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 چکیذُ:

غاابشد کااِ هقواابزی ثااب  هاایًگاابُ ثااِ هقواابزی  بیااداز اش هٌؾااس عاات غااٌتی ایااي ًکتااِ زا زٍؾااي 

زفاـ ًیبشّابی هابدی ٍ هقٌاَی کابثساى آى       زٍیکسد اقلیوای، حیابت ث اؽ ٍ تقیایي کٌٌادُ چگاًَگی      

 یاسد ٍ هقوابزی اقلیوای ًیاص ثاس       اغت. چساکِ توابم شًاد ی اًػابى ثاس  بیاِ غسؾات ٍی ؾاک  های        

زعَثاات اغاات.  آى دهااب ٍ کااِزیؿااِ ای ٍاحااد دازًااد  ،اغاابظ غسؾاات عجیقاات ثٌااب ؾاادُ ٍ ایااي دٍ 

ای اًداابم ثسخاای ثسزغاای  سهبثااِ ّااب ثااِ فٌااَاى ًوبیٌاادُ هقواابزی اقلیواای ٍ ثٌاابیی کااِ هحلاای ثااس  

اغابظ عات غاٌتی کاِ غسؾات       تَاًاد ایاي هػائلِ زا اتجابت ًوبیاد.      های  ثاَدُ، اقداهبت عت غاٌتی  

اغاات ٍ هقواابزی ، ثاایؽ اش ّااس چیااص هتاابتس اش اقلااین هحاا  غااکًَت افااساد ثبؾااد هاای -هااصاج- آدهاای

ثبیاد تابثـ ؾاسایظ اقلیوای ٍ هصاخای ایؿابى ثبؾاد، کاِ  سهبثاِ          ثسای حصاَ  آغابیؽ کابزثساى خاَد     

         ِ قاساز  سفتاِ اًاد. ایاي تحقیا ،        ّب ثاِ ٍاغاغِ هحَزیات دهاب ٍ زعَثات دز آًْاب، ثیؿاتس هاَزد تَخا

ای ٍ هیااداًی، اخااصای هقواابزی ٍ اثقاابد  تحلیلاای اغاات کااِ ثااب هغبلقاابت کتبث بًااِ- طٍّؿاای تَفاای ی

ّاابی ه تلاار هااَزد ثسزغاای ٍ    سهبثااِ ّااب زا، دز اقلااین فضاابّب ٍ اًااداشُ ثبشؾااَّبی چٌااد ًوًَااِ اش  

ازشیبثی قساز دادُ اغات. اش زاثغاِ عات غاٌتی ٍ هقوابزی  سهبثاِ ّاب ایاي ًتابیح حبفا  ؾاد کاِ دز             

اقلااین ّاابی خؿااش چااَى ؾااْسّبی یااصد ٍ قااصٍیي، فضاابی هسعااَة حوبمز سه بًااِ  کااَچکتس اش    

ی ازدثیاا  ٍ ثٌاادزفجبظ، فضاابی خؿااش آىزثیٌااِ  اغاات ٍ دز اقلااین ّاابی هسعااَة هبًٌااد ؾااْسّب   

 سه بًِ ّاب ثصز تاس اش ثیٌاِ ّاب ّػاتٌد. ّودٌایي دز اقلاین ّابی  اسم، ثٌابی حوابم ّاب ثیؿاتس دز              

 فو  شهیي فسٍزفتِ اًد ٍ دز اقلین ّبی غسد، ایي فسٍزفتگی کوتس اغت.

 

 ، هصاجعت غٌتی،  سهبثِاقلین، هقوبزی،  ٍاشُ ّای کلیذی:
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 هقذهِ: -1

کٌد کِ هقوبزی ثب زٍیکسد اقلیوی، حیبت ث ؽ ٍ تقییي کٌٌادُ   ًگبُ ثِ هقوبزی  بیداز اش هٌؾس عت غٌتی ایي ًکتِ زا زٍؾي هی

دز ایاي  ؾَد ٍ یب حداق  ًقاؽ ثػاصایی    دز ٍاقـ ایي هقوبزی غت کِ هَخت ؾک   یسی خصَفیبت اًػبًی هیخصییبت شًد ی ثؿس اغت. 

ٍ ثب ؾٌبخت اش کبزثساى خاَد ثٌاب   . دز ٍاقـ فضبیی کِ هجتٌی ثس اقلین دّد زا تحت تبتیس خَد قساز هی َ تب ذائقِ غراییاش خل  ٍ خ ٍ اهس دازد

 ؾدُ ثبؾد، تقییي کٌٌدُ چگًَگی زفـ ًیبشّبی هبدی ٍ هقٌَی ایؿبى خَاّد ثَد.

