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  چکیدُ

ٞبي  ثطاي ٌطٜٚ ٔؿىٗثط ٖساِت فطاٌيط اؾت. چٍٍٛ٘ي زؾتيبثي ثٝ  تطيٗ ٖٙبنط ٚ ٖٛأُ زؾتيبثي ثٝ تٛؾٗٝ پبيساض ٔجتٙي ٔؿىٗ يىي اظ ٟٔٓ
ٔؿىٗ  اظآ٘زبوٝٞب ٚ رٛإٔ اؾت.  ٞبي پيف ضٚي زِٚتتطيٗ چبِف ظ ٟٔٓزضآٔس ٚ ويفيت ٚ وٕيت آٖ، يىي اٞبي وٓ ذهٛل ٌطٜٚٔرتّف ربٔٗٝ ثٝ

ا٘س تب زؾتطؾي ثٝ آٖ زض ٞبي ٔتفبٚت ٚ اؾبؾي ثطاي ذب٘ٛاضٞب زاضز، ٕٞٛاضٜ ُّٔٛثيت زض تّٕه آٖ ثٛزٜ اؾت، أب ٖٛأُ ٔتٗسزي ؾجت قسٜ٘مف
 زضآٔس وٓٞبي  ضفٕ ًٔٗالت ٔؿىٗ ٌطٜٚ« ضاٞىبض»ٞبي ٔتفبٚتي ثب ٖٙٛاٖ ٘يع ثط٘بٔٝ زقٛاض ثبقس. تبوٖٙٛزضآٔس  ٞبي وٓ ٚيػٜ ثطاي ٌطٜٚ ثٝقٟطٞب 

تحّيُ قطايٍ  ٞبي زضآٔسي ثٛزٜ اؾت؛ ي ثطاي ظذٓ ٔتٛضْ ٔؿىٗ زض ثيٗ ايٗ ٌطٜٚٔؿىّٙٞب تٟٙب اؾت. أب ايٗ َطح لطاضٌطفتٝقٟطي زض زؾتٛض وبض 
َطح پبيٝ آٔبيف  ٞبي آضٔبٖبوي اظ آٖ اؾت وٝ فبنّٝ وٙٛ٘ي ؾيؿتٓ ثب اٞساف ٚ زضآٔس ح ضيعي ٔؿىٗ الكبض وٓتجطيع زض اضتجبٌ ثب ثط٘بٔٝ قٟط وٙٛ٘ي

 وبضٌيطي ٚ ثٝ ٔسيطيتي والِٖ ضٚيىطزٞبي زض تزسيس٘ٓط اؾت ٘يبظ ثبقس ثٙبثطايٗ آ٘چٝ ٔيٚ ؾٙس تسثيط تٛؾٗٝ اؾتبٖ آشضثبيزبٖ قطلي ثؿيبض ظيبزٜ 

ٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٚٞف ؾٗي ٌطزيسٜ اؾت وٝ پيكطاٖاؾت. ثسيٗ ٔٙٓٛض زض ايٗ پػ ضيعيثط٘بٔٝ زض رسيس اثعاضٞبي
اِٚيٝ زض چٟبض ثٗس ٖبُٔ  40 اثتسا ثب تىٙيه پٛيف ٔحيُي ٚ زِفي، زض ايٗ پػٚٞف زضآٔس زض قٟط تجطيع قٙبؾبيي ٚ تحّيُ قٛ٘س. ٞبي وٓ ٌطٜٚ

ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ  ؾپؽ قسٜ ٚ اؾترطادٔحيُي  ظيؿت ٞبي قبذمارتٕبٖي ٚ  ٞبي التهبزي، قبذم ٞبي فًبيي، قبذم -وبِجسي ٞبي قبذم
الساْ قسٜ  ٔبتطيؽ٘ؿجت ثٝ تحّيُ ٔه ٔيهافعاض اظ َطيك ٘طْزض ٔطحّٝ ثٗسي ٞب تكىيُ ٌطزيسٜ اؾت.  زِفي ٔسيطاٖ، ٔبتطيؽ احطات ٔتمبَٕ ٔؤِفٝ

    ٔه، حبوي اظ ٘بپبيساضي ؾيؿتٓ زض ٔحسٚزٜافعاض ٔيهٛأُ زض ٘طْٞب زض ٔحٛض تأحيطٌصاضي ٚ تأحيطپصيطي ٖ. ٘تبيذ حبنُ اظ پطاوٙسٌي ٔتغيطاؾت
ٌصاضي ٔؿتميٓ ٚ غيطٔؿتميٓ ُٔبِٗٝ اؾت ٚ ثط ٕٞيٗ اؾبؼ پٙذ زؾتٝ ٔتغيط ٔٛضز قٙبؾبيي لطاض ٌطفتٝ اؾت. زضٟ٘بيت ثب تٛرٝ ثٝ أتيبظ ثبالي احطٔٛضز

قٟط تجطيع ٔٛضز قٙبؾبيي  زضآٔس زض والٖ ٞبي وٓ بي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٚٞبي وّيسي زض ضاؾتٖٙٛاٖ پيكطاٖٖٛأُ، قب٘عزٜ ٖبُٔ انّي ثٝ
ٞبي ٔٛضز٘ٓط زض ٔحسٚزٜ  فًبيي ثيكتطيٗ تأحيط ضا ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚ-ٞبي ثٗس وبِجسيثطضؾي ٘يع، ٔتغيطٞبي ٔٛضزا٘س. اظ ثيٗ پيكطاٖ لطاضٌطفتٝ

 ا٘س.ٗ زضرٝ تأحيطٌصاضي ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜٔحيُي وٕتطي ٔٛضزُٔبِٗٝ ٚ ٖٛأُ ٔطثٌٛ ثٝ ثٗس ظيؿت
 

 پػٚٞي، تجطيع ضيعي ٔؿىٗ، آيٙسٜزضآٔس، ثط٘بٔٝٞبي وٓ ٌطٜٚ :ٍاصگاى کلیدی

 

                                                      
   :                                           طاٖيا ع،يتجط ،يزا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔ ع،يٚاحس تجط ،ئٕٗبض يزوتط يزا٘كزٛ .1
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Email  : f.haghparast@tabriziau.ac.ir  –Tel: 09144044419 
 .طاٖيتجطيع، ا ،يٚاحس تجطيع، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔ ،ياؾتبزيبض ٌطٜٚ ٕٔٗبض . 3

4
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 هقدهِ 

اي ضقس وطز ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ٔكىالت فطاٚا٘ي اظرّٕٝ ٔؿىٗ ضا ثٝ َٛض فعايٙسٜ پؽ اظ ا٘مالة نٙٗتي، فطايٙس قٟط٘كيٙي زض رٟبٖ ثٝ
 ٞبي ٔؿىٗ زض ٘فط ٔيّيٖٛ 800-600تمطيجبً  ٚ فميط٘س رٟبٖ رٕٗيت اظ ٘يٕي (. حسٚز328:1398عزا٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، ٚرٛز آٚضز ) ي

 پٙزٓ يه 1996 ؾبَ زض ٔتحس ُّٔ ثكط اؾىبٖ ٔطوع اٖالْ اؾبؼ . ثطDatta and Jones, 2002:1)وٙٙس )ٔي ظ٘سٌي غيطاؾتب٘ساضز

زض  ضا ٘كيٙبٖ آِٛ٘ه ٞب تب ذٛاة ذيبثبٖ ٚ ٞب ؾطپٙبٜ ثي اظ ايٌؿتطزٜ زأٙٝ وٝ ز٘س،ثٛ ا٘ؿبٖ ظ٘سٌي زضقبٖ اي ذب٘ٝ رٟبٖ فبلس رٕٗيت
 ثٛزٜ، افعايف حبَ زض ؾْٛ رٟبٖ وكٛضٞبي ثطاي ٘ؿجت ايٗ ايٙىٝ تطوٙٙسٜ(. ٍ٘طاPotter & Liyod-Evens, 1998:137ٌٖطفت ) ثطٔي

ا٘س ٌعيسٜ ٔؿىٗ ؾبٖ اؾىبح ثسيٗ ثطآٚضز َجك 2000 ؾبَ زض ٟطيق رٕٗيت زضنس 60 حسٚز آؾيب، التهبزي ثبضٚ٘ك ُٔٙمٝ زض وٝ َٛضي ثٝ
(Drakakis- Smith, 2000:154لبثّيت .) ًّٔٗي تٛؾٗٝ زضحبَ وكٛضٞبي ضقس حبَ زض ؾطٖت ثٝ قٟطٞبي ثيكتط زض ٔؿىٗ ثٝ زؾتطؾي 

ٌصاضي زض أط ٔؿىٗ، چٟبضْ وُ ؾطٔبيٝ تٛؾٗٝ تمطيجبً ؾٝ ٞبي زضحبَ٘يؿت. زض وكٛض ٔٛرٛز ٞب آٖ زض وبفي ٔؿىٛ٘ي ٚاحس اؾت، ظيطا رسي
ٞبي ٔؿىٛ٘ي َجمٝ زْٚ ثٝ ٌصاضي زض ٚاحسپٙزٓ ؾطٔبيٝ يبثس ٚ يهٞبي ٔؿىٛ٘ي رٟت َجمٝ پطزضآٔس قٟطي اذتهبل ٔيثٝ ؾبذتٗ ٚاحس

زض ٘ٓط ٌطفتٝ زضآٔس  ٌصاضي زض أط ٔؿىٗ ثٝ ؾبذتٗ ٚاحسٞبي ٔؿىٛ٘ي رٟت َجمٝ وٓ افتس. ثسيٗ تطتيت ؾٟٓ ٘بچيعي اظ ؾطٔبيٝوبض ٔي
 (.120:1389قٛز )رٟب٘جيٗ ٚ پٛضٔحٕسي، ٔي

ٚؾبظ ثبليٕت ظيبز زض وٙبض ضقس رٕٗيت ٚ زض٘تيزٝ ضٚ٘س فعايٙسٜ تمبيب ثطاي ٔؿىٗ قٟطي ٔٛرت  وٕجٛز ظٔيٗ  ٔٙبؾت ٚ ؾبذت
( اظ ؾٛي 1:1391ٚ نيسي،  زضآٔس ٚ حتي ٔتٛؾٍ، ثٝ ثبظاض ظٔيٗ ٚ ٔؿىٗ وبٞف يبثس )اثطاٞيٓ ظازٜ ٌطزيسٜ تب ٖٕالً زؾتطؾي الكبض وٓ

 اظ اؾتفبزٜ رع اي چبضٜ ٚ ا٘س ثٟطٜ ثي قسٜ وكي ِِٛٝ ؾبِٓ آة قٟطي اظ زضآٔس وٓ ؾبوٙبٖ اظ ٘فط ٞعاضاٖ وٝ اؾت قسٜ ظزٜ زيٍط ترٕيٗ

 اقت،ثٟس رٟب٘ي (. ثٙب ثط ٌعاضـ ؾبظٔبHardoy, Mitlin and Satterthwaite, 2001, 42ٖ٘ساض٘س ) غيطاؾتب٘ساضز يب آِٛزٜ ٞبي آة

 أطيىبي ٚ اضٚپبيي قٟطٞبي زض ايٗ احتٕبَ ثب ٔمبيؿٝ زض ، وٙٙس ٔي ظ٘سٌي غيطاؾتب٘ساضز ٞبيؾىٛ٘تٍبٜ زض وٝ وٛزوب٘ي ٔطي احتٕبَ

 الظْ ٞبي ظيطؾبذت ٚ أٙيت فبلس ٞب آٖ ؾىٛ٘ت ٔحُ (. ظيطاBenton-short and Short, 2008:92زضنس ثيكتط اؾت ) 50-40قٕبِي، 

 ,Brunn, Williams and Zieglerزاضز ) لطاض ٘يع ٔتٗسز ٔٗطو ٔربَطات زض ٖالٜٚ ثٝ ٚ اؾت فبيالة ٚ ثطق آة، تؿٟيالت ٚ

 ,World Health Organizationقٛز ) ٔي ٚاٌيطزاض أطاو قيٛٔ ٔٛرت ايٗ ٔٙبَك زض اظحس ثيف تطاوٓ (. ٕٞچٙي2003:18ٗ

 زضنس 98 وٝ ا٘س زيسٜ ظيبٖ ٚ آؾيت َجيٗي فزبيٕ اظ يّيٖٛ ٘فطٔ 270، 2000 ؾبَ زض ٚ ٘فط ٔيّيٖٛ  177، 1980(. زض زٞٝ 2013,2004

 فبرٗٝ 30 حسٚز 2005 ؾبَ وٙٙس زض ٔي ظ٘سٌي غيطاؾتب٘ساضز، ٞبي ٔؿىٗ ثب زضآٔس وٓ ٞبي ٌطٜٚ زض ٚيػٜ فميط ثٝ وكٛضٞبي زض ٞب آٖ

.  (Chafe, 2006,129) ٌطفت ثطٔي زض ضا زضآٔس وٓ الكبض ٚ فميط وكٛضٞبي ٞب آٖ اوخط وٝ ثطز ثيٗ اظ ضا تٗ ٞعاض 90 ٔحيُي تمطيجبً ظيؿت
ٞبي  وٝ اوخط ٌطٜٚ زضٔيبثيٓٞبي ٔطثٌٛ ثٝ اضائٝ ذسٔبت، تطاوٓ اتبق يب ويفيت فيعيىي ضا وٝ زض ٘ٓط ثٍيطيٓ اظ قبذم ٞطوساَْٛضوّي  ثٝ

ٌي اضٚپبييبٖ يب آٔطيىبي قٕبِي وٙٙس وٝ زض ٔمبيؿٝ ثب قيٜٛ ظ٘ستٛؾٗٝ ٚ زض ؾُٛحي ظ٘سٌي ٔي ٞبي زضحبَٞبي وكٛضزضآٔس زض قٟطوٓ
ٞب اظ اِٚيٗ ٔطحّٝ؛ يٗٙي ا٘تربة ٔحُ ؾىٛ٘ت تب ٚؾٗت ٚ ا٘ساظٜ زضآٔس زض ايٗ قٟط(. الكبض و60:1375ٓپصيطفتٙي ٘يؿت )ٌيّجطت ٚ ٌبٌط، 

ز ٚ ٕٞىبضاٖ، ٘ػأؿىٗ ذٛز، ٔهبِح ٚ تطويت ذب٘ٝ تب ٔزٛظ ٚ تؿٟيالت ثطاي ؾبذت ذب٘ٝ ثب ٔكىالت فطاٚا٘ي ٔٛارٝ ٞؿتٙس )حبتٕي
130:1385.) 

 ثب ضا قٟطٞب قٟطٞب، ايٗ زض رٕٗيت ضٚظافعٖٚ تٕطوع ٌصقتٝ، ي زٞٝ چٙس زض پيكطفت، ضٚثٝ زيٍط وكٛضٞبي ٕٞب٘ٙس ٘يع، ٔب وكٛض زض

اؾت  زاقتٝ پي زض ٘يع ضا ٔٙبَك اَطاف ٚ قٟطٞب زض ٘بپبيساضي آٖ، تجٕ ثٝ ٚ وطزٜ ضٚ ضٚثٝ ٔٙبؾت ٔؿىٗ تأٔيٗ اظرّٕٝ، ثؿيبضي ٔكىالت
 ؾىٛ٘تي ٘يبظٞبي اظ٘ٓط تأٔيٗ قٟطٞب تٛاٖ ضقس ثب قٟط٘كيٙي ضقس ٔب ربٔٗٝ نٛضت وٝ زض (. ثسي192:1391ٗ٘يب ٚ ا٘هبضي، )حىٕت

 ٌؿتطـ ٚ قٟطي فًبٞبي تزٟيع تٛاٖ ثب قٟط٘كيٙي (. ٕٞچٙيٗ ضقس قتبثب38:1389ٖاؾت )ظيبضي ٚ ٕٞىبضٖ،  ٘جٛزٜ ؾبظٌبض ٚ ٕٞبًٞٙ

-ٕٞبٍٞٙي ثط ٔجتٙي وٝ ربٕٔ ثط٘بٔٝ يه چٟبضچٛة زض قسٜ وٙتطَ رٕٗيت ٚ قٟطٞب تٛظيٕ فًبيي ٕٞچٙيٗ ٚ ٘جٛزٜ ٔتٙبؾت ٞب ظيطؾبذت

 (.2:1385اؾت )ظيبضي،  ٍ٘طفتٝ نٛضت ثبقس، اي ٚ ٘بحيٝ ثركي ٞبي
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 الكبض ؿىٗٔ تأٔيٗ زضظٔيٙٝ ضا ربٔٗي ٞبيضيعيثط٘بٔٝ ٚ السأبت ٞب زِٚت ٔرتّف، وكٛضٞبي زض ٔؿىٗ، تأٔيٗ يطٚضت ثب تٛرٝ ثٝ

ضيعي ٚ ٔساذّٝ زضظٔيٙٝ تِٛيس ٔؿىٗ، ٖطيٝ ظٔيٗ ٞبي ثط٘بٔٝأب ٚالٗيت آٖ اؾت وٝ قيٜٛ .ا٘سزازٜ ا٘زبْ زضآٔس وٓ َجمبت ٚيػٜ ثٝ ٔرتّف
 ثطؾبذتٞبيي وٝ زضآٔستطيٗ الكبض ٘ساقتٝ اؾت. اظ ؾٛي زيٍط، ؾيبؾت قسٜ ٘بوبضآٔس ثٛزٜ ٚ ٘فٗي ثطاي وٓ ٚ اؾتب٘ساضزٞبي قٟطي ٚيٕ

 Katz and)ا٘س ا٘س، تٛرٝ ا٘سوي ثٝ آحبض ٔحيُي آٖ ُٔٗٛف ٕ٘ٛزٜٚضظيسٜ تأويسؿىٗ ثطاي َجمبت ثب اؾتُبٖت پبييٗ ٔ

Turner,2008:319 .) تٛؾٗٝ زضحبَٞبي زضآٔس قٟطي زض وكٛضٞبي وٓ ٔؿىٗ ٌطٜٚ تأٔيٗشوط ايٗ ٘ىتٝ ٘يع ثؿيبض إٞيت زاضز وٝ چبِف 
-وبضآٔسي أىب٘بت ٌطٔبيكي ٚ ؾطٔبيكي، ٘بٞبي زاذّي ذب٘ٝ ٚ ٘بٛز. وٕجٛز فًبي ؾىٛ٘تي ٚ فًبقثٝ تٟيٝ ذٛز ٔؿىٗ ٔحسٚز ٕ٘ي نطفبً

ٞب ٔؿىٗ ثطاي ايٗ ٌطٜٚ تأٔيٗٞبي  قٛز وٝ ثٝ ٍٞٙبْ ؾيبؾتٔٛاضزي ٔحؿٛة ٔي تطيٗ ٟٔٓأٙي زض ثطاثط ٔربَطات َجيٗي، اظ 
ٞبي تأٔيٗ َجك اْٟبضات وبضقٙبؾبٖ، ثط٘بٔٝ اظ ؾٛي زيٍط (.Grigsby & Rusenburg,1975:31) طزيٌٚ ُٔبِٗٝ لطاض ٕ٘ي ٔٛضزتٛرٝ

ٞب وٝ زض ٞبي زضآٔسي ثٛزٜ اؾت؛ تٛزٜ ثعضٌي اظ ذب٘ٛاض ي ثطاي ظذٓ ٔتٛضْ ٔؿىٗ زض ثيٗ ايٗ ٌطٜٚٔؿىّٙزضآٔس، تٟٙب  ٞبي وٓ ٔؿىٗ ٌطٜٚ
ٞبي  وبضآٔسي ؾيبؾتجت ثٝ ايٗ ثرف ٚ ٘بٔؿىٙي لطاض زاض٘س، ٘كبٖ اظ ٖسْ ٚرٛز زيس والٖ ٘ؿٔؿىٙي ٚ ثسٔؿىٙي، تًٙقطايٍ ثي

