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 2 یبَستاً واىیپز

 چکیذُ
تٟطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ضطٚضت پػٚٞف زض آٖ اؾت وٝ ٞؿتٙس.  ييٚٞٛا آة طاتيياغّت وكٛضٞب زض ٔؼطو تغ ،يقٟط تيرٕؼ فيثب افعا

احطات ٚ ٘مف ٟٕٔي زض افعايف ٚ يب وبٞف  تطيٗ قٟطٞبي رٟبٖ ٕٞٛاضٜ ٔٛضٛع ٔٛضز ثحج زض ٔزبٔغ رٟب٘ي ثٛزٜ اؾت يىي اظ آِٛزٜ
٘ٛآٚضي پػٚٞف تالـ ثبقس.  ٔي وطثٗ وٓضيعي ٕٞىبضا٘ٝ رٟت زؾتيبثي ثٝ تٟطا٘ي  ٞسف ثىبضٌيطي اِعأبت ثط٘بٔٝاي زاضز.  ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ

ضٚـ وبض، وطثٗ اؾت؛ ٔٛضٛػي وٝ تبوٖٙٛ زض وكٛض ٔٛضز ثحج لطاض ٍ٘طفتٝ اؾت.  ضيعي ٕٞىبضا٘ٝ ثب انَٛ قٟط وٓ زض رٟت تّفيك ثط٘بٔٝ
ثٝ تٛؾؼٝ قٟط  تٛا٘س يٕٞىبضا٘ٝ اؾت وٝ ٔ يعيض ٕٞچٖٛ ثط٘بٔٝ ييٞب ٔٙظٛض وٝ ٞسف وكف ٘بقٙبذتٝ ٗي. ثسثبقس ئ يا ؼٝتٛؾ كيتحم
ٕٞىبضا٘ٝ ثٝ ٔٙظٛض ٔكبضوت قٟطٚ٘ساٖ ثب ٟ٘بزٞب زض  يعيض ثط٘بٔٝ يانَٛ ٚ ضاٞجطزٞب يؾبظ بزٜيپ ،پػٚٞف ٗيوطثٗ ٔٙزط قٛز. ٞسف ا وٓ

ٞبي پػٚٞف اؾترطاد ٚ  ، قبذمي٘ظط ياؾت. زض اثتسا ثب اؾتٙبز ثٝ ٔجب٘ ٗوطي ثٝ قٟط وٓ يبثيزؾت يزض ضاؾتب يقٟط يٞب يؾبظٓ يتهٕ
افعاض ؾٙبضيٛٚيعاضز، ؾٙبضيٛٞبي  لغؼيت، قٙبؾبيي قس ٚ ثٝ وٕه ٘طْ ٔه ٚ ٔبتطيؽ ػسْ ٔيه ٛؾظٞبيي ت ػسْ لغؼيت تيٚ زض ٟ٘ب يبثياضظ

وطثٗ ٚ اضتمب ٔكبضوت ٟ٘بزٞب ٚ  ثبقس وٝ زض آٖ ثٝ اٞساف قٟط وٓ طتط، ؾٙبضيٛيي ٔيٞب، ؾٙبضيٛي ث ثب اؾتٙبز ثٝ تحّئُحتُٕ تسٚيٗ قس. 
ضاٞجطزٞب ٚ ضاٞىبضٞبي ضؾيسٖ ثٝ ؾٙبضيٛي ثطتط  ،ٌيطي اظ ٔسَ زپؿيط ؾٙبضيٛ ٔغّٛة تكطيح  ثب ثٟطٜ قٟطٚ٘ساٖ پطزاذتٝ قسٜ اؾت. ؾپؽ

ضاٞىبضٞبي اضائٝ قسٜ  ٌبْ ثطزاضز. يقٟط ساضيتٛؾؼٝ پب طيٖ زض ٔؿتسٚيٗ قس تب تٟطا وتيضيعي ٕٞىبضا٘ٝ ٚ انَٛ ٔكبض زض ذالَ ثط٘بٔٝ
ٚ  يقٟط يٟ٘بزٞب يتٕبٔ ٗيٕٞچٙثبقس.  ٍٕٞي زض رٟت ضؾيسٖ ثٝ قٟطٌطايي ؾجع ٚ وبٞف احطات ٘بٔغّٛة ٔحيظ قٟطي ٔي

قٟطي پبيساض، ضاٞجطزٞبي  تٟطاٖ زض رٟت ضؾيسٖ ثٝ تٛؾؼٝ تب وٙٙس ئ يٕٞىبض يقٟط يٞب ٙسٜيوبٞف ا٘تكبض آال يقٟطٚ٘ساٖ، زض ضاؾتب
تٛاٖ ٔٛرت افعايف اػتٕبز قٟطٚ٘سي ٚ  وبض ٌيطز. ثب ثىبضٌيطي انَٛ ٚ ضاٞجطزٞبي ايٗ پػٚٞف ٔي وطثٗ ضا ثٝ ضؾيسٖ ثٝ قٟط وٓ

 ٞبي قٟطي قس تب ثتٛاٖ زض رٟت قٟطٌطايي ؾجع ٚ تٛؾؼٝ پبيساض قٟطي حطوت وطز. ٔكبضوت قٟطٚ٘ساٖ زض رٟت وبٞف آاليٙسٜ
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افتس. ثٙبثطايٗ وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼٝ ثيكتط زض ٔؼطو تغييطات  زضنس افعايف رٕؼيت قٟطي زض وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼٝ اتفبق ٔي
ضزپبي وطثٗ زض قٟطٞب ٔكرهب ثٝ ػٛأّي  ((Feliciano & Prosperi,2011:506  ٚColenbrander,2015:25)) تٙس.ٞؿ 1ٚٞٛايي آة

ٚ٘مّي، تىِٙٛٛغي ا٘طغي ٚ ػٛأُ  ٞبي حُٕ ارتٕبػي، ؾبذتبض فضبيي قٟطي ٚ ؾيؿتٓ -ٕٞچٖٛ ؾغح ظ٘سٌي ٚ زضآٔس، تٛؾؼٝ التهبزي
 ٚ Feliciano & Prosperi,2011:506  ٚ(Huang & etc,2016:1))) ٚٞٛايي، ثؿتٍي زاضز. تغييطات ٔحّي آة

Colenbrander,2015:25))         
اظ  يساضيپب يضاٜ حُ ٞب يزض ارطا تيتطت ٗي٘مف زاض٘س ٚ ثٝ ٕٞ يساضيپب زبزئهطف ٔٙبثغ ٚ ٞٓ زض ا ٜٛيقٟطٞب ٞٓ زض ق ٗيثٙبثطا

وطثٗ ثٝ ػٙٛاٖ  وٓ يقٟطٞب يكيآظٔب يٞب بؾتيوٓ وطثٗ، ؾ يبزض قٟطٞ Harris & etc,2020:2)ثطذٛضزاض ٞؿتٙس. ) عي٘ ياؾبؾ تيإٞ
 يقٟطٞب لطاض ٌطفتٝ اؾت. يبزيظ مبتيٞب ٔٛضز تٛرٝ تحم آٖ يارطا طيٚ تأح ط٘سيٌ ئٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔ ؿتيظ ظئح ٓيربٔغ تٙظ ياثعاضٞب

 Ma & etc,2021:4)ٞٙس. )ز ي، ا٘تكبض وطثٗ ضا وبٞف ٔيآٚض زض فٗ يٚ ثٟجٛز ٘ٛآٚض يوطثٗ ثب وبٞف ٔهطف ا٘طغ وٓ
چبِف  يساضيپب يثطا يعيض ثط٘بٔٝ قٛز. ياظ آٖ ٔ يزض ٔٛضز ذغطات ٘بق يػٕٛٔ يٍ٘طا٘ فيثبػج افعا ييٚٞٛا آة طاتييتغ طاتيتأح

ٚ  يالتهبز ٞبي تٙفٚٞٛا ٚ  آة يحجبت ئٙبثغ، ث ٝيوٝ ٔٙزط ثٝ ترّ يٚ فطٍٞٙ يالتهبز ياؾت. غّجٝ ثط اٍِٛٞب 21وٙٙسٜ لطٖ  ٗييتؼ
 يثطا ئٛرٛز ضا ثب ػعْ ػٕٛٔ يٞب ئٛرٛز ٚ فٙبٚض ظياظ قطا يزضن ػّٕ ٗيربٔغ زاضز وٝ ثٟتط يا ثٝ حُ ٔؿئّٝ بظيقٛز، ٘ ئ يرتٕبػا

 يٞب ضا ثطا ٙٝيوٙٙس، ٌع يٌصقتٝ ضا ثطضؾ يٞب يزٞس تب ٍ٘طا٘ يأىبٖ ضا ٔ ٗيثٝ رٛأغ ا يعيض ثط٘بٔٝ يٙسٞبياؾت. فطا رتٝيالساْ زضٞٓ آٔ
اؾت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ  ثطذٛضزاض يلب٘ٛ٘ بضيعطح ربٔغ اظ اذت ٗيثٟتط حطوت وٙٙس. ا يا ٙسٜيوٙٙس ٚ ثٝ ؾٕت آ يبثيوبض اضظ ٗيثٟتط يچٍٍٛ٘

ذٛز  يٞب بؾتيوٙس تب اظ ؾ يػُٕ ٔ رچٝيپٛقف ػّٕىطزٞب ٚ أىب٘بت الظْ، ٚ تبض يثطا يا تٛؾؼٝ ربٔؼٝ، زأٙٝ تيٞسا يثطا يا ّٝيٚؾ
 يالظْ ثطا وتالظْ، تأُٔ ٚ آٔٛظـ الظْ زض ؾغح ربٔؼٝ ٚ حط ُيٚ تحّ ٝيتٛا٘س تزع ئ يعيض ثط٘بٔٝ اؾتفبزٜ وٙس. يػٕٛٔ طـيپص يثطا

 Leiter & etc,2021:6)ضا اضائٝ زٞس. ) ٓيػظ يٞب چبِف ٗيثٝ ا ييپبؾرٍٛ
 يفىط ،يارتٕبػ ٝيؾطٔب اظ يزضرٝ ثبالتط بٖ،يٚ زض پب قٛز ئ يفطز ٗيث يٞب ٚ قجىٝ سياػتٕبز، ضٚاثظ رس زبزيٕٞىبضا٘ٝ ثبػج ا ٙسيفطآ

ضا زض رٟت  يكتطيث يطيپص ٚ ثب ا٘ؼغبف سيرس يٟ٘بزٞب ٕٞىبضا٘ٝ يعيض ثط٘بٔٝ ٙسي. فطاوٙس ئ تيتمٛ طيزضٌ ٍطاٖيثبظ ٗيضا زض ث يبؾيٚ ؾ
 ( Agger & Löfgren,2008:147. )آٚضز يوطثٗ ثٝ ٚرٛز ٔ قٟط وٓ ؼٝتٛؾ

ثٝ قٟط رّت وطزٜ ٚ  يتٛرٝ ضا ثٝ تٙٛع ثرك زٝيقسٜ اؾت، زض ٘ت ُئسضٖ تجس يبيقٟطٞب ثٝ ٞسف ٔكتطن ز٘ ساضيتٛؾؼٝ پب
 يثطا ، ربٔؼٝ ٚ التهبز.ظيؿت ظئح يؼٙيثب ؾٝ رٙجٝ زض اضتجبط اؾت،  ئفٟٛٔ يوٙس. تفىط انّ ئ زبزئرتّف تفىط ضا ا يٞب ٙٝيظٔ

 & Wang).ٚرٛز زاضز يقٟط يظ٘سٌ يٞب ٞب ٚ فطنت يػٌيثط ٚ كتطيث ٝيثٝ تى بظي، ٘يقٟط ساضيثٝ تٛؾؼٝ ٚ تٛؾؼٝ پب ييپبؾرٍٛ

Peng,2020:4) 
وٙٙسٜ زض  اظ ٘ظط ؾبظٔبٖ حفبظت اظ ٔحيظ ظيؿت رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ، آِٛزٌي ٞٛا ػجبضت اؾت اظ ٚرٛز ٚ پرف يه يب چٙس آِٛزٜ

ٞس. )قبٕٞحٕسي ٚ آٚض ثطاي ا٘ؿبٖ ٚ ؾبيط ٔٛرٛزات اؾت، تغييط ز وٝ ظيبٖ ٞٛاي آظاز ثٝ ٔمساض ٚ ٔستي وٝ ويفيت آٖ ضا ثٝ عٛضي
 زض ٞٛا ويفيت ؾبال٘ٝ ٞبي ٌعاضـ ٔغبثك .اؾت تطيٗ قٟطٞبي رٟبٖ لطاض ٌطفتٝ ( تٟطاٖ زض ضزيف يىي اظ آِٛز202:1399ٜٕٞىبضاٖ،

 ٘بؾبِٓ ؾبَ ؾْٛ يه اظ ثيف ٌصقتٝ زٞٝ زٚ عي تٟطاٖ ٞٛاي ويفيت ،(AQCC2) تٟطاٖ ٞٛاي ويفيت وٙتطَ قطوت تٛؾظ تٟطاٖ
زض٘تيزٝ، ثبتٛرٝ ثٝ ويفيت ٞٛاي قٟط، الظْ اؾت تساثيطي ا٘سيكيسٜ قٛز تب تٟطاٖ زض (  Shahbazi & etc,2019:1 .)اؾت قسٜ اػالْ

