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چكیذٌ
أشٚصٔ ٜطممبٖ فّ ْٛآثخیضداسی ٔ ٚذیشیت ٔٙبثـ آة  ،خٟت ٘یُ ث ٝاٞذاف اكّی خٛد  ٚثش ٖٚسفت اص زبِؾ ٞبی ٔٛخٛد ،ساٞىبس ٔذیشیت یىپبسز ٝی
ضٛصٜٞبی آثخیص سا پیـٟٙبد  ٚاخشا ٔیٕ٘بیٙذ .دس ایٗ ساٞىبس تٛخ ٝخذی ث ٝضٛص ٜی آثخیض ٜة فٛٙاٖ ٚاضذ ثش٘بٔٝسیضی  ٚاخشا ٔذ ٘ؾش ٔیثبؿذٔ .ذیشیت
خبٔـ ضٛصٜٞبی آثخیض ٔطّی ثشای افٕبَ ثش٘بٔٞ ٝب  ٚساٞىبسٞبی خٕقی ٔطٛس اػتِ ،زا ثشای تضٕیٗ ٔٛفمیت زٙیٗ ثش٘بٔٞ ٝبیی ثبیؼتی ٔٛاسد صیؼت
ٔطیعی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌیس د .اص ایٗ س ٚپظٞٚؾ ضبضش ،ثب سٚیىشدی تطّیّی ،عشش اِٚیٝای ثشای ایدبد یه خشیبٖ فىشی وبس آٔذ دس ٔذیشت خبٔـ
ضٛصٜٞبی آثخیض اسائٔ ٝی دٞذ وٙٔ ٝغجك ثش اك َٛصیؼت ٔطیغی  ٚدس سأع آٖ ٔجبضث تٛػق ٝی پبیذاس ،ثب تىی ٝثش ساٞجشد ٔذیشیت اوٛػیؼتٕی دس
ؽشف ٔىب٘ی ضٛصٞ ٜبی آثخیض ثبؿذ .سٚیىشد ثٍ٘ ٝشؽ اوٛػیؼتٕی دس ٔذیشیت والٖ ضٛصٞ ٜبی آثخیض ِ ٚطبػ ٕ٘ٛدٖ ؽشفیت ٞب ٔ ٚطذٚدیت ٞبی
ػشصٔیٗ ثشای اخشای عششٞبی تٛػق ٚ ٝتالؽ دس خٟت اضیبء تٛاٖ عجیقی اوٛػیؼتٓ اص یه عشف  ٚاخشای ثش٘بٔٞ ٝب  ٚپشٚطٞ ٜبی وبٞؾ اثشات
٘بٔغّٛة ا٘ؼبٖ  ٚفقبِیتٞبی صیؼت ٔطیغی ثش ویفیت ٔٙبثـ عجیقی اص عشف دیٍش ،ؿبیذ ثتٛا٘ذ دس ٔیبٖ ٔذت  ٚثّٙذٔذت ،س٘ٚذ ٘ضِٚی افت ویفیت ٚ
وٕیت ٔٙبثـ صیؼت ٔطیغی سا دس ضٛصٞ ٜبی آثخیض اكالش ٕ٘بیذ .الصٔٝی ایٗ سٚیىشد  ٚاستمبء فش ًٙٞخبٔـٍ٘شی ،فشا ٓٞآٚسدٖ صٔیٞ ٝٙبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
فشٍٙٞی ،لب٘٘ٛی ،اخشایی  ٚایدبد ٔىب٘یؼٓ ٞبی ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ثخـی  ٚثیٗ ٌشٞ ٜٚبی ٔختّف ٔشدٔی ثب یىذیٍش  ٚثب ثخؾ ٞبی اخشایی  ٚضبوٕیتی
ی
ٔیثبؿذ .ث٘ ٝؾش ٔیسػذ سػبِت ٔتخللبٖ ٔ ٚطممبٖ فشكٞ ٝبِی ٔٙبثـ عجیقی ٔ ٚطیظ صیؼت دس ٌؼتشؽ تطمیمبت ٔ ٚغبِقبت دس صٔیٝٙ
ٔذیشیت خبٔـ ضٛص ٜٜای آثخیض ثب تأویذ ثش ٔجب٘ی صیؼت ٔطیغی  ٚسٚیىشد اوٛػیؼتٕی٘ ،مؾ ٔطٛسی  ٚپیـش ٚدس استمبء ویفی ٔذیشیت داؿت ٝثبؿذ .