 اسداختي ثاِ آى زا دٍ چٌاداى    ؾٌبخت اش عت غٌتی ٍ تبتیس اؾتساکبت آى ثب هقوبزی اغت کِ اّویت هقوابزی اقلیوای ٍ   

دز ٍاقـ هقوبزی ٍ چگًَگی شیػت ثؿس، ّس دٍ ثس یش  بیِ اغتَاز اغت. ّوبى عَز کِ هقوبزی ثاب شیػات ثاَم غابیت، زاثغاِ ای       کٌد. هی

ا ثاِ ّان   هتقبث  دازد. آى چِ ایي دٍ، یقٌی شیػت ثَم ٍ غسؾت اًػبًی زای شًد ی ثؿس ًیص ثب عجیقت ٍ غسؾت آدهی زاثغِ دٍغَیِ دازد، 

ؾاَد ٍ ّاس دٍ ثاس  بیاِ      ٍ دز هقوبزی اش آى ثب ًبم اقلین یبد های  ؾدُ غبشد، ه َْهی اغت کِ دز فلن  صؾکی ثب ًبم هصاج ؾٌبختِ هستجظ هی

 . سدًد فٌبفس افلی تؿکی  دٌّدُ کسُ شهیي تقسیر ٍ ثب تَخِ ثِ دٍ  دیدُ دهب ٍ زعَثت تقػین ثٌدی هی

دز هقوبزی ًیص ایي  سهبثِ ّب ّػتٌد کاِ ثاس    .هجتٌی ثس دهب ٍزعَثت اّتوبم دازدی  هصاج ّبی دز  صؾکی، عت غٌتی ثِ دزهبى اش عس

ٍ  .اًد ّودٌیي هح  اًدبم ثسخی اقداهبت عجی ًؾیس فصد، ثبدکؽ ٍ حدبهت ثَدُ ٍ کسدًد  بیِ دهب ٍ زعَثت ثٌب ؾدُ ٍ فقبلیت هی  اش ایاي ز

هقوابزی اقلیوای ثاس    تابتیس  خبیگبُ هٌبغجی ثسای تدصیِ، تحلی  ٍ اتجابت  تَاًد  هی، ثسزغی  بیدازی هقوبزی  سهبثِ ّب ثب زٍیکسد عت غٌتی

  .1زًوَدازثبؾدچگًَگی شیػت ثؿس 

 

 زًگبزًد بى  : زاثغِ عت غٌتی ٍ هقوبزی1ًوَداز

 

 سَال تحقیق -2

ثٌابی  سهبثاِ ّاب    دز  ،تحقی  ذی  ثِ ایي هػئلِ  سداختِ کِ زٍاثظ ثیبى ؾدُ ثیي هقوبزی اقلیوی ٍ هصاج ّبی عت غاٌتی 

 چِ تبتیسی  راؾتِ اغت.

 

 فرضیِ تحقیق -3

اًد ٍ ثایي هقوابزی  سهبثاِ ّاب ٍ هاصاج کابثساى        فسض ثس ایي اغت کِ  سهبثِ ّب ثس اغبظ غسؾت ٍ هصاج افساد غبختِ ؾدُ

 هػتقین ٍخَد دازد.  ای زاثغِ
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 رٍش تحقیق -4

ٍ ثب هغبلقبت کتبث بًِ ای  سهبثِ ّبی ایي ؾَد  هی اًت بة هصاج عت غٌتی چْبزهٌغج  ثس ی ثب اقلین ّبی یؾْسّبدز اثتدا 

  سدد. ؾْسّب ٍ ًقؿِ ّبی هقوبزی هسثَط ثِ آى اغت ساج هی

 یسی دقی  ًقؿِ ّب، اثقبد فضبی خؿاش ٍ هسعاَة  سهبثِزثیٌاِ ٍ  سه بًاِ  ثاِ دغات        غپع ثب ثسداؾت هیداًی ٍ اًداشُ

  یسد. قساز هی ثب ّن ٍ هَزد هقبیػِ آید هی

 ثسزغی خَاّد ؾد.دز  سهبثِ  ٍ تقداد ثبشؾَّب دز ثیٌِ ٍ  سه بًِ اثقبد

 ثب تَفیر ٍ تحلی  اعالفبت ثِ دغت آهدُ، اتجبت یب زد فسضیِ اهکبى  ریس خَاّد ثَد.

 

 تحث -5

 طة سٌتی -5-1

ثاِ   غالحی آىهقبًی لغاَی ٍ افا  ؾَد کِ یقٌی هصاج  سداختِ  ،ثبید دز اثتدا ثِ  بیِ ٍ اغبظ آىعت غٌتی  بث آؾٌبییثسای 

 ثبؾد: ؾسح ذی  هی

 i.[1]هقٌی لغَی: هصاج دز لغت ثِ هقٌبی غسؾت، عجیقت ٍ دز ّن آهی تي اغت -5-1-1

آة، خبک، َّا ٍ آتؽ اغت. ایي فٌبفاس   :هقٌی افغالحی: عج  ًؾس اغلت قدهب، کسُ شهیي هتؿک  اش فٌبفس ازثقِ -5-1-2

کدام ثب تَخِ ثِ دٍ  دیدُ دهب ٍ زعَثت قبث  تقسف ّػتٌد. فٌبفاس غاٌگیي    ؾًَد، ّس کِ خَد ثِ دٍ دغتِ غجش ٍ غٌگیي تقػین هی