 ظيؿتي حطوت وٙس. ٔؿيط پبيساضي ٚ وبٞف احطات ٔٙفي ٔحيظ
ٛز. ثب تٛرٝ ثٝ ق وطثٗ، پطزاذتٝ ٔي يبثي ثٝ قٟط وٓ ضيعي ٕٞىبضا٘ٝ قٟط تٟطاٖ ثٝ ٔٙظٛض زؾت زض ايٗ پػٚٞف ثٝ ثطضؾي اِعأبت ثط٘بٔٝ

ظيؿتي ٚ ارتٕبػي وال٘كٟط تٟطاٖ، ايٗ قٟط ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛضز پػٚٞكي ا٘تربة قسٜ اؾت.  ثبتٛرٝ ثٝ ثؼس  ٔٛلؼيت ؾيبؾي، التهبزي، ٔحيظ
پيٛ٘سز. زض٘تيزٝ، ثبتٛرٝ ثٝ  ٞبي قٟطي زض آٖ ثٝ ٚلٛع ٔي ٌيطي ؾبظي ٚ تهٕيٓ ثبقس ٚ اوخط تهٕيٓ ؾيبؾي، تٟطاٖ پبيترت وكٛض ٔي

                                                      
1 .climate change 

2 .Air Quality Control Commission 
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ٞبي ٔكبضوت قٟطٚ٘سي ٚ ٕٞىبضي  ت ٚيػٜ آٖ، ايٗ قٟط ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛضز پػٚٞي ا٘تربة قسٜ اؾت تب ثب ثطضؾي ٚ تحّيُ قبذمٔٛلؼي
 ٞبي قٟطي اضائٝ قٛز. ؾبظي ؾبظٔب٘ي، ضاٞجطزٞبي ٔٙبؾت ثٝ ٔٙظٛض اضتمبي ٔكبضوت ٟ٘بزي ٚ قٟطٚ٘سي زض تهٕيٓ-ٟ٘بزي

چٟبض ثطاثط ِؽ آ٘زّؽ  جبًيقٛز، تمط ئ يطيا٘ساظٜ ٌ ىطٖٚيشضات وٕتط اظ زٜ ٔ ٛعيتٟطاٖ، وٝ ثب ق يٞٛا يآِٛزٌظيؿتي،  اظ ٘ظط ٔحيظ
زض ٚاضزات ٔٛاز  طاٖيا ييػسْ تٛا٘ب ُيثٝ زِ 2010زض ؾبَ  ستطيقس يٞبٓ يتحط ُيٞب ثٝ زِ يآِٛزٌ ٗياظ ا ياؾت. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ثطذ

 (Tahbaz,2016:950) قٛز، ثٛزٜ اؾت. يٚ اؾتفبزٜ ٔذٛزض عوٙٙسٜيؾٛذت تٕ سيتِٛ يطاثبالتط وٝ ث تيفيثب و يافعٚز٘
ٞبي پػٚٞف قٙبؾبيي ذٛاٞٙس  ٞب، ػسْ لغؼيت ٌصاضي آٖ ٞبي وٕي پػٚٞف ٚ اضظـ زض ايٗ پػٚٞف، زض اثتسا پؽ اظ تحّيُ قبذم

احطپصيطي، -ؼيتقٛز؛ ؾپؽ ثٝ وٕه ٔبتطيؽ ػسْ لغ ٞب اؾتفبزٜ ٔي ٔه ثطاي قٙبؾبيي ػسْ لغؼيت افعاض ٔيه قس. ثسيٗ ٔٙظٛض اظ ٘طْ
وطثٗ ٔٛضز اؾتفبزٜ  ثبيؿت زض ضٚ٘س تٛؾؼٝ تٟطا٘ي وٓ ٞبي ثحطا٘ي ٔي قٛ٘س. ايٗ ػسْ لغؼيت ٞبي ثحطا٘ي پػٚٞف ٔؼطفي ٔي ػسْ لغؼيت

تب قٛ٘س  افعاض ؾٙبضيٛٚيعاضز ٚاضز ٔي ٞبي ثحطا٘ي تؼطيف قسٜ ٚ زض ٘طْ لطاض ٌيط٘س. زض ازأٝ ضٚ٘س پػٚٞف، ٔتغيطٞبيي ثطاي ايٗ ػسْ لغؼيت
قٛز. ثٝ  افعاض، فطايٙس ؾٙبضيٛ٘ٛيؿي آغبظ ٔي ضٚي تٟطاٖ ثٝ زؾت آيس. ثٝ وٕه ؾٙبضيٛٞبي ثٝ زؾت آٔسٜ اظ ٘طْ ؾٙبضيٛٞبي احتٕبِي ٚ پيف

 ٔٙظٛض ثٝ تهٛيط وكيسٖ ثٟتط تٟطاٖ زض افك ظٔب٘ي ثّٙس ٔست، اظ ٔسَ زپؿيط ٘يع اؾتفبزٜ ذٛاٞس قس.

 هباًی ًظزی
فطز  )ٔحٕسػّيعازٜآيس. ؾطاؾط ز٘يب ثٝ حؿبة ٔي ٔحيغي لطٖ حبضط زض ت انّي ظيؿتالػٙٛاٖ يىي اظ ٔكى ٔطٚظٜ پسيسٜ تغييط الّيٓ ثٝا

 ُيرٟبٖ ضا تكى يذبو يٞبٗ يٞب وٕتط اظ پٙذ زضنس اظ ظٔ زاض٘س. آٖ ييٚٞٛا آة طاتييزض تغ ي٘مف ٟٕٔ قٟطٞب( 306:1399ٚ ٕٞىبضاٖ،
 يرٟب٘ يا ٌّرب٘ٝ يٌبظٞب سيزضنس اظ تِٛ 70ٚ  يا٘طغ يزضنس اظ ٔهطف رٟب٘ 70ٝ ٔٙبثغ اظ رّٕ كتطياؾت وٝ ث ربٗيزٞٙس، أب زض ا ئ

ظثبِٝ  سيوبٞف لبثُ تٛرٝ زض ٔهطف ٔٙبثغ ٚ تِٛ يثطا يبزيظ ُيحبَ، قٟطٞب پتب٘ؿ ٗيزض ػ .قٛ٘س ئ سيقٛ٘س ٚ ٔٛاز ظائس تِٛ ئهطف ٔ
   (Van der Heijden,2016:1)زاض٘س. 

زض . ٞؿتٙس سوطثٗياوؿ يز يٚ ٌبظٞب ئهطف ا٘طغ فيثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ٟٔٓ افعا ي،ا ٌّرب٘ٝ يظٞبٌب سيتِٛ ئٙجغ انّ ي،قٟط ي٘ٛاح
 يتب ثتٛاٖ ثٝ ؾٕت آظازؾبظ زٚ ٔمساض وطثٗ آظاز قسٜ ٚرٛز زاض يقٟط يٞب طؾبذتيظ يعطاح ،يقٟط يعيض ثط٘بٔٝ ٗيث ييافعا ٞٓ هيٚالغ 

ثط ا٘تكبض  يبزيظ طيتبح ٕبتيتهٕ ٗياؾت؛ ٚ ا ييٞبٓ يتهٕ طيٚ٘ساٖ تحت تبحآٖ ثط قٟط بٔسيوٕتط وطثٗ ضفت. احطات وطثٗ زض قٟطٞب ٚ پ
ٔٛحط  يقٟط يظ٘سٌ تيفيثط و ٞبٗ يا يزاضز. ٚ تٕبٔ يٚ٘مّ حُٕ يٞب ٚ ثرف يتزبض ،يزض ٔٙبعك ٔؿىٛ٘ يا ٌّرب٘ٝ يٌبظٞب

 (Zubelzu & Fernández,2016:61اؾت.)
ٞب ٚ  ؾجع، ثبؽ يٞب ، ؾمفا٘جٜٛ ؾجع يوٓ ٔهطف، ثب فضبٞب يتٛؾؼٝ قٟطٚ  آٔس پسيس 1990زٞٝ ؾجع زض اٚاذط  قٟطٌطايئفْٟٛ 

 ٗياقسٖ ٞؿتٙس.  ئطوع قٟط پؽ اظ نٙؼت يٙئٛرٛز ٚ ثبظآفط ئزسز ٔٙبعك قٟط يقىُ ٚ ٟٔٙسؾ طيي، ثٝ ز٘جبَ تغيقٟط يوكبٚضظ
قٟط  ٗيظ٘سٜ اؾت، وٝ ٔطثٛط ثٝ تؼبزَ ث يبٞ ؿٓياظ قٟطٞب ثٝ ػٙٛاٖ اضٌب٘ هئتبثِٛ سيز هيثط  ياؾت وٝ ٔجتٙ ٌطايياظ قٟط ي٘ٛع ذبن

 قىُ ٌطفتٝ، ساضيپب يثٝ قىّ يقٟط ظيقىُ ٔزسز ٔح طييثٝ ٔٙظٛض تغ ٗيؾجع ٕٞچٙ قٟطٌطايي .آٖ اؾت يٚ ٔٙبعك زاذّ
ضٚظا٘ٝ  يزاظٚ ؾجع زاض٘س، ٘ٛضپط يغئح ؿتيظ يٞب يياظ زاضا يا٘ٛاع ٔرتّف يقٟط يٞب ظي( قٟطٞب ٚ ٔحLehmann,2014:128اؾت.)

ؾجع ٚ  يٛاضٞبي٘هت ز ارتٕبػبت ٔحّي، يٞب ، ثبؽسيرس يٞب ، وبقت زضذتبٖ ٚ رٍُٙيضٚ بزٜيپ يطٞبئؿ چطاؽ زض ٘هت٘ظيط  يطقٟ
 & Beatley) .يٓقٛ ُيتجسؾجعتط  يقٟط يٞب ظيثٝ قٟطٞب ٚ ٔح قٛ٘س ثبػج ٔياؾت وٝ  يبزيظ يٞب اظ رّٕٝ ضٚـ يػٕٛز يٞب ثبؽ

Newman ,2013:3330) 
أطٚظ ٚ  يقٟطٞب يٞب زض ٔٛضز چبِف 1وطثٗ وٓ يقٟطٞبثبقس.  وطثٗ ٔي قٟطٌطايي ؾجع، تٛؾؼٝ قٟطٞبي وٓ يىي اظ اضوبٖ انّي

ذٛز ضا وبٞف زٞٙس.  يا ٌّرب٘ٝ يا٘تكبض ٌبظٞب يعٛض رس حبَ ثٝ ٗيتط قٛ٘س ٚ زض ػ تب قٟطٞب پبن ٓيا٘زبْ زٞ سيچٝ وٝ ثب فطزا اؾت ٚ آٖ
ٔب ٞؿتٙس  يالتهبز يٞب لسضت قٟطٞباؾت.  يقٟط يساضيپب يثّٙس ٔست ثطا يؿتٕيؾ طاتييتغ يٚ ارطا سٖيزض ٔٛضز ٘حٜٛ اِٟبْ ثرك ٗيا

 يانغالح چتط هي، ثّىٝ ؿتي٘ ٔكرمٔفْٟٛ  هي "وطثٗ قٟط وٓ"انغالح  ثبقٙس. يٚ قَٕٛ ارتٕبػ ئِٛس حطٚت، ٘ٛآٚض تٛا٘ٙس يٚ ٔ
                                                      
1 .Low carbon city 
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 يٞب بؼيضا زض ٔم يقٟط ساضيتٛؾؼٝ پب يٞب ياظ تئٛض يّفٚ اقىبَ ٔرت طزيٌ يزضثطٔ ساضيپب قٟط يضا ثطا ئرتّف يىطزٞبياؾت وٝ ضٚ
 ئهطف ٚ ٔرتّظ ٞؿتٙس وٝ ثٝ عٛض لبثُ تٛرٟ وٓ يوطثٗ قٟطٞب وٓ يثٝ عٛض ذالنٝ، قٟطٞب وٙس. يرٕغ ٔ ٝٔرتّف ٚ ٔتٙبؾت ثب ٔحّ

ثب ٞسف  يارتٕبػ ؾبذت قٟط ٚ تٛؾؼٝ يوطثٗ، اٍِٛ قٟط وٓ هيزض  (Lehmann,2014:47) ا٘س. ٔهطف وطثٗ ذٛز ضا وبٞف زازٜ
ضٚي  ضاٞجطزٞبي پيف .قٛز يٞب ا٘زبْ ٔ آٖ يظ٘سٌ يوّ تيفيذغط زض و زبزيٚ ضفتبض ؾبوٙبٖ، ثسٖٚ ا سيػمب طييوبٞف ا٘تكبض وطثٗ ٚ تغ