ياصٌَای کلیذی :پبیذاسی ،ضٛصٜٞبی آثخیضٔ ،ذیشیت خبٔـٙٔ ،بثـ عجیقیٍ٘ ،شؽ اوٛػیؼتٕی
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مقذمٌ
وٙفشا٘غ سیٛدٚطا٘یش ٚدس ػبَ ٔ 1992یالدی ،اِٚیٗ ضشنت خٟب٘ی ثشای تشػیٓ اكٔ ٚ َٛفبٞیٓ تٛػق ٝی پبیذاس ث ٝضؼبة
ٔیآیذٔ .ؼتٙذات ایٗ وٙفشا٘غ و ٝث ٝدػتٛس وبس ٔ 21قشٚف اػت سٚیىشد ٔذیشیت اوٛػیؼتٕی سا وبسآٔذتشیٗ ساٞجشد ثشای
ٔذیشیت خٛأـ ا٘ؼب٘ی ٔقشفی ٔی وٙذ (ػّیٕبٖپٛس ٕٞ ٚىبساٖ .)1391 ،ث٘ ٝؾش ٔی سػذ ضٛصٜٞبی آثخیض ؽشف ٔٙبػجی ثشای پیبدٜ
وشدٖ ٔشصٞبی ٔىب٘ی ٔذیشیت اوٛػیؼتٕی ثبؿذ ،زشا وٕٞ ٝب٘ٙذ ٍ٘شؽ اوٛػیؼتٕی ،دس ٔذیشیت ضٛصٞ ٜبی آثخیض ٞیر وذاْ اص
پذیذٜٞبی ثبالدػتٔ ،یبٖ ثٙذ  ٚپبییٗ دػت ضٛض ٝاص ٘ؾش آثخیضداس پٟٙبٖ ٕ٘ی ٔب٘ذ .ساٞىبس ٔذیشیت ضٛصٞ ٜبی آثخیض دس ٚالـ
فّٕیبتی ٕ٘ٛد ٖ ساٞجشد ٔذیشیت اوٛػیؼتٕی اػت؛ ث ٝایٗ ٔٙؾٛسٔ ،ذیشیت خبٔـ ضٛصٜٞبی آثخیضٔ ،فٟٔٛی اػت و ٝدس دٝٞی 70
ٔیالدی ٌؼتشؽ ٛٔ ٚسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٞ .ذف اكّی آٖ تٛػقٍٟ٘ ٚ ٝذاسی ٔٙبثـ عجیقی دس یه ضٛص ٜی آثخیض ثب أتویذ ثش ٔٙبثـ
ا٘ؼب٘ی ٔ ٚطیظ صیؼت اػت  .دس زٙیٗ ثش٘بٔٞ ٝبیی فٙبكش تٛػق ٝسٚػتبیی یقٙی ػبخت  ٚتٛػق ٝی ساٜٞبٙٔ ،بعك ٔؼى٘ٛی ٚ
تدبسی ٔ ٚشاوض ثٟذاؿت  ٚآٔٛصؽ ٘یض ثب ِطبػ ٕ٘ٛدٖ اكٔ ٚ َٛجب٘ی صیؼت ٔطیغی ٔذ ٘ؾش ٔیثبؽد (أبٖپٛس ٕٞ ٚىبساٖ.)1386 ،
دس ضٛصٜٞبی آثخیض عجیقی ،ثب تٛخ ٝث ٝفـبس سٚصافض ٖٚثش فشكٞ ٝبی عجیقی ٔ ٚطیظ صیؼت  ٚافضایؾ تخشیت ٞبِ ،ض ْٚپشداختٗ ثٝ
ٞب  ٚوبسوشدٞبی ضٛص ٜی آثخیض اص یه عشف  ٚا٘تؾبسات ٚ
ٔذیشیت ضٛص ٜی آیخیض دس خٟت ایدبد تقبدَ ٔدذد ثیٗ تٛاٖ
ثٟشٜثشداسیٞب اص عشف دیٍش د ٚزٙذاٖ وشد ٜاػت  .ثش  ٓٞخٛسدٖ تقبدَ اوِٛٛطیه دس اوٛػیؼتٓ ٞبی عجیقی ٕ٘ٛد ثیـتشی د اسد.
ایٗ پظٞٚؾ عشش اِٚی ٝای ثشای ایدبد یه خشیبٖ فىشی وبس آٔذ دس ٔذیشت خبٔـ ضٛصٞ ٜبی آثخیض ٔی ثبؿذ وٙٔ ٝغجك ثش اكَٛ
صیؼت ٔطیغی  ٚدس سأع آٖ ٔجبضث تٛػق ٝی پبیذاس ،ثب تىی ٝثش ساٞجشد ٔذیشیت اوٛػیؼتٕی دس ؽشف ٔىب٘ی ضٛصٞ ٜبی آثخیض
ٔیثبؿذ.
