، ٘فط زض آٖ ؾىٛ٘ت زاض٘س)

 

 هَرد هطالعِ  یهحدٍدُ  یعوَه یْایژگیٍ(.1)جدٍل

 تعداد خاوًار خاوًار بعد مساحت)َکتار( جمعٕت)وفر( ضاخص

 132469 3.2 6160.24 430871 قٟط ظ٘زٖب

 7124 3.3 120.54 23465 آثبز اؾالْٔحّٝ 

 1395ٔٙجغ : آٔبض ٘بٔٝ قٟط ظ٘زبٖ، 
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 (1311: ًگارًدگاىنیهَرد هطالعِ )ترس ییایقلورٍ جغراف(. 1)شکل

ق جىٝ ٔؼ بثط ق ُط٘زي، ضيعزاٍ٘ ي،      .ثبق س ٔي ٘فط 23465ب رٕؼيتي زض حسٚز آثبز ث ٔحّٝ اؾالْٔٛضز ُٔبِؼٝ ايٗ تحميك،  ئحسٚزٜ
ٞبي ٔٙحهطثٝ فطز ايٗ ٞب اظ ٚيػٌئيعاٖ ؾبذتٝ قسٜ ٘ؿجت ثٝ ػطنٝ)٘ؿجت تٛزٜ ثٝ فًب(، تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ٚ رٕؼيتي ثبال ٚ وٕجٛز ؾطا٘ٝ

  يتب ثب ثطضؾ   طزيٌ يضا ثٝ وبض ٔي زضنس ٞطوبضثط ٗ،يؾطا٘ٝ ظٔ ت،يٕٞچٖٛ رٕؼ يٕئفبٞ ٗ ،يظٔ يوبضثط ّٕيو يٞب يثطضؾٔحّٝ ٔي ثبقس. 
ٝ   ؿٝيٚ ٔمب ٍطيىسيٞب ثب  آٖ يجيتطو زض ضاثُ ٝ ث ب وٕجٛزٞ ب ٚ     يزياؾ تب٘ساضز ٚ ُّٔ ٛة، ث ٝ ٘ت ب     يٞ ب  اػساز ٚ اضلبْ ٚيغ ٔٛرٛز ث ب ؾ طا٘

زض ٔحّٝ اؾالْ آثبز وٕت ط اظ ؾ طا٘ٝ اؾ تب٘ساضز ٔ ي     ٞب زٞس وٝ ؾطا٘ٝ تٕبٔي وبضثطيٞب ٘كبٖ ٔيثطضؾي .بثسيزؾت  يتذسٔب يٞب يبظٔٙسي٘
ٔتطٔطثغ(٘يع ثيكتط ٔي ثبقس. زضحبِي وٝ ؾطا٘ٝ تبؾيؿبت ٚ تزٟيعات قٟطي زض ٚيؼيت  -6.86ثبقس. ايٗ ٔيعاٖ زض وبضثطي فًبي ؾجع ثب )

ٜٛ ثطذٛضزاضي ؾ بوٙبٖ ٔح سٚزٜ اظ   ٞبي ٟٔٓ زض ٘ح يىي اظ قبذمٔتطٔطثغ( ٔي ثبقس. اظ َطف زيٍط 2.64ٔٛرٛز ثيكتط اظ اؾتب٘ساضز ؾطا٘ٝ)
قٛز. ايٗ ٔٛيٛع  ٞب ٚ أىب٘بت ٔٛرٛز، ٘ؿجت ٚ تؼساز رٕؼيت ثٝ ٔؿبحت ٔحسٚزٜ اؾت وٝ اظ آٖ ثٝ ٘بْ تطاوٓ رٕؼيتي ٘بْ ثطزٜ ٔي فطنت

آثبز ثيك تطيٗ ٔي عاٖ   زض ٔحّٝ اؾالْ ضفبٞي، آؾبيف ؾبوٙبٖ ٚ... زاضز.  -يٞبي ذسٔبت اضتجبٌ تٍٙبتٍٙي ثب ٔيعاٖ ثطذٛضزاضي ؾبوٙبٖ اظ فًب
 ا٘س. ٘فط زض ٞىتبض تٕطوع زاقتٝ 400ٞبي قٕبِي ٔحّٝ ثب ٔيعاٖ ثيكتط اظ تطاوٓ رٕؼيتي زض لؿٕت



  9 : ٔحّٝ اؾالْ آثبز قٟط ظ٘زبٖ(ي)ٔٛضز پػٚٞ  قٟطي  زاض ٔؿبِٝ ٞبي ٔتٗ ؾىٛ٘تٍبٜ سيزض تِٛ  يقٟط ٍطاٖيثط ػّٕىطز ثبظ يا٘تمبز ُيتحّ

 

 
 (1311: ًگارًدگاىنی)ترسًقشِ ّای هَضَعی هحلِ اسالم آباد (.2)شکل

 

 

 (1311دگاى: ًگارًنیهحلِ اسالم آباد)ترس یهَضَع یًقشِ ّا (.3)شکل اداهِ 
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 (1311: ًگارًدگاىنیهحلِ اسالم آباد)ترس یهَضَع یًقشِ ّا (.3)اداهِ شکل

 

 (1311: ًگارًدگاىنیهحلِ اسالم آباد)ترس یهَضَع یًقشِ ّا (.3)اداهِ شکل 

 



  11 : ٔحّٝ اؾالْ آثبز قٟط ظ٘زبٖ(ي)ٔٛضز پػٚٞ  قٟطي  زاض ٔؿبِٝ ٞبي ٔتٗ ؾىٛ٘تٍبٜ سيزض تِٛ  يقٟط ٍطاٖيثط ػّٕىطز ثبظ يا٘تمبز ُيتحّ

 

 

 (1311: ًگارًدگاىنیهحلِ اسالم آباد)ترس یهَضَع یًقشِ ّا (.3 )اداهِ شکل

 راًِ کاربری ّا در هحلِ اسالم آبادس -2جدٍل 

 کاربرْ َا
سراوٍ يضعٕت 

 مًجًد)مترمربع(

سراوٍ استاودارد 

 )مترمربع(

 ٍ کمبًد سراو

 )مترمربع(

ٛ٘ي  -2.08 25 22.92 ٔؿى

 -1.68 3 1.32 تزبضي

ٛظقي  -3.67 2 - 5 0.33 ٔآ

 2.64 0.5 – 1.5 3.64 تبؾيؿبت ٚ تزٟيعات

ساقتي  -0.95 1-2 0.05 زضٔب٘ي-ٟث

 -6.86 8 1.14 فًبي ؾجع

 -0.82 0.75 – 0.5 0.18 ٔصٞجي

 - - 29.57 ٔزٕٛع

 1389ٔٙجغ: قٛضاي ػبِي قٟطؾبظي ٚ ٔؼٕبضي، 

 َا ي وتأج پصيَص ٔافتٍ

 دارَاْ مسالٍحمًق بازٔگران در تًلٕد مته/فضا سکًوتگاٌ

٘ي، الته بزي، ارتٕ بػي، فطٍٞٙ ي ٚ ظيؿ ت ٔحيُ ي      ٞبي تحميك زض ٔطحّٝ اَٚ ثٝ ثطضؾي ا٘ٛاع حمٛق ٔسيطيتي، ؾيبؾي ٚ ٔسيبفتٝ
ضا تجييٗ ذٛاٞس و طز.   ٍطاٖئؿٍّ ثبظ يٞبيسئِٛٛغيلسضت ٚ ا ٛ٘سيپزاض پطزاذتٝ ؾ ؽ ٞبي ٔؿبِٝثبظيٍطاٖ زض تِٛيس ٔتٗ/فًب زض ؾىٛ٘تٍبٜ

ٔساض ٞؿتٙس و ٝ ٔ ٙؼىؽ وٙٙ سٜ    بٖزاض  ثٝ ػٙٛاٖ فًبي تحٕيّي ٚ ٕ٘بز تًبز زض ؾبيٝ قٟط ضؾٕي، ٘ٛػي ثبفت ٌفتٕٞبي ٔؿبِٝؾىٛ٘تٍبٜ
آَ ٚ ٚالؼيت ٞؿتٙس. ثٝ ػجبضتي ايٗ فًبٞب ٔحسٚزٜ تاللي اي سئِٛٛغي، ل سضت ٚ زا٘ ف ث بظيٍطا٘ي     ٌؿتطـ ثيٗ ػُٕ ايسٜ قىبف زض حبَ