  (Baeumler & etc,2012:65) ثبقس: وطثٗ ثٝ قطح ظيط ٔي يبثي ثٝ قٟط وٓ ضيعاٖ قٟطي ثطاي زؾت ثط٘بٔٝ
ضا  يكتطيفكطزٜ تطاوٓ ث ياؾت. قٟطٞب يوطثٗ ضطٚض وٓي تٛؾؼٝ قٟط يفكطزٜ ٚ زض زؾتطؼ ثطا يقٟطٞب: فكطزٜ ياضتمب فطْ قٟط

ٚ  ،ٞٛا يٚ آِٛزٌ يا ٌّرب٘ٝ ي، وبٞف ا٘تكبض ٌبظٞب ؾبذتٕبٖ يا٘طغ ئٙزط ثٝ وبٞف ؾفط ٚ تمبضب تٛا٘س يوٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ٔ وٙٙس ئ زبزيا
 قٛز. بئعا طيؾب

وطثٗ، ثٝ  يثرف ثب آظازؾبظ ٗي. ازٞس ئ ُيضا تكى يرٟب٘ سوطثٗياوؿ زي ا٘تكبض اظ ٪23ٚ٘مُ  حُٕ :وطثٗ وٓ يٚ٘مُ قٟط اضتمب حُٕ
اظ قٟطٞب زض  يبضيثؿ ٗي. ثٙبثطاسيآ يٚرٛز ٔ ثٝ ٗيٚ٘مُ زض ٔٙبعك قٟط٘ك حُٕ يٚ تمبضب يقره ٝي٘مّ ُياؾتفبزٜ اظ ٚؾب فيافعا ُيزِ

وٝ وبضآٔستط ٚ  ٚرٛز زاضز يا احجبت قسٜ يٞب ٙٝيأب ٌع وٙٙس، يثٗ ضا زض رٛ آظاز ٔوط يا ٙسٜيفعاثٝ عٛض  هياظزحبْ تطاف ُيؾطاؾط رٟبٖ ثٝ زِ
 ضا ثٟجٛز ثركس. يا٘طغ تيأٙ ،يّيفؿ يٞب ثٝ ؾٛذت يثب وبٞف ٚاثؿتٍ تٛا٘س يوطثٗ ٔ ٚ٘مُ وٓ حُٕ يٞب طؾبذتيٞؿتٙس. ظ ساضيپب

ٞب ؾتٖٛ  اوخط قٟطٞب، وبضآٔستط ؾبذتٗ ؾبذتٕبٖ يثطا ي:حّپبن ٔ يٚ ٔٙبثغ ا٘طغ يؾبظ زض ؾبذتٕبٖ ياظ ا٘طغ ٙٝياؾتفبزٜ ثٟ ياضتمب
 يبضيوٝ زض ثؿ يؾٟٕ قٛ٘س، يضا قبُٔ ٔ يرٟب٘ ياظ ٔهطف ا٘طغ 30ٞب حسٚز % وطثٗ ذٛاٞس ثٛز. ؾبذتٕبٖ تٛؾؼٝ وٓ يٞط اؾتطاتػ يانّ

ضؾب٘ي ٚ آٔٛظـ  ، اعالعِٚتز تيتحت حٕب يا٘طغ يٚض ثٛزرٝ ثٟطٜ ٞبي ثط٘بٔٝاؾت.  ىتط٘عزي ٪40ثٝ  بفتٝيتٛؾؼٝ  ياظ وكٛضٞب
 ثبقس. ٌصاضي ا٘طغي ٚ ٘ظبضت ثط ٔهطف اظ ضاٞىبضٞبي ايٗ ثرف ٔي قٟطٚ٘سي، انالح ليٕت

 يؾبظٓ يتهٕ بيٕٞىبضا٘ٝ  يعيض ثط٘بٔٝ ،قٛز ئ )تٛؾؼٝ پبيساض قٟطي(ٔٙبفغ فيوٝ ثبػج افعا ئكبضوت ػٕٛٔ ئتبذط ثطا ىطزيضٚ هي
 يعيض . ثط٘بٔٝوٙس يٚاٌصاض ٔ ٘فؼبٖ يضا ثٝ ش ٓئؿتم يعيض ثط٘بٔٝ تياؾت وٝ ٔؿئِٛ ٗيٕٞىبضا٘ٝ ا يعيض ثطرؿتٝ ثط٘بٔٝ يػٌئكتطن اؾت. ٚ

 ،يعزاضيذ آة يعيض ثط٘بٔٝ ٗ،يرٍُٙ ٚ ظٔ يوبضثط يعيض اضرح زض ثط٘بٔٝ يعيض ثط٘بٔٝ ياٍِٛ هي اٖثٝ ػٙٛ يٕٞىبضا٘ٝ اوٖٙٛ ثٝ عٛض ضؾٕ
 (Gunton & Day,2003:6اؾت. ) اتربش قسٜ يقٟط يعيض ٔمطضات ٚ ثط٘بٔٝ يطيٌٓ يتهٕ

 يفىط ،يارتٕبػ ٝياظ ؾطٔب يزضرٝ ثبالتط بٖ،يٚ زض پب قٛز ئ يفطز ٗيث يٞب ٚ قجىٝ سياػتٕبز، ضٚاثظ رس زبزيٕٞىبضا٘ٝ ثبػج ا ٙسيفطآ
ضا ثٝ ٚرٛز  يكتطيث يطيپص ٚ ثب ا٘ؼغبف سيرس يٕٞىبضا٘ٝ ٟ٘بزٞب يعيض ثط٘بٔٝ ٙسي. فطاوٙس ئ تيتمٛ طيزضٌ ٍطاٖيثبظ ٗيضا زض ث يبؾيٚ ؾ

ثط ٌفتٕبٖ  1980زٞٝ  ُيٕٞىبضا٘ٝ اظ اٚا يعيض ثط٘بٔٝ بي ياضتجبع يعيض ٘ٛظٟٛض ثط٘بٔٝ ي( اAgger  & Löfgren,2008:147ٍِٛ. )آٚضز ئ
ثؼس  3زض  تٛا٘س يٕٞىبضا٘ٝ ٔ يعيض ثط٘بٔٝ يٞب ( قبذمAllmendinger & Tewdwr-Jones ,2005:221حبوٓ قسٜ اؾت ) ي٘ظط

 (Simatupang & Sridharan ,2005:40-50)ٔغطح قٛز: 
 اعالػبت  يٌصاض ثٝ اقتطان -
  ٓيزض تهٕ يؾبظ ٕٞبًٞٙ -
 يميتطاظ تكٛ -

 تيفيو ٚ ؾغح ياضتمب ثٝ ٔؼغٛف تٛؾؼٝ انغالحثبقس.  ٞسف ٟ٘بيي پػٚٞف، ٔحمك ؾبذتٗ انَٛ تٛؾؼٝ پبيساض زض قٟط تٟطاٖ ٔي
 تٛؾؼٝ تيتطت ٗيا ثٝ. زاضز ثكط يٞب ٘ؿُ عَٛ زض ٙسيفطآ ٗيا اؾتٕطاض ثٝ اقبضٜ آٖ يساضيپب ٚ اؾت ربٔؼٝ يػٕٛٔ ضفبٜ ثٟجٛز ٚ افطاز يظ٘سٌ

 ايٗ ٚالغ زض اؾت، قسٜ آغبظ ٔحيغي ظيؿت ا٘مالة وٝ اؾت زٞٝ ؾٝ تمطيجبً .طزيٌ ئ ثط زض ضا ثكط يظ٘سٌ اثؼبز ٚ ٞب رٙجٝ يٝ يوّ ساض،يپب
 ٞبآٖ اظ تّفيمي يب ارتٕبػي يب ٔحيغي ظيؿت التهبزي، ٞبي ضٞيبفت ثط اضپبيس تٛؾؼٝ فيتؼبض. پيٛؾت ٚلٛع ث1960ٝ زٞٝ زض ا٘مالة
وطثٗ ضا زض قٟطٞبي ذٛز پيبزٜ  قٛز وٝ انَٛ وٓ زض ازأٝ ثٝ ٔؼطفي قٟطٞبيي پطزاذتٝ ٔي (Lehmann,2014:53). اؾت ٔتٕطوع

 پطزاظز. ثٝ تكطيح ايٗ قٟطٞب ٔي 1ا٘س. رسَٚ  وطزٜ
 
 



  213 وطثٗ زض وال٘كٟط تٟطاٖ ثٝ قٟط وٓ يبثي ٕٞىبضا٘ٝ ثٝ ٔٙظٛض زؾت يعيض ثط٘بٔٝ بفتيضٞ

 

 ُ در پضٍّص در ارتباط با کزبي کنّای پزداختِ ضذ (. ًو1ًَِجذٍل )

 قيٜٛ ٔحمك قسٖ ٔؼطفي پطٚغٜ قٟطٞب

 2050لبٖ٘ٛ ا٘تمبَ ا٘طغي  ثطِيٗ، إِٓبٖ

ٞب، ازاضات، ٔٛؾؿبت زِٚتي، قٟطٚ٘ساٖ ٚ  ٞب، ا٘زٕٗ ٞبيي ثب ا٘طغي وبضا، ٕٞىبضي قطوت ٘ٛظايي قٟطي، تٛؾؼٝ ؾبذتٕبٖ

 Federal ministry for the environment, nature conservation and )ا٘زٕٗ تٛؾؼٝ

nuclear safety,2016:8) 

 وپٟٙبي
ؾبَ  C40ثط٘بٔٝ الّيٕي 

 : قٟط ؾجع2025

( Whiteman & etc,2011:252) ػٕٛٔي ٚ٘مُ ؾٛاضي، اؾتفبزٜ اظ پُٙ ذٛضقيسي،تٛؾؼٝ حُٕ اضتمب زٚچطذٝ

(Jensen & Baykal,2018:8) 

 نفط-ثط٘بٔٝ وطثٗ پٛضتّٙس

ٌصاضي وطثٗ، ثبظيبفت  ٞبي ذٛضقيسي، ليٕت ٚؾبظ ؾجع، ثبْ تطاوٓ قٟطي ٔٙبؾت ٚ ؾبذتػٕٛٔي،  ٚ٘مُ تٛؾؼٝ حُٕ

 Office of Sustainable Development,2015:8( )Bureau of planning)ضبيؼبت، آٔٛظـ

and sustainability,2019:5) 

 ز.ٌطز اضائٝ ٔي 1زض ازأٝ، ثبتٛرٝ ثٝ ٔجب٘ي ٘ظطي ٚ ٞسف پػٚٞف، ٔسَ ٔفٟٛٔي زض قىُ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 :هذل هفَْهی ٍ هعیارّای پضٍّص1ضکل 

 ّا  رٍش ّا ٍ دادُ
 ٗيچٖٛ تسٚ ئطاحّ ٙسيفطا هيٚ ثٝ نٛضت  قٛز ئغطح ٔ يرٟت حُ ٔكىُ قٟط زضثبقس وٝ  ٔي يا ضٚـ تٛؾؼٝضٚـ تحميك، 

زض ايٗ  .اؾتثٝ ٔٙظٛض تحمك اٞساف عطح  ىپبضچٝيؾبذتبض  هي ززبيا تئحتُٕ ٚ زض ٟ٘ب يٛٞبيزازٖ ؾٙبض ،يبثيٚ اضظ يعطح، ثطضؾ
ٞبي اِٚيٝ تسٚيٗ ٌطزيس. زض ازأٝ، ثب  ضيعي ٕٞىبضا٘ٝ، ٔتغيطٞب ٚ قبذم وطثٗ ٚ ثط٘بٔٝ ثرف، ثب ٔغبِؼٝ وتت ٚ ٔمبالت ٔطتجظ ثب قٟط وٓ

 ٙٝيزض ظٔ ظٞبي ٔرهٛل ثٝ ذٛز ضا ثٝ زؾت آٚضز٘س.ٌصاضي قس ٚ ٞطوساْ أتيب ٞب اضظـ ، ٔؼيبض ٚ قبذم1ثىبضٌيطي ٘طْ افعاض ؾٛپطزيؿيػٖ
 طز،يٌ يٞب ضا زض ٘ظط ٕ٘ آٖ يؾّؿّٝ ٔطاتج ُيٚرٛز زاقتٝ ثبقس، وٝ ضٚـ تحّ ييبضٞبئؼ ٗيث ٞب ي/ ٚاثؿتٍ طاتياٌط تأح ،يطيٌٓ ئؿئّٝ تهٕ
 يا قجىٝ ُيتحّ ٙسي، اؾتفبزٜ اظ فطأٛاضز ٗيقٛز وٝ وٕتط اظ حس ٔغّٛة ثبقس. زض ا يٕئسَ ٕٔىٗ اؾت ٔٙزط ثٝ تهٕ ٗياؾتفبزٜ اظ ا