ٔذیشیت ٍ٘ ٚشؽ اوٛػیؼتٕی ثش ٌشفت ٝاص اكٍ٘ َٛشؽ ػیؼتٕی ثب تأویذ ثش ٔؼبیُ ٔ ٚجبضث صیؼت ٔطیغی  ٚعجیقی
ػشصٔیٙی اػت ث٘ ٝطٛی و ٝدس ٍ٘شؽ ػیؼتٕی ،ثشای ؿٙبخت یه ٔٛخٛد یب ٔدٕٛف ٝث ٝخبی ایٗ و ٝآٖ سا ث ٝاخضاء  ٚفٙبكشؽ
تدضی ٝوٗ٘ذ  ،آٖ سا خضیی اص وُِ ثضسٌتش دس ٘ؾش ٌشفت ٚ ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝمـی و ٝدس وُِ ثضسٌتش ایفبء ٔی وٙذ ،ث ٝؿٙبخت آٖ
ٔیپشداص٘ذ .دس ایٗ ٍ٘شؽ ثشای ؿٙبخت ٔ ،دٕٛف ٝیب ٔٛخٛد ٔٛسد ٘ؾش ث ٝاخضاء  ٚسٚاثظ ثیٗ اخضای آٖ اص یه ػ ٚ ، ٛساثغٝی
ٔدٕٛف ٝیب ٔٛخٛد ثب ٔطیظ یب وُ ثضسٌتشی و ٝآٖ سا دس ثش ٔی ٌیشد تٛخٔ ٝیٌشدد ،اص ػٛی دیٍش تٛخ ٝث ٝایٗ ٖوت ٝضبئض إٞیت
ػیؼت خٛا٘ذٔ ٜیؿٛد و ٝدس ٔجبضث ایٗ پظٞٚؾ ،ػیؼتٓ ٔٛسد ثشسػی
ْ
اػت و ٝد س زٙیٗ ٍ٘شؿی ٔ ،دٕٛفٝی ٔٛسد ثشسػی ین
ضٛصٜٞبی آثخیض اػت و ٝثٙٔ ٝؾٛس ٔذیشیت پبیذاس  ٚخبٔـ آٖ٘ ،یبص ثٍ٘ ٝشؽ اوٛػیؼتٓ ثٚ ٝیظ ٜدس ٔم ِٝٛی آة اضؼبع ٔی ؿٛد؛
ثٙبثشایٗ ضٛصٜٞبی آثخیص ٔطُ اخز سیضؽ ٞب  ٚتِٛیذ آة ٞؼتٙذ  ٚاكٛالً ایٗ تفىش ثبفث ٜة ٚخٛد آٔذٖ ٔم ِٝٛی آثخیضداسی دس
ة ٘طٛی
ػبَٞبی ٘ ٝزٙذاٖ دٚس دس خٟبٖ ٌشدیذ .آثخیضداسی ثش ایٗ ٘ىت ٝت أ ویذ داسد وٙٔ ٝبثـ آة دس یه ضٛص ٜی آثخیض ٜ
م اص لجیُ ٔجبضث صیغت ٔطیغی ،خبن ،اتٕؼفش  ٚپٛؿؾ ٌیبٞی دس استجبط ٔی ثبؿذ.
تفىیه٘بپزیش ثب ػبیش ٔٙبثـ عجیقی ضٜ ٛ
ثٙبثشایٗ ٞذف فٕذ ٜدس ٔذیشیت خبٔـ ضٛصٜٞبی آثخیض ٍ٘ ٚشؽ اوٛػیؼتٕی  ،ضفؼ ػالٔت اوِٛٛطیىی ٔطیظ صیؼت ٙٔ ٚبثـ
عجیقی ٜة فٛٙاٖ پیؾ ؿشط ٘یُ ث ٝتٛػق ٝی پبیذاس التلبدی  ٚاختٕبفی ٔی ثبؿذٍ٘ .شؽ خبٔـٌشا ٘ ٚؾبْ ٔٙذ ایٗ ٘ٛؿ ٔذیشیت دس
آثخیضداسی ثب سٚیىشد ث ٝتٕبٔی خٙجٞٝب ٔیتٛا٘ذ ث ٝتقبدَ دس أش تٛػق ٚ ٝسؿذ دس یه خبٔق ٝثیب٘دبٔذ (ٔطؼٙیػبسٚی.)1394 ،
م ثبفث
ثش اػبع اكُ ٚضذت ٞیذسِٛٚطیىی ضٛص ٜی آثخیض ،سٚاثظ فیضیىی ثیٗ تٕبْ آثشاٞٝٞب  ٚسٚدخب٘ٞٝبی ٔٛخٛد دس ضٜ ٛ
یبثٙذ .ثش ایٗ اػبع  ،دس
ایدبد یه ػیؼتٓ یىپبسزٚ ٚ ٝاضذ ٔی ٌشد٘ذ و ٝث ٝػٕت یه خشٚخی ٚاضذ ٔ ٚقیٗ خشیبٖ ٔی
ثش٘بٔٝسیضیٞب  ٚاخشای پشٚط ٜٜا ثبیذ ضٛص ٜی آثخیض ث ٝفٛٙاٖ یه ٚاضذ یىپبسزٛٔ ٝسد تٛخ ٝلشاس ٌیشد  .ایٗ ساٞىب س دس ساػتبی اكُ
یىپبسزًی اوِٛٛطیىی ٔٛسد ٘ؾش دس ت ٛػقٝی پبیذاس  ٚضفؼ ٔطیظ صیؼت  ،اِٚیٗ ٕٟٔ ٚتشیٗ سٚیىشد دس ٔذیشیت خبٔـ ٔٙبثـ
ة فٛٙاٖ یه ٌضیٝٙی خذیذ د س ثش٘بٔ ٝسیضی ،تٛػقٔ ٚ ٝذیشیت ٔٙبثـ عجیقی اة
