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  چکیدُ

ی هسیطیت قْطی تَؾٍ قْطزاضی ّب یىی اظ اهَض يطٍضی ی قْط ثطای تَؾِٗایدبز هكبضوت ّبی هطزهی زض ازاضُ

هیتَاًٌس زض اهَض قْطی هكبضوت ّطچِ ثیكتط زاقتِ ثبقٌس اؾت.پطزاذتي ثِ ایي هَئَ وِ چگًَِ زض ّط هٌُمِ، هطزم 

ی هطزم خبهِٗ هكبضوت ثیكتطی زض اهَض قْطی زاقتِ ثبقٌس یىی اظ ضاُ ّبی ثْجَز هسیطیت قْطی اؾت.ّطچِ تَزُ

اهطی اهىبى وؿت هَفمیت ثیكتطی زض هسیطیت هكبضوتی فطاّن هیكَز.اهطٍظُ هكبضوت قْطًٍساى زض اهَض قْطی یه 

ی پبیساض قْطی قَز.َٖاهل هَثط ثؿیبضی ثطای ثْجَز ّطچِ ثیكتط اؾت يطٍضتی وِ هی تَاًس هٌدط ثِ تَؾِٗ يطٍضی

هسیطیت قْطی ٍخَز زاضز وِ زض ایي همبلِ پیف ضٍ تبثیط ًْبزّبی هطزهی ثط ضٍی آى هَضز هُبلِٗ لطاض گطفتِ اؾت وِ 

ثطگعاضی ّوبیف ّبی ٖوَهی )قٌیساضی( ثِ هٌَٓض ثب ًتبیح پػٍّف ًكبى هیسّس هسیطاى قْطی قْطزاضی ّب هیتَاًٌس 

خوٕ آٍضی غیط ضؾوی ًٓطات قْطًٍساى ٍ ّوچٌیي ثطگعاضی هیعگطزّبی هكَضتی ٍ تجبزل ًٓط هبثیي هسیطاى ٍ هؿئَلیي 

قْطزاضی ثب قْطًٍساى السام ًوبیٌس ٍ هُبلت ٍ اْْبض ًٓطات قْطًٍساى ضا زض اٍلیي فطنت هَضز ثطضؾی لطاض زازُ ٍ 

َضز ًمُِ ًٓطات هصوَض ضا پؽ اظ اضظقیبثی، زض لبلت َطح ٍ ثطًبهِ ضیعی ّبی هسیطیتی هَضز اؾتفبزُ لطاض زٌّس تب ثبظذ

 .ثسیي ٍنف هؤلفِ تَؾِٗ هسیطیت قْطی هحمك قَز

 ٍاغُ ّبی ولیسی : هكبضوت ّبی هطزهی، تَؾِٗ پبیساض، هسیطیت قْطی، ثطًبهِ ضیعی قْطی
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 هقدهِ -1

 هؿبئل .اؾت ؾبذتِ ضٍثطٍ خسی ثب هكىالت ضا قْطّب ازاضُ تَؾِٗ، حبل زض وكَضّبی زض ٍیػُ ثِ قْطگطایی ٍ قْطًكیٌی قتبثبى ضقس

 قْطّبی زض فَق قطایٍ ثِ تَخِ ثب ٍ ؾجت ّویي ثِ اؾت افعٍزُ هَئَ پیچیسگی قْطّب، ثط زض فطٌّگی ٍ وبلجسی ٍ التهبزی اختوبٖی،

 ٍ آة هؿىي، َّا، آلَزگی قْط، تطافیه، ثِ ضٍؾتبئیبى هْبخطت چَى ٖوسّبی هكىالت قْطّب والى زض ذبل ََض ثِ ٍ خْبى ؾَهی

 یتَاًسه قْطی هسیطیت هٌبؾت ّبی قیَُ .اؾت افعٍزُ قْطّب ازاضُ ثط هًٗالت زیگط، فبوتَضّبی اظ ثؿیبضی ٍ ّْب ؾطاى ووجَز فبيالة،

 [1] ًوبیٌس. فطاّن قْطی ظًسگی یه ثطای ضا ثْتطی قطایٍ ٍ ًوَزُ ون هكىالت حدن اظ تسضیح قْطّب ثِ ازاضُ يوي

اًؿبًی پبیـساض، تغییط الگَ ٍ ؾطهكك ضا زض   ٍ هحیُی حبل ٍ آیٌسُ اظ َطیك تَؾِٗ  اّویت حفّ تٗبزل هیبى ًیبظّبی اختوبٖی،التهبزی

ی ٍ همتسض ؾـبظی حـىوطاًی هكبضوت قْطًٍس  هفبّیوی چـَى  ٍضٍز  اؾت.ایي زگطگًَی ثب  آى پسیسآٍضزُ  هسیطیت قْطی ٍ اضائِ ذسهبت

 [2] اؾت.  قْط ضخ زازُ

ثسٍى قه ایفبی ًمف قْطًٍساى اظ َطیك اْْبضًٓط، اضائِ پیكٌْبز، تهوین گیطی ٍ لجَل هؿئَلیت زض ظهیٌِ ّبی وبضی هطثََِ ًیبظهٌس 

وت زض تهوین گیطی ثب افطازی وِ قطایٍ ذبنی اؾت وِ هْن تطیي آًْب آهبزگی قْطًٍساى ثطای ایٌىبض هی ثبقس؛ ظیطا زضگیط قسى ٍ هكبض

. اظ َطفی هكبضوت یه فطآیٌس اؾت وِ زض آى ثبیس افطاز [3]تكجیِ قسُ اؾت « اتحبز ًبزاًبى»زض ؾَُح ثؿیبض پبییي آهبزگی ّؿتٌس ثِ 

هؤثط ضا زاقتِ  ثهَضت زاٍَلجبًِ زض اهَض هطثٌَ ثِ قْطّب ٍ قْطزاضی ّب زذبلت ًوبیٌس ثِ قطَی وِ تَاى ٍ اًگیعُ هٌبؾت ثطای زذبلت

اًؿبى ّب زض توبهی اثٗبز ظًسگی هی « قطوت فٗبالًِ»ثبقٌس. ّوچٌیي هكبضوت ثِ هَضزی ذبل اَالق ًوی قَز ثلىِ هكبضوت ثِ هفَْم 

 .[3]ثبقس 

ي ؾُح هكبضوت چْبض ؾُح زاضز ٍ اظ آى چْبض هفَْم ضا هی تَاى اؾتٌجبٌ وطز. پبییي تطیي ؾُح هكبضوت زض تأهیي ًیطٍی وبض ٍ ثبالتطی

 :هكبضوت، هكبضوت زض تهوین گیطی اؾت. اهب ثِ ََض ولی ؾَُح هكبضوت هطزم زض َطح ّب ٖجبضتٌس اظ

 هكبضوت زض ثطًبهِ ضیعی ٍ تهوین گیطی 

 هكبضوت زض اخطای َطح ّب 

 هكبضوت زض ثْطُ ثطزاضی 

  [4]هكبضوت زض اضظقیبثی 

 :ٍاضز هی ثبقس وِ ٖجبضتٌس اظاهب زض ایي هیبى آؾیت ّبیی ًیع زض ًٓبم هسیطیت هكبضوت خَ، 

 پیف فطو ّبی ًبزضؾت زض هَضز هكبضوت هطزم 

  ٖسم هكبضوت افطاز ثب ؾبظهبى ّب 

 هَإً ٍ ضاُ ثٌسی فطٌّگی هكبضوت 

  [.5]هَإً ٍ ضاُ ثٌسّبی ؾبظهبًی هكبضوت هطزم 

ت هطزهی زض هسیطیت قْطی هی تَاى گفت زض حبل حبيط ًٓبم هسیطیت قْطی ثب یه چبلف ٍ ذلل زض ظهیٌِ اؾتفبزُ اظ هكبضو

 .ضٍزضضٍ اؾت

زض ایي همبلِ زض ضاؾتبی تجییي ایي هَئَ ثِ ثطضؾی ًمف هكبضوت هطزهی زضتَؾِٗ هسیطیت قْطی پطزاذتِ ٍ زض ًْبیت ًتبیح 

 .هطثٌَ ثِ پػٍّف اًدبم قسُ ثب ایي ٌَٖاى ثِ تهَیط وكیسُ ذَاّس قس

 اّساف تحمیك

زض قْطزاضی  ی پبیساضثب اؾتفبزُ اض هٗیبضّبی تَؾِٗ هكبضوت ّبی هطزهی زض هسیطیت قْطی تبثیطّسف ایي تحمیك، هكرم وطزى 

ٍ ًیع اضائِ پیكٌْبزّب ٍ ضاّىبضّبی هؤثط ثطای هسیطاى ٍ هؿئَلیي قْطی ایي هٌُمِ ثِ هٌَٓض ثْطُ گیطی اظ ایي ٖبهل  یعز 2هٌُمِ 

ِ ضؾیسى ثِ ایي ّسف، لبزض ذَاّین قس زض ضاؾتبی ثْجَز ضٍـ ّب ٍ ثؿیبض تٗییي وٌٌسُ زض تَؾِٗ هسیطیت قْط اؾت. لُٗبً زض ؾبی
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اضتمبء زازى ؾُح هكبضوت قْطًٍساى زض خْت ضؾیسى ثِ تَؾِٗ زض اهط هسیطیت قْطی السام هٌبؾت ثِ ٖول آٍضین. زض ایي ضاؾتب 

 :اّساف ظیط هَضز هُبلِٗ لطاض ذَاٌّس گطفت

  ٍ هكبضوت ٍ هكبضوت زض هسیطیت قْطی -ؾِٗ، تَؾِٗ پبیساضهطثٌَ ثِ تَ ٍیػگی ّبیقٌبذت هفبّین ٍ ثطضؾی  

