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 ؿٟشػبصی، 

 
 

 

  چكیذُ
، ثب تٛكیفبت ٔىتت ؿیىبٌٛ، ػٕٛٔیت ٔی یبثذ تب آ٘زب وٝ "ػبختبس دسٚ٘ی ؿٟشٞب"دس دا٘ؾ عشاحی ؿٟشی، تٛرٝ ثٝ 

شایی دس ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی آغبص ٔی ؿٛد وٝ دس آٖ اص ثؼذٞب دس ٚاوٙؾ ثٝ ػّٕىشدٌشایی ٔذس٘یؼتی، رٙجؾ ػبختبسٌ

عشیك ٔغبِؼبت سیخت ؿٙبػی، ػبختبس دسٚ٘ی ؿٟشٞب ٔٛسد وٙىبؽ لشاسدادٜ ٔی ؿٛد تب اص دَ آٖ اٍِٛٞبی ٔحّی تٛػؼٝ ٚ 

 ٚ ؿٙبػبیی "ثبفت ؿٟشی"پشٚػٝ تغییشات فشْ ٚ ؿىُ ؿٟش ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٚ ؿٙبخت لشاس ٌیشد. اص ٕٞیٗ سٚػت وٝ ٔغبِؼٝ 

ػٙبكش ثٙیبدیٗ ٚ ػبصٔبٖ دٞٙذٜ آٖ إٞیت تبصٜ ای ٔی یبثذ. أب ثب ٚرٛد إٞیت فشاٚاٖ ؿٙبخت ٔجب٘ی ٘ظشی ثبفت ؿٟشی 

دس ادثیبت ؿٟشػبصی، پظٚٞؾ ٞبی ٔؼذٚدی دس ایٗ صٔیٙٝ دس د٘یب كٛست ٌشفتٝ اػت. دس ایشاٖ ٘یض ػّی سغٓ فؼبِیت ٞبی 

ا٘زبْ سػیذٜ اػت أب ٘تبیذ آٟ٘ب ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ایٗ فؼبِیت ٞب اص لبثُ تٛرٟی وٝ دس حٛصٜ ثبفت ٞبی تبسیخی ثٝ ػش

ػبختبس دسٚ٘ی "ٔفبٞیٓ پیشأٖٛ ثب ٔغبِؼٝ ایٗ ٔمبِٝ ػش آٖ داسد تب  اص ٕٞیٗ سٚ فمذاٖ ٔجبحج ٘ظشی س٘ذ ٔی ثشد. 

ػبصٔبٖ دٞٙذٜ  ، ضٕٗ دػتیبثی ثٝ تؼشیفی كشیح ٚ سٚؿٗ اص آٟ٘ب، ثٝ وـف ػٙبكش ثٙیبدیٗ ٚ"ثبفت ؿٟشی"ٚ    "ؿٟشٞب

ثبفت ؿٟشی ثپشداصد تب اص ایٗ ساٜ صٔیٙٝ وبسثؼت ایٗ ػٙبكش دس دػتیبثی ثٝ ٔٙغك لبػذٜ ٔٙذ فشْ ٚ ؿىُ ؿٟش فشاٞٓ آیذ. 

تٛكیفی ٚ ثٟشٜ ٌیشی اص سٚؽ تحّیُ ٔحتٛا، ضٕٗ ثىبسٌیشی ٔتٖٛ ٔختّف ثٝ -ٔمبِٝ ثب اػتفبدٜ اص ؿیٜٛ تبسیخی دس ایٗ

دس  "ثبفت ؿٟشی"ٚ    "ػبختبس دسٚ٘ی ؿٟشٞب" ٞب پشداختٝ ٚ ٘ظشیٝ ٞب ٚ ٔفبٞیٓ پیشأٖٛتحّیُ ٘ظبْ ٔٙذ ٔتٖٛ ٚ ٘ٛؿتٝ 

 . ٔی ٌشدداػتخشاد  ػٙبكش ثٙیبدیٗ ثبفت ؿٟشیآسا ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔختّف ٔٛسد ثشسػی ٚ تحّیُ لشاس ٌشفتٝ ٚ ٚیظٌی ٞب ٚ 

 

 ، عشاحی ؿٟشی شیػٙبكش ثٙیبدیٗ ثبفت ؿٟ،  ثبفت ؿٟشی،  ػبختبس دسٚ٘ی ؿٟشٞب کلیذی: ّای ٍاصُ
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  هقذهِ -1
، ثؼٙٛاٖ ٌؼتشٜ ای ٞٓ پیٛ٘ذ، ثب سیخت ؿٙبػی ٞبی ٔتفبٚت عی دٚساٖ حیبت ؿٟش ؿٙبختٝ ٔی "ثبفت ؿٟشی"

بؿذ. سیـٝ تٛرٝ ثٝ ٔغبِؼٝ ثبفت ؿٟشی سا ثبیذ دس وٝ ثٛاػغٝ ػٙتضی اص تٕبْ ارضای وبِجذی ؿٟش ؿىُ ٌشفتٝ ث[،1]ؿٛد

رٙجؾ ػبختبسٌشایی رؼتزٛ ٕ٘ٛد. ایٗ رٙجؾ دس ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی، دس ٚاوٙؾ ثٝ ػّٕىشدٌشایی ٔذس٘یؼتی، دس اٚاخش دٞٝ 

 [.1]ذسا اػبع ادسان ؿٟش ٔی دا٘ٙ "ػبختبس دسٚ٘ی ؿٟشٞب"تب آ٘زب وٝ ػبختبسٌشایبٖ، ٔغبِؼٝ [، 2]ٔیالدی ؿىُ ٔی ٌیشد 50

دس ٘تیزٝ ٕٞیٗ رٙجؾ اػت وٝ ٔغبِؼبت سیخت ؿٙبػی ؿٟشی ٚ وٙىبؽ ػبختبس دسٚ٘ی ؿٟشٞب ٚ ثٝ تجغ آٖ ٔغبِؼٝ ثبفت 

أب ثب ٚرٛد إٞیت فشاٚاٖ ؿٙبخت ٔجب٘ی ٘ظشی ثبفت ؿٟشی دس ادثیبت ؿٟشػبصی،  ؿٟشی، إٞیت تبصٜ ای پیذا ٔی وٙذ.

فتٝ اػت. دس ایشاٖ ٘یض ػّی سغٓ فؼبِیت ٞبی لبثُ تٛرٟی وٝ دس حٛصٜ پظٚٞؾ ٞبی ٔؼذٚدی دس ایٗ صٔیٙٝ دس د٘یب كٛست ٌش

 ثبفت ٞبی تبسیخی ثٝ ػشا٘زبْ سػیذٜ اػت أب ٘تبیذ آٟ٘ب ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ایٗ فؼبِیت ٞب اص فمذاٖ ٔجبحج ٘ظشی س٘ذ ٔی ثشد.

پیشأٖٛ  ٘ظشی تٛافك ا٘ذیـٕٙذاٖ حٛصٜ عشاحی ؿٟشی،ٕٞیٗ ٔؼذٚد ٔغبِؼبت كٛست ٌشفتٝ ٘یض دس آسا أب دس ٔیبٖ 

فشْ ثبفت ؿٟش تّمی ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ دس حبِی وٝ ٌشٚٞی دیٍش ثبفت سا تٟٙب ٔفْٟٛ ثبفت ؿٟشی ٚرٛد ٘ذاسد چشا وٝ ٌشٚٞی آٖ سا 

ٕٞچٙیٗ، ػٙبكش ثٙیبدیٗ ٚ ػبصٔبٖ دٞٙذٜ ثبفت ؿٟشی ٘یض دس دیذٌبٜ ایٗ  [،3]پظٚٞـی ثشای دسن ٚ فٟٓ فشْ ؿٟش دا٘ؼتٝ ا٘ذ

ت ٚ چٙذٌبٍ٘ی ثشخٛسداس اػت. ثٙبثشایٗ چٙیٗ ثٙظش ٔی سػذ وٝ ٘یبص ثٝ ٔغبِؼٝ ثش سٚی ٘ظشیٝ ٞب ٚ ٔفبٞیٓ ا٘ذیـٕٙذاٖ اص تـت

ٚ ٘یض ؿٙبخت ٚیظٌی ٞب ٚ ػٙبكش ثٙیبدیٗ ثبفت ؿٟشی، ثشای دػتیبثی ثٝ  "ثبفت ؿٟشی"ٚ    "ػبختبس دسٚ٘ی ؿٟشٞب"پیشأٖٛ 

ٞب دس ٔفْٟٛ ؿٙبػی حٛصٜ عشاحی ؿٟشی، ثـذت احؼبع ٔی ؿٛد. اص  تؼبسیفی یىٝ ٚ تبصٜ اص آٟ٘ب، ثؼٙٛاٖ یىی اص اِٚیٗ ٌبْ

ٕٞیٗ سٚ ایٗ پظٚٞؾ ػش آٖ داسد تب ثتٛا٘ذ ضٕٗ دػتیبثی ثٝ تؼشیفی كشیح ٚ سٚؿٗ اص آٟ٘ب، ثٝ وـف ػٙبكش ثٙیبدیٗ ٚ ػبصٔبٖ 

 ٔٙذ فشْ ٚ ؿىُ ؿٟش فشاٞٓ آیذ.دٞٙذٜ ثبفت ؿٟشی ثپشداصد تب اص ایٗ ساٜ صٔیٙٝ وبسثؼت ایٗ ػٙبكش دس دػتیبثی ثٝ ٔٙغك لبػذٜ 

 

 تعزیف ساختار ٍ ساختار درًٍی شْزّا -2
. أب پیشأٖٛ [4]تؼشیف ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ "ثب ٞٓ وبسوشدٖ ارضا ثٝ ٘حٛی پیٛػتٝ ثٝ ٔٙظٛس تىبُٔ"سا ثلٛست  "ػبختبس"