ٍ آتؽ ثب هبّیت  سم ٍ  ،ؾبه  َّا ثب هبّیت  سم ٍ تسًیص ٍ خبک ثب هبّیت غسد ٍ خؿش اغت. فٌبفس غجش  ،ؾبه  آة ثب هبّیت غسد ٍ تس

.[2]*1ثبؾد خؿش هی
iiسدد ًیص هتؿک  اش ّویي فٌبفس ازثقِ ثاب هبّیات ّابی یابد      آید ٍ ثِ آى ثبش هی . عجیقتبً ّس چیص کِ اش شهیي ثسهی 

هٌد اغت. یش یش افضبی ثدى اًػبى ثب تَخِ ثِ خٌع ٍ فولکسد آى هبّیتی  ؾدُ خَاّد ثَد. آدهی ًیص ثِ ّویي تستیت اش ایي فٌبفس ثْسُ

هاصاج ًابم   ی، خؿاکی ٍ تاسی    غاسدی ٍ  سها  ثدىزلرا ًتیدِ حبف  اش ٍاکٌؽ هتقبثا  هبّیات ّابی هتضابد افضابی      ه تص خَد دازد، 

i[3*]2دازد i i، .  غسدی ٍ خؿکی ثس  سهی ٍ تسی اغات، اش ایاي زٍ هاصاج فاسد غاسد ٍ      غلجِ ایي ٍاکٌؽ ّب دز فسدی،  حبف ثِ عَز هثب

 ؾَد، ٍ ثِ ّویي تستیت دیگس هصاج ّب قبث  تقسیر ّػتٌد خؿش ازشیبثی هی

ٍ خؿاش ، غَداٍیزغاسد ٍ خؿاش ، دهاَیز سم ٍ تاس  ٍ      دز عت غٌتی افساد، اغلت دز چْبز  سٍُ هصاخی فا ساٍیز سم  

i[4]ؾًَد ثلغویزغسد ٍ تس  تقػین هی v. 

                                                           

ازکبىزفٌبفس  ًَفی اخػبم غبدُ ّػتٌد کِ اخصای اٍلیِ تي آدهی ٍ هَخَدات دیگاس زا تؿاکی  های دٌّاد. فٌبفاس      * » 1

سزؾک   ه تلر ّػتٌد تقػین ًوی ؾًَد. فٌصسّب ث ؽ ّبیی اش آهیصُ ّب ّػتٌد ٍ اش آهیصؼ ّس ص ثِ اخصایی کِ اش لحبػ ؽبّ

 .فٌصسّب ثب ّودیگس، اًَاؿ هَخَدات کِ اش لحبػ فَزت،  ًَب َى ّػتٌد ثِ ٍخَد هی آیٌد

فٌصس دیگاس   صؾش عجیقت ؾٌبظ ثبید ثداًد کِ فٌبفس، چْبز قػن اًد ٍ ثیؿتس ًیػتٌد. اش ایي فٌبفس دٍ فٌصس غجش ٍ دٍ 

 [.«2غٌگیي ّػتٌد. فٌبفس غجش فجبزتٌد اش آتؽ ٍ َّا ٍ فٌبفس غٌگیي فجبزتٌد اش آة ٍ خبک]

 «.[3]آید هصاج فجبزت اش چٌبى کی یتی اغت کِ اش ٍاکٌؽ هتقبث  اخصای زیص هتضبد، ثِ ٍخَد هی*»2



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش تیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 44هاُ  تیر -تْراى 

4 

لرا ثسای ّس کدام اش آى ّب هصاخی قبث  تقسیر اغت ّس چِ اش شهیي ثسآهدُ اغت ؾبه  فٌبفس ازثقِ ثَدُ ًِ تٌْب اًػبى ثلکِ 

فص  ثْبز  سم ٍ تس، تبثػتبى  سم ٍ خؿش،  بییص غسد ٍ  تَاى ثِ هَازدی چَى فصَ  ٍ آة ٍ َّا اؾبزُ ًوَد. کِ اش ایي دغت هی

فلان هقوابزی اش آى ثاِ فٌاَاى اقلاین یاب       لکاي دز  . v[5]خؿش ٍ شهػتبى غسد ٍ تس اغت. دزثبزُ آة ٍ َّا ًیص ّویي  ًَِ اغت

 ثبؾد. هت بٍت اش دیگسی هی ،ؾَد کِ دز ّس خغسافیب ًػجت ثِ آة ٍ َّای غبلت آى شیػت ثَم یبد هی

هصاج تبتیس ثػصایی دازد اقلاین   یسی ٍاکٌؽ هتقبث  هبّیت ّبی هتضبد افضبی ثدى ٍ ؾک   ی اهلی کِ دز ًتیدِیکی اش فَ

ٍاکٌؽ ّب دازای هصاج هقلَهی اغت ٍ چٌبًداِ یکجابزُ    ثٌبثسایي ّس اًػبى ثب تَخِ ثِ ًتیدِ ایي اغت. هح  تَلد ٍ غکًَت افساد