 تجییي ًمف هسیطاى قْطی زض افعایف هكبضوت هطزهی ثِ هٌَٓض تَؾِٗ هسیطیت قْطی 

  

 خٌجف ّبی هرتلف ثیبى  ٍ زض ظهیٌِ خلت هكبضوت هطزمقْطی الگَّبی هٌبؾت زض ذهَل ًمف ؾبظهبى ّبی  قٌبذت

 زض ایي هَئَ

  ِیعز 2بی هٌبؾت خْت تمَیت هكبضوت قْطًٍساى زض هسیطیت قْطی هٌُمِ ضاّجطزّب ٍ ضاّىبضّاضائ 

 

 سئَاالت تحقیق -2

 :تَخِ ثِ اّساف ٍ ثیبى ولی هؿألِ، ؾئَاالت ظیط زض ایي پػٍّف هُطح ّؿتٌس 

 چِ ؾُحی لطاض زاضز؟تَؾِٗ ٍ گؿتطـ ثیف اظ پیف هكبضوت هطزم زض  ثطای یعز 2هٌُمِ قْطزاضی  ّبی هَثط فٗبلیت 

 چیؿت؟ یعز 2هٌُمِ ثطای تَؾِٗ هكبضوت ّبی هطزهی زض هسیطیت قْطزاضی  پیكٌْبزی ضاّىبضّبیی 

 چِ َٖاهلی ثبٖث ٖسم هكبضوت قْطًٍساى زض اضتجبٌ ثب قْطزاضی اؾت؟ 

 هیتَاًس اًدبم یعز ثِ هٌَٓض تَؾِٗ هسیطیت قْطی  2خْت ثْجَز هكبضوت ٖوَهی ثب فٗبلیت ّبی قْطزاضی هٌُمِ  چِ الساهبتی

 قَز؟

 

 

 فرضیِ ّب -3

 :ثب تَخِ ثِ اّساف ٍ ثیبى ولی هؿئلِ، فطيیِ ّبی پػٍّف ٖجبضتٌس اظ

ثب ٖولىطز ضؾبًِ ثبٍضّبی خوٗی ثطای افعایف هكبضوت قْطًٍساى زض هسیطیت قْطی  آهَظـایدبز فطٌّگ هكبضوت ٖوَهی ٍ : 1فطيیِ 

 ّبی گطٍّی اضتجبٌ هٌٗی زاضی ٍخَز زاضز.

قَضای اؾالهی قْط یعز زض ثْطُ گیطی اظ تَاًوٌسی ّبی قْطًٍساى خْت افعایف هكبضوت ٖوَهی ثطای ٖولىطز تكىیالت : 2فطيیِ 

 تَؾِٗ هسیطیت قْطی هؤثط هی ثبقس

 .تكىل ّبی هطزهی هٌؿدن، زض ثْجَز خطیبى هسیطیت قْطی هؤثط هی ثبقس ایدبز: 3فطيیِ 

 .زض اهَض قْطزاضی زض تَؾِٗ هسیطیت قْطی هؤثط هی ثبقساؾتفبزُ وطزى اظ ًٓطات قْطًٍساى ٍ هكبضوت زازى آًْب : 4فطيیِ 

 .لَاًیي فٗلی خبضی زض قْطزاضی زض افعایف هیعاى هكبضوت ٖوَهی خْت تَؾِٗ هسیطیت قْطی هؤثط هی ثبقس: 5فطيیِ 

 تَسعِ -4

ِ تحمك هفبّین تَؾِٗ ضا هی تَاى تىبهل ؾُح ظًسگی ٍ ضؾیسى ثِ قطایٍ آضهبًی زض حَظُ التهبزی،اختوبٖی ٍ فطٌّگی زاًؿت و

آظازی،ٖسالت،پَیبیی اختوبٖی،تَؾِٗ اًؿبًی ٍ ضقس التهبزی،اختوبٖی ٍ فطٌّگی ضا ثْوطاُ هی آٍضز.ّوچٌیي تَؾِٗ ضا وكف ضٍقْبی 

زؾتیبثی ثِ حطوتی تىبهلی ثكوبض هی آٍضًس وِ پسیسُ ّبی اختوبٖی،التهبزی ٍ فطٌّگی ضا هتٗبزل ٍ هتَاظى هی ؾبظز ٍ قطایُی ًَیي ضا 

 [6]پَیبیی اختوبٖی،التهبزی ٍ تحمك ٖسالت اختوبٖی فطاّن هی وٌسثطای 
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 تَسعِ ّبی ژگیٍی -4-1

 :اظ ٖجبضتٌس تَؾِٗ ولیسی ّبی ٍیػگی اظ ثطذی

 هَخَز ٍيٕ ٍ حبلت اظ پسیسُ یه قسى ذبضج اظ اؾت ٖجبضت :حطوت. 

 وٌس هی پیسا هبّیت خسیس ٍ قىل ، حبلت آى اثط زض پسیسُ وِ قَز هی اَالق حطوتی ثِ :زگطگًَی. 

 ِٗذَز زض اهٌیت، تأهیي ٍ ّب ًیبظ ضفٕ آگبّبًِ خْت وَقف ٍ تالـ ثب اًؿبى وِ اؾت زگطگًَی اظ ًَٖی ، ٖبم هفَْم ثِ :تَؾ ٍ 

 .خبهِٗ ٌٖبنط ٍ اضوبى توبم زض ؾبذتبضی ٍ ویفی زگطگًَی اظ اؾت ٖجبضت ، تَؾِٗ ذبل تٗطیف زض.وٌس هی ایدبز هحیٍ

 قَز هی اَالق ؾبذتبضی ٍ ویفی زگطگًَی ثِ تَؾِٗ ٍ ووی زگطگًَی ثِ :ضقس. 

 هتَالی ٍ تسضیدی تىبهل ٍ تَؾِٗ زگطگًَی، اظ اؾت ٖجبضت :تحَل . 

 [.7]قَز هی اَالق ؾبذتبضی ٍ خْكی ٖویك، زگطگًَی ثِ :اًمالة 

 :اؾت ثطضؾی لبثل ظیط اثٗبز اظ تَؾِٗ ََضولی ثِ

 [7] اًؿبًی پبیساض، تَؾِٗ تَؾِٗ اختوبٖی، تَؾِٗ فطٌّگی، تَؾِٗ ؾیبؾی، تَؾِٗ التهبزی، تَؾِٗ

 :وطز ثٌسی َجمِ ظیط قطح ثِ گؿتطزُ َیف ؾِ زض تَاى هی ضا اًؿبى ًیبظّبی ولی ََض ثِ وِ اؾت اًؿبى ًیبظّبی ضفٕ تَؾِٗ اظ ّسف

 . ... ٍ هؿىي پَقبن، ذَضان، هبًٌس فیعیَلَغیىی ٍ ظیؿتی ًیبظّبی 

 ، ... ٍ ظیجبیی ، ٌّط، هٌَٗیت اظ ثطزى لصت ّب، ًبقٌبذت ّب ٍ تبضیىی اظ فطاض تٗبلی، ٍ اضتمب اهٌیت، وؿت آگبّی وؿت هبًٌس ضٍاًی ًیبظّبی

 . ... وبئٌبت، ثب اضتجبٌ ّؿتی، اظ خْبى ٍ حیبت اظ ثطزى لصت

 .[7]خٌؿی ًیبظّبی ثِ پبؾد ّوسلی، ثِ ًیبظ ،... ٍ ّب هكىالت، تٌگٌب هؿبئل، حل زض خوٗی هؿبٖی تكطیه ثِ ًیبظ هبًٌس اختوبٖی ًیبظّبی

 هىتت یسگبُ ز زض وِ ثبقس هی ظیؿت هحیٍ پبیساضی ٍ ٖسالت اختوبٖی تأهیي آى ّسف ٍ اؾت پَیب ٍ هؿتوط فطایٌسی تَؾِٗ حمیمت زض

 .اؾت اذطٍی ؾٗبزت ٍ هٌَٗی ووبل ثِ اًؿبى آى ضؾبًسى ًْبی ّسف اؾالم
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حبيط  یّب ًیبظ ًؿل یاؾت وِ پبؾرگَ یا ، تَؾِٗ پبیساض ضا چٌیي تٗطیف وطزُ اؾت تَؾِٗ ؿتیظٍ یهح یخْبً وویؿیَى

ثٌبثطایي تَؾِٗ پبیساض زضثطزاضًسُ تغییط . [8]ظهبًِ ذَز هحسٍز وٌس  یثطآٍضزُ وطزى ًیبظّب یضا ثطا یآت یّب ثبقس، ثسٍى آًىِ تَاى ًؿل

ّب  زض تَؾِٗ پبیساض، اًؿبى هطوع تَخِ اؾت ٍ اًؿبى. [9]ٍ زض ََل ظهبى اؾت یًَّب ٍ ثیي اًؿبى ٍ َجیٗت زض ظهبى وٌ ثیي اًؿبى ٍاثٍض

 ، ّبی التهبزی ذَاؾت ثیي هَاظًِ انل ، گطایف ایي . زض[10]ّؿتٌس یتَأم ثب ؾالهت ٍ ؾطظًسگ یّوبٌّگ ثب َجیٗت ؾعاٍاض حیبت

 چیسهبى ٍ قْطی ّبی هحَض ؾیبؾتگصاضی ظهیي هحسٍز هٌبثٕ اظ آتی ّبی ًؿل ؾْن ثِ تَخِ ثب ًؿل ّط اوَلَغیىی ٍ اختوبٖی

 آى زض وِ ثط هیگیطز زض ضا اًؿبًْب ظًسگی خَاًت توبهی وِ یبثس هی ای گؿتطزُ هٌٗبی پبیساض تَؾِٗ هفَْم . ثٌبثطایي[11]ؾىًَتگبّبؾت 

 َطاحی ٍ ضیعی ثطًبهِ ای گًَِ ثِ ... ٍ نٌٗت ٍ ٍ ثْساقت آهَظقی ، َجیٗی هٌبثٕ ، تىٌَلَغی ، ثبظضگبًی ، التهبزی ظهیٌِ زض ّبیی ؾیبؾت

 [.10]ثركس تساٍم ضا ظیؿت هحیُی ٍ اختوبٖی التهبزی تَؾِٗ وِ گطزز
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ثب زض ًٓط گطفتي هَلٗیت قْطّب زض ثؿتط خْبًی، تٗییي اخعاء تكىیل زٌّسُ یه قْط پبیساض وبض ؾبزُ ای ثِ ًٓط ًوی ضؾس. 