عجیقی ٔطؼٛة ٔی ٌشدد .ثٙبثشایٗ آثخیضداسی ٜ
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ن ٟ٘بیتبً ٜة د٘جبَ یىپبس ذ ٜػبصی
تٛخ ٝثٔ ٝؼب ئَ اختٕبفی  ٚالتلبدی ضٛصٞ ٜبی آثخیص  ٚاة سٚیىشدی ٔـبسوتی ٔغش ش ٔی ثبؽد ٜ
ٔذیشیت خبٔـ ٔٙبثـ اختٕبفی  ٚعجیقی اػت (ػّیٕبٖپٛس.)1386 ،
اخشای یه ٔذیشیت خبٔـ دس ضٛصٞ ٜبی آثخیض ٔـىالت فشاٚا٘ی سا فشا سٚی خٛد داس د .دس ػغٛش والٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی
وـٛس ث ٝفّت فذْ آؿٙبیی  ٚدسن كطیص اص ٔذیشیت ش ٚصٞ ٜبی آثخیضٞ ،ش زٙذ و ٝثٛدخ ٝی الصْ ثشای اخشای فّٕیبت آثخیضداسی
اختلبف ٔی یبثذ ،أب ٕٞبٍٙٞی ٞبی الصْ دس ثٛدخ ٝسیضی دػتٍبٜٞبی دِٚتی دس ضٛصٞ ٜبی آثخیض وٕتش ث ٝزـٓ ٔی خٛسد .الذأبتی
٘ؾیش ػ ًٙزیٗ ٔالت داس ،تٛسی ػٍٙی ،خـى ٝزیٗ  ٚثٙذ خبوی ،ثیـتشیٗ ضدٓ افٙجبسا ت سا ث ٝخٛد دس ضٛصٞ ٜبی آثخیض وـٛس
اختلبف ٔی دٙٞذ و ٝاص خّٕ ٝالذأبت ٔإثش دس ضفبؽت خبن  ٚوٙتشَ ػیالة ٔی ثبؿذ .ضبَ ایٗ ػإاَ ٔغشش ٔی ثبؿذ وٝ
آثخیضداسی یب ٔذیشیت خبٔـ ضٛص ٜآثخیض یقٙی ٕٞیٗ؟ آیب تٟٙب سا ٜثشای ضفبؽت خبن ٔ ٚطیظ صیؼت دس فشكٞ ٝبی ٔٙبثـ عجیقی
وـٛس ،ا٘دبْ الذأبت ٔىب٘یىی اػت؟ آ٘سٔ ٝؼّٓ اػت الذأبت ٔىب٘یىی دس وٙبس الذأبت ثیِٛٛطیىی ٔی تٛا٘ذ ٔإثشتش ثبؿذ  .ثبیذ
ٕٛٞاس ٜایٗ ٘ىت ٝسا ٔذ ٘ؾش داؿت و ٝاخشای ٞشٌ ٝ٘ٛپشٚط ٜای دس ضٛصٞ ٜبی آثخیض ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٚیظٌی ٞبی فیضیىی ،عجیقی ٚ
٘یبصٞبی ٚالقی ػى ٝٙی آثخیضٞب ةایذ فّٕی ٌشدد  ٚدس كٛست دس ٘ؾش ٍ٘شفتٗ  ٚوٓ إٞیت دادٖ ث ٝآٖ ،ایٗ پشٚطٞ ٜب ثب وبٞؾ
ٔـبسوت ٔشدٔی  ٚضبیقبت خجشاٖ٘بپزیش صیؼت ٔطیغی س ٚث ٝس ٚخٛاٞذ ثٛد.
دس ؿشایظ فقّی وـٛس ٔب اِٛٚیت ثٛدخ ٝسیضی ث ٝضفبؽت ثٛدٞ ٚ ٜذفؾ ضفبؽت ػبصٞ ٜبی آثی ٘ؾیش ػذٞب ،تبالة ٞب ،وب٘بَ ٞبی
آثیبسی ،پُ ٞب  ٚخبدٞ ٜب ٙٔ ٚبعك ٔؼى٘ٛی اػت  ٚا٘دبْ الذأبت ٔىب٘یىی دس سأع أٛس لشاس داسد  .و ٝدس ٔٛسد اخشای ٔٛفمیت آٔیض
اوثش ایٗ پشٚطٞ ٜب خبی ػإاَ ٚخٛد داسد و ٝخٛد ٘یبصٔٙذ ثشسػی دلیك  ٚوبسؿٙبػب٘ٔ ٝی ثبؿذ و ٝتب ث ٝأشٚص وٕتش كٛست ٌشفتٝ
اػت .یىی دیٍش اص ْ ؿىالتی و ٝدس ٔذیشت خبٔـ ضٛصٞ ٜبی آثخیض دس وـٛس ٚخٛد داسد اػتفبد ٜاص افشاد تٛإ٘ٙذ أب غیش تخللی
ٔیثبؿذ و ٝث ٝفّت فذْ آؿٙبیی ثب ایٗ فٗ ٙٞ ٚشٞ ،ذس سفت ا٘شطی  ٚدسن كطیص اص ضٛص ٜی آثخیض ٔ ٚذیشت آٖ سا ؿبٞذ ٞؼتیٓ .
