٘كطيّٕٖ ٝي رغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي ،ؾبَ  ،25قٕبض ،78 ٜفهُ ظٔؿتبٖ ،ؾبَ ،1400نفحبت219-242

تبضيد زضيبفت1399/10/07:

تبضيد پصيطـ ٟ٘بيي1400/01/30 :

ضٌاسایی ٍ تحلیل پیطزاىّای کلیدی هؤثز بز تاهیي هسکي هٌاسب بزای
گزٍُّای کندرآهد در ضْز تبزیش
لیال سْیلی ًٍد

1

فزسیي حق پزست

2

علیزضا سلطاًی

3

هْسا فزاهزسی

4

چکیدُ
ٔؿىٗ يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ٖٙبنط ٖٛ ٚأُ زؾتيبثي ث ٝتٛؾٗ ٝپبيساض ٔجتٙي ثط ٖساِت فطاٌيط اؾت .چٍٍ٘ٛي زؾتيبثي ثٔ ٝؿىٗ ثطاي ٌطٜٞٚبي
ٔرتّف ربٔٗ ٝثٝذهٛل ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس  ٚويفيت  ٚوٕيت آٖ ،يىي اظ ٟٔٓتطيٗ چبِفٞبي پيف ضٚي زِٚتٞب  ٚرٛإٔ اؾت .اظآ٘زبؤ ٝؿىٗ
٘مفٞبي ٔتفبٚت  ٚاؾبؾي ثطاي ذب٘ٛاضٞب زاضزٕٛٞ ،اضُّٛٔ ٜثيت زض تّٕه آٖ ثٛز ٜاؾت ،أب ٖٛأُ ٔتٗسزي ؾجت قسٜا٘س تب زؾتطؾي ث ٝآٖ زض
قٟطٞب ثٚٝيػ ٜثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زقٛاض ثبقس .تبو٘ ٖٛٙيع ثط٘بٔٞٝبي ٔتفبٚتي ثب ٖٛٙاٖ «ضاٞىبض» ضفٕ ًٔٗالت ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس
قٟطي زض زؾتٛض وبض لطاضٌطفت ٝاؾت .أب ايٗ َطحٞب تٟٙب ٔؿىّٙي ثطاي ظذٓ ٔتٛضْ ٔؿىٗ زض ثيٗ ايٗ ٌطٜٞٚبي زضآٔسي ثٛز ٜاؾت؛ تحّيُ قطايٍ
و٘ٛٙي قٟط تجطيع زض اضتجبٌ ثب ثط٘بٔٝضيعي ٔؿىٗ الكبض وٓزضآٔس حبوي اظ آٖ اؾت و ٝفبنّ ٝو٘ٛٙي ؾيؿتٓ ثب اٞساف  ٚآضٔبٖٞبي َطح پبي ٝآٔبيف
 ٚؾٙس تسثيط تٛؾٗ ٝاؾتبٖ آشضثبيزبٖ قطلي ثؿيبض ظيبزٔ ٜيثبقس ثٙبثطايٗ آ٘چ٘ ٝيبظ اؾت تزسيس٘ٓط زض ضٚيىطزٞبي والِٖ ٔسيطيتي  ٚثٝوبضٌيطي
اثعاضٞبي رسيس زض ثط٘بٔٝضيعي اؾت .ثسيٗ ٔٛٓٙض زض ايٗ پػٞٚف ؾٗي ٌطزيس ٜاؾت و ٝپيكطاٖٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي
ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع قٙبؾبيي  ٚتحّيُ ق٘ٛس .زض ايٗ پػٞٚف اثتسا ثب تىٙيه پٛيف ٔحيُي  ٚزِفيٖ 40 ،بُٔ اِٚي ٝزض چٟبض ثٗس
قبذمٞبي وبِجسي -فًبيي ،قبذمٞبي التهبزي ،قبذمٞبي ارتٕبٖي  ٚقبذمٞبي ظيؿتٔحيُي اؾترطادقس ٚ ٜؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ
زِفي ٔسيطأٖ ،بتطيؽ احطات ٔتمبَٕ ٔؤِفٞٝب تكىيُ ٌطزيس ٜاؾت .زض ٔطحّ ٝثٗسي اظ َطيك ٘طْافعاض ٔيهٔه ٘ؿجت ث ٝتحّيُ ٔبتطيؽ الساْ قسٜ
اؾت٘ .تبيذ حبنُ اظ پطاوٙسٌي ٔتغيطٞب زض ٔحٛض تأحيطٌصاضي  ٚتأحيطپصيطي ٖٛأُ زض ٘طْافعاض ٔيهٔه ،حبوي اظ ٘بپبيساضي ؾيؿتٓ زض ٔحسٚزٜ
ٔٛضز ُٔبِٗ ٝاؾت  ٚثط ٕٞيٗ اؾبؼ پٙذ زؾتٔ ٝتغيط ٔٛضز قٙبؾبيي لطاض ٌطفت ٝاؾت .زضٟ٘بيت ثب تٛر ٝث ٝأتيبظ ثبالي احطٌصاضي ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿتميٓ
ٖٛأُ ،قب٘عزٖ ٜبُٔ انّي ثٖٛٙٝاٖ پيكطاٖٞبي وّيسي زض ضاؾتبي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض والٖقٟط تجطيع ٔٛضز قٙبؾبيي
لطاضٌطفتٝا٘س .اظ ثيٗ پيكطاٖٞبي ٔٛضزثطضؾي ٘يعٔ ،تغيطٞبي ثٗس وبِجسي-فًبيي ثيكتطيٗ تأحيط ضا ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي ٔٛضز٘ٓط زض ٔحسٚزٜ
ٔٛضزُٔبِٖٗٛ ٚ ٝأُ ٔطث ٌٛث ٝثٗس ظيؿتٔحيُي وٕتطيٗ زضر ٝتأحيطٌصاضي ضا ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س.
ٍاصگاى کلیدیٌ :طٜٞٚبي وٓزضآٔس ،ثط٘بٔٝضيعي ٔؿىٗ ،آيٙسٜپػٞٚي ،تجطيع

 .1زا٘كزٛي زوتطي ٕٔٗبضيٚ ،احس تجطيع ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ،تجطيع ،ايطاٖ
 .2زا٘كيبض ٌطٕٗٔ ٜٚبضيٚ ،احس تجطيع ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ،تجطيع ،ايطاٖٛ٘( .يؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ

:
Email : f.haghparast@tabriziau.ac.ir –Tel: 09144044419

 .3اؾتبزيبض ٌطٕٗٔ ٜٚبضيٚ ،احس تجطيع ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ،تجطيع ،ايطاٖ.
 .4اؾتبزيبض ٌطٕٗٔ ٜٚبضيٚ ،احس تجطيع ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ،تجطيع ،ايطاٖ.
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هقدهِ

پؽ اظ ا٘مالة نٗٙتي ،فطايٙس قٟط٘كيٙي زض رٟبٖ ثَٛٝض فعايٙسٜاي ضقس وطز  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ٔكىالت فطاٚا٘ي اظرّٕٔ ٝؿىٗ ضا ثٝ
ٚرٛز آٚضز ( يعزا٘ي ٕٞ ٚىبضاٖ .)328:1398 ،حسٚز ٘يٕي اظ رٕٗيت رٟبٖ فميط٘س  ٚتمطيجبً ٔ 800-600يّي٘ ٖٛفط زض ٔؿىٗٞبي
غيطاؾتب٘ساضز ظ٘سٌي ٔيوٙٙس ( .(Datta and Jones, 2002:1ثط اؾبؼ اٖالْ ٔطوع اؾىبٖ ثكط ُّٔ ٔتحس زض ؾبَ  1996يهپٙزٓ
رٕٗيت رٟبٖ فبلس ذب٘ٝاي زضقبٖ ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ثٛز٘س ،و ٝزأٌ ٝٙؿتطزٜاي اظ ثيؾطپٙبٜٞب  ٚذيبثبٖ ذٛاةٞب تب آِ٘ٛه٘كيٙبٖ ضا زض
ثطٔيٌطفت (ٍ٘ .)Potter & Liyod-Evens, 1998:137طاٖوٙٙسٜتط ايٙى ٝايٗ ٘ؿجت ثطاي وكٛضٞبي رٟبٖ ؾ ْٛزض حبَ افعايف ثٛز،ٜ
ثَٛٝضيو ٝزض ُٔٙم ٝثبض٘ٚك التهبزي آؾيب ،حسٚز  60زضنس رٕٗيت قٟطي زض ؾبَ َ 2000جك ثطآٚضز اؾىبح ثسيٗؾبٖ ٔؿىٗ ٌعيسٜا٘س
( .)Drakakis- Smith, 2000:154لبثّيت زؾتطؾي ثٔ ٝؿىٗ زض ثيكتط قٟطٞبي ثٝؾطٖت زض حبَ ضقس وكٛضٞبي زضحبَتٛؾًّٗٗٔ ٝي
رسي اؾت ،ظيطا ٚاحس ٔؿى٘ٛي وبفي زض آٖٞب ٔٛرٛز ٘يؿت .زض وكٛضٞبي زضحبَتٛؾٗ ٝتمطيجبً ؾٝچٟبضْ وُ ؾطٔبيٌٝصاضي زض أط ٔؿىٗ،
ث ٝؾبذتٗ ٚاحسٞبي ٔؿى٘ٛي رٟت َجم ٝپطزضآٔس قٟطي اذتهبل ٔييبثس  ٚيهپٙزٓ ؾطٔبيٌٝصاضي زض ٚاحسٞبي ٔؿى٘ٛي َجم ٝز ْٚثٝ
وبض ٔيافتس .ثسيٗ تطتيت ؾ٘ ٟٓبچيعي اظ ؾطٔبيٌٝصاضي زض أط ٔؿىٗ ث ٝؾبذتٗ ٚاحسٞبي ٔؿى٘ٛي رٟت َجم ٝوٓزضآٔس زض ٘ٓط ٌطفتٝ
ٔيقٛز (رٟب٘جيٗ  ٚپٛضٔحٕسي.)120:1389 ،
وٕجٛز ظٔيٗ ٔٙبؾت  ٚؾبذتٚؾبظ ثبليٕت ظيبز زض وٙبض ضقس رٕٗيت  ٚزض٘تيز ٝض٘ٚس فعايٙس ٜتمبيب ثطاي ٔؿىٗ قٟطي ٔٛرت
ٌطزيس ٜتب ٖٕالً زؾتطؾي الكبض وٓزضآٔس  ٚحتي ٔتٛؾٍ ،ث ٝثبظاض ظٔيٗ ٔ ٚؿىٗ وبٞف يبثس (اثطاٞيٓ ظاز ٚ ٜنيسي )1:1391 ،اظ ؾٛي
زيٍط ترٕيٗ ظزٜقس ٜاؾت وٞ ٝعاضاٖ ٘فط اظ ؾبوٙبٖ وٓزضآٔس قٟطي اظ آة ؾبِٓ ِِٝٛوكي قس ٜثيثٟطٜا٘س  ٚچبضٜاي رع اؾتفبز ٜاظ
آةٞبي آِٛز ٜيب غيطاؾتب٘ساضز ٘ساض٘س ( .)Hardoy, Mitlin and Satterthwaite, 2001, 42ثٙب ثط ٌعاضـ ؾبظٔبٖ رٟب٘ي ثٟساقت،
احتٕبَ ٔطي وٛزوب٘ي و ٝزض ؾى٘ٛتٍبٜٞبي غيطاؾتب٘ساضز ظ٘سٌي ٔيوٙٙس  ،زض ٔمبيؿ ٝثب ايٗ احتٕبَ زض قٟطٞبي اضٚپبيي  ٚأطيىبي
قٕبِي 50-40 ،زضنس ثيكتط اؾت ( .)Benton-short and Short, 2008:92ظيطا ٔحُ ؾى٘ٛت آٖٞب فبلس أٙيت  ٚظيطؾبذتٞبي الظْ
 ٚتؿٟيالت آة ،ثطق  ٚفبيالة اؾت  ٚثٖٝال ٜٚزض ٔٗطو ٔربَطات ٔتٗسز ٘يع لطاض زاضز ( Brunn, Williams and Ziegler,
ٕٞ .)2003:18چٙيٗ تطاوٓ ثيفاظحس زض ايٗ ٔٙبَك ٔٛرت قي ٔٛأطاو ٚاٌيطزاض ٔيقٛز ( World Health Organization,
 .)2013,2004زض زٔ 177 ،1980 ٝٞيّي٘ ٖٛفط  ٚزض ؾبَ ٔ 270 ،2000يّي٘ ٖٛفط اظ فزبيٕ َجيٗي آؾيت  ٚظيبٖزيسٜا٘س و 98 ٝزضنس
آٖٞب زض وكٛضٞبي فميط ثٚٝيػ ٜزض ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ثب ٔؿىٗٞبي غيطاؾتب٘ساضز ،ظ٘سٌي ٔيوٙٙس زض ؾبَ  2005حسٚز  30فبرٗٝ
ظيؿتٔحيُي تمطيجبً ٞ 90عاض تٗ ضا اظ ثيٗ ثطز و ٝاوخط آٖٞب وكٛضٞبي فميط  ٚالكبض وٓزضآٔس ضا زض ثطٔيٌطفت (.)Chafe, 2006,129
ثَٛٝضوّي ٞطوساْ اظ قبذمٞبي ٔطث ٌٛث ٝاضائ ٝذسٔبت ،تطاوٓ اتبق يب ويفيت فيعيىي ضا و ٝزض ٘ٓط ثٍيطيٓ زضٔيبثيٓ و ٝاوخط ٌطٜٞٚبي
وٓزضآٔس زض قٟطٞبي وكٛضٞبي زضحبَتٛؾٗ ٚ ٝزض ؾُٛحي ظ٘سٌي ٔيوٙٙس و ٝزض ٔمبيؿ ٝثب قي ٜٛظ٘سٌي اضٚپبييبٖ يب آٔطيىبي قٕبِي
پصيطفتٙي ٘يؿت (ٌيّجطت ٌ ٚبٌط .)60:1375 ،الكبض وٓزضآٔس زض ايٗ قٟطٞب اظ اِٚيٗ ٔطحّٝ؛ يٗٙي ا٘تربة ٔحُ ؾى٘ٛت تب ٚؾٗت  ٚا٘ساظٜ
ٔؿىٗ ذٛزٔ ،هبِح  ٚتطويت ذب٘ ٝتب ٔزٛظ  ٚتؿٟيالت ثطاي ؾبذت ذب٘ ٝثب ٔكىالت فطاٚا٘ي ٔٛارٞ ٝؿتٙس (حبتٕي٘ػاز ٕٞ ٚىبضاٖ،
.)130:1385
زض وكٛض ٔب ٘يعٕٞ ،ب٘ٙس وكٛضٞبي زيٍط ضٚثٝپيكطفت ،زض چٙس زٝٞي ٌصقت ،ٝتٕطوع ضٚظافع ٖٚرٕٗيت زض قٟطٞب ،ايٗ قٟطٞب ضا ثب
ٔكىالت ثؿيبضي اظرّٕ ،ٝتأٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ضٚثٝض ٚوطز ٚ ٜثٝتجٕ آٖ٘ ،بپبيساضي زض قٟطٞب ٙٔ ٚبَك اَطاف ضا ٘يع زض پي زاقت ٝاؾت
(حىٕت٘يب  ٚا٘هبضي .)192:1391 ،ثسيٗنٛضت و ٝزض ربٔٗٔ ٝب ضقس قٟط٘كيٙي ثب ضقس تٛاٖ قٟطٞب اظ٘ٓط تأٔيٗ ٘يبظٞبي ؾى٘ٛتي
ٕٞب ٚ ًٙٞؾبظٌبض ٘جٛز ٜاؾت (ظيبضي ٕٞ ٚىبضٖٕٞ .)38:1389 ،چٙيٗ ضقس قتبثبٖ قٟط٘كيٙي ثب تٛاٖ تزٟيع فًبٞبي قٟطي ٌ ٚؿتطـ
ظيطؾبذتٞب ٔتٙبؾت ٘جٛزٕٞ ٚ ٜچٙيٗ تٛظيٕ فًبيي قٟطٞب  ٚرٕٗيت وٙتطَقس ٜزض چٟبضچٛة يه ثط٘بٔ ٝربٕٔ ؤ ٝجتٙي ثط ٕٞبٍٙٞي-
ٞبي ثركي ٘ ٚبحيٝاي ثبقس ،نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت (ظيبضي.)2:1385 ،

