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  چكیدٌ
ػیٕب ٚٔٙظش فؼّی ؿٟشٞبی ایشاٖ ثب ویفیت ٌّٔٛة فبكّٝ صیبدی داسد.یىی اص دالیُ ایٗ ػذْ ٌّٔٛثیت، سٚ٘ذ فؼّی ؿىُ 

ٞب اػت، ثٙب ثٝ ٞبی ؿٟشی ٚ اخشای ایٗ ًشححتٟیٝ ًش؛ ٔشحّٝ وّیدٚ ٌیشی ٚ تٛػؼٝ  ؿٟشٞب اػت.دس ایٗ سٚ٘ذ وٝ ؿبُٔ 

ای ٔمبِٝ ثب ٌٔبِؼبت وتبثخب٘ٝ دس ایٗپزیش ٘یؼت.دالیّی وٝ دس ایٗ ٔمبِٝ روش خٛاٞذ ؿذ دػت یبثی ثٝ ٘تیدٝ ٌّٔٛة أىبٖ

ٞبی ؿٟشی ٚ ٚ ثشاػبع تدشثیبتی وٝ دس حٛصٜ ًشاحی دس ؿٟشٞبی ٔختّف ٚ ٕٞىبسی ثب ٟ٘بدٞبی ٔشتجي ثب تٟیٝ ًشح

شای آٟ٘ب، ٔب٘ٙذ ٚصاست ساٜ ٚ ؿٟشػبصی ٚ ؿٟشداسی ٚخٛد داؿت، ثٝ ٘مذ ایٗ سٚ٘ذ پشداختٝ ٚ پیـٟٙبداتی دس خلٛف اخ

ای خٟت ا٘دبْ ٌٔبِؼبت ثیـتش ثشای اكالح ایٗ ثبصٍ٘شی ٚ اكالح آٖ اسائٝ ؿذٜ اػت.ثٝ أیذ آ٘ىٝ ایٗ پیـٟٙبدات ٔمذٔٝ

 ٌّٛة ٚ ثب ویفیت ثبؿذ. یبثی ثٝ ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی ٔسٚ٘ذ ٚ دس ٟ٘بیت دػت

  

 سٚ٘ذ تٛػؼٝ، ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی، ویفیت ٌّٔٛة کلیدی: َای ياشٌ
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  مقدمٍ -1
ٌیشی فوبٞبیی ویفیتی ٚ ثی ٞٛیتی ٔؼبِٝ ٔـتشن ػیٕب ٚٔٙظش تٕبْ ؿٟشٞبی ایشاٖ اػت ٚ پیبٔذ ایٗ ٔؼبِٝ ؿىُثی

ذاس٘ذ تب ٔحیٌی پبػخٍٛ ٚٔٙؼٌف دس ثشاثش سفتبسٞبی ا٘تظبس سا ٘ٔشدْ ٌشیض دس ػبختبس ؿٟشی ؿذٜ اػت وٝ تٛإ٘ٙذی ٔٛسد

ؿٟشٚ٘ذی ثبؿٙذ.دس ٚالغ فوبٞبی ؿٟشی ثٝ خبی آ٘ىٝ ٔشدْ سا ثٝ ٔىث ٚ حوٛس ٚ ثشلشاسی ٔشاٚدات اختٕبػی دػٛت وٙٙذ، آٟ٘ب 

اختٕبػی ٚ تدشثٝ  وٙٙذ ٚ تدشثٝ ثشخٛسد ثب دیٍشاٖ، حغ تؼّك ثٝ خبٔؼٝ، دیذاسٞبی چٟشٜ ثٝ چٟشٜ، تؼبٔالتسا ثٝ فشاس تـٛیك ٔی

افتذ ٚ٘تبیح آٖ ٔشدٜ ثٛدٖ ٚ ػذْ تشیٗ ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ دیٍش ثٝ دسػتی اتفبق ٕ٘یدیذٖ ٚ دیذٜ ؿذٖ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٟٔٓ

ٞب ٚ اػتفبدٜ اص فوبٞبی ؿٟشی اػت. ایٗ ػذْ تٛخٝ ثٝ ٘یبصٞبی سٚحی ٚ سٚا٘ی ا٘ؼبٖ دس آفشیٙؾ فوبٞبی ؿٟشی ثٝ ٘بساحتی

 ٙذ اػتشع ٚ ػذْ ٚخٛد آسأؾ دس ؿٟشٞبی أشٚصی ا٘دبٔیذٜ اػت.ٞبی سٚا٘ی ٔب٘ثیٕبسی

استمبء ویفیت ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی أشی هشٚسی اػت ٚ  ،یبثی ثٝ فوبٞبیی ا٘ؼبٖ ٔحٛس دس ؿٟشٞبثشای دػت ثٙبثشایٗ

 یبثی ثٝ ایٗ ٞذف ثبؿذ. تشیٗ ٌبْ خٟت دػتتٛا٘ذ اِٚیٗ ٚ ٟٔٓٔیؿٟشٞب ٌیشی فؼّی اكالح سٚ٘ذ ؿىُ

 

 یما ي مىظر شُریس -2
ٔٙظٛس اص ٔٙظش ؿٟشی ػجبست اػت اص تٕبْ آ٘چٝ دس ػٌٛح افمی ٚ ػٕٛدی ؿٟش دیذٜ ٔی ؿٛد ٚ دس ٔشحّٝ ٘خؼت دسن 

ٔحیي ؿٟشی ٚ ثذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٚاوٙؾ رٞٙی ٚ ثٝ ػجبست دیٍش ٕٞچٖٛ ػىؼجشداسی كشف رٞٗ ٔی ثبؿذ.حبَ آ٘ىٝ دس ٔشحّٝ 

ص ٔشحّٝ اَٚ ٔی ثبؿذ تلٛیش ٘مؾ ثؼتٝ اص ٔحیي ؿٟشی دس رٞٗ، ثب احؼبػبت ٚ دْٚ وٝ اِجتٝ ٕٞضٔبٖ ٚ غیش لبثُ تفىیه ا

ؿٛد وٝ ثٝ ایٗ ٔشحّٝ ػٙٛاٖ تلٛس رٞٙی ؿٟش )ػیٕبی ؿٟش( دادٜ ؿذٜ اػت. ػٛاًف ٚ افىبسی ٘بؿی اص ٔـبٞذٜ لشیٗ ٔی

 ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت:

ثبؿذ، ٚ دس رٞٗ ٚ خبًشٜ لبدس ثٝ تٕبؿبی آٖ ٔی آیذ، چـٓػیٕبی ؿٟش: تٕبْ ػٙبكش ٚ ػٛأُ ؿٟشی اػت وٝ ثٝ دیذٜ ٔی

 ٌیشد.ا٘ؼبٖ ؿىُ ٔی

   ػبصد.ٞبیی اػت وٝ ٔحیي ؿٟشی سا ٔیٞب ٚ ٔىبٖٔٙظش ؿٟش: یىپبسچٍی ثلشی ٚ ػبختبسی ٔدٕٛػٝ ػبختٕبٖ، خیبثبٖ

[1] 
 