ش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ ٘یشٚی حبكُ ٔبٞیت ٚ ٔفْٟٛ آٖ دیذٌبٟٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٚرٛد داسد. ٌشٚٞی ػبختبسٞب سا ٔبٞیتب پٛیب ٔی دا٘ٙذ ٚ ث

اص ثب ٞٓ وبسوشدٖ آٟ٘ب ٞذفٕٙذ ٚ دس رٟت ػبختٗ وُ دیٍشی ػت. ثٝ ایٗ تشتیت، ٞش ػبختبس، ػّٕىشد خٛد سا داساػت ٚ ؿىُ 

دس تؼٟیُ ػّٕىشد ػبختبس ٘مؾ ٟٕٔی ثبصی ٔی وٙذ. دس ٔمبثُ ٌشٚٞی دیٍش ٔؼتمذ٘ذ وٝ ػبختبس تٛػظ ػٙبكش ٚ أىب٘بت 

اص ػّٕىشد ٚ ٞذف خبف تؼییٗ ٔی ؿٛد. ایٗ ٌشٜٚ ػبختبس سا ٔزٕٛػٝ ای اص فشآیٙذٞب ٚ سٚاثظ دسٚ٘ی ثٝ ٞٓ  تشویجی آٟ٘ب فبسؽ

 .[4]ٚاثؼتٝ ػٙبكش یب ؿجىٝ سٚاثظ ٔیبٖ ربیٍبٟٞبی ػٙبكش ٔی دا٘ٙذ وٝ دس ٔحذٚدٜ خبسری ؿی، یؼٙی ؿىُ ٕ٘ٛداس ٔی ؿٛد

طاٖ . [4]ػبختٝ رٞٗ ا٘ؼبٖ اػت وٝ ثش ؿىُ ؿٟش فشافىٙی ٔی ؿٛدػبختبس   أب ثخـی دیٍش اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ

. "ٔفْٟٛ وّیت، ٔفْٟٛ تجذیُ ٚ ٔفْٟٛ خٛد تٙظیٓ وٙٙذٌی"پیبطٜ دس تؼشیف ػبختبس ػٝ رٙجٝ ٔشتجظ ثب ٞٓ سا ٔغشح ٔی وٙذ: 

ٝ اص لٛا٘یٗ وّی ٔغبثك تؼشیف ٚی ػبختبس یه وُ اػت ٚ ٔفْٟٛ وّیت، ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٕٞجؼتٍی دسٚ٘ی ارضای ػبختبس اػت و

-حبوٓ ثش آٖ پیشٚی ٔی وٙٙذ. ایٗ لٛا٘یٗ ثٝ ارضای تـىیُ دٞٙذٜ آٖ خلٛكیبتی ٔی ثخـذ وٝ فشاتش اص خلٛكیبت ٞش رضء 

اص عشف دیٍش آ٘چٝ دس یه ػبختبس ٟٔٓ اػت سٚاثظ ثیٗ ارضا اػت ٚ ٘ٝ خٛد ارضا  [.5]اػت -دس حبِتی وٝ خبسد اص ػبختبس داسد

لٛا٘یٗ ٚ تـىیُ ٚ تشویت ٘ظبْ پذیذ ٔی آیذ. ایٗ ػٙبكش ٚ ارضای ػبختبس ٞؼتٙذ وٝ دچبس تغییش ٚ  ٚ یب وُ آٟ٘ب وٝ ثٝ تجغ

تحَٛ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ لٛا٘یٗ ٘بظش ثش تجذیُ آٟ٘ب حبثت ٚ تغییش ٘بپزیش٘ذ. خلّت تجذیُ ػبختبس ثذیٗ ٔؼٙبػت وٝ ػبختبس ثبیذ لبدس 

ػٛٔیٗ ٚیظٌی ػبختبس ٞب  [.5]آٚسی ؿذٜ ٚ آٖ سا فشآٚسی وٙذثبؿذ وٝ ٔتحَٛ ؿٛد یؼٙی ٔٛاد رذیذ پیٛػتٝ اص عشیك آٖ فش

تحت ػٙٛاٖ خٛد تٙظیٓ وٙٙذٌی ثذیٗ ٔؼٙبػت وٝ اَٚ ایٙىٝ ػبختبس ثبیذ داسای ٔشصٞبی سٚؿٗ ٚ اص یه وّیت تٕبْ ؿٛ٘ذٜ ٚ 

سا داسد ٚ اص لٛا٘یٗ ثؼتٝ ثشخٛسداس ثبؿذ ٚ دیٍش ایٙىٝ دس ػیٗ حبِی وٝ ایٗ وّیت ثؼتٝ دس دسٖٚ لبثّیت تغییش ٚ تٙظیٓ خٛد 

دسٚ٘ی خٛد پیشٚی ٔی وٙذ اص یه ػٛ صیشػبختی ثشای یه ػبختبس ثضسٌتش ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ لٛا٘یٗ آٖ سا سػبیت ٔی وٙذ ٚ اص 

تب ثذاٖ رب ثٛد وٝ دس لشٖ  "ػبختبس"إٞیت  [.5]ػٛی دیٍش داسای صیشػبخت ٞبیی ػت وٝ اص لٛا٘یٗ آٖ پیشٚی ٔی وٙٙذ
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ؿىُ ٌشفت. ػبختبسٌشایبٖ،  "ػبختبسٌشایی"ؿٙبػی، ٘ظاد ؿٙبػی، تبسیخ ٚ غیشٜ ٔىتجی ثٝ ٘بْ  ثیؼتٓ دس ٞٙش، فّؼفٝ، صثبٖ

ػبختبس ػجبست اػت اص ٔزٕٛػٝ ای اص سٚاثظ وٝ دس آٟ٘ب ػٙبكش ٔی تٛا٘ٙذ تغییش یبثٙذ، ِٚی "ػبختبس سا ایٍٙٛ٘ٝ تؼشیف ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ:

ٙذ. سٚاثظ ثیٗ ػٙبكش ٟٕٔتش اص خٛد ػٙبكش اػت. ػٙبكش)إِبٟ٘ب(، ثٝ ؿىّی وٝ ٔتىی ثٝ وُ ثبلی ٔب٘ذٜ ٚ ٔفْٟٛ خٛد سا حفظ وٙ

دس تؼشیفی ربٔغ تش ٔی تٛاٖ ػبختبس سا ٔزٕٛػٝ ای  [.1]"داسای لبثّیت تغییش دسٚ٘ی ا٘ذ ِٚی سٚاثظ آٟ٘ب حبثت ثبلی ٔی ٔب٘ذ

غٛس ػیٙی ٚ ا٘تضاػی ٚ ثؼتٝ ثٝ دا٘ؼت اص ػٙبكش ٚاثؼتٝ ثٝ ٞٓ وٝ دس سٚاثظ ٔتمبثُ یب ٔـبسوت ضشٚسی ٚ ٕٞضٔبٖ ٔیبٖ ارضا ث

 [.4]ٞذف، دس دسٖٚ ٔحذٚدٜ ای خبف، دس رشیبٖ اػت. ٔبٞیت ػبختبس سا ٔزٕٛػٝ لٛاػذ ٚاثؼتٝ ثٝ ٞٓ)٘ظٓ(، تؼییٗ ٔی وٙذ

(، تٛكیفبت ٔىتت ؿیىبٌٛ اص ػبختبس ؿٟش سا آغبصٌش ثشسػی ػبختبس دسٚ٘ی ؿٟش ٞب ٔی دا٘ذ وٝ دس 1379ٔذ٘ی پٛس)

سا آغبصٌش رٙجؾ  1959دس ػبَ  otterloأب ثبیذ ٘ـؼت  [.2]بػی ٚ چٙذ ٞؼتٝ ای ػٕٛٔیت یبفتػٝ اٍِٛی ٞٓ ٔشوض، لغ

ػبختبسٌشایی دس ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی دا٘ؼت. ایٗ ٟ٘ضت فىشی دس ٚاوٙؾ ثٝ ػّٕىشد ٌشایی ٔذس٘یؼتی اٚایُ لشٖ ثیؼتٓ ٚ 

وٝ  [1]ؿىُ ٌشفت TEAM TENِٛیی وبٖ ٚ ٘یض  ٔتبحش اص تفىشات وّٛد ِٛی اؿتشاٚع ٚ ثب حٕبیت افشادی ٕٞچٖٛ وٙضٚ تبٍ٘ٝ،

(، إٞیت ػبختبس ؿٟشی سا آ٘زبیی ٔی دا٘ذ 1384دس آٖ ٔغبِؼٝ ػبختبس ؿٟشی سا اػبع ادسان ؿٟش ٔی دا٘ٙذ. ِِٛیٗ دیٛیغ)

وٝ چبسچٛة ٔٙؼزٕی ٔی ػبصد وٝ  اػبع عشاحی ته ته تٛػؼٝ ٞب ثٝ ٔٙظٛس ٘یُ ثٝ اٞذاف یىپبسچٍی، وبسآیی ػّٕىشد، 

ی ٔحیظ، حغ ٔىبٖ ٚ أىبٖ ثمبی التلبدی ػت اص ٕٞیٗ سٚ ػبختبس ؿٟشی سا ػجبست اص اٍِٛ یب آسایٝ تٛػؼٝ ثّٛن ٞب، ٕٞبٍٞٙ

خیبثبٖ ٞب، ػبختٕبٖ ٞب، فضبٞبی ثبص ٚ چـٓ ا٘ذاصٞبیی وٝ ثش سٚی ٞٓ ٘بحیٝ ٞبی ؿٟشی سا ٔی ػبص٘ذ. سٚاثظ ٔیبٖ ایٗ ػٙبكش 

( ٘یض ػبختبس دسٚ٘ی یه ؿٟش سا ثبصتبثی اص تشویت پیچیذٜ 1982ٝ خبف. ثٛسٖ)اػت وٝ ٔىبٖ سا ٔی ػبصد ٘ٝ ایٗ یب آٖ ٔـخل