قٙبؾبيي  ٚتحّيُ پيكطاٖٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تبٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع
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ثب تٛر ٝثٝيطٚضت تأٔيٗ ٔؿىٗ ،زض وكٛضٞبي ٔرتّف ،زِٚتٞب السأبت  ٚثط٘بٔٝضيعيٞبي ربٔٗي ضا زضظٔي ٝٙتأٔيٗ ٔؿىٗ الكبض
ٔرتّف ثٚٝيػَ ٜجمبت وٓزضآٔس ا٘زبْ زازٜا٘س .أب ٚالٗيت آٖ اؾت و ٝقيٜٞٛبي ثط٘بٔٝضيعي ٔ ٚساذّ ٝزضظٔي ٝٙتِٛيس ٔؿىٖٗ ،طي ٝظٔيٗ
 ٚاؾتب٘ساضزٞبي قٟطي ٚيٕقس٘ ٜبوبضآٔس ثٛز٘ ٚ ٜفٗي ثطاي وٓزضآٔستطيٗ الكبض ٘ساقت ٝاؾت .اظ ؾٛي زيٍط ،ؾيبؾتٞبيي و ٝثطؾبذت
ٔؿىٗ ثطاي َجمبت ثب اؾتُبٖت پبييٗ تأويس ٚضظيسٜا٘س ،تٛر ٝا٘سوي ث ٝآحبض ٔحيُي آٖ ُٔٗٛف ٕ٘ٛزٜا٘س ( Katz and
 .)Turner,2008:319شوط ايٗ ٘ىت٘ ٝيع ثؿيبض إٞيت زاضز و ٝچبِف تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي زض وكٛضٞبي زضحبَتٛؾٗٝ
نطفبً ث ٝتٟي ٝذٛز ٔؿىٗ ٔحسٚز ٕ٘يقٛز .وٕجٛز فًبي ؾى٘ٛتي  ٚفًبٞبي زاذّي ذب٘٘ ٚ ٝبوبضآٔسي أىب٘بت ٌطٔبيكي  ٚؾطٔبيكي٘ ،ب-
أٙي زض ثطاثط ٔربَطات َجيٗي ،اظ ٟٔٓتطيٗ ٔٛاضزي ٔحؿٛة ٔيقٛز و ٝثٍٙٞ ٝبْ ؾيبؾتٞبي تأٔيٗ ٔؿىٗ ثطاي ايٗ ٌطٜٞٚب
ٔٛضزتٛرُٔ ٚ ٝبِٗ ٝلطاض ٕ٘يٌيطز ( .)Grigsby & Rusenburg,1975:31اظ ؾٛي زيٍط َجك اْٟبضات وبضقٙبؾبٖ ،ثط٘بٔٞٝبي تأٔيٗ
ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ،تٟٙب ٔؿىّٙي ثطاي ظذٓ ٔتٛضْ ٔؿىٗ زض ثيٗ ايٗ ٌطٜٞٚبي زضآٔسي ثٛز ٜاؾت؛ تٛز ٜثعضٌي اظ ذب٘ٛاضٞب و ٝزض
قطايٍ ثئؿىٙي ،تًٔٙؿىٙي  ٚثسٔؿىٙي لطاض زاض٘س٘ ،كبٖ اظ ٖسْ ٚرٛز زيس والٖ ٘ؿجت ث ٝايٗ ثرف ٘ ٚبوبضآٔسي ؾيبؾتٞبي
ارطاقس ٜزض ثرف ٔؿىٗ  ٚحُ ًُٔٗ آٖ زض وكٛض ٔيثبقس (ذّيّي ٕٞ ٚىبضاٖ ٚ )84:1393 ،ث ٝزاليُ ٔتٗسز ايٗ ؾيبؾتٞب ٕٛٞاض ٜاظ
ؾٛي ٔطزْ ٙٔ ٚتمساٖ ثب چبِفٞبي رسي ٔٛار ٝاؾت ،ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝزض حبَ حبيط ٔسيطاٖ  ٚثط٘بٔٝضيعاٖ ايٗ حٛظٔ ٜتمبٖس قسٜا٘س وٝ
ثؿيبضي اظ ؾيبؾتٞب  ٚؾطٔبيٌٝصاضيٞب زض ثرف ٔؿىٗ قبيس ثبٖج ثٟجٛز ٔمُٗي زض ايٗ ثرف قٛز ِٚيىٗ ضاٞىبضي ثطاي زؾتيبثي ثٝ
قطايٍ ُٕٔئٗ  ٚپبيساض ٘رٛاٞس ثٛز .آ٘چ٘ ٝيبظ اؾت ،تزسيس٘ٓط زض ضٚيىطزٞبي والٖ ٔسيطيتي  ٚثٝوبضٌيطي اثعاضٞبي رسيس زض ثط٘بٔٝضيعي
اؾت ،اثعاضٞبيي وٚ ٝيػٌي ٔٛد ؾٔ ْٛسيطيت (تغييط ثطاي اُ٘جبق ثب ٔحيٍ آيٙس )ٜزض آٖ ٔٗٙب يبثس (ثبثبغيجي.)77:1389 ،
زض ايٗ ضاؾتب ،قٟط تجطيع ٘يع ثٖٛٙٝاٖ قكٕيٗ قٟط پطرٕٗيت وكٛض ،زض زٞٝٞبي اذيط ثٝنٛضت قتبثبٖ تٛؾٗٝيبفت ٚ ٝثط ٚؾٗت ذٛز
افعٚز ٜاؾت .ثط اؾبؼ آٔبضٞبي ٔٙتكطقسٔ ٜطوع آٔبض ايطاٖ ،قٟط تجطيع زض ؾبَ  ،1335رٕٗيتي ٔٗبزَ ٘ ،289996فط زاقت ٝو ٝايٗ ضلٓ زض
ؾبَ  1395ث٘ 1773033 ٝفط افعايفيبفت ٝاؾت و ٝزض ايٗ زٚض ٜرٕٗيت قٟط تجطيع  6/11ثطاثط قس ٜاؾت .تٛؾٗ ٝقٟطي تجطيع زض ٔمبيؿٝ
ثب افعايف رٕٗيتي اظ ؾطٖت  ٚقست ثيكتطي ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت .ثَٛٝضيؤ ٝؿبحت قٟط تجطيع اظ ٞ 1770ىتبض زض ؾبَ  1335ثٝ
ٞ 25000ىتبض زض ؾبَ  ،1395افعايفيبفت ٝاؾت؛ يٗٙي زض ايٗ زٚض ،ٜقٟط تجطيع ،حسٚز  14ثطاثط افعايف ؾُح زاقت ٝاؾتٕٞ .چٙيٗ قٟط
تجطيع ٘يع ثب زاضا ثٛزٖ حسٚز ٞ 400عاض ٘فط حبقي٘ٝكيٗ ،تٗساز ٞ 70عاض ٚاحس ٔؿى٘ٛي ضا ث ٝايٗ ثرف اظ قٟط٘ٚساٖ ٘بذٛا٘س ٜذٛز اذتهبل
زاز ٜاؾت و ٝزض ٔمبْ ٔمبيؿ ٝثب رٕٗيت وُ قٟط حسٚز  %30قٟط٘ٚساٖ ضا قبُٔ ٔيق٘ٛسٔ .كىُ ٔؿىٗ اِٚيٗ  ٚثعضيتطيٗ ٔكىّي
اؾت و ٝاوخط ذب٘ٛاضٞبي ايٗ ؾى٘ٛتٍبٜٞب ثب آٖ ٔٛارٝا٘سٚ .احس ٔؿى٘ٛي ؾبوٙيٗ ايٗ ٔحالت ،وٛچه ٔ ٚحمط ،ثيزٚاْ يب وٓزٚاْ  ٚاظ٘ٓط
ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي ثٝوبضضفت ٝزض ؾبذت آٖٞب ،زاضاي ٕ٘بيي ظقت ثِ ٝحبِ ْبٞطي ،زاضاي تزٟيعات ٘بٔٙبؾت ٘ ٚبوبفي ٔيثبقس .ثطضؾي آٔبض
٘ ٚتبيذ ٔطث ٌٛث ٝايٗ ؾى٘ٛتٍبٜٞب ٘كبٖ ٔيزٞس  90زضنس ؾبوٙيٗ ٔٙبَك فميط٘كيٗ قٟط تجطيع ٔؿىٙي ثب ٔؿبحت وٕتط اظ ٔ 100تطٔطثٕ
زض اذتيبضزاض٘س  ٚايٗ أط ٘كبٖ اظ ٚيٗيت ثؿيبض ٘بُّٔٛة ؾبوٙيٗ ٔحالت فميط٘كيٗ ايٗ قٟط ٔيثبقس .اظ ؾٛي زيٍط ثب تٛر ٝث ٝؾُح
زضآٔس  ٚپكتٛا٘ٔ ٝبِي ثؿيبض يٗيف ذب٘ٛاضٞب ،حُ ٔكىُ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي فميط  ٚوٓزضآٔس رع اظ َطيك ٔؿبٖستٞبي زِٚتي أىبٖپصيط
٘يؿت.
زض ايطاٖ ؾيبؾتٞبي ٔتٗسزي ثطاي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس اتربش ٌطزيس ٜاؾت و ٝثطذي اظ آٖٞب ٖجبضتا٘س اظ :ؾيبؾت
آٔبزٜؾبظي ظٔيٗ قٟطي ،اٖٕبَ لب٘ ٖٛظٔيٗ قٟطي ،ؾيبؾت ٔؿىٗ حٕبيتئ ،ؿىٗ ارتٕبٖي ،ا٘جٜٛؾبظي ،وٛچهؾبظي ،آپبضتٕبٖؾبظي
 ٚؾيبؾت ٔؿىٗ اؾتيزبضي .ايٗ ؾيبؾتٞب غبِجبً ثطاي حُ ًُٔٗ ٔؿىٗ زض قٟطٞبي وكٛض ّٖياِرهٛل قٟطٞبي ثعضي اتربشقسٜا٘س
و ٝقٟط تجطيع ضا ٘يع قبُٔ ٔيق٘ٛس .أب ٘تبيذ حبنُ اظ ثطضؾيٞبي ثُٕٖٝآٔس ٜحبوي اظ آٖ اؾت و ٝؾيبؾتٞبي اٖٕبَقسٔ ٜطث ٌٛثٝ
تأٔيٗ ٔؿىٗ زض ؾُح قٟط تجطيع ثيكتط ٌطٜٞٚبي ٔتٛؾٍ  ٚثبالي ربٔٗ ٝضا پٛقف زاز ٜاؾت .أب زض اضظيبثي وبضايي ؾيبؾتٞبي ٔؿىٗ
زض تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي ثبيس ٌفت وٖ ٝسْ پٛقف يب پٛقف ٘بٔٙبؾت ايٗ ٌطٜٞٚب اقىبَ ثعضي ضٚـٞبي تأٔيٗ
ٔؿىٗ ٔيثبقس .ضفٕ ايٗ ٔكىُ  ٚاتربش ضاٞجطزٞبي وبضآٔس تٕٟيسات ٌؿتطزٜاي ضا ايزبة ٔيوٙس و ٝثٝنٛضت ضيكٝاي  ٚؾيؿتٕبتيه ثٝ

222



٘كطيّٕٖ ٝي رغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي ،قٕبض78 ٜ

ٔمبثّ ٝثب ايٗ ًُٔٗ ثپطزاظز .اظ ؾٛي زيٍطٔ ،سيطاٖ  ٚثط٘بٔٝضيعاٖ حٛظٔ ٜؿىٗ ٔتمبٖس قسٜا٘س و ٝثؿيبضي اظ ؾيبؾتٞب  ٚؾطٔبيٌٝصاضيٞب
زض ثرف ٔؿىٗ قبيس ثبٖج ثٟجٛز ٔمُٗي زض ايٗ ثرف قٛز ِٚيىٗ ضاٞىبضي ثطاي زؾتيبثي ث ٝقطايٍ ُٕٔئٗ  ٚپبيساض ٘رٛاٞس ثٛز .آ٘چٝ
٘يبظ اؾت ،تزسيس٘ٓط زض ضٚيىطزٞبي والٖ ٔسيطيتي  ٚثٝوبضٌيطي اثعاضٞبي رسيس زض ثط٘بٔٝضيعي اؾت ،اثعاضٞبيي وٚ ٝيػٌي ٔٛد ؾْٛ
ٔسيطيت (تغييط ثطاي اُ٘جبق ثب ٔحيٍ آيٙس )ٜزض آٖ ٔٗٙب يبثس ثٙبثطايٗ ايٗ پػٞٚف لهس زاضز ثب ضٚيىطز آيٙسٜپػٞٚي ،ث ٝقٙبؾبيي  ٚثطضؾي
ٟٔٓتطيٗ ٖٛأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي زض قٟط تجطيع ،ثپطزاظز.
هباًی ًظزی

ّٖيطغٓ ٚرٛز رٙجٞٝبي ٔرتّف فمط قٟطي ،اثٗبز وبِجسي آٖيىي اظ ثبضظتطيٗ ٚيػٌيٞب  ٚرٙجٞٝبي فمط قٟطي ٔحؿٛة ٔيقٛز.
ثٙبثطايٗ يىي اظ قبذمتطيٗ چٟطٜٞبي فمط ضا ٔيتٛاٖ زض ٔؿىٗ قٟطي ٔكبٞس ٜوطز .ثٖٝجبضتزيٍط ،ؾى٘ٛتٍبٜٞبي الكبض وٓزضآٔس
ربٔٗ ٝقٟطي ضا ٔيتٛاٖ رّٜٛاي اظ فمط قٟطي ّٕٖ ٚىطز فًب ثٖٛٙٝاٖ ثؿتط ثبظتِٛيس فمط زا٘ؿت (ذبتٓ .)61:1382 ،زض ٌعاضـ زٔٚيٗ
ارالؼ اؾىبٖ ثكط (اؾتب٘ج ،)1996 َٛفمط ٔؿىٗ ثطاي افطاز  ٚذب٘ٛاضٞبيي تٗطيف قس و ٝفبلس ؾطپٙبٞي ثطذٛضزاض اظ ايٕٙي  ٚأٙيت،
ؾالٔت ظيطؾبذتٞب (ٔب٘ٙس آةِِٝٛوكي ،تأؾيؿبت ثٟساقت  ٚفبيالة  ٚترّي ٝظثبِ )ٝثبقٙس.
ٔؿىٗ ذٛة  ٚوبفي ،يٗٙي ٔؿىٙي و ٝتطاوٓ ثيفاظحس ٘ساقت ٝثبقس .حتي زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضزٟٓٔ ،تطيٗ ٖبُٔ تأحيطٌصاض زض ٔيعاٖ
ضيبيتٔٙسي فطز اظ ؾى٘ٛت زض يه ُٔٙمٔ ،ٝؿىٗ  ٚقطايٍ ٔحيُي آٖ اؾت ( .)Westaway, 2006:187زؾتطؾي ٘ساقتٗ ثٔ ٝؿىٗ
أٗ ُٕٔ ٚئٗ ،يىي اظ ٚيػٌيٞبي فمط قٟطي اؾتٔ .ؿىٗ ٟٔٓتطيٗ زاضايي ِٔٛسي اؾت و ٝثبٖج اٖتجبض ظ٘سٌي ٔيقٛز ( Masika et
 .)all, 2001:30اظايٗض ٚقٙبذت قي ٜٛظ٘سٌي  ٚتٗييٗ زضر ٝضفب ٜقٟط٘ٚساٖ زض ؾبي ٝثطضؾي ٚيٗيت ٔؿىٗ نٛضت ٔيپصيطز .اظ لطٖ 18
ٓٞظٔبٖ ثب ا٘مالة نٗٙتي ٞ ٚز ْٛرٕٗيت رٛيبي وبض اظ ضٚؾتب ث ٝقٟط ٔؿئّٝاي ث٘ ٝبْ ٔؿىٗ ضخ ٘كبٖ ٔيزٞس (قٛاي .)184:1375 ،اظ
آٖ ظٔبٖ تبو ٖٛٙتالـٞبي ثؿيبضي زض ايٗ ظٔي ٝٙا٘زبْقس ٜاؾت؛ أب ٕٞچٙبٖ  20زضنس رٟبٖ فبلس ذب٘ٝاي زضقبٖ ظ٘سٌي ٞؿتٙس
(نطافئ .)5:1381 ،كىُ ٔؿىٗ زض قٟطٞبي رٟبٖ زضحبَتٛؾٗ ٝاظ اٚايُ ز 1940 ٝٞثطٚظ وطز ٜاؾت .ثٓ٘ ٝط آثطأع زؾتوٓ ؾٔٛ٘ ٝ
ٔكرم قٟط٘كيٗ فمط زض قٟطٞبي زضحبَتٛؾٗ ٝيبفت ٔيقٛز:
اِف) ٘ ٔٛا َٚثيذبٕ٘بٖٞب  ٚذيبثبٖ ذٛاةٞب ٞؿتٙس .زض وّىت ٝزض اٚايُ ز 1960 ٝٞثطآٚضز قس و ٝثيف اظ قفنس ٞعاض ٘فط زض
ذيبثبٖٞب ٔيذٛاثيس٘س ،زض ٕٞبٖ حبَ زض ثٕجئي يه ٘فط اظ ٞط ٘ 66فط ثيذبٕ٘بٖ ثٛزٞ 77 ٚ ٜعاض ٘فط زض ظيط پّٞٝب  ٚپبٌطزٞب ٔ ٚىبٖٞبيي
اظايٗزؾت ضٚظٌبض ٔيٌصضا٘س٘س.
ة) زٔٚيٗ ٌ٘ ،ٔٛط ٜٚثعضٌي ٔيثبقٙس و ٝذب٘ ٝيب اتبقٞبيي زض ٔحّٞٝبي فميط٘كيٗ اربضٔ ٜيوٙٙس .أطٚظ ٜايٗ ٘ىت ٝضٚقٗقس ٜاؾت
و ٝاربضٜ٘كيٙبٖ ؾى٘ٛتٍبٜٞبي ذٛزيبض فطاٚاٖا٘س  ٚزض وٙبض آٖٞب ظٔيٗزاضاٖ ٖسٚا٘ي ٘يع يبفت ٔيق٘ٛس.
د) ؾٔٛيٗ ٌط ٜٚظٚضآثبز ٘كيٗٞب  ٚؾبوٙبٖ حّجيآثبزٞب ٞؿتٙسٔ .خالً وٕجٛز حبز ٔؿىٗ زض لبٞط ٜثٚ ٝاوٙف ْٟ٘ٛٛضي ا٘زبٔيس ٜاؾت.
قٟط لسيٓ يب ٔسي ٝٙثٖ ٝطنٚ ٝؾيٕ ٔحّٞٝبي فميط٘كيٗ اؾتيزبضي ثسَ قس ٜاؾت (ٕٞبٖ.)213 ،
ثب تٛر ٝثٔ ٝكىُ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ،تبوٓ٘ ٖٛٙطيٞٝب  ٚزيسٌبٜٞبي ٔرتّفي ثطاي تأٔيٗ ٔؿىٗ ايٗ ٌطٜٞٚب  ٚؾبٔب٘سٞي ٚ
حُ ايٗ ٔؿئّ ٝاضائٝقس ٜاؾت .ثطذـي اظ ايـٗ ٘ٓطيبت ٔحه٘ َٛمس تزبضة ٌصقتٌ ٚ ٝطٞٚي زيٍط زض احط تغييط زض ٍ٘طـٞبي ٌصقتٝ
اثسأقسٜا٘س .آ٘چ ٟٓٔ ٝاؾت زا٘ؿتٗ ايٗ ٘ىت ٝاؾت و ٝزيسٌبٜٞبي ظيط ٞطوساْ زض ظٔبٖ ذبل ٔ ٚىب٘ي ٔٗيٗ تٛا٘بيي حُ ٔكىُ ٔؿىٗ
 ٚثٟجٛز اٚيبٔ ضا زاقتٝا٘س.