 گیری سیما ي مىظر شُریريود فعلی شكل -3
ٌیشد ٚ یب ثؼجبستی ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟش ٔحلَٛ ٚ ٘تیدٝ یض ؿىُ ٔیٌیشی ؿٟشٞب، ػیٕب ٚ ٔٙظش آٟ٘ب ٕ٘ٞضٔبٖ ثب ؿىُ

دس  ٞب اػت ٚ ٔٙظٛس اص سٚ٘ذ ؿىُ ٌیشی ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی ٕٞبٖ سٚ٘ذ ػبخت ٚ ٌؼتشؽ ؿٟش اػت.ػبخت ٚ ٌؼتشؽ ؿٟش

 ٔشحّٝ وّی اػت: دٚ ایٗ سٚ٘ذ دس ایشاٖ ؿبُٔ حبَ حبهش

 

 َای شُریتُیٍ طرح -3-1

اص "ٞبی تٛػؼٝ ؿٟشی حذٚداٛػؼٝ ؿٟشی ٚ ایدبد ٘ظٓ دس الذأبت ػٕشاٖ ؿٟشی، تٟیٝ ًشحثبتٛخٝ ثٝ هشٚست وٙتشَ ت

ٞبی ٞبی ٞبدی ثشای ؿٟشٞب ؿشٚع ٚ ػپغ ثب تبػیغ ؿٛسای ػبِی ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی، تٟیٝ ًشحدس لبِت ًشح 1342ػبَ 

  .ؿٟشٞبی ثضسي وـٛس آغبص ٌشدیذخبٔغ ٚ تفلیّی ٘یض ثشای 
 

 طرح َادی شُر -3-1-1

شح ٞبدی ًشحی اػت ثشای ٌؼتشؽ آتی ؿٟش ٚ ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص صٔیٗ ٞبی ؿٟشی ثشای ػّٕىشدٞبی ٔختّف ثٝ ٔٙظٛس ً

حُ ٔـىالت حبد ٚ فٛسی ؿٟش ٚ اسایٝ ساٜ حُ ٞبی وٛتبٜ ٔذت ٚ ٔٙبػت ثشای ؿٟشٞبیی وٝ داسای ًشح خبٔغ ٘یؼتٙذ. دس ٚالغ 

ا ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٔی دٞذ. آ٘چٝ دس ًشح ٞبی خبٔغ ؿٟشی ثبیؼتی اكَٛ وّی تٛػؼٝ ؿٟشٞب ٚ ٞذایت ایٗ تٛػؼٝ سًشح ٞبدی 

ٙٛاٖ لشاس ٌیشد، دس ًشح ٞبدی ثٝ كٛست وّی تشی ٌٔشح ٔی ٌشدد. اص ًشح ٞبی ٞبدی ٔی تٛاٖ ثٝ ػ خضییٔٛسد ٌٔبِؼٝ 
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 25222تش اص ٔؼٕٛالً ثشای دٚسٜ صٔب٘ی دٜ ػبِٝ ٚ ثشای ؿٟشٞبی وٛچه ٚ یب ؿٟشٞبی وٝ وٕ سإٞٙبی تٛػؼٝ ؿٟش ٘بْ ثشد.

٘فشخٕؼیت داس٘ذ، تٟیٝ ٔی ؿٛد. ثیـتش ثشای ؿٟشٞبیی تٟیٝ ٔی ٌشد٘ذ وٝ فبلذ ًشح خبٔغ ثٛدٜ ٚ یب أىبٖ اخشای ًشح خبٔغ 

دس آٟ٘ب فشاٞٓ ٘ـذٜ اػت. ًشح ٞبدی داسای ػبثمٝ ًٛال٘ی تشی ٘ؼجت ثٝ ًشح ٞبی خبٔغ ثٛدٜ ٚ تٛػي ٚصاست وـٛس تٟیٝ ؿذٜ 

 ب٘ذاسی ٞب، ٚظیفٝ تٟیٝ ًشح ٞبی ٞبدی دس ٞش اػتبٖ ثٝ ػٟذٜ ایٗ دفبتش ٚاٌزاس ٌشدیذٜ اػت.وٝ ثب تـىیُ دفبتش فٙی اػت
 

 طرح جامع شُر -3-1-2

٘حٜٛ اػتفبدٜ اص اساهی ٚ ٌٔٙمٝ ثٙذی ٔشثٛى ثٝ حٛصٜ ٞبی ٔؼىٛ٘ی، كٙؼتی، خذٔبتی، اداسی ٚ... ، تأػیؼبت ٚ تدٟیضات       

تجبًی ٚ ػٌح الصْ ثشای ایدبد تأػیؼبت، تدٟیضات ٚ تؼییٗ ٔحذٚدٜ سّی اؿٟشی ٚ ٘یبصٔٙذی ٞبی ػٕٛٔی ؿٟشی، خٌٛى و

٘فش خٕؼیت داس٘ذ  25222ٞبی ٘ٛػبصی، ثٟؼبصی ٚ... تؼییٗ ٔی ؿٛد. ثیـتش دس ٔٛسد ؿٟشٞبی ثضسي ٚ ؿٟشٞبیی وٝ ثیؾ اص 

اكِٛی ٚ وّی ػیبػت تٟیٝ ٔی ٌشدد. دس ٚالغ ثٝ ؿىُ ثش٘بٔٝ سإٞٙب ػُٕ ٔی وٙذ یب ثٝ ؿىُ ػیؼتٕی اػت وٝ خي ٔـی 

ٞبی ؿٟشی سا تؼییٗ ٔی وٙذ. ًشح خبٔغ سا ٔی تٛاٖ ٌٔٙمی خٟت ا٘تخبة اٍِٛی كحیح اػتفبدٜ اص اساهی ؿٟشی دا٘ؼت. 

تحّیُ ٚ ٘تیدٝ ٌیشی اص ٚهغ ٔٛخٛد، تؼییٗ اٞذاف ٚ اِٚٛیت ٞب،  ،سٚؽ ا٘دبْ ًشح خبٔغ ػجبست اص ٌٔبِؼٝ ٚهغ ٔٛخٛد، تدضیٝ

اسایٝ ًشح ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی تٛػؼٝ ؿٟشی ٚ اخشای آٟ٘ب ٔی ثبؿذ. دس ٚالغ ًشح ٞبی خبٔغ دس دٚ  ا٘دبْ پیؾ ثیٙی ٞبی الصْ،

ٔشحّٝ تٟیٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ٔشحّٝ اَٚ ؿبُٔ ا٘دبْ ثشسػی ٞب، ؿٙبخت ٚهغ ٔٛخٛد ؿٟش ٔب٘ٙذ ٌٔبِؼبت خغشافیبیی، الّیٕی، تبسیخی 

خٕغ ثٙذی ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ ٔی ثبؿذ.  ،خش ایٗ ٌٔبِؼبتٚ ثشسػی ٚیظٌی ٞبی التلبدی، اختٕبػی ٚ وبِجذی ؿٟش ٚ دس ثخؾ آ

  .دس ٔشحّٝ دْٚ، ًشح وبِجذی ؿٟش ٚ ٌضاسؽ ٞبی ٔشثًٛٝ اسایٝ ٔی ؿٛد

 