فـبسٞبیی ٔی دا٘ذ وٝ ثشخبػتٝ اص سلبثت اػت. اٌش حبكُ تضبد ٘جبؿذ، ا٘ؼىبع دٞٙذٜ تالؽ ٞبیی ػت ثشای عشاحی ػبختبسی 

 [.2]وٝ دس تلبٚیش یب دس ػالئك وؼی ربی ٔی ٌیشد

اص عشیك ٔغبِؼبت سیخت ؿٙبػی ؿٟشی ٚ ٘یض اػتخٛا٘جٙذی اكّی ؿٟش،  ا٘ذیـٕٙذاٖ ٌٛ٘بٌٖٛ حٛصٜ عشاحی ؿٟشی

ػبختبس دسٚ٘ی ؿٟشٞب سا ٔٛسد وٙىبؽ لشاس دادٜ ا٘ذ. سیـٝ ِغٛی ٔٛسفِٛٛطی، دٚ وّٕٝ ٔٛسف)فشْ( ٚ ِٛطی)الطیه( وٝ ثٝ ٔؼٙبی 

سػی ؿىُ، فشْ، (، ٔؼشف ػّٕی ػت وٝ وبس آٖ ثش1970ثش اػبع فشًٞٙ وٛچه آوؼفٛسد) [.6]ٔٙغك ؿٙبخت فشْ اػت

سٚیىشد ٞبی ٔتفبٚتی ٘ؼجت ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ ٚرٛد داسد ٚ تؼبسیف ٔختّفی ثشای آٖ  [.2]ػبختبس خبسری یب ؿیٜٛ ٔشتت ؿذٜ اػت

(، ٔغبِؼٝ فشْ ٚ ؿىُ ٔزتٕغ ٞبی صیؼتی ػت وٝ عشاحبٖ ؿٟشی سا ثٝ اٍِٛٞبی 1391ثیبٖ ؿذٜ اػت.  ٔغبثك تؼشیف وبسٔٛ٘ب)

(، آٖ سا ثشسػی ٘ظبْ ٔٙذ فشْ، ؿىُ، ٘مـٝ، ػبختبس ٚ 1379ٔذ٘ی پٛس) [.7]س ثبفت ٚالف ٔی وٙذٔحّی تٛػؼٝ ٚ پشٚػٝ تغییش د

(، ٔٛسفِٛٛطی ثٝ 1984وبسوشد ٞبی ثبفت ٔلٙٛع ؿٟشٞب ٚ ٔٙـب ؿیٜٛ تىبُٔ ایٗ ثبفت دس عَٛ صٔبٖ ٔی دا٘ذ. ثشای ٌٛسدٖٚ)

(، سیخت 1388ثٝ اػتمبد سٔی آِٗ) [.2]ٟشی ػتٔؼٙبی عشح ٞب، ػبختٕبٖ ٞب، وبسثشی ٞب، خیبثبٖ ٞب ٚ چـٓ ا٘ذاصٞبی ؿ

ؿٙبػی ؿٟشی، ٔغبِؼٝ ؿىُ ظبٞشی ؿٟش، تـىیُ تذسیزی ثبفت آٖ ٚ سٚاثظ ٔتمبثُ ارضای ایٗ ثبفت اػت وٝ تشویجبت خبف 

ثٝ ثبٚس ٚی ؿٟش یه ٘ظبْ  [.8]ٚ چٟشٜ ٞبی ؿٟشی سا اص لجیُ خیبثبٖ ٞب ٔیبدیٗ ٚ دیٍش فضبٞبی ٍٕٞب٘ی سا ٔـخق ٔی وٙذ

ثبص اػت، ٔزٕٛػٝ ای ٔشوت اص ػٙبكش ثب وٙؾ ٞبی ٔتمبثُ ػبصٔبٖ یبفتٝ ثش اػبع یه ٞذف. ٚی سٚاثظ ٔیبٖ  ٚ ی پیچیذٜفضبی

 [.8]فشْ ؿٟشی ٚ ػبٔب٘ٝ ٔٛفِٛٛطیه سا ٔغبثك ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ یه تلٛیش ٔی وٙذ
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ؿبُٔ ؿجىٝ ثٙذی ساٜ ٞب،  ٔی دا٘ذ. آِٗ ارضا سا "ػبختبس، أىب٘بت ٚ ارضا"آِٗ ایٗ ػبٔب٘ٝ سا داسای ػٝ ثخؾ ٟٔٓ 

ػبختبس سا ؿیٜٛ ػبصٔب٘ذٞی ػٙبكش ثیٗ خٛدؿبٖ وٝ ٔی تٛا٘ذ پیٛػتٝ، ٌؼؼتٝ ٚ  .لغؼٝ ثٙذی ٚ ثذ٘ٝ یب ثبفت ػبختٕب٘ی ٔی دا٘ذ

یب وٓ ٚ ثیؾ فـشدٜ ثبؿذ تؼشیف ٔی وٙذ ٚ اص أىب٘بت ثؼٙٛاٖ ٔٙغك لبػذٜ ٔٙذی وٝ ثٝ تِٛذ یه ػبختبس ٔٙزش ٔی ؿٛد ٘بْ ٔی 

 ٔی ٔتٕشوض التلبدی ٚ ارتٕبػی ٘یشٚٞبی ّٕٔٛع احشات ثش وٝ ٔی دا٘ذ ػّٕی ؿٟشی سا (، ٔٛسفِٛٛطی1997ٔٛدٖٚ) [.8]ثشد

 .ٔی وٙٙذ سیضی پبیٝ سا ؿٟشٞب لبِت ٚ فشْ وٝ ٔی پشداصد تٕبیالتی ٚ ٞب اٍ٘بسٜ ؿىُ ٌیشی فشآیٙذ ثٝ ثشسػی ساػتب ایٗ دس ٚ ؿٛد

 دس ػٙبكش ایٗ چٙذ ٞش ٞؼتٙذ، ٔٛسفِٛٛطیه ٞبی تحّیُ ٟٔٓ ػٙبكش اص ٞب ٔزؼٕٝ ٚ ٞب پبسن ٞب، خیبثبٖ ٞب، ٞب، ثبؽ ػبختٕبٖ

 ا٘زبْ ؿٙبػی(ؿٟشی ٔٛسفِٛٛطی)سیخت خلٛف دس ثؼیبسی ثبؿٙذ. ٔغبِؼبت ٔی تحَٛ ٚ تغییش ٔؼشم دس ٕٞٛاسٜ ثؼتش صٔبٖ

 ٚ ایتبِیبیی یتب٘یبیی،ثش وّی ٔىتت ػٝ ثٝ ٌشفتٝ كٛست "ٔذٖٚ آ٘ب ٚس٘ش" تٛػظ وٝ ثٙذی عجمٝ یه دس وٝ اػت ٌشدیذٜ

 رذیذی وبٔالً سٚیذادٞبی ؿٟشی ٔٛرٛد ٞبی تٛػؼٝ وٝ اػت ایذٜ ایٗ ٔؤیذ ثشیتب٘یبیی سٚیىشد [.6]ا٘ذ ؿذٜ تمؼیٓ فشا٘ؼٛی

 ثب .ٔغبِؼٝ ؿذٜ تذلیك حٛصٜ ٞبی ثٝ تٛرٝ ثب ثشیتب٘یبیی ٔىتت ا٘ذ. ثٙبثشایٗ ٌزؿتٝ تغییش ی سٚ٘ذٞبی ادأٝ ٚالغ دس ٚ ٘یؼتٙذ

 آٖ تٛرٝ تغییش فشآیٙذٞبی ٚ ٔٛرٛد ٚضغ ثٝ ٕٞضٔبٖ عٛس ثٝ ٚ پشداصد ٔی ؿٟشی ٔٛسفِٛٛطی ثٝ ٔغبِؼبت ـخقٔ فشآیٙذی

 ٘ؼذ ؿٙبػی ٌٛ٘ٝ عشیك اص ٔٛرٛد ٚضغ ٔٛسٚفِٛٛطیه ثٝ تحّیُ ػٕذتبً وٝ ٔىتجی ػٙٛاٖ ٘یض ثٝ ایتبِیبیی ٔىتت [.6]داسد

 ٘ظشیٝ ٚالغ ٌشایی ٔیضاٖ ثشسػی ٚالغ دس فشا٘ؼٝ ٘یض دس یهٔٛسفِٛٛط ٔغبِؼبت ٞذف [.6]ؿٛد ٔی ؿٙبختٝ ٔی پشداصد، ؿٟشی

تٛػؼٝ  ثبصتؼشیف ثشای ؿبخق ارضاء تؼشیف ثبِغجغ ٚ ؿٟشی اٍِٛٞبی ٚ فشْ ثش ٞب آٖ تأحیش ػٙزؾ ٔجٙبی ثش ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ،

 اٍ٘بسٜ ٞبی اكّی ایٗ ٔىبتت سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. 1رذَٚ ؿٕبسٜ  [.6]اػت رذیذ ٔذاخالت دس دٚثبسٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.8]یک: ساهاًِ هَرفَلَص1ًوَدار شوارُ 
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 : اًگارُ ّای اصلی هكاتة هَرفَلَصی شْزی1ُجذٍل شوار