-بي ٔٛرٛز ٚ ٌطٜٚا٘س، فًبٞبيي وٝ ٘بقي اظ ضٚيبضٚيي ثيٗ لسضت ٘طٔبَ ٟ٘بزٞٞؿتٙس وٝ ٔؼٙب ٚ ٔفْٟٛ ٔتفبٚتي ضا اظ ايٗ فًبٞب پسيس آٚضزٜ

ٞبي رٟب٘ي ٚ ضيعي قٟطي ٚ ثطٚوطاتيه ٔتبحط اظ ايسئِٛٛغيٞبي فبلس لسضت اؾت. آٟ٘ب زض ٚالغ ٕٞبٖ ٔحطٚٔب٘ي ٞؿتٙس وٝ زض ٘ظبْ ثط٘بٔٝ
فمط، ٘بزيسٜ  زاض ثب ٔفبٞيٕي چٖٛٞبي ٔؿبِٝحمٛق ٔسيطيتي ثبظيٍطاٖ زض تِٛيس ٔتٗ/فًب زض ؾىٛ٘تٍبٜا٘س. ٞبي ٔتٕطوع تِٛيس قسٜضيعيثط٘بٔٝ
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-اي ٘كبٖ ٔ ي ٌٕ٘ٛ٘ٝطفتٝ قسٖ، ٘ظبضت، ػمت ٔب٘سٌي، ثٟجٛزي، اػتٕبز ٚ ؾط٘ٛقت پيٛ٘س زازٜ قسٜ اؾت. ٔيبٍ٘يٗ حبنُ اظ آٔبض تي ته

قسٖ ٚ ػمت ٔب٘سٌي تٛؾٍ ٔسيطيت قٟطي ثٝ تطتي ت ث ب   زٞس وٝ ثيكتطيٗ ٔيبٍ٘يٗ اظ ٔفبٞيٓ اػتٕبز رٕؼي، فمط)افطاز فميط(، ٘بزيسٜ ٌطفتٝ
، 96/1حبنُ قسٜ اؾت. زضحبِي وٝ ٔفبٞيٕي چٖٛ ثٟجٛزي ٚ ٘يطٚٞبي ٘بٔطئي وٕتط اظ حس ٔيبٍ٘يٗ ثٝ تطتيت ث ب   4ٚ  04/4، 15/4، 23/4
-ٞبيي ثط زِٚت ٚ ٔسيطيت قٟطي ؾرت ثٛزٜ، اغّت ٘بزيسٜ ٌطفتٝ ٔيحبنُ قسٜ اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ٘ظبضت ثط چٙيٗ ؾىٛ٘تٍبٜ 35/2

اؾتفبزٜ اثعاضي ٚ ٔهطفي تجّٛض يبفتٝ ٚ ثسيٗ تطتيت اػتٕبز رٕؼي وبٞف ٚ ؾبوٙبٖ تٕبيُ وٕتطي ٘ؿ جت ث ٝ    قٛ٘س ٚ تزطثيبت ؾبوٙيٗ زض
ٝ  « ا٘تظبض زض رٟت تغييط»تغييطات ٚ ثٟجٛزي ظ٘سٌي ذٛاٞٙس زاقت. چٙيٗ ٔفبٞيٕي ثيبٍ٘ط ق سٖ ٔتٗ/فً بي   تٛؾٍ زيٍطي، حبِ ت ٟ٘بزيٙ 

ٜ  ٚ زالالٖ ٔيتِٛيسي تحت لسضت ٚ ايسئِٛٛغي زِٚت، ٔسيطيت قٟطي  ٞ بيي ٔحه َٛ ٕٞيك ٍي ٚ ٔب٘ سٌبض زض     ٌطزز ٚ چٙ يٗ ؾ ىٛ٘تٍب
ٞ ب، تح ت ت بحيط    زاض ثب ػسْ آٌبٞي ث ٝ حم ٛق ٚ ظطفي ت   ٞبي ٔؿبِٝقٟطٞب ذٛاٞٙس ثٛز. اظ ثّؼس حمٛق ؾيبؾي ٚ ٔس٘ي ثبظيٍطاٖ، ؾىٛ٘تٍبٜ

ؾبظي اظ َطيك تبوتيه ت ٚ ٔسيطيت قٟطي اظ لجيُ پبنٌيط٘س.وبضثطاٖ ايٗ فًبٞب ثٝ ز٘جبَ چبِف ٚ ضاٞجطز زِٚتغييطات ٌؿتطزٜ قىُ ٔي
. چٙيٗ ػٙٛا٘ي ثب ٔفبٞيٕي چٖٛ ٔكبضوت، تؼبضو ٔٙ بفغ،  (540: 1398ؾّيٕب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، )وٙٙسٔيّي ػُٕ ٔيتفبٚتي ٚ ثيفًبيي ٔب٘ٙس ثي

ٝ تي ته اثٟبْ زض ؾط٘ٛقت، فبنّٝ ازػب ٚ ػُٕ، أيس ٚ ٔكطٚػيت ثطضؾي قسٜ اؾت. ٔيبٍ٘يٗ حبنُ اظ آٔبض زٞ س و ٝ   اي ٘ك بٖ ٔ ي  ٕ٘ٛ٘ 
ٞ ب زض لبِ ت   حبنُ قسٜ ٚ اي ٗ تؼ بضو   08/4ٚ  15/4ٔفبٞيٕي چٖٛ تؼبضو ٔٙبفغ، ٔكطٚػيت)لب٘ٛ٘ي( ثيكتط اظ حسٔيبٍ٘يٗ ثٝ تطتيت ثب 

آٌبٞي ٚ مط، ػسْٞب زض لبِت تِٛيس ايٗ فًبٞبؾت. فًبٞبيي وٝ ثب فاؾتفبزٜ اثعاضي ٚ تطاوٓ رٕؼيتي ثبال زضرٟت تحٕيُ لسضت ٚ ايسئِٛٛغي
ٞبؾ ت. زضچٙ يٗ ن ٛضتي ا٘تظ بض     قسٖ ٚ ؾط٘ٛقت اثسي ايٗ ؾىٛ٘تٍبٌٜطاٖ زض رٟت ٟ٘بزيٙٝزٔٛوطاؾي قٙبذتٝ قسٜ ٚ تالـ تحٕيُيس

ٌطزز ؾبوٙيٗ ثب تٛر ٝ ث ٝ اثٟ بْ زض    حبنُ ٔي 31/2ٚ  92/1ٌطزز ٚ ٔمساض آٟ٘ب ثٝ تطتيت ضقس ٔفبٞيٕي چٖٛ ٔكبضوت ٚ أيس وٕطً٘ ٔي
 ٌطز٘س. ؾط٘ٛقت، ػسْ اػتٕبز زِٚت، ٚ أيس ثٝ اضتمبء زض رٟت تهٕيٓ ثٝ تغييط زَ ؾطز ٔي

 ٞ ب، ٔحطٚٔي ت  وبِج سي،  اي ثب تٛرٝ ثٝ ٘بذٛا٘بييٞبي ٔؿبِٝاظ ثّؼس التهبزي، ارتٕبػي، فطٍٞٙي ٚ ظيؿت ٔحيُي ثبظيٍطاٖ، ؾىٛ٘تٍبٜ
 ا٘عٚا ٘ٛػي زض قٟط اظ رعئي ػٙٛاٖ ثٝ ٞبؾىٛ٘تٍبٜ ٌيطز. ايٗقىُ ٘بٔتٙبؾجي اظ آٟ٘ب زض شٞٗ ٞب قىُ ٔي... ٚ ٙي٘بأ ارتٕبػي، ٞبيتجؼيى

ٔطزْ . قٛ٘سٔي ؾ طزٜ فطأٛقي ثٝ قٟط زض زليك تٛرٟي ٚ تالـ ثب افطاز وٝ ربيي ٞب،ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜ زضٖٚ زض .ا٘سقسٜ پيچيسٜ فطأٛقي ٚ
ٞبي ذسٔبتي ٞؿتٙس. ثٙبثطايٗ ثبظيٍطاٖ ذ طز اي ٗ    ٘يبظٞبي التهبزي ٚ ٔكىالتي ٘ظيط اػتيبز ٚ وٕجٛز ؾطا٘ٝٞب ػٕستب زضٌيط ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜ

ٔحسٚزٜ تٛاٖ التهبزي پبييٙي ثطاي ٔكبضوت زض فطآيٙس ؾبذت ٚؾبظ ٚ ٘ٛؾبظي ٔحسٚزٜ زاض٘س. ٔٛيٛع حمٛق التهبزي، ارتٕبػي، فطٍٞٙي 
ٔٙ سي ٚ ٔٙ بفغ قره ي ٘ ٝ ذي ط      ٔيبٖ ٔب ٚ آ٘بٖ، زٌٚبٍ٘ي ٚ تًبز، اضظقٕٙسي، فبيسٜٚ ظيؿت ٔحيُي ثبظيٍطاٖ زضٔفبٞيٕي چٖٛ فبنّٝ 