ٌؽ هتقبث  ثِ ً ـ هصاج دیگسی تغییس کٌد، آى  بُ اغت کاِ فَاها  ثیوابزی    ثِ ٍاغغِ فَاه  خبزخی یب داخلی، ًتیدِ ایي ٍاک

ؾَد.  صؾکبى دز اثتدا ثسای ؾٌبخت ثیوبزی، فلات تغییاس ًتیداِ ٍاکاٌؽ      کٌد ٍ عت غٌتی ثسای یبفتي دزهبى ٍازد هی ثسٍش هی

تضبد فبه  ثیوبزی ثبؾد. ثِ عَز کٌٌد کِ هحتَی فٌصس ه ًوبیٌد. غپع دز خْت دزهبى، دازٍیی تدَیص هی هتقبث  زا ثسزغی هی

هثب  ا س فسدی ثب هصاج  سم ٍ خؿش ثِ فلت قساز سفتي دز اقلین غسد ٍ تس دچبز ثیوبزی ؾَد، دازٍی تداَیصی  صؾاکبى ؾابه     

 هَازدی اغت کِ هبّیت  سم ٍ خؿش داؾتِ ثبؾٌد تب اتس غسدی ٍ تسی اقلین زا ثسعسف ًوبید.

دز  ،ثیوبزاى خَد ًیبشهٌد هحیظ ّبیی ّػتٌد کِ فٌبفاس هتضابد دهاب ٍ زعَثات     اش ایي زٍ  صؾکبى عت غٌتی ثسای دزهبى

دغتسظ ثبؾٌد. دز اغلت فضبّبی هَزد اغت بدُ ثؿس، هبًٌد هٌص ، هح  کبز، فجبدتگبُ، هدزغِ ٍ... دهاب ٍ زعَثات فَاها  خٌجای     

اش ایاي خٌجاِ کاِ دز     ی دز ایدبد فضب ّػتٌد.ثسای ایدبد آغبیؽ اغت، اهب دز اًدکی اش ثٌبّب هبًٌد  سهبثِ، ایي فٌبفس فَاه  افل

 سهبثِ ّب دهب ٍ زعَثت ثی ٍاغغِ ثب ثدى اًػبى دز ازتجبعٌد، ایي ثٌبّب هَزد تَخِ ٍ اغت بدُ  صؾکبى عات غاٌتی قاساز  سفتاِ     

 اغت.

 

 گرهاتِ -5-2

 ی گرهاتِهعٌ -5-2-1

ثِ هح  غبختوبى   تِ هی ؾدُ، هثا   ثلکِ ػت آثِ ثِ هقٌی آة ًی «.vi[6]ٍاضُ  سهبثِ هسکت اش دٍ کلوِ  سم ٍ آثِ اغت»

  سهبثِ هحلی  سم چِ ثسای شهػتبى ٍ چِ ثسای تبثػتبى ثَدُ اغت. غسداثِزغبختوبى غسد ،  َزاثِزقجسغتبى یب هقجسُ .

ى اش فالٍُ ثس اغتحوبم آییي ّبیی هبًٌد حٌبثٌداى، حوبم فسٍظ ٍ شایوبى ٍ... دز  سهبثِ ّب اًدبم هی  سفتِ اغت.  سهبثِ شًاب 

هسداى خدا ثَدُ ٍ حتی زاُ آى ّب اش یش کَچِ ًجَدُ ٍلی ثِ  ًَِ ای هی غبختٌد کِ خصاًاِ ّاب ثْان های چػاجیدًد ٍ اش یاش       

  سم هی ؾدًد. *،3تَى

 

 اجسای هعواری گرهاتِ -5-2-2

vi[7] سهبثِ ّبی کْي ّوگی دازای غِ ث ؽ ثٌیبدی ّػتٌد: ثیٌِ، هیبًدز ٍ  سه بًِ» i.» 

 

                                                           
3
 آتؿداى حوبم، هح  زٍؾي کسدى آتؽ ثسای  سم کسدى آة خصاًِ آة  سهبثِ.*  
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 رختکيتیٌِ یا  -5-2-2-1

ِ   *4غکَّبیی  سدا سد آى اغت.  ع اش داالى، دّلیص کِفضبیی ثصزگ ٍ غس َؾیدُ  ثبؾاد کاِ    های   زخاتکي زٍ غاپع ثیٌا

ؾدُ ٍ دز  َؾِ ّابی آى زخاتکي    ٍ کؿکَلی غبختِ هی ضلقی، ّؿت ثِ ؾک  ّبی هسثـفضبیی ًیوِ  سم ٍ خؿش اغت. ثیٌِ 

 .ّب ٍ دز هیبى آى حَض آة غسد قساز داؾت

 

 یاًذره -5-2-2-2

هیبى دٍ ث ؽ ثیٌِ ٍ  سه بًِ خبی دازد. هیبًدز زاّسٍ یب داالًی اغت کِ ثِ چٌاد خاب زاُ داؾاتِ، یکای ثاِ آثسیص ابُ ّاب ٍ        