 طرح تفصیلی شهر -3-1-3

ًشحی اػت وٝ ثش اػبع ٔؼیبسٞب ٚ هٛاثي وّی ًشح خبٔغ، ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص صٔیٗ ٞبی ؿٟشی سا دس ػٌح ٔحالت ٔختّف       

ٚ ٔؼبحت دلیك صٔیٗ ثشای ٞش یه اص آٟ٘ب ٚ ٚهغ دلیك ٚ تفلیّی ؿجىٝ ػجٛس ٚ ٔشٚس ٚ ٔیضاٖ تشاوٓ خٕؼیت،  ؿٟش ٚ ٔٛلؼیت

ػٛأُ ٔختّف  تشاوٓ دس ٚاحذٞبی ؿٟشی، اِٚٛیت ٞبی ٔشثٛى ثٝ ٔٙبًك ثٟؼبصی، تٛػؼٝ ٚ حُ ٔـىالت ؿٟشی ٚ ٔٛلؼیت وّیٝ

ا٘دبْ ثش٘بٔٝ ٞبی اخشایی تلٛیت ؿذٜ ایٗ ًشح تٟیٝ ٔی ٌشدد. ؿٟشی دس آٖ تؼییٗ ٔی ؿٛد. ثٝ د٘جبَ ًشح خبٔغ ٚ ثٝ ٔٙظٛس 

.ٚ ای ٔفلُ ٚ ا٘دبْ الذأبت خضء ثٝ خضء دس ٔٙبًك ٚ ٔحالت ؿٟشی ٚ ًشاحی آٟ٘ب اػتشح تفلیّی دس حمیمت تٙظیٓ ثش٘بًٔٝ

ٞب، تؼییٗ اِٚٛیتٞبی اخشایی، ٔشحّٝ تـخیق ٚ ؿبُٔ چٟبس ٔشحّٝ اػت: ٔشحّٝ ثبصؿٙبػی، ٔشحّٝ تثجیت ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ًشح

 ٔشحّٝ ا٘دبْ ٚ اخشای ٔحتٛای ًشح ٚ وبسثشد اساهی.

ایٗ ًشح ٞب  وٙذ. سا تٟیٝ ٔی تفلیّی ًشح ٞبی خبٔغ ٚ ثخؾ خلٛكی اص ًشیك ٔـبٚساٖ ؿٟشػبصی ساٜ ٚؿٟشػبصیٚصاست     

ٟیٝ ًشح ٞبی تفلیّی دس دٞٝ . پبیٝ ٚ اػبع فىش تؿذدس اثتذا ثشای ؿٟشٞبیی وٝ ًشح خبٔغ آٟ٘ب ثٝ تلٛیت سػیذٜ ثٛد ا٘دبْ 

اص آٖ صٔبٖ آغبص ؿذ وٝ ؿٟشداسی ٞب دس ٔٛاخٟٝ ثب ًشح ٞبی خبٔغ، ثٝ ِحبٍ وّی ثٛدٖ ٌٔبِؼبت، أىبٖ پیبدٜ ٕ٘ٛدٖ ٚ  52

 [2] اخشای دلیك آٖ سا فشاٞٓ ٕ٘ی دیذ٘ذ.
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اػتجبس خٛد سا اص دػت دادٜ ٚ اص آٖ پغ دس  1972ص اٚایُ دٞٝ ای اٞبی خبٔغ دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ٚ ٌٔٙمٝاٍِٛی ًشح

-ًشح پغ اص ٌزؿت ٘خؼتیٗ دٞٝ اص تٟیٝ ٚ اخشای ایٗدس ایشاٖ  ؿٛد.اوثش وـٛسٞبی خٟبٖ ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛی ػٙتی ؿٙبختٝ ٔی

ٙظش ؿٟشٞب سٚ٘ذ تٟیٝ ٚ ٞبی آٟ٘ب وٓ ٚ ثیؾ آؿىبس ٌشدیذ ٚیىی اص دالیُ اكّی آؿفتٍی فؼّی دس ػیٕب ٚ ٔ٘بسػبیی ،ٔؼبئُ ٚٞب

 ٞب ٚاسد اػت ػجبستٙذ اص:تشیٗ ا٘تمبداتی وٝ ثٝ ایٗ ًشحٞب اػت. ٟٔٓاخشای ایٗ ًشح

سیضی ٚ ای ٚ ػذْ ٚخٛد ًشح خبٔغ ػشصٔیٗ )آٔبیؾ ػشصٔیٗ( ٚ ثش٘بٔٝٞبی ّٔی ٚ ٌٔٙمٝٔـخق ٘جٛدٖ ػیبػت -

سیضی دس ػٌٛح ٔختّف ٚ ٕٞچٙیٗ ّف ثش٘بٔٝای ٚ دس ٘تیدٝ فمذاٖ استجبى ػیؼتٕی ثیٗ اخضاء ٔختٞبی ٌٔٙمًٝشح
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-ٞبی ٔزوٛس دس لبِت ثش٘بٔٝٞبی خبٔغ ٚ تفلیّی ٚ ػذْ تٟیٝ ًشحٞبی اِٚیٝ الصْ ثشای تٟیٝ ًشحػذْ ٚخٛد چبسچٛة

 ٞبی تٛػؼٝ التلبدی،اختٕبػی ٌٔٙمٝ ٚ وـٛس.

ػٛأُ ٔحبػجبتی ٟب دس ٘ظشٌشفتٗ ػذْ تٛخٝ ثٝ سٚاثي ٔتمبثُ التلبدی، اختٕبػی ؿٟش ثب سٚػتبٞبی حٛصٜ ٘فٛر آٖ ٚ تٙ -

ٞبی اػبػی دس سٚ٘ذ ٞبی تٛػؼٝ ؿٟشی ٚ دس ٘تیدٝ ثٝ ٚخٛدآٔذٖ دٌشٌٛ٘یٔشثٛى ثٝ خٛد ؿٟش ثشای تٙظیٓ ثش٘بٔٝ

تٛػؼٝ ؿٟشٞب وٝ ثؼتٍی صیبدی ثٝ ػٛأُ التلبدی، اختٕبػی سٚػتبٞبی حٛصٜ ٘فٛر داس٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ وبٞؾ وبسائی 

 ٞبی ٔزوٛس.ًشح

ٞبی ٌیشیستجبى الصْ ثیٗ ٌٔبِؼبت التلبدی، اختٕبػی ا٘دبْ ؿذٜ دس ػٌح ؿٟش ٚ تحّیُ آٟ٘ب ٚ ٘تیدٝػذْ ثشلشاسی ا -

 ٞبی خبٔغ ٚ تفلیّی.ٞبی وبِجذی تٟیٝ ؿذٜ دس اوثش ًشححبكّٝ ثب ًشح

  ثیٙی ٘بپزیش آٖ.ػذْ تٛخٝ ثٝ ٔبٞیت چٙذثؼذی ؿٟش ٚ ٔتغیشٞبی پیؾ -

پیـٟٙبدات  سیضی تٛػؼٝ التلبدی، اختٕبػی ؿٟش.ٞب ٚ ػذْ ثش٘بٔٝحثش ًشوبِجذی دس او "كشفب اسائٝ پیـٟٙبدات -