ز ضا ثب حهبضی اظ ؾبیط ًمبٌ خسا وطزُ ٍ ولیِ ًیبظّبی هَاز غصایی، َهُلمبً هتىی ثِ ذَز ثبقس ثبیس ذثطای ایٌىِ یه هٌُمِ قْطی ثتَاًس 

ؾَذت ٍ هَاز زیگط ذَز ضا تَلیس وٌس. چٌیي هسل ذَزوفبیی والً غیطٖولی ثَزُ ٍ لُٗبً ؾبوٌبى یه قْط ًیع آى ضا هُلَة ًوی زاًٌس. 

قْط ثِ َطف پبیساضی حطوت هی وٌس. هثالً قْطی پبیساض اؾت وِ زضنسز حطوت ثِ ؾَی ثٌبثطایي هفیستط ایي ذَاّس ثَز وِ گفتِ قَز 

وبضآیی ثیكتط زض اؾتفبزُ اظ هٌبثٕ، ویفیت ظیؿت هحیُی، ٖسالت اختوبٖی ٍ ؾطظًسگی ثَزُ ٍ زض ٖیي حبل تالـ وٌس اظ ٍاثؿتگی ثِ 

  .[12]ههطف هٌبثٕ تدسیسًبپصیط، تَلیس هَاز ظائس ذُطًبن ٍ ًبثطاثطی ثىبّس 
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زض قْط پبیساض، ثیكتطیي تَخِ هَُٗف ثِ اؾتفبزُ هؤثط اظ ظهیي ّبیی اؾت وِ تحت پَقف تَؾِٗ قْطی زضآهسُ اؾت. ایدبز قْطّبی 

پبیساض ّوچٌیي هتًوي ایدبز تغییطات ٖوسُ زض ًحَُ ازاضُ ٍ هسیطیت قْطّب ٍ چگًَگی اتربش ؾیبؾت ّبی ؾطهبیِ گصاضی ٍ تهوین گیطی 

ذَاّس ثَز. پبیساضی زض قْط ثطای ایٌىِ اظ اٖتجبض ٍ اضظـ الظم ثطذَضزاض ثبقس، ثبیس خٌجِ ّبی اختوبٖی ضا ًیع زضثطگیطز. ثطای آیٌسُ قْط 

ثٌبثطایي ثِ هَاظات تَخِ ثِ هؿبئل ظیؿت هحیُی، قْط پبیساض ثبیس ثِ هؿبئل اختوبٖی ٍ اًؿبًی ًیع تَخِ زاقتِ ثبقس وِ هٌَٓض، ایدبز ٍ 

اًؿبًی فٗبل، فًبّبی ظًسُ ٍ قْطّبیی اؾت وِ ویفیت ثبالیی ثطای ظًسگی قْطًٍساًف فطاّن وٌس. قْط پبیساض، حوبیت اظ هحیٍ ّبی 

قْطی اؾت وِ ٍضای ضاُ حل ّبی هحسٍز ٍ هتٗبضف، هؿبئل اختوبٖی ٍ ظیؿت هحیُی ضا هَضز تَخِ لطاض زازُ، آًْب ضا ثب یه زیس ٍؾیٕ ٍ 

م ٍ قلَغی، ثی َّیتی، ثیگبًگی، ثی ضٍحی ٍ زٍضی اظ َجیٗت ضا اظ قْط هی گیطز ٍ هحیٍ ّبی خبهٕ ثٌگطز. قْط پبیساض، آلَزگی، اظزحب

آًچِ زض پبیساضی قْطی هْن هی ًوبیس، تساٍم ظًسگی ٖبزی قْطًٍساى .[13]لبثل پیبزُ ضٍی، فٗبل، پطتحطن ٍ اختوبٖی تحَیل هی زّس 

 [.14]اظ حساوثط ضفبُ ثِ ثبلٌسگی هحیٍ قْطی آؾیت ًطؾبًس تَأم ثب ثبلٌسگی ٍ ضفبُ اختوبٖی اؾت وِ زض ٖیي ثطذَضزاضی 
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 :اثط غیطازُ هفَْم قْط پبیساض ثِ قطح شیل آٍضزُ قسُ اؾت« چگًَِ قْطی پبیساض ثؿبظین»زض وتبة 

 یه قْط ٖبزل: خبیی وِ ٖسالت، غصا، هؿىي، آهَظـ، ثْساقت ٍ اهیس ثِ قىل یىٌَاذت تمؿین قسُ اؾت. 

  ظیجب: خبیی وِ ٌّط، هٗوبضی ٍ هٌبْط تهَض ضا ثِ تدطم ٍازاقتِ ٍ ضٍح ضا هتحَل هی ؾبظزیه قْط. 

  یه قْط ذالق: خبیی وِ ضٍقي ثیٌی ٍ تدطثِ گطایی توبم اؾتٗسازّبی ًْفتِ قْطًٍساى ضا ثىبضگطفتِ ٍ پبؾد گَی تغییطات

 .ظهبًِ هی ثبقس

 حسالل ضؾبًیسُ ٍ هٌبْط ٍ ؾبذتوبى ّب ثِ حس تٗبزل ضؾیسُ یه قْط ظیؿت هحیُی: خبیی وِ اثطات هرطة ثط َجیٗت ضا ث ِ

 .اًس

 .ؾبذتوبى ّب ٍ ظیطؾبذت ّب اهي ثَزُ ٍ اظ ًٓط ههطف اًطغی ثِ حس ثْیٌِ ضؾیسُ اًس

  ِیه قْط ثطای زؾتطؾی آؾبى: خبیی وِ اَالٖبت ثهَضت توبؼ ضٍ زضضٍ یب اظ َطیك ؾیؿتن ّبی اَالٖبتی ثِ ؾَْلت هجبزل

 .هی قَز

 هتطاون ٍ چٌس هطوعی: خبیی وِ اظ فًبّبی ثبظ ٍ ؾجع ثیطٍى قْط حفبْت هی ًوبیس. خَاهٕ قْطی ضا زض هحالت  یه قْط

 .هتوطوع وطزُ ٍ ّودَاضی ضا ثِ حساوثط هی ضؾبًس

  [15]یه قْط هتٌَٔ: خبیی وِ اًَأ فٗبلیت ّب ثبٖث ذلك تحطن، آضظٍّب ٍ الْبهبت ٍ ظًسگی پطتحطن ٍ ظًسُ قَز 

یه قْط پبیساض ثِ َطیمی ؾبظهبى زازُ قسُ اؾت وِ توبهی قْطًٍساى آى يوي ضفٕ احتیبخبت ذَز ٍ ثْجَز ثركیسى ثِ ثِ ََض ولی 

قطایٍ ظیؿت ذَیف، ّیچ آؾیجی ثِ َجیٗت ٍاضز ًیبٍضزُ، قطایٍ ظیؿتی ؾبیط اًؿبى ّب ضا چِ زض ظهبى حبل ٍ چِ زض ظهبى آیٌسُ ثِ ذُط 

 .ًیٌساظز
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ثب پصیطـ هفَْم ٍ حیُِ گؿتطزُ ثطًبهِ ضیعی قْطی ٍ هٌُمِ ای هؿلن اؾت وِ ٖلَم هتٗسزی ثبیس ثهَضت ّوبٌّگ ٍ هتساذل 

قس ٍ ثِ وبض گطفتِ قًَس. ذبؾتگبُ زٍ گبًِ ثطًبهِ ضیعی وِ اظ یه ؾَ ثب تفَق زیسگبُ ّبی وبلجسی زض ؾُح فطاهحلی)هٌُمِ قْطی( آغبظ 

اختوبٖی زض ؾُح هبزٍى هلی قىل گطفت، گَیبی يطٍضت تلفیك زیسگبُ ّب ٍ تاللی ایي زٍ  -اظ ؾَی زیگط ثب تؿلٍ زیسگبُ ّبی التهبزی

ثطًبهِ ضیعی هٌُمِ ای، زض ًگبُ ثِ گصقتِ، پبؾد ثِ ًبضؾبئی ّب ٍ وبؾتی ّبی ثطًبهِ ضیعی زض ؾَُح هلی ٍ هحلی  .[16]حطوت هی ثبقس

َمی وِ حبقیِ ای قسُ ٍ ٖمت هبًسُ اًس ٍ یب زچبض ضوَز ٍ تَلف زض ؾیط پیكطفت ذَز قسُ اًس ٍ یب اظ َٖالت هٌفی ضقس ثَزُ اؾت؛ هٌب

ٍ ؾُح هٌُمِ زض ترهیم هٌبثٕ ٍ ثطًبهِ ضیعی ّبی ثركی ٍ وبلجسی قسُ اًس. ؾُح هلی « فًب»قْطی آقفتِ اًس، ٍ ذَاّبى تَخِ ثِ 