اوثش وبسؿٙبػبٖ ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜاص سؿتٞٝبی غیش ٔشتجظ ثٙٔ ٝبثـ عجیقیٔ ،طیظ صیؼت ٔ ٚذیشت ثٛد ٚ ٜث ٝفّت ػیبػت دِٚت
دس ا٘دبْ وبسٞبی ٔىب٘یىی  ٚضفبؽتی دس ا٘دبْ ایٗ أٛس افشاد ثؼیبس تٛإ٘ٙذی ٌشدیذٕ٘ ٚ ٜی تٛاٖ ث ٝآٖ ٞب خشدٌ ٜشفت  .الصٔٝی
پبیذاسی یه پشٚط ٜی آثخیضداسی ،تٛخ ٝخذی ثٔ ٝؼبئُ صیؼت ٔطیغی ثب تأویذ ثش ْ ؿبسوت ٔشدٔی ٔی ثبؿذ  ٚدس كٛستی ایٗ
ٔـبسوت ٕ٘ٛد پیذا ٔی وٙذ و ٝػبوٙبٖ ضٛصٞ ٜبی آثخیض اص ٔضایبی عشش ٞبی اخشا ؿذ ٜدس ضٛض ٝثٟشٙٔ ٜذ ٌشدیذ ٚ ٜثش ایـبٖ
ٔـٟٛد ثبؿذ  .دس ایٗ ٔیبٖ ثبیذ یه تقبدَ ٕٞ ٚبٍٙٞی اص ٘ؾش ثٛدخ ٝسیضی  ٚاخشای پشٚطٞ ٜب ثیٗ ػبوٙبٖ ثبالدػت  ٚپبییٗ دػت
ضٛص ٜثب تأویذ ثش ٔجبضث صیؼت ٔطیغی ثشلشاس ٌشدد تب ؿبٞذ ٔـبسوت  ٚثٟش ٜثشداسی ضذاوثشی آ٘بٖ دس اخشای ایٗ ٌ ٝ٘ٛپشٚطٞ ٜب
ثبؿیٓ.
اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی یىؼبٖ دس اوثش ٘مبط وـٛس ،ثذ ٖٚدس ٘ؾش ٌشفتٗ لبثّیت ٞبی ٔٙغم ٝثشای ضفبؽت اص صیؼتٍبٜٞب  ٚضفبؽت
ٔٙبثـ آة  ٚخبن ،ا ص دیٍش ٔـىالت ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜدس ضٛصٞ ٜبی آثخیض وـٛس ٔی ثبؿذ .خٟت ٘یُ ث ٝاٞذاف ٔذیشیت ٔٙبثـ آة ٚ
خبن ٚ ،ثش ٖٚسفت اص زبِؾ ٞبی صیؼت ٔطیغی ٔٛخٛد ،أشٚص ٜا٘ذیـٕٙذاٖ ٔ ٚتخللبٖ فّ ْٛآثخیضداسی دس ػشاػش د٘یب ،ساٞىبس
ٔذیشیت یىپبسز( ٝخبٔـ) ضٛصٜٞبی آثخیض سا پیـٟٙبد  ٚاخشا ٔیٕ٘بیٙذ .دس ایٗ ساٞىبس تٛخ ٝخذی ث ٝضٛص ٜی آثخیض ٜة فٛٙاٖ ٚاضذ
ثش٘بٔٝسیضی  ٚاخشا ٔذ ٘ؾش ٔیثبؿذ.
تٟی ٚ ٝأتٔیٗ ثٟیٝٙی ٔٙبثـ آة دس ٔطذٚد ٜی ضٛصٜٞبی آثخیض ،دس ساػتبی ضفؼ یىپبسزٍی اوِٛٛطیىی ٕٞ ،یـٜ ٝة فٛٙاٖ یه
ثطث خذی  ٚزبِؾ ثشاٍ٘یض ثیٗ خٛأـ ٔذ٘ی ،ثخؾ خلٛكی  ٚدِٚت ٔغشش ثٛدٞ ٚ ٜؼت  .دسن ٚالقی  ٚدسػت اص آثخیضداسی ٚ
ٔذیشیت خبٔـ ضٛصٜٞبی آثخیض دس ٌش ٚؿٙبخت ری ٘فقبٖ ٔتقذد دس داخُ ضٛصٞ ٜب ٔی ثبؿذ ؤ ٝتضٕٗ تشویت اخشایی
ة پبییٗ  ٚفشآیٙذٞبی ٔـبسوت ٔشدٔی ٜة ؿىُ پبییٗ ث ٝثبال ٔیثبؿذ .ایٗ أش ثبفث تمٛیت سٚاثظ ٟ٘بدٞبی
ػیبػتٞبی دِٚتی ثبال ٜ
فشا ثخؾی  ٚثیٗ ثخـی خٛاٞذ ؿذ ٕٞ .سٙیٗ دسن تفبٚت دیذٌبٞ ٜب ٘ ٚمبط ٔغّٛة ٞش یه اص ایٗ ثخؾ ٞب ٔی تٛا٘ذ ٜة فٛٙاٖ یه