 اػت. ٚ.....  استفبػبت ،وبِجذی ٘یض ٘بلق ٚ دسحذوبسثشی صٔیٗ، ؿجىٝ ٔؼبثش

 اختٕبػی. -ػذْ تٛخٝ وبفی ثٝ ِضْٚ تّفیك اٞذاف وبِجذی ثب اٞذاف ٔحیٌی ٚ التلبدی -

 [3] .تغییش ٚ اكالح ًشحپزیشی، ٞب ٚ أىب٘بت تحمكؿشىػذْ تٛخٝ وبفی ثٝ پیؾ -

 [4] ."٘مـٝ وبسثشی صٔیٗ"٘بپزیشٔحذٚد وشدٖ ثش٘بٔٝ تٛػؼٝ ؿٟش دس چبسچٛة ا٘ؼٌبف -

لٙٛػی ثٝ تمؼیٕبت وبِجذی ؿٟش ٚ یىؼبٖ ػبصی ػیٕبی ؿٟش ٚ ػذْ ٚخٛد پیٛػتٍی ٔیبٖ ٔشاحُ تحٕیُ اٍِٛٞبی ٔ -

 سیضی، ًشاحی ٚ اخشاء.ثش٘بٔٝ

ٞب ٚ ػذْ اٌ٘جبق آٟ٘ب ثب ٚالؼیبت ٚ أىب٘بت ٔٛخٛد ٚ اسدٞبی غشثی دس تٟیٝ ًشحاػتفبدٜ اص هٛاثي، ٔؼیبسٞب ٚ اػتب٘ذ -

 [3] ، اختٕبػی خبٔؼٝ ؿٟشی ایشاٖ.ٞبی التلبدیٚیظٌی

ؿٛد ٚ سإٞٙبی وٙتشَ ٚ ٘ظبست ٟ٘بدٞبی ٔدشی ٚ ٘بظش ٞبی خبٔغ ٚ تفلیّی اسایٝ ٔیدس هٛاثٌی وٝ ثٝ ٕٞشاٜ ًشح -

 ایدبد ٞٛیت ثشای ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟش ثبؿذ ٚخٛد ٘ذاسد.ٞب اػت، اكِٛی وٝ هبٔٗ اخشای ًشح

ٞبی ؿخلی ٚ ٞبی ٔؼىٛ٘ی ٚ تدبسی ٚ ٚاٌزاسی آٖ ثٝ ٔشدْ ثٝ كٛست ٔبِىیتلٌؼٝ ثٙذی صٔیٗ دس حٛصٜ وبسثشی -

وٙذ، وٝ اخبصٜ داس٘ذ ثٝ ٞب خٟت وؼت دسآٔذ، حمی سا ثشای ٔشدْ ٚ ؿٟشداسی ایدبد ٔیاخبصٜ فشٚؽ تشاوٓ ثٝ ؿٟشداسی

ٞب، ٞب، وٛچٝت ٚ تب ٞش استفبػی وٝ ٔبیّٙذ ثؼبص٘ذ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔٙظش فوبٞبی ػٕٛٔی ؿٟش ٔب٘ٙذ خیبثبٖٞش كٛس

ػبصد، دس ٟ٘بیت ٔب ثب یه ػیٕب ٚ ٔٙظش ٘بٕٞبًٞٙ ٚ ٘بٌّٔٛثی دس ؿٟش ٔٛاخٝ ٞب ٔیٔیبدیٗ ٚ........سا خذاسٜ ٕٞیٗ لٌؼٝ

 ٞؼتیٓ. 

 ٞبپالنؿٕبِی ػبصی سا دس تٕبْ ؿٟشٞب ٚ دس تٕبْ  "ٚخٛد داسد، ٔؼٕٛال ٞبهٛاثٌی وٝ دس خلٛف پش ٚخبِی ػبختٕبٖ -

دسكذ ٔؼبحت صٔیٗ وٝ دس ؿٟشٞبی  72تب 52ػبصی، حذاوثش ٞبی ٔؼىٛ٘ی ػالٜٚ ثش ؿٕبِیوٙذ. )دس پالناِضأی ٔی

 "ٛكبٔخلٞب )ٞبی ٔختّف صٔیٗ ٔتفبٚت اػت، لبثُ ػبخت اػت.( ثب تٛخٝ ثٝ ٔؼبحت وٓ پالنٔختّف ٚ ٔٛلؼیت

ٞب،ثخؾ ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی ثٝ ٕٞشاٜ داسد.صیشا دس تٕبْ پالن( ایٗ هبثٌٝ، ػذْ تٙٛع ٚ یىٙٛاختی سا ثشای ٔؼىٛ٘ی

 ؿٛد.ؿٕبِی ثٝ حدٓ ػبختٕبٖ ٚ ثخؾ خٙٛثی ثٝ حیبى اختلبف دادٜ ٔی

التلبدی ٘ظیش ؿٛد ثب اِٚٛیت ٔؼبئُ ٞبی وبسثشی ٔؼىٛ٘ی دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔیثٙذیٔؼبحت ٚ تٙبػجبتی وٝ دس لٌؼٝ -

ٞبی ؿٟشی اػت.اص ٘ظش هٛاثي الّیٕی ٚ ػبیش ٔجب٘ی ٔؼٕبسی ثٛٔی ٚ پبیذاس لیٕت صٔیٗ ٚ وبٞؾ ٞضیٙٝ صیشػبخت

ؿٛد.ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اٍِٛی حیبى ٔشوضی وٝ ٔٙبػت الّیٓ ٌشْ ٚ خـه اػت دس تٟٙب ثٝ خٟت ٌیشی ٌّٔٛة تٛخٝ ٔی

 ؿٛد لبثُ اخشا ٘یؼت.دس ایٗ الّیٓ اسائٝ ٔیٞبی تفلیّی ؿٟشٞبی ٚالغ لٌؼٝ ثٙذیٟبیی وٝ دس ًشح

 ٞبی ٘بكحیح.ٞبی خبٔغ ٚ تفلیّی ثش آٔبس ٚ اسلبْ اؿتجبٜ ٚ ٔفشٚهبت غیشٚالؼی ٚ ٘مـٝاتىبء اػبػی ثؼیبسی اص ًشح -

خبیی خٕؼیت ٚ ٟٔبخشت دس ػٌح ٌٔٙمٝ )اص سٚػتب ثٝ ؿٟش ٚ یب اص ؿٟشٞبی وٛچه ثٝ ؿٟشٞبی فمذاٖ ٍ٘شؽ ثٝ خبثٝ -

ؿٟشٞب ٚ ٘شخ سؿذ آٖ ٚ ٔجٙب لشاسٌشفتٗ ایٗ  ٞبی خبٔغ ٚ تفلیّی ٚ تٛخٝ كشف ثٝ خٕؼیت ثبثتاوثش ًشح ثضسٌتش( دس
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ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٚ ػذْ پبػخٍٛیی ٔحذٚدٜ تؼییٗ  خٕؼیت ثشای ٔحبػجبت خذٔبت پیـٟٙبدی ٚ تٛػؼٝ آیٙذٜ ؿٟش.