اظ آى اؾت وِ ثتَاًس ٍیػگی ّبی هٌبَك وكَض ٍ ًیبظّبی هتفبٍت آًْب ضا زض ًٓط گیطز ٍ ؾُح هلی  )غطق زض هالحٓبت خْبًی(، والى ًگطتط

)غطق زض تٗهجبت هحلی( ذطزُ ًگطتط اظ آى اؾت وِ ثتَاًس ًٓن هدوَِٖ ّبی هحلی ٍ ّوبٌّگی زض ؾُحی ثبالتط ضا ثِ ٍخَز آٍضز. پیًَس 

بضچَة اّساف هكتطن هلی ٍ ًیبظّبی گًَبگَى هحلی، تٌْب زض ؾُح هٌُمِ هیؿط هٌبفٕ هحلی ٍ هلی ٍ تَخِ ثِ ٍیػگی ّبی هٌبَك زض چ

 [.16]اؾت 
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 ّوبیش بیي الوللی هعوبری،عوراى ٍ شْرسبزی در ّسارُ سَم
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ثىبض گیطی هكبضوت هطزم زض ثطًبهِ ضیعی قْطی ظهبًی هوىي ذَاّس ثَز وِ ایي ًٓبم اخبظُ اؾتفبزُ اظ ًٓطات هطزم ضا ثسّس ٍ 

ثِ گًَِ ای ؾبظهبًسّی قسُ ثبقس وِ زذبلت هطزم زض فطآیٌس ثطًبهِ ضیعی ضا هوىي ؾبظز. ثٌبثطایي هْوتطیي تغییط هَضز ًیبظ زض قیَُ ّبی 

ضاء ٖوَهی زض ثطضؾی ٍ تهَیت ثطًبهِ ّب ضا قبهل قَز. زض قطایٍ ٖبزی ثب حًَض هَثط ٍ اخجبضی ًوبیٌسگبى اختوبٖبت هطاخِٗ هؿتمین ثِ آ

هحلی اٖن اظ ًوبیٌسگبى قَضای قْط، قَضای هحالت ٍ ًَاحی ٍ زض غیبة آى ّب هٗتوسیي هحالت ٍ قْطّب ٍ ًیع حًَض اذتیبضی نبحت 

ی ٍ تهَیت، ضاّگكب ٍ تًویي وٌٌسُ اضتمب ویفی ثطًبهِ ّب ٍ لبثلیت ّبی آى ّب زض ثطًبهِ ضیعی ًٓطاى ٍ ٖوَم هطزم زض ولیِ هطاحل ثطضؾ

قْطی ذَاّس ثَز. اظ َطفی زیگط تجلیغ ٍ هٗطفی ثطًبهِ ٍ اّساف آى ثِ هطزم ثِ قٌبذت ثطتط ٍ ثْتط هطزم اظ ًٓبم ثطًبهِ ضیعی قْطی هٌدط 

طی ضا هَُٗف ثِ هٌبفٕ ٖوَهی ٍ هكبضوت ٍؾیٕ تط هطزم ًوَزُ ٍ اظ ؾَیی زیگط هطزم قسُ ٍ ووه ذَاّس ًوَز وِ ثطًبهِ ضیع تَخِ ثیكت

ّوؿَ ثب ثطًبهِ ضیع قْطی زض اخطا ٍ تحمك ثطًبهِ هكبضوت ًوبیٌس. پؽ الظم ذَاّس ثَز وِ ًٓبم خسیس ثطًبهِ ضیعی قْطی زض وكَض، يوي 

طوع تهوین گیطی اظ ثبال ثِ پبییي ٍ ثسٍى تَخِ ثِ ذَاؾت ّبی هطزم ذطٍج اظ چبضچَة تٌگ ثطًبهِ ضیعی زض پكت اتبق ّبی زض ثؿتِ ٍ تو

هحلی، هفَْم هطزهی یبفتِ ٍ ثطًبهِ ضیعی قْطّب ّوطاُ ثب تجلَض ًٓطات هطزم ٍ تطخوبى ؾیبؾت ّبی والى زٍلت زض یه ّوبٌّگی وبهلی 

د یه هلت گفتِ هی قَز وِ ثِ ًَٖی ثب ضٍح آًبى ثبقس.هفَْم فطٌّگ ثِ هدوَِٖ ای اظ زاًؿتٌی ّب، ٌّدبضّب، ثبٍضّب، ؾٌت ّب ٍ تبضی

ٖدیي گكتِ ٍ هٗطف قرهیت آًْبؾت. اٍلیي گبم زض ضاؾتبی هَفمیت هسیطیت هكبضوتی، تجییي خبیگبُ ٍ ًمف هطزم زض فطآیٌسّبی ثطًبهِ 

یت حًَض ٍ هكبضوت هطزم ضیعی هكبضوتی هی ثبقس، ایي فطآیٌس زض ؾِ هطحلِ ی ؾبظهبًسّی ًْبزّبی هطزهی، آهَظـ ٍ تدْیع ٍ زض ًْب

لبثل زؾتطؾی اؾت وِ اظ پیف قطٌ ّبی آهبزُ ؾبظی هطزم خْت قطوت زض ایي فطآیٌس ثِ حؿبة هی آیٌس. هكبضوت هطزهی وِ ًَٖی 

 .[17]ؾیبؾی هی گطزز  –توطوع ظازیی زض ازاضُ اهَض هی ثبقس ثبٖث افعایف تَؾِٗ اًؿبًی ٍ ٖبهل ثطاثطی ٍ تحمك ٖسالت اختوبٖی 
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تَؾِٗ پبیساض ثركی اظ هُبلٗبت تَؾِٗ اؾت وِ ثب ٖلَم التهبزی، ؾیبؾی ٍ خبهِٗ قٌبؾی اضتجبٌ زاضز. زض هجبحث تئَضی ٍ ٖولی 

طز. هفَْم ثبیس ؾیبؾت ّبی التهبزی، تَؾِٗ پبیساض اظ خٌجِ ّبی هرتلف التهبزی، ؾیبؾی ٍ ظیؿت هحیُی هَضز تلفیك ٍ تَاظى لطاض گی

تَؾِٗ پبیساض قْطی ثِ ٌَٖاى هْوتطیي هطوع اؾىبى ثكط ٍ خبیی وِ ثیكتطیي تْسیس ثطای ًبثَزی هٌبثٕ هی ثبقس، ثیف اظ ّط چیع هَضز 

تَخِ ثَزُ اؾت، چٌبًىِ پبیساضی زض قْط، ثب ضًٍس ّبی هؿلُی وِ زض تَؾِٗ قْطّب هكبّسُ هی قَز، ؾبظگبض ًیؿت. قْط زض حیبت هسًی 

وي انلی قْط ٍ وبلجس قْط ٍ هسیطیت قْطی تكىیل هی قَز. قْطًٍس ٍ هسیطیت قْطی هبّیت فبٖلی زاضًس ٍ وبلجس قْط هبّیتی اظ ؾِ ض

اًفٗبلی. اًؿبى ثٌب ثِ هسًی الُجٕ ثَزى هیل ثِ قْطًٍسی زاضز ٍ ًیبظهٌس حیبت هسًی اؾت ٍ هسیطیت قْطی هىلف ثِ ؾبهبًسّی ٍ هسیطیت 

 .[18]وبلجس قْط اؾت 

آهَظـ نحیح قْطًٍساى ٍ اضتمبء ؾُح فطٌّگ قْطًٍسی آًبى هی تَاًس ظهیٌِ ؾبظ ایدبز قْطی پبیساض ثطای آیٌسگبى ثبقس. اظ 

ؾَی زیگط ثْطُ گیطی اظ هكبضوت قْطًٍساى زض ایي فطآیٌس ًیع هی تَاًس ًمف ثِ ؾعایی ایفب ًوبیس. ثِ ََضی وِ زض ؾبظهبى زازى ّط 

زم زض ّط خبی زًیب ثِ قىؿت هٌدط هی قَز. ضٍقي اؾت وِ َطح ّبی تَؾِٗ قْطی ثبیس تُبثك الظم ضا فٗبلیت قْطی ثسٍى هكبضوت هط

ثب ًیبظّبی خبهِٗ زاقتِ ٍ ثبظتبة آًْب ثبقس. ظیطا هطزهی وِ ؾبلیبى زضاظ زض یه قْط ظًسگی وطزُ ٍ هی وٌٌس ثْتط اظ ّط وؽ زیگطی 

 یِ وٌٌسگبى َطح ّب هی تَاًٌس ثْتطیي ضٌّوَزّب ضا اظ هطزم هحل ٍ هٌُمِ ثگیطًس.ًیبظّبی خبهِٗ ذَز ضا قٌبذتِ ٍ تكریم هی زٌّس. تْ

 تکٌیک ّب ٍ الگَّبی سبزهبًی هشبرکت شْری -11

ثِ ًٓط هبضقبل، قْطًٍسی پبیگبّی اؾت وِ ثِ توبهی افطازی وِ ًَٖ توبم ٖیبض اختوبٔ ّؿتٌس زازُ قسُ اؾت. ایي افطاز ّوگی 

زاضای خبیگبُ ثطاثط ٍ حمَق، ٍْبیف ٍ تىبلیف هتٌبؾت ثب ایي پبیگبُ ّؿتٌس. حمَق ٍ ٍْبیف قْطًٍسی ًیع ثِ هَخت لبًَى تثجیت ٍ حوبیت 

یع تىٌیه ّبی هكبضوت زض هیعاى تأثیط گصاضی ٍ ؾْن هكبضوبى زض تهوین گیطی ّبؾت. زضن ایي ضاثُِ اّویت . ٍخِ توب[19]هی قَز 