 فزاًسَی هكتة ایتالیایی هكتة تزیتاًیایی هكتة هكتة

ٞبی  ا٘ذیـٝ ایتبِیبیی، ٔىتت ؿٙبػی ٌٛ٘ٝ ٔغبِؼبت إِٓب٘ی ٔٛسفٛط٘تیه خاستگاُ

 ثٛدٖٚ ِٛفٛس،

 رضیشٜ اثتذایی ػَّٛ یب ػٙلش ٘مـٝ ٚاحذ تحلیلی ٍاحذ

 فشآیٙذٞبی ثش تأویذ ثب ٔٛرٛد ٚضغ ًظز ٍجِ

 تغییش

ٌزؿتٝ  ثش ٔشٚسی ثب ٔٛرٛد ٚضغ

 ٚ سٚ٘ذٞبی فشآیٙذٞب ثٝ تٛرٝ ثذٖٚ

 تغییش

عشاحی  اص ٞبی ٌٖٛ ی تٛػؼٝ

ثٝ  دػتیبثی ثشای ا٘تمبدی

دس  عشاحی ٘ظشیٝ ٞبی تأحیشات

 ؿٟش ػبخت

 ّای الیِ

 هطالعِ

 ٞب، ٘ظبْ آٖ ٚ خیبثبٟ٘ب(ؿٟش ٘مـٝ

 دس آٟ٘ب ٘حٜٛ تزٕغ ٚ صٔیٗ لغؼبت

 ػبختٕب فشْ ،)ٞب شح ثّٛنع ٚ ثّٛن

 ٚ وبسثشی ٟ٘ب

ػبخت ػٙبكش  ٞب(، ػٙبكش)ػبختٕبٖ

 ٚ ػیؼتٓ ػبخت ٞب ٚ ؿٟشی( )٘ؼذ

 یب ػیؼتٓ ٞب )ٔٙبعك اسٌب٘یؼٓ

 ؿٟشی( ٘ٛاحی

ثلشی)ٔغبِؼبت  ػٙبكش افضٚدٖ

ؿٟشی(ٚ  ٔٙظش ثؼذی ػٝ

ٚ  ػبوٙبٖ ادساوی)ادسان ػٙبكش

 ایتبِیبیی ٔىتت ثٝ ثٟشٜ ٚساٖ(

 ٘ظشیٝ ٞبی تأحیش ثشسػی تزٛیضی اٞذاف تجییٙی -تٛكیفی اٞذاف هطالعِ ّذف

 ػبخت دس عشاحی ٌزؿتٝ

 ؿٟشٞب

 ٍ گذاراى تٌیاى

 ًظزاى صاحة

 وؼتىغ پٙشٜ، وب٘یٍیب ٔٛساتٛسی، السخبْ ٞٙذ، ٚایت وب٘ضٖ،

 ّای پایگاُ

 آکادهیک

 آػیىٛساصیٛ٘ی دا٘ـٍبٜ ّٔی ٔٛػؼٝ ثیشٍٔٙبْ

 فّٛس٘تیٗ   ٌشٜٚ ٚ سْ

 ٚسػبی سیٔؼٕب ّٔی ٔذسػٝ

 

دس تمؼیٓ ثٙذی دیٍشی سٚیىشد ٞبیی وٝ دس دٞٝ ٞبی ٌزؿتٝ اص دیذ ػبختبس ٌشایی ثٝ ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ؿذٜ 

 اػت دس ػٝ ٌشٜٚ عجمٝ ثٙذی ؿذٜ ا٘ذ: سٚیىشد سیخت ؿٙبػب٘ٝ، ٌٛ٘ٝ ؿٙبػب٘ٝ ٚ ٔؼٙبؿٙبػب٘ٝ. 

 سٚیىشد سیخت ؿٙبػب٘ٝ: -

ختبس سا ثش ٔجٙبی ا٘تظبْ ؿىّی ٚ تؼیٗ وبِجذی، ػٕذٜ ٔی وٙذ ٚ ایٗ سٚیىشد یه ػبصٔب٘ذٞی فضبیی یب ثٝ اكغالح ػب

آٖ سا ثخؾ اكّی ٚ تٙظیٓ وٙٙذٜ حیبت ؿٟشی ٔی دا٘ذ. ثٝ اػتمبد پیشٚاٖ ایٗ سٚیىشد، ػبختبس ٔزٕٛػٝ وبّٔی اص سٚاثظ اػت 

سا حفظ وٙٙذ. وُ ٔؼتمُ اص  وٝ دس آٖ ػٙبكش ٕٔىٗ اػت تغییش وٙٙذ أب ثٝ تشتیجی وٝ ٚاثؼتٝ ثٝ وُ ثبلی ثٕب٘ٙذ ٚ ٔؼٙبی خٛد

سٚاثغؾ ثب ػٙبكش اػت. سٚاثظ ٔیبٖ ػٙبكش ٟٔٓ تش اص خٛد ػٙبكش اػت ٚ ػٙبكش لبثُ تغییش٘ذ أب سٚاثظ ٔیبٖ آٟ٘ب ٘ٝ. آ٘بٖ 

خلٛكیبت ؿىّی ػبختبس ٌشایی سا چٙیٗ ثشٔی ؿٕش٘ذ: سؿذ ٚ پیٛػتٍی، تغییش، ایزبد احزبْ ثضسي اص عشیك تزٕیغ ٚاحذ ٞبی 

ٔتبثِٛیؼت ٞب، ٍٔباػتشاوچشاِیؼت ٞب اص رّٕٝ پیشٚاٖ ایٗ  ،TEAM TENادسان افشاد. ِٛیی وبٖ، وٙضٚ تبٍ٘ٝ، وٛچه لبثُ 

  [.5]سٚیىشد ٞؼتٙذ

 سٚیىشد ٌٛ٘ٝ ؿٙبػب٘ٝ: -

ایٗ سٚیىشد پیشٚ ٘ظشیبت ِٛیی اؿتشٚع دس ػبختبس ٌشایی ػت ٚ وؼب٘ی ٔب٘ٙذ آِذٚ سٚػی، پبئِٛٛ پٛستٌٛضی ٚ ثشادساٖ  

ِٛیی اؿتشٚع، ػبختبسٌشایی سا رؼتزٛ ثشای یبفتٗ ػٙلش ٘بٔتغیش دس ٔیبٖ تفبٚت ٞبی  [.5]ٔبٖ آٖ ٞؼتٙذوشیش اص پیـٍب

ػغحی ٔی دا٘ذٚ ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ تٟٙب عشیك ؿٙبخت پذیذٜ، ٔـبٞذٜ ٔٙبػجبت آٟ٘بػت وٝ دس ٚالغ تالؿی ػت ثشای فٟٓ 

ٚ دیٍشاٖ ثب پیشٚی اص ایٗ تفىش، ػبخت ٞبی ؿىّی ٟ٘فتٝ دس  . آِذٚ سٚػی[9]٘ٛع ٘ظبٔی وٝ اص ایٗ پذیذٜ ٞب ػبختٝ ؿذٜ اػت

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔختّف ثٙبٞبی لجُ اص ٔذسٖ سا رؼتزٛ ٔی وٙٙذ ٚ ثشای دػتیبثی ایٗ ػبخت ٞبی ؿىّی حبثت، اص تحّیُ ٞبی ٌٛ٘ٝ 
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ٛاٖ دس عشاحی ٞبی ؿٙبػی اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ. دس ٚالغ ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی ٚػیّٝ ای ثشای ؿٙبخت اؿىبَ اػت وٝ ایٗ اؿىبَ سا ٔی ت

 .[5]رذیذ ثٝ وبس ثشد. دس ایٗ سٚیىشد تلٛس ثش ایٗ اػت وٝ ثب تىشاس اؿىبَ ٌزؿتٝ ٔی تٛاٖ ٔؼٙبی ٔؼتتش دس آٟ٘ب سا دسیبفت

 سٚیىشد ٔؼٙبؿٙبػب٘ٝ: -

ایٗ سٚیىشد اٌشچٝ دس چبسچٛة ػبختبسٌشایی لشاس ٕ٘ی ٌیشد أب اص آ٘زب وٝ ػبختبس ٔؼٙبیی ؿٟش سا ٔٛسد ثشسػی لشاس 

ی دٞذ ٔی تٛا٘ذ ٔٛسد تٛرٝ ٚالغ ؿٛد. وٛیٗ ِیٙچ ایٗ سٚیىشد سا ثب ػٙٛاٖ تلٛیش رٞٙی ؿٟش ٔغشح ٔی وٙذ وٝ دس آٖ تلٛیش ٔ

(. 68رٞٙی دس ٚالغ ػبختبس یب وّیت ثٟٓ پیٛػتٝ ای اص ٔىبٖ ٞب ٚ ٘مبعی اص ؿٟش اػت وٝ ػبوٙبٖ آٖ سا ادسان ٔی وٙٙذ)ٕٞبٖ،

دس ٔمیبع یه ٔىبٖ وٛچه، ثٝ ٔؼٙی چٍٍٛ٘ی تشویت ارضا ثب یىذیٍش ٚ دس ػىٛ٘تٍبٜ  ثٝ ثبٚس ٚی ٔؼٙی، ػبختبس سػٕی ػت وٝ

 ٔمبیؼٝ ایٗ سٚیىشد ٞب سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. 2رذَٚ ؿٕبسٜ . [11]ثضسي ثٝ ٔفْٟٛ حغ رٟت یبثی ػت

 

 : هقایسِ رٍیكزدّای ساختار گزایی2جذٍل شوارُ

 پیزٍاى ٍیضگی ساختاری هاّیت هفَْم رٍیكزد

 رٍیكزد ریخت

 شٌاساًِ

رؼتزٛی وّیت ٔٙؼزٓ 

ؿىّی ؿٟش ٚ سٚاثظ دسٚ٘ی 

ثیٗ ارضای ایٗ وّیت 

 یىپبسچٝ

رؼتزٛی وّیت 

ؿىّی دس ٔمیبع 

وُ ؿٟش ثؼٙٛاٖ یه 

 ٘ظبْ

ٔفْٟٛ وّیت، ٔفْٟٛ 

 تجذیُ 

ِٛیی وبٖ، وٙضٚ تبٍ٘ٝ، 

TEAM TEN ،

ٔتبثِٛیؼت ٞب، 

 ٍٔباػتشاوچشاِیؼت ٞب

ٙٛاٖ رؼتزٛی ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ ػ رٍیكزد گًَِ شٌاساًِ