ٞبی غیش سػٕی دس حبؿیٝ ؿٟشٞب ٚ دس ٔغبیشت ثب ًشح ٜؿذٜ دس دٚسٜ صٔب٘ی ٔٛسد٘ظش خٟت تٛػؼٝ ؿٟش، ػىٛ٘تٍب

ٞب خضیی اص ؿٟش ؿذٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٚهغ ٔٛخٛد ٞبی ثؼذی ؿٟش ایٗ ثخؾٌیشد ٚدس تٛػؼٝخبٔغ ٚ تفلیّی ؿىُ ٔی

 ؿٛ٘ذ.پزیشفتٝ ٔی

ثذٖٚ ٞبی خبٔغ ٚ تفلیّی اص ٘یبصٞبی ٚالؼی ٔشدْ ثٝ ًٛس ػْٕٛ ٚ تٟیٝ آٟ٘ب ثٝ ًٛس ا٘تضاػی ٚ فبسؽ ثٛدٖ ًشح -

    ٞبی ؿٟشٚ٘ذاٖ.ٌٛیی آٟ٘ب ثٝ خٛاػتٝٔـبسوت ٔشدْ ٚ ػذْ خٛاة

ٞبی خبٔغ ؿٟشی دس ػٝ ٔشحّٝ ؿٙبخت، تحّیُ ٚ اسائٝ پیـٟٙبدات ٚ خذا ثٛدٖ ًشحثشسػی  ٚ خٌی ثٛدٖ فشایٙذ تٟیٝ -

 آٖ اص فشایٙذ اخشا ٚ ؿشایي تحمك پیـٟٙبدات.

ٞب دس فشایٙذ ٔزوٛس ٚ ٕٞچٙیٗ ػذْ ػذْ حوٛس ؿٟشداسی ٞب ًٚٛال٘ی ثٛدٖ فشآیٙذ تذٚیٗ، ثشسػی ٚ تلٛیت ًشح -

 ٞب.ٞب ثب أىب٘بت اخشایی ؿٟشداسیًشحٕٞبٍٞٙی پیـٟٙبدٞبی 

  

 َای شُریوقد ريود اجرای طرح -5
 

ثب تٛخٝ ثٝ صٔیٙٝ ٔتفبٚت اخشای ؿٛد.ٞب خٟت اخشا اثالؽ ٔیًشح ٞبی ؿٟشی تٛػي ٚصاست ساٜ ٚ ؿٟشػبصی ثٝ ؿٟشداسی

 ؿٛد.س ثبفت ٔٛخٛد ٚ تٛػؼٝ خذیذ ؿٟش، ایٗ ثخؾ ثٝ كٛست خذاٌب٘ٝ ثشسػی ٔیٞب دایٗ ًشح

 

ٞب اص لجُ ٔـخق اػت، ٘ٛػبصی آٖ ثشاػبع تمبهبی ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ دس ایٗ ثخؾ اص ؿٟش ٔبِىیت بافت مًجًد شُر:

ىُ ٌیشی ٕ٘بٞب ٚحدٓ ٞبی ٔؼىٛ٘ی، ؿؿٛد.سیضداٍ٘ی پالنٞبی ػبختٕب٘ی خذیذ ا٘دبْ ٔیؿٟشٚ٘ذاٖ، خٟت ا٘دبْ فؼبِیت

دس وبِجذ ثٙبٞبی خذیذ ٚ لذیٓ، ٔختّف، ایدبد توبد ٚ ٘بٕٞبٍٞٙی ٞبیپالنثٙبٞبی خذیذ ثشاػبع ػّیمٝ ٔبِىبٖ ٚ ًشاحبٖ 

 ؿٛد.ػجت ایدبد ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی ٘بٌّٔٛة دس ایٗ ثخؾ اص ؿٟش ٔی

ٞبی خذیذ، ، ٔب٘ٙذ ایدبد خیبثبٖدس ٔٛاسدی ٞٓ وٝ ػبخت ٚ یب ٘ٛػبصی فوبٞبی ػٕٛٔی ؿٟشی خیّی هشٚسی ثبؿذ

ٞبیی وٝ دس ٔؼشم ؿٟشداسی ثب ٔٛافمت ٔبِىبٖ ػبختٕبٖٞب ٚ..... ٞبی ػٕٛٔی، پبسنیًٙٞبی ٔٛخٛد، ػبخت پبسوتؼشین خیبثبٖ

بٖ ٞبی روشؿذٜ ٔؼٕٛال ثٝ ٔبِىٞبی ٔدبٚس خیبثبٖٕ٘بیذ. ٘ٛػبصی پالنٞب ٔیٌیش٘ذ الذاْ ثٝ ا٘دبْ ایٗ فؼبِیتتخشیت لشاس ٔی

ػبصد ٕٞضٔبٖ ٚ یىدب ًشاحی ٚ اخشا ٞب وٝ ػیٕب ٚ ٔٙظش خیبثبٖ سا ٔیؿٛد ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔدٕٛػٝ ایٗ پالنآٟ٘ب ٚاٌزاس ٔی

ٌیشد، دس ٟ٘بیت ػجت ایدبد یه ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی ٘بٌّٔٛة ؿٛد ٚ ثشاػبع ػّیمٝ ًشاحبٖ ٚ ٔبِىبٖ ٔختّف ؿىُ ٔیٕ٘ی

 ؿٛد.  ٔی

 

ثٙذی ؿذٜ دس ًشح تفلیّی تٛػي ػبصٔبٖ ّّٔی صٔیٗ ٚ ٔؼىٗ ٚاثؼتٝ ثٝ ٚصاست ساٜ ٞبی لٌؼٝصٔیٗ جدید شُر:تًسعٍ 

  .ؿٛدٞبی ػٕٛٔی ٔب٘ٙذ اداسی، آٔٛصؿی، ثٟذاؿتی ٚ........(ٚاٌزاس ٔیٚ ؿٟشػبصی ثٝ ٔشدْ ٚ ٟ٘بدٞبی ٔختّف )وبسثشی

-ػبختٕب٘ی تٛػي ؿٟشداسی ا٘دبْ ٔی ػبخت ثبفت خذیذ ؿٟش ثشاػبع تمبهبی ٔشدْ ٚ ٟ٘بدٞبی ٔختّف ثب كذٚس پشٚا٘ٝ

-ٞبی ٔشثٛى ثٝ خٛد، فؼبِیت ػبختٕب٘ی سا ثٝ كٛست ٔؼتمُ ا٘دبْ ٔیؿٛد. ٞش فشد ٚ یب ٞش ٟ٘بدی ثشاػبع ػّیمٝ ٚ ٘یبصٔٙذی

ٌٛ٘ٝ وٙتشِی دس خلٛف ویفیت ٔؼٕبسی ٕ٘بٞب ٚ احدبْ،ٔلبِح ثىبس سفتٝ دس ٕ٘ب، پیٛػتٍی ٚ ٕٞبٍٞٙی ٞش ػبختٕبٖ دٞذ ٚ ٞیچ

دٞذ ثیـتش دس خلٛف ٔیضاٖ ػٌح اؿغبَ، ٞبیی وٝ ؿٟشداسی ا٘دبْ ٔیٌیشد.وٙتشَٞبی ٔدبٚس كٛست ٕ٘یبختٕبٖثب ػ