اي ٔفبٞيٕي چٖٛ  اضظقٕٙسي، ٔٙبفغ قرهي ٘ ٝ ذي ط ٔك تطن ٚ    ٔكتطن ثطضؾي قسٜ اؾت. ثطاؾبؼ ٘تبيذ حبنُ اظ آٔبض تي ته ٕ٘ٛ٘ٝ
ٖٛ فبنّٝ ٔيبٖ ٔب ٚ آ٘بٖ، زٌٚبٍ٘ي ٚ تً بز، ث ٝ تطتي ت    ثيكتط اظ حس ٔيبٍ٘يٗ ٚ ٔفبٞيٕي چ 12/3، 69/3،  77/3فبيسٜ ٔٙسي ثٝ تطتيت ثب 

ضغٓ ٞب ثبقس. ػّيتٛا٘س ػبّٔي زض رٟت تمٛيت ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜوٕتط اظ حس ٔيبٍ٘يٗ حبنُ قسٜ اؾت. ثبفت ٔٛلؼيتي ايٗ ٔي 04/2،  63/2ثب
ٚ تطاوٓ ثبالي رٕؼيتي زض ايٗ فً بٞب   ٞب ثٝ ذسٔبت قٟطي ثٝ ٚاؾُٝ ثبفت ٔٛلؼيتي آٟ٘ب، ظطفيت ثبالي التهبزيزؾتطؾي ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜ

ٞب ضا افعايف زازٜ ٚ ضقس ٚ تٛؾؼٝ التهبزي ضا ثطاي قٟط ضلٓ ٔي آٚضز، أب تفبٚت ربيٍبٜ ؾبوٙبٖ اظ ٘ظ ط الته بزي ٚ ػ سْ    ؾطٔبيٝ ٌصاضي
          ذي ط ٔك تطن پيك ي    زٞس ٚ ٔٙ بفغ قره ي ث ط ٔٙ بفغ     ٞب زٌٚبٍ٘ي ٚ تًبز ضا افعايف ٔيٞب ثٝ ؾىٛ٘تٍبٜثبظٌكت ؾٛز حبنُ اظ فؼبِيت

تمٛي ت ح ؽ   ، تمٛيت حؽ تؼّ ك ارتٕ بػي  ، ٞبي قٟطٚ٘ساٖثؿٍ ٚ ٌؿتطـ تٛا٘بئيٌيطز. ثسيٗ تطتيت زؾتطؾي ثٝ ا٘ٛاع حمٛق ؾجت ٔي
ٖ ؾبٔب٘سٞي ٚ يى بضچٝ، ٞب ٚ أىب٘بتايزبز ػساِت زض ثطذٛضزاضي اظ فطنت، اػتٕبز ثٝ ٘ظبْ ٔسيطيت قٟطي ٚ ثٟج ٛز  ، ؾبظي أٛض ق ٟطٚ٘سا

ٖ ٞ بي ٔخج ت ٚ ؾ بظ٘سٜ   ٞ ب ٚ ٟٔ بضت  ٞب، ٍ٘طـتٛؾؼٝ ٚ تؼٕيٓ زا٘ف ٞبي ٔخجت قٟطٚ٘سيقبذم ءاضتمب تمٛي ت ؾ بذتبض   ، ي ق ٟطٚ٘سا
رٛيي ٚ افعايف ٔيعاٖ احطٌصاضي ق ٟطٚ٘ساٖ زض  ٔكبضوت، قٟطٚ٘سي اظ َطيك اؾتمطاض ٘ظبْ حمٛق تىبِيف ثيٗ قٟطٚ٘ساٖ ٚ ٔسيطاٖ قٟطي

ثؿتطؾبظي تؼبٔالت ٞسفٕٙس ارتٕ بػي ث ٝ   ، ف ظ٘سٌي رٕؼي ٚ احتطاْ ثٝ ٘يبظٞبي رٕؼي زض ٔمبثُ فطزٌطاييتمٛيت ثيٙ، ثٟجٛز أٛض قٟطي
ٜ   ٕ٘ٛ٘ٝآٔبض تي ته 3ٔي ٌطزز. رسَٚ  ٔٙظٛض تخجيت حبوٕيت ٝ  اي ا٘ٛاع حمٛق ثبظيٍطاٖ ضا زض تِٛي س ٔتٗ/فً بي ؾ ىٛ٘تٍب زاض ٞ بي ٔؿ بِ

 زٞس. ٕ٘بيف ٔي
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 دارهسالِ یّاسکًَتگاُ یهتي/فضا دیحقَق بازیگراى در تَل یاًوًَِتک یآهار ت(.3)جدٍل

يٓ  ٔفٞب
ٍ اْ  آمار تٓ تک ومًو

ٞب ٛٝ٘ ٔتغيط ٗي ٕ٘ حطاف ٔؼيبض ٔيبٍ٘  ٘ا

 فمط
ؼٝ ٞؿتٙس  071/1 88/2 50 افطاز فميط پبيٝ ٚ اؾبؼ رٔب

ٛ٘تٍٜب س تكىيُ اغّت ؾبوٙيٗ اٗي ؾى ٓ زضٔآ  732/0 15/4 50 زٞٙسٔيٞب ضا افطاز فميط ٚ و

ٜ ٌطفتٝ قسٖ ٛ٘تٍٜب ٘بزيس ٜ ٌطفتٝ ٔيايٗ ؾى ٝ ٘بزيس ٛ٘سٞب ٕٞيك  958/0 04/4 50 ق

ٛ٘تٍٜب ٗي٘ظبضت ٚ وٙتطَ ثط چٙ ٘ظبضت  440/1 92/2 50 ؾرت اؾت ييٞبؾى

 ػمت ٔب٘سٌي
ٛ٘تٍٜب ٗيا ئب٘سٌػمت ػُّ ٞب ٞؿتٙسؾى  134/1 62/2 50 ٞب ؾبوٖٙب ٖآ 

ٛ٘تٍٜب ٗيا ئب٘سٌػمت ػُّ  894/0 4 50 اؾت يقٟط تيطيٞب ٔسؾى

طئي  ٘يطٚٞبي ٘ٔب
ٛحط اؾت ئب٘سٌٔحّٝ ثط ػمت ٗيزالالٖ زض ا تيفؼبِ ب ٔ  058/1 3 50 آٟ٘

ٔيافطاز غ تيفؼبِ ٛ٘تٍٜب ٗيا يزض ػمت ٔب٘سٌ يطٛث ٛحط اؾتؾى  263/1 35/2 50 ٞب ٔ

جٛزي  ٟث
س ا يٕ٘ يقٟط تيطئس ٛٞا ٛ٘تٍٜب ٗيذ جٛز ؾى سيٞب ٟث  116/1 73/2 50 بٙث

جٛز يّيتٕب ٗيؾبوٙ ٍٜب ٗيذٛز زض ا يظ٘سٌ تيٚيؼ يٝث ٟث ٛ٘ت  113/1 96/1 50 ٞب ضا ٘ساض٘سؾى

ِٚت ٚ ٔسيطيت قٟطي اؾت اػتٕبز رٕؼي ط ثيكتط اظ  اػتٕبز ٝث ز  815/0 23/4 50 اػتٕبز ؾبوٙٗي ٝث يىسٍي

قت ٍٜب ؾطٛ٘ ٛ٘ت ٖٛا قٟطي ثسٖٚ چٙٗي ؾى  488/1 85/2 50 ٞبيي زاقتآيب ٔي ت

 ٔكبضوت
ٛض ٔرتّف ٔحّٝ ٔكبضوت ٔ ٗيؾبوٙ  055/1 92/1 50 وٙٙسيزض ٔا

 258/1 31/2 50 ٞب ٔكبضوت زاض٘سييآظازاٝ٘ زض ٌطزٕٞب ٗيؾبوٙ

ٍٜب تؼبضو ٔٙبفغ ٛ٘ت ٜب ٘ؿجت ٝث ؾبوٙيٗ ايٗ ؾى  881/0 15/4 50 ثبقسٞب اغّت اثعاضي ٔيٍ٘