قٙبؾبيي  ٚتحّيُ پيكطاٖٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تبٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع
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ًَساسی ضْزی

ثٟؿبظي ٛ٘ ٚؾبظي ٔطاوع ضٚثٝظٚاَ قٟط ،اظ ثط٘بٔٞٝبي ٖٕطاٖ قٟطي وكٛضٞبي اضٚپبيي  ٚآٔطيىب التجبؼقس ٜاؾت .زض ايٗ ضٚـ،
ؾبظ٘سٌبٖ ثب وٕه زِٚت لُٗبت ظٔيٗ ضا زض ٘مبٌ ٔتطاوٓ ٔطوع قٟط زض ٘ٓط ٔيٌطفتٙس  ٚپؽ اظ ترّي ٝايٗ ٔٙبَك اظ ؾبوٙيٗ اِٚي ٝآٖٞب،
ؾبذتٕبٖٞبي لسيٕي ضا ترطيت  ٚثٝربي آٖٞب ٔؿبوٗ رسيس ثٙب ٔيوطز٘س (ٖبثسيٙي.)88:1393 ،


اعطای کوکّای هالی

اُٖبي وٕهٞبي ٔبِي اظ ضايذتطيٗ ؾيبؾتٞبي زِٚتي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٔيثبقس (ضفيٗي .)27:1364 ،تأٔيٗ ٔبِي ٔؿىٗ ٖجبضت اؾت اظ
تساضن پ َٛيب ؾطٔبي ٝالظْ ثطاي ٔؿىٗ ،ايٗ تٗطيف ث ٝؾَ ٝطيك لبثُ تفؿيط اؾت؛ ٔٛٓٙض اظ ٔٙبثٕ ٔبِي ٔؿىٗ ٔيتٛا٘س:
اِف) ؾطٔبي ٝالظْ ثطاي احساث ٔؿىٗ يب پطٚغٜٞبي ٔؿى٘ٛي ثبقس؛
ة) ٔٙبثٕ الظْ ثطاي تٟئ ٝؿىٗ يب زؾتيبثي ث ٝآٖ تٛؾٍ ذب٘ٛاضٞب ثبقس؛
د) اٖتجبضي ثبقس و ٝتٛؾٍ ٔؤؾؿبت ٔبِي ٔؿىٗ ٖطئ ٝيقٛز (٘يىٛؾطقت.)2:1374 ،
زض وكٛضٞبي زضحبَتٛؾٗ ٝضٚـٞبي فٛق ٖٕسٜتطيٗ ضٚـٞبي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي تٛؾٍ زِٚتٞب لجُ اظ زٝٞ
 1970ثٛز .أب زض ز ،1970 ٝٞضٚـٞبي تأٔيٗ ؾطپٙب ٜثطاي ذب٘ٛاضٞبي وٓزضآٔس قبُٔ ز ٚضٚـ «ثبال ثطزٖ تسضيزي ويفيت ؾى٘ٛتٚ »1
ضٚـ «تأٔيٗ ظٔيٗ  ٚذسٔبت »2ثٛز و ٝزض ايٗ لؿٕت ث ٝثطضؾي ايٗ ز ٚضٚـ ٔيپطزاظيٓ:
 رٍش ارتقاء کیفیت سکًَت

دس ایي سٍش خذهات اٍلیِ دس اختیاس صاغًِطیٌاى ٍ فمیشًطیٌاى دس هحل صًذگی آىّا گزاسدُ هیضَد .ایي خذهات ػوذتاً
ضاهل :آب ضشب ،فاضالب ،سیستن دفغ آبّای سطحی ،جوغآٍسی ٍ دفغ صتالِ ،تشق ،هذسسِ ،خیاتاىّا ٍ هؼاتش سَاسُ ٍ پیادُ
ٍ هشاکض اجتواػی ٍ فشٌّگی هیتاضذ (پَسهحوذی .)97:1:08 ،دس ًماطی کِ تشخی اص ایي خذهات ٍجَد داسًذ ،تْثَد آىّا
هَسدًظش است .تِ ػلت ساخت خَدجَش ٍ تذٍى ًمطِ صاغِّا سٍش «استماء کیفیت سکًَت» ،تش هٌطمی کشدى هَلؼیت
ٍاحذّا ٍ ساهاى تخطیذى تِ ساختواىّا غالثاً دس یک الگَی ضطشًجی اص هؼاتش سَاسُ ٍ پیادُ تأکیذ داسد .فلسفِ سٍش استماء
سکًَت تش ایي فشض استَاس است کِ دس اغلة کطَسّای دسحالتَسؼِ ،دٍلتّا لادس تِ پاسخگَیی تِ ًیاص فضایٌذُ هسکي
ًیستٌذ .تٌاتشایي حفظ ٍ ًگْذاسی ٍ تْثَد تخطیذى تِ ٍضغ خاًِّای هَجَد حتی اگش صیش استاًذاسد ّن تاضٌذ ،تسیاس هْن ٍ
اساسی است (خَبآیٌذ .)1:08 ،اصَل هحَسی تشًاهِّای استماء کیفیت سکًَت تِلشاس صیش است:
 هیسش ساختي استفادُ اص خاًِّای ضْشی هَجَد؛
 فشاّن کشدى سطحی اص خذهات ٍ سشٍیسّای ضْشی کِ دٍلت ٍ هشدم لادس تِ تأهیي آى ّستٌذ؛
 تِ حذالل سساًذى اصّنگسیختگی جاهؼِ؛
 یاسیسساًذى تِ هٌتفغ ضًَذگاى طشح کِ هساکي خَد سا تا تَاًایی هالی خَد تِهشٍسصهاى تْثَد تخطٌذ؛
 اصًظش طئَهتشیکیً ،ظن تخطیذى تِ لطؼات صهیي ٍ ساهاى تخطیذى تِ ساختواىّا دس الگَیی اص طشاحی (ضثکِ-
تٌذی هجذد)؛

.Community Upgrading
. Site & service policy
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 ساختي خاًِ یا هشهت آىّا تا استفادُ اص ٍامّای هسکي ،کوکّای فٌی ،تأهیي حك هالکیت ٍ کاّص تشاکن اص
هحَسّای ػوذُ استشاتظی استماء کیفیت سکًَت است.
 رٍش تأهیي سهیي ٍ خدهات

زض ايٗ ضٚـ تأٔيٗ ٔؿىٗ ،زِٚت ثٝربي ؾطٔبيٌٝصاضي زض ؾبذتٚؾبظ ،ظيطؾبذتٞبي الظْ ثطاي ٔزٕٖٞٝٛبي ظيؿتي ،يٗٙي ظٔيٗ ٚ
تأؾيؿبت قٟطي ضا فطأ ٓٞيٕ٘بيس  ٚافطاز ذب٘ٛاض ثٝتسضيذ الساْ ث ٝؾبذت  ٚتىٕيُ ٚاحس ٔؿى٘ٛي ٔيٕ٘بيٙسٕٞ .چٙيٗ زض ايٗ ضٚـ
ٔؿىٗ ثٝيهثبض ٜؾبذتٕ٘ ٝيقٛز ثّى ٝثٝتسضيذ ٔؿىٗ ٔ ٚحـيٍ قـىُ ٔـيٌيـطز .زِٚـت ؾبظ٘س ٚ ٜتأٔيٗوٙٙسٔ ٜؿىٗ ٘يؿت ،ثٙبثطايٗ
اظ ٌطٜٞٚبي ثيكتطي ٔيتٛا٘س ،حٕبيت ٕ٘بيس (نـطافي.)8:1381 ،


رٍیکزد تَاًوٌدساسی (راّبزد جْاًی سزپٌاُ تا سال  )2222یا (:)GSS

1

رٕٕثٙسي ٘تبيذ ضٚيىطزٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض اٚاذط زٔ ،1980 ٝٞطوع اؾىبٖ ثكط ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٚ 2ثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس،3
ثب٘ه رٟب٘ي ضا ٚازاقت و ٝاظ ضاٞجطز تٛإ٘ٙسؾبظي ثٟطٌ ٜيطز .ايٗ ضاٞجطز زض ؾبَ  1987تحت ٖٛٙاٖ «اؾتطاتػي رٟب٘ي ؾطپٙب »ٜثٝ
تهٛيت ٔزٕٕ ٖٕٔٛي ؾبظٔبٖ ُّٔ ضؾيس .زض ايٗ ضٚيىطز ،ثَٛٝض ٕٝٞرب٘ج ٝوٛقف ٔيقٛز  ٚپطٚغٜٞبي ٔٙفطز ٔؿىٗ ثطاي وٓزضآٔسٞب
زض ضاثُ ٝثب التهبز والٖ  ٚثط٘بٔٞٝبي التهبزي زِٚت ،ثبظاض ٔبِي  ٚثط٘بٔٝضيعي وبِجسي ٔٛضزثطضؾي لطاض ٔيٌيط٘س :ايٗ ضاٞجطز ؾيبؾتٞبي
ظيـط ضا ز٘جبَ ٔيٕ٘ٛز (رٛاٞطيپٛض  ٚزاٚٚز پٙب:)82-95 :1381 ،ٜ
 ؾيبؾت تأٔيٗ ٔبِي ٔؿىٗ ثٕٞ ٝطاْ ٜطفيتؾبظي؛
 ثٟجٛز ٔسيطيت قٟطي ثب تأويس ثط ٔكبضوت ثرف ذهٛني ٕٖٔٛ ٚي؛
 تأٔيٗ ؾطپٙب ٜثٕٞ ٝطا ٜحمٛق ٔ ٚعايبي ارتٕبٖي.
ٕٞچٙيٗ ٔحٛضٞبي انّي ايٗ ضٚيىطز ٖجبضت ثٛز اظ:
 ثطلطاضي وبُٔ اضتجبٌ ثيٗ ثرف ٔؿىٗ  ٚثط٘بٔٝضيعي والٖ التهبزي؛
 پي٘ٛس ٕٝٞرب٘ج ٝثط٘بٔٝضيعي ٔؿىٗ ثب ثط٘بٔٝضيعي قٟطي؛
 تٛرٚ ٝيػ ٜثٔ ٝمٛالت فمطٔ ،حيٍظيؿت ،ثٟساقت زض ثط٘بٔٞٝبي ٔؿىٗ  ٚيبضا٘ٝپطزاظي زِٚت زض ٔٛالٕ ايُطاضي؛
 فطا ٓٞآٚضزٖ قجىٞٝبي ظيطثٙبيي  ٚاُٖبي حمٛق ٔبِىيت زض ٔٙبَك فميط٘كيٗ ٔٛرٛز (ؾٗيس٘يب.)116:1378 ،


4

خاًِسازی غیررسوی

تِ دًثال سٍیکشد جذیذ «تَاًوٌذساصی» کِ دسٍالغ اص دِّ  1897ظَْس کشدٍ ،اطگاى جذیذی دس هتَى تشًاهِسیضی هسکي
تشای کندسآهذّا ،جای خَد سا تاص کشدًذ .خاًِساصی غیشسسوی یکی اص ایي اصطالحات است کِ تِ «ػشضِ غیشسسوی صهیي ٍ
هسکي» گفتِ هیضَد ٍ .هٌظَس ایي است کِ ّوِ اًَاع آلًَکًطیٌی ،سضذ خَدسٍ ،حاضیًِطیٌی ٍ هاًٌذ آىّا ،تِطَس ػوذُ
ٍاکٌطی دس هماتل تشًاهِسیضیّا ٍ همشسات سسوی تشًاهِسیضی ضْشی ٍ ساختواى است .تِتیاىدیگش ضیَُای است کِ هشدم
1

.Global Shelter strategy

.UNCHS
.UNDP
4
.Informal Housing
2
3
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تْیدست دس تماتل تا تشًاهِّای سسوی ،اص پاییي ػول هیکٌٌذ (جَاّشیپَس .)07:1:91 ،هٌظَس اص هسکي غیشسسوی ،ایجاد
ّشجٍهشج دس ساختٍساص ًیست ٍ ایي جشیاى تِ تشًاهِسیضی ٍ هذیشیت خاصی ًیاص داسد .سّا کشدى هشدم دس التصادی کِ دس
آى لَاػذ تاصاس ػول هیکٌذ تِ هؼٌای تذتش ضذى اٍضاع آىّاست (سؼیذًیا .)110:1:09 ،تٌاتشایي دس ایي سٍش ،دٍلت تا تِ
سسویت ضٌاختي خاًِساصیّای غیشسسوی اًجامضذُ دس حشین ضْشّا سؼی هیکٌذ هاًغ اص ایجاد ّشجٍهشج دس ساختٍساصّا
ٍ گستشش ٍ تؼویك پذیذُ آلًَکًطیٌی ضَد (آباًذیطاى آرس.)::3:1:99 ،
ثٗس اظ ثطضؾي ٘ٓطيٞٝب  ٚزيسٌبٜٞبي تأٔيٗ ٔؿىٗ ،زضٟ٘بيت ايٗ ؾؤاَ پيف ٔيآيس و ٝثٟتطيٗ ؾيبؾت ٔؿىٗ چ ٝؾيبؾتي اؾت؟ زض
تالـ ثطاي ثٟجٛز ٔٛلٗيت ٔؿىٗ (٘ ٝذيّي ٔٙبؾت) ،ثب ٘ٓط «اپٍط»ٛٔ 1ارٔ ٝيقٛيٓ .ثبٚرٛز و ٝثحج «اپٍط» ثط ثط٘بٔٞٝبي ؾتٖٛ
تمبيب ٔتىي اؾتٚ ،ي تأويس ٔيوٙس و ٝپبؾد ايٗ ؾؤاَ ثٛٔ ٝلٗيت ثبظاضٞبي ٔحّي ثؿتٍي زاضز (.)Nordvik, 2006:280
ثٖٝجبضتزيٍط زاضاي رغطافيبي ٘بٕٞؿبٖ اؾت.

.Apgar
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رًٍذ افسایص جوعیت ضْری ،ضْری ضذى فقر

عذم رضذ تَلیذ هسکي ّوگام با

بحراى تاهیي هسکي برای اقطار کن

رضذ سریع جوعیت

عذم ٍجَد دیذ کالى ٍ ًاکارآهذی

درآهذ

سیاستْای اجرا ضذُ در بخص هسکي

ضکل گیری هحلِ ّای فقیرًطیي در ضْر تبریس ٍ کیفیت
پاییي هساکي اقطار کن درآهذ

دیذگاُّای تاهیي هسکي گرٍُّای کن درآهذ ٍ
ساهاًذّی هسکي ایي گرٍُّا
ًَسازی
ضْری

اعطای کوک-
ّای هالی

رٍش ارتقاء
کیفیت
سکًَت

رٍش تأهیي
زهیي ٍ
خذهات

رٍیکرد
تَاًوٌذسازی

خاًِسازی
غیررسوی

ضرٍرت هرتفع ساختي چالص ّای هسکي کن درآهذّا با
اتخار رٍیکردّای ًَیي

عَاهل هَثر بر تاهیي هسکي گرٍُّای
کن درآهذ با رٍیکرد آیٌذُ پژٍّی
ضاخصّای

ضاخصّای

ضاخصّای

ضاخصّای

کالبذی

اقتصادی

اجتواعی

زیستهحیطی

فضایی

ضٌاسایی پیطراىّای کلیذی هَثر بر تاهیي هسکي گرٍُّای کن درآهذ ضْر تبریس

ضکل ( :)1هدل هفَْهی پضٍّص

قٙبؾبيي  ٚتحّيُ پيكطاٖٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تبٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع
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زض اضتجبٌ ثب ٔٛي ٔٛپػٞٚفُٔ ،بِٗبت  ٚتحميمبت زاذّي  ٚذبضري ظيبزي نٛضت ٌطفت ٝاؾت زض رس ،)1( َٚث ٝچٙس ٔٛضز اظ ايٗ
تحميمبت اقبضٔ ٜيٌطزز:
جدٍل ( :)1خالصِای اس تحقیقات پیطیي
احٕسي ٕٞ ٚىبضاٖ

1392

ضٚيىطز آيٙسٜپػٞٚب٘ ٝثٚ ٝيٗيت ٔؿىٗ
قٟطؾتبٖ اضٔٚئ ٝجتٙي ثط ؾٙبضيٛ٘ٛيؿي

ايٗ پػٞٚف ثبٞسف تسٚيٗ ؾٙبضيٞٛبي احتٕبِي ٔؿىٗ قٟطؾتبٖ اضٔٚي ٝزض افك ظٔب٘ي  20ؾبَ
آيٙس ٚ ٜثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ زِفي ٘ ٚطْافعاض٘ ،SCENARIOWIZARD،كبٖ ٔيزٙٞس وٝ
فبنّ ٝو٘ٛٙي قٟط اضٔٚي ٝثب اٞساف  ٚآضٔبٖٞبي ٘ٓطي ٝتٛؾٗ ٝپبيساض ظيبز ٘يؿت ٚيٗيت ٔٛرٛز
ٔؿىٗ حبوي اظ تٛؾٗ ٝتسضيزي  ٚضٚثٝرّ ٛقٟط اؾت .ايكبٖ زضٟ٘بيت ؾٙبضيٞٛبي چٟبضٌب٘ ٝضا
ثطاي ثٟجٛز ٚيٗيت ٔؿىٗ ايٗ قٟط اضائٔ ٝيوٙٙس.

٘ٗيٕي

1394

آيٙسٜپػٞٚي ثط٘بٔٝضيعي  ٚتٛؾٗٔ ٝؿىٗ
قٟطي ثب تأويس ثط ٔؿىٗ غيطضؾٕي

ايٗ پػٞٚف ثبٞسف ثطضؾي ٟٔٓتطيٗ پيكطاٖٞبي ٔؤحط ثط ٚيٗيت آيٙس ٜؾى٘ٛتٍبٜٞبي غيط-
ضؾٕي زض قٟط ؾٙٙسد  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاضٞبي ترههي آيٙسٜپػٞٚي اظرّٕMICMAC ٝ
 ،SCENARIOWIZARD ٚؾٙبضيٞٛبي ٔحتُٕ ُّٛٔ ٚة ضا ثطاي ثٟجٛز ٚيٗيت ايٗ
ؾى٘ٛتٍبٜٞب تسٚيٗ ٔيوٙس.

آضقيٗ  ٚؾطٚض

1396

ثطضؾي ؾيبؾتٞبي ارطايي زِٚت
(ؾيبؾتٞبي قٟطٞبي رسيس ،ؾبٔب٘سٞي ٚ
تٛإ٘ٙسؾبظي ؾى٘ٛتٍبٜٞبي غيطضؾٕي،
ٔؿىٗ ٟٔط ٛ٘ ٚؾبظي  ٚثٟؿبظي
ثبفتٞبي فطؾٛز )ٜزض تأٔيٗ ٔؿىٗ الكبض
وٓزضآٔس

يبفتٞٝبي پػٞٚف ايكبٖ ٘كبٖ ٔيزٞس ،لبثّيتٞبي تٛؾٗ ٝثركي التهبزي ،ارتٕبٖي ،اضتجبَي-
ٔكبضوتي ٟ٘ ٚبزي ٔسيطيتي زض ضز ٜيىٓ تب چٟبضْ لطاض زاقت ٚ ٝاظ٘ٓط ٖسزي زض يه ؾُح
ٔيثبقٙس  ٚزضٟ٘بيت ،لبثّيت َطحٞب زض ثٟجٛز قبذمٞبي ٔؿىٗ زض ثبالتطيٗ ضتج ٝلطاض زاقتٚ ٝ
زض تأٔيٗ ٔؿىٗ الكبض وٓزضآٔس زض قٟط ٔكٟس ٟٔٓتطيٗ ٘مف ضا ايفب ٕ٘ٛز ٜاؾت.