 ٞب اػت. تشاوٓ،تؼذاد پبسویًٙ تبٔیٗ ؿذٜ ٚٔیضاٖ ػٕك ثبِىٗ

  ٞب پبیجٙذ ٘یؼت ٚ ثب ا٘دبْ الذأبتی ٘ظیشًشح هٛاثي ایٗٞبی ؿٟشی، چٙذاٖ ثٝ ؿٟشداسی ثٝ ػٙٛاٖ ٟ٘بد ٔدشی ًشح

تشاوٓ دس ػٌح ٚ استفبع، لب٘ٛ٘ی ٕ٘ٛدٖ ػبخت ٚ ػبصٞبی غیش ٔدبص ٚ خبسج اص هٛاثي ثب دسیبفت خشیٕٝ،  فشٚؽ پبسویًٙ  فشٚؽ
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ثیٙی ؿذٜ اػت دسػُٕ ٞبی ٔؼىٛ٘ی وٝ ثشای فوبی ػجض پیؾٚاحذٞب ٚٔدٕٛػٝ ٞبی ػٕٛٔی )حیبىٚ ػذْ ػبخت پبسویًٙ

 ؿٛد.ؿذٖ ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی ٔی تشؿٛد.( ثبػث ٘بٌّٔٛةتجذیُ ثٝ پبسویًٙ ٔی

دس حذّ ٚاٌزاسی صٔیٗ اص ًشیك ٞبی ؿٟشی اػت. أب فؼبِیت ایٗ ٟ٘بد فمي ٚصاست ساٜ ٚ ؿٟشػبصی ٟ٘بد ٘بظش ثش اخشای ًشح

ٞب ٘ذاسد ٚ ثٝ یه ٟ٘بد ٔٙفؼُ دس ایٗ صٔیٙٝ ٌٛ٘ٝ ٘ظبستی ثش اخشای ایٗ ًشحٞیچ" ػبصٔبٖ ّّٔی صٔیٗ ٚ ٔؼىٗ اػت ٚ تمشیجب

  ؿذٜ اػت. تجذیُ

 پیشىُادات جُت اصالح ريود شكل گیری سیما ي مىظر شُری -6

ٞبی ؿٟشی ٚاسد اػت ٚ ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ٘بٌّٔٛة ٘بؿی اص اخشای ایٗ ثٝ دِیُ ا٘تمبدات فشاٚا٘ی وٝ ثٝ اٍِٛی فؼّی تٟیٝ ًشح

اص اٍِٛٞبیی وٝ ٔی تٛاٖ خبیٍضیٗ  ٌّٔٛة سا داؿت. یىیتٛاٖ ا٘تظبس ایدبد ؿٟشٞبی ثب ویفیت ٞب، دس لبِت ایٗ اٍِٛ ٕ٘یًشح

ساٞجشدی اػت وٝ دس آٖ اثتذا ثبیؼتی تؼییٗ  -ٞبی ػبختبسیٞبی خبٔغ ٚ تفلیّی ٕ٘ٛد اٍِٛی تٟیٝ ًشحاٍِٛی فؼّی تٟیٝ ًشح

ػبختبس تٛػؼٝ التلبدی، اختٕبػی ٚ وبِجذی ؿٟش ٔذّ ٘ظش لشاس ٌیشد ٚ ػپغ ساٞجشدٞبی الصْ ثشای تحمك ػبختبسٞبی ٔزوٛس 

ساٞجشدی  -ٞب دس ًشح ػبختبسیوٝ ٔحذٚدٜ آٖثشای ٔٛاهؼی اص ؿٟش  "ٔٛهؼی"ٞبی تفلیّی ؿٛد. ٕٞچٙیٗ تٟیٝ ًشح اسائٝ

ٌشد٘ذ، ثٝ كٛست پشٚطٜ ٚ دس ٘یض ثشای ٔٛهٛػبتی وٝ دس ًشح ٔزوٛس فٟشػت ٔی "ٔٛهٛػی"ٞبی تفلیّی ٔـخق ٚ ًشح

 .ٔمیبع ًشاحی ؿٟشی ا٘دبْ ؿٛد

ی ؿٟش ٚ حٛصٜ ٘فٛر آٖ، ثٝ كٛست یىپبسچٝ ٚ دس ٘ظشٌشفتٗ سٚاثي ٔتمبثُ ؿٟش ٚ ٞبهشٚست ثشسػی ٚ ؿٙبخت ٚیظٌی

( اص یه ًشف ٚ ٕٞچٙیٗ ایسیضی )ّٔی ٚ ٌٔٙمٝسیضی ؿٟشی ثب ػٌٛح ثبالتش ثش٘بٔٝٞبی اًشاف آٖ ٚ ِضْٚ استجبى ثش٘بٔٝآثبدی

ٞبی تٛػؼٝ وبِجذی ؿٟش اص ًشف دیٍش، اص ٝٞب ٚ ثش٘بٔٞبی تٛػؼٝ التلبدی ٚ اختٕبػی ػالٜٚ ثش ًشحهشٚست تٛخٝ ثٝ ثش٘بٔٝ

 پشداختٝ ؿٛد.ساٞجشدی ثبیذ ثٝ آٟ٘ب  -ٞبی تٛػؼٝ ػبختبسیتشیٗ ٔؼبئّی اػت وٝ دس ًشحٟٔٓ

 ٞبی تفلیّی ٘یض ثبیذ ثٝ دٚ ٔؼبِٝ اػبػی تٛخٝ ؿٛد:دس تٟیٝ ًشح

ٛس ٞؼتٙذ تب ػبخت ٚ ػبصٞبی ٞبی تٛػؼٝ ؿٟشی دس وـتشیٗ ًشحٞبی تفلیّی فؼّی وٝ اخشاییاَٚ ایٗ وٝ ثیٗ ًشح

ؿٛ٘ذ ٚ ٞبی تفلیّی دس دٚ ثؼذ تٟیٝ ٔیاػت.ًشح آٖ فمذاٖ حوٛس حٛصٜ ًشاحی ؿٟشیؿٟشی ٚ ٔؼٕبسی فبكّٝ ٚخٛد داسد ٚ 

اص لجیُ حذالُ ٔؼبحت لٌؼبت ٞب هٕٗ اسائٝ ؿجىٝ ػجٛس ٚ ٔشٚس ٚ ٘مـٝ وبسثشی صٔیٗ، هٛاثي ٚ ٔمشسات ػبختٕب٘ی دسآٖ

ػبختٕب٘ی دس ٔٙبًك ٔختّف ؿٟش، ػٌح اؿغبَ، تؼذاد ًجمبت، استفبع، دػتشػی، پبسویًٙ ٔٛسد  تفىیىی صٔیٗ ٚ تشاوٓ

ٌشدد.ثشای تٟیٝ ًشح ٔؼٕبسی ثشاػبع ایٗ ٚػبصٞبی ؿٟشی تؼییٗ ٔیٚ ٔٛاسد ٔـبثٝ ثشای ػبخت،٘حٜٛ ٘ٛسٌیشی فوبٞب ٘یبص

ك ًشاحی ؿٟشی تمّیُ یبثذ.ثٝ ایٗ تشتیت وٝ ثؼذ هٛاثي ٚ ٔمشسات ثبیذ فبكّٝ ٔٛخٛد ثیٗ ًشح تفلیّی ؿٟش ٚ ٔؼٕبسی اص ًشی

ؿٟشػبصی ثب دیذ ًشاحی ؿٟشی ٘یض تٟیٝ ٌشدد ٚ ثٝ پیـٟٙبدات دٚ ثؼذی ًشح تفلیّی، اص تٟیٝ ًشح تفلیّی، ٘مـٝ خضئیبت 

ثؼذ ػْٛ اهبفٝ ٌشدد. ٞذف اص تٟیٝ ٘مـٝ خضئیبت ؿٟشػبصی ایٗ اػت وٝ ثب ایدبد فوبٞبی ؿٟشی ٔٙبػت ثٝ ٞٛیت ؿٟشی ٚ 

 ػیٕب ٚ ٔٙظش ٌّٔٛة دس ؿٟش ٘یض پشداختٝ ؿٛد.