ٞب ٕٞٛاضٜ اظ ( ٚ ثٝ زاليُ ٔتٗسز ايٗ ؾيبؾت84:1393)ذّيّي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ثبقسزض ثرف ٔؿىٗ ٚ حُ ًُٔٗ آٖ زض وكٛض ٔي ارطاقسٜ
ا٘س وٝ ٔتمبٖس قسٜضيعاٖ ايٗ حٛظٜ اي وٝ زض حبَ حبيط ٔسيطاٖ ٚ ثط٘بٌٔٝٛ٘ٝٞبي رسي ٔٛارٝ اؾت، ثٝؾٛي ٔطزْ ٚ ٔٙتمساٖ ثب چبِف

ضاٞىبضي ثطاي زؾتيبثي ثٝ  ىٗيِٚٞب زض ثرف ٔؿىٗ قبيس ثبٖج ثٟجٛز ٔمُٗي زض ايٗ ثرف قٛز ٌصاضيٞب ٚ ؾطٔبيٝثؿيبضي اظ ؾيبؾت
ضيعي ٞبي رسيس زض ثط٘بٌٔٝيطي اثعاضوبضٞبي والٖ ٔسيطيتي ٚ ثٝزض ضٚيىطز س٘ٓطيتزسقطايٍ ُٕٔئٗ ٚ پبيساض ٘رٛاٞس ثٛز. آ٘چٝ ٘يبظ اؾت، 

 (.77:1389ٞبيي وٝ ٚيػٌي ٔٛد ؾْٛ ٔسيطيت )تغييط ثطاي اُ٘جبق ثب ٔحيٍ آيٙسٜ( زض آٖ ٔٗٙب يبثس )ثبثبغيجي، اؾت، اثعاض

 ٚؾٗت ذٛز ثط ٚ يبفتٝ تٛؾٗٝ قتبثبٖ نٛضت اذيط ثٝ ٞبيزٞٝ زض وكٛض، رٕٗيتپط قٟط قكٕيٗ ٖٙٛاٖ ثٝ تجطيع ٘يع زض ايٗ ضاؾتب، قٟط

 زض ضلٓ ايٗ وٝ زاقتٝ ٘فط ،289996 ٔٗبزَ رٕٗيتي ،1335 ؾبَ زض تجطيع قٟط ايطاٖ، آٔبض ٔطوع ٔٙتكطقسٜ آٔبضٞبي ثط اؾبؼ اؾت. افعٚزٜ

 تجطيع زض ٔمبيؿٝ قٟطي اؾت. تٛؾٗٝ قسٜ ثطاثط 11/6تجطيع  قٟط رٕٗيت ايٗ زٚضٜ زض اؾت وٝ يبفتٝ افعايف ٘فط 1773033 ثٝ 1395 ؾبَ

 ثٝ 1335 ؾبَ زض ٞىتبض 1770اظ  تجطيع قٟط ٔؿبحت وٝ َٛضي اؾت. ثٝ ثٛزٜ ثطذٛضزاض تطيثيك قست ٚ ؾطٖت اظ رٕٗيتي افعايف ثب

 اؾت. ٕٞچٙيٗ قٟط ؾُح زاقتٝ افعايف ثطاثط 14 حسٚز تجطيع، قٟط زٚضٜ، ايٗ زض اؾت؛ يٗٙي يبفتٝ افعايف ،1395 ؾبَ زض ٞىتبض 25000

ٞعاض ٚاحس ٔؿىٛ٘ي ضا ثٝ ايٗ ثرف اظ قٟطٚ٘ساٖ ٘بذٛا٘سٜ ذٛز اذتهبل  70 ٘كيٗ، تٗساز ٞعاض ٘فط حبقيٝ 400تجطيع ٘يع ثب زاضا ثٛزٖ حسٚز 
تطيٗ ٔكىّي  ٔكىُ ٔؿىٗ اِٚيٗ ٚ ثعضيقٛ٘س. % قٟطٚ٘ساٖ ضا قبُٔ ٔي30زازٜ اؾت وٝ زض ٔمبْ ٔمبيؿٝ ثب رٕٗيت وُ قٟط حسٚز 

زٚاْ ٚ اظ٘ٓط  زٚاْ يب وٓ ٔحالت، وٛچه ٚ ٔحمط، ثي ا٘س. ٚاحس ٔؿىٛ٘ي ؾبوٙيٗ ايٗ ٞب ثب آٖ ٔٛارٝ اؾت وٝ اوخط ذب٘ٛاضٞبي ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜ
ثبقس. ثطضؾي آٔبض  ٞب، زاضاي ٕ٘بيي ظقت ثٝ ِحبِ ْبٞطي، زاضاي تزٟيعات ٘بٔٙبؾت ٚ ٘بوبفي ٔي وبضضفتٝ زض ؾبذت آٖ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي ثٝ

ٔتطٔطثٕ  100ٔؿىٙي ثب ٔؿبحت وٕتط اظ زضنس ؾبوٙيٗ ٔٙبَك فميط٘كيٗ قٟط تجطيع  90زٞس ٞب ٘كبٖ ٔي ٚ ٘تبيذ ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜ
ثبقس. اظ ؾٛي زيٍط ثب تٛرٝ ثٝ ؾُح  زض اذتيبضزاض٘س ٚ ايٗ أط ٘كبٖ اظ ٚيٗيت ثؿيبض ٘بُّٔٛة ؾبوٙيٗ ٔحالت فميط٘كيٗ ايٗ قٟط ٔي

پصيط  زِٚتي أىبٖٞبي زضآٔس رع اظ َطيك ٔؿبٖست ٞبي فميط ٚ وٓزضآٔس ٚ پكتٛا٘ٝ ٔبِي ثؿيبض يٗيف ذب٘ٛاضٞب، حُ ٔكىُ ٔؿىٗ ٌطٜٚ
 ٘يؿت. 

ا٘س اظ: ؾيبؾت  ٞب ٖجبضت زضآٔس اتربش ٌطزيسٜ اؾت وٝ ثطذي اظ آٖ ٞبي وٓٞبي ٔتٗسزي ثطاي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚزض ايطاٖ ؾيبؾت
ؾبظي  ؾبظي، آپبضتٕبٖ ؾبظي، وٛچه ؾبظي ظٔيٗ قٟطي، اٖٕبَ لبٖ٘ٛ ظٔيٗ قٟطي، ؾيبؾت ٔؿىٗ حٕبيتي، ٔؿىٗ ارتٕبٖي، ا٘جٜٛآٔبزٜ
ا٘س  اِرهٛل قٟطٞبي ثعضي اتربشقسٜ ٞب غبِجبً ثطاي حُ ًُٔٗ ٔؿىٗ زض قٟطٞبي وكٛض ّٖي يبؾت ٔؿىٗ اؾتيزبضي. ايٗ ؾيبؾتٚ ؾ

قسٜ ٔطثٌٛ ثٝ  ٞبي اٖٕبَآٔسٜ حبوي اظ آٖ اؾت وٝ ؾيبؾت ُٖٕ ٞبي ثٝقٛ٘س. أب ٘تبيذ حبنُ اظ ثطضؾيوٝ قٟط تجطيع ضا ٘يع قبُٔ ٔي
ٞبي ٔؿىٗ ٞبي ٔتٛؾٍ ٚ ثبالي ربٔٗٝ ضا پٛقف زازٜ اؾت. أب زض اضظيبثي وبضايي ؾيبؾتع ثيكتط ٌطٜٚتأٔيٗ ٔؿىٗ زض ؾُح قٟط تجطي

ٞبي تأٔيٗ ٞب اقىبَ ثعضي ضٚـزضآٔس قٟطي ثبيس ٌفت وٝ ٖسْ پٛقف يب پٛقف ٘بٔٙبؾت ايٗ ٌطٜٚ ٞبي وٓزض تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚ
اي ٚ ؾيؿتٕبتيه ثٝ نٛضت ضيكٝ وٙس وٝ ثٝاي ضا ايزبة ٔي ٕٟيسات ٌؿتطزٜثبقس. ضفٕ ايٗ ٔكىُ ٚ اتربش ضاٞجطزٞبي وبضآٔس ت ٔؿىٗ ٔي



222  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ رغطافيب ٚ ثط٘بّٖٕٔٝي  ٘كطي 

 

ٞب ٌصاضيٞب ٚ ؾطٔبيٝا٘س وٝ ثؿيبضي اظ ؾيبؾتضيعاٖ حٛظٜ ٔؿىٗ ٔتمبٖس قسٜٔمبثّٝ ثب ايٗ ًُٔٗ ثپطزاظز. اظ ؾٛي زيٍط، ٔسيطاٖ ٚ ثط٘بٔٝ
ي ثطاي زؾتيبثي ثٝ قطايٍ ُٕٔئٗ ٚ پبيساض ٘رٛاٞس ثٛز. آ٘چٝ ضاٞىبض ىٗيِٚزض ثرف ٔؿىٗ قبيس ثبٖج ثٟجٛز ٔمُٗي زض ايٗ ثرف قٛز 

ٞبيي وٝ ٚيػٌي ٔٛد ؾْٛ ضيعي اؾت، اثعاضٞبي رسيس زض ثط٘بٌٔٝيطي اثعاضوبضٞبي والٖ ٔسيطيتي ٚ ثٝزض ضٚيىطز س٘ٓطيتزس٘يبظ اؾت، 
پػٚٞي، ثٝ قٙبؾبيي ٚ ثطضؾي  هس زاضز ثب ضٚيىطز آيٙسٜثٙبثطايٗ ايٗ پػٚٞف لٔسيطيت )تغييط ثطاي اُ٘جبق ثب ٔحيٍ آيٙسٜ( زض آٖ ٔٗٙب يبثس 

 زضآٔس قٟطي زض قٟط تجطيع، ثپطزاظز.ٞبي وٓ ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٚ ٔؤحطٖٛأُ  تطيٗ ٟٔٓ

 هباًی ًظزی

قٛز. ٔي ٞبي فمط قٟطي ٔحؿٛةٞب ٚ رٙجٝتطيٗ ٚيػٌييىي اظ ثبضظ ٞبي ٔرتّف فمط قٟطي، اثٗبز وبِجسي آّٖٖيطغٓ ٚرٛز رٙجٝ
زضآٔس ٞبي الكبض وٓ زيٍط، ؾىٛ٘تٍبٜ ٖجبضت تٛاٖ زض ٔؿىٗ قٟطي ٔكبٞسٜ وطز. ثٝ ٞبي فمط ضا ٔيتطيٗ چٟطٜثٙبثطايٗ يىي اظ قبذم

(. زض ٌعاضـ زٚٔيٗ 61:1382ٖٙٛاٖ ثؿتط ثبظتِٛيس فمط زا٘ؿت )ذبتٓ، اي اظ فمط قٟطي ٚ ّٖٕىطز فًب ثٝتٛاٖ رّٜٛ ربٔٗٝ قٟطي ضا ٔي
ٞبيي تٗطيف قس وٝ فبلس ؾطپٙبٞي ثطذٛضزاض اظ ايٕٙي ٚ أٙيت، (، فمط ٔؿىٗ ثطاي  افطاز ٚ ذب٘ٛاض1996بٖ ثكط )اؾتب٘جَٛ ارالؼ اؾى
 وكي، تأؾيؿبت ثٟساقت ٚ فبيالة ٚ ترّيٝ ظثبِٝ( ثبقٙس. ِِٛٝ ٞب )ٔب٘ٙس آةؾبذتؾالٔت ظيط

تطيٗ ٖبُٔ تأحيطٌصاض زض ٔيعاٖ  حتي زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز، ٟٔٓ٘ساقتٝ ثبقس.  اظحس ثيف  وٓاوٝ تط ٔؿىٙي يٗٙي ،وبفيٚ  ةذٛ ٔؿىٗ 
 ٔؿىٗثٝ قتٗ ا٘س ؾتطؾي(. زWestaway, 2006:187)ٔٙسي فطز اظ ؾىٛ٘ت زض يه ُٔٙمٝ، ٔؿىٗ ٚ قطايٍ ٔحيُي آٖ اؾت ضيبيت

 Masika et)قٛز سٌي ٔيتطيٗ زاضايي ِٔٛسي اؾت وٝ ثبٖج اٖتجبض ظ٘ فمط قٟطي اؾت. ٔؿىٗ ٟٔٓ يٞبيػٌياظ ٚ يىي ،ُٕٔئٗٚ  ٔٗا

all, 2001:30.) ٗ18پصيطز. اظ لطٖ ضٚ قٙبذت قيٜٛ ظ٘سٌي ٚ تٗييٗ زضرٝ ضفبٜ قٟطٚ٘ساٖ زض ؾبيٝ ثطضؾي ٚيٗيت ٔؿىٗ نٛضت ٔي اظاي 
اظ  (.184:1375زٞس )قٛاي،  اي ثٝ ٘بْ ٔؿىٗ ضخ ٘كبٖ ٔي ظٔبٖ ثب ا٘مالة نٙٗتي ٚ ٞزْٛ رٕٗيت رٛيبي وبض اظ ضٚؾتب ثٝ قٟط ٔؿئّٝ ٞٓ

اي زضقبٖ ظ٘سٌي ٞؿتٙس زضنس رٟبٖ فبلس ذب٘ٝ 20قسٜ اؾت؛ أب ٕٞچٙبٖ  ٞبي ثؿيبضي زض ايٗ ظٔيٙٝ ا٘زبْآٖ ظٔبٖ تبوٖٙٛ تالـ
وٓ ؾٝ ٘ٛٔ ثطٚظ وطزٜ اؾت. ثٝ ٘ٓط آثطأع زؾت 1940تٛؾٗٝ اظ اٚايُ زٞٝ  ٞبي رٟبٖ زضحبَ(. ٔكىُ ٔؿىٗ زض قٟط5:1381)نطافي، 

 قٛز:تٛؾٗٝ يبفت ٔي ٞبي زضحبَطٔكرم قٟط٘كيٗ فمط زض قٟ

نس ٞعاض ٘فط زض  ثطآٚضز قس وٝ ثيف اظ قف 1960 ٞب ٞؿتٙس. زض وّىتٝ زض اٚايُ زٞٝ ٞب ٚ ذيبثبٖ ذٛاةذبٕ٘بٖاِف( ٘ٛٔ اَٚ ثي
ٞبيي ٞب ٚ ٔىبٖبٌطزٞب ٚ پٞعاض ٘فط زض ظيط پّٝ 77ذبٕ٘بٖ ثٛزٜ ٚ ٘فط ثي 66ذٛاثيس٘س، زض ٕٞبٖ حبَ زض ثٕجئي يه ٘فط اظ ٞط ٞب ٔيذيبثبٖ
 ٌصضا٘س٘س.زؾت ضٚظٌبض ٔي اظايٗ

قسٜ اؾت  وٙٙس. أطٚظٜ ايٗ ٘ىتٝ ضٚقٗٞبي فميط٘كيٗ اربضٜ ٔيٞبيي زض ٔحّٝثبقٙس وٝ ذب٘ٝ يب اتبق ة( زٚٔيٗ ٘ٛٔ، ٌطٜٚ ثعضٌي ٔي
 قٛ٘س. بفت ٔيزاضاٖ ٖسٚا٘ي ٘يع يٞب ظٔيٗ ا٘س ٚ زض وٙبض آٖ ٞبي ذٛزيبض فطاٚاٖ ٘كيٙبٖ ؾىٛ٘تٍبٜوٝ اربضٜ

ٞب ٞؿتٙس. ٔخالً وٕجٛز حبز ٔؿىٗ زض لبٞطٜ ثٝ ٚاوٙف ْٟ٘ٛٛضي ا٘زبٔيسٜ اؾت. آثبزٞب ٚ ؾبوٙبٖ حّجيد( ؾٛٔيٗ ٌطٜٚ ظٚضآثبز ٘كيٗ
 (.213ٞبي فميط٘كيٗ اؾتيزبضي ثسَ قسٜ اؾت )ٕٞبٖ، قٟط لسيٓ يب ٔسيٙٝ ثٝ ٖطنٝ ٚؾيٕ ٔحّٝ

ٞب ٚ ؾبٔب٘سٞي ٚ ٞبي ٔرتّفي ثطاي تأٔيٗ ٔؿىٗ ايٗ ٌطٜٚٞب ٚ زيسٌبٜتبوٖٙٛ ٘ٓطيٝزضآٔس، ٞبي وٓ ثب تٛرٝ ثٝ ٔكىُ ٔؿىٗ ٌطٜٚ
 ٌصقتٝ يٞبـٍ٘طزض  تغييط حطزض ا يٍطز ٞيٌٚطٚ  ٌصقتٝ ضةتزب ٘مس َٔحهٛ ٘ٓطيبت ٗـياظ ا يـثطذقسٜ اؾت.   حُ ايٗ ٔؿئّٝ اضائٝ

 ٔؿىٗ ٔكىُ حُ ٘بيياتٛ ٔٗيٗ ٔىب٘يٚ  لذب ٖٔبزض ظ اْٞطوس يطظ ٞبيزيسٌبٜ وٝ ؾتا ٘ىتٝ يٗا ٘ؿتٗزا ؾتا ٟٔٓ ٘چٝا٘س. آ قسٜ اثسأ
 .٘ساقتٝضا زا ٔيباٚ زثٟجٛٚ 
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 ًَساسی ضْزی 

قسٜ اؾت. زض ايٗ ضٚـ،  ٞبي اضٚپبيي ٚ آٔطيىب التجبؼٞبي ٖٕطاٖ قٟطي وكٛضظٚاَ قٟط، اظ ثط٘بٔٝ ثٟؿبظي ٚ ٘ٛؾبظي ٔطاوع ضٚثٝ
ٞب،  ٌطفتٙس ٚ پؽ اظ ترّيٝ ايٗ ٔٙبَك اظ ؾبوٙيٗ اِٚيٝ آٌٖ ٔتطاوٓ ٔطوع قٟط زض ٘ٓط ٔيؾبظ٘سٌبٖ ثب وٕه زِٚت لُٗبت ظٔيٗ ضا زض ٘مب

 (.88:1393وطز٘س )ٖبثسيٙي، ٞب ٔؿبوٗ رسيس ثٙب ٔي ربي آٖ ٞبي لسيٕي ضا ترطيت ٚ ثٝؾبذتٕبٖ

 ّای هالیاعطای کوک 

(. تأٔيٗ ٔبِي ٔؿىٗ ٖجبضت اؾت اظ 27:1364فيٗي، ثبقس )ضٞبي زِٚتي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٔي تطيٗ ؾيبؾت ٞبي ٔبِي اظ ضايذاُٖبي وٕه
 تٛا٘س: تساضن پَٛ يب ؾطٔبيٝ الظْ ثطاي ٔؿىٗ، ايٗ تٗطيف ثٝ ؾٝ َطيك لبثُ تفؿيط اؾت؛ ٔٙٓٛض اظ ٔٙبثٕ ٔبِي ٔؿىٗ ٔي

 ٞبي ٔؿىٛ٘ي ثبقس؛اِف( ؾطٔبيٝ الظْ ثطاي احساث ٔؿىٗ يب پطٚغٜ

 ٞب ثبقس؛ٖ تٛؾٍ ذب٘ٛاضة( ٔٙبثٕ الظْ ثطاي تٟيٝ ٔؿىٗ يب زؾتيبثي ثٝ آ

 (.2:1374قٛز )٘يىٛؾطقت، د( اٖتجبضي ثبقس وٝ تٛؾٍ ٔؤؾؿبت ٔبِي ٔؿىٗ ٖطيٝ ٔي

ٞب لجُ اظ زٞٝ  زضآٔس قٟطي تٛؾٍ زِٚتٞبي وٓ ٞبي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚتطيٗ ضٚـٞبي فٛق ٖٕسٜتٛؾٗٝ ضٚـ ٞبي زضحبَزض وكٛض
ٚ « 1ثبال ثطزٖ تسضيزي ويفيت ؾىٛ٘ت»زضآٔس قبُٔ زٚ ضٚـ ٞبي وٓثطاي ذب٘ٛاضٞبي تأٔيٗ ؾطپٙبٜ ، ضٚـ1970ثٛز. أب زض زٞٝ  1970
 پطزاظيٓ:ثٛز وٝ زض ايٗ لؿٕت ثٝ ثطضؾي ايٗ زٚ ضٚـ ٔي« 2تأٔيٗ ظٔيٗ ٚ ذسٔبت»ضٚـ 

 رٍش ارتقاء کیفیت سکًَت 

ضَد. ایي خذهات ػوذتاً یّا گزاسدُ ه ًطیٌاى ٍ فمیشًطیٌاى دس هحل صًذگی آىدس ایي سٍش خذهات اٍلیِ دس اختیاس صاغِ

ّا ٍ هؼاتش سَاسُ ٍ پیادُ آٍسی ٍ دفغ صتالِ، تشق، هذسسِ، خیاتاىّای سطحی، جوغ ضاهل: آب ضشب، فاضالب، سیستن دفغ آب

ّا  (. دس ًماطی کِ تشخی اص ایي خذهات ٍجَد داسًذ، تْثَد آى97:1:08تاضذ )پَسهحوذی، ٍ هشاکض اجتواػی ٍ فشٌّگی هی

، تش هٌطمی کشدى هَلؼیت «سکًَت تیفیاستماء ک»ّا سٍش جَش ٍ تذٍى ًمطِ صاغِتِ ػلت ساخت خَدهَسدًظش است. 