قت بْ زض ؾطٛ٘ ٛ٘تٍٜب ٗيضؾس چٙيٝث ٘ظط ٔ اٟث ٔب٘سٌبض ٚ ثسٖٚ تغ ييٞبؾى  414/1 3 50 ثبقٙس طيئحهَٛ 

 فبنّٝ ازػب ٚ ػُٕ
ِٚت س ا يٕ٘ ز ٛٞا ٛ٘تٍٜبٗ يذ جٛز ؾى سيٞب ٟث  198/1 35/3 50 بٙث

ٛ٘تٍٜب ٗ ؾى ي اؾتحٕبيت اظ اي  071/1 88/3 50 ٞب فمٍ ظث٘ب

يس ٛ٘ ؿتٓيٚ ؾ ٔؿئٛالٖ ٔا ٝ چٙ يل٘ب ٛ٘تٍٜب ٗيث س ييٞبؾى  011/1 31/2 50 فطنت اضتمبء زازٜ ٘ا

 ٔكطٚػيت
ٛ٘ي ٘ساض٘س ِٚت ٔكطٚػيت ل٘ب ٛ٘تٍبٜ ٞبيي ثطاي ز  935/0 08/4 50 چٙيٗ ؾى

ٛ٘تٍبٜ ِٚت ٚ ٔسيطيت قٟطي ٝث ؾبوٙٗي چٙٗي ؾى  107/1 23/3 50 ٞبيي اػتٕبز ٘ساض٘سز

 فبنّٝ ٔيٖب ٔب ٚ آٖ٘ب

ساقت ٗيؾبوٙ بت ٟث ى٘ب  093/1 08/3 50 زاض٘س يزؾتطؾ يزضٔب٘ -يٝث ٔا

ٞبٝث  ٗيؾبوٙ  804/0 38/2 50 زاض٘س يؾجع زؾتطؾ يفًب

ٞب ٗيؾبوٙ ٛظق يٝث فًب  055/1 08/3 50 زاض٘س يزؾتطؾ ئآ

 058/1 3 50 زاض٘س يزؾتطؾ يٝث ذسٔبت حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔ ٗيؾبوٙ

 745/0 65/1 50 زاض٘س يزؾتطؾ يحيٚ تفط يٝث ذسٔبت ضفٞب ٗيؾبوٙ

ي ٚ تًبز  زٌٚبٍ٘
ٛ٘ت ٗيزض ا تيحبنُ اظ فؼبِ ؾٛز ٍٜٔبؾى ٔي/غيٞب تٛؾٍ افطاز)ٛث ٍٜب ٗي( ٝث ايطٛث ٛ٘ت ٞب ؾى

سٜ ٔ ٛ٘س يثبظٌطز٘ا  ق
50 04/2 113/1 

 815/0 77/3 50 زاض٘س يٌصاض ٝياضظـ ؾطٔب ئحالت ٗيچٙ اضظقٕٙسي

ٛ٘تٍٜب فبيسٜ ٔٙسي س قٟطٞب ضا اضتمبء زٞٙسچٙيٗ ؾى ٛاٙ٘  211/1 12/3 50 ٞبيي ٔي ت

 ٝ ٔٙبفغ قرهي ٘
 ذيط ٔكتطن

ٛ٘تٍٜبربيٍٜب ؾبوٙ ٖ يٗ اٗي ؾى ِٚت ثطاؾبؼ زاضايي ٞبيكب ٞب زض ٘ظط ٔسيطيت قٟطي/ز
ت ٔي  ثبقس.ٔتفٚب

50 69/3 011/1 

 1399ٔٙجغ: يبفتٝ ٞبي تحميك،

ٔؼٙبزاضي ضا ٔي بٖ ٔي بٍ٘يٗ ٕ٘ٛ٘ ٝ ث ب      تفبٚت  95/0اي تبئيس ثط ايٗ ٘ىتٝ اؾت ٚ ثب ؾُح إَيٙبٖ ته ٕٕ٘ٛ٘ٝٞچٙيٗ ٘تبيذ آظٖٔٛ تي
يسٜ ٌطفتٝ قسٖ، ٘ظبضت، ػمت ٔب٘سٌي، ثٟج ٛزي، اػتٕ بز، ؾط٘ٛق ت، ٔك بضوت، تؼ بضو ٔٙ بفغ، فبن ّٝ ازػ ب ت ب ػٕ ُ،           ٔفبٞيٓ فمط، ٘بز

زٞ س.  ٘ك بٖ ٔ ي   000/0ٔكطٚػيت، زؾتطؾي ثٝ ذسٔبت ضفبٞي ٚ ثٟساقتي، اضظقٕٙسي ٚ ٔٙبفغ قرهي ٘ٝ ذيطٔكتطن ثبؾُح ٔؼٙبزاضي 
زاض افعايكي/وبٞك ي  ٞبي ٔؿبِٝاع حمٛق ثبظيٍطاٖ زض تِٛيس ٔتٗ/فًبي ؾىٛ٘تٍبَٜٛضي وٝ ؾُح ٔؼٙبزاضي ٔيبٖ ٔفبٞيٓ فٛق اِصوط ٚ ا٘ٛ

ٌط تؿٍّ ايسئِٛٛغي ٚ لسضت ٔسيطيت ٔحّي ثط فً بي تحٕيّ ي ٘بق ي اظ اي سئِٛٛغي     اؾت. ثٝ ػجبضتي افعايف آٟ٘ب زض ٔيبٖ ؾبوٙيٗ ٘كبٖ
ٟطي ٘كبٍ٘ط اف عايف تؿ ٍّ ضاٞجطزٞ بي فً بيي ث ط      زِٚت ٚ ٔسيطيت قٟطي اؾت. زض حبِي وٝ افعايف آٖ زض ؾُح زِٚت ٚ ٔسيطيت ق

ٞبي فطاٚا٘ي ضٚثطٚؾت وٝ يىي اظ زاليُ آٖ ي ؼيف ث ٛزٖ    ٔسيطيت قٟطي ثب چبِفٌطزز. اظ ايٗ ضٚ ٞبي فًبيي ٔطزْ يؼيف ٔيتبوتيه
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ٟط وٝ ثٝ َٛض ٔؿتميٓ ث ب  تطيٗ ٟ٘بز ازاضٜ وٙٙسٜ ق ِصا ٔسيطيت قٟطي ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ س.ثبقثؼس ٔكبضوتي ٔطزْ زض ظٔيٙٝ ٔسيطيت قٟطي ٔي
. ايٗ أ ط ٔؿ تّعْ اف عايف اثؼ بز     ثبقس ثبيس ٘مف ذٛز ضا زض ثبال ثطزٖ ٔيعاٖ ؾطٔبيٝ ارتٕبػي قٟطٚ٘ساٖ ايفب ٕ٘بيسقٟطٚ٘ساٖ زض اضتجبٌ ٔي

ٝ  ٘ت بيذ آظٔ ٖٛ ت ي    4ثبقس. ر سَٚ  آٌبٞي، اػتٕبز ٚ ٔكبضوت ٔتمبثُ ٔي              ٗ/فً بي اي ا٘ ٛاع حم ٛق ث بظيٍطاٖ ضا زض تِٛي س ٔت    ت ه ٕ٘ٛ٘ 
 زٞس.زاض ٕ٘بيف ٔيٞبي ٔؿبِٝؾىٛ٘تٍبٜ

 دارهسالِ یّاسکًَتگاُ یهتي/فضا دیحقَق بازیگراى در تَل یاتک ًوًَِ یآزهَى ت(.4)جدٍل

 آزمًن تٓ تک ومًٍو ْا

  ۵/2ارزش آزمًن = 

ٞب بضٜ ٔتغيط ٝ  ٔآ زضر
 آظازي

ٔؼيبض 
 تهٕٓي

اذتالفبت 
ي  ٗٔيبٍ٘

ٕيٙبٖ  % 95فبنّٝ َا
 اذتالفبت

 پبيٗي ثبال

ؼٝ ٞؿتٙس  82/0 -05/0 385/0 079/0  50 832/1 افطاز فميط پبيٝ ٚ اؾبؼ رٔب

ٛ٘تٍٜب س تكىيُ ٔياغّت ؾبوٙيٗ اٗي ؾى ٓ زضٔآ  95/1 36/1 654/1 000/0 50 525/11 زٞٙسٞب ضا افطاز فميط ٚ و