داؾاتِ ٍ یاش فضابی هیابًدی ثاَدُ       دیگسی ثِ خبیگبُ غتسدى هَ. ثدیي  ًَِ هیبًدز َّای  سه بًِ ٍ ثیٌِ زا اش ّن خدا ًگِ هی

سه بًِ اش کر دز یش ازت بؿ ثَدًد، هیبًادز دز ازت ابؿ ثابالتسی ًػاجت ثاِ کار دٍ فضاب قاساز         . دز ثسخی هَازد کِ ثیٌِ ٍ  اغت

  سفت. هی

 

 گرهخاًِ یا صحي گرهاتِ -5-2-2-3

 سم تسیي ث ؽ  سهبثِ اغت. ایي ث ؽ یش خصاًِ ثصزگ ٍ دٍ خصاًِ کَچش دازد، یکی آة غسد ٍ دیگاسی آة داك کاِ دز   

زغبًدًد  زا ثِ خصاًِ ثصزگ هیدٍ، آة  سم ٍ غسد زا ّویؿِ تویص ًگِ هی داؾتٌد. اش ایي  دٍ غَی خصاًِ ثصزگ ّػتٌد ٍ آة آًْب

 .کسدًد آى خَد زا ؾػتؿَ هی کِ هسدم دزٍى

دز  سهبثِ ّب ثسای ایي کِ َّای ثیسٍى کوتس ثب َّای ثیٌِ آهی تِ ؾَد ٍ دزٍى آى  سم ثوبًد، داالًی  س  یچ ٍ خن، ثیٌاِ زا  

 تَاًػتِ یکجبزُ ثِ دزٍى دزآید. ثدیي  ًَِ َّای غسد ثیسٍى ًوی ،زغبًد ِ ثیسٍى هیٍ دّلیص زا ث ثِ دّلیص

 

 گرهخاًِ ایشگره -5-2-3

ثبؾد کِ غَخت آى ثَتِ ثَدُ اغت. آتؽ  دز شیس یب کٌبز  سهبثِ کَزُ ای ثسای  سم کسدى آة ثِ ًبم خي یب  ل ي یب تَى هی

 آة  سم کبز  راؾتِ ؾدُ اغت. ی زغد کِ کر خصاًِ ایي تَى اش شیس ثِ یش یب دٍ دیگ ثِ ًبم تیبى هی

ای ثبید  سم ثبؾد.  سه بًِ ثبید  سهتسیي ث ؽ ثبؾد، غپع هیبًدز ٍ ثیٌِ ثب  سهبی کوتس،  ّس ث ؽ اش  سهبثِ ثِ اًداشُ ٍیطُ

ثاِ ًابم  سثاسٍ    ّبیی  ایچ دز  ایچ    خَی ،تب ثِ دّلیص ٍ دهبی َّای ثیسٍى ثسغد. ثسای  سم کسدى َّای ایي ث ؽ ّب دز شیس کر

 زاًدًد.  َؾبًدًد ٍ دٍد تَى زا ثِ دٍزى آًْب هی غبختٌد ٍ زٍی آى زا هی هی

فسغاتبدُ ٍ دیگاسی اش  ایچ ٍ     ّس  سهبثِ دٍ دٍدکؽ داؾتِ اغت کِ دٍز اش تَى ثَدُ اًد. یکی دٍد زا یکساغت ثِ ثیسٍى های 

ثػتٌد ٍ  زٍؾي کسدى آتؽ تَى، ً ػت دّبًِ  سثسٍّب هیفسغتبدُ اغت.  ع اش   رزاًدُ ٍ دز  بیبى ثِ ثیسٍى هی خن  سثسٍّب هی

کسدًد تب دٍد ً ػت ثِ تٌدی خَد ثبال کؿد ٍ ثیسٍى ثسٍد.  ع اش  سم ؾدى تَى، آى دٍدکاؽ   دّبًِ دٍدکؽ یکساغت زا ثبش هی

 کسدًد تب دٍد اش  سثسٍّب ثگرزد ٍ اش دٍدکؽ دٍم ثبال زٍد. ثػتٌد ٍ زاُ  سثسٍ زا ثبش هی زا هی

                                                           
 ٍ هح  اغتقساز  سهبثِ داز ثَدُ اغت. اٍلیي ّؿتی ثقد اش ٍزٍدی  سهبثِ، دّلیص ًبم دازد*   4
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 .غبختٌد تب  بیدازتس ثَدُ ٍ  سهبی آى ّن ّدز ًسٍد  سهبثِ ّبی کْي زا دز  َدی شهیي هیغبختوبى 

 

 گرهاتِ ٍ طة سٌتی -5-2-4

ؾدُ، خبیی زا ثسای خابک زی اتي زٍی آى دز ًؾاس     ای ثسای حدبهت داؾتِ ٍ چَى خَى دز آى خبزی هی  سهبثِ خبی ٍیطُ