فطاٍاًی زاضز. ظیطا هسیطیت اًتٓبض ّوِ وؿبًی وِ زض فطآیٌس هكبضوت حًَض زاضًس، اهطی حیبتی اؾت. هكبضوت زاضای ؾَُح هتفبٍتی اؾت، 

بض ٍ لسضت تفَیى قسُ قْطًٍسی وكیسُ هی قَز. هكبضوت یىی اظ ثْتطیي ضٍـ ّب ثطای ایي ؾُح اظ ثی لسضتی هحى قْطًٍسی تب اذتی
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اًتمبل ذَاؾتِ ّبی ؾُح هحلی ثِ ثطًبهِ ضیعاى ٍ هسیطاى قْطی اؾت. الگَّبی هكبضوت قْطی ٖوَهبً ثِ نَضت ذَز خَـ، ؾبظهبى 

ُطح ثَزُ اؾت. زض خبهِٗ اهطٍظ هب ًٓبم هسیطیت قْطی ٍ یبفتِ ٍ یب الگَی ذَزخَـ هكبضوت ثِ ٌَٖاى یه ؾیؿتن هَثط هؿئَلیت پصیط ه

اضوبى آى ٍظى ثیكتطی ثِ الگَی هكبضوت قْطی ؾبظهبى یبفتِ زازُ اًس. زلیل انلی ایي اؾت وِ هكبضوت ذَز خَـ، زاٍَلجبًِ ٍ ؾبظهبى 

جسیل ثِ ٌّدبض فطٌّگی قَز. ثِ ّط ًیبفتِ ٌّگبهی قىل هی گیطز وِ فطٌّگ هكبضوتی لَی قىل گطفتِ ثبقس ٍ هكبضوت تَاًؿتِ ثبقس ت

تمسیط هكبضوت هطزهی زض ازاضُ اهَض قْطی ثبٖث ثْجَز وبضایی، ترهیم ّعیٌِ ثِ ؾَی اٍلَیت ّبی اختوبٖی ٍ پطٍغُ ّبی ظیط ثٌبیی هی 

 .گطزز

 ارزیببی راّبردّب ٍ پیشٌْبدات جْت تقَیت هشبرکت شْرًٍداى در هدیریت کالى شْری -12

ثِ ًمف لسضت ٍ نبحجبى لسضت )قْطًٍساى ٍ هؿئَالى قْطی( زض فطآیٌس تهوین ؾبظی ٍ هسیطیت والى زض ثطًبهِ ضیعی هكبضوتی 

قْطی تَخِ ٍیػُ ای هی قَز تب ثب زض ًٓط گطفتي ؾبظ ٍ وبضّبی هَخَز گبهی زض خْت اضتمبء هكبضوت هحَضی ثطزاقتِ قَز. خَاهٗی وِ 

ذَضزاض ثبقس، ثسٍى قه تَفیك ثیكتطی زض تَؾِٗ، تىبهل ٍ اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ ضٍحیِ هكبضوت خَیی ٍ هكبضوت پصیطی آى اظ حس هُلَثی ثط

 :هٌبثٕ ٍ اهىبًبت ذَز ضا ذَاّس زاقت. زض خْت ًیل ثِ ّسف ایي پػٍّف ضاّىبضّبیی ثِ نَضت ظیط پیكٌْبز هی گطزز

 تغییطًگطـ التساض گطایبًِ هؿئَلیي قْطی ٍ التساض ثركیسى ثِ قْطًٍساى 

 ٖی ثِ هٌَٓض ضؾیسى ثِ تَؾِٗ ٍ ترویي هكبضوت قْطًٍساى زض اهَض قْطیتمَیت اٖتوبز اختوب 

 ایدبز اًگیعُ ثطای فٗبلیت ّبی زؾت خوٗی ٍ ضفٕ هحطٍهیت ثط اؾبؼ هٗیبضّبی ٖسالت اختوبٖی زض قْط 

 تأهیي اتبق فىط ثِ خْت ثْطُ گیطی اظ هكبٍضُ ّبی فىطی قْطًٍساى ٍ تكىیل وبض گطٍُ ّبی هطتجٍ ثب اهَض قْطی 

 تكَیك فٗبلیت ّبی گطٍّی ٍ َطح قٗبضّبی هكبضوت خَیبًِ اظ ؾَی قْطزاضی ّب زض وٌبض حوبیت لبَٕ اظ ثرف ذهَنی 

 توطوع ثط آهَظـ گطٍّی ثِ خبی آهَظـ اًفطازی زض ضاؾتبی اضتمبء فطٌّگ قْطًٍسی 

 هكبضوت اظ َطیك خبهِٗ هسًی ٍ تَؾِٗ ثیف اظ پیف NGO ّب 

 ًیطٍّبی ثب تدطثِ ثطای ثطًبهِ ضیعی ّبی هٌؿدن قْطی حًَ ًیطٍّبی هترهم خَاى زض وٌبض 

 ِاهىبى ًمس ثط ٖولىطز هؿئَالى قْطی ٍ حوبیت اظ انحبة للن ٍ اًسیك 

 قٌبؾبًسى ضاثُِ هتمبثل قْط ثِ قْطًٍساى ٍ هؿئَلیت ّبیی وِ ّط یه ثط ْٖسُ زاضًس. 

 

 ًتبیج هثبت هشبرکت
 :ًتبیح هثجت ظیط اؾت هكبضوت زازى هطزم زض اهَض فطٌّگی ٍ اختوبٖی زاضای

 ثْطُ ٍضی زض وبض افعایف هی یبثس 

 هیبى هلت یگبًگی ثِ ٍخَز هی آیس 

 ؾطذَضزگی اظ وبض ٍ افؿطزگی وبّف هی یبثس 

 زگطگًَی اهىبى پصیط هی قَز 

 ایؿتبزگی ٍ همبٍهت زض همبثل تغییطّب وبّف هی یبثس 

 ًَقت ذَز ؾْین هی قًَسهطزم ؾبالضی خبی ذَزوبهگی ضا هی گیطز ٍ اًؿبى ّب زض تٗییي ؾط 

 حبقیِ ًكیٌی، وِ ًَٖی اؾتثوبض قسگی اؾت، اظ هیبى هی ضٍز. 

  اًؿبى ّب تَاى ٍ ًیطٍی ثیكتطی هی یبثٌس. تطؼ ٍ ٍحكت ًبقی اظ تٌْبیی ضذت ثطهی ثٌسز. 

  فطٌّگ ؾىَت زضّن هی قىٌس 

 . تَؾِٗ پبیساض ٍ ّوِ خبًجِ تحمك هی یبثس. 

  اؾتٗسازّب قىَفب هی قَز. 

  أییسی اؾت ثط قأى ٍ هٌعلت اًؿبى ّبهكبضوت ت. 

  هكبضوت ؾْین وطزى ّوِ وبضوٌبى زضگیط زض پصیطـ هؿئَلیت اؾت. 

   [20]هكبضوت ٍؾیلِ اؾت ًِ ّسف. 
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 ًقش هشبرکت هردهی در هدیریت شْری -13

زض اضٍپب ثب تَخِ ثِ ًٓطذَاّی اظ هطزم  1940ًرؿتیي ثبض ثطای قْط آهؿتطزام تْیِ قس ٍ اظ اٍایل زِّ  1934َطح خبهٕ قْطی زض ؾبل 

زض ٌّگبم تْیِ َطح ّبی خبهٕ ایي اهط هتساٍل قس. قیَُ ًٓطذَاّی هطؾَم زض ایي زٍضاى ثِ گًَِ ای ثَز وِ زض هطاحل پبیبًی َطح ّبی 

ض هٗطو زیس لطاضزازى آًْب زض یىی اظ ؾبلي ّبی قْطزاضی، قْطًٍساى هی تَاًؿتٌس ًٓطیبت ذَز ضا زض هَضز َطح ثِ خبهٕ قْطی، ثب ز

نَضت وتجی ثب همبهبت هحلی اٖالم ًوبیٌس ٍ هؿئَلیي ٍ تْیِ وٌٌسگبى ثب ثطضؾی پیكٌْبزات ٍ اًتمبزات هطزم، تب حسٍز اهىبى ًٓطات هطزم 

اظ ایي ضٍ ًَٔ هكبضوت زض تْیِ َطح ّب زض ایي زٍضاى هحسٍز ثِ هكبضوت هطزهی اظ ًَٔ زازى اَالٖبت ٍ  ضا زض َطح ّب اًٗىبؼ هی زازًس:

هكَضت وطزى ثَز ٍ ّیچ گًَِ تْٗسی اظ خبًت همبهبت ثط اخطای ًىتِ ًٓطات هُطح قسُ هطزم، ٍخَز ًساقت. ثٗالٍُ، ایي ًٓطذَاّی اظ 

زض اضظیبثی َطح ّبی  1960دبم انالحبت ٍ ثبظًگطی اؾبؾی زض َطح ّب هی قس. زض زِّ هطزم زض هطحلِ پبیبًی َطح نَضت گطفتِ، هبًٕ اً

ثط َطح ّبی « زاٍیسف، لیٌسثلَم، اتعیًَی»خبهٕ قْطی زض اضٍپب ٍ اهطیىب ٍ ثطضؾی زالیل ٖسم تحمك آًْب، اًتمبزاتی اظ َطف افطازی چَى 

تْیِ َطح ّب ٍ اظ ؾَی زیگط ثِ ٖلت زذبلت زازى هطزم زض فطآیٌس تْیِ خبهٕ قسُ، ٍاضز قس. قىؿت ًؿجی َطح ّب ضا اظ یه ؾَ ثِ قیَُ 