نبثطي فط  ٚرٍٙي

1396

ظيبضي ٕٞ ٚىبضٖ

1396

ثطضؾي قبذمٞبي اٍِٛي ٔؿىٗ ٔٙبؾت
اظ ٔٓٙط ؾبوٙيٗ ٌطٜٞٚبي حبقي٘ٝكيٗ

اضائ ٝاٍِٛي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي
وٓزضآٔس

٘تبيذ پػٞٚف ٘كبٖ ٔيزٞس ٔتغيطٞبيي ٘ٓيط ٘ح ٜٛتّٕه ،تحهيالت ،ؾبَ ذطيس ٚاحس ٔؿى٘ٛي
 ٚؾٗ اظرّٕٖٛ ٝأّي ٞؿتٙس و ٝثط ٘ ٔٛاٍِٛي ٔؿىٗ ٔٛضز تٕبيُ ذب٘ٛاضٞب تأحيط زاقتٙس .ثٝ
ٕٞيٗ زِيُ اٌط ذب٘ٛاضٞب ثب تٛر ٝث ٝايٗ قطايٍ ثٖٛٙٝاٖ ٌط ٜٚپيكط ٚزؾتٝثٙسيقسٔ ٚ ٜؿبوٗ
ٔٛضز٘ٓط ٔؿئِٛيٗ زض اذتيبض آٖٞب لطاض ٌيطز ،أىبٖ ٔٛفميت َطحٞبي پيكٟٙبزي ثيكتط ذٛاٞس
قس.

٘تبيذ پػٞٚف ٘كبٖ ٔيزٞس ذب٘ٛاضٞبي وٓزضآٔس ثب تٛر ٝث ٝزضيبفت تؿٟيالت لطواِحؿٝٙ
ٕٞچٙبٖ ٘يبظٔٙس وٕه زِٚت ٞؿتٙس و ٝزِٚت ثبليٕب٘سٞ ٜعئ ٝٙؿىٗ ضا ثٖٛٙٝاٖ وٕه
ثالٖٛو پطزاذت وٙس ،يب اظ َطيك پطزاذت يبضا٘ ٝاظ ٔحُ يبضا٘ٔ ٝؿىٗ يب اظ َطيك ذٍ اٖتجبضي
ثب٘ه ٔطوعي تأٔيٗ قٛز ،أب ثب تٛر ٝث ٝتٛاٖ ٔبِي ٔحسٚز زِٚت يطٚضي اؾت ،ايٗ وٕه
ثالٖٛو ضٚي ظٔيٗ ٔتٕطوع قٛز .اٍِٛي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٞ ٜٚسف يب وٓزضآٔس ،تٟي ٝظٔيٗ
ٔٛضز٘يبظ اظ َطيك زِٚت يب قٟطزاضي ،تأٔيٗ ٚاْ  ٚتؿٟيالت ثب٘ىي ثٔ ٝتمبييبٖ ،پطزاذت
ثبليٕب٘س ٜثٟطٚ ٜاْ ،تأٔيٗ آٚضزٔ ٜتمبييبٖ ،تأٔيٗ ظٔيٗ اظ ثبفتٞبي فطؾٛز ٚ ٜحبقي ٝقٟط وطد ٚ
قٟطنٞبي الٕبضي اَطاف ثٝزلت ٔيآيس .ؾبيط ٘يبظٞبي آة ،ثطق ،تزٟيعات  ٚتأؾيؿبت قٟطي
اظ َطيك قٛضاي ٖبِي ٕٔٗبضي  ٚقٟطؾبظي تأٔيٗ ٔيقٛز.

ٔحٕسي ز ٜچكٕٝ

1397

اضظيبثي ؾيبؾتٞبي زِٚتي تأٔيٗ ٔؿىٗ
زض ٔٛضز ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي

يبفتٞٝب ٘كبٖ ٔيزٞس ثَٛٝضوّي ؾيبؾتٞبي زِٚتي تأٔيٗ ٔؿىٗ زض ٔٛضز ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس
قٟطي ٔٙبؾت ٘جٛز ٚ ٜافطاز اظ ؾيبؾتٞبي زِٚت زض ٔٛضز تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس
قٟطي ضيبيت ٘ساض٘س .افطاز اظ ؾيبؾتٞبي قٟطزاضي ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘بيٙس ٜزِٚت زض ٔٛضز تأٔيٗ
ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي  ٚاظ ٘ح ٜٛارطاي ؾيبؾتٞبي زِٚت زض ٔٛضز تأٔيٗ ٔؿىٗ
ايٗ ٌط٘ ٚ ٜٚيع اظ ٘حٓ٘ ٜٛبضت ثط ارطاي ؾيبؾتٞبي زِٚت زض ٔٛضز تأٔيٗ ٔؿىٗ ضيبيت زاض٘س،
أب ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس أٙيت ارتٕبٖي زض ٔؿىٗٞبي ٟٔط ٔٙبؾت ٕ٘يثبقس.

ز ٜز ٜظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ

1397

ثط٘بٔٝضيعي ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس
قٟطي ثب ضٚيىطز آيٙسٜپػٞٚي ُٔبِٗٝ
ٔٛضزي :قٟط اضزثيُ

زض ايٗ پػٞٚف ،ثب ضٚـ وٕي (٘طْافعاض ٔيه ٔه)ٖ 18 ،بُٔ پيكطاٖ ثٖٛٙٝاٖ ٖٛأُ وّيسي
ٔؤحط ثط ٚيٗيت آيٙسٔ ٜؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ثٝزؾتآٔسٜا٘س و ٝزض تحّيُ ويفي ،ايٗ 18
ٖبُٔ زض زٔ ٚحٛض والٖ  ٚالتهبز زؾتٝثٙسي قس٘س .پؽ اظ تسٚيٗ ؾٙبضي ، ٛزضٔزٕ 20 ٔٛؾٙبضيٛ
ثطاي ٚيٗيت آيٙسٔ ٜؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟط اضزثيُ زض افك  1404ث ٝزؾت آٔس و ٝؾٝ
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٘كطيّٕٖ ٝي رغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي ،قٕبض78 ٜ
ؾٙبضيُّٛٔ ٛة ،ؾٙبضي ٛثيٙبثيٗ يب ايؿتب  ٚؾٙبضي ٛثحطا٘ي (فبرٗ ،)ٝثٖٛٙٝاٖ ؾٙبضيٞٛبي ثؿيبض لٛي
ثب احتٕبَ ٚل ٔٛثبال ث ٝزؾت آٔس٘س .زضٟ٘بيت ثطاي ٚيٗيت ُّٔٛة آيٙسٔ ٜؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓ-
زضآٔس ،ثطاي ٞطوساْ اظ پيكطاٖٞب ضاٞجطزٞبي چٟبضٌب٘ ٝتسٚيٗقس ٚ ٜثب اؾتفبز ٜاظ٘ٓطات
وبضقٙبؾبٖ ضاٞجطز ثطتط اضائٝقس ٜاؾت.

لطثب٘ي ٕٞ ٚىبضاٖ

1399

آيٙسٜپػٞٚي ٖٛأُ ٔٛحط ثط قبذمٞبي
وٕي  ٚويفي ٔؿىٗ زض وال٘كٟط تجطيع ثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚيىطز ؾٙبضيٛ٘ٛيؿي ٔ ٚبتطيؽ
تبحيطات ٔتمبَٕ

تبيذ تحميك ٘كبٖ ٔيزٞس َي زٚض 1355-1395 ٜقبذمٞبي وٕي  ٚويفي ٔؿىٗ زض قٟط
تجطيع ثٟجٛز زاقت ٝاؾتٕٞ .يُٛٙض اظ ٔيبٖ  16قبذم ٔٛحط ثط ويفيت ٔؿىٗ 5 ،قبذم ٔتٛؾٍ
ظيطثٙبي ٚاحس ٔؿى٘ٛئ ،ؿبوٗ ثب ٖٕط وٕتط اظ  30ؾبَ ،تطاوٓ ذب٘ٛاض زض ٚاحس ٔؿى٘ٛي ،تطاوٓ
٘فط زض ٚاحس ٔؿى٘ٛي ٔ ٚتٛؾٍ اتبق زض ٚاحس ٔؿى٘ٛي ثٖٛٙ ٝاٖ ٔتغيطٞبي اؾتطاتػيه  ٚوّيسي
ٔٛحط ثط ويفيت ٔؿىٗ قٙبذت ٝقسٟ٘ ٚ ٜبيتب ز ٚؾٙبضي ،ٛثٖٛٙ ٝاٖ ٔحتُٕتطيٗ ؾٙبضيٞٛبي ثرف
ٔؿىٗ زض وال٘كٟط تجطيع قٙبؾبيي قس٘س .زض ؾٙبضيٛي ا َٚقبٞس وبٞف  ٚزض ؾٙبضيٛي زْٚ
قبٞس حجبت ٔتغيطٞبي وّيسي ٞؿتيٓ  ٚفمٍ ٔتغيط ٔؿبوٗ ثب ٖٕط وٕتط اظ  30ؾبَ زض ٞط زٚ
ؾٙبضي ٛافعايف ٔييبثس.

يبوٛة ٕٞ ٚىبضاٖ

2012

تحّيُ ٔمطضات اؾتفبز ٜاظ ظٔيٗ قٟطي
رٟت ٘يُ ثٔ ٝؿىٗ قٟطي پبيساض

ثط اؾبؼ ٘تبيذ پػٞٚف ضاٞىبض ٘يُ ثٔ ٝؿىٗ پبيساض ٖساِت فًبيي  ٚارتٕبٖي ،ضقس التهبزي ٚ
پبيساضي ٔحيٍظيؿتَ ،طاحي پبيساض ٔ ٚسيطيت ٔيثبقس.

ؾٛز ٚ ٜحٕعِٜٛ

2014
اضظيبثي لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ثب تٛر ٝثٝ
قبذمٞبي ٔؿىٗ زض ايطاٖ

زض ايٗ پػٞٚف يٕٗ اضائ ٝتهٛيطي ضٚقٗ اظ حمٛق ٔؿىٗ زض ٘ٓبْ لب٘٘ٛي ايطاٖ ،ثب ثطضؾي
إٞيت حمٛق ٔؿىٗ اظ َطيك ثطضؾي ْٚبيف زِٚت زض ثطاثط ٔؿىٗ ،ث ٝؾٙزف وبضايي لٛا٘يٗ
ٔطث ٌٛثٔ ٝؿىٗ پطزاذت٘ ٚ ٝتيزٔ ٝيٌيط٘س و ٝيٗف زض لٛا٘يٗ ثبٖج قس ٜتب زِٚت ايطاٖ ٘تٛا٘س
ٔٛفميت چكٍٕيطي اظ زضن زضؾت اظ حك ٔؿىٗ زاقت ٝثبقس

الثيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ

2014

تٛؾٗ ٝقبذمٞبي ّٖٕىطزي ٔؿىٗ
اضظاٖليٕت

 14قبذم ضا ثٖٛٙٝاٖ قبذم ّٖٕىطزي ٔؿىٗ اضظاٖليٕت اؾترطاد وطزٜا٘س وٖ ٝجبضتا٘س اظ:
ليٕت ٔؿىٗ زض اضتجبٌ ثب زضآٔس افطاز ،أٙيت ،زؾتطؾي ث ٝقغُ ،زؾتطؾي ث ٝتؿٟيالت
حُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛي ،زؾتطؾي ثٔ ٝساضؼ ثبويفيت ثٟتط ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ذطيس ،زؾتطؾي ثٝ
ٔطاوع زضٔب٘ي ،زؾتطؾي ثٔ ٝىبٖٞبي ٔطالجت اظ وٛزوبٖ ،زؾتطؾي ث ٝأىب٘بت تفطيحي،
زؾتطؾي ث ٝفًبٞبي ؾجع ٖٕٔٛي ،ويفيت ٔؿىٗ ،ثٟطٜٚضي ا٘طغيٚ ،يػٌيٞبي ظٔيٗ  ٚفًبٞبي
رسيس.

ق ًٙيبح

2016

اضظيبثي ؾيبؾت ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس

ٔحمميٗ زض ايٗ پػٞٚف ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس٘س ؤ ٝكىالت ٔؿىٗ رٕٗيت وٓزضآٔس قٟطي ضا
ٕ٘يتٛاٖ حُ وطز ٍٔط ايٙى ٝفمطا ث ٝظٔيٗٞبي قٟطي زؾتطؾي زاقت ٝثبقٙس  ٚايٗ الساْ،
ثط٘بٔٝضيعي قٟطي ٔ ٚساذّ ٝزِٚت زض ثبظاض ظٔيٗ قٟطي ضا ٔيَّجس.

ٌٛزيًٙ

2017

ثٟجٛز ٖساِت ارتٕبٖي  ٚويفيت ٔىبٖ زض
ثيٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس

ٔحمميٗ زض ايٗ پػٞٚف ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس ٜو ٝثط٘بٔٝضيعي  ٚتحٛيُ ٔؿىٗ تٛؾٍ زِٚت غبِجبً
ثطاي وؿب٘ي و ٝثيكتطيٗ ٘يبظ ضازاض٘س ث ٝزِيُ تٕطوع  ٚضا٘س ٜقسٖ تٛؼ ظٔيٗ زض زؾتطؼ ٚ
تٕبيُ زض رٟت ضؾيسٖ ث ٝاٞساف ؾيبؾي ،ثب قىؿت ضٚثطٔ ٚيقٛزٕٞ .چٙيٗ ٔكبضوت ؾبوٙبٖ
ٕٞطا ٜثب يه ضٚيىطز ثط٘بٔٝضيعي ٔكتطن ٔيتٛا٘س ثٖ ٝساِت ارتٕبٖي ثيكتط ،ويفيت ٔحيُي ٚ
ثٛ٘ٝث ٝذٛز ايزبز رٛإٔ پبيساض ٌطزز.

دادُ ٍ رٍشّا

پػٞٚف حبيط ثب ضٚيىطز آيٙسٜپػٞٚي ،ث ٝقٙبؾبيي ٟٔٓتطيٗ ٖٛأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع  ٚثطضؾي
ٔيعاٖ  ٚچٍٍ٘ٛي تأحيطٌصاضي ايٗ ٖٛأُ ٔيپطزاظز .ايٗ پػٞٚف اظِحبِ ٞسف وبضثطزي اؾت  ٚثب تٛر ٝثٔ ٝؤِفٞٝبي ٔٛضزثطضؾي ،ضٚيىطز
حبوٓ ثط آٖ ضٚـ تٛنيفي -تحّيّي اؾت .اظ تىٙيه پٛيف ٔحيُي  ٚزِفي ثطاي قٙبؾبيي ٔتغيطٞب  ٚقبذمٞب اؾتفبزٜقس ٜاؾت .زض ايٗ
ضاؾتب زض ٔطحّ ٝا َٚثطاي رٕٕآٚضي ٔتغيطٞب اظ ٔمبالت آ٘اليٗٔ ،طٚضي ٘ٛقتبضٞبي ٔٙتكطقس ٜزض ظٔيٖٛ ٝٙأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ
ٌطٞٚبي وٓزضآٔس اؾتفبزٌ ٜطزيس؛ ؾپؽ پطؾكٙبٔ٘ ٝيٕ ٝؾبذتبضيبفت ٝثيٗ وبضقٙبؼ ٔترهم  ٚذجط ٜزض حٛظٔ ٜؿبئُ قٟطي تٛظيٕ قس ٚ
اظ آٖٞب ذٛاؾت ٝقس تب زض چبضچٛة ٔبتطيؽ احطات ٔتمبَٕ ثٔ ٝتغيطٞب ،ثط ٔجٙبي تأحيطٌصاضي  ٚتأحيطپصيطي ثب اٖسازي زض َيف  0تب  3أتيبظ

قٙبؾبيي  ٚتحّيُ پيكطاٖٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تبٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع
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زٙٞس .زض ايٗ أتيبظزٞي «نفط» ثٙٔٝعِ ٝثس ٖٚتأحيط« ،يه» ثٙٔٝعِ ٝتأحيط يٗيف« ،ز »ٚثٙٔٝعِ ٝتأحيط ٔتٛؾٍ « ٚؾ »ٝثٙٗٔ ٝبي تأحيط ظيبز
ٔيثبقس .ؾپؽ أتيبظٞب زض ٔبتطيؽ ٔتمبَٕ ٚاضز قس تب تأحيطٌصاضي  ٚتأحيطپصيطي ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿتميٓ ٞطوساْ اظ ٖٛأُ ؾٙزيس ٜقٛز  ٚثب
تٛر ٝث ٝأتيبظ تأحيطٌصاضي  ٚتأحيطپصيطي ٖٛأُ ،پيكطاٖٞبي وّيسي ث ٝزؾت آيٙس.
٘طْافعاض ٔيه ٔه يىي اظ ثٟتطيٗ ٘طْافعاضٞبيي اؾت و ٝرٟت ٔحبؾجبت ٔبتطيؽ تحّيُ احطات ٔتمبََٕ ،طاحيقس ٜاؾت؛ ضٚـ ايٗ
٘طْافعاض ثسيٗ ٌ ٝ٘ٛاؾت و ٝاثتسا ٔتغيطٞب ٔ ٚؤِفٞٝبي ٔ ٟٓزض حٛظٛٔ ٜضز٘ٓط ضا قٙبؾبيي وطز ٚ ٜآٖٞب ضا زض ٔبتطيؽ احطات ٚاضز ٕ٘ٛزٚ ٜ
ؾپؽ ٔيعاٖ اضتجبٌ ٔيبٖ ايٗ ٔتغيطٞب ثب ٓٞتٛؾٍ ذجطٌبٖ تكريم زازٔ ٜيقٛزٔ .تغيطٞبي ٔٛرٛز زض ؾُطٞب ثط ضٚي ٔتغيطٞبي ٔٛرٛز
زض ؾتٖٞٛب تأحيط ٔيٌصاض٘س .ثسيٗ تطتيت ٔتغيطٞبي ؾُطٞب ،تأحيطٌصاض ٔ ٚتغيطٞبي ؾتٖٞٛب ،تأحيطپصيط ٔيثبقٙس ) Godet,2008:1؛
 .)Gordon,2009:1ايٗ ٔبتطيؽ ضا ٔيتٛاٖ ثب ٕ٘ٛزاض ٔتٙبْط آٖ ٕ٘بيف زاز (قىُ .)2