                                                      
1 .super decision software 

 توسعه پایذار شهری

 های مختلف شهری همکاری نهادها در بخش

 عذالت اجتماعی

 کیفیت مطلوب محیط کالبذی

 ونقل شهری مطلوبیت حمل

 کربن شهرهای کم

شهرگرایی 

 بسس

 اجتماعی

 اقتصادی

 سیاسی

 زیست محیط

روای  حکم

 شایسته
 تعادل اکولوشیک

 کارایی اقتصادی
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ٚ  بضٞبئؼ تط كيٚ ٚظٖ زل ٓيضا ٔسَ وٙ يطيٌٓ يػٙبنط تهٕ ٗيٚ ثبظذٛضز ث ٞب يٚاثؿتٍ ٓيتٛا٘ ئسَ، ٔ ٗياؾت. ثب اؾتفبزٜ اظ ا تط بؾتٔٙ
 (Kadoić & etc,2017:3 ).ٓيضا ٔحبؾجٝ وٙ ٞب ٙٝيٌع يٚ رٟب٘ ئحّ يٞب تياِٚٛ

 هيأب زض تىٙ سيآ يذٛز ثسؾت ٔ يٞط ػٙهط زض ذٛقٝ ثبال تيثطاؾبؼ ضطة ؾبزٜ إٞ ييٚظٖ ٟ٘ب تحّيُ ؾّؿّٝ ٔطاتجيزض ٔسَ 
ػٙبنط ٔسَ  بٖئ يؾبذتبض ؾّؿّٝ ٔطاتج هيػٙبنط ثسؾت ذٛاٞس آٔس. اٌط زض  ييحس ٚظٖ ٟ٘ب ؽيثب ٔحبؾجٝ ؾٛپطٔبتط اي تحّيُ قجىٝ

 1پي اٖ ايٌصاضي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ ٔسَ  زض ايٗ اضظـ قٛز. يِت قجىٝ ٔثٝ حب ُيتجس يضاثغٝ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس ٔسَ اظ حبِت ؾّؿّٝ ٔطاتج
ػٙبنط زض  طي. زض ٔٛضز اَٚ تأحيٚ زضٚ٘ يطٚ٘يزٚ ٘ٛع اؾت: ث يطٌصاضيتبحٞبي ٞسف، ٔؼيبض ٚ قبذم تسٚيٗ ٌطزيس.  ا٘زبْ قسٜ اؾت، ذٛقٝ

 يٌطٜٚ ثط ضٚ هيػٙبنط  طيتأح ،يزضٚ٘ طي. زض تأحقٛز ئ ؿٝيوٙتطَ ٔمب بضيثب تٛرٝ ثٝ ٔؼ ٍطيذٛقٝ ز هيذٛقٝ ثط ػٙبنط ٔٛرٛز زض  هي
ٞبيي وٝ زض ٞط ذٛقٝ لطاض ٌطفتٝ  ثب ٔمبيؿٝ ٔؼيبضٞب ثب يىسيٍط ٚ ؾپؽ قبذم (Saaty & Vargas,2013:6 ). .قٛز ئ ؿٝئمب هيٞط 

ظثيٙي لطاض ٌطفتٝ اؾت. تٕبٔي ثٛز٘س، أتيبظ ٞط قبذم ثٝ زؾت آٔس. الظْ ثٝ شوط اؾت زضؾتي ايٗ اضظيبثي تٛؾظ زضنس ٘بؾبظٌبضي ٔٛضز ثب
 زٞس. ايٗ أتيبظزٞي ضا ٘كبٖ ٔي 2ا٘س. رسَٚ  ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ 0.1ٞب ٔمساضي وٕتط اظ  ذٛقٝ

 ّای پضٍّص (. هعیارّا ٍ ضاخص2جذٍل)

 قبذم
ي ٘بؾبظٌبض

(<0.1) 
 بضئؼ بضئؼ بظيأت

  (Langhelle,2000:296)يارتٕبػ ػساِت 0.05 0.06 (Ohshita & etc,2017)يقٟط تيرٕؼ

 (Bojnec & Papler,2011:355)يالتهبز ييوبضا 0.05 0.16 (Tan & etc,2015)يضقس التهبز ٘طخ

 & Zhang)(Ohshita & etc,2017)ؾجع ٚ ثبظ يفضب ؾٟٓ

Y,2016) 
 (Linnerud & Holden,2016:306)هياوِٛٛغ تؼبزَ 0.32 0.08

 & Stimson)يٚ زِٚت ئكبضوت ثرف ذهٛن عاٖئ

etc,2009) 
 (Ramzy & etc,2019:130) ؿتٝيقب ييضٚا حىٓ 0.18 0.06

 (Ohshita & etc,2017)يضٚظا٘ٝ قٟط ئتطٚ اظ ؾفطٞب ؾٟٓ
0.09 0.09 

 & Mosaberpanah)يٚ٘مُ قٟط حُٕ تئغّٛث

Khales,2013:444) 

 (Mella & Gazzola,2015:545)يوبِجس ظئغّٛة ٔح تيفيو 0.09 0.06 (Lehmann ,2014)(Zhang & Y,2016)ياذتالط وبضثط

ضٚايي  تطيٗ ٔؼيبضٞبي پػٚٞف ثٝ تطتيت ثبالتطيٗ أتيبظٞبيي وٝ وؿت وطز٘س ثٝ تطتيت قبُٔ تؼبزَ اوِٛٛغيه، حىٓ زض ازأٝ، ٟٔٓ
ثبقس. ثب تٛرٝ  ٚ٘مُ قٟطي، ويفيت ٔغّٛة ٔحيظ وبِجسي ٚ ػساِت ارتٕبػي ٔي قبيؿتٝ، وبضايي التهبزي، وبضايي ا٘طغي، ٔغّٛثيت حُٕ

ثبقس، زٚ ٔؼيبض تؼبزَ اوِٛٛغيىي ٚ  ضيعي ٕٞىبضا٘ٝ ٔي ؾبظي انَٛ ثط٘بٔٝ وطثٗ ٚ پيبزٜ ٝ اٞساف انّي پػٚٞف وٝ قبُٔ تٟطاٖ وٓث
 ثبقٙس.  ضٚايي قبيؿتٝ ثؿيبضٔٛضز تٛرٝ پػٚٞكٍط ٔي حىٓ

 تجشیِ ٍ تحلیل
ثبقٙس؛  ٞب ويفي ٔي طذي اظ ايٗ قبذمقٛز. الظْ ثٝ شوط اؾت ث ٞبي پػٚٞف پطزاذتٝ ٔي زض ايٗ ثرف، اثتسا ثٝ تحّيُ قبذم

ٞبي ٔطثٛعٝ نٛضت ٌطفتٝ اؾت.  ٞبيي ثب وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔترههبٖ زض حٛظٜ يبثي ثٝ تحّيّي ٞسفٕٙس، ٔهبحجٝ زض٘تيزٝ ثٝ ٔٙظٛض زؾت
 لطاض زازٜ قسٜ اؾت. 3ِيؿت ٔترههيٗ زض رسَٚ 

 ضًَذُ (. لیست هتخصصیي هصاحب3ِجذٍل)

 ٞبٜ تؼساز ٔهبحجٝ قٛ٘س ؾبظٔبٖ ٔطثٛعٝ

 ٘فط 2 قٟطزاضي تٟطاٖ

 ٘فط 1 ٞب ٚ فضبي ؾجع قٟط تٟطاٖ ؾبظٔبٖ پبضن

 ٘فط 8 ي(عيض ٔٙبثغ ٚ ثط٘بٔٝ ت،يطئؼبٚ٘ت تٛؾؼٝ ٔسٚظاضت ثٟساقت)

 ٘فط 4 ي(ٚ قٟطؾبظ ئؼبٚ٘ت ٔؼٕبضٚظاضت ضاٜ ٚ قٟطؾبظي)

 ٘فط 4 اؾتبٖ تٟطاٖ يازاضٜ وُ ٞٛاقٙبؾ

 فط٘ 2 ظيؿت تٟطاٖ ؾبظٔبٖ حفبظت اظ ٔحيظ

                                                      
1 .ANP model 
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ٞبي پػٚٞف ثٛزٜ اؾت، ٘ظطات وبضقٙبؾبٖ ثٝ نٛضت عيفي اظ ثيكتطيٗ تب وٕتطيٗ  ٞبيي وٝ ثطٔجٙبي قبذم ثب اؾتٙبز ثٝ پطؾف
ثٙسٜ ٌطزيس ٚ ٔمبيؿٝ ٚ اضتجبط ٔؼيبضٞب ٚ ظيطٔؼيبضٞب ثط اؾبؼ ٘ظطات ٔترههيٗ  افعاض ؾٛپطزيؿيػٖ زؾتٝ اضتجبط ٚ تبحيطٌصاضي زض ٘طْ

 نٛضت ٌطفت. 
 قٛز. ٞب پطزاذتٝ ٔي ٝ تحّيُ قبذمزض ازأٝ ث

 جوعیت ضْزی 

ثٛزٜ اؾت. ثط اؾبؼ اعالػبت  يبضيذٛـ تحٛالت ثؿ ٔٙبعك وكٛض زؾت طيٌصقتٝ ٕٞب٘ٙس ؾب يٞب اؾتبٖ تٟطاٖ زض زٞٝ تيرٕؼ
تٝ زاق تي٘فط رٕؼ 13267637، اؾتبٖ تٟطاٖ ٔؼبزَ 1395٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ ؾبَ  يػٕٛٔ يؾطقٕبض يؼٙيوكٛض  يػٕٛٔ يؾطقٕبض ٗيآذط

وكٛض( ضا زاقتٝ ٚ اظ ٘ظط تؼساز وُ  تيزضنس اظ رٕؼ 16٫59زضنس ) 16اظ  فيث ياؾتبٖ ؾٟٕ ٗيثب آٔبض وُ وكٛض، ا ؿٝياؾت. زض ٔمب
زضنس)  21اظ  فيث ي٘فط ثٛزٜ وٝ ؾٟٕ 12452230اؾتبٖ تٟطاٖ زض ؾبَ ٔعثٛض  يقٟط تي. رٕؼثبقس ياؾتبٖ اَٚ وكٛض ٔ ت،يرٕؼ

وكٛض ضا  يٞب اؾتبٖ ٗيزض ث يقٟط تيرٕؼ ٗيكتطياؾتبٖ تٟطاٖ ث ٍط،يثبقس. ثٝ ػجبضت ز يض( ٔوكٛ يقٟط تيزضنس اظ رٕؼ 21٫05
ثيكتطيٗ ؾٟٓ اظ رٕؼيت قٟط تٟطاٖ  5ٚ  4( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت، ٔٙبعك 2ٌٛ٘ٝ وٝ زض قىُ) زض قٟط تٟطاٖ ٘يع، ٕٞبٖ آٔبض(ٔطوع (زاضز.

ا٘س. ثب افعايف رٕؼيت قٟطي، ؾفطٞبي  ي اظ رٕؼيت ضا زض ذٛز ربي زازٜؾٟٓ ثبالي 15ٚ  2ا٘س. ؾپؽ ٔٙبعك  ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ
ثيكتط ٔٙزط ثٝ تِٛيس  ٔحـهٛالت ،رٕؼيت ثيكتط ٘يبظٔٙس غصاي ثيـكتط اؾـتقٛز.  ضٚظا٘ٝ قٟطي افعايف يبفتٝ ٚ آِٛزٌي ٞٛا تكسيس ٔي

 .قٛز ٔي٘طغي ٚ ٔهطف ؾطيغ ٔٙبثغ ا٘طغي افعايف تمبضبي أٙزط ثٝ  ثيكتط ٚ ايزبز ٔكبغُ ثيكتط اؾت. ٘تيزٝ ايـٗ ظ٘زيـطٜ
 
 
 

 

 

 

 

 گاًِ تْزاى22(. جوعیت هٌاطق 2ضکل)

 (32:1395)ؾبِٙبٔٝ آٔبضي قٟط تٟطاٖ، ٔٙجغ:

 ًزخ رضذ اقتصادی

٘طخ  وٝ ييرب . اظ آٖثبقس يضٚظا٘ٝ ثٝ ٔٙظٛض ضفتٗ ثٝ ٔحُ وبض ٔ يقٟط يؾفطٞب يتٟطاٖ، حزٓ ثبال يٞٛا ياظ ٔجبحج ٟٔٓ آِٛزٌ يىي
 يقغّ بفتٗئٟبرطت ثٝ تٟطاٖ ٚ  يافطاز ثطا عٜياٍ٘ ثبقس، ي% 89.5ٔ يؼٙيثطاثط ثب ٘طخ اقتغبَ وُ وكٛض  جبي% تمط89.3َ زض تٟطاٖ ثب اقتغب

ثط  زٝيزض٘ت بثس؛ي ئ فيافعا يضٚظا٘ٝ قٟط يٚ ثٝ تجغ آٖ ؾفطٞب فيافعا يقٟط تئٟبرطت، رٕؼ فيٚ ثب افعا قٛز ئ كتطئٙبؾت ث
زض وُ  يثب ٘طخ ٔكبضوت التهبز جبي%( تمط39.8زض تٟطاٖ) ي٘طخ ٔكبضوت التهبز ٍطيعطف ز اظ. قٛز يعٚزٜ ٔٞٛا اف يآِٛزٌ عاٖئ