صیش ػبخت ٞبیی وٝ پیشٚ 

ٕٞبٖ ٔزٕٛػٝ لٛا٘یٙی 

ٞؼتٙذ وٝ ثش وُ ؿٟش حبوٓ 

 اػت

رؼتزٛی وّیت 

ؿىّی یه صیش ٘ظبْ 

وٝ خٛد اص ارضای 

تـىیُ دٞٙذٜ ٘ظبْ 

 وّی ػت

ٔفْٟٛ خٛد تٙظیٓ 

 وٙٙذٌی

ِٛیی اؿتشٚع، آِذٚ 

سٚػی، پبئِٛٛ پٛستٌٛضی ٚ 

 ثشادساٖ وشیش

ٞٙی ثٝ رؼتزٛی تلٛیش ر رٍیكزد هعٌاشٌاساًِ

ػٙٛاٖ ػبختبس یب وّیت ثٟٓ 

پیٛػتٝ ای اص ٔىبٖ ٞب ٚ 

٘مبعی اص ؿٟش وٝ ػبوٙبٖ آٖ 

 سا ادسان ٔی وٙٙذ

رؼتزٛی ػبختبس 

 ٔؼٙبیی ؿٟش

 وٛیٗ ِیٙچ -

 

ٕٞچٙیٗ اػتخٛا٘جٙذی اكّی ؿٟش ٘یض ٔزٕٛػٝ ای ػت ٔشوت اص یه ػتٖٛ فمشات ٚ ؿجىٝ ای ثٟٓ پیٛػتٝ اص وبسثشی 

ٙٛع ؿٟشی وٝ ؿٟش سا دس وّیت آٖ ا٘ؼزبْ ٔی ثخـذ ٚ تبس ٚ پٛدؽ دس ٕٞٝ ٌؼتشٜ ؿٟش تب ا٘تٟبیی ٞب ٚ ػٙبكش ٔختّف ٚ ٔت

 وبِجذی ؿٟش ٚ ارضای داخّی آٖ -تشیٗ ارضای آٖ یؼٙی ٔحّٝ ٞبی ٔؼىٛ٘ی ادأٝ ٔی یبثذ. ایٗ ٔزٕٛػٝ ؿبِٛدٜ ػبصٔبٖ فضبیی

ٙذ پشوٙٙذٜ ٞب ثیٙبثیٗ ثخؾ ٞبی اكّی ایٗ ؿجىٝ سا ثٛدٜ ٚ ٔجیٗ خلٛكیبت وّی ؿٟش اػت ٚ ػبیش ػبختٕبٖ ٞب دس ؿٟش ٕٞب٘

( ٘یض ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ اػتخٛا٘جٙذی ػبختبسی ؿٟشی ػت وٝ عی حشوت تزشثٝ ٔی 2001ثیُ اسیىؼٖٛ). [1]ٔی پٛؿب٘ٙذ

. [11]ؿٛد ٚ ثٝ چٍٍٛ٘ی تشویت ٚ تشتیت لشاس ٌیشی ػبختٕبٖ ٞب، فضبٞب، ساٜ ٞب، دسختبٖ ٚ ػٙبكش یبدٔب٘ی اعالق ٔی ٌشدد

سا  "ثبفت ؿٟشی"تلٛیش ؿٕبسٜ یه، ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص اػتخٛا٘جٙذی یه ٔحّٝ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. ایٗ دٚ تؼشیف إٞیت ثشسػی ٔفْٟٛ 

 ، سٚؿٗ ٔی ػبصد وٝ دس ادأٝ ثٝ آٖ پشداختٝ ٔی ؿٛد."ػبختبس ؿٟشی"رٟت ؿٙبخت ثٟتش 
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 تافت شْزی -3

بضیبت، ٟٔٙذػی ٔٛاد، ٔٛػیمی ٚ وبٔپیٛتش وبسثشد ٔفْٟٛ ثبفت دس حٛصٜ ٞبی ٔختّف ػّٕی اص رّٕٝ پضؿىی، سی

، أب آ٘چٝ دس ایٙزب ٔٛسد ٘ظش اػت ٔفْٟٛ ثبفت دس عشاحی ؿٟشی ػت. ثشسػی ٞبی ارٕبِی دس حٛصٜ عشاحی ؿٟشی [3]داسد

ظٚٞـی ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ اوخش پظٚٞـٍشاٖ فشْ ؿٟش سا، فشْ ثبفت ؿٟش تّمی ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ دس حبِی وٝ ٌشٚٞی دیٍش ثبفت سا تٟٙب پ

ثشای دسن ٚ فٟٓ فشْ ؿٟش دا٘ؼتٝ ا٘ذ. پظٚٞـٍشاٖ دیٍشی ٘یض ثبفت ؿٟشی سا ٔتبحش اص تشتیت ٚ لشاسٌیشی خیبثبٖ ٞب ٚ ٔیبدیٗ 

ٔی  (، ثبفت ؿٟشی سا ػٙتضی1996. وشٚف)[3]دا٘ؼتٝ ٚ آٖ سا ٟٔٓ تش اص تشتیت لشاسٌیشی ػبیش ػٙبكش ثبفت لّٕذاد ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ

 دس اػت ٔـبٞذٜ لبثُ ٚضٛح ٔتٕبیض ػغٛح وٝ دس اػت اسٌب٘یه وُ یه ؿٟشی ثبفت ثٝ ثبٚس ٚی ارضای وبِجذی. تٕبْ اص دا٘ذ

( ٘یض ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ ثبفت 1384ػبصٔبٖ خیبثبٖ ٞب ٚ ثّٛن ٞب تٛكیف وشد. فشح حجیت) تٛاٖ ٔی سا ثبفت ػغح، وّی تشیٗ

اساضی  ثٙذی ٘حٜٛ لغؼٝ ٕٞچٙیٗ ٚ ٔختّف تشویجبت دس ٚ خبِی پش فضبٞبی ٚ ٕٞزٛاسی ٔختّف ؿٟشی سا ٔی تٛاٖ حبالت

(، ٘یض ٔؼتمذ اػت وٝ ٍٞٙبٔی وٝ ثخؾ ٞبی ٔختّف یه ػغح خبف 1383پی یش فٖٛ ٔبیغ) .[12]ٔـخق وٙٙذٜ دا٘ؼت

چٙبٖ ثٝ ٞٓ ٘ضدیه، ٔـبثٝ ٚ ٔىشس ثبؿٙذ وٝ دیٍش ثلٛست رٙجٝ ٞبیی ٔزضا ٚ ٔٙفشد دیذٜ ٘ـٛ٘ذ، ثبفت ثٝ چـٓ ٔی آیذ. ٚرٛد 

س ٍٕٞٗ دس ٞش ثبفت سا ٔی تٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص ػٛأُ تىشاس، ٔـبثٟت، ٔزبٚست، صٔیٙٝ ٍٕٞٗ ٚ رٟت ٌیشی ػٙبكش ػبختب

أب دس تؼشیفی ربٔغ ٔی تٛاٖ چٙیٗ اظٟبس ٘ظش ٕ٘ٛد وٝ ٔشاد اص ثبفت ؿٟشی، ٌؼتشٜ ای ٞٓ پیٛ٘ذ . [13]تـخیق ٚ تٕیض داد

ٟشی دس داخُ ٔحذٚدٜ ؿٟش ٚ یب حبؿیٝ آٖ دس تذاْٚ ٚ پیٛ٘ذ ثب ؿٟش اػت وٝ ثب سیخت ؿٙبػی ٞبی ٔتفبٚت عی دٚساٖ حیبت ؿ

ؿىُ ٌشفتٝ ثبؿذ. ایٗ ٌؼتشٜ ٔی تٛا٘ذ اص ثٙبٞب، ٔزٕٛػٝ ٞب، ساٜ ٞب، فضبٞب، تبػیؼبت ؿٟشی یب تشویجی اص آٟ٘ب تـىیُ ؿذٜ 

 .[14]ثبؿذ

ٚٞؾ ٞبی ٔؼذٚدی دس ایٗ أب ثب ٚرٛد إٞیت فشاٚاٖ ؿٙبخت ٔجب٘ی ٘ظشی ثبفت ؿٟشی دس ادثیبت ؿٟشػبصی، پظ

دس ایشاٖ ٘یض ػّی سغٓ فؼبِیت ٞبی لبثُ تٛرٟی وٝ دس حٛصٜ ثبفت ٞبی تبسیخی ثٝ . [12]صٔیٙٝ دس د٘یب كٛست ٌشفتٝ اػت

أب ثشسػی ٞب  .[3]ػشا٘زبْ سػیذٜ اػت أب ٘تبیذ آٟ٘ب ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ایٗ فؼبِیت ٞب اص فمذاٖ ٔجبحج ٘ظشی س٘ذ ٔی ثشد

تٛاٖ ٔؼذٚد پظٚٞؾ ٞبی كٛست ٌشفتٝ پیشأٖٛ ایٗ ٔٛضٛع سا دس ػٝ سٚیىشد رٕغ ثٙذی ٕ٘ٛد:  ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔی

اِف(ٔحیظ ٚ سفتبس)تٕشوض ثش ٔحیظ ا٘ؼبٖ ػبخت دس استجبط ثب اػتفبدٜ، سفتبس ٚ ادسان ا٘ؼب٘ی(، ة(ٔىبٖ ٚ تلٛیش آٖ)تٕشوض ثش 

ا٘ؼب٘ی(، د(ػبختبس ٚ سٚ٘ذ)تٕشوض ثش ٔحیظ ا٘ؼبٖ ػبخت دس اثؼبد ٔحیظ ا٘ؼبٖ ػبخت دس ساثغٝ ثب تزشثیبت، ٔؼب٘ی ٚ اسصؽ ٞبی 