ٍ ثطضؾی َطح ّب ًؿجت هی زازًس. اگطچِ زض ایي زٍضاى ّوچٌبى هكبضوت هطزهی زض ولیِ هطاحل تْیِ، ثطضؾی ٍ اخطای َطح ّب، ثِ 

آى زض ًٓبم هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی قْطی غطة نَضت يطٍضی ٍ خعء الیٌفه اظ ضًٍس ثطًبهِ ضیعی هُطح قس ٍ ثِ تسضیح العاهبت لبًًَی 

تسٍیي قس. اهطٍظُ ثِ انل هكبضوت هطزهی ثِ نَضت ًٓطذَاّی اظ ًْبزّبی غیطزٍلتی ٍ قْطًٍساى زضثبضُ ی اّساف انلی َطح، هطاحل 

لی هی قَز ٍ زض نَضت هرتلف تْیِ، ثطضؾی ٍ اخطای َطح، ثِ اًساظُ ذَز َطح ّب اّویت زازُ هی قَز ٍ ًٓطذَاّی ثب اًَأ ضٍـ ّب ٖو

زض ٍالٕ تغییط ًگطـ ّبی ثِ ٍخَز آهسُ زض تئَضی ّبی هسیطیت قْطی اظ قیَُ .[21]هٌُمی ثَزى زض َطح ّب ٍ ثطًبهِ ّب لحبِ هی قًَس 

ن وطزُ ٖمالًی ثِ تَافمی ٍ ؾطاًدبم هكبضوتی، ثؿتط الظم ثطای زذبلت ٍ حًَض هطزم زض فطآیٌس تهوین ؾبظی َطح ّب ٍ ثطًبهِ ّب ضا فطاّ

اؾت. ّط وسام اظ قیَُ ّبی فَق اظ ٍیػگی ّبی ذبنی ثطذَضزاض ثَزُ اؾت. زض قیَُ ٖمالًی هسیطیت قْط ٍ ثطًبهِ ضیعی ّبی الظم آى، 

اؾبؾبً ّسف گطا ثَزُ ٍ فمٍ ثِ هحهَل ًْبیی هی اًسیكس ٍ ثِ اًساظُ وبفی ثِ تغییطاتی وِ ًبگعیط زض ٖطنِ ّبی هرتلف اختوبٖی، 

گی ٍ ؾیبؾی خبهِٗ پیف هی آیس تَخِ الظم هجصٍل ًوی ًوبیس. زض هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی تَافمی ًیع، َطح ّب ٍ ثطًبهِ ّب التهبزی، فطٌّ

زض قیَُ هكبضوتی ثب ًمسی .[22]ثِ زلیل ثطذی هالحٓبت ؾیبؾی ٍ حفّ هٌبفٕ ثطذی گطٍُ ّبی ثبًفَش اظ اًُٗبف الظم ثطذَضزاض ًوی ثبقس 

ی هسیطیت قْط ٍ ثطًبهِ ضیعاى، هی وَقٌس ثب ضفٕ ًمبٌ يٗف زض قیَُ گفتِ قسُ ٍ تَخِ ثِ فطآیٌس ثطًبهِ  ثِ هالحٓبت هصوَض، هدوَِٖ

 .[22]ضیعی تب ثِ هحهَل آى ثِ چبلف ّبی هَخَز زض هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی تَؾِٗ قْطی پبؾد زٌّس

 

 جوع بٌدی ٍ آزهَى فرضیبت ٍ پیشٌْبدات -14

 اٍلآزهَى فرضیِ  -14-1

زض هسیطیت قْطی، اظ  قْطًٍساى ضؾبًِ ّبی گطٍّی زض ایدبز ٍ افعایف فطٌّگ هكبضوت اضتجبٌایي تحمیك ثطضؾی  اٍلهَئَ فطيیِ 

ثب یه ًوًَِ، زض ؾُح هٌٗی  (t)زیسگبُ قْطًٍساى هی ثبقس. آظهَى ثىبضضفتِ زض ایي فطيیِ آظهَى تی ته هتغیطُ اؾت. ثط اؾبؼ آظهَى تی

( هی ثبقس وِ اظ حس 95/2ضؾبًِ ّبی گطٍّی زض ایدبز فطٌّگ هكبضوت ٖوَهی ) ، هیبًگیي تأثیطگصاضی ٖولىطز ٍ زاضی

زض ًتیدِ اضتجبٌ ًؿجتبً يٗیفی ثیي ًمف ضؾبًِ ّبی گطٍّی زض ایدبز فطٌّگ هكبضوت ٖوَهی ثب .اؾت  پبییي تط( همساضی 3هتَؾٍ )

اثطات هْن ضؾبًِ ّبی گطٍّی، تأثیط ثط خبهِٗ پصیطی چَى یىی اظ  .افعایف هیعاى هكبضوت قْطًٍساى زض تَؾِٗ هسیطیت قْطی ٍخَز زاضز

ٍ زگطگًَی زض ًگطـ ّب، اضظـ ّب ٍ ٌّدبضّبی افطاز ٍ ًیع تأثیطگصاضی زض ضٍقي قسى اضظـ ّب ٍ تغییط ضفتبضّب اؾت، پؽ یىی اظ هْن 

ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبنل اظ ایي آظهَى  تطیي ٍْیفِ ضؾبًِ ّبی گطٍّی، تأثیط ثط ًگطـ ّب، ضفتبضّب ٍ نطاحت یبفتي اضظـ ّب اؾت. ثٌبثطایي

هالحِٓ هی قَز ٖولىطز ٍ ًمف ضؾبًِ ّبی گطٍّی زض ایدبز ٍ افعایف فطٌّگ هكبضوت ٖوَهی ثطای تَؾِٗ زازى هسیطیت قْطی يٗیف 

 .ثَزُ ٍ زض حس لبثل لجَل ًوی ثبقس
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 آزهَى فرضیِ دٍم -14-2

وِ ثب آظهَى تی ته هتغیطُ هَضز آظهَى لطاض گطفت، ایي ًتیدِ حبنل قس وِ ٖولىطز تكىیالت قَضای اؾالهی قْط  زٍمزض فطيیِ قوبضُ 

یعز زض ثْطُ گیطی اظ تَاًوٌسی ّبی قْطًٍساى زض افعایف هیعاى هكبضوت ّبی هطزهی ثطای تَؾِٗ هسیطیت قْطی هؤثط ًجَزُ اؾت؛ چطا 

، هٌٗی زاض اؾت. ٖولىطز تكىیالت قَضای  اؾت ٍ زض ؾُح هٌٗی زاضی (4/12) وِ همساض يطیت تی ثسؾت آهسُ ثطاثط ثب

. ( پبییي تط ثَزُ ٍ تفبٍت هٌٗی زاض زاضز3( هی ثبقس وِ اظ حس هتَؾٍ )20/2اؾالهی قْط یعز ثطای افعایف هیعاى هكبضوت ّبی هطزهی )

ایي پػٍّف ٖلی ضغن ایٌىِ هحمك زض پػٍّف ّبی اًدبم یبفتِ لجلی زض ظهیٌِ تأثیط ٖولىطز تكىیالت قَضای  زٍم زض تحلیل فطيیِ قوبضُ

اؾالهی زض افعایف هیعاى هكبضوت ّبی هطزهی پػٍّكی ًیبفت، اهب ثبیس اشٖبى وطز وِ قْطًٍساى ثِ ٖلت ٖسم احؿبؼ هكبضوت ٍ ؾْن 

ت قَضای اؾالهی ٍ قْط یعز زض افعایف هیعاى هكبضوت ّبی هطزهی ًباهیس ّؿتٌس. ثِ هسیطیتی ثطای ذَز، ًؿجت ثِ تأثیط ٖولىطز تكىیال

زیگط ؾري ثِ ٖلت ٖسم هكبضوت قْطًٍساى زض هؿبئل هسیطیتی قْط، ثِ ًمف قَضای قْطی ًیع زض ایي ظهیٌِ اٖتوبز ًساضًس؛ یٌٗی اظ 

وت ٖوَهی ثِ هٌَٓض تَؾِٗ هسیطیت قْطی، ضاثُِ هٌٗبزاض زیسگبُ خوٗیت ًوًَِ، ثیي ٖولىطز قَضای اؾالهی قْط یعز ٍ افعایف هكبض

 .ٍخَز ًساضز

 آزهَى فرضیِ سَم -14-3

وِ زض ظهیٌِ اضتمبء هكبضوت قْطًٍساى اظ َطیك تكىل ّبی هطزهی تسٍیي قسُ اؾت، ًتبیح آظهَى آهبضی تی تؿت  ؾَمزض فطيیِ قوبضُ 

ضتمبء هكبضوت قْطًٍساى اظ َطیك تكىل ّبی هطزهی هٌؿدن ثؿیبض زضنس اَویٌبى هی تَاى گفت: توبیل ثِ ا 95اخطا قسُ ًكبى زاز ثب 

، هٌٗی زاض اؾت ٍ  اؾت ٍ زض ؾُح هٌٗی زاضی (32/14) اهیسٍاضوٌٌسُ هی ثبقس؛ چطا وِ همساض يطیت تی ثِ زؾت آهسُ ثطاثط ثب

زض تأییس ًتیدِ  .ثعضگتط اؾت (3( هی ثبقس وِ اظ حس هتَؾٍ )95/3هیبًگیي هكبضوت قْطًٍساى اظ َطیك تكىل ّبی هطزهی هٌؿدن )