ضا زض رٟت حطوت ثٝ  يالتهبز يٞب ٚ ٔكبضوت يٕٞىبض تٛاٖ ياؾت وٝ ٔ ٗيا بٍ٘طيث ئكبضوت التهبز ٗي%( ثطاثط اؾت. ا40.8وكٛض)
 تٛاٖ ئ ثبقس، يوكٛض ثبالتط ٔ يقٟطٞب ٍطيثب ز ؿٝئمب زض عيزض تٟطاٖ ٘ يىبضيچٖٛ ٘طخ ث ٗيؾٕت ٔكبغُ ؾجع ثىبض ٌطفت. ٕٞچٙ

 (3قىُ وطثٗ حطوت وطز.) تٟطاٖ وٓ يتط وطز تب ثتٛاٖ زض ضاؾتب ٚ اقتغبَ ؾجع ضا زض تٟطاٖ ٌؿتطزٜ يزٚضوبض يٞب فطنت
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 (. بزرسی اضتغال در تْزاى3ضکل)

 اظ ٔطوع آٔبض ٔٙتذ يٞب زازٜ ٔٙجغ:

 
 ای سبش ٍ باسسْن فض

ثٝ تطتيت ثيكتطيٗ  22ٚ  15، 4،1زٞس. عجك تهٛيط، ٔٙبعك  ٌب٘ٝ تٟطاٖ ضا ٘كبٖ ٔي22ٞبي ػٕٛٔي ٔٙبعك  ( ٚؾؼت پبضن4قىُ)
ٔؿبحت ضا اظ ٘ظط پبضن ٚ فضبي ؾجع ػٕٛٔي زاض٘س. أب ٔٙبعمي ٕٞچٖٛ ٔطوع قٟط تٟطاٖ، ٔؿبحت ثؿيبض وٕي ٘ؿجت ثٝ ثميٝ ٔٙبعك 

قٛز.  ٞبي ازاضي تزبضي لطاض زاضز ٚ ضٚظا٘ٝ ثبض تطافيىي ظيبزي ضا ٔتحُٕ ٔي ت وٝ زض ايٗ ٔٙغمٝ، تٕطوع وبضثطيزاضز؛ ايٗ زض حبِي اؾ
ٞبي ػٕٛٔي ٘بٔتٙبؾت ثبقس،  قٛز. اظ عطف زيٍط، ٞطچٝ تٛظيغ فضبي ؾجع ٚ پبضن ٕٞيٗ ػٛأُ ٔٙزط ثٝ آِٛزٌي ٞٛاي ايٗ ٔٙغمٝ ٔي

وٙٙس. زض  طٚ٘ساٖ ثطاي ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت ذٛز، ػٕٛٔب فضبٞبي ثبظ ٚ ؾجع ضا ا٘تربة ٔييبثس؛ ظيطا قٟ ؾفطٞبي زضٖٚ قٟطي افعايف ٔي
 يبثس. ٘تيزٝ افعايف ؾفطٞبي قٟطي، تطافيه افعايف ٚ ثٝ تجغ آِٛزٌي افعايف ٔي

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ّای عوَهی در تْزاى (. ٍسعت پارک4ضکل)

 (8:1395ٔٙجغ :)ؾبِٙبٔٝ آٔبضي قٟط تٟطاٖ،

 

 صَصی ٍ دٍلتیهیشاى هطارکت بخص خ

ٔؼٕٛال ثٝ  يقٟط يٟ٘بزٞب ي، ٕٞىبضٞبي ٔرتّف قٟطي نٛضت ٌطفتٝ اؾت اي وٝ ثب ؾبظٔبٖ ٚ ٔهبحجٝ عجك ٘ظطات وبضقٙبؾب٘ٝ
رب وٝ  زاض٘س ٚ اظ آٖ ئحسٚز بضاتيرّؿبت وبضقٙبؾبٖ اذت ٗيأب زض ا طز،يٌ يٚ ٔكبضوت نٛضت ٔ يكيا٘س رّؿبت ٞٓ ينٛضت ثطٌعاض

اؾت تب اظ  ٗيزض رٟت ا كتطيث ٞب ي٘ظط وبضقٙبؾبٖ، ٕٞىبض اظ قٛز. تط فيتٛؾؼٝ ضؼ قٛز ئٛرت ٔ ط٘س،يٌ ئ ٓيتهٕ يا طٜيٟ٘بزٞب رع
 ٍطيىسيثب يٚ ذهٛن يوٝ ثرف زِٚت ي. زض رّؿبتؿتي٘ تيزض رٟت ثٟجٛز ٚضؼ ٞب يٕٞىبض ٗيٚ ػٕال ا ٌطفتٝ قٛز بظيأت ٞب يقٟطزاض
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وٝ  يياظ ٟ٘بزٞب .قٛز يٕ٘ سٜئكبضوت ز يباضتم يثٝ ٔؼٙب يكيا٘س ٚ ٞٓ افتس ياتفبق ٔ ب٘ىبضٕيپ ٗييثٝ ٔٙظٛض تؼ ينطفب ضٚاَ ازاض ٌصاض٘س، ئ
 ،ئحّ يقٛضاٞب ٞب، ياؾتب٘ساض ،ئٙظط قٟط يجبؾبظيؾبظٔبٖ ظ ،يقٟطزاض ُياظ لج ييزاض٘س، ٟ٘بزٞب ئكبضوت ضا ثب ثرف ذهٛن ٗيكتطيث

ضا ثٝ  يقٟط يٞب عطح ٚ پطٚغٜ تٛاٖ ئ يٚ ذهٛن يثرف زِٚت كتطيوت ثٞؿتٙس. ثٝ ٔٙظٛض ٔكبض يٚ٘مّ زٚاْ ٚ ؾبظٔبٖ حُٕ يٞب ٌطٜٚ
 يٟيعطح تٛر يٞب زاضا پطٚغٜ يتٕبٔ وٝٗ يتط اظ ٕٞٝ ا وطز ٚ ٟٔٓ زبزيٚ وبضٌطٜٚ ٔكتطن ا يكيا٘س ٚاٌصاض وطز، رّؿبت ٞٓ يثرف ذهٛن

 ٞب يٕٞىبض غيزض رٟت تؿط يثطزٖ ٔٙبلكبت ٔبِ ٗيٚ اظ ث يازاض يٞب يطاؾحصف ثطٚو ٔؿبئُ، ٗيٚالغ قٛ٘س. زض وٙبض ا سيثبقٙس تب ثتٛا٘ٙس ٔف
 ٔٙبؾت ثبقس. بضئكبضوت ثؿ فيزض رٟت افعا تٛا٘س ئ

 یرٍساًِ ضْز یسْن هتزٍ اس سفزّا

ٟٔٙسؾبٖ ) لطاض ٌطفتٝ اؾت. يا٘زبْ قسٜ ؾبال٘ٝ ٔتطٚ ٔٛضز ثطضؾ ي( ؾفطٞب1397تب  1377ؾبِٝ) ؿتيثبظٜ ث هيزض ( 5قىُ)عجك 
ضقس  ٗيثٝ ثؼس، ا 1394وطزٜ اؾت. اِجتٝ اظ ؾبَ  سايپ فيا٘زبْ قسٜ افعا يٞب تؼساز ؾفطٞب ؾبَ ٗيزض ا (26:1398،ؿتططٌئكبٚض پبضؼ ٔؿ

زٞٙسٜ اؾتمجبَ  افعٚزٜ اؾت. ٞطچٝ تؼساز ؾفطٞب ثبالتط ضٚز ٘كبٖ سٜا٘زبْ ق يثٛزٜ اؾت أب ٕٞچٙبٖ ثط تؼساز ؾفطٞب يزيثٝ نٛضت تسض
ضا وبٞف ٚ  يقره ياؾتفبزٜ اظ ذٛزضٚ عاٖي٘بٌٚبٖ، ٔ ٗيا تيثب تمٛ تٛاٖ يحبَ، ٔ ٗي. زض ػثبقس يقٟطٚ٘ساٖ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ٔتطٚ ٔ
 ؾٛق زاز. يٚ٘مُ ػٕٛٔ قٟطٚ٘ساٖ ضا ثٝ اؾتفبزٜ اظ حُٕ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 (. سفزّای اًجام ضذُ ساالًِ هتز5ٍضکل)
 (26:1398،طٌؿتطئٟٙسؾبٖ ٔكبٚض پبضؼ ٔؿٔٙجغ:)

 یاختالط کاربز

ؾجع زض ثرف  يعٛض وٝ زض ٘مكٝ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت، ػٕسٜ فضب . ٕٞبٖزٞس يقٟط تٟطاٖ ضا ٘كبٖ ٔ ياضاض يوبضثط٘مكٝ  (6قىُ)
 يانّ ُياظ زال يىيوٝ  ييرب زاض٘س. اظ آٖ يؾجع ٚ ثبظ ٔحسٚز يقٟط فضب ئطوع يٞب ا٘س. ثرف قٟط پطاوٙسٜ قسٜ يٚ غطث يقٕبَ قطل

 ،يٚ ازاض يتزبض يٞب تيتٕطوع فؼبِ ُيزض ٔطوع قٟط ثٝ زِ ثبقس، ئ ٙسٜيآال يٖ ا٘تكبض ٌبظٞبٚ ثٝ تجغ آ يقٟطضٚظا٘ٝ  هيٞٛا تطاف يآِٛزٌ
 ٗيا يٞٛا ،ئٙبعك ٔطوع ٗيؾجع ٚ ثبظ زض ا يوٕجٛز فضب زٝي. زض ٘تزٞس ئ يضا زض ذٛز رب يقٟط يػجٛض هياظ تطاف ييضٚظا٘ٝ حزٓ ثبال

 يزض ضٚظٞب بيٚ  ُيتؼغ بْيتب زض ا قٛز يؾجع ٚ ثبظ ٔٙزط ٔ يٞب ٘بٔتٙبؾت پٟٙٝ غيتٛظ ٗيا ٍط،يعطف ز اظ .ثبقس ئٙبعك ثٝ قست آِٛزٜ ٔ
 غيػسْ تٛظ زٝيزض٘ت ييرب ربثٝ ٗيقٟط ثبقس. ا يٚ قٕبَ قطل يثٝ ؾٕت ٔٙبعك غطث يقٟط يحيتفط ياظ ؾفطٞب ييٞفتٝ، حزٓ ثبال يب٘يپب

 هيثبقس، ضٚظا٘ٝ تطاف كتطيث يزض ٔٙبعك ٔطوع يٚ تزبض ياضاز يٞب يتٕطوع وبضثط ٞطچٝ .ثبقس يؾجع ٔ يٞب ٚ پٟٙٝ ئتٙبؾت ذسٔبت قٟط
 .قٛز ئ ٙسٜيآال يٚ ػالٜٚ ثط اتالف ٚلت قٟطٚ٘ساٖ، ٔٙزط ثٝ ا٘تكبض ٌبظٞب بثسي ئ فيافعا يقٟط

 
 
 



218  ٝ81ضيعي، قٕبضٜ ػّٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 تَسیع کاربزی ّا در تْزاى(. 6ضکل)

 ًتایج تحقیق

ضيعي قٟط تٟطاٖ زض رٟت حطوت ثٝ ؾٕت  قٛز وٝ زض ؾيؿتٓ ثط٘بٔٝ ٔيٞبيي پطزاذتٝ  زض ازأٝ فطايٙس پػٚٞف ثٝ ٔؼطفي ػسْ لغؼيت
ثيٙي تغييط زض ايٗ  ظيؿتي، ارتٕبػي، التهبزي ٚ ؾيبؾي ٞؿتٙس وٝ پيف ٞب ٘بقي اظ قطايظ ٔحيظ وطثٗ ٘مف زاضز. ايٗ ػسْ لغؼيت قٟط وٓ

قٛز. پؽ  ٞبي اِٚيٝ پػٚٞف پطزاذتٝ ٔي ْ لغؼيت( ثٝ ٔؼطفي ػس4ثبقس. زض رسَٚ) ٔؿبئُ زقٛاض ٚ ٘بٕٔىٗ اؾت ٚ تحت قطايظ ثيطٚ٘ي ٔي
قٛ٘س تب زض فطايٙس ؾٙبضيٍٛ٘بضي پػٚٞف ٔجٙب لطاض  ٞبي ٟ٘بيي ا٘تربة ٔي ، ػسْ لغؼيت1ٔه ٞب زض ٘طْ افعاض ٔيه اظ تحّيُ ايٗ ػسْ لغؼيت

 ٌيط٘س.