ٛ٘تٍٜب ٜ ٌطفتٝ ٔيايٗ ؾى ٝ ٘بزيس  93/1 15/1 538/1 000/0 50 185/8 ٘سقٛٞب ٕٞيك

ٛ٘تٍٜب ٗي٘ظبضت ٚ وٙتطَ ثط چٙ  1 -16/0 423/0 147/0 50 498/1 ؾرت اؾت ييٞبؾى

ٛ٘تٍٜب ٗيا ئب٘سٌػمت ػُّ  57/0 34/0 115/0 608/0 50 519/0 ٞب ٞؿتٙسٞب ؾبوٖٙب ٖآؾى

ٛ٘تٍٜب ٗيا ئب٘سٌػمت ػُّ  86/1 14/1 500/1 000/0 50 551/8 اؾت يقٟط تيطيٞب ٔسؾى

ٛحط اؾت ئب٘سٌٔحّٝ ثط ػمت ٗيزالالٖ زض ا تيفؼبِ ب ٔ  93/0 07/0 500/0 024/0 50 409/2 آٟ٘

ٔيافطاز غ تيفؼبِ ٛ٘تٍبٜ ٗيا ئب٘سٌزض ػمت يطٛث ٛحط اؾتؾى  36/0 -66/0 -154/0 540/0 50 621/0 ٞب ٔ

س ايٕ٘ يقٟط تيطئس ٛٞا ٛ٘تٍٜب ٗيذ جٛز ؾى سيٞب ٟث  68/0 -22/0 231/0 302/0 50 055/1 بٙث

جٛز يّيتٕب ٗيؾبوٙ ٍٜب ٗيذٛز زض ا يظ٘سٌ تيٚيؼ يٝث ٟث ٛ٘ت  -09/0 -99/0 -538/0 021/0 50 467/2 ٞب ضا ٘ساض٘سؾى

ط ثيكتط اظ  اػتٕبز ٝث ٔسيطيت قٟطي اؾت  06/2 40/1 731/1 000/0 50 825/10 اػتٕبز ؾبوٙٗي ٝث يىسٍي

ٛ٘تٍٜبآيب ٔي ٖٛا قٟطي ثسٖٚ چٙيٗ ؾى  95/0 -26/0 346/0 247/0 50 186/1 يي زاقتٞبت

ٛض ٔرتّف ٔحّٝ ٔكبضوت ٔ ٗيؾبوٙ  -15/0 -1 -577/0 010/0 50 -787/2 وٙٙسيزض ٔا

 32/0 -70/0 -192/0 443/0 50 -780/0 ٞب ٔكبضوت زاض٘سييآظازاٝ٘ زض ٌطزٕٞب ٗيؾبوٙ

ٍٜب ٛ٘ت ٜب ٘ؿجت ٝث ؾبوٙيٗ ايٗ ؾى  01/2 30/1 654/1 000/0 50 577/9 ثبقسٞب اغّت اثعاضي ٔيٍ٘

ٛ٘تٍٜب ٗيضؾس چٙيٝث ٘ظط ٔ ٔب٘سٌبض ٚ ثسٖٚ تغ ييٞبؾى  07/1 -07/0 500/0 083/0 50 803/1 ثبقٙس طيئحهَٛ 

ِٚت س ايٕ٘ ز ٛٞا ٛ٘تٍٜب ٗيذ جٛز ؾى سيٞب ٟث  33/1 36/0 846/0 001/0 50 601/3 بٙث

ٛ٘تٍٜب ٗ ؾى ي اؾت حٕبيت اظ اي  82/1 95/0 385/1 000/0 50 595/6 ٞب فمٍ ظث٘ب

ٛ٘ ؿتٓيٚ ؾ ٔؿئٛالٖ ٝ چٙ يل٘ب ٛ٘تٍٜب ٗيث سفطنت اضتمبء زازٜ ييٞبؾى  22/0 -60/0 -192/0 341/0 50 -970/0 ٘ا

ٛ٘تٍٜب ٛ٘ي ٘ساض٘س  چٙيٗ ؾى ِٚت ٔكطٚػيت ل٘ب  95/1 20/1 577/1 000/0 50 602/8 ٞبيي ثطاي ز

ٛ٘تٍبٜ ِٚت ٚ ٔسيطيت قٟطي ٝث ؾبوٙٗي چٙٗي ؾى  18/1 28/0 731/0 002/0 50 367/3 ٘ساض٘سٞبيي اػتٕبز ز

ساقت ٗيؾبوٙ بت ٟث ى٘ب  02/1 14/0 577/0 012/0 50 692/2 زاض٘س يزؾتطؾ يزضٔب٘ -يٝث ٔا

ٞب ٗيؾبوٙ  21/0 -44/0 -115/0 471/0 50 -732/0 زاض٘س يؾجع زؾتطؾ يٝث فًب

ٞب ٗيؾبوٙ ٛظق يٝث فًب  1 15/0 577/0 010/0 50 787/2 زاض٘س يزؾتطؾ ئآ

 93/0 07/0 500/0 024/0 50 409/2 زاض٘س يزؾتطؾ يٝث ذسٔبت حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔ ٗيٙؾبو

 -55/0 -15/1 -846/0 000/0 50 -789/5 زاض٘س يزؾتطؾ يحيٚ تفط يٝث ذسٔبت ضفٞب ٗيؾبوٙ

ٛ٘تٍٜب ٗيزض ا تيحبنُ اظ فؼبِ ؾٛز ٔؾى ٔي/غيٞب تٛؾٍ افطاز)ٛث ٍٜب ٗي( ٝث ايطٛث ٛ٘ت سٜ ٔ يٞبؾى ٛ٘س يثبظٌطز٘ا  -01/0 -91/0 -462/0 045/0 50 -115/2 ق

 60/1 94/0 269/1 000/0 50 939/7 زاض٘س يٌصاضٝياضظـ ؾطٔب ئحالت ٗيچٙ

ٛ٘تٍٜب س قٟطٞب ضا اضتمبء زٞٙسٞبيي ٔيچٙيٗ ؾى ٛاٙ٘  10/1 13/0 615/0 016/0 50 591/2 ت

ٛ٘تٍٜب ِٚت ثطاؾبؼ زاضاييربيٍٜب ؾبوٙيٗ اٗي ؾى  60/1 78/0 192/1 000/0 50 0156 ثبقس.يكبٖ ٔتفبٚت ٔيٞبٞب زض ٘ظط ٔسيطيت قٟطي/ز
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  15 : ٔحّٝ اؾالْ آثبز قٟط ظ٘زبٖ(ي)ٔٛضز پػٚٞ  قٟطي  زاض ٔؿبِٝ ٞبي ٔتٗ ؾىٛ٘تٍبٜ سيزض تِٛ  يقٟط ٍطاٖيثط ػّٕىطز ثبظ يا٘تمبز ُيتحّ

 

 دارَاْ مسالٍبازٔگران در تًلٕد مته/فضا سکًوتگاٌ مسلط َاْي أدئًلًشْ لدرت پًٕود

ٖ  ب٘ٝيٌطا ضو ٔٙفؼتتمبثُ ٚ تؼب قٛز ئُطح ٔ طيا٘ىبض٘بپص يآ٘چٝ ثٝ ػٙٛاٖ چبِك يقٟط يعيض٘ظبْ ثط٘بٔٝ ٙسئطٚظٜ زض فطاا زض  ث بظيٍطا
يىي اظ اِعأبت اؾبؾي اثؼبز تٛؾؼٝ پبيساض قٟطي زض تِٛي س ٔتٗ/فً بي ق ٟطي، ؾ ٟٓ ث بظيٍطاٖ زض تِٛي س ٚ        اؾت.تِٛيس ٔتٗ/فًب  ٙسيفطا

ل طاض زاض٘ س.    ثبقس. زِٚت ثٝ ػٙٛاٖ ٔتِٛي، زض ضاؼ ايٗ ربيٍبٜ لطاض زاقتٝ ٚ زض ؾُح ثؼسي ٔسيطيت قٟطي ٚ ٔطزْ ٔحّ ي ثبظتِٛيس آٖ ٔي
زاض  ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ٔحالت ثٝ زِيُ ٘بزيسٜ ٌطفتٗ ٚ ٘بثٛز ٚ پطاوٙسٜ ؾبذتٗ آٟ٘ب اظ يه َطف ٚ اظ َطف زيٍط ٞبي ٔؿبِٝٔٛيٛع ؾىٛ٘تٍبٜ

  ٜ ٝ  تالـ ثطاي اضائٝ ٔؿىٗ ٚ ذسٔبت، اثٟبٔي اؾت وٝ ٔؿبِٝ ضا وٕي پيچيسٜ ؾبذتٝ اؾ ت. ؾ ىٛ٘تٍب ٖ  ٞ بي ٔؿ بِ ٞ بي  زاض تمبث ُ ٌفتٕ ب
-ثبقٙس. آ٘چٝ زض ايٗ ػطنٝ ضلبثتي ٕ٘ٛز زاضز، غّجٝ ٌفتٕبٖاي زضؾُح ؾبذتبضي)زِٚت(، ٔيب٘ي)ٔسيطيت قٟطي( ٚ ٔحّي)ٔطزْ( ٔيٝثطرؿت