ضکل ( :)2تأثیزگذاری -تأثیزپذیزی هتغیزّا در تحلیل اثزات هتقاطع
))Godet,2008:189

٘ح ٜٛپطاوٙف ٖٛأُ ثط ضٚي ايٗ ٕ٘ٛزاض ٌٛيبي آٖ اؾت و ٝؾيؿتٓ زض چٚ ٝيٗيتي لطاض زاضز .آيب ؾيؿتٓ پبيساض اؾت يب ٘بپبيساض؟ ايٗ
ف ٟٓاِٚي ٝاظ ٚيٗيت ؾيؿتٓ ثط ٘ح ٜٛتحّيُ ٖٛأُ تأحيطٌصاض اؾت .زض ؾيؿتٓٞبي پبيساض پطاوٙف ٖٛأُ ثٝنٛضت ٔ Lيثبقس يٗٙي ثطذي
ٖٛأُ زاضاي تأحيطٌصاضي  ٚثطذي زاضاي تأحيطپصيطي ثبال ٔيثبقٙس .ثٙبثطايٗ زض ؾيؿتٓٞبي پبيساض ٔزٕٖٛبً ؾ ٝزؾتٖٛ ٝأُ تأحيطٌصاض،
ٖٛأُ تأحيطپصيط ٖٛ ٚأُ ٔؿتمُ ٔكبٞسٔ ٜيٌطزز .زض ٔمبثُ زض ؾيؿتٓٞبي ٘بپبيساض ٚيٗيت پيچيسٜتط اظ ؾيؿتٓٞبي پبيساض اؾت .زض ايٗ
ؾيؿتٓٞب ٖٛأُ زض حٔ َٛحٛض لُطي ثطزاض  ٚزض تٕبٔي نفح ٝپطاوٙسٜا٘س ٖٛ ٚأُ زض اوخط ٔٛالٕ حبِتي ثيٙبثيٙي زاض٘س (قىُ.) 3تحّيُ
ايٗ ؾيؿتٓٞب ٘ؿجت ث ٝؾيؿتٓٞبي پبيساض پيچيسٜتط اؾت ظيطا ٖٛأُ ثيكتطي زض ايٗ ؾيؿتٓٞب زذيُ ٔيثبقس .ايٗ ٖٛأُ زضٔزٕ ٔٛثٝ
پٙذ زؾت ٝتمؿيٓ ٔيق٘ٛس و ٝقبُٖٔٛ -1 :أُ تٗييٗوٙٙس ٜيب تأحيطٌصاض؛ٖٛ -2أُ زٚٚرٟي و ٝذٛز زاضاي ز ٚظيطٔزٕٖٛ ٖٝٛأُ ضيؿه
ٞ ٚسف تمؿيٓ ٔيقٛز؛ ٖٛ-3أُ تأحيطپصيط يب ٘تيز ٝؾيؿتٓ؛ ٖٛ -4أُ ٔؿتمُ و ٝذٛز ث ٝز ٚثرف ٖٛأُ ٌؿؿتٖٛ ٚ ٝأُ اٞطٔي
حب٘ٛي ٝتمؿيٓ ٔيقٛز؛ ٖٛ -5أُ تٓٙيٕي ٔيثبقٙس
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ضکل ( :)3پایداری یا ًاپایداری سیستن

زض ُٔبِٗبت ؾٙبضئٛجٙب ،ترهم  ٚزا٘ف ذجطٌبٖ ثط وٕيت وّي اضرحيت زاقت ٚ ٝحزٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز٘ٓط ٘جبيس وٕتط اظ ٘ 25فط ثبقس
) .)Godet,2008:18زض ايٗ پػٞٚف ثٛٓٙٔٝض ا٘تربة آٌبٞب٘ ٝقطوتوٙٙسٌبٖ ،اظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي ٞسفٕٙس اؾتفبزٜقس ٜاؾت .اؾبؼ ث-ٝ
وبض ثطزٖ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي ٞسفٕٙس ،ا٘تربة ٌطٞٚي اظ ذجطٌبٖ اؾت و ٝثطضؾي ٖٕيمي يب ف ٟٓوّي ٘ؿجت ثٔ ٝبٞيت پطؾكٙبٔ ٝپػٞٚف
زاقت ٝثبقٙس ) .)Neuman,2007:1ثب اؾتٙبز ث ٝتٛييحبت فٛق ،ربٔٗ ٝآٔبضي ايٗ پػٞٚف  50تٗ اظ وبضقٙبؾبٖ ذجط ٜزض حٛظٔ ٜؿبئُ
قٟطي قبُٔ وبضقٙبؾبٖ قٟطزاضي والٖقٟط تجطيعٟٙٔ ،سؾيٗ ٔكبٚض  ٚثطذي اظ اؾبتيس زا٘كٍبٞي ٔترهم زض حٛظٛٔ ٜضزُٔبِٗٔ ٝي-
ثبقٙس.
تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا

أطٚظ ٜآيٙسٜپػٞٚي ثٖٛٙٝاٖ ضٚيىطزي ٘ٛيٗ زض ٖطنٞٝبي ٔرتّف ثط٘بٔٝضيعي قٟطي ث ٝوبض ٌطفتٝقس ٚ ٜثب قٙبؾبيي ٖٛأُ وّيسي
ٔؤحط ثط آيٙس ٜؾيؿتٓ ،ثط٘بٔٝضيع ضا اظ غبفٍّيطي زض ٔمبثُ أٛاد پطقتبة تغييط  ٚتحٛالت أطٚظي ٔهٔ ٍٝ٘ ٖٛيزاضز .زضايٗثيٗ
ثط٘بٔٝضيعي ٔؿىٗ اظ ايٗ أط ٔؿتخٙب ٘جٛز٘ ٚ ٜيبظ ث ٝثط٘بٔٝضيعي ٘ٛيٗ ثب ضٚيىطز آيٙسٜپػٞٚي ثطاي ضٚثٝض ٚقسٖ ٔؤحط ثب تحٛالت آتي،
ثٝقست احؿبؼ ٔيقٛز .ايٗ پػٞٚف ثط آٖ اؾت تب ثب قٙبؾبيي ٖٛأُ اِٚي ٝتأحيطٌصاض ثط ض٘ٚس آيٙس ٜثط٘بٔٝضيعي ٔؿىٗ الكبض وٓزضآٔس
قٟط تجطيع ،پيكطاٖٞبي وّيسي تأحيطٌصاض ثط ض٘ٚس آيٙس ٜؾيؿتٓ ضا اؾترطاد وٙس .زض ايٗ پػٞٚف ،ثطاي قٙبؾبيي ٖٛأُ اِٚئ ٝؤحط ثط ض٘ٚس
آيٙس ٜثط٘بٔٝضيعي ٔؿىٗ الكبض وٓزضآٔس قٟط تجطيع اظ تىٙيه پٛيف ٔحيُي  ٚضٚـ زِفي اؾتفبزٜقس ٜاؾت .زض ايٗ ض٘ٚس ،وبضقٙبؾبٖ ٚ
ذجطٌبٖ حٛظٔ ٜؿىٗ زض قٟط تجطيع ثٚٝؾيّ ٝپطؾف٘بٔٞٝبيي ٔٛضز پطؾكٍطي لطاض ٌطفتٙس ،پؽ اظ زضيبفت پطؾكٙبٔٞٝبٓ٘ ،طات آٖٞب زض
ٔٛضز ٖٛأُ تأحيطٌصاض ثط ض٘ٚس آيٙس ٜثط٘بٔٝضيعي ٔؿىٗ الكبض وٓزضآٔس قٟط تجطيع ٔٛضزثطضؾي لطاض ٌطفت  ٚزضٟ٘بيت تٗساز ٖ 40بُٔ (زض
حٛظٜٞبي وبِجسي  -فًبيي ،التهبزي ،ارتٕبٖي  ٚظيؿتٔحيُي) ثٝتفهيُ ٔٙسضد زض رس،)2( َٚاؾترطاد قس٘س ٚ :ثب تكىيُ ٔبتطيؽ
ٚ 40*40اضز ٘طْافعاض ٔيه ٔه قس (رس.)3 َٚ



قٙبؾبيي  ٚتحّيُ پيكطاٖٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تبٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع
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جدٍل ( :)2طبقِبٌدی عَاهل اٍلیِ هؤثز بز تأهیي هسکي گزٍُّای کندرآهد ضْز تبزیش
گزٍُ

ضاخصّای کالبدی
فضایی

ضاخصّای اقتصادی

ضاخصّای اجتواعی
ضاخصّای سیستهحیطی

عَاهل
٘ .1حٔ ٜٛىبٖيبثي  .2ا٘ساظٔ ٜؿىٗ  .3ضٚاثٍ ٕٞؿبيٍي .4اٍِٛي لُٗٝثٙسي  .5اٍِٛي ٔؿىٗ  .6ؾبظٔبٖ فًبيي  .7ضاثُ ٝتٛز ٚ ٜفًب
 .8ويفيت فًبي قٟطي  .9تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي  .10تطاوٓ ٔؿى٘ٛي  .11ويفيت َطاحي  ٚؾبذت ٔ ٔٛ٘ .12هبِح ؾبذتٕب٘ي  .13أٙيت زض
ٔمبثُ ظِعِ ٚ ٝحٛازث َجيٗي  .14زؾتطؾي ث ٝآة ،ثطقٌ ،بظ ،تّفٗ ،فبيالة  .15ضٚقٙبيي ٛ٘ ٚض ٔٗبثط  .16زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞي ٚ
تفطيحي  .17زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع تزبضي  .18زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع آٔٛظقي  .19زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ثٟساقتي  ٚزضٔب٘ي  .20زؾتطؾي ثٝ
ٔطاوع ازاضي  .21زؾتطؾي ث ٝحُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛي  .22أىب٘بت پيبزٜضٚي
 .1زضآٔس ذب٘ٛاض ( تٛاٖ ٔبِي)  .2ليٕت ٔؿىٗ ٞ .3عي ٝٙؾبذت ٞ .4عي ٝٙظيطؾبذتٞبي قٟطي  .5تأٔيٗ اقتغبَ ؾبوٙبٖ  .6فبنّٝ
ٔحُ ؾى٘ٛت تب ٔحُ وبض  .7ؾطا٘ ٝاٖتجبضات ٖٕطا٘ي) اٖتجبضات ٖٕطا٘ي زِٚت زض ثرف ٔؿىٗ(

 .1تزب٘ؽ ارتٕبٖي  .2ثٗس ذب٘ٛاض ٔ .3يعاٖ ٘يبظ ثٔ ٝؿىٗ  ٚوٕجٛز آٖ ٔ .4يعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ  ٚرٙبيت قٟطي .5 ،تٛر ٝث ٝا٘ؿبٖ
(ا٘ؿبٖٔحٛضي)ٔ-6 ،يب٘ٝضٚي-7 ،احتطاْ ث ٝحمٛق زيٍطاٖ-8 ،احتطاْ ث ٝحمٛق ذب٘ٛازٜ

 .1فًبي ؾجع قٟطي ٔ .2ىبٖيبثي زفٗ ظثبِ .3 ٝتٛر ٝث ٝقطايٍ الّيٕي

جدٍل ( :)3تحلیل اٍلیِ دادُّای هاتزیس اثزات هتقابل
ضاخص
هقدار

ابعاد هاتزیس
40

تعداد تکزار
2

تعداد صفز
112

تعداد یک
492

تعداد دٍ
697

تعداد سِ
299

جوع
1488

درصد پزضدگی
93

زض تحّيُٞبي ا٘زبٌْطفت ،ٝاثٗبز ٔبتطيؽ زض ٘طْافعاض ٔيهٔه  40*40ثٛز ٚ ٜتٗساز تىطاضٞب  2ثبض زض ٘ٓط ٌطفتٝقس ٜاؾت .قبذم
پطقسٌي ٔبتطيؽ ٘يع  93زضنس ٔيثبقس و ٝايٗ ٔيعاٖ ٘كبٖزٙٞس ٜآٖ اؾت و ٝحسٚز  93زضنسٛٔ ،اضز ثط يىسيٍط تأحيط ٌصاقتٝا٘س .اظ
ٔزٕ 1488 ٔٛضاثُ 299 ،ٝضاثُٗٔ ٝبزَ  20.09زضنس زاضاي احطات ٔتمبَٕ  ،3تٗساز  697ضاثُٗٔ ٝبزَ  46.84زضنس زاضاي احطات ٔتمبَٕ
 ،2تٗساز  492ضاثُٗٔ ٝبزَ  33.06زضنس زاضاي احطات ٔتمبَٕ ٔ 1يثبقٙس .ايٗ ٘تبيذ ثيبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝتٗساز ضٚاثٍ ثب احطٌصاضي ٔتٛؾٍ
(احطات ٔتمبَٕ ٘ ،)2ؿجت ث ٝؾبيط ضٚاثٍ ظيبز اؾت  ٚضٚاثٍ ثب قست ظيبز (احطات ٔتمبَٕ  ،)3زضنس وٕي ضا اظ ٔزٕ ٔٛضٚاثٍ تكىيُ زازٜ
اؾت .پؽ اظ تحّيُ ؾبظٔبٖ فًبيي ٔ ٚكرهبت ؾيؿتٓ ٖٛأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٞٚبي وٓزضآٔس قٟط تجطيع ،ث ٝتحّيُ ٔيعاٖ
احطٌصاضي  ٚاحطپصيطي ٔؿتميٓ ٖٛأُ پطزاذتٔ ٝيقٛز (رس.)4 َٚ
جدٍل ( :)4هیشاى اثزگذاری ٍ اثزپذیزی هستقین عَاهل
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عَاهل
٘حٔ ٜٛىبٖيبثي
ا٘ساظٔ ٜؿىٗ
ضٚاثٍ ٕٞؿبيٍي
اٍِٛي لُٗٝثٙسي
اٍِٛي ٔؿىٗ
ؾبظٔبٖ فًبيي
ضاثُ ٝتٛز ٚ ٜفًب
ويفيت فًبي قٟطي
تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي
تطاوٓ ٔؿى٘ٛي

هیشاى تأثیزگذاری
98
70
40
58
57
55
39
101
68
86

هیشاى تأثیزپذیزی
71
66
75
69
71
69
76
67
73
66
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ويفيت َطاحي  ٚؾبذت
٘ٔ ٔٛهبِح ؾبذتٕب٘ي
أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِ ٚ ٝحٛازث َجيٗي
زؾتطؾي ث ٝآة ،ثطقٌ ،بظ ،تّفٗ ،فبيالة
ضٚقٙبيي ٛ٘ ٚض ٔٗبثط
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞي  ٚتفطيحي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع تزبضي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع آٔٛظقي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ثٟساقتي  ٚزضٔب٘ي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ازاضي
زؾتطؾي ث ٝحُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛي
أىب٘بت پيبزٜضٚي

93
65
103
87
63
97
57
98
97
56
93
66

66
66
70
71
70
70
70
69
67
77
67
77

23
24
25
26
27
28
29

جوع عَاهل کالبدی-فضایی
زضآٔس ذب٘ٛاض ( تٛاٖ ٔبِي)
ليٕت ٔؿىٗ
ٞعي ٝٙؾبذت
ٞعي ٝٙظيطؾبذتٞبي قٟطي
تأٔيٗ اقتغبَ ؾبوٙبٖ
فبنّٔ ٝحُ ؾى٘ٛت تب ٔحُ وبض
ؾطا٘ ٝاٖتجبضات ٖٕطا٘ي (اٖتجبضات ٖٕطا٘ي زِٚت زض ثرف ٔؿىٗ)

1647
68
103
86
88
23
39
113

1543
67
73
67
73
67
66
68

30
31
32
33
34
35
36
37

جوع عَاهل اقتصادی
تزب٘ؽ ارتٕبٖي
ثٗس ذب٘ٛاض
ٔيعاٖ ٘يبظ ثٔ ٝؿىٗ  ٚوٕجٛز آٖ
ٔيعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ  ٚرٙبيت قٟطي
تٛر ٝث ٝا٘ؿبٖ (ا٘ؿبٖٔحٛضي)
ٔيب٘ٝضٚي
احتطاْ ث ٝحمٛق زيٍطاٖ
احتطاْ ث ٝحمٛق ذب٘ٛازٜ

522
62
62
64
100
65
31
50
13

481
68
69
69
71
74
71
67
64

38
39
40

جوع عَاهل اجتواعی
فًبي ؾجع قٟطي
ٔىبٖيبثي زفٗ ظثبِٝ
تٛر ٝث ٝقطايٍ الّيٕي

447
95
53
21

553
67
74
65

جوع عَاهل سیستهحیطی

169

226

جوع کل

2783

2783

زض ٔبتطيؽ تحّيُ ؾبذتبضي ،رٕٕ اٖساز ؾُطٞبي ٞط ٔتغيط ثٖٛٙٝاٖ ٔيعاٖ تأحيطٌصاضي  ٚرٕٕ ؾتٖٞٛبي ٞط ٔتغيط ٔيعاٖ تأحيطپصيطي
آٖ ٔتغيط ضا ٘كبٖ ٔيزٞس .ثط اؾبؼ ٘تبيذ تحّيّي ايٗ ٔبتطيؽٔ ،تغيطٞبي ثٗس وبِجسي-فًبيي ثيكتطيٗ تأحيط ضا ثط ثط٘بٔٝضيعي تأٔيٗ
ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي تجطيع ٖٛ ٚأُ ظيؿتٔحيُي وٕتطيٗ زضر ٝتأحيطٌصاضي ضا زاقتٝا٘سٔ .تغيطٞبي ثرف وبِجسي-فًبيي
زض حيٗ تأحيطٌصاضي ثبال ،تأحيطپصيطتطيٗ ٖٛأُ زض ثيٗ  ٕٝٞاثٗبز ٔٛضزثطضؾي ثٛز٘س .زض ٔطحّ ٝثٗسي ثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ پيكطاٖٞبي
وّيسي ث ٝتحّيُ پبيساضي ٘ ٚبپبيساضي ؾيؿتٓ پطزاذتٔ ٝيقٛز .زض ايٗ ٔطحّٕٞ ٝبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض لؿٕت ضٚـ تحميك ٘يع تٛييح زاز ٜقس،
٘ح ٜٛپطاوٙف ٔتغيطٞب ٚيٗيت پبيساضي ٘ ٚبپبيساضي ؾيؿتٓ ضا تٗييٗ ٔيوٙس (قىُ . )4
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ضکل (ً :)4وَدار پالى اثزگذاری عَاهل