حبَ تحَٛ اص عشیك تحّیُ ػٙبكش ٌٛ٘ٝ ثٙذی ؿذٜ(. چٙیٗ ثٙظش ٔی سػذ وٝ ایٗ ػٝ سٚیىشد داسای ػٝ اكُ ثٙیبدیٗ ٔـتشن 

 .[17]: ًوًَِ ای اس استخَاًثٌذی یک هحل1ِتصَیز شوارُ 
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ٚ ؿٟش. دْٚ ٞؼتٙذ. اَٚ آ٘ىٝ ؿىُ ؿٟشی ثب ػٝ ػٙلش وبِجذی اػبػی لبثُ تحّیُ اػت: ػبختٕبٖ/لغؼٝ، خیبثبٖ/ثّٛن، ٔحّٝ 

آ٘ىٝ ٚیظٌی ٞبی حبوٓ ثش ثبفت سا ٔی تٛاٖ دس ػٝ دػتٝ ٚیظٌی ٞبی دٚ ثؼذی)ربٕ٘بیی(، استفبػی)حزٕی( ٚ استجبط ثب ؿجىٝ 

خیبثبٖ تمؼیٓ ثٙذی ٚ ثشسػی ٕ٘ٛد ٚ ػْٛ آ٘ىٝ ػٝ صٔیٙٝ ٔغبِؼبتی لبثُ تـخیق اػت: ٔغبِؼٝ دس صٔیٙٝ ٚیظٌی ٞبی وبِجذی 

غبِؼٝ تبسیخی ثب تبویذ ثش ثؼذ صٔبٖ، ٔغبِؼٝ ٚیظٌی ٞبی ویفی ثب تبویذ ثش تبحیشٌزاسی آٟ٘ب ثش ثب تبویذ ثش ؿبخق ٞبی وٕی، ٔ

 .[12]ادسان ا٘ؼبٖ

(، دس 1391اص ٕٞیٗ سٚ ٔی تٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص اكَٛ فٛق ٘ؼجت ثٝ ٌٛ٘ٝ ثٙذی ثبفت ٞبی ؿٟشی الذاْ ٕ٘ٛد. وبسٔٛ٘ب)

ػیؼتٓ فضبی ؿٟشی ػٙتی ٚ ٔذسٖ اؿبسٜ ٔی وٙذ ٚ ٔؼتمذ اػت وٝ ٔغبِؼبت خٛد دس ثؼذ سیخت ؿٙبػی عشاحی ؿٟشی ثٝ دٚ 

فضبی ؿٟشی ػٙتی ؿبُٔ ػبختٕبٖ ٞبیی ػت وٝ رضئی اص ثّٛن ٞبی ؿٟشی ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ دس حبِی وٝ فضبی خبسد 

 ثّٛن سا ٔحذٚد ٚ ٔحلٛس ٔی وٙٙذ. فضبی ؿٟشی ٔذسٖ ٘یض ػٕٛٔب ؿبُٔ ػبختٕبٖ ٞبی ٔٙفشد اػت وٝ دس فضبٞبی ثبص ؿٟشی

 ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٌٛ٘ٝ فضبی ؿٟشی ػٙتی ٚ ٔذسٖ اػت.  2تلٛیش ؿٕبسٜ . [7]لشاس داسد

( ٘یض ثش اػبع تشویت)٘حٜٛ ٔخّٛط ؿذٖ( ػٙبكش ٔختّف ػىٛ٘تٍبٜ، ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔختّف ثبفت سا ثش 1381وٛیٗ ِیٙچ)

ػٙبكش ؿجیٝ یب دػتٝ  تبس، تمؼیٓ ثٙذی ٔی وٙذ. ثٝ اػتمبد ٚی، تشویت سیض ٍٞٙبٔی ػت وٝ-دسؿتی ٚ سٚؿٗ-ٔجٙبی سیضی

وٛچىی اص آٟ٘ب ثغٛس ٌؼتشدٜ ای ثیٗ ػٙبكش غیش ؿجیٝ پشاوٙذٜ ثبؿذ. تشویت دسؿت ٘یض ٔٙبعك ٚػیؼی اص یه ػٙلش اص ٔٙبعك 

ٚػیؼی اص ػٙلش دیٍش رذا افتبدٜ ثبؿذ. ٚی تشویت سٚؿٗ سا ػجٛس ٘بٌٟب٘ی دػتٝ ای اص ػٙبكش ؿجیٝ ثٝ ػٙبكش غیش ؿجیٝ ٕٞزٛاس 

ایٙچٙیٗ چٟبس حبِت ٔختّف . ٔی ٌٛیذ وٝ ٞشٌبٜ ایٗ ا٘تمبَ تذسیزی كٛست پزیشد، تشویت تبس ؿىُ ٔی ٌیشد تؼشیف ٔی وٙذ ٚ

 [.11]ثشای ایٗ تشویت ٞب ؿىُ ٔی ٌیشد: تشویت دسؿت ٚ سٚؿٗ، تشویت دسؿت ٚ تبس، تشویت سیض ٚ سٚؿٗ ٚ تشویت سیض ٚ تبس

 فت اػت.٘ـبٖ دٞٙذٜ حبِت ٞبی ٔختّف تشوجت ػٙبكش ثب 3رذَٚ ؿٕبسٜ 

 : حالت ّای هختلف تزکیة عٌاصز تافت3جذٍل شوارُ 

 تزکیة ریش تزکیة درشت 

 ب الف تزکیة رٍشي

 د ج تزکیة تار

 

اص دیذٌبٜ تبسیخی ٘یض ٔی تٛاٖ ثبفت ٞب سا ثب تٛرٝ ثٝ دٚسٜ صٔب٘ی ؿىُ ٌیشی ؿبٖ دػتٝ ثٙذی ٕ٘ٛد. ثغٛس ٔخبَ  

تبسیخی ثٝ ػٝ دػتٝ لذیٕی، ٔیب٘ی ٚ رذیذ تمؼیٓ ٔی وٙذ. ثٝ اػتمبد ٚی، آٖ (، ثبفت ؿٟشٞبی ایشاٖ سا اص دیذٌبٜ 1368تٛػّی)

ثخؾ اص ؿٟشٞبی ایشاٖ سا وٝ تب ػٟذ لبربس ؿىُ ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ ؿبُٔ ثخؾ دسٚ٘ی آٟ٘ب ٔی ؿٛد سا ثبفت لذیٕی، آ٘چٝ سا وٝ دس 

بیی وٝ دس دٚسٜ تبسیخی پغ اص آٖ ؿىُ دٚساٖ تغییش ٚ تحٛالت دٌشٌٖٛ وٙٙذٜ پّٟٛی اَٚ ؿىُ ٌشفتٝ سا ثبفت ٔیب٘ی ٚ ثبفت ٞ

(، ؿىُ ٚ ػبختبس ؿٟش سا دس دػتٝ ثٙذی ٞبی ٔختّفی 1382ٕٞچٙیٗ ثحشیٙی) [.15]ٌضفتٝ اػت سا ثبفت رذیذ ٔی ٘بٔذ

 : گًَِ فضای شْزی سٌتی ٍ هذرى 2تصَیز شوارُ 
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تمؼیٓ ثٙذی ٕ٘ٛدٜ اػت. ایٗ تمؼیٓ ثٙذی اص دیذ ؿىُ وّی ؿٟش ؿبُٔ ػتبسٜ ای، تبسػٙىجٛتی، الٕبسی، خغی، ؿغش٘زی 

ظٓ، ؿجىٝ ٔحٛس ثبسٚوی، تشویجی اص ؿغش٘زی، دسٍٚ٘شا، آؿیب٘ٝ ای ٚ ٘ٛآٚسا٘ٝ؛ اص دیذٌبٜ ٔىبٖ ٞبی ٔشوضی ٔٙظٓ، ؿغش٘زی ٘بٔٙ

ؿبُٔ اٍِٛی ٔشاوض، ٔشاوض تخللی ٚ چٙذ ٔٙظٛسی، ٔشاوض خغی، ٔشاوض ٔحّٝ ای، ٔشاوض خشیذ ٚ ٔشاوض ٔتحشن؛ اص دیذ ثبفت ٚ 

 [.16]ٔخّٛط سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد ػبخت ؿٟشی ػَّٛ ٞبی ؿٟشی، ٌؼتشدٌی ٚ فـشدٌی ٚ رذا یب
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(، وبسثشی اساضی، ػبصٜ ػبختٕبٖ ٞب، اٍِٛی لغؼبت تفىیىی ٚ ؿجىٝ استجبعی سا چٟبس ػٙلش وّیذی ثبفت 1960وب٘ضٖ)

ٕتش اكالح ؿٟشی ثش ٔی ؿٕشد. ثٝ اػتمبد ٚی وبسثشی اساضی دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ػٙبكش ٘ؼجتب ٔٛلت ا٘ذ، ػبصٜ ػبختٕبٖ ٞب و

وٛثٗ  [.7]پزیش٘ذ، اٍِٛی لغؼبت تفىیىی ثب دٚاْ ا٘ذ ٚ ؿجىٝ استجبعی غیش لبثُ تغییشتشیٗ إِبٖ ؿٟشی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد

ٔٙظٛس ٚی اص  .(، تشاوٓ، تشویت ٚ ؿجىٝ دػتشػی سا ثؼٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ خلٛكیبت اسصیبثی ػّٕىشدی ثبفت ٔی دا٘ذ1381ِیٙچ)

ٛ٘ت ٌبٜ ؿبُٔ فؼبِیت ٞب، ٌٛ٘ٝ ٞبی ػبختٕب٘ی، افشاد ٚ ػبیش خلٛكیبت ثب یىذیٍش دس تشویت، ٘حٜٛ اختالط ػٙبكش ٔختّف ػى

( ٘یض ٔؼیشٞبی حشوتی ٚ تٛدٜ ٞبی ػبختٕب٘ی سا دٚ ػٙلش اػبػی اػتخٛا٘جٙذی ؿٟش ٔی 1974. ادٖٔٛ ثیىٗ)[11]فضبػت