-ٞبي فًبيي ٔطزْ يؼيف ٔ ي ٞب تمبثُ ضاٞجطزٞبي فًبيي زِٚت ٚ تبوتيهٞبي ؾبذتبضي ٚ ٔيب٘ي ثط ٌفتٕبٖ ٔحّي اؾت. ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜ

زٞٙ س، أ ب زِٚ ت ٚ    ٞب ضا افطاز فميط ٚ وٓ زضآٔس زاضاي لسضت رٕؼي پٟٙبٖ تكىيُ ٔ ي ؾبوٙيٗ ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜضغٓ ايٙىٝ اغّت ثبقٙس، ػّي
زٞس و ٝ ضاثُ ٝ ٔي بٖ ث بظيٍطاٖ زض     ٔسيطيت قٟطي رٟت ٔكطٚػيت ثٝ آٟ٘ب ٘يبظٔٙس٘س. تزبضة ؾيبؾي وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼٝ ٘كبٖ ٔي

ٟٛٔي وٝ اثعاضي زض زؾت لسضتٕٙساٖ رٟت تغييطات ٌؿتطزٜ اؾت. تغييطات ي و ٝ ث ٝ    ٌطزز. ٔفتِٛيس ٔتٗ/فًب اظ ٚاغٜ زٔٛوطاؾي قطٚع ٔي
« ثبظٕ٘بيي فً ب »ٌطزز. فًبيي وٝ ثٝ انُالح ِٛفٛضي زٞٙس؛ ذتٓ ٔيوبٞف وٙتطَ ؾبوٙبٖ ثط تهٕيٕبتي اؾت وٝ ثط قٟطقبٖ قىُ ٔي

(. تطفٙسي اؾت و ٝ  540: 1398ؾّيٕب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، ٞبؾت)زض انُالح زٚؾطتٛ، لبزض ثٝ اقغبَ، تِٛيس ٚ تحٕيُ فًب« لّٕطٚ اؾتطاتػيه»يب 
-ٚ اي سئِٛٛغي  لسضت ٌصاضز. ثؼس اظ ٔكرم قسٖ ػٛأُ انّي ٚ تبحيطٌصاض ثط پيٛ٘سٌفتٕبٖ زِٚتي ثطاي غّجٝ ثط ٌفتٕبٖ ٔطزٔي ثٝ ارطا ٔي

و طزٖ  ٔٙظٛض ٔكرم يطٞب ٚ ثبظيٍطاٖ، ثٝزاض ٚ چٍٍٛ٘ي ضٚاثٍ ػّي ثيٗ ٔتغٞبي ٔؿبِٝثبظيٍطاٖ زض تِٛيس ٔتٗ/فًب ؾىٛ٘تٍبٜ ٔؿٍّ ٞبي
چٙسثبظيٍط زض لبِت ٘طْ افعاض ٔىتٛض اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ايٗ –ٞبي تؼييٗ قسٜ، اظ ٔسَ چٙس ٔٛيٛع ؾٟٓ ٞط يه اظ ثبظيٍطاٖ ثطاؾبؼ ِٔٛفٝ

ت. ثيبٖ ٔ ي وٙ س و ٝ    ٌيطي ؾبذت قٟطي ثٛاؾُٝ ٘يطٚٞبي ٔحطوٝ اؾتفبزٜ قسٜ اؾٔسَ ثطاي تجييٗ ٘يطٚٞبي تبحيطٌصاض ثط رطيبٖ قىُ
ٞبي ان ّي ت بحيط   زٞي فًبي وٙٛ٘ي ثطاؾبؼ پيكطاٖضيعي ؾبذتبضيبفتٝ ٚ يب فبلس َطح زض ضٚ٘س قىُوساْ يه اظ ثبظيٍطاٖ زض لبِت ثط٘بٔٝ

ٝ  زاض٘ س  ل طاض  ٔٛي ٛػبت  اظ تؼ سازي  ٔمبثُ زض ثبظيٍط چٙس وٝ زاض٘س وبضثطز ٔٛالؼي زض چٙسثبظيٍط-ٔٛيٛع چٙس ٞبيثيكتطي زاض٘س. ٔسَ  و 
 تىبُٔ چٍٍٛ٘ي ٚ ٞبٔٛلؼيت ايٗ اظ ثٟتط زضن ثٝ زؾتيبثي ٞبٔسَ ايٗ اؾت. ٞسف ؾرت آٖ ثيٙيپيف ٚ ثٛزٜ ٘بٔؼّْٛ آيٙسٜ زض آٟ٘ب تىبُٔ

 اؾت. آٟ٘ب ثيٗ ضٚاثٍ ٚ ٔرتّف شيٙفؼبٖ اٞساف ٚ ٘فغ وطزٖٔالحظٝ ٚ ٔحبؾجٝ َطيك اظ آٟ٘ب

 یدلف لیتحل یدّاّداف براساس ٍزى-گراىیباز سیهاتر -5جدٍل 

 وٙكٍط                                  
 قبذم

ِتي ٔي٘بي ٔسيطيت ٚز حّي ٔسيطيت   Li ٔسيطيتٔ 

 9 2 3 4 فمط

ٝ قسٖ طفت  ٌٜ  9 2 4 3 ٘بزيس

 7 2 3 2 ٘ظبضت

ٔ٘بسٌي  7 2 3 2 ػمت 

طئي ٘ٔب ٞبي   6 2 2 2 ٘يطٚ

زي ٟٛج  7 3 2 2 ث

ٕؼي ٕبز ر  8 1 4 3 اػت

قتؾط ٘ٛ 3 4 1 8 

 7 2 2 3 ٔكبضوت

ٙبفغ  8 1 3 4 تؼبضؤ 

قت ْ زض ؾطٛ٘ ٟب  9 2 3 4 اث

ٚ ػُٕ ٝ ازػب   7 2 3 2 فبنّ

ٔيس  9 3 3 3 ا

 9 2 3 4 ٔكطٚػيت

ٖ٘ب ٚ آ ٔب   ٖ ٔيب  ٝ  7 2 2 3 فبنّ

ًبز ٚ ت ي  ٌبٍ٘  8 3 3 2 زٚ

ٕٙسي  10 3 4 3 اضظق

ٔٙسي  ٜ  9 3 4 2 فبيس

كتطن ٝ ذيطٔ  ٙبفغ قرهي٘  ٔ 3 4 4 11 

Di 54 59 42  - 
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16  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

زٞس ٘مف ٔسيطيت ٔيب٘ي ثٝ ػٙٛاٖ حّمٝ اتهبَ ٔيبٖ ٔسيطيت زِٚت ي  ٞبي انّي ٚ ثبظيٍطاٖ زض ٘طْ افعاض ٔىتٛض ٘كبٖ ٔيتحّيُ ِٔٛفٝ
اٞ ساف ثطاؾ بؼ ٚظٖ زٞ ي    -طاٌٖيط ثٛزٜ اؾت. ثطاؾبؼ ٔبتطيؽ ثبظيٍزاض چكٓٞبي ٔؿبِٝٚ ٔسيطيت ٔحّي زض تِٛيس ٔتٗ/فًب ؾىٛ٘تٍبٜ

ٞ بي زٚرب٘ج ٝ حبن ُ ٘ك سٜ     تحّيُ زِفي، ضاثُٝ ٔيبٖ ٔتغيطٞب ٚ ثبظيٍطاٖ ثٝ ؾٝ ثرف تمؿيٓ ٌطزيس. َجك ٔبتطيؽ، ثبظيٍطاٖ ٚ قبذم
ي ٛع  ٔٛ. ثرف اَٚ زٞسئ فئتٗ/فًب زض ٔحّٝ اؾالْ آثبز ضا ٕ٘ب سيتِٛ ٍطاٖيثبظ ييٍٕٞطا يزض ازأٝ ضاثُٝ ٚ ٘حٜٛ 5ٚ  4قىُ اؾت. 