ٞب ٌٛ٘ٝ اص ًشحٞبی خبٔغ ٚ تفلیّی وٝ ػذْ ٚخٛد ا٘ؼٌبف دس ایٗثبیذ ثٝ یىی دیٍش اص ایشادٞبی ٚاسد ثٝ ًشحوٝ  دْٚ ایٗ

یشات دس ایٗ ؿٛ٘ذ ٚ ثؼذ اص آٖ دس كٛست ِضْٚ تغیػبِٝ تٟیٝ ٔیٞبی دٜ ٚ یب پب٘ضدٜٞب ثشای افكاػت پشداختٝ ؿٛد. ایٗ ًشح

ٞبی خبٔغ ٚ تفلیّی ٚ تغییش دس فشآیٙذ تٟیٝ ٌیشد.ػالٜٚ ثش آٖ ٚخٛد اػتٕشاس دس تٟیٝ ًشحثٝ ٘حٛ ٌّٔٛة كٛست ٕ٘یٞب ًشح

سیضی ؿٟشی ٕ٘ٛد.فشایٙذ ثش٘بٔٝؿٛ٘ذ، هشٚسی ٔیٚ پیـٟٙبد تٟیٝ ٔیٞب وٝ ثٝ كٛست خٌی ٚ دس ػٝ ٔشحّٝ ؿٙبخت، تحّیُ آٖ

اػت وٝ اص یه ٘مٌٝ ؿشٚع ٚ پغ اص ا٘دبْ ٔشاحُ ٔختّف اص لجیُ ؿٙبخت، تؼییٗ اٞذاف، اسائٝ ٌّٔٛة یه فشآیٙذ چشخـی 

آٖ " خٛسا٘ذ ثٝ ٘مٌٝ آغبصیٗ ثشٌـتٝ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ؿشایي خذیذ ٔدذدا ٞبی ٔختّف، ا٘تخبة ٌضیٙٝ ثشتش، اخشا ٚ پغٌضیٙٝ

شی ثٝ ًٛس ٔؼتٕش دس ؿٟش حوٛس داؿتٝ ٚ هٕٗ ؿٛد ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس ًشاح ؿٌٟشدد.اص ایٗ سٚ پیـٟٙبد ٔیٔشاحُ ًی ٔی
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ٞبی خضئیبت ٘ؼجت ثٝ تٟیٝ ٘مـٝ ،وٙٙذتفلیّی سا تٟیٝ ٔیٞبی ػبِیب٘ٝ ػٕشا٘ی ؿٟش ثشاػبع پیـٟٙبدات ًشح وٝ ثش٘بٔٝایٗ

 [3] ٕ٘بیٙذ. الذاْ ؿٟشػبصی ٚ ثشسػی پیـٟٙبدات تغییش دس ًشح تفلیّی

فشٚؽ تشاوٓ ثٝ كٛست فؼّی ِغٛ ؿٛد ٚدس كٛست ٘یبص ثٝ تغییشات تشاوٓ دس  ٞبی ؿٟشی، لبٖ٘ٛدس حٛسصٜ اخشای ًشح       

 ٞبی ٔختّف ؿٟش ثب ٕٞبٍٞٙی ٔـبٚس ًشاحی ؿٟشی الذاْ ؿٛد.ثخؾ

دس كٛست ٚخٛد تخّف دس حٛصٜ ؿٟشػبصی تلٕیٓ ٌیش٘ذٜ ٟ٘بیی ؿٟشداسی ٘جبؿذ ثّىٝ ٔـبٚس ًشاحی ؿٟشی تلٕیٓ ٌیش٘ذٜ      

 ٟ٘بیی ثبؿذ.

تٛا٘ٙذ ثٝ ػٙٛاٖ ثبصٚی ٘ظبستی ٘بظش ػبِی حٛصٜ ؿٟشػبصی وٝ ٚصاست ساٜ ٚ ؿٟشػبصی اػت ٘یض ًشاحی ؿٟشی ٔیٔـبٚساٖ      

 تش ؿٛد.  ٞبی ؿٟشی فؼبَػُٕ وٙٙذ تب ایٗ ٚصاستخب٘ٝ دس حٛصٜ ٘ظبست ثش اخشای ًشح
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 وتیجٍ گیری -7
ٞب ٚ ٘ظبست ٞبی ؿٟشی، اخشای ًشحٟیٝ ًشحٞبی ا٘دبْ ؿذٜ دس سٚ٘ذ فؼّی تٛػؼٝ ؿٟشٞب وٝ ؿبُٔ دٚ ٔشحّٝ تثب ثشسػی

یبثی ثٝ ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی ٌّٔٛة ٚخٛد ٘ذاسد.ٚخٛد ثش اخشای آٟ٘ب اػت، ٔـخق ؿذ وٝ ثب سٚ٘ذ روش ؿذٜ أىبٖ دػت

ٚ ػذْ ٚخٛد هٛاثي خبٔغ ٚ وبُٔ دس خلٛف  ٞباستفبع، تؼشین ٔؼبثش ٚ صٔیٗ پیـٟٙبدات ٚهٛاثي وّی دس حذّ تؼییٗ وبسثشی

ٞبی ٞبی ؿٟشی، ثشآٚسدٞبی اؿتجبٜ دس خلٛف ٔیضاٖ تٛػؼٝ ٔٛسد٘یبص ؿٟشٞب ٚ ایدبد ػىٛ٘تٍبٔٙظش ؿٟشی دس ًشح ػیٕب ٚ

غیشسػٕی دس حبؿیٝ ؿٟشٞب ٚ لجَٛ ایٗ ػىٛ٘تٍبٞب ثب ػیٕب ٚ ٔٙظش ٘بٌّٔٛة ثٝ ػٙٛاٖ ٚهغ ٔٛخٛد ؿٟش دس ٔشاحُ ثؼذی 

ثیٙی تٙٛع دس خلٛف پش ٙی ثش ٔبِىیت ؿخلی ٚ ػذْ پیؾٞبی ٔجتثٙذیتٛػؼٝ ؿٟش، ٔؼبحت ٚ تٙبػجبت ٘بٌّٔٛة لٌؼٝ

دسكذ صٔیٗ، وٝ ٔٙدش ثٝ  72تب  52ػبصی ثب دسكذ ػٌح اؿغبَ خبف ٚ ٔؼیٗ ٞب ثٝ دِیُ ٚخٛد لبٖ٘ٛ ؿٕبِیٚخبِی ػبختٕبٖ