 .هی  سفتٌد

 ض ثدى ثَدُ کِ دز اکثس حوبم ّب اش هیبًدز ثِ ایي فضب زاُ داؾتِ اغت.ّودٌیي فضبیی ثسای فصد ٍ ثبدکؽ ٍ هبغب

 

 گرهاتِ، دفع فاضالب ٍ تَْیِ رساًیآت -5-2-5

ثاسای غػا  کاسدى ٍ حتای ٍضاَ  اسفتي اش ّوایي آة         ؾد شیسا ِ ثػیبز هْن ؾوسدُ هیثکبز ًجسدى آة غصجی دز  سهبث -

ٍزٍد ثاسای  خبزج اش  سهبثاِ  خصاًِ ای  ٍ غبختِ فوَهی، ثِ ّویي دلی   سهبثِ ّب دز ًصدیکی چبُ آة یب کبزیص کسدًد. اغت بدُ هی

 ؾدُ اغت. آة چبُ یب کبزیص تقجیِ هی

 زی تِ کِ ثْداؾتی ًجَدُ اغت.  ػبةزفبضالة   سهبثِ ثِ چبُ یب ثِ یش  َدا  زٍثبش هی -

تاَاى دز ًاَک آى غاَزاخی ثاسای ًاَز یسی  راؾات. دز ًاَک آى         کاِ های   َؾؽ  سهبثِ ّب،  ٌجد کلوجَ ثَدُ  هقوَالً -

ؾَد ثسداؾت ٍ دٍثبزُ خب  راؾت. دز شهػاتبى     تٌد. ؾیؿِ ّبی خبم زا هی  راؾتٌد کِ ثِ آى خبه بًِ هی ّبیی کبز هی ؾیؿِ

َّازغابًی اًدابم ؾاَد. دز ثْابز ٍ      داؾتٌد تب ایي ؾیؿِ ّب ثِ خص یکی دٍتبی آًْب، ثػتِ ثَدُ ٍ دز تبثػتبى ثسخی اش آًْب زا ثسهی

 .ؾد یکػبى ًگِ داؾتِ هی  سهبثِ دهبی دزٍىثدیي تستیت داؾتٌد.   بییص ًیص ثػتِ ثِ دهبی َّا ثسخی ؾیؿِ ّب زا ثسهی

 ؾد اش خبزج  سهبثِ، داخ  آى دیدُ ًؿَد. ایي ؾیؿِ ّب قغبفی اش دایسُ ثَد کِ ثبفث هی

 

 پایذاری -5-3

 اهاسٍش  ًیبشّابی  تأهیي فیي دز کِ ًحَی ثِ اغت؛ فٌبٍزی ٍ اًػبى عجیقت، ؾبه  ،هٌبثـ اش ثْیٌِ ٍ هؤتس اغت بدُ  بیدازی،»

 عجیقات  ٍ اًػبى آى دز کِ زٍد هی کبز ثِ خْبًی تَفیر ثسای  بیداز ٍاضُ. ثبؾد ًیص آیٌد بى ًیبشّبی ؾدى ثسآٍزدُ هتضوي ثؿس،

 آى، ثاس  ه اسة  آتابز  ایدابد  ثدٍى شیػت، هحیظ اش ح بؽت ثب ٍ دُآیٌ ّبی ًػ  حقَق ٍ حب  ًیبشّبی  سفتي ًؾس دز ثب ثتَاًٌد

vi[8]دٌّد حیبت اداهِ i i.» 

i[9]ثبؾد هی یکدیگس ثب ّب اًػبى ٍ عجیقت ٍ اًػبى زاثغِ فْن دز هْن تغییس یش  بیداز تَغقِ ه َْم» x.» 

آلَدُ ؾدى َّای شهایي   ثسدلیلی اغت بدُ ثیؽ اش حد غَخت ّبی فػیلی ًِ تٌْب ثبفث اتوبم ایي غَخت ؾدُ ثلکِ اهسٍشُ 

ٍ ثاسای   ثبؾد هیٍ...  ، تغییس اقلینؾت ٍ زٍش یٍ ثِ تجـ آى افصایؽ دهب، ثبالآهدى غغح دزیبّب، خؿکی شهیي، کبّؽ اختالف دهب

ح  ایي هػئلِ هَضَؿ تَغقِ  بیداز هغسح ؾدُ اغت. ّدف تَغقِ  بیداز تغییس زٍاثظ اًػبى ثب عجیقت ٍ اًػبى ّاب ثاب یکادیگس    

 . 2داززًوَاغت
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 x[11]: اّداف تَغقِ  بیداز دز زاثغِ ثب هػبی  هحیغی2ًوَداز

 

ح اؼ اًاسضی، تَخاِ ثاِ ًیبشّابی      غابیت آى،   ثبؾبه  افَلی هبًٌد: ّوبٌّگی ثٌب ثب اقلین، ّوبٌّگی ثٌب کِ هقوبزی  بیداز 