ٌصاضاٖ ٚ ؾبظ٘سٌبٖ ٔحّ ي،  ٔسيطيت ٔيب٘ي، قبُٔ ٟ٘بزٞبي ػٕٛٔي چٖٛ قٟطزاضي، قٛضاي قٟط، ثرف ذهٛني قبُٔ ؾطٔبيٝ« غبِت»
٘ظبضت، تؼبضو ٔٙبفغ، ٔٙبفغ قرهي ٘ٝ ذيطٔكتطن، فبن ّٝ ازػ ب ٚ   »ٞبيي چٖٛٞبي أالن، نبحجبٖ ٔكبغُ ثٛزٜ ٚ قبُٔ پيكطاٖثٍٙبٜ

َ طف زض   هيٚرٛز زاقتٝ ثبقٙس وٝ اظ  ياقربن بيوٝ قرم  ،ثبقٙس. ٚيؼيتئي« ٌي، زٌٚبٍ٘ي ٚ تًبزػُٕ، ٘بزيسٜ ٌطفتٗ، ػمت ٔب٘س
 تئزعا ٚ زض تمبثُ ٚ تؼبضو ثب ٔؿؤِٚ يٌطٚٞ بي ئٙبفغ قره يٚ اظ آٖ َطف ذٛز زاضا ط٘س،يٌ ئحتبد ثٝ اػتٕبز لطاض ٔ تئمبْ ٚ ٔٛلؼ

ٞ ب ث بظٍ٘طي   زاض ايٗ ٔفبٞيٓ ٘مف ثؿيبض وّيسي زاقتٝ ٚ ثبيس زض ثط٘بٔٝ ضي عي ٞبي ٔؿبِٝزض تِٛيس ٔتٗ/فًب ؾىٛ٘تٍبٜ ٔٛضز ٘ظط لطاض زاض٘س.
ٞبي ٔسيطيتي وبٔالً آقٙب ثٛزٜ ٚ اضتجبٌ ٔؿتميٕي ٔيبٖ ايٗ ٔفبٞيٓ ٚ ػّٕىطز ٔسيطيت ٔي ب٘ي  ٌطزز. ايٗ ٔفبٞيٓ ثطاي ؾبوٙيٗ ٚ ؾبيط اليٝ

زِٚت، قبُٔ ٚظاضت ضاٜ ٚ قٟطؾ بظي، ٘ي طٚي ا٘تظ بٔي، آٔ ٛظـ ٚ     « ٔؿتمُ»طاٖزاض ٚرٛز زاضز. ثرف زْٚ ثبظيٍٞبي ٔؿبِٝزض ؾىٛ٘تٍبٜ
ٞبي ايٗ ثرف ٔميبؼ ثبالتطي ضا قبُٔ ثبقٙس. زض ٚالغ پيكطأٖي« ٔكطٚػيت، فمط ٚ ؾط٘ٛقت» ٞبيي چٖٛپطٚضـ ثٛزٜ ٚ قبُٔ پيكطاٖ

ٞبي التهبزي ٚ آيٙ سٜ  ٖٛ ٔكطٚػيت ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي، ٚيػٌيزاض ثب ٔفبٞيٕي چٞبي ٔؿبِٝقسٜ ٚ ا٘تظبض اظ آٟ٘ب زض تِٛيس ٔتٗ/فًب ؾىٛ٘تٍبٜ
ٞبي وّي ٚ رعئي فمط ٚ ؾط٘ٛقت اي ثطذٛضزاض٘س ٚ تب ظٔب٘ي وٝ زض ؾيبؾتٔجٟٓ آٟ٘ب ٌطٜ زاضز. ٔفبٞيٕي وٝ زض ٔميبؼ ّٔي اظ إٞيت ٚيػٜ

ارتٕبػبت ٔحّي قبُٔ ؾبوٙبٖ « ٔغّٛة»ٖثبظيٍطازضآٔس ٔالحظٝ ٘كٛز ٔكطٚػيت ٔسيطيت زِٚتي زٚاْ ٘رٛاٞس يبفت. ثرف ؾْٛ افطاز وٓ
ٔكبضوت، اثٟبْ زض ؾط٘ٛقت، اػتٕبز رٕؼي، أيس، ثٟجٛزي ٚ »ٞبيي چٖٛٔحّي، ٞيبت أٙبي ٔؿبرس، ٔؼتٕسيٗ ٔحّي ثٛزٜ ٚ قبُٔ پيكطاٖ

ٝ ٞب ٚ ثبظيٍطاٖ زيٍط ثٛيػٜ قٟطزاضي ٘تٛٞبي ايٗ ثرف، تحت تبحيط ِٔٛفٝثبقٙس. ثبظيٍطاٖ ٚ پيكطأٖي« اضظقٕٙسي ا٘ س ت بحيط لبث ُ    ا٘ؿ ت
ا٘ س.  ضيعي ٔتٕطوع ٚ زِٚتي ق ٟط ٚ حت ي اؾ تبٖ ث ٛزٜ    زاض زاقتٝ ثبقٙس ٚ ثيكتط تبثغ ثط٘بٔٝٞبي ٔؿبِٝتٛرٟي زض تِٛيس ٔتٗ/فًب ؾىٛ٘تٍبٜ

ٖ ٘مف قٟطٚ٘ساٖ ٚ  فيٚ ثبظتؼط يا ٔحّٝ يٞب تياؾتفبزٜ اظ ظطف ِعْٚ ٗيٙبثطاث ٝ  ي ق ٟط  تيطئ س  ث بظيٍطا  ٚ يق ٟط  يٞ ب  زض ؾ ُح ٔحّ 
ٛ  يٚ ارطا يطيٌ ثٛزٜ ٚ ثٝ قىُ ييطٚض يآٖ زض ؾُح ٔحّ يٚ وبضوطزٞب ئكبضوت يعيض قٙبذت ٔفْٟٛ ثط٘بٔٝ ٗيٕٞچٙ اظ  سي  رس ياٍِ 

اظ َطف زيٍط افعايف ضٚحيٝ ٔكبضوت، اػتٕ بزرٕؼي،   ٔحّٝ ٔحٛض وٕه وطزٜ اؾت. تيطيػٙٛاٖ ٔس ٝزض ؾُح ٔحالت ث يقٟط تيطئس
ٌطي آٟ٘ب ازاضٜ-ٔسيطيتي ٚ ذٛز-تٛا٘س تٛؾٍ ايٗ ثبظيٍطاٖ ٘مف ذٛزٞبيي اؾت وٝ ٔياظ رّٕٝ قبذم ٞبتٛاٖ ثٟجٛزي ٚ قٙبذت تٛإ٘ٙسي

 ضا افعايف زٞس.. 



  17 : ٔحّٝ اؾالْ آثبز قٟط ظ٘زبٖ(ي)ٔٛضز پػٚٞ  قٟطي  زاض ٔؿبِٝ ٞبي ٔتٗ ؾىٛ٘تٍبٜ سيزض تِٛ  يقٟط ٍطاٖيثط ػّٕىطز ثبظ يا٘تمبز ُيتحّ

 

 

 (1311ًقشِ رابطِ هیاى بازیگراى ٍ اّداف)ترسین : ًگارًدگاى، -3شکل 

 

 (1311)ترسین: ًگارًدگاى،هحلِ اسالم آباد د هتي/فضای تَلی بازیگراى يیب ییگراًحَُ ّن-4شکل 

 ْ رٕگ جٍٕوت

ضٚاث ٍ پٟٙ بٖ ل سضت     يٙ  يٞؿ تٙس و ٝ تزطث ٝ ػ    ييٞبوكٛضٞب اظ رّٕٝ ثبفت يفطاضٚ يرس يثٝ ػٙٛاٖ چبِك زاضٔؿبِٝ يٞبؾىٛ٘تٍبٜ
ثبق س. ث طذالف ٌصق تٝ،    يٞب ٔٛحط ٔؾىٛ٘تٍبٜ ٗئتٗ/فًب ا سيقٙبذت ا٘ٛاع حمٛق ثبظيٍطاٖ زض تِٛ ٍطيثبقٙس. اظ َطف زيذٛز ٔ ٍطاٖيثبظ