ّا غالثاً دس یک الگَی ضطشًجی اص هؼاتش سَاسُ ٍ پیادُ تأکیذ داسد. فلسفِ سٍش استماء ّا ٍ ساهاى تخطیذى تِ ساختواىٍاحذ

ّا لادس تِ پاسخگَیی تِ ًیاص فضایٌذُ هسکي  تَسؼِ، دٍلت ّای دسحالسکًَت تش ایي فشض استَاس است کِ دس اغلة کطَس

ّای هَجَد حتی اگش صیش استاًذاسد ّن تاضٌذ، تسیاس هْن ٍ ًیستٌذ. تٌاتشایي حفظ ٍ ًگْذاسی ٍ تْثَد تخطیذى تِ ٍضغ خاًِ

 لشاس صیش است: ّای استماء کیفیت سکًَت تِ(. اصَل هحَسی تشًاه1:08ِآیٌذ، اساسی است )خَب

  ّای ضْشی هَجَد؛ساختي استفادُ اص خاًِهیسش 

 ّای ضْشی کِ دٍلت ٍ هشدم لادس تِ تأهیي آى ّستٌذ؛فشاّن کشدى سطحی اص خذهات ٍ سشٍیس 

 گسیختگی جاهؼِ؛ تِ حذالل سساًذى اصّن 

 هشٍسصهاى تْثَد تخطٌذ؛ سساًذى تِ هٌتفغ ضًَذگاى طشح کِ هساکي خَد سا تا تَاًایی هالی خَد تِ یاسی 

 ّا دس الگَیی اص طشاحی )ضثکِئَهتشیکی، ًظن تخطیذى تِ لطؼات صهیي ٍ ساهاى تخطیذى تِ ساختواىاصًظش ط-

 تٌذی هجذد(؛

                                                      
1.Community Upgrading 

2. Site & service policy 
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 ّای فٌی، تأهیي حك هالکیت ٍ کاّص تشاکن اص ّای هسکي، کوکّا تا استفادُ اص ٍام ساختي خاًِ یا هشهت آى

 ّای ػوذُ استشاتظی استماء کیفیت سکًَت است.هحَس
  سهیي ٍ خدهاترٍش تأهیي 

ٚ  ٔيٗظ يٗٙي ،يؿتيظ يٞبٔزٕٖٛٝ ايثط ظْال يٞبؾبذتيطظ ،ٚؾبظ ؾبذتزض  اضيٌصؾطٔبيٝ ربي ثٝ ِتزٚ ،ٔؿىٗ تأٔيٗضٚـ  يٗزض ا
 ٕٞچٙيٗ زض ايٗ ضٚـ. ٕ٘بيٙسٔي ٔؿىٛ٘ي حسٚا تىٕيُٚ  ؾبذت ثٝ اْلسا تسضيذ ثٝ اضذب٘ٛ ازفطٚ ا ٕ٘بيسٔي ٞٓافطضا  يقٟط تتأؾيؿب
 يٗاثٙبثط ،٘يؿت ٔؿىٗ وٙٙسٜ تأٔيٗٚ  ٜ٘سظؾب تـِ. زٚزطـٌييـٔ ىُـق يٍـٔحٚ  ٔؿىٗ تسضيذ ثٝ ثّىٝ زقٕٛ٘ي ؾبذتٝ ثبضٜ يه ثٝ ٔؿىٗ

 .(8:1381 ،فياطـٕ٘بيس )ن حٕبيت ،٘ساتٛٔي يثيكتط ٞبي ٌطٜٚاظ 

 راّبزد جْاًی سزپٌاُ تا سال رٍیکزد تَاًوٌد( ( یا )2222ساسیGSS:)1 

، 3ٚ ثط٘بٔٝ تٛؾٗٝ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس 2، ٔطوع اؾىبٖ ثكط ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس1980بي ٌٛ٘بٌٖٛ زض اٚاذط زٞٝ ٞثٙسي ٘تبيذ ضٚيىطزرٕٕ
ثٝ « اؾتطاتػي رٟب٘ي ؾطپٙبٜ»تحت ٖٙٛاٖ  1987زاقت وٝ اظ ضاٞجطز تٛإ٘ٙسؾبظي ثٟطٜ ٌيطز. ايٗ ضاٞجطز زض ؾبَ  ثب٘ه رٟب٘ي ضا ٚا

زضآٔسٞب ٞبي ٔٙفطز ٔؿىٗ ثطاي وٓقٛز ٚ پطٚغٜرب٘جٝ وٛقف ٔيَٛض ٕٞٝيىطز، ثٝتهٛيت ٔزٕٕ ٖٕٛٔي ؾبظٔبٖ ُّٔ ضؾيس. زض ايٗ ضٚ
 ٞبي ؾيبؾت زٞجطضا يٗاٌيط٘س: ضيعي وبِجسي ٔٛضزثطضؾي لطاض ٔيٞبي التهبزي زِٚت، ثبظاض ٔبِي ٚ ثط٘بٔٝزض ضاثُٝ ثب التهبز والٖ ٚ ثط٘بٔٝ

 :(82-95 :1381پٛض ٚ زاٚٚز پٙبٜ، )رٛاٞطي زٕ٘ٛٔي َ٘جبضا ز طـيظ

 ؛ظيؾبْطفيت اٜٕٞط ثٝ ٔؿىٗ ٔبِي تأٔيٗ ؾيبؾت 

 ٛ؛ٖٕٛٔيٚ  ذهٛني ثرف وتضٔكب  ثط تأويس ثب يقٟط ٔسيطيت زثٟج 

 ٗرتٕبٖي.ا ييبأعٚ  قحمٛ اٜٕٞط ثٝ ؾطپٙبٜ تأٔي 

 ٞبي انّي ايٗ ضٚيىطز ٖجبضت ثٛز اظ:ٕٞچٙيٗ ٔحٛض

 ٝٔبزي؛ضيعي والٖ التهثطلطاضي وبُٔ اضتجبٌ ثيٗ ثرف ٔؿىٗ ٚ ثط٘ب 

 ٕٝٞ ضيعي قٟطي؛ضيعي ٔؿىٗ ثب ثط٘بٔٝرب٘جٝ ثط٘بٔٝپيٛ٘س 

 ٍپطزاظي زِٚت زض ٔٛالٕ ايُطاضي؛ٞبي ٔؿىٗ ٚ يبضا٘ٝظيؿت، ثٟساقت زض ثط٘بٔٝتٛرٝ ٚيػٜ ثٝ ٔمٛالت فمط، ٔحي 

 ٝ(.116:1378٘يب، ٞبي ظيطثٙبيي ٚ اُٖبي حمٛق ٔبِىيت زض ٔٙبَك فميط٘كيٗ ٔٛرٛز )ؾٗيسفطاٞٓ آٚضزٖ قجى 

 ًِ4رسویسازی غیرخا 

سیضی هسکي ظَْس کشد، ٍاطگاى جذیذی دس هتَى تشًاهِ 1897کِ دسٍالغ اص دِّ « تَاًوٌذساصی»تِ دًثال سٍیکشد جذیذ 

سسوی صهیي ٍ ػشضِ غیش»سسوی یکی اص ایي اصطالحات است کِ تِ ساصی غیشدسآهذّا، جای خَد سا تاص کشدًذ. خاًِتشای کن

طَس ػوذُ ّا، تِ ًطیٌی ٍ هاًٌذ آىًطیٌی، سضذ خَدسٍ، حاضیِهٌظَس ایي است کِ ّوِ اًَاع آلًَکضَد. ٍ گفتِ هی« هسکي

ای است کِ هشدم  دیگش ضیَُ تیاى سیضی ضْشی ٍ ساختواى است. تِّا ٍ همشسات سسوی تشًاهِسیضیٍاکٌطی دس هماتل تشًاهِ

                                                      
1.Global Shelter strategy 

2.UNCHS 

3.UNDP 
4.Informal Housing 
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سسوی، ایجاد (. هٌظَس اص هسکي غیش07:1:91پَس، ذ )جَاّشیکٌٌّای سسوی، اص پاییي ػول هیدست دس تماتل تا تشًاهِتْی

سیضی ٍ هذیشیت خاصی ًیاص داسد. سّا کشدى هشدم دس التصادی کِ دس ٍساص ًیست ٍ ایي جشیاى تِ تشًاهِ ٍهشج دس ساخت ّشج

ایي سٍش، دٍلت تا تِ  (. تٌاتشایي دس110:1:09ًیا، ّاست )سؼیذ کٌذ تِ هؼٌای تذتش ضذى اٍضاع آى آى لَاػذ تاصاس ػول هی

ّا ٍساص ٍهشج دس ساخت کٌذ هاًغ اص ایجاد ّشج ّا سؼی هیضذُ دس حشین ضْش سسوی اًجامّای غیشساصیسسویت ضٌاختي خاًِ

 (.3:1:99::اًذیطاى آرس، ًطیٌی ضَد )آبٍ گستشش ٍ تؼویك پذیذُ آلًَک

آيس وٝ ثٟتطيٗ ؾيبؾت ٔؿىٗ چٝ ؾيبؾتي اؾت؟ زض ؾؤاَ پيف ٔي ٞبي تأٔيٗ ٔؿىٗ، زضٟ٘بيت ايٗٞب ٚ زيسٌبٜثٗس اظ ثطضؾي ٘ٓطيٝ
ٞبي ؾتٖٛ ثط ثط٘بٔٝ« اپٍط»قٛيٓ. ثبٚرٛز وٝ ثحج ٔٛارٝ ٔي 1«اپٍط»تالـ ثطاي ثٟجٛز ٔٛلٗيت ٔؿىٗ )٘ٝ ذيّي ٔٙبؾت(، ثب ٘ٓط 

 (.Nordvik, 2006:280) ٞبي ٔحّي ثؿتٍي زاضزوٙس وٝ پبؾد ايٗ ؾؤاَ ثٝ ٔٛلٗيت ثبظاض تمبيب ٔتىي اؾت، ٚي تأويس ٔي
 زيٍط زاضاي رغطافيبي ٘بٕٞؿبٖ اؾت. ٖجبضت ثٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1.Apgar 
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 (: هدل هفَْهی پضٍّص1ضکل )

 رًٍذ افسایص جوعیت ضْری، ضْری ضذى فقر

 

عذم رضذ تَلیذ هسکي ّوگام با 

 رضذ سریع جوعیت

 

عذم ٍجَد دیذ کالى ٍ ًاکارآهذی 

 ضذُ در بخص هسکيسیاستْای اجرا 

 

بحراى تاهیي هسکي برای اقطار کن 

 درآهذ 

 

ٍ کیفیت  تبریسضکل گیری هحلِ ّای فقیرًطیي در ضْر 

 پاییي هساکي اقطار کن درآهذ

 

ّای کن درآهذ ٍ ّای تاهیي هسکي گرٍُدیذگاُ
 ّاساهاًذّی هسکي ایي گرٍُ

ًَسازی 

 ضْری

ذّا با ضرٍرت هرتفع ساختي چالص ّای هسکي کن درآه
 اتخار رٍیکردّای ًَیي 

 

ّای تاهیي هسکي گرٍُعَاهل هَثر بر 

 با رٍیکرد آیٌذُ پژٍّیکن درآهذ 

 یّا ضاخص

 یکالبذ

 ییفضا

 

ّای ضاخص

 اقتصادی

 یّا ضاخص

 یطیهح ستیز

 

ّای ضاخص

 اجتواعی

 ّای کن درآهذ ضْر تبریسهَثر بر تاهیي هسکي گرٍُ ّای کلیذیضٌاسایی پیطراى

-ی کوکاعطا

 ّای هالی

رٍش ارتقاء 
 تیفیک

 سکًَت

 يیرٍش تأه

ٍ  يیزه
 خذهات

رٍیکرد 
 تَاًوٌذسازی

سازی خاًِ

 غیررسوی
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(، ثٝ چٙس ٔٛضز اظ ايٗ 1زض اضتجبٌ ثب ٔٛيٛٔ پػٚٞف، ُٔبِٗبت ٚ تحميمبت زاذّي ٚ ذبضري ظيبزي نٛضت ٌطفتٝ اؾت زض رسَٚ )
  زز:ٌطتحميمبت اقبضٜ ٔي

 ای اس تحقیقات پیطیي (: خالص1ِجدٍل )

ؾبَ  20 يزض افك ظٔب٘ ٝئؿىٗ قٟطؾتبٖ اضٚٔ ياحتٕبِ يٞبٛيؾٙبضتسٚيٗ  ثبٞسفايٗ پػٚٞف 
زٞٙس وٝ ، ٘كبٖ ٔيSCENARIOWIZARD،افعاض ٘طْٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ زِفي ٚ  ٙسٜيآ

ساض ظيبز ٘يؿت ٚيٗيت ٔٛرٛز ٞبي ٘ٓطيٝ تٛؾٗٝ پبيفبنّٝ وٙٛ٘ي قٟط اضٚٔيٝ ثب اٞساف ٚ آضٔبٖ
ٞبي چٟبضٌب٘ٝ ضا ؾٙبضيٛ تيزضٟ٘بقٟط اؾت. ايكبٖ  رّٛ ضٚثٝٔؿىٗ حبوي اظ تٛؾٗٝ تسضيزي ٚ 

 وٙٙس.ثطاي ثٟجٛز ٚيٗيت ٔؿىٗ ايٗ قٟط اضائٝ ٔي

پػٚٞب٘ٝ ثٝ ٚيٗيت ٔؿىٗ ضٚيىطز آيٙسٜ
  ٘ٛيؿيقٟطؾتبٖ اضٚٔيٝ ٔجتٙي ثط ؾٙبضيٛ

 احٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ 1392

-ٞبي غيط ثط ٚيٗيت آيٙسٜ ؾىٛ٘تٍبٜ ٔؤحطٞبي پيكطاٖ تطيٗ ٟٔٓثطضؾي  ثبٞسفٞف ايٗ پػٚ

 MICMACپػٚٞي اظرّٕٝ  آيٙسٜ يترهه يافعاضٞب ٘طْضؾٕي زض قٟط ؾٙٙسد ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ 
 ٚSCENARIOWIZARDٛٞبي ٔحتُٕ ٚ ُّٔٛة ضا ثطاي ثٟجٛز ٚيٗيت ايٗ ، ؾٙبضي

 وٙس. ٞب تسٚيٗ ٔي ؾىٛ٘تٍبٜ

ضيعي ٚ تٛؾٗٝ ٔؿىٗ ثط٘بٔٝپػٚٞي  آيٙسٜ
 ضؾٕيثط ٔؿىٗ غيط تأويسقٟطي ثب 

 ٘ٗيٕي 1394

 -اضتجبَي ارتٕبٖي، التهبزي، ثركي تٛؾٗٝ ٞبي زٞس، لبثّيت ٞبي پػٚٞف ايكبٖ ٘كبٖ ٔي يبفتٝ
 ؾُح يه زض ٖسزي اظ٘ٓط ٚ زاقتٝ لطاض چٟبضْ تب يىٓ ضزٜ زض ٔسيطيتي ٟ٘بزي ٚ ٔكبضوتي

ٚ  زاقتٝ لطاض ضتجٝ ثبالتطيٗ زض ٔؿىٗ ٞبي قبذم ثٟجٛز زض ٞب َطح لبثّيت ٚ زضٟ٘بيت، ثبقٙس ٔي
 اؾت. ٕ٘ٛزٜ ايفب ضا ٘مف تطيٗ ٟٔٓ ٔكٟس قٟط زض زضآٔس وٓ الكبض ٔؿىٗ تأٔيٗ زض

 

 زِٚت ارطايي ٞبي ثطضؾي ؾيبؾت
 ٚ ؾبٔب٘سٞي رسيس، قٟطٞبي ٞبي ؾيبؾت)

 غيطضؾٕي، ٞبي ؾىٛ٘تٍبٜ تٛإ٘ٙسؾبظي
 ظيثٟؿب ٚ ٘ٛؾبظي ٚ ٟٔط ٔؿىٗ

 الكبض ٔؿىٗ تأٔيٗ زض( فطؾٛزٜ ٞبي ثبفت
 زضآٔس وٓ

1396 

 

 آضقيٗ ٚ ؾطٚض

 ٔؿىٛ٘ي ٚاحس ذطيس ؾبَ تحهيالت، تّٕه، ٘حٜٛ ٘ٓيط زٞس ٔتغيطٞبيي٘تبيذ پػٚٞف ٘كبٖ ٔي

 ثٝ زاقتٙس. تأحيط ذب٘ٛاضٞب تٕبيُ ٔٛضز ٔؿىٗ اٍِٛي ٘ٛٔ ثط وٝ ٞؿتٙس ٖٛأّي اظرّٕٝ ؾٗ ٚ

 ٚ ٔؿبوٗ قسٜ يثٙس زؾتٝ پيكطٚ ٌطٜٚ ٖٙٛاٖ ثٝ قطايٍ ايٗ ثٝ تٛرٝ بث ذب٘ٛاضٞب اٌط ٕٞيٗ زِيُ

 ذٛاٞس ثيكتط پيكٟٙبزي يٞب َطح ٔٛفميت أىبٖ ٌيطز، لطاض ٞب آٖ اذتيبض زض ٔؿئِٛيٗ ٔٛضز٘ٓط

 .قس

 

 

 ٔٙبؾت ٔؿىٗ اٍِٛي ٞبي قبذم طضؾيث

 ٘كيٗحبقيٝ ٞبي ٌطٜٚ ؾبوٙيٗ ٔٙٓط اظ

 نبثطي فط ٚ رٍٙي 1396

 اِحؿٙٝلطو تؿٟيالت زضيبفت ثٝ تٛرٝ ثب زضآٔس وٓ زٞس ذب٘ٛاضٞبيبٖ ٔي٘تبيذ پػٚٞف ٘ك
 وٕه ٖٙٛاٖ ثٝ ضا ٔؿىٗ ٞعيٙٝ ثبليٕب٘سٜ زِٚت وٝ ٞؿتٙس زِٚت وٕه ٘يبظٔٙس ٕٞچٙبٖ
 اٖتجبضي ذٍ َطيك اظ يب ٔؿىٗ يبضا٘ٝ ٔحُ اظ يبضا٘ٝ پطزاذت َطيك اظ يب وٙس، پطزاذت ثالٖٛو

 وٕه ايٗ اؾت، يطٚضي زِٚت ٔحسٚز ٔبِي تٛاٖ ثٝ ٛرٝت ثب أب قٛز، تأٔيٗ ٔطوعي ثب٘ه
 تٟيٝ ظٔيٗ زضآٔس، وٓ يب ٞسف ٌطٜٚ ٔؿىٗ تأٔيٗ اٍِٛي. قٛز ٔتٕطوع ظٔيٗ ضٚي ثالٖٛو
 پطزاذت ٔتمبييبٖ، ثٝ ثب٘ىي تؿٟيالت ٚ ٚاْ تأٔيٗ قٟطزاضي، يب زِٚت َطيك اظ ٔٛضز٘يبظ
 ٚ وطد قٟط ٞبي فطؾٛزٜ ٚ حبقيٝ ثبفت اظ ظٔيٗ تأٔيٗ ٔتمبييبٖ، آٚضزٜ تأٔيٗ ٚاْ، ثٟطٜ ثبليٕب٘سٜ
 قٟطي تأؾيؿبت ٚ تزٟيعات ثطق، آة،  ٘يبظٞبي ؾبيط. آيس ٔي زلت ثٝ اَطاف الٕبضي ٞبي قٟطن