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فشكت ٔٙبػت ثشای ٔذیشیت خبٔـ ٔٙبثـ عجیقی ٘ ٚیض ؿٙبخت ٔ ٛاسد زبَؽ صا دس خلٛف ٘طٔ ٚ ٜٛیضاٖ دػتشػی ثٙٔ ٝبثـ
عجیقی ٔ ٚطیظ صیؼت ٔٛخٛد دس ػبختبسٞبی اختٕبفی  ٚالتلبدی ثذَ ٌشدد  .ایٗ ٘ٛؿ ٍ٘ب ٚ ٜدسن اص آثخیضداسی دس ػشتبػش
خٟبٖ ثٔ ٝشضّ ٝؽٟٛس سػیذ ٜاػت  .دس وـ ٛس ٔب ٘یض تفىش ٔذیشیت یىپبسز ٝضٛصٞ ٜبی آثخیض  ٚتّفیك ػیبػت ٞبی دِٚتی ٚ
ساٞىبسٞبی ٔـبسوت ٔشدٔی دس ضبَ سؿذ ٌ ٚؼتشؽ اػت (ٔطؼٙیػبسٚی .)1394 ،ثطث ٔذیشیت خبٔـ ضٛصٞ ٜبی آثخیض دس
ثشخی اػتبٖ ٞبی وـٛس ٘ؾیش فبسع  ٚیب دس ضٛضٞ ٝبی ثضسي ٘ؾیش وبس ٚ ٖٚوشخ ٝثب ٞذف ٔـبسوت ٔشدْ دلیمبً دس ایٗ ساػتب
كٛست ٌشفت ٝاػتٞ .ش زٙذ دس ٔمبْ فُٕٛٙٞ ،ص خبیٍبٚ ٜالقی ایٗ لجیُ عششٞب ث ٝدسػتی تجییٗ  ٚسٚؿٗ ٍ٘شدیذ ٜاػت  ،أب ٘فغ
ایٗ ضشوت  ٚثش٘بٔ ٝدس لبِت یه پظٞٚؾ تطّیّی (پظٞٚؾ ضبضش ) ٔیتٛا٘ذ ثؼیبس ٔثجت  ٚدس ساػتبی ٔذیشیت خبٔـ ضٛصٞ ٜبی
آثخیض ثب تأویذ ثش ٔجبضث صیؼت ٔطیغی اسصیبثی ٌشدد.

وتایج ي بحث
الصٔٝی پبیذاسی یه ٔذیشیت خبٔـ ضٛصٞ ٜبی آثخیضٔ ،ـبسوت ٔشدٔی ٔیثبؿذ  ٚدس كٛستی ایٗ ٔـبسوت تطمك خٛاٞذ یبفت
و ٝػبوٙبٖ ضٛصٜٞبی آثخیض اص ٔضا یبی آٖ دس ضٛص ٜثٟشٜٙٔذ ٌشد٘ذ .دس ایٗ ٔیبٖ ثبیذ یه تقبدَ ٕٞ ٚبٍٙٞی اص ٘ؾش ثٛدخ ٝسیضی ٚ
اخشای پشٚطٜٞب ثیٗ ػبوٙبٖ ثبالدػت  ٚپبییٗ دػت ضٛص ٜثشلشاس ٌشدد تب ؿبٞذ ٔـبسنت ضذاوثسی آ٘بٖ دس اخشا ،ثٟش ٜثشداسیٚ ،
ٔذیشیت پشٚطٜٞب ثبؿیٓ.
أشٚص ٜاوثشیت ٔشدْ ٔ ٚؼئٛال ٖ ثخؾٞبی ٔختّف ٔطیظ صیؼت ٙٔ ٚبثـ عجیقی ث ٝایٗ أش ٚالف ٔی ثبؿٙذ و ٝتٟٙب سا ٜضُ
دائٕی  ٚپبیذاس خٟت اػتفبدٜی ٔٙبػت اص ٔٙبثـ آة ثشای اساضی وـبٚسصی ٙٔ ٚبثـ عجیقی ٕٞب٘ب اػتفبد ٜی كطیص اص فقبِیت ٞبی
آثخیضداسی دس فشكٞٝبی وـبٚسصیٔ ،طیظ صیؼت ٙٔ ٚبثـ عجیقی ٔیثبؿذ .ػ ٝفبُٔ آة ،خبن ٌ ٚیب ٜػ ٝفبُٔ تقییٗ وٙٙذ ٜدس
ٔذیشیت خبٔـ ضٛصٜٞبی آثخیض ٔیثبؿٙذٔ .ذیشیتٞبی ٘بلق ٘ ٚبٔٙبػت ایٗ ٔٙبثـ ػٌ ٝب٘ ،ٝثبفث تخشیت ٔطیظ صیؼت ،وبٞؾ
تِٛیذ  ٚثٟشٜٚسی ،وبٞؾ دسآٔذ ٟ٘ ٚبیتب ٘بپبیذاسی تٛػقٙٔ ٝغم ٝخٛاٞذ ؿذ  .ثٙبثشایٗ ثٟتشیٗ ٙٔ ٚبػتتشیٗ  ٚعجیقیتشیٗ خبیٍبٜ
 ٚؽشف ٔذیشیت ٔٙبثـ ػٌ ٝب٘ ،ٝضٛصٜٞبی آثخیض ثب سٚیىشد تٛػق ٝی پبیذاس ٜة ؿٕبس ٔیسٚد .ضٛصٜی آثخیضٙٔ ،غمیتشیٗ  ٚوبساتشیٗ