ست احذاث ساٟٞبی استجبعی وٝ ػبختٕبٖ ، ثش ضشٚ"٘ظشیٝ اتلبَ". ٚی ثب اسائٝ [1]دا٘ذ وٝ ثب تشویت خٛد آٖ سا ؿىُ دادٜ ا٘ذ

أغ ساپبپٛست ػبختبس ؿٟشی سا ٔتـىُ اص چٟبس رضء ٔی  [4]ٞبی اكّی ٚ فضبٞبی ػٕٛٔی سا ثٟٓ پیٛ٘ذ ٔی دٞذ، تبویذ داسد

دا٘ذ وٝ ػجبستٙذ اص ػبصٔبٖ فضبیی ٔحیظ، ػبصٔبٖ ٔفبٞیٓ)ٔفبٞیٕی وٝ اص عشیك فشْ ٞب، رٙغ ٞب ٚ ارضای وبِجذی ٔحیظ دسن 

ؿٛ٘ذ(، ػبصٔبٖ صٔب٘ی ٔحیظ)ثٝ ٔؼٙبی ؿذت ٚ سیتٓ فؼبِیت ٞبی ا٘ؼب٘ی ٚ ػبصٌبسی یب ػذْ ػبصٌبسی آٟ٘ب ثب یىذیٍش( ٚ ٔی 

ساة وشیش ٘یض ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ ثبفت ؿٟشی اص دسٞٓ  .ػبصٔبٖ استجبعی ٔحیظ)ؿبُٔ استجبط ٔحیظ ثب ٔشدْ ٚ ٔشدْ ثب ٔشدْ(

٘بدس اسدالٖ دس خلٛف اػتخٛا٘جٙذی . [1]وبِجذی ٔی یبثٙذ ؿىُ ٔی ٌیشدآٔیختٍی وّیٝ فؼبِیت ٞب ٍٞٙبٔی وٝ ٔحُٕ 

ؿٟشٞبی ایشا٘ی ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ ٘ظٓ ؿٟش ؿجیٝ یه وشیؼتبَ اػت وٝ رسات آٖ ثٛػیّٝ یه ٔغٙبعیغ پٛالسیضٜ ؿذٜ اػت. 

٘ؼشاٞب، ٔذاسع، ٔؼبرذ ٚ دس ؿٟشٞبی ػٙتی ایٗ ٔغٙبعیغ ٕٞبٖ ػیؼتٓ حشوتی ثبصاس اػت ٚ رسات آٖ ؿبُٔ ٔغبصٜ ٞب، وبسٚا

. [1]ثٝ ثبٚس ٚی ؿٟش یه تٛدٜ ػٝ ثؼذی ػت وٝ ٔؼبثش آٖ سا تشاؽ دادٜ ٚ حشوت سا أىبٖ پزیش ٔی وٙذ  .حٕبْ ٞب ٞؼتٙذ

( ٘یض ػٙبكش اكّی 2001ثیُ اسیىؼٖٛ). [12]( ٘یض ثّٛن ٞب ٚ خیبثبٖ ٞب سا ػٙبكش ثٙیبدیٗ ثبفت ٔی دا٘ذ1996وشٚف)

ٌشٚٞی اص پظٚٞـٍشاٖ ایشا٘ی . [11]ٞب)خیبثبٖ ٞب ٚ ٔیبدیٗ( ٚ ػٙبكش)ػبختٕبٟ٘ب ٚ یبدٔبٖ ٞب( ٔی دا٘ذاػتخٛا٘جٙذی سا ؿبُٔ فضب

٘یض ثب ثشسػی ٔىبتت ٔختّف ٔغبِؼبتی دس ؿىُ ؿٙبػی ؿٟش ثٝ تذٚیٗ ؿبخق ٞبی ٔٛحش ثش ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی ثبفت ؿٟشی پشداختٝ 

ستجبط ثب ثبفت ٔزبٚس ثٝ اػتخشاد ٘ٝ ؿبخق دس صٔیٙٝ وبِجذی ثبفت ا٘ذ. ایٗ پظٚٞـٍشاٖ ثب اػتفبدٜ اص ػٝ ِٔٛفٝ ؿىُ، استفبع ٚ ا

دػت یبفتٝ ا٘ذ وٝ ػجبستٙذ اص: دا٘ٝ ثٙذی، ػغح اؿغبَ، تشاوٓ ػبختٕب٘ی، فضبی ثبص، تؼذاد عجمبت، لبثّیت ٘فٛر پزیشی، ٘ؼجت 

َ پیٛ٘ذ ثبفت وبِجذ ؿٟش وٝ ثب ( ٘یض ثب اسائٝ ٔذ1391ثٟضادفش) .[12]وبسثشی ٞبی غیش لبثُ تغییش، خظ آػٕبٖ ٚ لغؼٝ ثٙذی

اػتفبدٜ اص ٘ظشیٝ ػیؼتٓ ٞب تذٚیٗ ؿذٜ اػت، ثبفت سا ؿبُٔ تبس، پٛد، ثٙذ ٚ ؿجىٝ ٔی دا٘ذ وٝ ثب اػتفبدٜ اص ٔبدٜ صٔیٙٝ ای، ایٗ 

شَ، ٔىبٖ، ارضا ثٝ یىذیٍش چؼجیذٜ یب دسٞٓ تٙیذٜ ا٘ذ. پیٛ٘ذ ٞبی ثیٗ ارضای ثبفت ٔتؼذد ٚ اص ا٘ٛاع ٔختّف ػبختبس، وبسوشد، وٙت

دػتشػی ٚ غیشٜ ٔی ثبؿذ. ثٝ اػتمبد ٚی ػٙبكش پٛد ؿبُٔ تٛدٜ، حیبط، دا٘ٝ)تٛدٜ ٚ فضب(، ثّٛن)تشویت دا٘ٝ ٞب(، ػٛپش 

ثّٛن)تشویت ثّٛن ٞب(، ثخـٝ ٞب)تشویجی اص ػٛپش ثّٛن ٞب( ٚ وبسثشی ٞب)ٔؼتمش دس دا٘ٝ ٞب( ٔی ثبؿذ. ػٙبكش تبس ٘یض ؿبُٔ 

، ػٙبكش ثٙذ ٘یض ؿبُٔ ساٜ پّٝ ٞب، ٚسٚدی ٞب، ٔیذاٖ ٚ چبسػٛق ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ػٙبكش ؿجىٝ ؿبُٔ ٔؼبثش ػشپٛؿیذٜ ٚ ٔؼبثش ػشثبص

 .[3]٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ ٔذَ ٚ ارضا آٖ ٔی ثبؿذ 5خغی، ٔشوضی، ؿغش٘زی ٚ اسٌب٘یه ٔی ثبؿذ. تلٛیش ؿٕبسٜ 

جىٝ استجبعی)خیبثبٖ ٞب ٚ ( ٘یض اص چـٕٝ ثٙذی)پالٖ(، لغؼٝ ثٙذی)دا٘ٝ ٞب ٚ رضیشٜ ٞب(، ثبفت ٚ ؿ1388سٔی آِٗ)

فضبٞبی ٍٕٞب٘ی( ثؼٙٛاٖ اكّی تشیٗ ػٙبكش فشْ ؿٟشی ٘بْ ٔی ثشد. آِٗ، پالٖ چـٕٝ ثٙذی سا ٘خؼتیٗ ثیبٖ ؿٟشی ٔی دا٘ذ وٝ 

ؿبُٔ ساٟٞبی استجبعی ٚ ؿجىٝ ٔؼبثش تـىیُ ؿذٜ اػت ٚ ثب ٚرٛد آ٘ىٝ ٕٞٛاسٜ دس حبَ تغییش ٚ تحَٛ اػت أب ثبحجبت تشیٗ 

ثٝ ػمیذٜ ٚی چـٕٝ ثٙذی، ؿٙبخت اسصیبثی تشاوٓ ؿٟش، ٘ؼجت پشٞب ٚ خبِی ٞب، فضبی ػبختٝ ؿذٜ ٚ  .ػت ػٙلش فشْ ؿٟشی
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فضبی ٍٕٞب٘ی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٙبعك ٚ ثخؾ ٞب ٚ ٘یض ٔٛلؼیت یبدٔبٖ ٞبی ػٕذٜ ای سا وٝ اغّت تبحیشی ثش ػبختبس ثبفت ٚ تذاْٚ 

دٚ دػتٝ خٛدرٛؽ)اسٌب٘یه( ٚ اختیبسی)ثش٘بٔٝ سیضی  خظ ػیشٞبی ؿٟشی داس٘ذ سا ٕٔىٗ ٔی ػبصد. ٚی چـٕٝ ثٙذی سا ثٝ

 ٘ـبٖ دٞٙذٜ ػٙبكش ثٙیبدیٗ ثبفت اص دیذٌبٜ ٘ظشیٝ پشداصاٖ ٔختّف اػت. 4. رذَٚ ؿٕبسٜ [8]ؿذٜ( تمؼیٓ ٔی وٙذ

 : عٌاصز تٌیادیي تافت 4جذٍل شوارُ 

 عٌاصز تٌیادیي تافت ًظزیِ پزداس

 لغؼبت تفىیىی ٚ ؿجىٝ استجبعیوبسثشی اساضی، ػبصٜ ػبختٕبٖ ٞب، اٍِٛی  وب٘ضٖ

 تشاوٓ، تشویت ٚ ؿجىٝ دػتشػی وٛثٗ ِیٙچ

 ٔؼیشٞبی حشوتی ٚ تٛدٜ ٞبی ػبختٕب٘ی ادٖٔٛ ثیىٗ

أغ 

 ساپبپٛست
 ػبصٔبٖ فضبیی ٔحیظ، ػبصٔبٖ ٔفبٞیٓ، ػبصٔبٖ صٔب٘ی ٔحیظ ٚ ػبصٔبٖ استجبعی ٔحیظ