حبنل قسُ اظ آظهَى فطيیِ قوبضُ یه ًیع هی تَاى ثِ پػٍّف ثِ ٖول آهسُ تَؾٍ ٖجبؼ ًبضیي آثبز اقبضُ وطز وِ زض ذهَل هكبضوت 

طاى اقبضُ آثبى تْ 13آثبى ثِ هُبلِٗ ٍ ثطضؾی پطزاذتِ اؾت. ایكبى زض هُبلِٗ ذَز ثِ تكىل ثِ ٖول آهسُ زض وَی  13هطزهی، اّبلی وَی 

آثبى،  13وطزُ اؾت ٍ زض آذط پػٍّف ذَز آٍضزُ اؾت: پطٍغُ قْط ؾبلن زض خٌَثی تطیي لؿوت تْطاى ثب ّوت اّبلی ٍ قَضای هحلِ وَی 

 .آى هحلِ ضا ثِ هحیٍ ثْتطی ثطای ظًسگی تجسیل وطزُ اؾت

 آزهَى فرضیِ چْبرم -14-4

وِ زض ظهیٌِ تَؾِٗ هسیطیت قْطی ثب اؾتفبزُ اظ ًٓطات قْطًٍساى ٍ هكبضوت آًْب زض اهَض قْطزاضی تسٍیي قسُ  چْبضمزض فطيیِ قوبضُ 

زضنس هی تَاى گفت: اؾتفبزُ اظ ًٓطات قْطًٍساى ٍ هكبضوت زازى  95اؾت، ًتبیح آظهَى آهبضی تی تؿت اخطا قسُ ًكبى زاز ثب اَویٌبى 

هیبًگیي  ( اؾت ٍ زض ؾُح هٌٗی زاض8/89چطا وِ همساض يطیت تی ثسؾت آهسُ ثطاثط ثب )آًْب زض اهَض قْطزاضی تأثیطگصاض اؾت؛ 

( زض حس لبثل لجَلی ثیكتط اؾت. زض تأییس ًتیدِ حبنل قسُ اظ آظهَى فطيیِ قوبضُ 3( هی ثبقس وِ اظ حس هتَؾٍ)80/3ایي تأثیطگصاضی )

ضاّىبضّبی ایدبز تَؾِٗ پبیساض زض »( اقبضُ وطز وِ زض ذهَل 1386ًیع هی تَاى ثِ پػٍّف ثِ ٖول آهسُ تَؾٍ هحؿي ًَحی ) چْبض

ثِ ثطضؾی ٍ هُبلِٗ پطزاذتِ اؾت. ایكبى زض هُبلِٗ ذَز ثِ ثْطُ گیطی اظ اًسیكِ ّبی الكبض « ًَاحی تَضیؿتی اظ زیسگبُ هسیطیت قْطی

ت اًدبم ایي تحمیك( ٍ اخطای ایي َطح هرتلف قْطی ٍ گطٍُ ّبی گطزقگط هطاخِٗ وٌٌسُ ثِ قْط ؾطٖیي )هٌُمِ هَضزی پػٍّكگط خْ

ّب( هطتجٍ ثب تَؾِٗ گطزقگطی پبیساض زض هٌُمِ اقبضُ وطزُ اؾت ٍ  NGO) ّب ٍ پیكٌْبزات ٍ ًیع فٗبل وطزى تكىل ّبی زاٍَلت هطزهی

 .اظ ایي هؿئلِ ثِ ٌَٖاى ٖبهل اضتمبی ٍيٗیت گطزقگطی ٍ زؾتیبثی ثِ تَؾِٗ گطزقگطی پبیساض ًبم ثطزُ اؾت

 رضیِ پٌجنآزهَى ف -14-5

زضنس اَویٌبى هی تَاى گفت: لَاًیي فٗلی خبضی زض قْطزاضی زض افعایف هیعاى  95ًكبى زاز ثب  پٌدنًتبیح آظهَى آهبضی فطيیِ قوبضُ 

اؾت ٍ زض ؾُح  (65/8) هكبضوت ٖوَهی قْطًٍساى خْت تَؾِٗ هسیطیت قْطی هؤثط ًیؿت؛ چطا وِ همساض يطیت تی ثسؾت آهسُ ثطاثط ثب

( 3( هی ثبقس وِ اظ حسّ هتَؾٍ )23/2، هیبًگیي تأثیطگصاضی لَاًیي ٍ همطضات حبون ٍ خبضی زض قْطزاضی ّب ) هٌٗی زاضی

پبئیي تط ثَزُ ٍ تفبٍت هٌٗی زاض زاضز. پؽ هی تَاى گفت: ثب تَخِ ثِ ًتیدِ حبنل اظ ایي آظهَى، یىی اظ هَإً هْن ٍ ثبظزاضًسُ هكبضوت 

ی خبضی زض قْطزاضی ّب یعز، ًجَز لَاًیي وبضآهس ٍ ًیع ًبوبضآ ثَزى لَاًیي فٗل 2قْطًٍساى زض تَؾِٗ هسیطیت قْطی زض قْطزاضی هٌُمِ 
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 13ثطضؾی ًمف هكبضوت هطزهی زض تغییط ٍ تحَل وَی »( زض پػٍّف ذَز تحت ٌَٖاى 1377زض ضاؾتبی ًتیدِ یبزقسُ، ٖجبؾی ).اؾت

آثبى خٌَة قْط تْطاى وِ زض هحسٍزُ هىبًی ذَز اًدبم زازُ، تأویس وطزُ اؾت فطٌّگ ثَهی ٍ ثِ ًَٖی، ضٍاثُی وِ زض هیبى اّبلی وَی 

 .ثبى حبون ثَزُ زض اهط افعایف هكبضوت ٖوَهی ثطای حًَض زض ثطًبهِ ّب ٍ َطح ّبی گًَبگَى هحلِ ّب هؤثط ثَزُ اؾتآ 13
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 ًتیجِ گیری ٍ پیشٌْبدات پژٍّش -15

یي اظ آًدبیی وِ پیكٌْبزّبی اضائِ قسُ زض ّط تحمیمی، ثبیس هتٌبؾت ٍ ثطذبؾتِ اظ ًتبیح ّوبى تحمیك ثَزُ ٍ اؾترطاج قَز، لصا زض ا

 .لؿوت يوي ًتیدِ گیطی اظ آظهَى ّبی نَضت گطفتِ، ثِ ثیبى پیكٌْبزّبی پػٍّكی پطزاذتِ هی قَز

ثِ زؾت آهس، هجیّي ایي هَئَ اؾت وِ اظ زیسگبُ  اٍلآًچِ اظ ًتبیح ایي پػٍّف، ثِ ٍیػُ ًتبیح هطثٌَ ثِ آظهَى هٌٗبزاضی فطيیِ  -1 

قْطًٍساى، ٖولىطز ضؾبًِ ّبی گطٍّی زض ایدبز فطٌّگ هكبضوت ٖوَهی ٍ المبی ثبٍضّبی خوٗی ثطای افعایف هكبضوت قْطًٍساى زض 

ثی اٖتوبزی ّب ًتیدِ  تَؾِٗ هسیطیت قْطی هؤثط ًوی ثبقس. ثبٌٖبیت ثِ ًتیدِ ثسؾت آهسُ، چٌیي ثِ ًٓط هی ضؾس وِ ٖبهل ثؿیبضی اظ

یعز ٍ هدوَِٖ هسیطیت قْطی، اَالٔ ضؾبًی ثِ هَلٕ ًساقتِ ثبقٌس  2ًبآگبّی ٍ ٖسم اَالٔ ضؾبًی ثِ هَلٕ اؾت. چٌبًچِ قْطزاضی هٌُمِ 

اضی ٍ ثِ ٍ ضًٍس اخطای اهَض ضا اظ قْطًٍساى پٌْبى وٌٌس، حبنل وبض ثسثیٌی ٍ ثی اٖتوبزی ٍ ٖسم هكبضوت پصیطی قْطًٍساى زض اهَض قْطز

َجٕ آى ًبوبضآهسی تَؾِٗ هسیطیت قْطی هی ثبقس. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ یىی اظ اٍلیي ًكبًِ ّبی پیكطفت هكبضوت، زاقتي آگبّی هی ثبقس، 

پیكٌْبز هی قَز ضؾبًِ ّبی اضتجبٌ خوٗی، ًؿجت ثِ اَالٔ ضؾبًی ٍ آگبُ ؾبظی قْطًٍساى ٍ اضتمبء فطٌّگ هكبضوت پصیطی السام ّبی 

ذجطًبهِ ّبی ٍیػُ، ًهت پَؾتطّب ٍ پالوبضزّبی  -ٍ اخطایی ضا هٗوَل زاضًس، وِ اظ آى خولِ هی تَاى ثِ چبح ًكطیبت ذجطیهؤثط ٖلوی 

ؾبذت فیلن ّبی وَتبُ ٍ ثِ ٍیػُ تیعضّبی اًیویكي، اًدبم تجلیغ ٖوَهی زض قجىِ ّبی تلَیعیًَی ٍ  -ترههی زض ظهیٌِ هَئَ هكبضوت

ای خْت اضتمبء فطٌّگ هكبضوت ثِ هٌَٓض تَؾِٗ هسیطیت قْطی ٍ زیگط الساهبت اظ ایي زؾت اقبضُ زاقت. حتی االهىبى قجىِ ّبی ضایبًِ 

 الجتِ ؾطهبیِ گصاضی ٍ هؿبٖست هدوَِٖ هسیطیت قْط ٍ ّوچٌیي قَضای اؾالهی قْط یعز، زض ایي ظهیٌِ يطٍضی اؾت

ز وِ، ٖولىطز تكىیالت قَضای اؾالهی قْط یعز زض ثْطُ گیطی اظ ایي تحمیك ثیبًگط آى ثَ زٍمًتیدِ حبنل اظ آظهَى هٌٗبزاضی فطيیِ  -2