ٚاضذ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙبثـ عجیقی ٔ ٚطیظ صیؼت ٜة ؿٕبس ٔیسٚد .ضٛصٜٞبی آثخیض ،ؽشف ٔ ٚقشف فشآیٙذٞبی خغشافیبیی
ة ػٕت یه خشٚخی ٚاضذ ٞؼتٗد  .دػتا٘ذاصیٞبی ثـش ثش سٚی خبن  ٚپٛؿؾ
 ٚاوِٛٛطیىی ٔشتجظ ثب آة ػغطی  ٚضشوت آٖ ٜ
م خٛاٞذ داؿت (ػّیٕبٖپٛس ٕٞ ٚىبساٖ،
ٌیبٞی ایٗ ٚاضذٞب أتثیش ٔؼتمیٕی ثش ٔیضاٖ آة ،سػٛة ٛٔ ٚاد ٔغزی تِٛیذ ؿذ ٜدس ضٜ ٛ
.)1391
ثٙبثشایٗ ضٛصٜٞبی آثخیض ٔطُ تدٕیـ  ٚثش آیٙذ تقبٔالت صیؼت ٔطیغیٙٔ ،بثـ عجیقی  ٚفقبِیتٞبی ثـشی دس ٔطذٚدٜی یه
ٚاضذ خغشافیبیی  ٚصیؼتی اػت ٜ .ة ٚاػغٝی ٚخٛد زٙیٗ ْؤ ِفٞٝبیی اػت و ٝضٛصٜٞبی آثخیض ،ثٟتشیٗ خبیٍبٔ ٜذیشیت ٔٙبثـ آة ،
خبن ٌ ٚیبٜ ٜة ؿٕبس سفتٔ ٚ ٝف ْٟٛآثخیضداسی ثش ایٗ اػبع اثذاؿ ٌشدیذ ٜاػت ٘ .مغ ٝی ثمُ تٕشوض ثش سٚی آثخیضداسی ة ٜ
ٚاػغٝی ضفؼ ػالٔت اوِٛٛطیىی دس داخُ ضٛص ٜی آثخیض اػت .ایٗ أش ٜة ٚاػغٝی وٙتشَ ویفیت  ٚوٕیت ٔٙبثـ آة  ٚػبیش
ٔٙبثـ كٛست ٔیٌیشد .ایٗ أش ٔٛضٛفی زٙذ ثقذی  ٚفقبِیتی وبٔالً ٔـبسوتخٛیب٘ ٝاػت و٘ ٝیبصٔٙذ ٕٞىبسی ٕٞ ٚشاٞی وّیٝ
ری٘فقبٖ ٔ ٚـبسوت ٔتخللبٖ ثخؾٞبی فّٓی اص لجیُ صٔیٗؿٙبػی ،اوِٛٛطی ،التلبدٔ ،طیظصیؼت ،خبنؿٙبػیٞ ،یذس ِٛٚطی
ة ٔٙؾٛس اػتفبدٜی ثٟی ٚ ٝٙپبیذاس اص ٔٙبثـ ضٛصٞ ٜبی
 ٚفّ ْٛاختٕبفی ٔیثبؿذ .ایٗ أش ٜة ٔٙضِٝی سإٙٞبیی  ٚػبصٔبٖدٞی ٔشدْ ٜ
آثخیض اص لجیُ آة  ٚخبن  ٚپٛؿؾ ٌیبٞی . ٚغیش ٜدس ساػتبی أتٔیٗ ا٘ٛاؿ وبالٞب  ٚخذٔبت ٔٛسد ٘یبص ثذ ٖٚایدبد تأ ثیشات ٔخشة
م ٔی ثبؿذ .استجبط ثیٗ وبسثشی اساضی ،خبن  ٚآة ٓٞ ٚ ،ذ٘یٗ تشویت ٘ٛاشی  ٚاساضی پبییٗدػت
ثش ٔطیظ صیؼت  ٚاوِٛٛطی ضٜ ٛ
 ٚثبالدػت ٘ ٚیض استجبعبت ری ٘فقبٖ ٔتقذد ضٛض ،ٝاص ٔٛاسد اػبػی ٛٔ ٚسد تٛخ ٝدس ایٗ صٔیٔ ٝٙی ثبؿذ  .ثٙبثشایٗ ٔـبسوت ٚ
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ثبؿذ (ػّیٕبٖ پٛس ٚ

ٕٞىبسی وّیٝی ری٘فقبٖ خٟت ٘یُ ثٔ ٝذیشیت ٔٛفك  ٚپبیذاس ضٛصٞ ٜبی آثخیض ثؼیبس تقییٗ وٙٙذٔ ٜی
ٓٞوبساٖ.)1391 ،
ٔذیشیت خبٔـ ضٛصٜٞبی آثخیض ٔطّی ثشای افٕبَ ثش٘بٔٞ ٝب  ٚساٞىبسٞبی خٕقی ٔطٛس اػتِ ،زا ثشای تضٕیٗ ٔٛفمیت زٙیٗ
ة دسػتی ؿٙبخت ٝؿذ ٚ ٜثب تأویذ ثش ٔٛاسد صیؼت ٔطیغی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌی س د.