ِ ذخیسُ اًسضی، اغت بدُ اش هصبلح ثَهی، تَخِ ثِ ؾسایظ اثب اغت، غبکٌبى ٍ کبزثساى ٍ..  ثبفاث ح اؼ اًاسضی ٍ     ،قلیوی ّس هٌغقا

 . 3زًوَدازکٌد کوش قبث  تَخْی دز زًٍد تَغقِ  بیداز هیاحتسام ثِ عجیقت ٍ اًػبى، 

 

 xi[11]: اّداف هقوبزی  بیداز دز زاثغِ ثب هػبی  هحیغی3ًوَداز

ظ اقلیوای ٍ فسٌّگای،   ؾاسای  ، سفات  آى چِ ثیؿتس هَزد تَخِ هقوبزاى ٍ عساحبى قاساز های   اش آًدبیی کِ دز هقوبزی ثَهی

تَاى هقوبزی ثَهی زا ثایؽ   ثَد، هی غَخت توبم ؾدًی ثَدى فسفِ خَیی دز هصسف اًسضیزثب ًؾس ثِ اغت بدُ اش هصبلح ثَهی ٍ 

 اش هقوبزی اهسٍش،  بیداز ًبهید.

 تررسی -5-4

ی هاصاج ّاب  لاین هتٌابؽس   اقؾْسّبیی ثب هی ثبیػت ، تحقی  ثسای  بغخ ثِ غَا هغبث  ثب زٍؼ تحقی  دز ًؾس  سفتِ ؾدُ، 

ًقؿاِ  ٌْاِ    اغات بدُ اش  ثاب ؾٌبغبیی ؾَد ٍ  سهبثِ ّبی آى هَزد ثسزغی قساز  یسد. ثٌابثسایي  ف ساٍی، غَداٍی، ثلغوی ٍ دهَی 

xi[12]ایساىاقلیوی ثٌدی  i     ٍ ثسای اقلین غسد ٍ هسعَة، ؾْس ازدثی ؛  سم ٍ هسعَة، ثٌدزفجبظ، غسد ٍ خؿاش، قاصٍیي ٍ  اسم

 ى، یصد ٍ غوٌبى اًت بة ؾد.خؿش، ؾْسّبی اف ْب

 اهاب  ًیػات.  قبث  زٍیتدز هقوبزی آى ًوب  فسم، ی ثسؾبخص اقلیویاتس  دزٍى  ساغت، بزی  سهبثِ ّب کبهالًاش آًدبیی کِ هقو

دز ؾاْسّبی   غسد ٍ خؿاش ٍ هسعاَة  ٍ  اش لحبػ اخصای  سم ایي ثٌب ،دهب ٍ زعَثت اغتّب  سهبثِ  هحَزیتثب تَخِ ثِ ایي کِ 
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فجبظزخدٍ  ؾوبزُ دٍ ، قصٍیيزخادٍ  ؾاوبزُ غاِ  ٍ ؾاْسّبی     ز ، ثٌدخدٍ  ؾوبزُ یشازدثی ز زغی قساز  سفت:ذی  هَزد ثس

   چْبز اف ْبى، غوٌبى ٍ یصدزخدٍ  ؾوبزُ

 

 : ؾْس ازدثی ، ًوًَِ اقلین غسد ٍ هسعَة1خدٍ  

 
 هػبحت

 زهتسهسثـ 

ازت بؿ اش کر 

 تب غقر

 زهتس 

ازت بؿ فسٍزفتِ 

 دز شهیي

 زهتس 

 ثبشؾَ

  زهتسهسثـ قداد*هػبحتزت

 ؽْیساالغالمزآقبًقی 

 1*4 فوَدی -1.8 9.18 53.3 ثیٌِ

 -1.98 9.15 96.4  سه بًِ
 1*4فوَدی 

 1.5*1غق ی 

  یس شز س
 -1.8 7.5 77.15 ثیٌِ

 1.6*4فوَدی

 1.4*1غق ی 

 1.11*1غق ی  -1.9 7.3 92.51  سه بًِ

 

 

  سم ٍ هسعَة : ؾْس ثٌدزفجبظ، ًوًَِ اقلین2خدٍ  

 هػبحت 

ازت بؿ اش کر تب 

 غقر

 زهتس 

ازت بؿ فسٍزفتِ دز 

 شهیي

 زهتس 

 ثبشؾَ

 زتقداد*هػبحت 

 خبًی ثػتش
 ًدازد -1.3 2.3 111 ثیٌِ

 ًدازد -1.3 2.3 111  سه بًِ
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 : ؾْس قصٍیي، ًوًَِ اقلین غسد ٍ خؿش3خدٍ  

 هػبحت 

ازت بؿ اش کر تب 

 غقر

 زهتس 

 ازت بؿ فسٍزفتِ دز

 شهیي

 زهتس 

 ثبشؾَ

 زتقداد*هػبحت 

 ثالغی
 1.2*1غق ی  1 6.4 51 ثیٌِ

 1.2*1غق ی  -1.7 5.4 52  سه بًِ

 قدس
 3*1غق ی  1 9.4 161 ثیٌِ

 1.4*1غق ی  1 5.3 86  سه بًِ

 حبج کسین
 1.5*1غق ی  -1.5 5.5 65 ثیٌِ

 1.4*1غق ی  -2.5 5.4 55  سه بًِ

 