تَاًوٌسی ّبی قْطًٍساى خْت افعایف هكبضوت ٖوَهی ثطای تَؾِٗ هسیطیت قْطی تأثیطگصاض ًجَزُ اؾت. ثٌبثطایي پیكٌْبز هی قَز، 

زّس تب يوي خلت اٖتوبز قْطًٍساى ثِ  قَضای اؾالهی قْط یعز ّوىبضی ٍ تٗبهل ذَز ضا ثب هسیطیت قْطی ایي قْط ثیف اظ پیف اضتمبء

ایي زٍ ًْبز هسیطیتی زض هدوَِٖ قْط، ثتَاًس ًؿجت ثِ اتربش تهوین ٍ اًدبم ؾیبؾت گصاضی ّبی هكبضوت پصیط ثب ّوىبضی ًْبز قْطزاضی 

یىی اظ الگَّبی ثؿیبض  السام ًوبیس. ایي ثساى هٌٗی اؾت وِ تكىیالت قَضای اؾالهی قْط یعز قیَُ ًٓطذَاّی اظ قْطًٍساى ضا ثِ ٌَٖاى

ثِ  هْن هكبضوتی زض اًدبم وبضّبی ذَز هَضز ًٓط لطاض زازُ ٍ تب حس اهىبى ایي ًٓطات ضا زض َطح ّب ًیع اًٗىبؼ زّس ٍ العاهبت لبًًَی آى ضا

هكبضوت هحَضی ٍ ثْطُ ًٓبم هسیطیت قْطی تٌفیص ٍ تىلیف ًوبیس. ثب احطاظ ایي قطایٍ ثِ تسضیح ثؿتط الظم ثطای ضؾیسى ثِ تَؾِٗ ثب تأثیط 

 .گطفتي اظ تَاًوٌسی ّبی قْطًٍساى فطاّن ذَاّس قس

تحهیل قس ًكبى هی زّس، ایدبز هسل ٍ الگَی هٌبؾت هكبضوتی ٍ هكبضوت  ؾَمزض ایي تحمیك ًتبیدی وِ اظ آظهَى هٌٗبزاضی فطيیِ  -3

ثیطگصاض اؾت. ثِ ًٓط هی ضؾس قَضای اؾالهی قْط زازى قْطًٍساى اظ َطیك تكىل ّبی هطزهی هٌؿدن زض ثْجَز خطیبى هسیطیت قْطی تأ

یعز هی تَاًس ثب تكىیل گطٍُ ّب ٍ اًدوي ّبی ترههی زض ایي ؾبظهبى ٍ هكبضوت زاٍَلجبًِ وبضقٌبؾبى ٍ  2ٍ قْطزاضی هٌُمِ 

ٌَٓض هكبضوت زض هترههبى، هَخجبت اضتمبء هسیطیت قْطی ضا فطاّن وٌس. ایدبز چٌیي اًدوي ّب ٍ گطٍُ ّبی ترههی زض قْطزاضی ثِ ه

اهَض ایي ؾبظهبى هی تَاًس هَخت وبّف ّعیٌِ ّبی ًٓبضتی ٍ وٌتطل ضؾوی زض ؾبظهبى ٍ احؿبؼ تٗلك ثِ خبهِٗ قسُ ٍ ضٍحیِ هكبضوت 

پصیطی ضا اضتمبء زّس. آًچِ يطٍضی هی ًوبیس ایٌىِ، تْیِ ٍ اؾتفبزُ اظ یه الگَی هٌبؾت ثب پكتَاًِ ٖلوی وِ تَؾٍ هترههبى تْیِ قسُ ٍ 

یع ثِ وبضگیطی ؾبظهبى ّبی غیطزٍلتی ٍ گطٍُ ّبی هطزهی زض ایدبز ٍحست ضٍیِ زض ٖولىطز ٍ خلَگیطی اظ اٖوبل ؾلیمِ ّبی قرهی هْن ً

اؾت. چٌیي هسیطیتی ثِ زٍض اظ ّطگًَِ ذَزوبهىی ٍ ذَزضأیی ثَزُ ٍ قْطًٍساى ثطای ضؾیسى ثِ ّسف ّبی هكتطن گطٍُ، ثب ّن ّوىبضی 

 .هی وٌٌس

، ثیبًگط آى اؾت وِ اؾتفبزُ اظ ًٓطات قْطًٍساى ٍ هكبضوت آًْب زض اهَض قْطزاضی زض چْبضمًتیدِ هطثٌَ ثِ آظهَى هٌٗبزاضی فطيیِ  -4

تَؾِٗ هسیطیت قْطی هؤثط اؾت. ثط اؾبؼ ثطضؾی نَضت گطفتِ زض ایي تحمیك، زض ًٓطیبت خسیس تَؾِٗ ثط ذالف گصقتِ وِ ؾطهبیِ ّبی 

ض هحطوِ تَؾِٗ هی زاًؿت، ایي افطاز ّؿتٌس وِ ثِ ٌَٖاى ؾطهبیِ ّبی اًؿبًی، هحَض انلی تَؾِٗ ضا تكىیل زازُ ٍ هبزی ٍ فیعیىی ضا هَتَ

هَخجبت ضقس ٍ تَؾِٗ پبیساض خَاهٕ ضا فطاّن ؾبذتِ اًس. تَؾِٗ ظهبًی هَفمیت آهیع ذَاّس ثَز وِ اظ پبیِ ضیعی فىطی ٍ ًیع فطٌّگی 
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اظ ًٓط قْطًٍساى ثبٖث اؾتفبزُ اظ افىبض ًَ ٍ اثتىبضی ثِ ٍخَز آهسُ ذَاّس قس وِ هی تَاًس زض حل  هٌبؾت ثطذَضزاض ثبقس. اؾتفبزُ وطزى

ثؿیبضی اظ هكىالت هسیطیت قْط ٍ تَؾِٗ ثركی ثِ ایي اهط، یبضی گط هسیطیت قْطی قَز. ایي هَئَ، ذَز ثبٖث ٖاللِ هٌسی قْطًٍساى 

ثِ ایي هَئَ، ضٍیىطز هٌبؾت ثطای تَؾِٗ یٌٗی ذَزثبٍضی ٍ زاقتي اضتجبٌ  خْت افعایف آگبّی ٍ اَالٖبت قبى هی قَز ٍ ثبتَخِ

آگبّبًِ ثب هَئَ هَضز هكبضوت، زض ًعز قْطًٍساى تدلی هی یبثس. اؾتفبزُ اظ ایي ًٓطات هَخت ثطلطاضی اضتجبٌ ذَة هبثیي قْطًٍساى ٍ 

سى ثِ ّسف انلی وِ ّوبًب تَؾِٗ زازى هسیطیت قْطی یعز قسُ ٍ هَخجبت ّوىبضی ّط چِ ثیكتط خْت ضؾی 2هسیطاى قْطزاضی هٌُمِ 

اؾت، فطاّن هی قَز. زض چٌیي حبلتی تَؾِٗ لبثلیت هصاوطُ ٍ زؾتطؾی آؾبى ٍ ؾطیٕ تط ثَزُ ٍ پیف ظهیٌِ تفبّن هب ثیي ایي زٍ گطٍُ 

 .فطاّن هی قَز

ایي پػٍّف ًكبى زاز لَاًیي فٗلی خبضی زض قْطزاضی زض افعایف  پٌدنثب ٌٖبیت ثِ ایٌىِ ًتیدِ حبنل اظ آظهَى هٌٗبزاضی فطيیِ  -5

هیعاى هكبضوت ٖوَهی قْطًٍساى خْت تَؾِٗ هسیطیت قْطی هؤثط ًوی ثبقس، ایي ثساى هٌٗب اؾت وِ ثبیس ثطای ضفٕ ایي هًٗل، لَاًیي 

ٍ اظ هیبى ثطزاقتي ثَضٍوطاؾی ّبی ظایس  وبضآهس تسٍیي ٍ تهَیت ٍ ًؿجت ثِ تغییط ٍ یب تدسیسًٓط زض ذهَل لَاًیي فٗلی قْطزاضی ّب

 ازاضی، اًسیكِ قَز تب فًبی لبًًَی الظم ثِ هٌَٓض حًَض قْطًٍساى زض وبضّبی هكبضوت پصیط فطاّن قَز

ًؿجت ثِ ثطگعاضی ّوبیف ّبی  یعز 2هٌُمِ ثب ٌٖبیت ثِ خویٕ خْبت هٗطٍيِ، چٌیي پیكٌْبز هی قَز وِ هسیطیت قْطی قْطزاضی 

( ثِ هٌَٓض خوٕ آٍضی غیط ضؾوی ًٓطات قْطًٍساى ٍ ّوچٌیي ثطگعاضی هیعگطزّبی هكَضتی ٍ تجبزل ًٓط هبثیي هسیطاى ٖوَهی )قٌیساضی

ثب قْطًٍساى السام ًوبیٌس ٍ هُبلت ٍ اْْبض ًٓطات قْطًٍساى ضا زض اٍلیي فطنت هَضز ثطضؾی لطاض زازُ  یعز 2هٌُمِ ٍ هؿئَلیي قْطزاضی 

پؽ اظ اضظقیبثی، زض لبلت َطح ٍ ثطًبهِ ضیعی ّبی هسیطیتی هَضز اؾتفبزُ لطاض زٌّس تب ثسیي ٍنف هؤلفِ  ٍ ثبظذَضز ًمُِ ًٓطات هصوَض ضا

  .تَؾِٗ هسیطیت قْطی هحمك قَز
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