آ٘چ ٝاظ ٚيٗيت نفح ٝپطاوٙسٌي ٔتغيطٞبي ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟط تجطيع ٔيتٛاٖ فٕٟيسٚ ،يٗيت ٘بپبيساضي
ؾيؿتٓ اؾت .ثيكتط ٔتغيطٞب زض اَطاف ٔحٛض لُطي نفح ٝپطاوٙسٜا٘س .ثٙب ثط آ٘چ ٝو ٝزض لؿٕتٞبي پيكيٗ ٌفت ٝقس ،ثب تٛر ٝثٚ ٝيٗيت
٘بپبيساضي ؾيؿتٓ ٔ ٔٛ٘ 5تغيط قبُٔٔ :تغيطٞبي تٗييٗوٙٙس ٜيب تأحيطٌصاضٔ ،تغيطٞبي زٚٚرٟئ ،تغيطٞبي تٓٙيٕئ ،تغيطٞبي تأحيطپصيط يب
٘تيزٔ ،ٝتغيطٞبي ٔؿتمُ زض ايٗ ؾيؿتٓ لبثُقٙبؾبيي اؾت.
ٔتغيطٞبي تٗييٗوٙٙس ٜيب تأحيطٌصاض ثٖٛٙٝاٖ ٔتغيطٞبي ٚضٚزي ،انّيتطيٗ ٔتغيطٞبي تأحيطٌصاض٘س ؤ ٝيعاٖ تأحيطپصيطي آٖٞب ث٘ ٝؿجت
تأحيطٌصاضيقبٖ ثؿيبض وٕتط اؾت .آٖٞب زض ٘بحي ٝقٕبَ غطة نفح ٝپطاوٙسٌي لطاض زاض٘س  ٚپبيساضي ؾيؿتٓ ٘يع ثٝقست ث ٝآٖٞب ٚاثؿتٝ
اؾت .ايٗ ٔتغيطٞب ثٖٛٙٝاٖ ٔتغيطٞبي وّيسي  ٚتٗييٗوٙٙس ٜضفتبض ؾيؿتٓ ٔحؿٛة ٔيق٘ٛس .زض ثيٗ ٔ 40تغيط ٔٛضزُٔبِٗ ،ٝزٔ ٜتغيط قبُٔ:
ويفيت فًبي قٟطي ،تطاوٓ ٔؿى٘ٛي  ،ويفيت َطاحي  ٚؾبذت ،أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِ ٚ ٝحٛازث َجيٗي ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞي ٚ
تفطيحي ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع آٔٛظقي ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ثٟساقتي  ٚزضٔب٘ي  ٚزؾتطؾي ث ٝحُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛي ثٖٛٙٝاٖ ٔتغيط تأحيطٌصاض ثٝ
زؾت آٔس٘س.
٘ ٔٛثٗسي ٔتغيطٞب زض ٌطاف تأحيطٌصاضي  ٚتأحيطپصيطئ ،تغيطٞبي زٚٚرٟي ٔيثبقٙس .ايٗ ٔتغيطٞب اظ تأحيطٌصاضي ثبال  ٚتأحيطپصيطي
ثباليي ثطذٛضزاض ٞؿتٙس ٞ ٚط ّٖٕي ثط ضٚي آٖٞب ٚاوٙف ؾبيط ٔتغيطٞب ضا ايزبز ذٛاٞس وطز .ايٗ ٔتغيطٞب ضا ٔيتٛاٖ ث ٝزٚزؾتٔ ٝتغيطٞبي
ضيؿه ٔ ٚتغيطٞبي ٞسف تمؿيٓثٙسي ٕ٘ٛز .زض ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔٛضزثطضؾي ٔزٕٖٛبً قف ٔتغيط اظ ٌطٜٞٚبي ٔرتّف رعء ٔتغيطٞبي
زٚٚرٟي قٙبؾبيي قس٘س .ايٗ ٔتغيطٞب قبُٔ٘ :حٔ ٜٛىبٖيبثي ،زؾتطؾي ث ٝآة ،ثطقٌ ،بظ ،تّفٗ ،فبيالة ،أىب٘بت پيبزٜضٚي ،ليٕت
ٔؿىٗٞ ،عي ٝٙظيطؾبذتٞبي قٟطي ٔ ٚيعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ  ٚرٙبيت قٟطي ثٛز٘س.
ٔتغيطٞبي تٓٙيٕي زض اَطاف ٔطوع حمُ ٕ٘ٛزاض لطاض زاض٘س  ٚزض ثطذي ٔٛالٕ ثٖٛٙٝاٖ ٔتغيطٞبي اٞطٔي حب٘ٛئ( ٝتغيطٞبي ٞسف يٗيف
ٔ ٚتغيطٞبي ضيؿه يٗيف) ُٖٕ ٔيوٙٙس .زض ٌطاف تأحيطٌصاضي  ٚتأحيطپصيطي ٔتغيطٞبي ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي
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تجطيع ٖ 13بُٔ قبُٔ ،ا٘ساظٔ ٜؿىٗ ،اٍِٛي لُٗٝثٙسي ،اٍِٛي ٔؿىٗ ،ؾبظٔبٖ فًبيي ،تطاوٓ ؾبذتٕب٘ئ ٔٛ٘ ،هبِح ؾبذتٕب٘ي ،ضٚقٙبيي
ٛ٘ ٚض ٔٗبثط ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع تزبضي ،زضآٔس ذب٘ٛاض ( تٛاٖ ٔبِي) ،تزب٘ؽ ارتٕبٖي ،ثٗس ذب٘ٛاضٔ ،يعاٖ ٘يبظ ثٔ ٝؿىٗ  ٚوٕجٛز آٖ  ٚتٛرٝ
ث ٝا٘ؿبٖ (ا٘ؿبٖٔحٛضي) ثٖٛٙٝاٖ ٔتغيطٞبي تٓٙيٕي ث ٝزؾت آٔس٘س .ايٗ ٔتغيطٞب لبثُ اضتمبء ثٔ ٝتغيطٞبي تأحيطٌصاض  ٚيب زٚٚرٟي ٞؿتٙس.
٘ ٔٛثٗسي ٔتغيطٞبي قٙبؾبييقسٔ ،ٜتغيطٞبي تأحيطپصيط يب ٘تيزٔ ٝيثبقٙس .ربيٍب ٜايٗ ٔتغيطٞب زض ٕ٘ٛزاض ،رٛٙة قطلي پالٖ
تأحيطٌصاضي – تأحيطپصيطي ٔيثبقس .ايٗ ٔتغيطٞب زاضاي تأحيطٌصاضي ثؿيبض پبييٗ  ٚتأحيطپصيطي ثؿيبض ثبال ٞؿتٙس .زض پػٞٚف حبيط ٖٛأُ،
ضٚاثٍ ٕٞؿبيٍي ،ضاثُ ٝتٛز ٚ ٜفًب ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ازاضئ ،يب٘ٝضٚي ٔ ٚىبٖيبثي زفٗ ظثبِ ٝثٖٛٙٝاٖ ٔتغيطٞبي تأحيطپصيط يب ٘تيز ٝثٝ
زؾت آٔس٘س.
آذطيٗ ٔتغيطٞبي قٙبؾبييقس ٜزض ٌطاف تأحيطٌصاضي  ٚتأحيطپصيطي ٖٛأُ ٔٛضزثطضؾئ ،تغيطٞبي ٔؿتمُ ٔيثبقٙس؛ ايٗ ٔتغيطٞب زاضاي
ٔيعاٖ تأحيطٌصاضي  ٚتأحيطپصيطي پبييٙي ٞؿتٙس و ٝزض لؿٕت رٛٙة غطثي نفح ٝپطاوٙسٌي ٔتغيطٞب لطاضٌطفتٝا٘س .زض ايٗ پػٞٚف،
ٔتغيطٞبي :احتطاْ ث ٝحمٛق زيٍطاٖ ،احتطاْ ث ٝحمٛق ذب٘ٛاز ،ٜفبنّٔ ٝحُ ؾى٘ٛت تب ٔحُ وبض ،تأٔيٗ اقتغبَ ؾبوٙيٗ  ٚتٛر ٝث ٝقطايٍ
الّيٕي ثٖٛٙٝاٖ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ قٙبؾبيي قس٘س ايٗ ٔتغيطٞب ٞيچٌٚ ٝ٘ٛاوٙكي زض زيٍط ٔتغيطٞب ايزبز ٕ٘يوٙٙس.
چٍٍ٘ٛي ٘ ٚح ٜٛضٚاثٍ ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿتميٓ ٞطوساْ اظ ٔتغيطٞبي قٙبؾبييقس ٜزض ٘طْافعاض ٔيه ٔه ،زض پٙذ پٛقف 5 :زضنس25 ،
زضنس 50 ،زضنس 75 ،زضنس  100 ٚزضنس ٔٛضز تحّيُ لطاض ٌطفتٙسٞ .طوساْ اظ ايٗ پٛقفٞب ،ضٚاثٍ يٗيفٔ ،يب٘ ٚ ٝلٛي ثيٗ ٔتغيطٞب ضا
٘كبٖ ٔيزٞس .چ ٖٛپٛقف  100زضنس تٕبٔي تأحيطات ٔتغيطٞب ضا اظ ثؿيبض لٛي تب ثؿيبض يٗيف ٘كبٖ ٔيزٞس ،زض ايٗ لؿٕت ٌطاف
احطٌصاضي ٖٛأُ ثب پٛقف  100زضنس ٘كبٖ زازٔ ٜيقٛز (قىُ . )5

ضکل ( :)5گزاف چزخِ اثزگذاری هستقین با پَضص  122درصد
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ٌطاف احطٌصاضي ٘كبٖزٙٞسٜي ضٚاثٍ ثيٗ ٔتغيطٞب  ٚچٍٍ٘ٛي احطٌصاضي آٖٞب ثط يىسيٍط اؾت .ايٗ ٌطاف زض لبِت ذُ ٌٛلطٔع  ٚآثي
٘كبٖ زازٔ ٜيقٛز .زض ايٗ ٌطاف ا٘ساظٌٜيطي تأحيطات ثؿيبض يٗيف 1،تأحيطات يٗيف 2،تأحيطات ٔتٛؾٍ (ٔيب٘ 3،)ٝتأحيطات ٘ؿجتبً لٛيٚ 4
تأحيطات ثؿيبض لٛيٚ 5رٛز زاضز .زضٚالٕ ،ذُ ٌٛلطٔع ٘كبٖزٙٞس ٜاحطٌصاضي قسيس ٖٛأُ ثط ٕٞسيٍط اؾت  ٚذُ ٌٛآثي ،ثب تفبٚت زض
يربٔت ،ضٚاثٍ ٔتٛؾٍ تب يٗيف ضا ٘كبٖ ٔيزٞس.
زض ٔطحّ ٝثٗسي ثطاي اؾترطاد ٖٛأُ پيكطاٖ ،ث ٝربثزبيي ٕٞ ٚچٙيٗ ضتجٝثٙسي ٔتغيطٞبي ٔٛضز٘ٓط ثِ ٝحبِ تأحيطٌصاضي ٚ
تأحيطپصيطي (ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿتميٓ) پطزاذتٔ ٝيقٛز (رس.)5 َٚ
ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝثطاي ٔحبؾجبت احطٞبي غيطٔؿتميٓ ٘طْافعاض ٔبتطيؽ ضا چٙس ثبض ث ٝتٛاٖ ٔيضؾب٘س ،رٕٕ احطٌصاضي  ٚاحطپصيطيٞبي
غيطٔؿتميٓ اٖساز چٙسضلٕي زضٔيآيس ٔ ٚمبيؿ ٝآٖ ثب احطٞبي ٔؿتميٓ زقٛاض ٔيقٛز .ثطاي ضفٕ ايٗ ٔكىُ ٘طْافعاض ،رس َٚؾٖٛ ٟٓأُ ثط
اؾبؼ احطٞبي ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿتميٓ ضا زض ٔميبؼ ٞ 10عاض اضائٔ ٝيزٞس .ثط ايٗ اؾبؼٔ ،زٕ ٔٛاحطٌصاضي  ٚاحطپصيطيٞب ٞ 10عاض
ٔحبؾجٝقس ٚ ٜؾٞ ٟٓطوساْ اظ ٖٛأُ اظ ايٗ ٖسز ٘كبٖزٙٞس ٜؾ ٟٓآٖ اظ وُ ؾيؿتٓ اؾت.
جدٍل ( :)5رتبِبٌدی عَاهل هؤثز بز تأهیي هسکي گزٍُّای کندرآهد ضْز تبزیش
غیزهستقین

هستقین
ضتجٝ

ٔتغيط
ؾطا٘ ٝاٖتجبضات ٖٕطا٘ي (اٖتجبضات ٖٕطا٘ي زِٚت زض ثرف
ٔؿىٗ)

406

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِ ٚ ٝحٛازث َجيٗي
ليٕت ٔؿىٗ
ويفيت فًبي قٟطي
ٔيعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ  ٚرٙبيت قٟطي
٘حٔ ٜٛىبٖيبثي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع آٔٛظقي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞي  ٚتفطيحي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ثٟساقتي  ٚزضٔب٘ي
فًبي ؾجع قٟطي
ويفيت َطاحي  ٚؾبذت
زؾتطؾي ث ٝحُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛي
ٞعي ٝٙظيطؾبذتٞبي قٟطي
زؾتطؾي ث ٝآة ،ثطقٌ ،بظ ،تّفٗ ،فبيالة
تطاوٓ ٔؿى٘ٛي
ٞعي ٝٙؾبذت
ا٘ساظٔ ٜؿىٗ
تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي
زضآٔس ذب٘ٛاض ( تٛاٖ ٔبِي)
أىب٘بت پيبزٜضٚي
٘ٔ ٔٛهبِح ؾبذتٕب٘ي

370
370
362
359
352
352
348
348
341
334
334
316
312
309
309
251
244
244
237
233

1

تأحيطٌصاضي

ٔتغيط

تأحيطٌصاضي

ؾطا٘ ٝاٖتجبضات ٖٕطا٘ي (اٖتجبضات ٖٕطا٘ي
زِٚت زض ثرف ٔؿىٗ)

407

أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِ ٚ ٝحٛازث َجيٗي
ليٕت ٔؿىٗ
ويفيت فًبي قٟطي
ٔيعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ  ٚرٙبيت قٟطي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع آٔٛظقي
٘حٔ ٜٛىبٖيبثي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞي  ٚتفطيحي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ثٟساقتي  ٚزضٔب٘ي
فًبي ؾجع قٟطي
زؾتطؾي ث ٝحُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛي
ويفيت َطاحي  ٚؾبذت
ٞعي ٝٙظيطؾبذتٞبي قٟطي
ٞعي ٝٙؾبذت
تطاوٓ ٔؿى٘ٛي
زؾتطؾي ث ٝآة ،ثطقٌ ،بظ ،تّفٗ ،فبيالة
ا٘ساظٔ ٜؿىٗ
تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي
زضآٔس ذب٘ٛاض ( تٛاٖ ٔبِي)
أىب٘بت پيبزٜضٚي
٘ٔ ٔٛهبِح ؾبذتٕب٘ي

373
369
359
358
346
346
341
341
339
335
333
314
313
310
308
252
246
246
237
235

. Weakest Influences
. Weak Influences
. Moderate Influences
. Relatively Strong Influences
. Strongest Influences

1
2
3
4
5
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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تٛر ٝث ٝا٘ؿبٖ (ا٘ؿبٖٔحٛضي)
ٔيعاٖ ٘يبظ ثٔ ٝؿىٗ  ٚوٕجٛز آٖ
ضٚقٙبيي ٛ٘ ٚض ٔٗبثط
تزب٘ؽ ارتٕبٖي
ثٗس ذب٘ٛاض
اٍِٛي لُٗٝثٙسي
اٍِٛي ٔؿىٗ
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع تزبضي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ازاضي
ؾبظٔبٖ فًبيي
٘حٔ ٜٛىبٖيبثي
احتطاْ ث ٝحمٛق زيٍطاٖ
ضٚاثٍ ٕٞؿبيٍي
ضاثُ ٝتٛز ٚ ٜفًب
فبنّٔ ٝحُ ؾى٘ٛت تب ٔحُ وبض
ٔيب٘ٝضٚي
تأٔيٗ اقتغبَ ؾبوٙبٖ
تٛر ٝث ٝقطايٍ الّيٕي
احتطاْ ث ٝحمٛق ذب٘ٛازٜ

233
229
226
222
222
208
204
204
201
197
190
179
143
140
140
111
82
75
46

تٛر ٝث ٝا٘ؿبٖ (ا٘ؿبٖٔحٛضي)
ٔيعاٖ ٘يبظ ثٔ ٝؿىٗ  ٚوٕجٛز آٖ
ضٚقٙبيي ٛ٘ ٚض ٔٗبثط
ثٗس ذب٘ٛاض
تزب٘ؽ ارتٕبٖي
اٍِٛي لُٗٝثٙسي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع تزبضي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ازاضي
اٍِٛي ٔؿىٗ
ؾبظٔبٖ فًبيي
٘حٔ ٜٛىبٖيبثي
احتطاْ ث ٝحمٛق زيٍطاٖ
ضٚاثٍ ٕٞؿبيٍي
ضاثُ ٝتٛز ٚ ٜفًب
فبنّٔ ٝحُ ؾى٘ٛت تب ٔحُ وبض
ٔيب٘ٝضٚي
تأٔيٗ اقتغبَ ؾبوٙبٖ
تٛر ٝث ٝقطايٍ الّيٕي
احتطاْ ث ٝحمٛق ذب٘ٛازٜ