 

 اف ْبى، ًوًَِ ّبی اقلین  سم ٍ خؿش: ؾْسّبییصد، غوٌبى، 4خدٍ  

 هػبحت 

ازت بؿ اش کر تب 

 غقر

 زهتس 

ازت بؿ فسٍزفتِ دز 

 شهیي

 زهتس 

 ثبشؾَ

 زتقداد*هػبحت 

  لؿي یصد
 -1.7 9 111 ثیٌِ

 1.2*4فوَدی 

 4.5*1غق ی 

 1.78*1غق ی  -1.7 6.25 32  سه بًِ

  ٌِْ غوٌبى
 1.78*1غق ی  -3.5 8 123 ثیٌِ

 1.6*1غق ی  -3.5 6 111  سه بًِ

 زًبى اف ْبى
 1.76*1غق ی  1 4.5 381 ثیٌِ

 1.76*1غق ی  1 4 175  سه بًِ
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 یافتِ ّا -6

 ًکتِ ّبی شیس ثِ دغت آهد: ث ؽ ثسزغیثب تَخِ ثِ خدٍ  ّبی 

  ؿ هسعَةز سه بًاِ  اغات ٍ ّودٌایي ازت اب    فضابی  زثیٌِ  کَچش تاس اش  حوبم ّبی ؾْس ازدثی  اثقبد فضبی خؿشدز

 د.زغ هتس هی 1.12ثِ عَز هیبًگیي ثِ فسٍزفتگی  سهبثِ ّب دز شهیي 

  اثقبد فضبی خؿش حوبمزثیٌاِ  کَچاش تاس اش فضابی هسعاَة آىز سه بًاِ  اغات ٍ ّودٌایي ازت ابؿ           ثٌدزفجبظدز

 .زغد هتس هی 2.3ثِ عَز هیبًگیي ثِ فسٍزفتگی  سهبثِ ّب دز شهیي 

 هیابًگیي  ٍ ّودٌایي   اغتٌِ  ثصزگ تس اش فضبی هسعَة آىز سه بًِ  دز حوبم ّبی ؾْس قصٍیي اثقبد فضبی خؿشزثی

 ثبؾد. هتس هی 1.175ازت بؿ فسٍزفتگی دز شهیي 

        ٍ دز حوبم ّبی غوٌبى، اف ْبى ٍ یصد ًیص اثقبد فضبی خؿشزثیٌِ  ثاصزگ تاس اش فضابی هسعاَة آىز سه بًاِ  اغات

 ثبؾد. هتس هی 1.8 تقسیجی ازت بؿ فسٍزفتگی دز شهیيهیبًگیي ّودٌیي 

 .ٍخَد ثبشؾَّبی هحدٍد ٍ هتحسک دز اغلت فضبّبی  سهبثِ ّب 
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 ًتیجِ گیری -7

دز اقلین ّبی هسعَة، فضبی هسعَةز سه بًاِ  ثصز تاس اش فضابی خؿاشزثیٌِ ، ٍ دز اقلاین ّابی خؿاش، فضابی          -7-1

 خؿشزثیٌِ  ثصز تس اش فضبی هسعَةز سه بًِ  اغت. کِ هی تَاى ًتیدِ  سفت:

 ثبؾد. صز تسهسعَة کِ افساد ًیص دازای هصاج تس ّػتٌد، ثبید فضبی هسعَة  سه بًِ ّب ثدز اقلین  -7-1-1

 خؿش دازًد، فضبی خؿش  سهبثِ ّب ثبید ثصز تس ثبؾد. یدز اقلین خؿش کِ افساد هصاخ -7-1-2

 ى دهبی داخا  ، کِ هَخت یکػبى ؾددز اقلین ّبی  سم، ازت بؿ فسٍزفتگی دز شهیي ثیؿتس اش آى دز اقلین غسد اغت -7-2

 .ؾَد هی خبزج آى ثب دهبی  سهبثِ

دهاب ٍ   دز تقییي هیصاىاش آى خبیی کِ ثبشؾَّب دز فضبّبی ه تلر  سهبثِ قبثلیت ثبش ٍ ثػتِ ؾدى دازًد، اثقبد آى ّب  -7-3

 .زاثغِ خبفی ًدازدهصاج افساد زعَثت  سهبثِ هَتس ًیػت، لکي ثب 

اًاد ٍ ثایي     سهبثِ ّب ثس اغبظ غسؾت ٍ هاصاج افاساد غابختِ ؾادُ    ت کِ: دز ًْبیت هی تَاى فسضیِ تحقی  زا فحیح داًػ

 هقوبزی  سهبثِ ّب ٍ هصاج کبثساى زاثغِ هػتقین ٍخَد دازد.
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