زض رٟت حطوت ث ٝ ؾ ٕت    يٌصاضبؾتيؾ ٝيرٟبٖ تٛن ئٙبَك قٟط كتطيوطزٜ ٚ زض ث طييٞب تغؾىٛ٘تٍبٜ ٗي٘ؿجت ثٝ ا ىطزٞبيأطٚظٜ ضٚ
زاض زض قٟطٞب ثب تٕ بْ  بِٝٞبي ٔؿ٘تبيذ پػٚٞف ٞب زض ؾُح ثيٗ إِّّي ايٗ أط ضا تبئيس ٔي وٙس. أب زض ؾُح ّٔي ؾىٛ٘تٍبٜ اؾت. يساضيپب
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ٞبؾت وٝ ثبظيچٝ ثبظيٍطاٖ ٔرتّف ي ٔ ي   ٞبي ٔٙحهطثٝ فطز تخجيت قسٜ ا٘س. ٔحّٝ اؾالْ آثبز قٟط ظ٘زبٖ اظ رّٕٝ اظ ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜٚيػٌي
ث ٝ   زاضبِٝٔؿ   ٞبي٘كبٖ زاز وٝ زضؾىٛ٘تٍبٜ ياته ٕ٘ٛ٘ٝ يت يٞبآظٖٔٛ ذيٚ ٘تب يپُٙ ترهه يپػٚٞف ثط ٔجٙب يّيتحّ يٞببفتٝثبقس. ي

ظ٘سٌي زض ٌط تزطثٝ ؾبوٙبٖ اظ ٘كبٖ اؾتٔطزْ  ييفًب يٞبهيزض ثطاثط تبوت يقٟط تيطيزِٚت/ٔس ييفًب يتمبثُ ضاٞجطزٞب يػٙٛاٖ فًب
 ،يى بض يٞ ب، ث ٕ ت يل فيافعا ،يچٖٛ ضوٛز التهبز يُئؿٍّ زض قطا ٍطاٖيثبظ يسئِٛٛغيا ٝيوٝ زض ؾب ييضاٞجطزٞب اؾت. ٞبايٗ ؾىٛ٘تٍبٜ

 يفًبٞب ٔ ٗيوبضثطاٖ ا يفمط ٚ ػمت ٔب٘سٌ فيثٝ افعأٙزط يٚ وبٞف ػساِت ارتٕبػ ياؾبؾ يبظٞبيثٝ ذسٔبت، ضفغ ٘ يؾتطؾز يؼف زض
٘ت بيذ تحمي ك ضاث طت    . ط٘ س يٌيٌؿتطزٜ قىُ ٔ طاتييتغ طيٞب، تحت تبحتيثٝ حمٛق ٚ ظطف يوٝ ؾبوٙبٖ آٟ٘ب ثب ػسْ آٌبٞ ييٌطزز. فًبٞب

ٞ ب فطن تي اضائ ٝ    ٔي ثبقس ٚ چٙب٘چٝ ثٝ آٖ ؿتٙسثب ٔب ٞ كٝيوٝ ٕٞ ئحطٚٔب٘ ت وٝ ايٗ ٌطٜٚ اظ ٔطزٔبٖ،٘يٛٚيطث تبئيسي ثط ايٗ ٘ىتٝ اؾ
وؿ ت ل سضت ٚ    ت،يزض رٟت ٔك طٚػ  ثبال يتيثٝ ػّت تطاوٓ رٕؼ ياؾتفبزٜ اثعاض طاتييتغ ٗيا قٛز ٔي تٛا٘ٙس ٔحّٝ ٚ قٟط ضا اضتمبء زٞٙس.

ٝ   بزي  اػت طي  ٘ظ يٚ ٔكىالت يالتهبز يبظٞبي٘ طيزضٌ ٞب ػٕستبًٛ٘تٍبٜؾى ٗيوٙس. ٔطزْ ائ يٞب تساػيسئِٛٛغيتؿٍّ ا  يٞ ب  ٚ وٕج ٛز ؾ طا٘
ٔحسٚزٜ زاض٘ س.   يؾبظؾبذت ٚؾبظ ٚ ٘ٛ ٙسئكبضوت زض فطآ يثطا يٙييپب ئحسٚزٜ تٛاٖ التهبز ٗيثبظيٍطاٖ ذطز ا ٗيٞؿتٙس. ثٙبثطا يذسٔبت
زض  يب٘ي  ٔ تيطيزاض ثب ٔسَ ٔىتٛض ٘كبٖ زاز وٝ ٘م ف ٔ س  ٔؿبِٝ يٞبًب ؾىٛ٘تٍبٜٔتٗ/ف سيآٟ٘ب تِٛ طيضٚاثٍ ثبظيٍطاٖ ٚ تبح ٗييتج ت،يزض ٟ٘ب

-٘تبيذ تحميك ضفيؼيبٖ ٚ ويب٘فط تبئيسي ثط ايٗ ٘ىتٝ اؾت وٝ ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜثبقس. ئ طيٌزاض چكٓٔؿبِٝ يٞبؾىٛ٘تٍبٜ ئتٗ/فًبٞب سيتِٛ

ٜ  ٗيا ٗيتزطثٝ ؾبوٙؾت. ٞب ٘بقي اظ ضٚيبضٚيي ثيٗ ٟ٘بزٞبي ٔٛرٛز ٚ ٌطٜٚ ٞبي فبلس لسضت ا ٕ    ؾ ىٛ٘تٍب  يٞ ب زض ٔز بٚضت ٔح الت ضؾ 
ٖ  طيٟ٘بز ثب اؾتفبزٜ اظ ٘فٛش ٚ اػٕبَ لسضت زض ؾ ب  ٗيزٞس. ائ فيضا ٕ٘ب يقٟطزاض ػٜيثٝ ٚ يب٘ئ تيطيػّٕىطز ٔس زض  ُي  زذ يٞ ب ؾ بظٔب

ٝ  ا ،ئحّ يٟ٘بزٞب ئحّٝ ٚ يؼف ػّٕىطز ٗيؾبوٙ يٚ فمط التهبز يبٞفًب، ثٛاؾُٝ ٘بآٌ سيتِٛ ٓ   يٞ ب ربظٜ ؾ بذت ذب٘  -فطؾ ٛزٜ ٚ و 

 ٗئح الت زاق تٝ ثبق س. ِ صا چٙ       ُي  لج ٗي  زض تٛؾؼٝ ا يتٛا٘ؿتٝ اؾت ٘مف لبثُ تٛرٟ ،ياؾتحىبْ ثب ٔؿبحت وٓ ٚ ٚ ثسٖٚ اؾٙبز ضؾٕ
. سي  ٕ٘بقٟطٚ٘ساٖ حطوت  يبظٞبئُٙجك ثب ٘ يقٟط يفًب سيتِٛ يزض ضاؾتب يؾبذتبض ٚ انالح يٛاثٍ قٟطؾبظ سيثب تزس سيٞب ثبؾىٛ٘تٍبٜ

ٚ ف طٚـ ٚ ؾ بذت    سي  ال ساْ ث ٝ ذط   ٕ ٝ، يٚ پطزاذ ت رط  يٌطفتٗ يٛاثٍ قٟطؾ بظ  سٜيزاضاٖ ؾٛزرٛ، ثب ٘بزٝيؾطٔب ياضاثُٝ، ػسٜ ٗيزض ا
 يا٘س. زِٚت زضؾ ُح ثؼ س  ثٝ حساوخط ؾٛز ٕ٘ٛزٜ سٖيتط، رٟت ضؾثعضي يٚاحسٞب يثٙسٚ لُؼٝ هيٚ تفى ٗييثب ٔتطاغ پب ئؿىٛ٘ يٚاحسٞب

 ئحّ تيطيرّٜٛ زازٜ ٚ  ٔس يؼيضا َج ٌفتٕبٖ ٔؿٍّ يزاضٝياظ ٘ظبْ ؾطٔب ي٘بق يٞببؾتيؾ طيتحت تبح ي اؾتتيطئسؾُح  ٗيثبالتطوٝ 
ٝ يػ سْ تٙبؾ ت زضآٔ س ٚ ٞع    ،يپٟٙبٖ ثٛاؾُٝ ٘بآٌبٞ كيحمب طيفًبٞب تحت تبح ٗيا سيٚ اٞطْ ٔٛحط زض ثبظتِٛ ٛةثٝ ػٙٛاٖ ثرف ٔغّ  يٞ ب ٙ 

 يظبٞط يپٟٙبٖ زض پؽ ٔؼٙب ئؼٙب ييٞب زاقتٝ ا٘س. ضٔعٌكبؾىٛ٘تٍبٜ ٗيا سيزض تِٛ يلبثُ تٛرٟ٘مف  ،يلب٘ٛ٘ طئؿىٗ، ٚ ؾبذت ٚؾبظ غ
زض ؾ ُٛح   يتيطئ س -ٚ ذ ٛز  يٌ ط ازاضٜ-ضا زض لبِت ذٛز يتؿٍّ ثبظيٍطاٖ انّ ٍيتٛا٘س قطائ ٞبٜؾىٛ٘تٍب ٗيثب قٙبذت حمٛق وبضثطاٖ ا

  زٞس. فئرتّف افعا
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