233
227
222
221
221
212
208
205
202
201
189
183
145
141
141
113
92
77
41

بحث ٍ بزرسی

ثط اؾبؼ ضتج ٝثٝزؾتآٔس ٜاظ ٖٛأُ وّيسي ،تٗساز ٖ 16بُٔ ثٖٛٙٝاٖ پيكطاٖ زض ثط٘بٔٝضيعي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟط
تجطيع قٙبؾبيي قس٘س .ايٗ پيكطاٖٞب ث ٝتطتيت إٞيت ٖجبضتا٘س اظ :ؾطا٘ ٝاٖتجبضات ٖٕطا٘ي (اٖتجبضات ٖٕطا٘ي زِٚت زض ثرف ٔؿىٗ)،
أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِ ٚ ٝحٛازث َجيٗي ،ليٕت ٔؿىٗ ،ويفيت فًبي قٟطئ ،يعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ  ٚرٙبيت قٟطي٘ ،حٔ ٜٛىبٖيبثي
زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع آٔٛظقي ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞي  ٚتفطيحي ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ثٟساقتي  ٚزضٔب٘ي ،فًبي ؾجع قٟطي ،ويفيت
َطاحي  ٚؾبذت ،زؾتطؾي ث ٝحُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛيٞ ،عي ٝٙظيطؾبذتٞبي قٟطي ،زؾتطؾي ث ٝآة ،ثطقٌ ،بظ ،تّفٗ ،فبيالة ،تطاوٓ
ٔؿى٘ٛي ٞ ٚعي ٝٙؾبذت.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض پيكي ٝٙپػٞٚف ُٔ ٓٞطح قس ،زض پػٞٚف آضقيٗ  ٚؾطٚض ( ،)1396ظيبضي ٕٞ ٚىبضٖ ( ٚ )1396ق ًٙيبح ()2016
ؾيبؾتٞبي ثرف زِٚتي زض ظٔي ٝٙتأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚزض تٕبٔي ايٗ پػٞٚفٞب ٘يع
حٕبيت زِٚت اظ الكبض وٓزضآٔس زض زؾتطؾي ثٔ ٝؿىٗ ٔٙبؾت ٔٛضز تبويس لطاض ٌطفت ٝاؾت .زض ايٗ پػٞٚف ٘يع ؾطا٘ ٚ ٝاٖتجبضات ٖٕطا٘ي
(اٖتجبضات ٖٕطا٘ي زِٚت زض ثرف ٔؿىٗ) ثب وؿت ثبالتطيٗ أتيبظ ثٖٛٙ ٝاٖ ٕٟٔتطيٗ پيكطاٖ زض تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٞ ٜٚبي وٓزضآٔس قٟط
تجطيع ُٔطح قس ٜاؾت.
زض پػٞٚف الثيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)2014قبذم أٙيت ثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ  14قبذم ّٖٕىطزي ٔؿىٗ اضظاٖليٕت ٔٗطفي قس ٜاؾت.
زض ايٗ پػٞٚف ٘يع أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِ ٚ ٝحٛازث َجيٗي ٕٞ ٚچٙيٗ ٔيعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ  ٚرٙبيت قٟطي ث ٝتطتيت ثب وؿت ضتجٝ
ز ٚ ْٚپٙزٓ ثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ پيكطاٖ ٞبي وّيسي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٞ ٜٚبي وٓزضآٔس زض ٔحسٚزٛٔ ٜضز ُٔبِٗ ٝث ٝزؾت آٔس ٜا٘سٕٞ .چٙيٗ
ٖٛأُ زؾتطؾي ث ٝحُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛي ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع آٔٛظقي ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ثٟساقتي  ٚزضٔب٘ي ثٖٛٙ ٝاٖ ٖٛأُ پيكطاٖ ثٝ
زؾت آٔس ٜا٘س و ٝزض پػٞٚف الثيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ ٘يع زليمب ايٗ قبذمٞب ثٖٛٙ ٝاٖ قبذم ٔؿىٗ اضظاٖ ليٕت ٖٛٙاٖ قس ٜا٘س .زؾتطؾي
ث ٝآة ،ثطقٌ ،بظ ،تّفٗ ،فبيالة ٘يع و ٝرع قبذم ٞبي ويفيت ٔؿىٗ قٙبذتٔ ٝيق٘ٛس  ٓٞضاؾتب ثب پػٞٚف الثيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ
پيؿطاٖ ث ٝزؾت آٔسٜا٘سٖ .بُٔ تطاوٓ ٔؿى٘ٛي ٘يع ثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ پيكطاٖ ٞبي وّيسي ٔٛحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض
قٟط تجطيع  ٓٞضاؾتب ثب پػٞٚف لطثب٘ي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1399ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .زض ٚالٕ ثب ٔمبيؿ ٝتُجيمي پػٞٚف حبيط ثب ؾبيط پػٞٚف-

قٙبؾبيي  ٚتحّيُ پيكطاٖٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تبٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع
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ٞبي ا٘زبْ قس ٜزض ايٗ ظٔئ ٝٙيتٛاٖ ٌفت و ٝزضر ٝإٞيت ٖٛأُ ٔٛحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ّٖيطغٓ اقتطاوبت ثؿيبض زض
رٛإٔ ٔرتّف ثب تٛر ٝث ٝقطايٍ ٔرتّف ٔيتٛا٘س ٔتفبٚت ثبقس.
زض ثؿيبضي اظ قٟطٞبي ثعضي ايطاٖ اظرّٕ ٝقٟط تجطيع ،تأٔيٗ ٔؿىٗ ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي تجسيُ ث ٝيىي اظ ثعضيتطيٗ
چبِفٞب قس ٜاؾت ،أب زض ظٔبٖ حبيط زض فطايٙس تٟيَ ٝطحٞبي تٛؾٗ ٝقٟطي ثٚٝيػَ ٜطح ربٕٔ اظ ؾٛي ٔسيطاٖ  ٚثط٘بٔٝضيعاٖ قٟطي
ايطاٖ تٛر ٝچٙسا٘ي ث ٝضاٞجطزٞبي وبضآٔس تأٔيٗ ٔؿىٗ ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ٕ٘يقٛز .وٓزضآٔسٞب زض َطحٞبي قٟطي  ٚثط٘بٔٞٝبي
ٔؿىٗ زض ايطاٖ ،وطاضاً  ٚثٌٝ٘ٛٝاي قٍفتآٚض ،قٟط٘ٚس ثٝحؿبة ٘يبٔسٜا٘س؛ يٗٙي ربيي زض ثط٘بٔٝضيعي ضؾٕي ثطاي آٖٞب زض ٘ٓط ٌطفتٝ
٘كس ٜاؾت .زضحبِيؤ ٝؿىٗ زض ظٔط ٜاؾبؾيتطيٗ  ٚحؿبؼتطيٗ ثرفٞب زض ثط٘بٔٝضيعي تٛؾٗ ٝالتهبزي  ٚارتٕبٖي اؾت  ٚتأٔيٗ
ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ثبيؿتي يىي اظ اٞساف انّي زض ثط٘بٔٞٝبي ٔؿىٗ ايطاٖ ثبقس .ثٙبثطايٗ يطٚضت تغييط زض ضٚيىطزٞبي ؾٙتي
قٟطي  ٚاتربش ضٚيىطزٞبي رسيس  ٚوبضآٔس اظرّٕ ٝضٚيىطز آيٙسٜپػٞٚي ،ثطاي تغييط ض٘ٚس و٘ٛٙي
زض قٟطٞبي ايطاٖ ،ثيف اظ ٞطظٔب٘ي ٔكبٞسٔ ٜيقٛز  ٚالظْ اؾت ؤ ٝسيطيت قٟطٞب اظايٗ ضٚيىطز رسيس  ٚوبضآٔس ثط٘بٔٝضيعي قٟطي
ثيكتط اؾتمجبَ وٙٙس و ٝزض نٛضت تحمك ايٗ ٔمٔ ِٝٛيتٛاٖ چكٓا٘ساظ ضٚقٙي ثطاي قٟطٞبي ايطاٖ ثٚٝيػ ٜزض ثرف ٔؿىٗ تهٛض وطز .زض
ؾى٘ٛتٍبٜٞبي فميط٘كيٗ قٟط تجطيع ثيف اظ ٞ 400عاض ٘فط ظ٘سٌي ٔيوٙٙس و ٝزض چٟبض پ ٟٝٙانّي قٟط تٛظيٕ يبفتٝا٘س .ؾيٕبي ٘بُّٔٛة،
پبييٗ ثٛزٖ ؾُح ثٟساقت ٖٕٔٛي  ٚؾالٔتي ،فمساٖ قغُ ضؾٕي  ٚزضآٔس وبفيٚ ،رٛز ذطزٜفطًٞٙٞبي ذبل ٔٙبَك وٛچه ،تطاوٓ
رٕٗي ،فمساٖ يب وٓ ثٛزٖ أىب٘بت آٔٛظقي  ٚضفبٞي  ٚپبييٗ ثٛزٖ ؾُح ؾٛاز  ٚتحهيالت ،اٖتيبز ،پيبٔسٞبي فطٍٙٞئ ،ؿىٗ غيطلبثُ
إَيٙبٖ زض ثطاثط حٛازث َجيٗي پيبٔسٞبي ضٚاٖقٙبذتي ،تٛؾٗ ٝآحبض ٔٙفي ظيؿتٔحيُي ٖ ٚمت ٔب٘سٖ اظ تٛؾٗ ٝپبيساض ... ٚاظ ٔكىالت
ٖٕس ٜايٗ ؾى٘ٛتٍبٜٞبؾت .زض ثطذٛضز ثب ايٗ ٔكىالت ٘يع ضاٜحُٞبي ٔرتّفي اضائ ٚ ٝتزطثٝقس ٜاؾت ِٚي ٚيٗيت و٘ٛٙي٘ ،كبٍ٘ط
٘بوبضآٔس ثٛزٖ ضاٞىبضٞبي زض پيف ٌطفتٝقس ٜچٙس زٌ ٝٞصقت ٝاؾت .ثٙبثطايٗ تٛرٚ ٝيػ ٚ ٜاؾبؾي ث ٝپيكطاٖٞبي وّيسي ثٝزؾتآٔس ٜزض
ايٗ پػٞٚف  ٚثط٘بٔٝضيعي ثب ضٚيىطز رسيس آيٙسٜپػٞٚي ٔيتٛا٘س زض ضفٕ ايٗ ٔكىالت  ٚتأٔيٗ ٔؿىٗ ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي
ٔحسٚزٛٔ ٜضزُٔبِٗ ٝثؿيبض ٔفيس ٚالٕ ٌطزز.
ًتیجِگیزی

ثَٛٝضوّي أطٚظ ٜضقس رٕٗيت  ٚافعايف ٟٔبرطت ث ٝقٟطٞبٙٔ ،زط ث ٝتٛؾٗ ٝغيطلبثُوٙتطَ ٘ٛاحي قٟطي ،ذّك ؾى٘ٛتٍبٜٞبي رسيس،
وبٞف ؾُح ضفب ٜا٘ؿب٘ي ،ؾبذتٚؾبظٞبي ثس ٖٚثط٘بٔ٘ ،ٝيُ ث ٝح٘ٝٔٛكيٙي ،وٕجٛز ٔؿىٗ ثٚٝيػ ٜثطاي الكبض وٓزضآٔس  ٚثطٚظ ٔكىالت
فطاٚاٖ ثطاي ٔسيطاٖ ٔرتّف قٟطي ثٚٝيػ ٜزض وكٛضٞبي رٟبٖ ؾ ْٛقس ٜاؾت .ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝزض حبَ حبيط ٔؿبئُ فٛق ثٕٞ ٝطا ٜضوٛز
قٟطي زض ٘مُ ٝحمُ ٍ٘طا٘يٞبي ثط٘بٔٝضيعاٖ قٟطي لطاضٌطفت ٝاؾت.
ٞطچٙس اظيهَطف قٟطٞب ٘مف وّيسي زض تٛؾٗ ٝالتهبزي  ٚارتٕبٖي وكٛضٞب زاقتٖ ٚ ٝبّٔي تٗييٗوٙٙس ٜزض ٚيٗيت التهبزي آيٙسٜ
آٖٞب ث ٝقٕبض ٔيآيٙس ِٚي اظ َطف زيٍط پيچيسٌي ؾيؿتٓٞبي قٟطي ٘ ٚبوبضآٔسي ضٚـٞبي ؾٙتي رٟت پبؾرٍٛيي ث٘ ٝيبظٞب ٚ
ٔكىالت چٙسثٗسي ٔٛرٛز ،ثبٖج قس ٜثؿيبضي اظ قٟطٞب ثٚٝيػ ٜزض وكٛضٞبي زضحبَتٛؾٗ ،ٝثس ٖٚزاقتٗ ثط٘بٔ ٝنحيحٕٝٞ ،رب٘جٚ ٝ
زٚضٍ٘ط زض قطايٍ ٘بثؿبٔب٘ي لطاضٌطفت ٚ ٝثب ٌؿتطـ فمط ٘ ٚبپبيساضي  ٚآيٙسٜاي ٘بّٔٗٛٔ ْٛارٌ ٝطز٘س .ثَٛٝضيوٞ ٝبَ ٚايفط ،ثَ ٝطح ايٗ
ؾؤاَ ٔيپطزاظ٘س و ٝآيب زض قٟطٞبي رٟبٖ ؾٔ ْٛيتٛاٖ ث ٝضٞيبفتٞبيي زض ثط٘بٔٝضيعي قٟطي زؾتيبفت و ٝاظ َطيك آٖ أيس ث ٝثٟجٛز
قطايٍ ظ٘سٌي زاقت؟ ثٙبثطايٗ ٔيتٛاٖ ٖٛٙاٖ وطز و ٝزض رٟت وبٞف تجٗبت ٔٙفي تٛؾٗ ٝقٟط٘كيٙي ،قٟطٞبي وكٛضٞبي رٟبٖ ؾْٛ
ثؿيبض ثيكتط اظ قٟطٞبي وكٛضٞبي پيكطفت ٝث ٝضٞيبفتٞبي رسيس زض حٛظُٔ ٜبِٗبت قٟطي ٘يبظ زاض٘س چطاو ٝايٗ قٟطٞب ثيكتط اظ ٕٞتبيبٖ
ذٛز زض رٟبٖ پيكطفت ٝاظ تٙبلى  ٚپبضازٚوؽٞبي ٔٛرٛز ض٘ذ ٔيثط٘س.
زض وكٛض ايطاٖ ٘يع ،تحٛالت رٕٗيتي  ٚضقس ٌ ٚؿتطـ قٟطٞب زض ؾ ٝزٌ ٝٞصقت ٝؾجت قس ٜتب ثط اؾبؼ ؾطقٕبضي وكٛض زض ؾبَ
 ،1395اظ ٔزٕ٘ 79926270 ٔٛفط رٕٗيت وكٛض٘ 59146847 ،فط رٕٗيت زض ٘مبٌ قٟطي وكٛض ؾىٙي ٌعيسٜا٘س .زض ايٗ ٔيبٖ ثبظاض
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ٔؿىٗ ثٖٛٙٝاٖ يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ثبظاضٞبي قٟطي ،اظ ايٗ تغييطات رٕٗيتي ٔتأحط قس ٜاؾت؛ ضقس ضٚظافع ٖٚرٕٗيت قٟطي ،ؾجت قس ٜتب
٘يبظ ثٔ ٝؿىٗ زض ؾبَٞبي ٌصقت ٝض ٚث ٝفع٘ٚي ٟ٘بز ٚ ٜاظ َطفي ثّٖ ٝت ايٙىٖٛ ٝأُ ٔ ٚتغيطٞبي ظيبزي زض ثرف ٔؿىٗ زذيُ ٞؿتٙس،
ثب  ٕٝٞالسأبت ٔخجت ٔ ٚؤحط ثط٘بٔٞٝب  ٚلٛا٘يٗ ٛٙٞظ ٚيٗيت ٔؿىٗ ثٚٝيػٔ ٜؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ثب وكٛضٞبي پيكطفت ٝفبنّ ٝزاضز.
ٔكىُ ٔؿىٗ زض قٟط تجطيع ٔب٘ٙس تٕبٔي قٟطٞب تب ا٘ساظ ٜظيبزي زض ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ٔتٕطوعقس ٜاؾت ،أب ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝثيبٖ قس
ايٗ ٌطٜٞٚب ث ٝزِيُ تٛظيٕ ٘بثطاثط حطٚت  ٚثٝضغٓ تالـٞبي زائٓ زِٚت ثط وبٞف فبنّ ٚ ٝاذتالف َجمبتي ٔ ٚحطٔٚيت ارتٕبٖي ٚ
ثطلطاضي ٖساِتٛٙٞ ،ظ اوخطيت ثعضٌي ضا زض وكٛض تكىيُ ٔيزٙٞسِ ،صا زؾتيبثي ايٗ الكبض ثٔ ٝؿىٗ ثٝنٛضت ٔؿئّٝاي حيبتي زضآٔسٜ
اؾت .زض ايٗ ضاؾتب ؾيبؾتٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبي ٔتفبٚتي ثطاي ثٟجٛز ٚيٗيت ٔحيُي  ٚؾطپٙب ٜايٗ ٌطٜٞٚب تسٚيٗ  ٚارطا قس ٜاؾت .ثب ايٗ
 ٕٝٞثٓ٘ ٝط ٔي ضؾس ؾيبؾتٞبي اتربش قس ٜاظ ؾٛي زِٚت ٞب زض زٚضٞ ٜبي ٔرتّف ث ٝزِيُ ٖسْ ثطذٛضزاضي اظ ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػيه ٘ٝ
تٟٙب تٛفيك چٙسا٘ي زض ضفٕ ٘يبظ ٔؿىٗ زض وكٛض ٘ساقت ،ٝثّىٛٔ ٝرت ثطٚظ ٔكىالتي زض ظٔي ٝٙالتهبزي  ٚارتٕبٖي ٘يع قس ٜاؾت و ٝاظ آٖ
رّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝؾٛزاٌطي ظٔيٗ اقبض ٜوطز.
٘رؿتيٗ ؾبَ ٞبي ا٘مالة  ٚزٚض ٜر ،)1368-1357( ًٙقبُٔ ؾيبؾتٞبي حٕبيتي  ٚاُٖبي يبضا٘ٞ ٝبي ٔؿتميٓ  ٚتٕطوع ثط
قطايٍ رٍٙي ثٛز ٜاؾت و ٝاظ ٔ ٟٓتطيٗ السأبت ٔي تٛاٖ ثٖ ٝطي ٝتؿٟيالت ذطيس ٔؿىٗٔ ،هبِح حٛاِٝاي  ٚاضظاٖ ليٕت ٘ ٚيع تٛرٝ
ثٚ ٝاٌصاضي اضايي ٔؿى٘ٛي زض ٔميبؼ ٚؾيٕ اقبضٕٛ٘ ٜز و ٝثّٖ ٝت تٕطوع ثط ٔؿبِ ٝرٔ ٚ ًٙكىالت اتمتهبزي ٘بقي اظ آٖ ثٔ ٝمِٝٛ
ٔؿىٗ تٛرٟي ا٘سوي ٌطزيس .زض زِٚت ؾبظ٘سٌي ( ،)1368-1376تمٛيت ثبظاض آظاز  ٚتٛؾٗ ٝقٟطٞبي رسيس اظرّٕ ٝؾيبؾتٞبي ٔس٘ٓط
ثٛز و ٝالسأبتي اظرّٕ ٝاُٖبي تؿٟيالت ذطيس  ٚؾبذت  ٚحٕبيت اظ ا٘ج ٜٛؾبظاٖ ،تٛر ٝث ٝالتهبز ثبظاض آظاز  ٚتمٛيت تمبيبي ؾطٔبي ٝاي
ٔؿىٗ ٔس٘ٓط ثٛز .زض زٚض ٜانالحبت ( ،)1384-1376ا ٓٞؾيبؾتٞبي ٔٛضز تٛر ٝزض ٔمٔ ِٝٛؿىٗ زض تسا ْٚتمٛيت ثبظاض آظاز ،تٛؾٗٝ
ٔؿىٗ اؾتيزبضي ،تٛر ٝث ٝثبفت فطؾٛزٔ ٚ ٜحسٚزيت ٔساذالت زِٚتي ثٛز ٜاؾت .اظ السأبت ايٗ زٚضاٖ ٔي تيٛاٖ ث ٝاُٖبي تؿٟيالت
ذطيس  ٚؾبذت  ٚحٕبيت اظ ا٘ج ٜٛؾبظاٖ ،تٛؾٗٔ ٝؿىٗ اربض ٜث ٝقطٌ تّٕيه  ٚاؾتيزبضي ،تبويس ثيط ثبظؾبظي ثبفت ٞبي فطؾٛز ٜقٟطي،
ضٚيىطز ّٖٕي ثٔ ٝؿىٗ  ٚاِعاْ ث ٝتٟيَ ٝطح ربٕٔ ٔؿىٗ  ٚوٓ تٛرٟي زِٚت ث ٝثرف ٔؿىٗ اقبض ٜوطز .زض زِٚت ٖساِت ٔحٛض
( ،)1392-1384ؾيبؾي قسٖ قسيس ٔؿىٗ ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت و ٝثٖٛ٘ ٝي ثط٘بٌٔ ٝطيعي زض التهبز ضا ث ٝز٘جبَ زاقت .ث ٝز٘جبَ آٖ
ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ ثبظاض آظاز ٔ ٚساذالت ٖٓيٓ زض التهبز نٛضت ٌطفت ؤ ٝي تٛاٖ ث ٝتٟيَ ٝط ربٕٔ ٔؿىٗ  ٚزض ٖيٗ حيبَ اؾتفبزٜ
ٌعيٙكي اظ آٖ ،افعايف ٘مسيٍٙي ثب ثي ثط٘بٍٔي التهبزي ثٚ ٝيٛغ ٜزض ز ٚؾبَ اثتساي ايٗ زِٚت ،تٕطوع ثيط اربض ٜثّٙسٔست ظٔيٗ ٚ
اُٖبي تؿٟيالت ؾبذتَ ،طح ثٍٙبٜٞبي ظٚزثبظزَ ٚ ٜطح تح َٛالتهبزي ،اقبضٕٛ٘ ٜز  .لبثُ شوط اؾت و ٝتب لجُ اظ ايٗ زٚضاٖ ثب تٛرٝ
ثٔ ٝساذّ ٕٝٞ ٝرب٘ج ٝزِٚت زض پطٚغٔ ٜؿىٗ ٟٔط زض ٔطاحّي چٔ ٖٛىبٖ يبثي ظٔيٗ ،تٗييٗ ٔبِىيت ،تٗييٗ اٍِٛي ؾبذت  ... ٚثرف
ٔؿىٗ ضا ٔيتٛاٖ زاضاي قطايٍ ثبظاض آظاز زا٘ؿت ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝثَٛٝض ٘ؿجي زض زٚض 30 ٜؾبِ ،ٝؾ ٟٓزِٚت زض تأٔيٗ ٔؿىٗ ثَٛٝض
ٔؿتميٓ اظ حسٚز  5زضنس ث ٝحسٚز  2زضنس وبٞف يبفت .أب قطايٍ و٘ٛٙي ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟط تجطيع ٘كبٖ ٔيزٞس ٞيچ وساْ
اظ ثط٘بٔٞٝب  ٚؾيبؾتٞبي ارطا قس ٜتب و٘ ٖٛٙتٛا٘ؿتٝا٘س زض حُ ايٗ ٔكىُ ٔٛفك ُٖٕ ٕ٘بيٙس .قطايٍ ٔؿىٗ زض ؾى٘ٛتٍبٜٞبي فميط٘كيٗ
قٟط تجطيع ،زچبض آؾيتٞبي وبِجسي  ٚارتٕبٖي ثؿيبضي اؾت ،اظ ؾٛي زيٍط ٖال ٜٚثط قىٌُيطي اؾىبٖ غيطضؾٕي زض حبقي ٝقٟط ،زض
ؾُح قٟط ٘يع ث ٝزِيُ زضآٔس ٔتفبٚت ؾبوٙيٗ  ٚثٗس ذب٘ٛاض ،تٛظيٕ ٘بٔتٗبزَ وبضثطيٞبي ٔؿى٘ٛي ث ٝچكٓ ٔيذٛضزٌ .طٜٞٚبي ارتٕبٖي
وٓزضآٔس زض ايٗ قٟطٕٛٞ ،اض ٜثطاي تٟئ ٝؿىٗ ثب ٔكىُ ضٚثٝض ٚثٛزٜا٘س؛ ٔتٛؾٍ ثٗس ذب٘ٛاض ،تطاوٓ زض ٚاحس ٔؿى٘ٛي ،فطؾٛزٌي
ؾبذتٕبٖٞب  ٚغيط ٜزض ٔىبٖٞبيي ظيبز ثٛز ٜو ٝايٗ ٌطٜٞٚب ؾبوٗ ٞؿتٙس  ٚثٙبثطايٗ ايٗ لكط چبضٜاي رع افتبزٖ زض چطذ ٝفمط ضا ٘ساض٘س.
ٔزٕ ٔٛايٗ ٖٛأُ ٘يع ث ٝتكسيس زضٓٞضيرتٍي فًبيي  ٚوبِجسي ايٗ قٟط ٔٙزط قس ٜاؾت .ثٕٞ ٝيٗ ّٖت ،يطٚضت زاضز ثٟٓٔ ٝتطيٗ
ٖٛأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع پطزاذت ،ٝچٍٍ٘ٛي تأحيطٌصاضي ٞط يه اظ ٖٛأُ ٔكرم ٌطزز تب زضٟ٘بيت
ثط٘بٔٝضيعيٞبي انِٛي ٙٔ ٚؿزٓ زض ايٗ ضاؾتب نٛضت پصيطز.