ٞبی بصٔٙذیؿٛد،ػبخت ثٙبٞب ثٝ كٛست ٔؼتمُ ٚ ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ثٙبٞبی ٔدبٚس ٚ ثشاػبع ػّیمٝ ٚ ٘یٞبی یىٙٛاخت ٔیپش ٚخبِی

ٌٛ٘ٝ وٙتشِی دس خلٛف ٕٞبٍٞٙی ثب ثٙبٞبی ٔدبٚس،فشٚؽ تشاوٓ تٛػي ٔبِىبٖ ٚ ًشاحبٖ ٔختّف ٚ ػذْ ٚخٛد ٞیچ

ؿٟشداسی،لب٘ٛ٘ی ٕ٘ٛدٖ ػبخت ٚ ػبصٞبی غیش ٔدبص ٚ غیشاكِٛی ثب دسیبفت خشیٕٝ تٛػي ؿٟشداسی،فشٚؽ پبسویًٙ ٚ ػذْ 

ٞبی ٔؼىٛ٘ی ثٝ پبسویًٙ، ػذْ ذیُ حیبى ٚ فوبی ثبص ٚاحذٞب ٚ ٔدٕٛػٝٞبی ػٕٛٔی ثٝ ٔیضاٖ ٔٛسد٘یبص ٚ تجػبخت پبسویًٙ

یبثی ثٝ ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی ٌّٔٛة دس سٚ٘ذ دالیُ ػذْ دػت ،ٞبی ؿٟشی٘ظبست ٔٙبػت ٚصاست ساٜ ٚ ؿٟشػبصی ثش اخشای ًشح

 فؼّی ٞؼتٙذ.

ؿی ٕٞٝ خب٘جٝ ثٝ ٔؼبئُ ؿٟشی ٞبی خبٔغ أىبٖ ٍ٘شساٞجشدی ثشای ؿٟشٞب ثٝ خبی ًشح -ٞبی ػبختبسیثب تٟیٝ ًشح

ٞبی ٔحّی ٚ ٘مؾ ػبصٔبٖآیذ. ٕٞچٙیٗ أىبٖ دس ٘ظش ٌشفتٗ ٞبی ٘فٛر ؿٟش فشاٞٓ ٔیفشاتش اص خٛد ؿٟش ٚ دس استجبى ثب حٛصٜ

ٞب ٞبی ػٕشا٘ی دس ػٌح ؿٟش سا تؼٟیُ ٚ اػتمالَ ٚ خٛدوفبیی ؿٟشداسیٞبی ٔشثٛى ثٝ فؼبِیتؿٛساٞب دس خشیبٖ تلٕیٓ ٌیشی

 پزیش ٕ٘ٛدٜ اػت.ٞبی ػٕشا٘ی ؿٟش سا أىبٖسیضی ٚ اخشای ًشحٞبی ٔحّی دس صٔیٙٝ ثش٘بٔٝٚ ٟ٘بد

ساٞجشدی ؿٟش خٙجٝ ٔـبسوتی ثٛدٖ آٖ اػت ٚ ٌٔبِؼبت الصْ دس چٟبس ٔحٛس تٛػؼٝ  -تشیٗ ٚیظٌی ًشح ػبختبسیٟٔٓ

اسی التلبدی تٛػؼٝ ؿٟشی ثب ٕٞىبسی التلبد ؿٟشی، اص ٔیبٖ ثشدٖ فمش دس ؿٟش، حفبظت ٚ تٛػؼٝ ٔحیي صیؼت دس ؿٟش ٚ پبیذ

 ٌیشد. ٘فؼبٖ دس ؿٟش كٛست ٔیٔشتجي ثب ٞشیه اص ٔحٛسٞبی ٔٛسد اؿبسٜ ٚ ثب ٔـبسوت وّیٝ ری یٞبی تخللاػوبء وبسٌشٜٚ

ٞبی تخللی تٟیٝ ٚ دسچٙذ وبسٌبٜ تخللی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔدٕغ ا٘ذاص تٛػؼٝ آتی ؿٟش ثب ٔـبسوت اػوبء وبسٌشٜٚچـٓ

ا٘ذاص پیـٟٙبدی ثشای چـٓ ؿٛد.٘فؼبٖ ثٝ ثحث ٌزاؿتٝ ٔیٞبی تخللی ٚ وّیٝ ریالٖ، اػوبء وبسٌشٜٚؿٟش ٔتـىُ اص ٔؼئٛ

ٞبی الصْ ثشای اص ٔیبٖ ثشدٖ فمش، تٛػؼٝ آتی ؿٟش ثب ٔحٛسیت تٛػؼٝ التلبدی ؿٟش ٚ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ هشٚست ایدبد صٔیٙٝ

ٚ خذٔبت دس ؿٟش تٛػي ؿٟشداسی ٞب ای اسائٝ صیشػبختسوت ٔشدْ دس تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ثشبحفبظت اص ٔحیي صیؼت ٚ ٔـ

  پزیش ثبؿذ.ٞبی ػّٕیبتی ٔشتجي ٘یض أىبٖٞب ٚ ًشحٌشدد، ثٝ ًٛسی وٝ اسائٝ ساٞجشدٞبی ٔٙبػت ٚ ثش٘بٔٝتٙظیٓ ٔی

ٞبی ػٕشا٘ی ؿٟش سا ٔحمك ٚ أىبٖ ٔـبسوت ٞب ٚ ثش٘بٔٝٞبی تفلیّی ٔٛهؼی ٚ ٔٛهٛػی، ٚالغ ٌشایی ًشحتٟیٝ ًشح

    سا فشاٞٓ آٚسدٜ اػت.ٞبی تٛػؼٝ ؿٟشی شدْ دس سٚ٘ذ تٟیٝ، ثشسػی ٚ تلٛیت ٚ اخشای ًشحٔ

ٞبی ؿٟشػبصی ٚ تٛخٝ ثٝ ثؼذ ػْٛ ؿٟش،ایدبد ٔٙظش حوٛس ٔؼتٕش ٔـبٚساٖ ًشاحی ؿٟشی دس ؿٟش ثٝ ٔٙظٛس تٟیٝ ٘مـٝ

ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ثبصٚی ٘ظبستی ٚصاست ساٜ ٚ  ؿٟشی ٕٞبًٞٙ ٚپیٛػتٝ ٚثشسػی تغییشات احتٕبِی دس ًشح تفلیّی، دس وٙبس ؿٟشداسی

 تٛا٘ذ ثٝ ایدبد فوبٞبی ؿٟشی ٔٙبػت ٚ ػیٕب ٚ ٔٙظش ؿٟشی ٌّٔٛة ثیب٘دبٔذ. ؿٟشػبصی ٔی
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، ثبؽ "ٞبی خبٔغ ٚ تفلیّیٞبی فشػٛدٜ ٚهشٚست تغییش ٍ٘شؽ دس تٟیٝ ٚ اخشای ًشح٘ٛػبصی ثبفت"( 1392) .[ دػتدشدی ؿفیؼی، 4ْ]

  .24، ؿٕبسٜ 12، ػبَ ٘ظش
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