 قٛز. ٔي تأٔيٗ قٟطؾبظي ٚ ٕٔٗبضي ٖبِي قٛضاي َطيك اظ

 

 

 

 

 ٞبي ٌطٜٚ ٔؿىٗ تأٔيٗ اضائٝ اٍِٛي
 زضآٔس وٓ

 ظيبضي ٚ ٕٞىبضٖ 1396

زضآٔس  ٞبي وٓ ٞبي زِٚتي تأٔيٗ ٔؿىٗ زض ٔٛضز ٌطٜٚ َٛضوّي ؾيبؾت ثٝس زٞ ٞب ٘كبٖ ٔي يبفتٝ
زضآٔس  ٞبي وٓ ٞبي زِٚت زض ٔٛضز تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚ قٟطي ٔٙبؾت ٘جٛزٜ ٚ افطاز اظ ؾيبؾت

 تأٔيٗ ٔٛضز زض زِٚت ٕ٘بيٙسٜ ٖٙٛاٖ ثٝ قٟطزاضي ٞبي ؾيبؾت اظ افطاز  .قٟطي ضيبيت ٘ساض٘س
ىٗ ٔؿ تأٔيٗ ٔٛضز زض زِٚت ٞبي ؾيبؾت ارطاي ٘حٜٛ اظ ٚ قٟطي زضآٔس وٓ ٞبي ٌطٜٚ ٔؿىٗ

 ،ٞبي زِٚت زض ٔٛضز تأٔيٗ ٔؿىٗ ضيبيت زاض٘س ايٗ ٌطٜٚ ٚ ٘يع اظ ٘حٜٛ ٘ٓبضت ثط ارطاي ؾيبؾت
 .ثبقس ٞبي ٟٔط ٔٙبؾت ٕ٘ي ضؾس أٙيت ارتٕبٖي زض ٔؿىٗ أب ثٝ ٘ٓط ٔي

 ٔؿىٗ تأٔيٗ زِٚتي ٞبي ؾيبؾت اضظيبثي
 قٟطي آٔسزض وٓ ٞبي ٌطٜٚ ٔٛضز زض

1397 

 

 

 

 

 ٔحٕسي زٜ چكٕٝ

ٖٙٛاٖ ٖٛأُ وّيسي  ٖبُٔ پيكطاٖ ثٝ 18افعاض ٔيه ٔه(،  ثب ضٚـ وٕي )٘طْزض ايٗ پػٚٞف، 
 18ا٘س وٝ زض تحّيُ ويفي، ايٗ آٔسٜ زؾت زضآٔس ثٝٞبي وٓٔؤحط ثط ٚيٗيت آيٙسٜ ٔؿىٗ ٌطٜٚ

ؾٙبضيٛ   20ؾٙبضيٛ ، زضٔزٕٛٔ ثٙسي قس٘س. پؽ اظ تسٚيٗ ٖبُٔ زض زٚ ٔحٛض والٖ ٚ التهبز زؾتٝ
ثٝ زؾت آٔس وٝ ؾٝ  1404زضآٔس قٟط اضزثيُ زض افك ٞبي وٓثطاي ٚيٗيت آيٙسٜ ٔؿىٗ ٌطٜٚ

زضآٔس ٞبي وٓضيعي ٔؿىٗ ٌطٜٚثط٘بٔٝ
پػٚٞي ُٔبِٗٝ  قٟطي ثب ضٚيىطز آيٙسٜ

 ٔٛضزي: قٟط اضزثيُ

 بضاٖزٜ زٜ ظازٜ ٚ ٕٞى 1397



228  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ رغطافيب ٚ ثط٘بّٖٕٔٝي  ٘كطي 

 
ٞبي ثؿيبض لٛي ٖٙٛاٖ ؾٙبضيٛ ؾٙبضيٛ ُّٔٛة، ؾٙبضيٛ ثيٙبثيٗ يب ايؿتب ٚ ؾٙبضيٛ ثحطا٘ي )فبرٗٝ(، ثٝ

-ٞبي وّٓٛة آيٙسٜ ٔؿىٗ ٌطٜٚثب احتٕبَ ٚلٛٔ ثبال ثٝ زؾت آٔس٘س. زضٟ٘بيت ثطاي ٚيٗيت ُٔ

قسٜ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ٘ٓطات  ٞبي چٟبضٌب٘ٝ تسٚيٗٞب ضاٞجطززضآٔس، ثطاي ٞطوساْ اظ پيكطاٖ
 قسٜ اؾت. وبضقٙبؾبٖ ضاٞجطز ثطتط اضائٝ

 

ٔؿىٗ زض قٟط  يفيٚ و يوٕ يٞب قبذم 1355-1395زٚضٜ  يَ زٞس ي٘كبٖ ٔ كيتحم ذيتب
قبذم ٔتٛؾٍ  5ٔؿىٗ،  تيفيقبذم ٔٛحط ثط و 16 بٖياظ ٔ ُٙٛضيثٟجٛز زاقتٝ اؾت. ٕٞ عيتجط

تطاوٓ  ،يؾبَ، تطاوٓ ذب٘ٛاض زض ٚاحس ٔؿىٛ٘ 30ٔؿبوٗ ثب ٖٕط وٕتط اظ  ،يٚاحس ٔؿىٛ٘ يطثٙبيظ
 يسيٚ وّ هياؾتطاتػ يطٞبيثٝ ٖٙٛاٖ ٔتغ يٚ ٔتٛؾٍ اتبق زض ٚاحس ٔؿىٛ٘ ئؿىٛ٘٘فط زض ٚاحس 

ثرف  يٛٞبيؾٙبض ٗيتط ثٝ ٖٙٛاٖ ٔحتُٕ ٛ،يزٚ ؾٙبض تبئؿىٗ قٙبذتٝ قسٜ ٚ ٟ٘ب تيفئٛحط ثط و
زْٚ  يٛياَٚ قبٞس وبٞف ٚ زض ؾٙبض يٛيقس٘س. زض ؾٙبض ييقٙبؾب عئؿىٗ زض وال٘كٟط تجط

ؾبَ زض ٞط زٚ  30ٔؿبوٗ ثب ٖٕط وٕتط اظ  طيٓ ٚ فمٍ ٔتغيٞؿت يسيوّ يطٞبيقبٞس حجبت ٔتغ
 .بثسي ئ فيافعا ٛيؾٙبض

 يٞب ٖٛأُ ٔٛحط ثط قبذم يپػٚٞ ٙسٜيآ
ثب  عئؿىٗ زض وال٘كٟط تجط يفيٚ و يوٕ

 ؽيٚ ٔبتط يؿيٛ٘ٛيؾٙبض ىطزياؾتفبزٜ اظ ضٚ
 ٔتمبَٕ طاتيتبح

 لطثب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ 1399

يُ ثٝ ٔؿىٗ پبيساض ٖساِت فًبيي ٚ ارتٕبٖي، ضقس التهبزي ٚ اٞىبض ٘ضثط اؾبؼ ٘تبيذ پػٚٞف 
 ثبقس.ظيؿت، َطاحي پبيساض ٚ ٔسيطيت ٔيپبيساضي ٔحيٍ

 تحّيُ ٔمطضات اؾتفبزٜ اظ ظٔيٗ قٟطي

 رٟت ٘يُ ثٝ ٔؿىٗ قٟطي پبيساض
 يبوٛة ٚ ٕٞىبضاٖ 2012

ٖ، ثب ثطضؾي زض ايٗ پػٚٞف يٕٗ اضائٝ تهٛيطي ضٚقٗ اظ حمٛق ٔؿىٗ زض ٘ٓبْ لب٘ٛ٘ي ايطا
إٞيت حمٛق ٔؿىٗ اظ َطيك ثطضؾي ْٚبيف زِٚت زض ثطاثط ٔؿىٗ، ثٝ ؾٙزف وبضايي لٛا٘يٗ 

ٌيط٘س وٝ يٗف زض لٛا٘يٗ ثبٖج قسٜ تب زِٚت ايطاٖ ٘تٛا٘س ٔطثٌٛ ثٝ ٔؿىٗ پطزاذتٝ ٚ ٘تيزٝ ٔي
 ٔٛفميت چكٍٕيطي اظ زضن زضؾت اظ حك ٔؿىٗ زاقتٝ ثبقس

 

ٝ ثٝ اضظيبثي لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ثب تٛر
 ٞبي ٔؿىٗ زض ايطاٖقبذم

 ِٛؾٛزٜ ٚ حٕعٜ 2014

اظ:  ا٘س ٖجبضتا٘س وٝ اؾترطاد وطزٜ ٕتيل اضظاٖقبذم ّٖٕىطزي ٔؿىٗ  ٖٙٛاٖ ثٝقبذم ضا  14
ليٕت ٔؿىٗ زض اضتجبٌ ثب زضآٔس افطاز، أٙيت، زؾتطؾي ثٝ قغُ، زؾتطؾي ثٝ تؿٟيالت 

تطؾي ثٝ ٔطاوع ذطيس، زؾتطؾي ثٝ ثٟتط، زؾ تيفيثبوٖٕٛٔي، زؾتطؾي ثٝ ٔساضؼ  ٚ٘مُ حُٕ
ٞبي ٔطالجت اظ وٛزوبٖ، زؾتطؾي ثٝ أىب٘بت تفطيحي، ٔطاوع زضٔب٘ي، زؾتطؾي ثٝ ٔىبٖ

ٞبي ٞبي ظٔيٗ ٚ فًبٚضي ا٘طغي، ٚيػٌيٞبي ؾجع ٖٕٛٔي، ويفيت ٔؿىٗ، ثٟطٜزؾتطؾي ثٝ فًب
 رسيس.

ٞبي ّٖٕىطزي ٔؿىٗ تٛؾٗٝ قبذم
 ٕتيل اضظاٖ

 الثيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ 2014

 قٟطي ضا زضآٔس وٓ رٕٗيت ٔؿىٗ ٔحمميٗ زض ايٗ پػٚٞف ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيس٘س وٝ ٔكىالت

 الساْ، ايٗ ٚ ثبقٙس زاقتٝ زؾتطؾي قٟطي ٞبي ظٔيٗ ثٝ فمطا ايٙىٝ ٍٔط وطز حُ تٛاٖ ٕ٘ي

 َّجس. ٔي ضا قٟطي ظٔيٗ زض ثبظاض زِٚت ٔساذّٝ قٟطي ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ

 يبح قًٙ 2016 زضآٔس وٓ ٞبي ٌطٜٚ ٔؿىٗ اضظيبثي ؾيبؾت

 غبِجبً زِٚت تٛؾٍ ٔؿىٗ تحٛيُ ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ وٝ ضؾيسٜ ايٗ ٘تيزٝ ٔحمميٗ زض ايٗ پػٚٞف ثٝ

 ٚ زؾتطؼ زض ظٔيٗ تٛؼ قسٖ ٚ ضا٘سٜ تٕطوع زِيُ ثٝ ضازاض٘س ٘يبظ ثيكتطيٗ وٝ وؿب٘ي ثطاي
 ٖؾبوٙب ٕٞچٙيٗ ٔكبضوت قٛز.ٔي ضٚثطٚ قىؿت ثب ؾيبؾي، اٞساف ثٝ ضؾيسٖ رٟت زض تٕبيُ
 ٚ ٔحيُي ويفيت ثيكتط، ارتٕبٖي ٖساِت ثٝ تٛا٘س ٔي ٔكتطن ضيعي ثط٘بٔٝ ضٚيىطز يه ثب ٕٞطاٜ

 .ٌطزز پبيساض رٛإٔ ايزبز ٘ٛثٝ ذٛز ثٝ

ٔىبٖ زض  ويفيت ٚ ارتٕبٖي ٖساِت ثٟجٛز
 زضآٔس ٞبي وٓ ثيٗ ٌطٜٚ

 ٌٛزيًٙ 2017

 

  ّارٍش دادُ ٍ

زضآٔس زض قٟط تجطيع ٚ ثطضؾي  تطيٗ ٖٛأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٚٞبي وٟٓٓپػٚٞي، ثٝ قٙبؾبيي ٔػٚٞف حبيط ثب ضٚيىطز آيٙسٜپ
ثطضؾي، ضٚيىطز ٞبي ٔٛضز پطزاظز. ايٗ پػٚٞف اظِحبِ ٞسف وبضثطزي اؾت ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔؤِفٝٔيعاٖ ٚ چٍٍٛ٘ي تأحيطٌصاضي ايٗ ٖٛأُ ٔي

زض ايٗ قسٜ اؾت.  ٞب اؾتفبزٜٞب ٚ قبذماي قٙبؾبيي ٔتغيطتحّيّي اؾت. اظ تىٙيه پٛيف ٔحيُي ٚ زِفي ثط -حبوٓ ثط آٖ ضٚـ تٛنيفي
تأٔيٗ ٔؿىٗ  ٘ٛقتبضٞبي ٔٙتكطقسٜ زض ظٔيٙٝ ٖٛأُ ٔؤحط ثطي ٔطٚض ،آٚضي ٔتغيطٞب اظ ٔمبالت آ٘اليٗٔطحّٝ اَٚ ثطاي رٕٕ ضاؾتب زض

ٜ زض حٛظٜ ٔؿبئُ قٟطي تٛظيٕ قس ٚ ٔترهم ٚ ذجطوبضقٙبؼ ؾپؽ پطؾكٙبٔٝ ٘يٕٝ ؾبذتبضيبفتٝ ثيٗ  ؛اؾتفبزٜ ٌطزيسزضآٔس  ٌطٚٞبي وٓ
أتيبظ  3تب  0ٞب، ثط ٔجٙبي تأحيطٌصاضي ٚ تأحيطپصيطي ثب اٖسازي زض َيف ٞب ذٛاؾتٝ قس تب زض چبضچٛة ٔبتطيؽ احطات ٔتمبَٕ ثٝ ٔتغيط اظ آٖ



  229 عيزضآٔس زض قٟط تجط وٓ يٞب ٌطٜٚ ئؿىٗ ٔٙبؾت ثطا ٗئؤحط ثط تبٔ يسيوّ ٞبيكطاٖيپ ُيٚ تحّ ييقٙبؾب

 

ثٝ ٔٗٙبي تأحيط ظيبز « ؾٝ»ط ٔتٛؾٍ ٚ ٔٙعِٝ تأحي ثٝ« زٚ»ٔٙعِٝ تأحيط يٗيف،  ثٝ« يه»ٔٙعِٝ ثسٖٚ تأحيط،  ثٝ« نفط»زٞي زٞٙس. زض ايٗ أتيبظ
ٞب زض ٔبتطيؽ ٔتمبَٕ ٚاضز قس تب تأحيطٌصاضي ٚ تأحيطپصيطي ٔؿتميٓ ٚ غيطٔؿتميٓ ٞطوساْ اظ ٖٛأُ ؾٙزيسٜ قٛز ٚ ثب ثبقس. ؾپؽ أتيبظٔي

 ٞبي وّيسي ثٝ زؾت آيٙس. تٛرٝ ثٝ أتيبظ تأحيطٌصاضي ٚ تأحيطپصيطي ٖٛأُ، پيكطاٖ

قسٜ اؾت؛ ضٚـ ايٗ  ٞبيي اؾت وٝ رٟت ٔحبؾجبت ٔبتطيؽ تحّيُ احطات ٔتمبَٕ، َطاحيافعاضىي اظ ثٟتطيٗ ٘طْافعاض ٔيه ٔه ي ٘طْ
ٞب ضا زض ٔبتطيؽ احطات ٚاضز ٕ٘ٛزٜ ٚ  ٞبي ٟٔٓ زض حٛظٜ ٔٛضز٘ٓط ضا قٙبؾبيي وطزٜ ٚ آٖ ٞب ٚ ٔؤِفٝاؾت وٝ اثتسا ٔتغيط افعاض ثسيٗ ٌٛ٘ٝ ٘طْ

ٞبي ٔٛرٛز ٞب ثط ضٚي ٔتغيطٞبي ٔٛرٛز زض ؾُطقٛز. ٔتغيطٞب ثبٞٓ تٛؾٍ ذجطٌبٖ تكريم زازٜ ٔيغيطؾپؽ ٔيعاٖ اضتجبٌ ٔيبٖ ايٗ ٔت
؛  (Godet,2008:1 ثبقٙس ٔيٞب، تأحيطپصيط ٞبي ؾتٖٛٞب، تأحيطٌصاض ٚ ٔتغيطٞبي ؾُطٌصاض٘س. ثسيٗ تطتيت ٔتغيطٞب تأحيط ٔيزض ؾتٖٛ

Gordon,2009:1). (.2ٕ٘ٛزاض ٔتٙبْط آٖ ٕ٘بيف زاز )قىُ تٛاٖ ثب  ايٗ ٔبتطيؽ ضا ٔي  

 
 ّا در تحلیل اثزات هتقاطعتأثیزپذیزی هتغیز -(: تأثیزگذاری2) ضکل 

 Godet,2008:189)) 

٘حٜٛ پطاوٙف ٖٛأُ ثط ضٚي ايٗ ٕ٘ٛزاض ٌٛيبي آٖ اؾت وٝ ؾيؿتٓ زض چٝ ٚيٗيتي لطاض زاضز. آيب ؾيؿتٓ پبيساض اؾت يب ٘بپبيساض؟ ايٗ 
ثبقس يٗٙي ثطذي ٔي Lنٛضت  ٞبي پبيساض پطاوٙف ٖٛأُ ثٝٗيت ؾيؿتٓ ثط ٘حٜٛ تحّيُ ٖٛأُ تأحيطٌصاض اؾت. زض ؾيؿتٓفٟٓ اِٚيٝ اظ ٚي

ٞبي پبيساض ٔزٕٖٛبً ؾٝ زؾتٝ ٖٛأُ تأحيطٌصاض، ثبقٙس. ثٙبثطايٗ زض ؾيؿتٓ ٖٛأُ زاضاي تأحيطٌصاضي ٚ ثطذي زاضاي تأحيطپصيطي ثبال ٔي
ٞبي پبيساض اؾت. زض ايٗ تط اظ ؾيؿتٓ پبيساض ٚيٗيت پيچيسٜٞبي ٘بٌطزز. زض ٔمبثُ زض ؾيؿتٓ تمُ ٔكبٞسٜ ٔيٖٛأُ تأحيطپصيط ٚ ٖٛأُ ٔؿ

(.تحّيُ  3ا٘س ٚ ٖٛأُ زض اوخط ٔٛالٕ حبِتي ثيٙبثيٙي زاض٘س )قىُٞب ٖٛأُ زض حَٛ ٔحٛض لُطي ثطزاض ٚ زض تٕبٔي نفحٝ پطاوٙسٜؾيؿتٓ
ثبقس. ايٗ ٖٛأُ زضٔزٕٛٔ ثٝ ٞب زذيُ ٔيتط اؾت ظيطا ٖٛأُ ثيكتطي زض ايٗ ؾيؿتٓيساض پيچيسٜٞبي پبٞب ٘ؿجت ثٝ ؾيؿتٓايٗ ؾيؿتٓ

ٖٛأُ زٚٚرٟي وٝ ذٛز زاضاي زٚ ظيطٔزٕٖٛٝ ٖٛأُ ضيؿه  -2وٙٙسٜ يب تأحيطٌصاض؛ٖٛأُ تٗييٗ -1قٛ٘س وٝ قبُٔ:  پٙذ زؾتٝ تمؿيٓ ٔي
ٖٛأُ ٔؿتمُ وٝ ذٛز ثٝ زٚ ثرف ٖٛأُ ٌؿؿتٝ ٚ ٖٛأُ اٞطٔي  -4ؿتٓ؛ ٖٛأُ تأحيطپصيط يب ٘تيزٝ ؾي-3قٛز؛ ٚ ٞسف تمؿيٓ ٔي

 ثبقٙس ٖٛأُ تٙٓيٕي ٔي -5قٛز؛ حب٘ٛيٝ تمؿيٓ ٔي
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 (: پایداری یا ًاپایداری سیستن3ضکل  )

ط ثبقس ٘ف 25ٔجٙب، ترهم ٚ زا٘ف ذجطٌبٖ ثط وٕيت وّي اضرحيت زاقتٝ ٚ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز٘ٓط ٘جبيس وٕتط اظ زض ُٔبِٗبت ؾٙبضيٛ
Godet,2008:18) .)ٝقسٜ اؾت. اؾبؼ ثٝ ٌيطي ٞسفٕٙس اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ، اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝٔٙٓٛض ا٘تربة آٌبٞب٘ٝ قطوتزض ايٗ پػٚٞف ث-

ٌيطي ٞسفٕٙس، ا٘تربة ٌطٚٞي اظ ذجطٌبٖ اؾت وٝ ثطضؾي ٖٕيمي يب فٟٓ وّي ٘ؿجت ثٝ ٔبٞيت پطؾكٙبٔٝ پػٚٞف وبض ثطزٖ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ
تٗ اظ وبضقٙبؾبٖ ذجطٜ زض حٛظٜ ٔؿبئُ  50ثب اؾتٙبز ثٝ تٛييحبت فٛق، ربٔٗٝ آٔبضي ايٗ پػٚٞف (. (Neuman,2007:1زاقتٝ ثبقٙس 

-ُٔبِٗٝ ٔيقٟط تجطيع، ٟٔٙسؾيٗ ٔكبٚض ٚ ثطذي اظ اؾبتيس زا٘كٍبٞي ٔترهم زض حٛظٜ ٔٛضز قٟطي قبُٔ وبضقٙبؾبٖ قٟطزاضي والٖ

 ثبقٙس.