 وبسٚا٘ؼشاٞب، ٔذاسع، ٔؼبرذ ٚ حٕبْ ٞب( ٔغٙبعیغ)ػیؼتٓ حشوتی ثبصاس( ٚ رسات)ٔغبصٜ ٞب، ٘بدس اسدالٖ

 ثّٛن ٞب ٚ خیبثبٖ ٞب وشٚف

 فضبٞب)خیبثبٖ ٞب ٚ ٔیبدیٗ( ٚ ػٙبكش)ػبختٕبٟ٘ب ٚ یبدٔبٖ ٞب( ثیُ اسیىؼٖٛ

 ثٟضادفش

تبس، پٛد، ثٙذ، ؿجىٝ ٚ ٔبدٜ صٔیٙٝ ای: ػٙبكش پٛد ؿبُٔ تٛدٜ، حیبط، دا٘ٝ)تٛدٜ ٚ فضب(، ثّٛن)تشویت دا٘ٝ ٞب(، ػٛپش 

تشویت ثّٛن ٞب(، ثخـٝ ٞب)تشویجی اص ػٛپش ثّٛن ٞب( ٚ وبسثشی ٞب)ٔؼتمش دس دا٘ٝ ٞب(. ػٙبكش تبس ٘یض ؿبُٔ ثّٛن)

ٔؼبثش ػشپٛؿیذٜ ٚ ٔؼبثش ػشثبص، ػٙبكش ثٙذ ٘یض ؿبُٔ ساٜ پّٝ ٞب، ٚسٚدی ٞب، ٔیذاٖ ٚ چبسػٛق ٞب ٚ ػٙبكش ؿجىٝ ؿبُٔ 

 خغی، ٔشوضی، ؿغش٘زی ٚ اسٌب٘یه.

 ٖ(، لغؼٝ ثٙذی)دا٘ٝ ٞب ٚ رضیشٜ ٞب(، ثبفت ٚ ؿجىٝ استجبعی)خیبثبٖ ٞب ٚ فضبٞبی ٍٕٞب٘ی(چـٕٝ ثٙذی)پال سٔی آِٗ

 راوش حمیمی
دا٘ٝ ثٙذی، ػغح اؿغبَ، تشاوٓ ػبختٕب٘ی، فضبی ثبص، تؼذاد عجمبت، لبثّیت ٘فٛر پزیشی، ٘ؼجت وبسثشی ٞبی غیش لبثُ 

 تغییش، خظ آػٕبٖ ٚ لغؼٝ ثٙذی
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 گیزی ًتیجِ -5

٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٚرٛد ػٙبكش ٚ سٚاثظ ٔیبٖ آٟ٘ب ثٝ ؿىُ ٌیشی  ٞبی پیـیٗ ت ٌشفتٝ دس ثخؾثشسػی ٞبی كٛس

ػبختبس ٔٙزش ٔی ؿٛد؛ ٔـشٚط ثش ایٙىٝ ایٗ دٚ رضء ثب ٞٓ یه وُ سا تـىیُ دٞٙذ)وّیت(، ػٙبكش ثتٛا٘ٙذ دچبس تغییش ؿٛ٘ذ أب 

دس یه ٘ظبْ ػّؼّٝ ٔشاتجی ٞٓ رضئی اص یه وُ ثضسٌتش ثبؿٙذ  سٚاثظ ٔیبٖ آٟ٘ب تغییش ٘بپزیش ثبؿذ)تجذیُ( ٚ ثتٛا٘ٙذ ثب لشاسٌیشی

ٚ ٞٓ دس دسٔٗ خٛد اص وُ ٞبی وٛچىتش تـىیُ ؿذٜ ثبؿٙذ)خٛد تٙظیٓ وٙٙذٌی(. ثٝ دیٍش ػخٗ، ػبختبس ؿیٜٛ ػبصٔبٖ دٞی 

ٝ ای وٝ یه وّیت ٔزٕٛػٝ ای اص ػٙبكش ٚاثؼتٝ ثٝ ٞٓ ٚ تغییشپزیش، ثش اػبع سٚاثظ ٔتمبثُ رٞٙی ٚ ػیٙی حبثت اػت وٝ ثٝ ٌٛ٘

سا تـىیُ دٞٙذ. چٙب٘چٝ ایٗ تؼشیف سا ثپزیشیٓ ٚ آٖ سا ثٝ ؿٟش تؼٕیٓ دٞیٓ، ٔی تٛا٘یٓ ػبختبس ؿٟش سا یه ٘ظبْ فضبیی ٔشوت 

اص ٔزٕٛػٝ ای ػٙبكش ثب وٙؾ ٞبی ٔتمبثُ ػبصٔبٖ یبفتٝ تؼشیف وٙیٓ. ػٙبكش ایٗ ٘ظبْ ٔی تٛا٘ٙذ ؿبُٔ تٛدٜ ٞب ٚ فضبٞبی یه 

ثظ ٔیبٖ آٟ٘ب ٘یض ٔی تٛا٘ذ اص یه ػٛ ٘بظش ثش سٚاثظ ػیٙی ثبؿذ)سٚیىشد سیخت ؿٙبػی ٚ ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی( ٚ اص ؿٟش ثبؿٙذ ٚ سٚا

ػٛی دیٍش ٘بظش ثش سٚاثظ رٞٙی)سٚیىشد ٔؼٙبؿٙبػب٘ٝ(. أب ثٝ ٞش سٚی ایٗ ٔٙغك لبػذٕٞٙذ تشویت ایٗ ػٙبكش اػت وٝ ػبختبس 

ٔغبِؼبت ا٘زبْ ؿذٜ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ایٗ چٍٍٛ٘ی تشویت ٕٞچٙیٗ  ؿٟش سا ٔی ػبصد ٚ ثٝ تجغ آٖ ثبفت ؿٟشی ؿىُ ٔی ٌیشد.

ٚ تشتیت لشاسٌیشی ػٙبكش ثٙیبدیٗ ػبختبس ؿٟشی ػت وٝ اص عشیك تؼبُٔ ٔیبٖ تٛدٜ ٚ فضب یب پش ٚ خبِی ثٝ ؿىُ ٌیشی ثبفت 

ٕبیی ٚ تٙبػجبت( ٚ ػٝ ؿٟشی ٔٙزش ٔی ؿٛد. حبالت ٔختّف ٕٞزٛاسی ایٗ ػٙبكش ػبص٘ذٜ ٘یض ٔتبحش اص ٚیظٌی ٞبی دٚ ثؼذی)رب٘

ثؼذی)استفبػی ٚ حزٕی( ٚ ٕٞچٙیٗ استجبط ایٗ تٛدٜ ٞب اص یه ػٛ ثب ٞٓ ٚ اص ػٛی دیٍش ثب ؿجىٝ ثٙذی فضبٞب، ثبفت ٞبی 

ؿٟشی ٌٛ٘بٌٛ٘ی سا ؿىُ ٔی دٞذ وٝ ٔی تٛاٖ آٟ٘ب سا ثباػتفبدٜ اص ویفیت ٞبیی ٕٞچٖٛ تشاوٓ، تىشاس، ٔـبثٟت، ٔزبٚست، صٔیٙٝ 

ٌیشی اص یىذیٍش تـخیق داد. اص ٔفْٟٛ ثبفت ؿٟشی چٙیٗ ثش ٔی آیذ وٝ ایٗ ثبفت داسای ػٙبكش ثٙیبدیٙی ٍٕٞٗ ٚ ٘ٛع رٟت 

٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ثبیذ فضب ٚ تٛدٜ سا دٚ  4دس ػبصٔبٖ یبثی خٛیؾ اػت. ثشآیٙذ ٘ظشات ا٘ذیـٕٙذاٖ ٌٛ٘بٌٖٛ دس رذَٚ ؿٕبسٜ 

حشوتی)ؿجىٝ دػتشػی یب خیبثبٖ ٞب ٚ ٔؼبثش ػٛاسٜ ٚ پیبدٜ( ٚ ػٙلش ثٙیبدیٗ ثبفت ؿٟشی دا٘ؼت. ایٗ فضبٞب ؿبُٔ ٔؼیشٞبی 

فضبٞبی ٍٕٞب٘ی)ٔیبدیٗ، پبسن ٞب ٚ ػٙبكش عجیؼی( ٞؼتٙذ وٝ دس تشویت خٛد ؿجىٝ ای سا ؿىُ ٔی دٞٙذ ٚ ثب ػجٛس اص ٔیبٖ 

ٟبیت تشویت آٟ٘ب ػت وٝ تٛدٜ ٞب ؿبُٔ ػبختٕبٖ ٞب ٚ وبسثشی ٞب آٟ٘ب سا تشاؽ دادٜ ٚ لغؼٝ ٞب ٚ ثّٛن ٞب سا ٔی ػبص٘ذ ٚ دس ٘

ٔٙزش ثٝ ؿىُ ٌیشی ثبفت ؿٟشی ٔی ؿٛد. ثشسػی ٞبی تبسیخی ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ دس رشیبٖ سؿذ ٚ ٌؼتشؽ ثبفت ٞبی 

ٚ  2ؿٟشی، ؿجىٝ فضبٞب دس ثشاثش تغییشات ٔمبٚٔت اص خٛد ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ أب تٛدٜ ٞب لبثّیت تغییش ثیـتشی داس٘ذ. ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 

 ٖ دٞٙذٜ ػٙبكش ثٙیبدیٗ ثبفت ٞؼتٙذ.٘ـب 5تلٛیش ؿٕبسٜ 
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 44خزداد هاُ  -تْزاى 
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 حیبط)فضب(

 لغؼٝ)ػبختٕبٖ+حیبط(

 ػبختٕبٖ)تٛدٜ(

 ٔؼیش حشوتی)فضب(

 ثّٛن)ؿجىٝ فضب+لغؼٝ(

 فضبی ٍٕٞب٘ی
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