 ّای اٍلیِ پضٍّص (. عذم قطعیت4جذٍل)
 ٔٙبثغ ٔؼيبضٞب ٞب ػسْ لغؼيت

 اقتغبَ، ؾٟٓ نٙبيغ ؾٍٙيٗ ػسْ لغؼيت التهبزي 1
( National Research Council, & Climate Research 

Committee,2005:106(،)Dessai & van der Sluijs ,2007:45) 

 2قطايظ ٔحيغي 2
زض  يحجبت يث عاٖيٚ ٔ ي)وطٚ٘ب(٘بٔكرم ذبضر طاتييتغ

 ضٚوب وؿت ظئح
( Schneider & Kuntz-Duriseti,2002:60،) 

( Sinding & etc,1998:2( ،) Chen,2013:246( ،) Jangga & etc,2015:264) 

 (Melander & Tell,2014:109 ) ٞٛقٕٙسي قٟط، زٚضوبضي تىِٙٛٛغي 3

 (National Research Council, & Climate Research Committee,2005:106 ) يٙيقٟط٘كافعايف رٕؼيت،  3تغييطات رٕؼيتي 4

5 
 4ٞبي ؾيبؾي ػسْ لغؼيت

 4ؾيبؾي
ضيعي، ٔكبضوت ٚ ٕٞىبضي قٟطٚ٘ساٖ،  ؾيؿتٓ ثط٘بٔٝ
 ثركي ثٝ ٔطزْ ضؾب٘ي ٚ آٌبٞي اعالع

( Schneider & Kuntz-Duriseti,2002:8( ،) Luo,2017:129) 

 5ييٚٞٛا آة طاتييتغ 6
ؾبِي، تغييطات ٘بٌٟب٘ي  ٌطٔبيف رٟب٘ي، ؾيُ ٚ ذكه

 ٚٞٛايي آة
(Webster & etc,2003:296( ،)Aizebeokhai,2009:874( ،)Reisinger & etc,2010:1) 

7 
ػسْ لغؼيت ٘بٌٚبٖ 

 6ػٕٛٔي
 ٚ٘مُ ػٕٛٔي وٕيت ٚ ويفيت ؾيؿتٓ حُٕ

( Zhao & etc ,2019:3( ،) National Research Council, & Climate Research 

Committee,2005:106) 

 7ػسْ لغؼيت ؾبظٔب٘ي 8
ٞبي ؾبظٔب٘ي، ٘مف  ؾبظي ؾٟٓ ٘رجٍبٖ زض تهٕيٓ

 ٔطزْ ٟ٘بزٞبي  ؾبظٔبٖ
( Zandvoort & etc ,2019:250( ،) Melander & Tell,2014:107( ،) 

Madinda,2014:775) 

 (Soroudi & Amraee,2013:376( ،) Schneider & Kuntz-Duriseti,2002:54) ٔهطف ا٘طغي ػسْ لغؼيت ا٘طغي 9

 
                                                      
1 .Micmac 

2 . environmental conditions 
3 . demographic change 

4 . policy uncertainty 
5 Climate change uncertainty 

6 . Public transportation system uncertainty 
7 Organization uncertainty 
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ثي ٚ تحّيُ لطاض ٌطفت تب ٔيعاٖ احطٌصاضي ٚ احطپصيطي ٞبي ثطضؾي قسٜ ٔٛضز اضظيب ٔه، ػسْ لغؼيت افعاض ٔيه زض ازأٝ ثٝ وٕه ٘طْ
ٞبي  ػسْ لغؼيت زٞس. ٞبي ا٘تربثي پػٚٞف ضا ٘كبٖ ٔي (  ٚضؼيت ٟ٘بيي ػسْ  لغؼيت7قىُ) ٞب ٘ؿجت ثٝ يىسيٍط ثٝ زؾت آيس. آٖ

 ا٘س. ٞبيي ثب ثيكتطيٗ احطٌصاضي لطاض ٌطفتٝ ٚٞٛايي ٚ ؾبظٔب٘ي زض زؾتٝ ػسْ لغؼيت التهبزي، ؾيبؾي، آة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّای پضٍّص (. ارسش گذاری عذم قطعیت7ضکل)

 
( ٘كبٖ زازٜ 8ٌٛ٘ٝ وٝ قىُ) ػسْ لغؼيت تطؾيٓ ٌكت. ٕٞبٖ -ٞبي ثحطا٘ي، ٔبتطيؽ تبحيط ٕٞچٙيٗ ثٝ ٔٙظٛض قٙبذت ػسْ لغؼيت

ٕبَ ضا زض ايٗ پػٚٞف زاضز. پؽ ضيع ثيكتطيٗ احط ٚ احت ٔه ٚ تحّيُ ثط٘بٔٝ قسٜ اؾت، ػسْ لغؼيت التهبزي ثب وؿت أتيبظ ثبالتط زض ٔيه
ٚٞٛايي ٚ ؾبظٔب٘ي زض زؾتٝ ػسْ  اظ آٖ ػسْ لغؼيت ؾيبؾي ثيكتطيٗ احط ٚ احتٕبِي وٕتط اظ ػسْ لغؼيت التهبزي زاضز. زٚ ػسْ لغؼيت آة

عاٖ احتٕبَ ٚ ٞب ثب تٛرٝ ثٝ أتيبظاتي وٝ زض ٔطحّٝ لجُ ثٝ زؾت آٚض٘س، ٔي ٞبي ثحطا٘ي پػٚٞف لطاض ٌطفتٙس. زيٍطػسْ لغؼيت لغؼيت
 احطٌصاضيكبٖ ؾٙزيسٜ قس ٚ زض ٔبتطيؽ تطؾيٓ ٌكت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّای بحزاًی پضٍّص (: عذم قطعیت8ضکل)

ٞب تؼييٗ  ٞبي ثحطا٘ي، ثٝ وٕه ٘طْ افعاض ؾٙبضيٛٚيعاضز، ٔتغيطٞبي ويفي ثطاي ػسْ لغؼيت زض ازأٝ، پؽ اظ ٟ٘بيي قسٖ ػسْ لغؼيت
ٌيطز. ٞطچٝ ٔتغيط اِف ثط ٔتغيط ة  + ضا زض ثطٔي3تب  -3ذٛاٞس ٌطفت؛ ايٗ لضبٚت اػساي ثيٗ  ٞب نٛضت قٛز. ؾپؽ لضبٚتي ثيٗ آٖ ٔي
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+ ضا ثٝ زؾت ذٛاٞس آٚضز. پؽ اظ ايٗ اضظيبثي 3، ٚ ٞطچٝ احط قسيسا ٔخجت زاقتٝ ثبقس أتيبظ -3احط قسيسا ٔحسٚزوٙٙسٜ زاقتٝ ثبقس أتيبظ 
 ٙبضيٛ ضا ٘كبٖ زازٜ اؾت.ٞبي ٔرتّف ؾ ( حبِت9ؾٝ ؾٙبضيٛ ثٝ زؾت آٔس. قىُ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (. سٌاریَّای بِ دست آهذُ پضٍّص9ضکل)

 33ثبقس وٝ ثيكتطيٗ أتيبظ ضا زض ٔمبيؿٝ ثب زيٍط ؾٙبضيٛٞب ثٝ زؾت آٚضزٜ ثبقس. ؾٙبضيٛي اَٚ ثب وؿت  ؾٙبضيٛي ٔٙترت ؾٙبضيٛيي ٔي
افك ظٔب٘ي ثّٙس ٔست، تٛؾؼٝ التهبزي ضا زض وٙبض يه ؾيؿتٓ  قٛز. زض ايٗ ؾٙبضيٛ تٟطاٖ زض أتيبظ ثٝ ػٙٛاٖ ؾٙبضيٛ ٔٙترت ا٘تربة ٔي

ٞب ثٝ قست ثبيىسيٍط  ٚٞٛايي ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ ؾبظٔبٖ آٚضز. زض ايٗ قٟط تغييطات آة ضيعي پبييٗ ثٝ ثبال ثٝ زؾت ٔي ثط٘بٔٝ
 پطزاظز. ( ثٝ تكطيح ؾٙبضيٛٞب ٔي5رسَٚ)ٕٞىبضي ٚ ٕٞبٍٞٙي زاض٘س. 

 افشار سٌاریَ ٍیشارد ّای کلی بِ دست آهذُ اس ًزم ریَّای هحتول پضٍّص بز اساط دادُ:تطزیح سٌا5جذٍل 

 
تط ؾٙبضيٛي ٔٙترت، اظ ٔسَ زپؿيط ثطاي قٙبؾبيي ػٛأُ زذيُ زض آٖ اؾتفبزٜ  ذت ربٔغ( ثٝ ٔٙظٛض قٙب6زض ازأٝ ثبتٛرٝ ثٝ رسَٚ)

 قسٜ اؾت. 

 ؾٙبضيٛي ؾْٛ ؾٙبضيٛي زْٚ ؾٙبضيٛي اَٚ)ؾٙبضيٛي ٔٙترت(

 ثبقس. ٌيطي ثٝ نٛضت ػٕٛزي ٚ افمي ٔي *٘ظبْ تهٕيٓ

 ثبقس. ضيعي پبييٗ ثٝ ثبال ٔي *ؾيؿتٓ ثط٘بٔٝ

بي ّٔي پيطأٖٛ ٞ ٞب ٚ ضؾب٘ٝ ضؾب٘ي ٔساْٚ قجىٝ *اعالع
 ظيؿتي ٔؿبئُ ٔحيظ

ٚ٘مُ غيطٔٛتٛضي  *يىپبضچٍي ٘بٌٚبٖ ػٕٛٔي ٚ حُٕ
 ثبيىسيٍط

ٞبي زِٚتي ٚ ذهٛني  *ٔكبضوت ثبالي ٟ٘بزٞب ٚ ؾبظٔبٖ
 ثبيىسيٍط

ٞبي  ؾبظي ا٘سيكي ثب قٟطٚ٘ساٖ زض رٟت تهٕيٓ *ٞٓ
 قٟطي

*زٚضوبضي زض تٟطاٖ ثٝ زِيُ وطٚ٘ب ٚ وبٞف تطافيه 
 ٞبي قٟطي ف آاليٙسٜقٟطي ٚ زض٘تيزٝ وبٞ

*افعايف ٔؿبحت فضبي ؾجع ٚ ايزبز ثبغبت ارتٕبػبت 
 ٌب22ٝ٘ٔحّي زض ٔٙبعك 

ٞبي ؾجع ثب  ٞبي ػٕٛٔي ثٝ ؾبذتٕبٖ *تجسيُ ؾبذتٕبٖ
 ٔكبضوت ثرف زِٚتي ٚ ذهٛني

 ثبقس. ضيعي پبييٗ ثٝ ثبال ٔي *ؾيؿتٓ ثط٘بٔٝ

*تضبز ؾبظٔب٘ي ثط ؾط اٞساف ٚ ٚاٌصاضي لسضت 
 ٟطٚ٘ساٌٖيطي ثٝ ق تهٕيٓ

*ضوٛز التهبزي ثٝ زِيُ ٚاثؿتٍي ثٝ زضآٔسٞبي 
ٞبي غطثي ٔٛرت وبٞف  ٘فتي)وطٚ٘ب ٚ تحطيٓ

نبزضات ٘فتي ٚ ثٝ تجغ آٖ ضوٛز التهبزي زض وكٛض 
 قسٜ اؾت(

*افعايف ٟٔبرطت ثٝ تٟطاٖ ثٝ زِيُ ٚرٛز 
 ٞبي قغّي ثٟتط زض آٖ فطنت

*افعايف تطافيه قٟطي ثٝ زِيُ حزٓ ثبالي 
 زض قٟط ذٛزضٚٞبي قرهي 

 *افعايف آِٛزٌي ٞٛا زض قٟط

*ػسْ ٚرٛز ٍ٘طـ نحيح پيطأٖٛ ٔؿبئُ 
 ظيؿتي ٔحيظ

ا٘سيكي ٚ ٔكبضوت ٚ ٕٞبٍٞٙي زض  *ضؼف زض ٞٓ
 ؾبظي تهٕيٓ

 ضٚيٝ ا٘طغي *ٔهطف ثي

ضيعي ثبال ثٝ پبييٗ  *ؾيؿتٓ ثط٘بٔٝ
 ثبقس. ٔي

*٘مف پطضً٘ ٟ٘بزٞبي قٟطي زض 
 ضقس ٚ تٛؾؼٝ قٟطي

 ي*ٔكبضوت پبييٗ قٟطٚ٘س

*ضوٛز التهبزي ثٝ زِيُ حٕبيت 
 پبييٗ اظ تِٛيسات زاذّي

*اػتطاضبت ٔطزٔي زض ذهٛل 
 ويفيت پبييٗ ظ٘سٌي زض قٟطٞب

*ؾبذتبض ته ٔطوعي تٟطاٖ ٚ 
افعايف تطافيه قٟطي ثٝ 

 ذهٛل زض ٔطوع قٟط

 *ؾٟٓ پبييٗ فضبي ؾجع زض قٟط

 ٚٞٛايي  *تغييطات آة
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 :بکارگیزی هذل دپسیز بزای سٌاریَی هٌتخب(6)جذٍل 