قٙبؾبيي  ٚتحّيُ پيكطاٖٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تبٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع
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زض ايٗ ضاؾتب پػٞٚف حبيط ثبٞسف تٗييٗ  ٚقٙبؾبيي ٖٛأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي تجطيع ثب ضٚيىطز آيٙس-ٜ
پػٞٚي نٛضت ٌطفت ٝاؾت .اظآ٘زبييو ٝزض ضاؾتبي قٙبؾبيي  ٚتٗييٗ پيكطاٖٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ايٗ ٌطٜٞٚبي زضآٔسي زض
ٔحسٚزٛٔ ٜضزُٔبِٗ ٝثب ضٚيىطز آيٙسٜپػٞٚي ٕٞچ ٖٛزيٍط ضٚيىطزٞب ٘يبظ ث ٝاثعاضٞبي ّٖٕي ُٙٔ ٚمي ٔيثبقس ،زض ايٗ پػٞٚف ٘طْافعاض
ٔيهٔه ،رٟت ا٘زبْ تحّيُ فٛق ا٘تربةقس ٜاؾت .ثسيٗنٛضت و ٝاثتسا ٖٛأُ ٔؤحط ثط تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع
ثب ز ٚضٚـ زِفي  ٚپٛيف ٔحيُي اؾترطاد ،ؾپؽ ٔتغيطٞب ٖٛ ٚأُ ثٝزؾتآٔس ٜزض لبِت  4ثٗس  ٚزض چبضچٛة پطؾكٙبٔ ٝزض اذتيبض
وبضقٙبؾبٖ ٔترهم زض ظٔئ ٝٙؿبئُ قٟطي لطاض زاز ٜقس٘ .تبيذ حبنُ اظ پطؾكٙبٔ ٝرٟت ا٘زبْ تحّيُٞبي ؾبذتبضي ٚاضز ٘طْافعاض
ٔيه ٔه قس.
ثط اؾبؼ ٘تبيذ ثٝزؾتآٔس ٜاظ تحّيُ ؾبذتبضي زض ٘طْافعاض ٔيهٔهٖ 16 ،بُٔ ثٖٛٙٝاٖ پيكطاٖٞبي وّيسي ثطاي تأٔيٗ ٔؿىٗ
ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ٔحسٚزٛٔ ٜضزُٔبِٗ ٝا٘تربة قس٘س.ايٗ پيكطاٖٞب ث ٝتطتيت قبُٔ :ؾطا٘ ٝاٖتجبضات ٖٕطا٘ي (اٖتجبضات ٖٕطا٘ي زِٚت زض
ثرف ٔؿىٗ) ،أٙيت زض ٔمبثُ ظِعِ ٚ ٝحٛازث َجيٗي ،ليٕت ٔؿىٗ ،ويفيت فًبي قٟطئ ،يعاٖ أٙيت زض ثطاثط رطْ  ٚرٙبيت قٟطي،
٘حٔ ٜٛىبٖيبثي ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع آٔٛظقي ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞي  ٚتفطيحي ،زؾتطؾي ثٔ ٝطاوع ثٟساقتي  ٚزضٔب٘ي ،فًبي ؾجع
قٟطي ،ويفيت َطاحي  ٚؾبذت ،زؾتطؾي ث ٝحُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛيٞ ،عي ٝٙظيطؾبذتٞبي قٟطي ،زؾتطؾي ث ٝآة ،ثطقٌ ،بظ ،تّفٗ،
فبيالة ،تطاوٓ ٔؿى٘ٛي ٞ ٚعي ٝٙؾبذت .ثٛز٘س.
ثب تٛر ٝث ٝپيكطاٖٞبي وّيسي ثٝزؾتآٔسٔ ،ٜيتٛاٖ اشٖبٖ وطز وٛٔ ٝفميت زض زؾتيبثي ث ٝاٞساف ٕٝٞرب٘ج ٝزض ايٗ ظٔيٚ ،ٝٙاثؿت ٝثٝ
تٗبُٔ ٔؿتٕط ثيٗ ٖٛأُ وّيسي  ٚثط٘بٔٝضيعي زليك ثطاي ايٗ پيكطاٖٞبؾت .ثٖٝجبضتزيٍط ،تٛر ٝوبفي اظ ؾٛي ثط٘بٔٝضيعاٖ ٔ ٚسيطاٖ
قٟطي ثٖٛ ٝأُ تأحيطٌصاض  ٚپيكطاٖ ٔ ٚس٘ٓط لطاض زازٖ ايٗ ٖٛأُ وّيسي  ٚضٚاثٍ ثيٗ آٖٞب ثؿتطٞبي الظْ ضا ثطاي تأٔيٗ ٔؿىٗ
ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟط تجطيع فطا ٓٞذٛاٞس ٕ٘ٛز.
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 ذّيّي ،احٕسٛ٘ ،ضاِٟيٞ ،ب٘ي ،ٝضقيسيٗ٘ ،يٕٕ ،ضحٕب٘ئ ،طيٓ ( ،)1393اضظيبثي ؾيبؾتٞبي ٔؿىٗ ٟٔط زض ايطاٖ  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبيي ثطاي
ثٟجٛز آٖ ،فهّٙبّٕٖٔ ٝي پػٞٚكي ُٔبِٗبت قٟطي.92-83 ،)13(4 ،
 ذٛة آيٙس ،ؾٗيس ( ،)1379ضٚـٞبي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضأس قٟطي زض ايطاٖٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ضزي قٟط تجطيع ،پبيب٘ٙبٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس،
زا٘كىس ّْٖٛ ٜا٘ؿب٘ي  ٚارتٕبٖي ،زا٘كٍب ٜتجطيع.
 ز ٜز ٜظاز ٜؾيالثي ،پطٚيٗ ( ،)1397ثط٘بٔٝضيعي تأٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس ثب ضٚيىطز آيٙسٜپػٞٚئُ ،بِٗٛٔ ٝضزي قٟط اضزثيُ،
ضؾبِ ٝزوتطيٌ ،ط ٜٚرغطافيب  ٚثط٘بٔ ٝضيعي قٟطي ،زا٘كىس ٜازثيبت  ّْٖٛ ٚا٘ؿب٘ي ،زا٘كٍبٔ ٜحمك اضزثيّي.
 ضفيٗئ ،ي ،)1364( ٛٙخاًِساسی در جْاى سَم (تطرٕٚ ،)ٝظاضت ثط٘بٔ ٚ ٝثٛزرٝ
 ظيبضي ،ؾٕي ،ٝفطٛٞزي ،ضحٕت اهلل ،پٛضاحٕس ،احٕس ،حبتٕي ٘ػاز ،حؿيٗ ( ،)1396اٍِٛي تبٔيٗ ٔؿىٗ ٌطٞ ٜٚبي وٓزضآٔس (ُٔبِٗٛٔ ٝضزي:
قٟط وطد) ،پػٞٚفٞبي رغطافيبي ا٘ؿب٘ي.883-869 ،)4(49 ،
 ظيبضي ،وطأتاهلل ،پطٞيع ،فطٞبزٟٔ ،س٘ػاز ،حبفّ ،اقتطي ،حبفّ ( ،)1389اضظيبثي ٔؿىٗ ٌطٜٞٚبي زضآٔسي  ٚاضائ ٝثط٘بٔ ٝتأٔيٗ ٔؿىٗ
الكبض وٓزضآٔسٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ضزي :اؾتبٖ ِطؾتبٖ ،پػٞٚفٞبي رغطافيبي ا٘ؿب٘ي.21-1 ،)74(42 ،

قٙبؾبيي  ٚتحّيُ پيكطاٖٞبي وّيسي ٔؤحط ثط تبٔيٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطاي ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس زض قٟط تجطيع
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 ظيبضي ،وطأتاِ ،)1385( ٝؾيبؾت ٔؿىٗ اضظاٖليٕتٔ ،زٕٔ ٖٝٛمبالت زٔٚيٗ ؾٕيٙبض تٛؾٗٔ ٝؿىٗ زض ايطاٖ ،رّس  ،1ؾبظٔبٖ ّٔي ظٔيٗ
ٔ ٚؿىٗٚ ،ظاضت ٔؿىٗ  ٚقٟطؾبظي ،تٟطاٖ
 ؾٗيس٘يب ،احٕس ( ،)1378وتبة ؾجع ضإٙٞبي قٟطزاضيٞبٓ٘ ،بْ ٔطاوع قٟطي ،فًبٞبي ٔؿى٘ٛي ،رّس چٟبضْٚ ،ظاضت وكٛضٔ ،طوع ُٔبِٗبت
ثط٘بٔٝضيعي قٟطي ،تٟطاٖ.
 قٛاي ،فطا٘ؿٛا ( ،)1375قٟطؾبظي تريالت ٚ ٚالٗيبت ،تطرٕ ٝؾيس ٔحؿٗ حجيجي ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،تٟطاٖ.
 نبثطي،فط ،ضؾتٓ ،رٍٙي ،حؿيٗ ،)1396( ،ثطضؾي قبذمٞبي اٍِٛي ٔؿىٗ ٔٙبؾت اظ ٔٓٙط ؾبوٙيٗ ٌطٜٞٚبي حبقي٘ٝكيٗ قٟط ٔكٟس،
٘كطي ٝتحميمبت وبضثطزي ّٖ ْٛرغطافيبيي.157-139 ،)46(17 ،
 نطافيٓٔ ،فط ( ،)1381ث ٝؾٛي ٘ٓطي ٝاي ثطاي ؾبٔب٘سٞي اؾىبٖ غيطضؾٕي  -اظ حبقي٘ ٝكيٙي تب ٔتٗ قٟط٘كيٙيٞ ،فت قٟط-5 ،)8(1 ،
.11
ٖ بثسيٙي ،انغط ( ،)1393اضظيبثي ؾيبؾتٞبي زِٚتي تأٔيٗ ٔؿىٗ زض اضتجبٌ ثب اؾتُبٖت ٔبِي ذب٘ٛاضٞبي وٓزضآٔس قٟطي زض ايطاٖ (ُٔبِٗٝ
ٔٛضزي :قٟط اضٔٚي ،)ٝضؾبِ ٝزوتطاي ترههي ،زا٘كىس ٜرغطافيب ،زا٘كٍب ٜتجطيع.
ٖ يؿي ظاز ،ٜاثطاٞيٓ ،نيسئ ،هُفي ( ،)1391تحّيّي ثط اؾىبٖ غيطضؾٕي  ٚتٗييٗ يطيت تأحيط ٖبُٔٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ تحّيُ ٔؿيط؛
ٔٛضز قٙبؾي :قبَطآثبز وطٔب٘كب٘ ،ٜكطي ٝرغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي.22-1 ،)41(16 ،
 لطثب٘ي ،ضؾ ،َٛضٚؾتبيي ،قٟطيٛض ،وطٔي ،ؾ٘ٛيب ( ،)1399آيٙسٜپػٞٚي ٖٛأُ ٔٛحط ثط قبذمٞبي وٕي  ٚويفي ٔؿىٗ زض وال٘كٟط تجطيع
ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚيىطز ؾٙبضيٛ٘ٛيؿي ٔ ٚبتطيؽ تبحيطات ٔتمبَٕ٘ ،كطي ٝرغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي،
ٌ يّجطت ،آٌِٗ ،بٍِط ،غٚظف ( ،)1375ضْزّا ،فقز ٍ تَسعِ ضْزًطیٌی در کطَرّای درحالتَسعِ ،تطرٕ ٝپطٚيع وطيٕي ٘بنطي،
ا٘تكبضات قٟطزاضي تٟطاٖ.
ٔ حٕسي ز ٜچكٕ ،ٝپػٔبٖ ( ،)1397اضظيبثي ؾيبؾتٞبي زِٚتي تأٔيٗ ٔؿىٗ زض ٔٛضز ٌطٜٞٚبي وٓزضآٔس قٟطي ،فهّٙبٔ ٝرغطافيب،)2(8 ،
.295-281

ٟٙٔ سؾيٗ ٔكبٚض آة ا٘سيكبٖ (َ ،)1388طح ربٕٔ ٔؿىٗ اؾتبٖ آشضثبيزبٖغطثي ،ؾبظٔبٖ ٔؿىٗ  ٚقٟطؾبظي اؾتبٖ آشضثبيزبٖ غطثي.
ٗ٘ يٕي ،وئٛطث ( ،)1394آيٙسٜپػٞٚي ثط٘بٔٝضيعي  ٚتٛؾٗٔ ٝؿىٗ قٟطي ثب تأويس ثط ٔؿىٗ غيطضؾٕي ُٔبِٗٛٔ ٝضزئ :ؿبوٗ غيطضؾٕي
قٟط ؾٙٙسد ،پبيب٘ٙبٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس ،زا٘كىس ٜرغطافيب ،زا٘كٍب ٜتجطيع.

٘ يىٛؾطقت٘ ،بنط ( ،)1374ضإٙٞبي تأٔيٗ ٔبِي ٔؿىٗ ثطاي وكٛضٞبي زضحبَتٛؾٗ ،ٝثِٛتٗ التهبز ٚظاضت ٔؿىٗ  ٚقٟطؾبظيٗٔ ،ب٘ٚت
أٛض ٔؿىٗ ،قٕبض15 ٜ
 يعزا٘ئ ،حٕس حؿٗ ،پبقبظاز ،ٜانغط ،ؾٗيسي ،ؾٕيطا ( ،)1398ثطضؾي ٔيعاٖ ضيبيتٕٙسي ؾبوٙيٗ ٔؿىٗ ٟٔط (ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزئ :ؿىٗ ٟٔط
قبْ اؾجي اضزثيُ)٘ ،كطي ٝرغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي.349-327 ،)67(23 ،
Benton- short, L. and Short, J.R., )2008), Cities and Nature, Routledge, Newyork.
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