 ّا تجشیِ ٍ تحلیل دادُ

قسٜ ٚ ثب قٙبؾبيي ٖٛأُ وّيسي  ضيعي قٟطي ثٝ وبض ٌطفتٝ ٞبي ٔرتّف ثط٘بٔٝ ٖٙٛاٖ ضٚيىطزي ٘ٛيٗ زض ٖطنٝ ٚٞي ثٝپػ أطٚظٜ آيٙسٜ
ثيٗ  زاضز. زضايٗ ضيع ضا اظ غبفٍّيطي زض ٔمبثُ أٛاد پطقتبة تغييط ٚ تحٛالت أطٚظي ٔهٖٛ ٍ٘ٝ ٔي ٔؤحط ثط آيٙسٜ ؾيؿتٓ، ثط٘بٔٝ

ضٚ قسٖ ٔؤحط ثب تحٛالت آتي،  پػٚٞي ثطاي ضٚثٝ ضيعي ٘ٛيٗ ثب ضٚيىطز آيٙسٜ ٘جٛزٜ ٚ ٘يبظ ثٝ ثط٘بٔٝ ضيعي ٔؿىٗ اظ ايٗ أط ٔؿتخٙب ثط٘بٔٝ
 زضآٔس وٓ الكبض ٔؿىٗ ضيعي ثط٘بٔٝ قٛز. ايٗ پػٚٞف ثط آٖ اؾت تب ثب قٙبؾبيي ٖٛأُ اِٚيٝ تأحيطٌصاض ثط ضٚ٘س آيٙسٜ قست احؿبؼ ٔي ثٝ

ضٚ٘س آيٙسٜ ؾيؿتٓ ضا اؾترطاد  وٙس. زض ايٗ پػٚٞف، ثطاي قٙبؾبيي ٖٛأُ اِٚيٝ ٔؤحط ثط ضٚ٘س  ٞبي وّيسي تأحيطٌصاض ثط تجطيع، پيكطاٖ قٟط
قسٜ اؾت. زض ايٗ ضٚ٘س، وبضقٙبؾبٖ ٚ  زضآٔس قٟط تجطيع اظ تىٙيه پٛيف ٔحيُي ٚ ضٚـ زِفي اؾتفبزٜ ضيعي ٔؿىٗ الكبض وٓ آيٙسٜ ثط٘بٔٝ

ٞب زض  ٞب، ٘ٓطات آٖ ٞبيي ٔٛضز پطؾكٍطي لطاض ٌطفتٙس، پؽ اظ زضيبفت پطؾكٙبٔٝ ٘بٔٝ ٚؾيّٝ پطؾف ذجطٌبٖ حٛظٜ ٔؿىٗ زض قٟط تجطيع ثٝ
ٖبُٔ )زض  40زضآٔس قٟط تجطيع ٔٛضزثطضؾي لطاض ٌطفت ٚ زضٟ٘بيت تٗساز  ضيعي ٔؿىٗ الكبض وٓ ٔٛضز ٖٛأُ تأحيطٌصاض ثط ضٚ٘س آيٙسٜ ثط٘بٔٝ

(،اؾترطاد قس٘س: ٚ ثب تكىيُ ٔبتطيؽ 2تفهيُ ٔٙسضد زض رسَٚ )ٝ ٔحيُي( ث فًبيي، التهبزي، ارتٕبٖي  ٚ ظيؿت -ٞبي وبِجسي  حٛظٜ
 (.3افعاض ٔيه ٔه قس )رسَٚ  ٚاضز ٘طْ 40*40
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 درآهد ضْز تبزیش ّای کن بٌدی عَاهل اٍلیِ هؤثز بز تأهیي هسکي گزٍُ طبقِ :(2جدٍل )

 عَاهل گزٍُ

 

 ّای کالبدی ضاخص

 فضایی

فًب  ٚ تٛزٜ . ضاث7ُٝفًبيي  . ؾبظٔب6ٖٔؿىٗ  . اٍِٛي5ثٙسي لُٗٝ .اٍِٛي4ٕٞؿبيٍي  . ضٚاث3ٍٔؿىٗ  . ا٘ساظ2ٜيبثي  ٔىبٖ ٘حٜٛ .1
 زض . أٙيت13ؾبذتٕب٘ي  ٔهبِح . 12ٔٛ٘ؾبذت  ٚ َطاحي . ويفيت11. تطاوٓ ٔؿىٛ٘ي 10. تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي 9. ويفيت فًبي قٟطي 8

 ٚ فطٍٞٙي ٔطاوع ثٝ . زؾتطؾي16ٔٗبثط  ٘ٛض ٚ . ضٚقٙبيي15فبيالة  تّفٗ، ٌبظ، ثطق، آة، ثٝ . زؾتطؾي14َجيٗي  حٛازث ٚ ظِعِٝ ٔمبثُ
 ثٝ . زؾتطؾي20زضٔب٘ي  ٚ ثٟساقتي ٔطاوع ثٝ . زؾتطؾي19آٔٛظقي  ٔطاوع ثٝ . زؾتطؾي18تزبضي  ٔطاوع ثٝ . زؾتطؾي17تفطيحي 

 ضٚيپيبزٜ . أىب٘بت22ٖٕٛٔي  ٚ٘مُ حُٕ ثٝ . زؾتطؾي21ازاضي  ٔطاوع

 

 ّای اقتصادی ضاخص

 . فبن6ّٝؾبوٙبٖ  اقتغبَ تأٔيٗ .5قٟطي  ٞبي ظيطؾبذت . ٞعي4ٝٙؾبذت  . ٞعي3ٝٙٔؿىٗ  . ليٕت2ٔبِي(  تٛاٖ ) ب٘ٛاضذ . زضآٔس1

 )ٔؿىٗ ثرف زض زِٚت ٖٕطا٘ي اٖتجبضات( ٖٕطا٘ي اٖتجبضات . ؾطا7ٝ٘وبض  ٔحُ تب ؾىٛ٘ت ٔحُ

 

 ّای اجتواعی ضاخص

. تٛرٝ ثٝ ا٘ؿبٖ 5قٟطي،  رٙبيت ٚ رطْ زض ثطاثط أٙيت . ٔيعا4ٖآٖ  وٕجٛز ٚ ٔؿىٗ ثٝ ٘يبظ . ٔيعا3ٖذب٘ٛاض  . ثٗس2ارتٕبٖي  . تزب٘ؽ1
 احتطاْ ثٝ حمٛق ذب٘ٛازٜ-8احتطاْ ثٝ حمٛق زيٍطاٖ، -7ضٚي، ٔيب٘ٝ-6ٔحٛضي(،  )ا٘ؿبٖ

 الّيٕي  قطايٍ ثٝ . تٛر3ٝظثبِٝ  زفٗ يبثي . ٔىب2ٖقٟطي  ؾجع . فًبي1 هحیطی ّای سیست ضاخص

 

 ّای هاتزیس اثزات هتقابلیِ دادُتحلیل اٍل(: 3) جدٍل

 درصد پزضدگی جوع تعداد سِ تعداد دٍ تعداد یک تعداد صفز تعداد تکزار ابعاد هاتزیس ضاخص

 93 1488 299 697 492 112 2 40 هقدار

 

قسٜ اؾت. قبذم  طفتٝثبض زض ٘ٓط ٌ 2ٞب ثٛزٜ ٚ تٗساز تىطاض 40*40ٔه افعاض ٔيهٌطفتٝ، اثٗبز ٔبتطيؽ زض ٘طْ ٞبي ا٘زبْزض تحّيُ
ا٘س. اظ زضنس، ٔٛاضز ثط يىسيٍط تأحيط ٌصاقتٝ 93زٞٙسٜ آٖ اؾت وٝ حسٚز ثبقس وٝ ايٗ ٔيعاٖ ٘كبٖزضنس ٔي 93پطقسٌي ٔبتطيؽ ٘يع 

 زضنس زاضاي احطات ٔتمبَٕ 46.84ضاثُٝ ٔٗبزَ  697، تٗساز 3زضنس زاضاي احطات ٔتمبَٕ  20.09ضاثُٝ ٔٗبزَ  299ضاثُٝ،  1488ٔزٕٛٔ 
ثبقٙس. ايٗ ٘تبيذ ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ تٗساز ضٚاثٍ ثب احطٌصاضي ٔتٛؾٍ ٔي 1زضنس زاضاي احطات ٔتمبَٕ  33.06ضاثُٝ ٔٗبزَ  492، تٗساز 2

(، زضنس وٕي ضا اظ ٔزٕٛٔ ضٚاثٍ تكىيُ زازٜ 3(، ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ضٚاثٍ ظيبز اؾت ٚ ضٚاثٍ ثب قست ظيبز )احطات ٔتمبَٕ 2)احطات ٔتمبَٕ 
زضآٔس قٟط تجطيع، ثٝ تحّيُ ٔيعاٖ  ظ تحّيُ ؾبظٔبٖ فًبيي ٚ ٔكرهبت ؾيؿتٓ ٖٛأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٚٞبي وٓاؾت. پؽ ا

 (.4قٛز )رسَٚ احطٌصاضي ٚ احطپصيطي ٔؿتميٓ ٖٛأُ پطزاذتٝ ٔي

 (: هیشاى اثزگذاری ٍ اثزپذیزی هستقین عَاهل4جدٍل )

 ردیف عَاهل هیشاى تأثیزگذاری هیشاى تأثیزپذیزی
 1 يبثي ٘حٜٛ ٔىبٖ 98 71

 2 ا٘ساظٜ ٔؿىٗ 70 66

 3 ضٚاثٍ ٕٞؿبيٍي 40 75

 4 ثٙسي اٍِٛي لُٗٝ 58 69

 5 اٍِٛي ٔؿىٗ 57 71

 6 ؾبظٔبٖ فًبيي 55 69

 7 ضاثُٝ تٛزٜ ٚ فًب 39 76

 8 ويفيت فًبي قٟطي 101 67

 9 تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي 68 73

 10 تطاوٓ ٔؿىٛ٘ي 86 66
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 11 ذتويفيت َطاحي ٚ ؾب 93 66

 12 ٘ٛٔ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي 65 66

 13 أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِٝ ٚ حٛازث َجيٗي 103 70

 14 زؾتطؾي ثٝ آة، ثطق، ٌبظ، تّفٗ، فبيالة 87 71

 15 ضٚقٙبيي ٚ ٘ٛض ٔٗبثط 63 70

 16 زؾتطؾي ثٝ ٔطاوع فطٍٞٙي ٚ تفطيحي 97 70

 17 زؾتطؾي ثٝ ٔطاوع تزبضي 57 70

 18 ٔٛظقيزؾتطؾي ثٝ ٔطاوع آ 98 69

 19 زؾتطؾي ثٝ ٔطاوع ثٟساقتي ٚ زضٔب٘ي 97 67

 20 زؾتطؾي ثٝ ٔطاوع ازاضي 56 77

 21 ٚ٘مُ ٖٕٛٔي زؾتطؾي ثٝ حُٕ 93 67

 22 ضٚي أىب٘بت پيبزٜ 66 77

  فضایی-جوع عَاهل کالبدی 1647 1543

 23 زضآٔس ذب٘ٛاض ) تٛاٖ ٔبِي( 68 67

 24 ليٕت ٔؿىٗ 103 73

 25 ٞعيٙٝ ؾبذت 86 67

 26 ٞبي قٟطي ٞعيٙٝ ظيطؾبذت 88 73

 27 تأٔيٗ اقتغبَ ؾبوٙبٖ 23 67

 28 فبنّٝ ٔحُ ؾىٛ٘ت تب ٔحُ وبض 39 66

 29 ؾطا٘ٝ اٖتجبضات ٖٕطا٘ي )اٖتجبضات ٖٕطا٘ي زِٚت زض ثرف ٔؿىٗ( 113 68

  جوع عَاهل اقتصادی 522 481

 30 تزب٘ؽ ارتٕبٖي 62 68

 31 ثٗس ذب٘ٛاض 62 69

 32 ٖ ٘يبظ ثٝ ٔؿىٗ ٚ وٕجٛز آٖٔيعا 64 69

 33 ٔيعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ ٚ رٙبيت قٟطي 100 71

 34 ٔحٛضي( تٛرٝ ثٝ ا٘ؿبٖ )ا٘ؿبٖ 65 74

 35 ضٚئيب٘ٝ 31 71

 36 احتطاْ ثٝ حمٛق زيٍطاٖ 50 67

 37 احتطاْ ثٝ حمٛق ذب٘ٛازٜ 13 64

  جوع عَاهل اجتواعی 447 553

 38 فًبي ؾجع قٟطي 95 67

 39 يبثي زفٗ ظثبِٝ ٔىبٖ 53 74

 40 تٛرٝ ثٝ قطايٍ الّيٕي 21 65

  هحیطی جوع عَاهل سیست 169 226

  جوع کل 2783 2783

 

ٞبي ٞط ٔتغيط ٔيعاٖ تأحيطپصيطي ٖٙٛاٖ ٔيعاٖ تأحيطٌصاضي ٚ رٕٕ ؾتٖٛ ٞبي ٞط ٔتغيط ثٝزض ٔبتطيؽ تحّيُ ؾبذتبضي، رٕٕ اٖساز ؾُط
ضيعي تأٔيٗ  فًبيي ثيكتطيٗ تأحيط ضا ثط ثط٘بٔٝ-ٞبي ثٗس وبِجسياؾبؼ ٘تبيذ تحّيّي ايٗ ٔبتطيؽ، ٔتغيط زٞس. ثط آٖ ٔتغيط ضا ٘كبٖ ٔي

فًبيي -ا٘س. ٔتغيطٞبي ثرف وبِجسئحيُي وٕتطيٗ زضرٝ تأحيطٌصاضي ضا زاقتٝ زضآٔس قٟطي تجطيع ٚ ٖٛأُ ظيؿت ٞبي وٓ ٔؿىٗ ٌطٜٚ
ٞبي زض ثيٗ ٕٞٝ اثٗبز ٔٛضزثطضؾي ثٛز٘س. زض ٔطحّٝ ثٗسي ثطاي ثٝ زؾت آٚضزٖ پيكطاٖزض حيٗ تأحيطٌصاضي ثبال، تأحيطپصيطتطيٗ ٖٛأُ 

ٌٛ٘ٝ وٝ زض لؿٕت ضٚـ تحميك ٘يع تٛييح زازٜ قس،  قٛز. زض ايٗ ٔطحّٝ ٕٞبٖوّيسي ثٝ تحّيُ پبيساضي ٚ ٘بپبيساضي ؾيؿتٓ پطزاذتٝ ٔي
 ( .4وٙس )قىُ يٗ ٔيٞب ٚيٗيت پبيساضي ٚ ٘بپبيساضي ؾيؿتٓ ضا تٗي٘حٜٛ پطاوٙف ٔتغيط
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 (:  ًوَدار پالى اثزگذاری عَاهل4ضکل )

 ٚيٗيت ٘بپبيساضي فٟٕيس، تٛاٖزضآٔس قٟط تجطيع ٔي ٞبي وٓ ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚ ٔؤحط ٔتغيطٞبي پطاوٙسٌي نفحٝ ٚيٗيت اظ آ٘چٝ
ٞبي پيكيٗ ٌفتٝ قس، ثب تٛرٝ ثٝ ٚيٗيت ٕتثٙب ثط آ٘چٝ وٝ زض لؿ .ا٘سپطاوٙسٜ لُطي نفحٝ ٔحٛض اَطاف زض ٔتغيطٞب ثيكتط. اؾت ؾيؿتٓ

وٙٙسٜ يب تأحيطٌصاض، ٔتغيطٞبي زٚٚرٟي، ٔتغيطٞبي تٙٓيٕي، ٔتغيطٞبي تأحيطپصيط يب ٔتغيطٞبي تٗييٗ ٘ٛٔ ٔتغيط قبُٔ: 5٘بپبيساضي ؾيؿتٓ 
 قٙبؾبيي اؾت. ٔؿتمُ زض ايٗ ؾيؿتٓ لبثُ ٘تيزٝ، ٔتغيطٞبي

ٞب ثٝ ٘ؿجت  تطيٗ ٔتغيطٞبي تأحيطٌصاض٘س وٝ ٔيعاٖ تأحيطپصيطي آٖ ٙٛاٖ ٔتغيطٞبي ٚضٚزي، انّيٖ وٙٙسٜ يب تأحيطٌصاض ثٝٞبي تٗييٗٔتغيط
ٞب ٚاثؿتٝ  قست ثٝ آٖ ٞب زض ٘بحيٝ قٕبَ غطة نفحٝ پطاوٙسٌي لطاض زاض٘س ٚ پبيساضي ؾيؿتٓ ٘يع ثٝ قبٖ ثؿيبض وٕتط اؾت. آٖ تأحيطٌصاضي

 ُٔبِٗٝ، زٜ ٔتغيط قبُٔ:ٔتغيط ٔٛضز 40قٛ٘س. زض ثيٗ  وٙٙسٜ ضفتبض ؾيؿتٓ ٔحؿٛة ٔي يٖٗٙٛاٖ ٔتغيطٞبي وّيسي ٚ تٗي ٞب ثٝاؾت. ايٗ ٔتغيط
زؾتطؾي ثٝ ٔطاوع فطٍٞٙي ٚ ، أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِٝ ٚ حٛازث َجيٗي، ويفيت َطاحي ٚ ؾبذت،  طاوٓ ٔؿىٛ٘يت، ويفيت فًبي قٟطي

ٖٙٛاٖ ٔتغيط تأحيطٌصاض ثٝ ثٝ  ٚ٘مُ ٖٕٛٔي زؾتطؾي ثٝ حُٕٚ  يزؾتطؾي ثٝ ٔطاوع ثٟساقتي ٚ زضٔب٘، زؾتطؾي ثٝ ٔطاوع آٔٛظقي، تفطيحي
 زؾت آٔس٘س. 