 ٞب پبؾد احطات ٚضؼيت فكبضٞب ٘يطٚٞبي پيكطاٖ 

ؾٙبضيٛ 
 اَٚ)ٔٙترت(

 ي*ؾطا٘ٝ ٔهطف ا٘طغ
ٚ  التيتٕطوع تؿٟ*

 يالتهبز يٞب تيفؼبِ
 ٖزضتٟطا

ٚ  سيتِٛ يزض اٍِٛٞب طييتغ*
 ٔطزْ يظ٘سٌ ٜٛئهطف ٚ ق

ثٝ  ٗييپب يعيض ٘ظبْ ثط٘بٔٝ*
 ثبال

تزبضت ٚ نبزضات وبالٞب *
 ثٝ ذبضد اظ وكٛض

ٚ ظٟٛض  ي*٘ٛآٚض
 ٘ٛ يٞب يفٙبٚض

 يٞب ظثبِٝ يآٚض *رٕغ
 ٌّٛطْي)و يقٟط

 ؾطا٘ٝ(
*ٔهطف ٔٙبثغ 

 يٙيطظٔيظ

 يضٚظٞب يؾٟٓ ثبال*
 پبن زض ؾبَ

ؾجع  يفضب يؾٟٓ ثبال*
 زض قٟط

زض  ياذتالط وبضثط*
 ٌب22ٝ٘ٔٙبعك 

ٚ٘مُ  حُٕ يؾٟٓ ثبال*
ضٚظا٘ٝ  يزضؾفطٞب يػٕٛٔ

 قٟط
وبضٔٙساٖ  يزٚضوبض*

 ٞب ؾبظٔبٖ
 يقٟط هي*وبٞف تطاف

 طاتييضٚ٘س وٙس تغ*
 ييٚٞٛا آة

 غيظٟٛض ٌؿتطزٜ نٙب*
 وٛچه ٚ ذالق زض قٟط

 ئكبضوت ٚ ٕٞىبض*
 يقٟط يٟ٘بزٞب يثبال
 يؿتيحفظ تٙٛع ظ*

 ٞٛا يثبال تيفي*و

*ارطاي عطح ؾجع قٟطي ٘ظيط ثبغبت 
 ارتٕبػبت ٔحّي

 يزض زؾتطؼ ثٛزٖ ٚ تطاوٓ ٘ٛاح*
 بزٜيػبثط پ
ٞبي ػٕٛٔي قٟط  *تجسيُ ؾبذتٕبٖ

 ٞبي ؾجع ثٝ ؾبذتٕبٖ
*ايزبز فضبيي ثٝ ٔٙظٛض ٔكبضوت ثب 

 ٞب ضؾب٘ي ثٝ آٖ قٟطٚ٘ساٖ ٚ اعالع
*ايزبز قجىٝ ّٔي ثٝ ٔٙظٛض 

ٌصاضي  تطانضؾب٘ي ٚ ثٝ اق اعالع
 ٞبي قٟطي ٞب ٚ عطح پطٚغٜ

 

 

 
وطثٗ حطوت  تٛاٖ زض رٟت پيكجطز اٞساف تٟطا٘ي وٓ عٛض ٔكبضوت ٚالؼي قٟطٚ٘ساٖ ٔي ٞبي ٟ٘بزي ٚ ؾبظٔب٘ي ٚ ٕٞيٗ ثب ٕٞىبضي

 اض زازٜ قسٜ اؾت.وطثٗ لط ضٚ ثٝ ٔٙظٛض ضؾيسٖ ثٝ ؾٙبضيٛي ٔغّٛة ٚ تٟطا٘ي وٓ ( ضاٞجطزٞب ٚ ضاٞىبضٞبي پيف7وطز. زض ازأٝ ٚ زض رسَٚ)

 (:راّبزدّا ٍ راّکارّای هٌاسب جْت دستیابی بِ سٌاریَی هٌتخب7جذٍل)

 حٛظٜ ٔتغيطٞب ضاٞجطز ضاٞىبض

 تؼييٗ حسالُ تطاوٓ قٟطي ثطاي ٘ٛاحي رسيس زض حبَ تٛؾؼٝ قٟطي

 ٞبي ثبيط زاذّي قٟط تكٛيك ٚ حٕبيت ٔبِي ثٝ ٔٙظٛض ثىبضٌيطي اظ ظٔيٗ
 فكطزٜ ياضتمب فطْ قٟط

ٔغّٛة  تيفيو
 يوبِجس ظئح

 وبِجسي

 ٞبي ؾجع ٞبي ػٕٛٔي ثٝ ؾبذتٕبٖ تجسيُ ؾبذتٕبٖ

 ٞبي ػٕٛٔي ٞبي ؾبذتٕبٖ ثبْ ٞبي ؾجع زض پكت ايزبز ؾمف
 ياظ ا٘طغ ٙٝياضتمب اؾتفبزٜ ثٟ

 ٞبي ازاضي ٚ تزبضي زض چٙسيٗ ٘مغٝ اظ قٟط تٛظيغ فؼبِيت

 22ٝ ٞب زض ٔٙغم ذب٘ٝ ٞبي ٚاثؿتٝ ثٝ ٚظاضت اؾتمطاض ؾبذتٕبٖ

تٛؾؼٝ قٟط تٟطاٖ ثٝ نٛضت 
 ٔطاوع چٙسٌب٘ٝ

 ٞبي تٙسضٚ زض ذغٛط پطتطاوٓ رٕؼيتي ٞبي ٔتطٚي قٟطي ٚ تؼساز اتٛثٛؼ افعايف تؼساز ٚاٌٗ

 اذص ٔبِيبت ٚ ٔحسٚزوطزٖ ٔبِىيت ذٛزضٚي قرهي

 يٚ٘مُ قٟط اضتمب حُٕ
 وطثٗ وٓ

 تئغّٛث
ٚ٘مُ  حُٕ

 يقٟط

 ٞبي ػٕٛٔي ٕبٖثبْ ؾبذت ٞبي ذٛضقيسي زض پكت ٘هت پُٙ

 اذص ٔبِيبت وطثٗ اظ نٙبيغ ؾٍٙيٗ
 يا٘طغ يتمبضب تيطئس

تؼبزَ 
 اوِٛٛغيىي

 ٌب22ٝ٘ٞب ٚ فضبٞبي ثبظ ٔٙبعك  ايزبز ثبغبت ارتٕبػبت ٔحّي زض پبضن ٔحيظ ظيؿتي

ٞبي ٔرتّف  قسٜ ثب ٌٛ٘ٝ ٞبيي وٝ زض فٛانُ ٔبثيٗ ذٛزضٚٞبي پبضن ٞبي ؾجع) پبضويًٙ ايزبز پبضويًٙ
 ؾجع ايزبز وطزٜ اؾت( زض ٘مبط پطتطاوٓ قٟطي ٌيبٞي فضبي

 ثبظ ٚ ؾجع يتٛؾؼٝ فضب

ػساِت  اضتمب ثٟساقت ٚ ؾالٔت ٚ٘مُ ػٕٛٔي ٞبي حُٕ وٙٙسٜ زض ٘عزيىي ايؿتٍبٜ ٞبي ضسػفٛ٘ي ايزبز ايؿتٍبٜ
 يارتٕبػ

 ارتٕبػي
 ثطاثطي قٟطٚ٘سي ٞبي ٔرتّف يتآيي قٟطٚ٘ساٖ ثب لٛٔ ٞب ٚ ٔطاؾٕبت زض فضبٞبي ثبظ قٟط ثٝ ٔٙظٛض ٌطزٞٓ ثطٌعاضي ركٗ

ٔٙظٛض افعايف  ٞب ٚ فضبٞبي ؾجع قٟطي ثٝ زض پبضن "فضبي زا٘ف ٚ آٔٛظـ"ايزبز ٔحّي تحت ػٙٛاٖ 
 ٔكبضوت قٟطٚ٘سي

ي تحت ػٙٛاٖ  قٟط يٞب ٞب ٚ عطح پطٚغٜ يٌصاض ٚ ثٝ اقتطان يضؾب٘ ثٝ ٔٙظٛض اعالع يقجىٝ ّٔ زبزيا
 "ؾبيت تٟطاٖ پبن"

 يىبضٔكبضوت ٚ ٕٞ ياضتمب
 يقٟط يٞب يؾبظٓ يزض تهٕ

 ييضٚا حىٓ
 ؿتٝيقب

 ؾيبؾي

 ياظ ػٛاضو قٟطٞب  اح ٚ اؾتبضت يزؾت غينٙب يسيتِٛ يٞب وبضٌبٜ تئؼبف

 ظايي ٚ افعايف تِٛيسات زاذّي ٔٙظٛض اقتغبَ ٌب٘ٝ ث22ٝايزبز وكبٚضظي قٟطي زض ٔٙبعك 

ذطز  ٔكبغُاظ  تيحٕب ياضتمب
 ييوبضا ٚ ٘ٛپب

 يالتهبز
 التهبزي

 طؾبظي ٔٙبؾت رٟت پٛقف ايٙتط٘تي زض تٕبٔي ٔٙبعك قٟطيثؿت

 ٔٙظٛض ثطضؾي ٚ ٘ظبضت ثط ضٚ٘سوبضي وبضوٙبٖ ٚ وبضٔٙساٖ ثطٌعاضي رّؿبت ٔزبظي ثٝ

 ُيثٝ زِ يزٚضوبض فيافعا
 وطٚ٘ب ٛعيق
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 يقٟطؾبظ"يىي اظ ٔمبالت، ضيعي قٟطي ٞؿتٙس.  وطثٗ ٚ ثط٘بٔٝ قٛز وٝ زض ظٔيٙٝ قٟطٞبي وٓ زض ازأٝ ثٝ اضائٝ ٔمبالتي پطزاذتٝ ٔي
 ٗيوطثٗ ٚ ٔطاحُ تٛؾؼٝ ا قٟط وٓ يوّ ٓيپطزاذتٗ ثٝ ٔفبٞاؾت وٝ ٞسف آٖ  1396،"(ييفضب يعيض ثط٘بٔٝ سٜ،يوطثٗ )ذبؾتٍبٜ، ا وٓ

٘مف اؾت وٝ  1396،"ِعْٚ تٕطوع ثط تٛؾؼٝ قٟطٞبي وٓ وطثٗ زض ؾبذتبض ٔسيطيت قٟطي"ثٛزٜ اؾت. ٔمبِٝ زيٍطي تحت ػٙٛاٖ  قٟطٞب
ٔسيطيت قٟطي زض پبيساضي ٚ تٛؾؼٝ يبفتٍي ظ٘سٌي قٟطي، تبويس ثط اؾتمطاض يه ثط٘بٔٝ ربٔغ وبٞف ا٘تكبض وطثٗ زض ؾغح قٟطٞب ٟٔٓ 

ٞبي وبٞف ا٘تكبض وطثٗ،  ٚ٘مُ ػٕٛٔي، افعايف وبضايي ٔهطف ا٘طغي، تؿٟيُ تبٔيٗ ٔٙبيغ ٔبِي پطٚغٜ وٝ الظٔٝ آٖ تٛؾؼٝ حُٕثبقس  ٔي
وطثٗ  ثط ٘مف ٔسيطيت قٟطي زض ازاضٜ أٛض قٟطٞب ٚ ٌبْ ثطزاقتٗ زض ٔؿيط قٟط وٓوٝ ٕب٘سٞبي قٟطي اؾت ثٟجٛز ؾيؿتٓ ثبظيبفت اظ پؿ

 يٕٞىبضا٘ٝ زض ٔٙغمٝ قف قٟطزاض يغئح يعيض ثط٘بٔٝ يطيضطٚضت ثىبضٌٕٞچٙيٗ زض ٔمبِٝ زيٍطي تحت ػٙٛاٖ  افعايس. ٔي
ٚ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ  ٗي٘ٛ ىطزيضٚ ئٙغمٝ ضٕٗ ٔؼطف ٗيزض ا يقٟط يعيض ثط٘بٔٝ ؿتٓيرٟت وبضآٔستط ٕ٘ٛزٖ ؾ ي زضوٛقك، 1392،تٟطاٖ

 يعيض وطثٗ زض ذالَ ثط٘بٔٝ وٕتط ثٝ ٔمِٛٝ قٟط وٓ ،يثٝ عٛض وّ .نٛضت ٌطفتٝ اؾتٕٞىبضا٘ٝ  يغئح يعيض ثط٘بٔٝ يطيثؿتط ثٝ وبضٌ
ثٝ  سٖيزٞب ٚ ٔٛؾؿبت ثٝ ٔٙظٛض ضؾٟ٘ب يٕٞىبض ئٟٓ زض ضاؾتب يٌبٔ تٛا٘س ئٛضٛع پػٚٞف ٔ زٝيٕٞىبضا٘ٝ پطزاذتٝ قسٜ اؾت. زض ٘ت

 وطثٗ ثطزاضز. قٟط وٓ

 

 گیزی ًتیجِ
ٞبي رٟب٘ي  زض ٔميبؼ  وٙٙسٜ ٞبيي فطاتط اظ قٟط تٟطاٖ ٚ زض ٚالغ ٔٛضٛع ٍ٘طاٖ ٚٞٛايي، زض ٔميبؼ پسيسٜ ٌطٔبيف ظٔيٗ ٚ تغييطات آة

ّٙس ٔست ٚ پبيساض اؾت. زض ٘تيزٝ السأبت ٔمغؼي ٚ وٛتبٜ ٞبي ث ضيعي اؾت. ٚ تٛرٝ ثٝ ايٗ تغييطات ٚ وٙتطَ زٔبي رٟب٘ي ٘يبظٔٙس ثط٘بٔٝ
ٚٞٛايي،  رب وٝ پطزاذتٗ ثٝ ٔٛضٛع تغييطات آة ٚٞٛايي ضا وبٞف زٞس. اظ آٖ تٛا٘س احطات ٘بٔغّٛة تغييطات آة ٔست ثٝ تٟٙبيي ٕ٘ي
ؾت. ِصا تٟطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ پبيترت ٍ٘ط ٚ ٕٞىبضي ٚ ٔكبضوت ثب زيٍط قٟطٞبي رٟب٘ي ا ٞبي وُ ثبقس، ٘يبظٔٙس ٍ٘طـ ٔٛضٛػي رٟب٘ي ٔي