ثبقٙس. ايٗ ٔتغيطٞب اظ تأحيطٌصاضي ثبال ٚ تأحيطپصيطي ٞبي زٚٚرٟي ٔيٞب زض ٌطاف تأحيطٌصاضي ٚ تأحيطپصيطي، ٔتغيط٘ٛٔ ثٗسي ٔتغيط
تٛاٖ ثٝ زٚزؾتٝ ٔتغيطٞبي  ضا ايزبز ذٛاٞس وطز. ايٗ ٔتغيطٞب ضا ٔيٞب ٚاوٙف ؾبيط ٔتغيطٞب  ثباليي ثطذٛضزاض ٞؿتٙس ٚ ٞط ّٖٕي ثط ضٚي آٖ

ٞبي ٞبي ٔرتّف رعء ٔتغيط ثطضؾي ٔزٕٖٛبً قف ٔتغيط اظ ٌطٜٚثٙسي ٕ٘ٛز. زض ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔٛضز ضيؿه ٚ ٔتغيطٞبي ٞسف تمؿيٓ
ليٕت ، ضٚي أىب٘بت پيبزٜ، فٗ، فبيالةزؾتطؾي ثٝ آة، ثطق، ٌبظ، تّ، يبثي ٘حٜٛ ٔىبٖزٚٚرٟي قٙبؾبيي قس٘س. ايٗ ٔتغيطٞب قبُٔ: 

 ثٛز٘س.  ٔيعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ ٚ رٙبيت قٟطيٚ  ٞبي قٟطي ٞعيٙٝ ظيطؾبذت، ٔؿىٗ

ٖٙٛاٖ ٔتغيطٞبي اٞطٔي حب٘ٛيٝ )ٔتغيطٞبي ٞسف يٗيف  ٔتغيطٞبي تٙٓيٕي زض اَطاف ٔطوع حمُ ٕ٘ٛزاض لطاض زاض٘س ٚ زض ثطذي ٔٛالٕ ثٝ
زضآٔس قٟطي  ٞبي وٓ وٙٙس. زض ٌطاف تأحيطٌصاضي ٚ تأحيطپصيطي ٔتغيطٞبي ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚ ٔي ٚ ٔتغيطٞبي ضيؿه يٗيف( ُٖٕ
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ضٚقٙبيي ، ٘ٛٔ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي، تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي، ؾبظٔبٖ فًبيي، اٍِٛي ٔؿىٗ، ثٙسي اٍِٛي لُٗٝ، ا٘ساظٜ ٔؿىٖٗبُٔ قبُٔ،  13تجطيع 
تٛرٝ ٚ   ٔيعاٖ ٘يبظ ثٝ ٔؿىٗ ٚ وٕجٛز آٖ، ثٗس ذب٘ٛاض، تزب٘ؽ ارتٕبٖي، ب٘ٛاض ) تٛاٖ ٔبِي(زضآٔس ذي، زؾتطؾي ثٝ ٔطاوع تزبض، ٚ ٘ٛض ٔٗبثط

 ٞبي تأحيطٌصاض ٚ يب زٚٚرٟي ٞؿتٙس. ٞب لبثُ اضتمبء ثٝ ٔتغيطٞبي تٙٓيٕي ثٝ زؾت آٔس٘س. ايٗ ٔتغيطٖٙٛاٖ ٔتغيطثٝ ٔحٛضي( ثٝ ا٘ؿبٖ )ا٘ؿبٖ

ثبقٙس. ربيٍبٜ ايٗ ٔتغيطٞب زض ٕ٘ٛزاض، رٙٛة قطلي پالٖ تأحيطپصيط يب ٘تيزٝ ٔي قسٜ، ٔتغيطٞبي ٞبي قٙبؾبيي٘ٛٔ ثٗسي ٔتغيط
ثبقس. ايٗ ٔتغيطٞب زاضاي تأحيطٌصاضي ثؿيبض پبييٗ ٚ تأحيطپصيطي ثؿيبض ثبال ٞؿتٙس. زض پػٚٞف حبيط ٖٛأُ،  تأحيطپصيطي ٔي –تأحيطٌصاضي 

ٖٙٛاٖ ٔتغيطٞبي تأحيطپصيط يب ٘تيزٝ ثٝ ثٝ  يبثي زفٗ ظثبِٝ ٔىبٖٚ  ضٚئيب٘ٝ ،زؾتطؾي ثٝ ٔطاوع ازاضي، ضاثُٝ تٛزٜ ٚ فًب، ضٚاثٍ ٕٞؿبيٍي
 زؾت آٔس٘س. 

ثبقٙس؛ ايٗ ٔتغيطٞب زاضاي ٞبي ٔؿتمُ ٔيثطضؾي، ٔتغيطقسٜ زض ٌطاف تأحيطٌصاضي ٚ تأحيطپصيطي ٖٛأُ ٔٛضز ٞبي قٙبؾبييآذطيٗ ٔتغيط
ا٘س. زض ايٗ پػٚٞف،  لؿٕت رٙٛة غطثي نفحٝ پطاوٙسٌي ٔتغيطٞب لطاضٌطفتٝ ٔيعاٖ تأحيطٌصاضي ٚ تأحيطپصيطي پبييٙي ٞؿتٙس وٝ زض

ٔتغيطٞبي: احتطاْ ثٝ حمٛق زيٍطاٖ، احتطاْ ثٝ حمٛق ذب٘ٛازٜ، فبنّٝ ٔحُ ؾىٛ٘ت تب ٔحُ وبض، تأٔيٗ اقتغبَ ؾبوٙيٗ ٚ تٛرٝ ثٝ قطايٍ 
 وٙٙس. ٙكي زض زيٍط ٔتغيطٞب ايزبز ٕ٘يٌٛ٘ٝ ٚاو ٖٙٛاٖ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ قٙبؾبيي قس٘س ايٗ ٔتغيطٞب ٞيچالّيٕي ثٝ

 25زضنس،  5افعاض ٔيه ٔه، زض پٙذ پٛقف: قسٜ زض ٘طْ ٞبي قٙبؾبييچٍٍٛ٘ي ٚ ٘حٜٛ ضٚاثٍ ٔؿتميٓ ٚ غيطٔؿتميٓ ٞطوساْ اظ ٔتغيط
ٞب ضا ثيٗ ٔتغيط ٞب، ضٚاثٍ يٗيف، ٔيب٘ٝ ٚ لٛيزضنس ٔٛضز تحّيُ لطاض ٌطفتٙس. ٞطوساْ اظ ايٗ پٛقف 100زضنس ٚ  75زضنس،  50زضنس، 

زٞس، زض ايٗ لؿٕت ٌطاف ٞب ضا اظ ثؿيبض لٛي تب ثؿيبض يٗيف ٘كبٖ ٔيزضنس تٕبٔي تأحيطات ٔتغيط 100زٞس. چٖٛ پٛقف ٘كبٖ ٔي
 ( . 5قٛز )قىُ زضنس ٘كبٖ زازٜ ٔي 100احطٌصاضي ٖٛأُ ثب پٛقف 

 

 درصد 122(: گزاف چزخِ اثزگذاری هستقین با پَضص 5ضکل )
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ٞب ثط يىسيٍط اؾت. ايٗ ٌطاف زض لبِت ذٌُٛ لطٔع ٚ آثي  ي ضٚاثٍ ثيٗ ٔتغيطٞب ٚ چٍٍٛ٘ي احطٌصاضي آٖ زٞٙسٜ ضي ٘كبٌٖطاف احطٌصا
ٚ  4تأحيطات ٘ؿجتبً لٛي 3تأحيطات ٔتٛؾٍ )ٔيب٘ٝ(، 2تأحيطات يٗيف، 1ٌيطي تأحيطات ثؿيبض يٗيف،قٛز. زض ايٗ ٌطاف ا٘ساظٜ٘كبٖ زازٜ ٔي

زٞٙسٜ احطٌصاضي قسيس ٖٛأُ ثط ٕٞسيٍط اؾت ٚ ذٌُٛ آثي، ثب تفبٚت زض  ضز. زضٚالٕ، ذٌُٛ لطٔع ٘كبٖٚرٛز زا 5تأحيطات ثؿيبض لٛي
 زٞس. يربٔت، ضٚاثٍ ٔتٛؾٍ تب يٗيف ضا ٘كبٖ ٔي

٘ٓط ثٝ ِحبِ تأحيطٌصاضي ٚ ٞبي ٔٛضزثٙسي ٔتغيطزض ٔطحّٝ ثٗسي ثطاي اؾترطاد ٖٛأُ پيكطاٖ، ثٝ ربثزبيي ٚ ٕٞچٙيٗ ضتجٝ
 (.5قٛز )رسَٚ ٔؿتميٓ( پطزاذتٝ ٔي)ٔؿتميٓ ٚ غيطتأحيطپصيطي 

ٞبي ضؾب٘س، رٕٕ احطٌصاضي ٚ احطپصيطيافعاض ٔبتطيؽ ضا چٙس ثبض ثٝ تٛاٖ ٔي ٞبي غيطٔؿتميٓ ٘طْثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ثطاي ٔحبؾجبت احط
افعاض، رسَٚ ؾٟٓ ٖٛأُ ثط ٗ ٔكىُ ٘طْقٛز. ثطاي ضفٕ ايآيس ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب احطٞبي ٔؿتميٓ زقٛاض ٔي غيطٔؿتميٓ اٖساز چٙسضلٕي زضٔي

ٞعاض  10ٞب زٞس. ثط ايٗ اؾبؼ، ٔزٕٛٔ احطٌصاضي ٚ احطپصيطيٞعاض اضائٝ ٔي 10اؾبؼ احطٞبي ٔؿتميٓ ٚ غيطٔؿتميٓ ضا زض ٔميبؼ 
 زٞٙسٜ ؾٟٓ آٖ اظ وُ ؾيؿتٓ اؾت.  قسٜ ٚ ؾٟٓ ٞطوساْ اظ ٖٛأُ اظ ايٗ ٖسز ٘كبٖ ٔحبؾجٝ

 درآهد ضْز تبزیش ّای کن ل هؤثز بز تأهیي هسکي گزٍُبٌدی عَاه (: رتب5ِجدٍل  )

                                                      
1 . Weakest Influences 
2 . Weak Influences 
3 . Moderate Influences 
4 . Relatively Strong Influences 
5 . Strongest Influences 

 

 
 غیزهستقین هستقین

 تأحيطٌصاضي ٔتغيط تأحيطٌصاضي ٔتغيط ضتجٝ

1 
 ثرف زض زِٚت ٖٕطا٘ي )اٖتجبضات ٖٕطا٘ي اٖتجبضات ؾطا٘ٝ

 ٔؿىٗ(
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 ٖٕطا٘ي )اٖتجبضات ٖٕطا٘ي اٖتجبضات ؾطا٘ٝ

 ٔؿىٗ( ثرف زض زِٚت

 

407 

 373 أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِٝ ٚ حٛازث َجيٗي 370 ِٝ ٚ حٛازث َجيٗيأٙيت زض ٔمبثُ ظِع 2

 369 ٔؿىٗ ليٕت 370 ٔؿىٗ ليٕت 3

 359 ويفيت فًبي قٟطي 362 ويفيت فًبي قٟطي 4

 358 ٔيعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ ٚ رٙبيت قٟطي 359 ٔيعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ ٚ رٙبيت قٟطي 5

 346 آٔٛظقي وعٔطا ثٝ زؾتطؾي 352 يبثي ٔىبٖ ٘حٜٛ 6

 346 يبثي ٔىبٖ ٘حٜٛ 352 آٔٛظقي ٔطاوع ثٝ زؾتطؾي 7

 341 تفطيحي ٚ فطٍٞٙي ٔطاوع ثٝ زؾتطؾي 348 تفطيحي ٚ فطٍٞٙي ٔطاوع ثٝ زؾتطؾي 8

 341 زضٔب٘ي ٚ ثٟساقتي ٔطاوع ثٝ زؾتطؾي 348 زضٔب٘ي ٚ ثٟساقتي ٔطاوع ثٝ زؾتطؾي 9

 339 قٟطي ؾجع فًبي 341 قٟطي ؾجع فًبي 10

 335 ٖٕٛٔي ٚ٘مُ حُٕ ثٝ زؾتطؾي 334 ؾبذت ٚ َطاحي ويفيت 11

 333 ؾبذت ٚ َطاحي ويفيت 334 ٖٕٛٔي ٚ٘مُ حُٕ ثٝ زؾتطؾي 12

 314 قٟطي ٞبي ظيطؾبذت ٞعيٙٝ 316 قٟطي ٞبي ظيطؾبذت ٞعيٙٝ 13

 313 ؾبذت ٞعيٙٝ 312 فبيالة تّفٗ، ٌبظ، ثطق، آة، ثٝ زؾتطؾي 14

 310 ٔؿىٛ٘ي تطاوٓ 309 ٔؿىٛ٘ي تطاوٓ 15

 308 فبيالة تّفٗ، ٌبظ، ثطق، آة، ثٝ زؾتطؾي 309 ؾبذت ٞعيٙٝ 16

 252 ٔؿىٗ ا٘ساظٜ 251 ٔؿىٗ ا٘ساظٜ 17

 246 ؾبذتٕب٘ي تطاوٓ 244 ؾبذتٕب٘ي تطاوٓ 18

 246 (ٔبِي تٛاٖ)  ذب٘ٛاض زضآٔس 244 (ٔبِي تٛاٖ)  ذب٘ٛاض زضآٔس 19

 237 ضٚي پيبزٜ أىب٘بت 237 ضٚي پيبزٜ أىب٘بت 20

 235 ؾبذتٕب٘ي ٔهبِح ٘ٛٔ 233 ؾبذتٕب٘ي ٔهبِح ٘ٛٔ 21
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  بحث ٍ بزرسی

زضآٔس قٟط  ٞبي وٓ ضيعي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚ ٖٙٛاٖ پيكطاٖ زض ثط٘بٔٝ ٖبُٔ ثٝ 16آٔسٜ اظ ٖٛأُ وّيسي، تٗساز  زؾت ثط اؾبؼ ضتجٝ ثٝ
، (ٔؿىٗ ثرف زض زِٚت ٖٕطا٘ي اٖتجبضات) ٖٕطا٘ي اٖتجبضات ؾطا٘ٝ ا٘س اظ: ٞب ثٝ تطتيت إٞيت ٖجبضتتجطيع قٙبؾبيي قس٘س. ايٗ پيكطاٖ

 يبثي ٔىبٖ قٟطي، ٘حٜٛ رٙبيت ٚ رطْ ثطاثط زض أٙيت قٟطي، ٔيعاٖ فًبي ٔؿىٗ، ويفيت ليٕتَجيٗي،  حٛازث ٚ ظِعِٝ ٔمبثُ زض أٙيت
 قٟطي، ويفيت ؾجع زضٔب٘ي، فًبي ٚ ثٟساقتي ٔطاوع ثٝ تفطيحي، زؾتطؾي ٚ فطٍٞٙي ٔطاوع ثٝ آٔٛظقي، زؾتطؾي ٔطاوع ثٝ زؾتطؾي

 فبيالة، تطاوٓ تّفٗ، ٌبظ، ثطق، آة، ثٝ ، زؾتطؾيقٟطي ٞبي ظيطؾبذت ٖٕٛٔي، ٞعيٙٝ ٚ٘مُ حُٕ ثٝ ؾبذت، زؾتطؾي ٚ َطاحي
 ؾبذت. ٔؿىٛ٘ي ٚ ٞعيٙٝ

( 2016) بحي قًٙ( ٚ 1396) ٚ ٕٞىبضٖ يبضيظ(، 1396) ٚ ؾطٚض ٗيآضقٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض پيكيٙٝ پػٚٞف ٞٓ ُٔطح قس، زض پػٚٞف 
ٞب ٘يع طفتٝ اؾت ٚ زض تٕبٔي ايٗ پػٚٞفزضآٔس قٟطي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌ ٞبي وٓٞبي ثرف زِٚتي زض ظٔيٙٝ تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚؾيبؾت

 ياٖتجبضات ٖٕطا٘ ٚ ؾطا٘ٝزضآٔس زض زؾتطؾي ثٝ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ٔٛضز تبويس لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض ايٗ پػٚٞف ٘يع  حٕبيت زِٚت اظ الكبض وٓ
زضآٔس قٟط  ٜٚ ٞبي وٓثب وؿت ثبالتطيٗ أتيبظ ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ پيكطاٖ زض تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌط زِٚت زض ثرف ٔؿىٗ( ي)اٖتجبضات ٖٕطا٘

 تجطيع ُٔطح قسٜ اؾت. 

ٔٗطفي قسٜ اؾت.  ٕتيل ٔؿىٗ اضظاٖ يقبذم ّٖٕىطز 14(، قبذم أٙيت ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ 2014زض پػٚٞف الثيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ )
ثب وؿت ضتجٝ قٟطي ثٝ تطتيت  رٙبيت ٚ رطْ ثطاثط زض أٙيت ٚ ٕٞچٙيٗ ٔيعاٖ أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِٝ ٚ حٛازث َجيٗيزض ايٗ پػٚٞف ٘يع 

زضآٔس زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ثٝ زؾت آٔسٜ ا٘س. ٕٞچٙيٗ  زْٚ ٚ پٙزٓ ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ پيكطاٖ ٞبي وّيسي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚ ٞبي وٓ
ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٛأُ پيكطاٖ ثٝ  زؾتطؾي ثٝ ٔطاوع ثٟساقتي ٚ زضٔب٘ي ،زؾتطؾي ثٝ ٔطاوع آٔٛظقي، ٚ٘مُ ٖٕٛٔي زؾتطؾي ثٝ حُٕٖٛأُ 

زؾتطؾي ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ قبذم ٔؿىٗ اضظاٖ ليٕت ٖٙٛاٖ قسٜ ا٘س.  س وٝ زض پػٚٞف الثيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ ٘يع زليمب ايٗ قبذمزؾت آٔسٜ ا٘
قٛ٘س ٞٓ ضاؾتب ثب پػٚٞف الثيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ٘يع وٝ رع قبذم ٞبي ويفيت ٔؿىٗ قٙبذتٝ ٔي ثٝ آة، ثطق، ٌبظ، تّفٗ، فبيالة

زضآٔس زض  ٞبي وٓوٓ ٔؿىٛ٘ي ٘يع ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ پيكطاٖ ٞبي وّيسي ٔٛحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚا٘س. ٖبُٔ تطاپيؿطاٖ ثٝ  زؾت آٔسٜ
-( ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت. زض ٚالٕ ثب ٔمبيؿٝ تُجيمي پػٚٞف حبيط ثب ؾبيط پػٚٞف1399قٟط تجطيع ٞٓ ضاؾتب ثب پػٚٞف لطثب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ )

 233 (ٔحٛضي ا٘ؿبٖ) ا٘ؿبٖ ثٝ تٛرٝ 233 (ٔحٛضي ا٘ؿبٖ) ا٘ؿبٖ ثٝ تٛرٝ 22

 227 آٖ وٕجٛز ٚ ٔؿىٗ ثٝ ٘يبظ ٔيعاٖ 229 آٖ وٕجٛز ٚ ٔؿىٗ ثٝ ٘يبظ ٔيعاٖ 23

 222 ٔٗبثط ٘ٛض ٚ ضٚقٙبيي 226 ٔٗبثط ٘ٛض ٚ ضٚقٙبيي 24

 221 ذب٘ٛاض ثٗس 222 ارتٕبٖي تزب٘ؽ 25

 221 ارتٕبٖي تزب٘ؽ 222 ذب٘ٛاض ثٗس 26

 212 ثٙسي لُٗٝ اٍِٛي 208 ثٙسي لُٗٝ اٍِٛي 27

 208 تزبضي ٔطاوع ثٝ زؾتطؾي 204 ٔؿىٗ اٍِٛي 28

 205 ازاضي ٔطاوع ثٝ زؾتطؾي 204 تزبضي ٔطاوع ثٝ زؾتطؾي 29

 202 ٔؿىٗ اٍِٛي 201 ازاضي ٔطاوع ثٝ زؾتطؾي 30

 201 فًبيي ؾبظٔبٖ 197 فًبيي ؾبظٔبٖ 31

 189 يبثي ٔىبٖ ٘حٜٛ 190 يبثي ٘حٜٛ ٔىبٖ 32

 183 زيٍطاٖ حمٛق ثٝ احتطاْ 179 زيٍطاٖ ثٝ حمٛق احتطاْ 33

 145 ٕٞؿبيٍي ضٚاثٍ 143 ٕٞؿبيٍي ضٚاثٍ 34

 141 تٛزٜ ٚ فًب ضاثُٝ 140 تٛزٜ ٚ فًب ضاثُٝ 35

 141 وبض ٔحُ تب ؾىٛ٘ت ٔحُ فبنّٝ 140 وبض ٔحُ تب ؾىٛ٘ت ٔحُ فبنّٝ 36

 113 ضٚي ٔيب٘ٝ 111 ضٚي ٔيب٘ٝ 37

 92 ؾبوٙبٖ اقتغبَ تأٔيٗ 82 ؾبوٙبٖ اقتغبَ تأٔيٗ 38

 77 قطايٍ الّيٕي ثٝ تٛرٝ 75 قطايٍ الّيٕي ثٝ تٛرٝ 39

 41 ذب٘ٛازٜ حمٛق ثٝ احتطاْ 46 ذب٘ٛازٜ حمٛق ثٝ احتطاْ 40



  237 عيزضآٔس زض قٟط تجط وٓ يٞب ٌطٜٚ ئؿىٗ ٔٙبؾت ثطا ٗئؤحط ثط تبٔ يسيوّ ٞبيكطاٖيپ ُيٚ تحّ ييقٙبؾب

 

زضآٔس ّٖيطغٓ اقتطاوبت ثؿيبض زض  ٞبي وٓيت ٖٛأُ ٔٛحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚتٛاٖ ٌفت وٝ زضرٝ إٞٞبي ا٘زبْ قسٜ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔي
 تٛا٘س ٔتفبٚت ثبقس.رٛإٔ ٔرتّف ثب تٛرٝ ثٝ قطايٍ ٔرتّف ٔي

تطيٗ  زضآٔس قٟطي تجسيُ ثٝ يىي اظ ثعضيٞبي وٓ ٞبي ثعضي ايطاٖ اظرّٕٝ قٟط تجطيع، تأٔيٗ ٔؿىٗ ثطاي ٌطٜٚزض ثؿيبضي اظ قٟط
ضيعاٖ قٟطي ٚيػٜ َطح ربٕٔ اظ ؾٛي ٔسيطاٖ ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ قٟطي ثٝ ؾت، أب زض ظٔبٖ حبيط زض فطايٙس تٟيٝ َطحٞب قسٜ اچبِف

ٞبي ٞبي قٟطي ٚ ثط٘بٔٝ زضآٔسٞب زض َطح قٛز. وٓزضآٔس ٕ٘يٞبي وٓ ٞبي وبضآٔس تأٔيٗ ٔؿىٗ ثطاي ٌطٜٚايطاٖ تٛرٝ چٙسا٘ي ثٝ ضاٞجطز
ٞب زض ٘ٓط ٌطفتٝ  ضيعي ضؾٕي ثطاي آٖا٘س؛ يٗٙي ربيي زض ثط٘بٔٝحؿبة ٘يبٔسٜ آٚض، قٟطٚ٘س ثٝاي قٍفت ٌٛ٘ٝ ٔؿىٗ زض ايطاٖ، وطاضاً ٚ ثٝ

ضيعي تٛؾٗٝ التهبزي ٚ ارتٕبٖي اؾت ٚ تأٔيٗ ٞب زض ثط٘بٔٝتطيٗ ثرفتطيٗ ٚ حؿبؼوٝ ٔؿىٗ زض ظٔطٜ اؾبؾي ٘كسٜ اؾت. زضحبِي
ٞبي ؾٙتي ٞبي ٔؿىٗ ايطاٖ ثبقس. ثٙبثطايٗ يطٚضت تغييط زض ضٚيىطزنّي زض ثط٘بٔٝزضآٔس ثبيؿتي يىي اظ اٞساف اٞبي وٓ ٔؿىٗ ٌطٜٚ

 پػٚٞي، ثطاي تغييط ضٚ٘س وٙٛ٘ي ٞبي رسيس ٚ وبضآٔس اظرّٕٝ ضٚيىطز آيٙسٜقٟطي ٚ اتربش ضٚيىطز

ضيعي قٟطي ٚ وبضآٔس ثط٘بٔٝضٚيىطز رسيس   ٞب اظايٗقٛز ٚ الظْ اؾت وٝ ٔسيطيت قٟطٞبي ايطاٖ، ثيف اظ ٞطظٔب٘ي ٔكبٞسٜ ٔيزض قٟط
 زضٚيػٜ زض ثرف ٔؿىٗ تهٛض وطز. ٞبي ايطاٖ ثٝا٘ساظ ضٚقٙي ثطاي قٟطتٛاٖ چكٓ ثيكتط اؾتمجبَ وٙٙس وٝ زض نٛضت تحمك ايٗ ٔمِٛٝ ٔي

 ٘بُّٔٛة، يٕبيؾ. ا٘سيبفتٝ تٛظيٕ قٟط انّي پٟٙٝ چٟبض وٝ زض وٙٙس ٔي ظ٘سٌي ٘فط ٞعاض 400 اظ ثيف تجطيع قٟط فميط٘كيٗ ٞبي ؾىٛ٘تٍبٜ
 تطاوٓ وٛچه، ٔٙبَك ذبل ٞبي فطًٞٙ ذطزٜ ٚرٛز وبفي، زضآٔس ٚ ضؾٕي قغُ ؾالٔتي، فمساٖ ٚ ٖٕٛٔي ثٟساقت ؾُح ثٛزٖ پبييٗ

 ٔؿىٗ غيطلبثُ فطٍٞٙي، پيبٔسٞبي اٖتيبز، تحهيالت، ٚ ؾٛاز ؾُح ثٛزٖ پبييٗ ٚ ضفبٞي ٚ آٔٛظقي أىب٘بت ثٛزٖ يب وٓ فمساٖ رٕٗي،
 ٔكىالت اظ ... ٚ پبيساض تٛؾٗٝ اظ ٖمت ٔب٘سٖ ٚ ٔحيُي ظيؿت ٔٙفي آحبض تٛؾٗٝ قٙبذتي، ضٚاٖ َجيٗي پيبٔسٞبي حٛازث ثطاثط زض إَيٙبٖ

 ٘كبٍ٘ط وٙٛ٘ي، ٚيٗيت ِٚي اؾت قسٜ تزطثٝ ٚ اضائٝ ٔرتّفي ٞبي حُ ضاٜ ٔكىالت ٘يع ايٗ ثب ثطذٛضز ٞبؾت. زض ؾىٛ٘تٍبٜ ايٗ ٖٕسٜ
آٔسٜ زض  زؾت ٞبي وّيسي ثٝ . ثٙبثطايٗ تٛرٝ ٚيػٜ ٚ اؾبؾي ثٝ پيكطاٖاؾت ٌصقتٝ زٞٝ چٙس قسٜ تٝپيف ٌطف زض ضاٞىبضٞبي ٘بوبضآٔس ثٛزٖ

زضآٔس قٟطي  ٞبي وٓ تٛا٘س زض ضفٕ ايٗ ٔكىالت ٚ تأٔيٗ ٔؿىٗ ثطاي ٌطٜٚ پػٚٞي ٔي ضيعي ثب ضٚيىطز رسيس آيٙسٜ ايٗ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ
 ٔحسٚزٜ ٔٛضزُٔبِٗٝ ثؿيبض ٔفيس ٚالٕ ٌطزز.

  یگیزًتیجِ

ٞبي رسيس،  وٙتطَ ٘ٛاحي قٟطي، ذّك ؾىٛ٘تٍبٜ ٞب، ٔٙزط ثٝ تٛؾٗٝ غيطلبثَُٛضوّي أطٚظٜ ضقس رٕٗيت ٚ افعايف ٟٔبرطت ثٝ قٟط ثٝ
زضآٔس ٚ ثطٚظ ٔكىالت ٚيػٜ ثطاي الكبض وٓ ٘كيٙي، وٕجٛز ٔؿىٗ ثٝٚؾبظٞبي ثسٖٚ ثط٘بٔٝ، ٘يُ ثٝ حٛٔٝ وبٞف ؾُح ضفبٜ ا٘ؿب٘ي، ؾبذت

اي وٝ زض حبَ حبيط ٔؿبئُ فٛق ثٝ ٕٞطاٜ ضوٛز  ٌٛ٘ٝ ٞبي رٟبٖ ؾْٛ قسٜ اؾت. ثٝٚيػٜ زض وكٛض اٖ ٔرتّف قٟطي ثٝفطاٚاٖ ثطاي ٔسيط
 ضيعاٖ قٟطي لطاضٌطفتٝ اؾت.ٞبي ثط٘بٔٝقٟطي زض ٘مُٝ حمُ ٍ٘طا٘ي

زض ٚيٗيت التهبزي آيٙسٜ وٙٙسٜ  ٞب زاقتٝ ٚ ٖبّٔي تٗييٗٞب ٘مف وّيسي زض تٛؾٗٝ التهبزي ٚ ارتٕبٖي وكٛضَطف قٟط ٞطچٙس اظيه
ٞب ٚ ٞبي ؾٙتي رٟت پبؾرٍٛيي ثٝ ٘يبظوبضآٔسي ضٚـٞبي قٟطي ٚ ٘بآيٙس ِٚي اظ َطف زيٍط پيچيسٌي ؾيؿتٓٞب ثٝ قٕبض ٔي آٖ

رب٘جٝ ٚ تٛؾٗٝ، ثسٖٚ زاقتٗ ثط٘بٔٝ نحيح، ٕٞٝ ٞبي زضحبَٚيػٜ زض وكٛض ٞب ثٝثٗسي ٔٛرٛز، ثبٖج قسٜ ثؿيبضي اظ قٟطٔكىالت چٙس
وٝ ٞبَ ٚايفط، ثٝ َطح ايٗ  َٛضي اي ٘بّْٔٗٛ ٔٛارٝ ٌطز٘س. ثٝپبيساضي ٚ آيٙسٜضٍ٘ط زض قطايٍ ٘بثؿبٔب٘ي لطاضٌطفتٝ ٚ ثب ٌؿتطـ فمط ٚ ٘بزٚ

يبفت وٝ اظ َطيك آٖ أيس ثٝ ثٟجٛز  ضيعي قٟطي زؾتٞبيي زض ثط٘بٔٝتٛاٖ ثٝ ضٞيبفت ٞبي رٟبٖ ؾْٛ ٔيپطزاظ٘س وٝ آيب زض قٟطؾؤاَ ٔي
ٞبي رٟبٖ ؾْٛ ٞبي وكٛضتٛاٖ ٖٙٛاٖ وطز وٝ زض رٟت وبٞف تجٗبت ٔٙفي تٛؾٗٝ قٟط٘كيٙي، قٟط ظ٘سٌي زاقت؟ ثٙبثطايٗ ٔيقطايٍ 

ٞب ثيكتط اظ ٕٞتبيبٖ ٞبي رسيس زض حٛظٜ ُٔبِٗبت قٟطي ٘يبظ زاض٘س چطاوٝ ايٗ قٟطٞبي پيكطفتٝ ثٝ ضٞيبفتٞبي وكٛضثؿيبض ثيكتط اظ قٟط
 ثط٘س.ٞبي ٔٛرٛز ض٘ذ ٔيٙبلى ٚ پبضازٚوؽذٛز زض رٟبٖ پيكطفتٝ اظ ت

ٞب زض ؾٝ زٞٝ ٌصقتٝ ؾجت قسٜ تب ثط اؾبؼ ؾطقٕبضي وكٛض زض ؾبَ زض وكٛض ايطاٖ ٘يع، تحٛالت رٕٗيتي ٚ ضقس ٚ ٌؿتطـ قٟط
اض ا٘س. زض ايٗ ٔيبٖ ثبظ٘فط رٕٗيت زض ٘مبٌ قٟطي وكٛض ؾىٙي ٌعيسٜ 59146847٘فط رٕٗيت وكٛض،  79926270، اظ ٔزٕٛٔ 1395
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افعٖٚ رٕٗيت قٟطي، ؾجت قسٜ تب ٞبي قٟطي، اظ ايٗ تغييطات رٕٗيتي ٔتأحط قسٜ اؾت؛ ضقس ضٚظتطيٗ ثبظاض يىي اظ ٟٔٓ  ٖٙٛاٖ ٔؿىٗ ثٝ
ٞبي ظيبزي زض ثرف ٔؿىٗ زذيُ ٞؿتٙس، ٞبي ٌصقتٝ ضٚ ثٝ فعٚ٘ي ٟ٘بزٜ ٚ اظ َطفي ثٝ ّٖت ايٙىٝ ٖٛأُ ٚ ٔتغيط ٘يبظ ثٝ ٔؿىٗ زض ؾبَ

 ٞبي پيكطفتٝ فبنّٝ زاضز. زضآٔس ثب وكٛضٞبي وٓ ٚيػٜ ٔؿىٗ ٌطٜٚ ٞب ٚ لٛا٘يٗ ٞٙٛظ ٚيٗيت ٔؿىٗ ثٝت ٔخجت ٚ ٔؤحط ثط٘بٔٝثب ٕٞٝ السأب

ٌٛ٘ٝ وٝ ثيبٖ قس  زضآٔس ٔتٕطوعقسٜ اؾت، أب ٕٞبٖٞبي وٓ ٞب تب ا٘ساظٜ ظيبزي زض ٌطٜٚٔكىُ ٔؿىٗ زض قٟط تجطيع ٔب٘ٙس تٕبٔي قٟط
ٞبي زائٓ زِٚت ثط وبٞف فبنّٝ ٚ اذتالف َجمبتي ٚ ٔحطٚٔيت ارتٕبٖي ٚ ضغٓ تالـ ٕ ٘بثطاثط حطٚت ٚ ثٝٞب ثٝ زِيُ تٛظيايٗ ٌطٜٚ

اي حيبتي زضآٔسٜ  نٛضت ٔؿئّٝ زٞٙس، ِصا زؾتيبثي ايٗ الكبض ثٝ ٔؿىٗ ثٝثطلطاضي ٖساِت، ٞٙٛظ اوخطيت ثعضٌي ضا زض وكٛض تكىيُ ٔي
 ايٗ ٞب تسٚيٗ ٚ ارطا قسٜ اؾت. ثبٔحيُي ٚ ؾطپٙبٜ ايٗ ٌطٜٚ ٚيٗيت ثٟجٛز ثطاي ٚتئتفب ٞبي ثط٘بٔٝ ٚ ٞب ؾيبؾتاؾت. زض ايٗ ضاؾتب 

ٔرتّف ثٝ زِيُ ٖسْ ثطذٛضزاضي اظ ثط٘بٔٝ اؾتطاتػيه ٘ٝ  ٞبي زٚضٜ زض ٞب زِٚت ٞبي اتربش قسٜ اظ ؾٛيؾيبؾت ضؾس ٔي ٘ٓط ثٝ ٕٞٝ
ٚظ ٔكىالتي زض ظٔيٙٝ التهبزي ٚ ارتٕبٖي ٘يع قسٜ اؾت وٝ اظ آٖ تٟٙب تٛفيك چٙسا٘ي زض ضفٕ ٘يبظ ٔؿىٗ زض وكٛض ٘ساقتٝ، ثّىٝ ٔٛرت ثط

 تٛاٖ ثٝ ؾٛزاٌطي ظٔيٗ اقبضٜ وطز.رّٕٝ ٔي

 ثط تٕطوع ٚ ٔؿتميٓ ٞبي يبضا٘ٝ اُٖبي ٚ حٕبيتي ٞبيؾيبؾت (، قب1368ُٔ-1357رًٙ ) زٚضٜ ٚ ا٘مالة ٞبي ؾبَ ٘رؿتيٗ

اي ٚ اضظاٖ ليٕت ٚ ٘يع تٛرٝ ٔهبِح حٛاِٝ ٔؿىٗ، ذطيس تؿٟيالت ٖطيٝ ٝث تٛاٖ ٔي السأبت تطيٗ ٟٔٓ اظ وٝ اؾت ثٛزٜ رٍٙي قطايٍ
ثٝ ٚاٌصاضي اضايي ٔؿىٛ٘ي زض ٔميبؼ ٚؾيٕ اقبضٜ ٕ٘ٛز وٝ ثٝ ّٖت تٕطوع ثط ٔؿبِٝ رًٙ ٚ ٔكىالت اتمتهبزي ٘بقي اظ آٖ ثٝ ٔمِٛٝ 

 ٔس٘ٓط ٞبي ؾيبؾت اظرّٕٝ رسيس قٟطٞبي ٗٝتٛؾ ٚ آظاز ثبظاض (، تمٛيت1368-1376ؾبظ٘سٌي ) زِٚت ٔؿىٗ تٛرٟي ا٘سوي ٌطزيس. زض

 اي ؾطٔبيٝ تمبيبي تمٛيت ٚ آظاز ثبظاض التهبز ثٝ تٛرٝ ؾبظاٖ، ا٘جٜٛ اظ حٕبيت ٚ ؾبذت ٚ ذطيس تؿٟيالت اُٖبي اظرّٕٝ السأبتي وٝ ثٛز

 تٛؾٗٝ آظاز، ثبظاض ٛيتتم تساْٚ زض ٔؿىٗ ٔمِٛٝ زض تٛرٝ ٔٛضز ٞبي ؾيبؾت (، ا1384ٓٞ-1376انالحبت ) زٚضٜ زض ٔس٘ٓط ثٛز. ٔؿىٗ

 تؿٟيالت اُٖبي ثٝ تيٛاٖ ٔي زٚضاٖ ايٗ السأبت اظ اؾت. ثٛزٜ ٔحسٚزيت ٔساذالت زِٚتي ٚ فطؾٛزٜ ثبفت ثٝ تٛرٝ اؾتيزبضي، ٔؿىٗ
 قٟطي، فطؾٛزٜ ٞبي ثبفت ثبظؾبظي ثيط تبويس اؾتيزبضي، ٚ ثٝ قطٌ تّٕيه اربضٜ ٔؿىٗ تٛؾٗٝ ؾبظاٖ، ا٘جٜٛ اظ حٕبيت ٚ ؾبذت ٚ ذطيس

ٛض حٔ تِٖساِت زٚ زض .وطز اقبضٜ زِٚت ثٝ ثرف ٔؿىٗ تٛرٟي وٓ ٚ ٔؿىٗ ربٕٔ َطح تٟيٝ ثٝ اِعاْ ٚ ٔؿىٗ ثٝ ّٖٕي ضٚيىطز
 آٖ ز٘جبَ ثٝ .زاقت ز٘جبَ ثٝ ضا التهبز زض ٌطيعي ثط٘بٔٝ وٝ ثٝ ٖ٘ٛي ٌطفت لطاض تٛرٝ ٔٛضز ٔؿىٗ قسيس قسٖ (، ؾيبؾي1384-1392)

 اؾتفبزٜ حيبَ ٖيٗ زض ٚ ٔؿىٗ ربٕٔ َط تٟيٝ ثٝ تٛاٖ ٔي وٝ ٌطفت نٛضت التهبز ٖٓيٓ زض تٔساذال ٚ آظاز ثبظاض ٕ٘ٛزٖ ٔحسٚز

 ٚ ظٔيٗ ثّٙسٔست اربضٜ ثيط تٕطوع زِٚت، ايٗ اثتساي ؾبَ زٚ زض ٚيٛغٜ ثٝ التهبزي ثط٘بٍٔي ثي ثب ٘مسيٍٙي افعايف آٖ، اظ ٌعيٙكي
 تٛرٝ ثب زٚضاٖ ايٗ اظ لجُ تب وٝ اؾت شوط لبثُ . ٕ٘ٛز اقبضٜ هبزي،الت تحَٛ َطح ٚ ظٚزثبظزٜ ٞبيثٍٙبٜ َطح ؾبذت، تؿٟيالت اُٖبي

تٗييٗ اٍِٛي ؾبذت ٚ ... ثرف  تٗييٗ ٔبِىيت، ظٔيٗ، يبثي ٔىبٖ چٖٛ ٔطاحّي زض ٟٔط ٔؿىٗ پطٚغٜ زض زِٚت رب٘جٝ ٕٞٝ ٔساذّٝ ثٝ
َٛض  ؾبِٝ، ؾٟٓ زِٚت زض تأٔيٗ ٔؿىٗ ثٝ 30َٛض ٘ؿجي زض زٚضٜ  تٛاٖ زاضاي قطايٍ ثبظاض آظاز زا٘ؿت ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ثٝٔؿىٗ ضا ٔي

زٞس ٞيچ وساْ زضآٔس قٟط تجطيع ٘كبٖ ٔي ٞبي وٓزضنس وبٞف يبفت. أب قطايٍ وٙٛ٘ي ٔؿىٗ ٌطٜٚ 2زضنس ثٝ حسٚز  5ٔؿتميٓ اظ حسٚز 
ٞبي فميط٘كيٗ زض ؾىٛ٘تٍبٜقطايٍ ٔؿىٗ ا٘س زض حُ ايٗ ٔكىُ ٔٛفك ُٖٕ ٕ٘بيٙس.  ٞبي ارطا قسٜ تب وٖٙٛ ٘تٛا٘ؿتٝ ٞب ٚ ؾيبؾتاظ ثط٘بٔٝ