ثبقس ٚ ايٗ ذٛز ِعْٚ پطزاذتٗ ثٝ  ايطاٖ ثطاي ايٗ پػٚٞف ثطٌعيسٜ قس. ظيطا عجك آٔبضٞبي رٟب٘ي، تٟطاٖ قكٕيٗ قٟط آِٛزٜ زض رٟبٖ ٔي
 ؾبظز.  وطثٗ ضا ثيف اظ پيف آقىبض ٔي ٔؿئّٝ قٟط وٓ

 يتط قس تب ٍٕٞ پطضً٘ يطزِٚتيٚ غ يزِٚت يٞب ٞب ٚ ثرف بظٔبٖؾ ٗيزض ث يوطثٗ، ٔكبضوت ٚ ٕٞىبض وٓ يثٝ قٟط سٖيضؾ يزض ضاؾتب
 يفطازؾت قٟط ينطفب اظ رب٘ت ٟ٘بزٞب يعيض ثط٘بٔٝ ياٌط ظٔب٘ سيوطثٗ( زض تالـ ثبقٙس. قب )قٟط وٓىپبضچٝي يثٝ ٞسف سٖيضؾ يزض ضاؾتب
 يٞب سٜيپس يوٙٙس تب ثتٛا٘ٙس ثطا سائؼٙب پ ٍطيىسيزض وٙبض  يٚ ػٕٛز ياؾت تب اضتجبعبت ثٝ نٛضت افم سٜيآٖ ضؾ لتاوٖٙٛ ٚ افتبز، ياتفبق ٔ

 .ٙٙسيثطٌع ٙٝيوبضا ٚ ثٟ ييٞب حُ ضاٜ يؿتيظ ظئح يٞب ٚ ثحطاٖ يرٟب٘
 ٞب ٙسٜيٚ ا٘تكبض آال ييٚٞٛا آة طاتييوبٞف تغ بي في٘مف ضا زض افعا ٗيتط ٟٔٓ يٚ٘مُ قره نٛضت ٌطفتٝ، حُٕ يٞب يعجك ثطضؾ

زض رٛ  يقٟط يٞب ٙسٜيٚ ثٝ تجغ آٖ ا٘تكبض آال بفتٝي فيافعا يقٟط يػجٛض هيتطاف بثس،ي فيافعا يطضٚظا٘ٝ قٟ يزاض٘س. ٞطچٝ حزٓ ؾفطٞب
 يبزيظ ي ٚ ثب آٖ فبنّٝ ثبقس يٕ٘ هيٚضغ قسٜ، ٘عز يثٝ اؾتب٘ساضزٞب طاٖيزض ا يوٝ نٙؼت ذٛزضٚؾبظ ييآ٘زب اظ ٗي. ٕٞچٙبثسي ئ فيافعا

 اؾت. بفتٝي فيافعا يٛرٟثٝ ٔمساض لبثُ ت يقٟط يٞب ٙسٜيزاضز، ا٘تكبض آال
ٔؿبحت ثٝ نٛضت ٔتؼبزَ ٚ ٔتٛاظٖ زض قٟط تٟطاٖ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس،  ٗيثبقس، ٚ ا كتطيؾجع ٚ ثبظ زض قٟط ث يٞطچٝ ؾٟٓ فضب

 يزضٖٚ قٟط يؾفطٞب تٛا٘س يػبُٔ ٔ ٗيذٛز اؾتفبزٜ وٙٙس ٚ ا ي ٔٙغمٝ يفضبٞب ٗيزض ؾبػبت فطاغت ٚ آظاز ذٛز اظ ا تٛا٘ٙس يقٟطٚ٘ساٖ ٔ
 يا قجىٝ ؿتيثب ئ ،يطيفضبٞب ثٝ ٔٙظٛض رصة قٟطٚ٘ساٖ ثٝ حضٛضپص ٗيزض ا ٗيضا وبٞف زٞس. ٕٞچٙ قٛز يا٘زبْ ٔ حيثٝ لهس تفطوٝ 

 فطاٞٓ قٛز. يطٔٛتٛضيٚ غ يٚ٘مُ ٔٛتٛض اظ حُٕ ىپبضچٝي
زاقتٝ  يا قسٜ فيذٛز اٞساف ٔكتطن تؼط يثطا يقٟط يٞب ٟ٘بزٞب ٚ ؾبظٔبٖ يٝ يوّ ؿتيثب يوطثٗ ٔ ثٝ قٟط وٓ يبثي زؾت يثطا

حطوت ثٝ ؾٕت  ياظ اضوبٖ انّ ياعالػبت( ٔكبضوت قٟطٚ٘س يٌصاض ٕٞىبضا٘ٝ)ثٝ اقتطان يعيض ثبقٙس. ضٕٙب ثبتٛرٝ ثٝ انَٛ ثط٘بٔٝ
 يثطا ط،ئؿ ٗيقٟطٚ٘ساٖ زض ا يطٌصاضيٚ ٘حٜٛ تبح يؿتيظ ظئؿبئُ ٔح طأٖٛيپ يضؾب٘ ٚ اعالع يثرك يوطثٗ اؾت. اٌط آٌبٞ وٓ يتٟطا٘

 ياٞساف ٕٞىبض كجطزيزض رٟت پ يٚ ذهٛن يزِٚت يٞب ثرف يثب ٟ٘بزٞب يثب ٕٞىبض تٛا٘ٙس ئطزْ ٟ٘بز ٔ يٞب ٚقٗ قٛز، ؾبظٔبٖٞب ض آٖ
 الظْ ضا ثٝ ػُٕ آٚض٘س. يٚ ٕٞبٍٞٙ
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ي ثبيؿت ٟ٘بزٞبي قٟط وطثٗ حطوت وطز. زض ايٗ ضاؾتب ٔي ؾبظي ضاٞجطزٞبي شوط قسٜ زض رٟت تٟطا٘ي وٓ تٛاٖ ثب پيبزٜ زض ٟ٘بيت ٔي
ٞبي قٟطي ٘مكي فؼبَ ضا ايفب وٙٙس. ثٝ عٛض وّي زض  ؾبظي ثبيىسيٍط ٔكبضوت ٚ ٕٞىبضي زاقتٝ ثبقٙس ٚ قٟطٚ٘ساٖ ٘يع زض تهٕيٓ

 قٛز.  ظيؿتي ٚ وبِجسي پيكٟٙبزات ظيط ٔغطح ٔي ٞبي ٔرتّف التهبزي، ارتٕبػي، ٔحيظ ثرف
 ٞبي ذهٛني ت زِٚت ٚ ؾبظٔبٖٞبي ذطز التهبزي ثب حٕبي ٞب ٚ ثرف اح زض ثرف التهبزي ضقس اؾتبضت

 آيي افطاز ٚ اضائٝ ٘ظطاتكبٖ پيطأٖٛ ٔٛضٛػبت ضٚظ قٟطي ٞبي قٟطي ثٝ ٔٙظٛض ٌطزٞٓ زض ثرف ارتٕبػي ايزبز فضبٞبيي زض پبضن

ٞبي ػٕٛٔي ٚ ّٔعْ ؾبذتٗ نٙبيغ  ٞبي ذٛضقيسي زض ؾبظٔبٖ ي قٟطزاضي ثٝ احساث پُٙ ظيؿتي اذتهبل ثٛزرٝ زض ثرف ٔحيظ
 ٞبي قٟطي ٞبي ٔرتّف ٌيبٞي زض اعطاف وبضذب٘ٝ ٚ وبضٌبٜ ٌٛ٘ٝ قٟطي ثٝ وبقت

 ضٚيٝ قٟطي  ضٚيي ٚ تٛؾؼٝ ثي زض ثرف وبِجسي ٘يع ٘ظبضت قٟطزاضي تٟطاٖ ثط رٌّٛيطي اظ پطاوٙسٜ

ٖ قٟط حطوت وٙٙس. ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ؾبظٔب يىيتؼبزَ اوِٛٛغ يزض رٟت اضتمب يقٟط يٟ٘بزٞب يتٕبٔ ؿتيثب ئ يؿتيظ ظيزض ثؼس ٔح
ؾجع  يفضبٞب ئٙبؾت ثطا يزض رٟت ٚضغ اؾتب٘ساضزٞب يإِّّٗ يٚ ث يا ٔٙغمٝ يٞب يثب ٌؿتطـ ٕٞىبض ؿتيثب ئ يقٟط ؿتيظ ظئح

 يؿتيظ ظيثٝ ٔٙبثغ ٔح ٞب ٙسٜيٚ ٔٙغ ٚضٚز آال يطيكٍيپ يثطا ياػٕبَ ٘ظبضت ٚ زذبِت لب٘ٛ٘ ٗيآٚضز. ٕٞچٙ سيپس ضا ساضيپب يقٟط ،يقٟط
 . ثبقس يبٖ ٟٔٔٓ ؾبظٔ فيقٟط اظ ٚظب

زض قٟط  يٚ رٍّٙ يوكبٚضظ يٞبٗ يظٔ ُيٚتجس طييضا اتربش وٙس تب اظ تغ يعيض السأبت ٚ ثط٘بٔٝ ؿتيثب ئ يوٙبض آٖ ٚظاضت وكبٚضظ زض
 ؿتيثب ئ عي٘ طٚيالظْ ضا ثٝ ػُٕ آٚضز. ٚظاضت ٘ يٞب يٕٞىبض ؿتيثب ئ عي٘ يزاض ضاؾتب ؾبظٔبٖ ٔطاتغ ٚ رٍُٙ ٗيقٛز. زض ا يطيرٌّٛ

ٚ  تيثىٛقس. ثٝ ٔٙظٛض وٙتطَ رٕؼ ٞب ٙسٜيوبٞف آال يثطا يؾبظز ٚ زض رٟت ثٟجٛز ا٘طغ ٗييضا تؼ غينٙب يٞب ٙسٜيا٘تكبض آال اٖعئ
ٚ  تيرٕؼ ٗيٚ تؼبزَ ث ٗييضا تؼ يتئطاوع رٕؼ ؿتيثب ئ يٚقٟطؾبظ قٟط، ٚظاضت ضاٜ يٙيطظٔياظ ٚاضز آٚضزٖ فكبض ثٝ ٔٙبثغ ظ يطيرٌّٛ

ٚ٘مُ ٞٛقٕٙس ٚ  تٛؾؼٝ حُٕ ،يىيتؼبزَ اوِٛٛغ يوكٛض زض ضاؾتب يٚ٘مّ اٞساف ؾبظٔبٖ حُٕ ب. زض اضتجبط ثٚؾؼت قٟط ضا فطاٞٓ ؾبظز
. ػالٜٚ طزيؾبظٔبٖ لطاض ثٍ ٗيزض زؾتٛضوبض ا سيٞٛا ثب تيٚضؼ فيپب يٞب تيفؼبِ يزض ضاؾتب يٚ ٞٛاقٙبؾ ؿتيظ ظيثب ؾبظٔبٖ ٔح يٕٞىبض

تٟطاٖ،  ئطزٔ يٞب ٚ ٔكبضوت يٌصاضٝ يٚ پؿٕب٘س تٟطاٖ، ؾبظٔبٖ ؾطٔب تيطيؾبظٔبٖ ٔس طيظٞب ٘ ؾبظٔبٖ ٍطيشوط قسٜ، ز يٞب ؾبظٔبٖ ٗيثطا
 ؿتيثب ئ يٚ ٔؼبزٖ ٍٕٞ غيٚظاضت نٙب ؿتيظ ظيٚظاضت ثٟساقت ٚ زضٔبٖ، ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، ازاضٜ آة ٚ فبضالة تٟطاٖ، زفتط ٔح

 ي وطزٜ ٚ ٕٞٝ سايپ ييتٛؾؼٝ ثؼس فضب ٞب، يٕٞىبض يٌؿتطزٌ يؼٙي ػّت، ٗيقٟط ٌبْ ثطزاض٘س. ثٝ ٕٞ يىيٞسف تؼبزَ اوِٛٛغ يزض ضاؾتب
 ٗئكبضوت قٟطٚ٘ساٖ زض ا فئرتّف ٚ افعا يٞب ٌٛ٘ٝ ثٝ كيزل يضؾب٘ ٞب ٔٛظف ثٝ اعالع ؾبظٔبٖ ٗيا ي. تٕبٔطزيٌ ياثؼبز قٟط ضا زض ثطٔ

 وطثٗ ٌبْ ثطزاقت. ٌيطي اظ ايٗ پػٚٞف ثتٛاٖ زض ضاؾتبي تٟطا٘ي وٓ . أيس اؾت ثب ثٟطٜالسأبت ٞؿتٙس
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