ضؾٕي زض حبقيٝ قٟط، زض ٌيطي اؾىبٖ غيطٞبي وبِجسي ٚ ارتٕبٖي ثؿيبضي اؾت، اظ ؾٛي زيٍط ٖالٜٚ ثط قىُقٟط تجطيع، زچبض آؾيت
ٕبٖي ٞبي ارت ذٛضز. ٌطٜٚٞبي ٔؿىٛ٘ي ثٝ چكٓ ٔيؾُح قٟط ٘يع ثٝ زِيُ زضآٔس ٔتفبٚت ؾبوٙيٗ ٚ ثٗس ذب٘ٛاض، تٛظيٕ ٘بٔتٗبزَ وبضثطي

ا٘س؛ ٔتٛؾٍ ثٗس ذب٘ٛاض، تطاوٓ زض ٚاحس ٔؿىٛ٘ي، فطؾٛزٌي ضٚ ثٛزٜزضآٔس زض ايٗ قٟط، ٕٞٛاضٜ ثطاي تٟيٝ ٔؿىٗ ثب ٔكىُ ضٚثٝوٓ
اي رع افتبزٖ زض چطذٝ فمط ضا ٘ساض٘س. ٞب ؾبوٗ ٞؿتٙس ٚ ثٙبثطايٗ ايٗ لكط چبضٜٞبيي ظيبز ثٛزٜ وٝ ايٗ ٌطٜٚٞب ٚ غيطٜ زض ٔىبٖؾبذتٕبٖ
تطيٗ  ثٝ ٕٞيٗ ّٖت، يطٚضت زاضز ثٝ ٟٔٓضيرتٍي فًبيي ٚ وبِجسي ايٗ قٟط ٔٙزط قسٜ اؾت.  يٗ ٖٛأُ ٘يع ثٝ تكسيس زضٞٓٔزٕٛٔ ا
تب زضٟ٘بيت  تجطيع پطزاذتٝ، چٍٍٛ٘ي تأحيطٌصاضي ٞط يه اظ ٖٛأُ ٔكرم ٌطزز قٟطزض  زضآٔس ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٚٞبي وٖٓٛأُ 
 ايٗ ضاؾتب نٛضت پصيطز. ٞبي انِٛي ٚ ٔٙؿزٓ زض ضيعي ثط٘بٔٝ
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-زضآٔس قٟطي تجطيع ثب ضٚيىطز آيٙسٜ ٞبي وٓ ٖٛأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚ قٙبؾبيي ٚ تٗييٗ زض ايٗ ضاؾتب پػٚٞف حبيط ثبٞسف 

زض ٞبي زضآٔسي  ٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ايٗ ٌطٜٚوٝ زض ضاؾتبي قٙبؾبيي ٚ تٗييٗ پيكطاٖ اظآ٘زبيي پػٚٞي نٛضت ٌطفتٝ اؾت.
افعاض  ثبقس، زض ايٗ پػٚٞف ٘طْپػٚٞي ٕٞچٖٛ زيٍط ضٚيىطزٞب ٘يبظ ثٝ اثعاضٞبي ّٖٕي ٚ ُٔٙمي ٔئحسٚزٜ ٔٛضزُٔبِٗٝ ثب ضٚيىطز آيٙسٜ

زضآٔس زض قٟط تجطيع  ٞبي وٓ نٛضت وٝ اثتسا ٖٛأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚ قسٜ اؾت. ثسيٗ ٔه، رٟت ا٘زبْ تحّيُ فٛق ا٘تربةٔيه
ثٗس ٚ زض چبضچٛة پطؾكٙبٔٝ زض اذتيبض  4آٔسٜ زض لبِت  زؾت في ٚ پٛيف ٔحيُي اؾترطاد، ؾپؽ ٔتغيطٞب ٚ ٖٛأُ ثٝثب زٚ ضٚـ زِ

افعاض ٞبي ؾبذتبضي ٚاضز ٘طْوبضقٙبؾبٖ ٔترهم زض ظٔيٙٝ ٔؿبئُ قٟطي لطاض زازٜ قس. ٘تبيذ حبنُ اظ پطؾكٙبٔٝ رٟت ا٘زبْ تحّيُ
 ٔيه ٔه قس.

ٞبي وّيسي ثطاي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٖٙٛاٖ پيكطاٖٖبُٔ ثٝ 16ٔه، افعاض ٔيهظ تحّيُ ؾبذتبضي زض ٘طْآٔسٜ ا زؾت ثط اؾبؼ ٘تبيذ ثٝ
 زض زِٚت ٖٕطا٘ي اٖتجبضات) ٖٕطا٘ي اٖتجبضات ٞب ثٝ تطتيت قبُٔ: ؾطا٘ٝزضآٔس ٔحسٚزٜ ٔٛضزُٔبِٗٝ ا٘تربة قس٘س.ايٗ پيكطاٖ ٞبي وٓ ٌطٜٚ

قٟطي،  رٙبيت ٚ رطْ ثطاثط زض أٙيت قٟطي، ٔيعاٖ فًبي ٔؿىٗ، ويفيت ، ليٕتَجيٗي حٛازث ٚ ظِعِٝ ٔمبثُ زض ، أٙيت(ٔؿىٗ ثرف
 ؾجع زضٔب٘ي، فًبي ٚ ثٟساقتي ٔطاوع ثٝ تفطيحي، زؾتطؾي ٚ فطٍٞٙي ٔطاوع ثٝ آٔٛظقي، زؾتطؾي ٔطاوع ثٝ يبثي، زؾتطؾي ٔىبٖ ٘حٜٛ

 تّفٗ، ٌبظ، ثطق، آة، ثٝ ٟطي، زؾتطؾيق ٞبي ظيطؾبذت ٖٕٛٔي، ٞعيٙٝ ٚ٘مُ حُٕ ثٝ ؾبذت، زؾتطؾي ٚ َطاحي قٟطي، ويفيت
 ؾبذت. ثٛز٘س. ٔؿىٛ٘ي ٚ ٞعيٙٝ فبيالة، تطاوٓ

رب٘جٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ، ٚاثؿتٝ ثٝ تٛاٖ اشٖبٖ وطز وٝ ٔٛفميت زض زؾتيبثي ثٝ اٞساف ٕٞٝآٔسٜ،  ٔي زؾت ٞبي وّيسي ثٝثب تٛرٝ ثٝ پيكطاٖ
ضيعاٖ ٚ ٔسيطاٖ زيٍط، تٛرٝ وبفي اظ ؾٛي ثط٘بٔٝ ٖجبضت ٞبؾت. ثٝپيكطاٖ ضيعي زليك ثطاي ايٗتٗبُٔ ٔؿتٕط ثيٗ ٖٛأُ وّيسي ٚ ثط٘بٔٝ

ٞب ثؿتطٞبي الظْ ضا ثطاي تأٔيٗ ٔؿىٗ  ٘ٓط لطاض زازٖ ايٗ ٖٛأُ وّيسي ٚ ضٚاثٍ ثيٗ آٖقٟطي ثٝ ٖٛأُ تأحيطٌصاض ٚ پيكطاٖ ٚ ٔس
 زضآٔس قٟط تجطيع فطاٞٓ ذٛاٞس ٕ٘ٛز. ٞبي وٓ ٌطٜٚ
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 هٌابع 

 ،پػٚٞب٘ٝ ثٝ ٚيٗيت ٔؿىٗ قٟطؾتبٖ اضٚٔيٝ ٔجتٙي ثط ؾٙبضيٛ(، ضٚيىطز آيٙس1392ٜپٙبٜ، ٞيطـ، ٘ٛظاز، ٘ٛيس )ؾُّبٖ احٕسي، ويٛٔطث-

 ، تٟطاٖپػٚٞي آيٙسٜ ّٔي ٕٞبيف زٚٔيٗ ٔمبالت ٔزٕٖٛٝ٘ٛيؿي، 

 ( ٓاضظيبثي ؾيبؾت1395آضقيٗ، ٟٔؿب، ؾطٚض، ضحي ،) ٜٟٚطي)ُٔبِٗٝ ٔٛضزي: زضآٔس ق ٞبي وٓ ٞبي ارطايي زِٚت زض تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌط
 .95-81(، 30)9، ُٔبِٗبت ٔسيطيت قٟطيقٟط ٔكٟس(،  والٖ

 ( آيٙس1389ٜثبثبغيجي اظغٙسي، ّٖيطيب ،) ُٕ(، 16)5، فهّٙبٔٝ ُٔبِٗبت ٔسيطيت تطافيهٚ٘مُ قٟطي،  پػٚٞي ضٞيبفتي ٘ٛ زض ٔسيطيت ربٕٔ ح
77-100. 

 ( 1379پٛضٔحٕسي، ٔحٕسضيب ،)ِ٘تكبضات ؾٕتچبح چٟبضْ، ا، ریشی هسکيبزًاه 

 زضآٔس قٟطي )ُٔبِٗٝ ٔٛضزي قٟط تجطيع(، ٞبي وٓ (، ضاٞجطزٞبي اؾبؾي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌط1389ٜٚضيب، )رٟب٘جيٗ، ضيب، پٛضٔحٕسي، ٔحٕس
 .137-119(، 3)2، ا٘ساظ ظاٌطؼفهّٙبٔٝ رغطافيبيي چكٓ

 اذيط زٚضاٖ ٞبيٌصاضيؾيبؾت ثبظثيٙي) قٟطي زضآٔسوٓ الكبض پبيساض٘ب ٞبي ؾىٛ٘تٍبٜ ،(1381) ثبثه زاٚٚزپٙبٜ، ٟٔطزاز، پٛض، رٛاٞطي 

 .82-97(، 8)1،قٟط ٞفت ،(٘بثؿبٔبٖ يب ضؾٕيغيط اؾىبٖ زضظٔيٙٝ

 ّٖٕي پػٚٞكي ، فهّٙبٔٝ(  فمط وبٞف ضاٞجطزٞبي تب ؾبذتبضي تٗسيُ ٞبي ثط٘بٔٝ اظ) فمط ٚ ارتٕبٖي ؾيبؾت ،(1381) ٟٔطزاز پٛض،رٛاٞطي 

 .70-41(، 12)3 ارتٕبٖي، ضفبٜ

 ضؾٕي زض ايطاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزي: ٞبي ٔؿىٗ غيط(، ثطضؾي قبذم1385اِسيٙي، فطا٘ه، ٔيطٜ، ٔحٕس )حبتٕي ٘ػاز، حؿيٗ، ؾيف           
 .145-129(، 58)38، ٞبي رغطافيبييپػٚٞفآثبز لٓ، ٔحّٝ قيد

 (، 79)44، ٞبي رغطافيبي ا٘ؿب٘يپػٚٞفاض، ستٛؾٗٝ پبيز يىطضٚٔؿىٗ قٟط ٔيجس ثب ي يعضثط٘بٔٝ(، 1391٘يب، حؿٗ، ا٘هبضي، غيٙٛؼ )حىٕت
191-207. 

 ( ٖٓٓحبقي1382ٝذبتٓ، ا ،)ًطیٌی ٍ هجوَعِ هقاالت حاضیِ ٞبي ازغبْ ارتٕبٖي،ضؾٕي زض تٟطاٖ، تغييط فطنت٘كيٙي ٚ اؾىبٖ غيط

 ، رّس اَٚ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ ّْٖٛ ثٟعيؿتي ٚ تٛا٘جركي، تٟطاٖ.رسویاسکاى غیز

 ٞبيي ثطاي ضاٞىبض اضائٝ ٞبي ٔؿىٗ ٟٔط زض ايطاٖ ٚ  (، اضظيبثي ؾيبؾت1393اِٟي، ٞب٘يٝ، ضقيسي، ٘ٗيٕٕ، ضحٕب٘ي، ٔطيٓ )ذّيّي، احٕس، ٘ٛض
 .92-83(، 13)4، فهّٙبٔٝ ّٖٕي پػٚٞكي ُٔبِٗبت قٟطيثٟجٛز آٖ، 

 اضقس، وبضقٙبؾي پبيب٘ٙبٔٝ ،تجطيع ٟطق ٔٛضزي ٕ٘ٛ٘ٝ ايطاٖ، زض قٟطي زضأسوٓ ٞبيٌطٜٚ ٔؿىٗ تأٔيٗ ٞبيضٚـ ،(1379) ؾٗيس آيٙس، ذٛة 

 .تجطيع زا٘كٍبٜ ارتٕبٖي، ٚ ا٘ؿب٘ي ّْٖٛ زا٘كىسٜ

 ( ٗ1397زٜ زٜ ظازٜ ؾيالثي، پطٚي ،)ٝٔٔٛضزي قٟط اضزثيُ ُٔبِٗٝ، پػٚٞيزضآٔس ثب ضٚيىطز آيٙسٜٞبي وٓضيعي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚثط٘ب ،
 ازثيبت ٚ ّْٖٛ ا٘ؿب٘ي، زا٘كٍبٜ ٔحمك اضزثيّي. ضؾبِٝ زوتطي، ٌطٜٚ رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي، زا٘كىسٜ

 ،ثٛزرٝ ٚ ثط٘بٔٝ ٚظاضت ،(تطرٕٝ) سَم جْاى در ساسیخاًِ ،(1364) ٔيٙٛ ضفيٗي 

 ( ٗاٍِٛي تبٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٚ ٞبي و1396ٓظيبضي، ؾٕيٝ، فطٞٛزي، ضحٕت اهلل، پٛضاحٕس، احٕس، حبتٕي ٘ػاز، حؿي ،)  :زضآٔس )ُٔبِٗٝ ٔٛضزي
 .883-869(، 4)49، بي رغطافيبي ا٘ؿب٘يٞپػٚٞفقٟط وطد(، 

 ٞبي زضآٔسي ٚ اضائٝ ثط٘بٔٝ تأٔيٗ ٔؿىٗ  (، اضظيبثي ٔؿىٗ ٌط1389ٜٚاهلل، پطٞيع، فطٞبز، ٟٔس٘ػاز، حبفّ، اقتطي، حبفّ )ظيبضي، وطأت
 .21-1(، 74)42، ٞبي رغطافيبي ا٘ؿب٘يپػٚٞفزضآٔس، ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزي: اؾتبٖ ِطؾتبٖ، الكبض وٓ
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 ؾبظٔبٖ ّٔي ظٔيٗ 1، رّس ٔزٕٖٛٝ ٔمبالت زٚٔيٗ ؾٕيٙبض تٛؾٗٝ ٔؿىٗ زض ايطاٖليٕت، (، ؾيبؾت ٔؿىٗ اضظا1385ٖاِٝ )ظيبضي، وطأت ،
 ٚ ٔؿىٗ، ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظي، تٟطاٖ

 ،ِٗبتُٔب ٔطوع وكٛض، ٚظاضت چٟبضْ، رّس ٔؿىٛ٘ي، فًبٞبي قٟطي، ٔطاوع ٘ٓبْ ،ٞبقٟطزاضي ضإٞٙبي ؾجع وتبة ،(1378) احٕس ؾٗيس٘يب 

 .تٟطاٖ قٟطي، ضيعيثط٘بٔٝ

 ( 1375قٛاي، فطا٘ؿٛا ،)تطرٕٝ ؾيس ٔحؿٗ حجيجي، زا٘كٍبٜ تٟطاٖ، تٟطاٖ.قٟطؾبظي تريالت ٚ ٚالٗيبت ، 

 ( ،ٗثطضؾي قبذم1396نبثطي،فط، ضؾتٓ، رٍٙي، حؿي ،)ٜٚ٘كيٗ قٟط ٔكٟس، ٞبي حبقيٝ ٞبي اٍِٛي ٔؿىٗ ٔٙبؾت اظ ٔٙٓط ؾبوٙيٗ ٌط
 .157-139(، 46)17، ّْٖٛ رغطافيبيي ٘كطيٝ تحميمبت وبضثطزي

 ( 1381نطافي، ٔٓفط ،) 5(، 8)1، ٞفت قٟط ، اظ حبقيٝ ٘كيٙي تب ٔتٗ قٟط٘كيٙي -ثٝ ؾٛي ٘ٓطيٝ اي ثطاي ؾبٔب٘سٞي اؾىبٖ غيطضؾٕي-

11. 

 ،ُٔبِٗٝ) ايطاٖ زض قٟطي زضآٔس وٓ ذب٘ٛاضٞبي ٔبِي اؾتُبٖت ثب اضتجبٌ زض ٔؿىٗ تأٔيٗ زِٚتي ٞبي ؾيبؾت اضظيبثي ،(1393) انغط ٖبثسيٙي 

 .تجطيع زا٘كٍبٜ رغطافيب، زا٘كىسٜ ترههي، زوتطاي ضؾبِٝ ،(اضٚٔيٝ قٟط: ٔٛضزي

 ( 1391ٖيؿي ظازٜ، اثطاٞيٓ، نيسي، ٔهُفي ،)ّط؛ئؿ ُتحّي ٔسَ اظ اؾتفبزٜ ثب ٞبٖبُٔ طيتأح تييط ٗييٚ تٗ يطضؾٕيثط اؾىبٖ غ يّيتح 
 .22-1(، 41)16 ضيعي،فيب ٚ ثط٘بٔٝ٘كطيٝ رغطا، : قبَطآثبز وطٔب٘كبٜئٛضز قٙبؾ

 ( 1399لطثب٘ي، ضؾَٛ، ضٚؾتبيي، قٟطيٛض، وطٔي، ؾٛ٘يب ،)عئؿىٗ زض وال٘كٟط تجط يفيٚ و يوٕ يٞب ٖٛأُ ٔٛحط ثط قبذم يپػٚٞ ٙسٜيآ 
 ضيعي،٘كطيٝ رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ، ٔتمبَٕ طاتيتبح ؽيٚ ٔبتط يؿيٛ٘ٛيؾٙبض ىطزيثب اؾتفبزٜ اظ ضٚ

 ٍِتطرٕٝ پطٚيع وطيٕي ٘بنطي، تَسعِ ّا، فقز ٍ تَسعِ ضْزًطیٌی در کطَرّای درحالضْز(، 1375ط، غٚظف )ٌيّجطت، آِٗ، ٌب ،
 ا٘تكبضات قٟطزاضي تٟطاٖ.

 ( ٖاضظيبثي ؾيبؾت1397ٔحٕسي زٜ چكٕٝ، پػٔب ،) ٜٚ(، 2)8، فهّٙبٔٝ رغطافيبزضآٔس قٟطي،  ٞبي وٓ ٞبي زِٚتي تأٔيٗ ٔؿىٗ زض ٔٛضز ٌط
281-295. 

 ٗغطثي آشضثبيزبٖ اؾتبٖ قٟطؾبظي ٚ ٔؿىٗ ؾبظٔبٖ غطثي،آشضثبيزبٖ اؾتبٖ ٔؿىٗ ربٕٔ َطح ،(1388) ا٘سيكبٖ آة بٚضٔك ٟٔٙسؾي. 

 ( آيٙس1394ٜ٘ٗيٕي، ويٛٔطث ،) غيطضؾٕي ٔؿبوٗ: ٔٛضزي ُٔبِٗٝ غيطضؾٕي ٔؿىٗ ثط تأويس ثب قٟطي ٔؿىٗ تٛؾٗٝ ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ پػٚٞي 

 زا٘كىسٜ رغطافيب، زا٘كٍبٜ تجطيع. پبيب٘ٙبٔٝ وبضقٙبؾي اضقس، ،ؾٙٙسد قٟط

 ( 1374٘يىٛؾطقت، ٘بنط ،)ٔٗبٚ٘ت ثِٛتٗ التهبز ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظي، ، تٛؾٗٝ ٞبي زضحبَضإٞٙبي تأٔيٗ ٔبِي ٔؿىٗ ثطاي وكٛض

 15قٕبضٜ  أٛض ٔؿىٗ،

 ٔؿىٗ ٟٔط يٗ ٟٔط )ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزٔؿى ٗيؾبوٙ يتٕٙسيضيب عاٖئ يثطضؾ(، 1398) طايؾٕ ي،سيؾٗ ،انغط ،پبقبظازٜ ،ٔحٕس حؿٗ ي،عزا٘ي :
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