ثش٘بٔٞٝبیی ٔٙبفـ ٔشدْ  ٚآثخیض٘ـیٙبٖ ثبیذ ٜ
أشٚصٔ ٜـبسوت ٔشدٔی ٜة تذسیح خبیٍب ٜخٛد سا دس ثیٗ ػبصٔبٖ ٞب  ٚاسٌبٖٞبی دِٚتی ٔؼئ َٛدس وّی ٝصٔیٞٝٙب ٜة دػت ٔی آٚسد.
ساٜوبسٞبی ٔـبسوتی دس ثش٘بٔٝسیضی ،عشاضی ،اخشا  ٚاسصیبثی پشٚطٜٞبی ٔختّف ٜة فٛٙاٖ ساٜوبسٞبیی وبسا ٔ ٚغٕئٗٔ ،ذ ٘ؾش لشاس
ة وبس ٌشفتٔ ٝیؿ٘ٛذ .دس ثطث ٔؾاسوت ٛٔ ،ضٛؿ اػبػی ٞ ،ْٝٔ ٚذف اص ٔـبسوت ٔیثبؽد (ػّیٕبٖ پٛس .)1386 ،آ٘سٝ
ٌشفتٜ ٚ ٝ
و ٝدس ثیٗ تٕبْی اؿىبَ ٔـبسوت اص لجیُ ٔـبسوت التلبدی ،اختٕبفی ،ػیبػی ،آٔٛصؿی ،فشٍٙٞی ٜ ... ٚة فٛٙاٖ ٚخٔ ٝـتشن
ٔغشش اػت فال ٜٚثش ٞذفٕٙذی ٍٕٞ ٚشایی فقبِیت ٞبٚ ،خٛد ٘ٛؿی آٌبٞی  ٚؿٙبخت ٘ؼجت ثٛٔ ٝضٛؿ ٔٛسد ٔـبسوت اػت  .یقٙی
افشاد ٔـبسوت وٙٙذِ ٜضٔٚب ٔی دا٘ٙذ و ٝثشای زٌ ٝشد  ٓٞآٔذٜ ٚ ٜة د٘جبَ ٘یُ ث ٝوذأیٗ ٞذف ٞؼتٙذ  .لج َٛایٗ ٔغّت وٝ
ٔـبسوت دس خٞٛش ٜخٛد ٘ٛؿی آٌب ٜی سا دس ثش داسد  ٚایٗ آٌبٞی ٜة فٛٙاٖ اػبػیتشیٗ فٙلش دس ٔجبضث ٔـبسوتی اػت  ٚسا ٜسا
ثشای ٚسٚد ػشفلُٞبی دیٍشی دس ثطث ٔـبسوت ثبص ٔیوٙذ و ٝفٕذٜتشیٗ آٖٞب فجبستٙذ اص (ضبثغیبٖ:)1382 ،
اِف -اضؼبع ٘یبص  ٚضشٚستٌ :شٞٚی و ٝللذ ٔـبسوت دس أشی سا داس٘ذ ،ثذ ٖٚتشدیذ ٘یبص  ٚاضتیبج خٛد  ٚخبٔق ٝخٛد سا ثٝ
أش ٔزوٛس اضؼبع وشد ٚ ٜثب ٔـبسوت خٛد دس خٟت سفـ ٘یاص  ٚوٕجٛد خٛد خٛاٙٞذ ثٛد  .ثذ ٖٚاضؼبع ٘یبص  ٚضشٚست خٛأـ ،
أیذ ثٔ ٝـبسوت ٔشدْ ،ثیٟٛد ٜاػت.
ة -اساد ٚ ٜخٛاػت ٔشدْ :الذاْ ث ٝا٘دبْ ٞش ٘ٛؿ وبس خٕقی و ٝافشاد ثذٔ ٖٚیُ  ٚاساد ٜخٛد آٖ سا اٖج اْ ٔی دٙٞذ  ٚاخجبس دس
پـت آٖ ٟ٘فت ٝاعت ،ضذاوثش ٔیتٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ ثیٍبسی ٔغشش ٌشددٞ .ش زٙذ و ٝداسای ٚخٞٛی اص ٔـبسوت ٕٞسٞ ٖٛذفٕٙذی ٚ
ٍٕٞشایی ٘یض ثبؿذ.
ح -ا٘تخبثی ثٛدٖ :یىی اص ٕٟٔتشیٗ فٙبكش دس ثبصؿٙبػی سفتبسٞبی ٔـبسوت خٛیب٘ ،ٝثطث ا٘تخبثی ثٛدٖ سفتبس ٔی ثبؿذ .ا٘تخبثی
ثٛدٖ ،سفتبسی  ٚفّٕی ٔـبسوت خٛیب٘ ٝاعت و ٝثش اػبع ا٘تخبة افشاد اص ثیٗ ٌضیٞٝٙبی ٔختّف پیـٟٙبدی كٛست ٌشفت ٝثبؿذ .
اسائٝی یه ساٜضُ ٚاضذ  ٚتٛلـ ٔـبسوت ٔشدْ دس اخشای ایٗ سا ٜضُ ٔٙطلش ٜة فشد سا ٕ٘یتٛاٖ أشی ٔـبسوت خٛیب٘٘ ٝبٔیذ  .دس
كٛست اسائٝی ٌضیٞٝٙبی ٔختّف  ٚا٘تخبة ٌضیٝٙی ٔٛسد ٘ؾش تٛػظ افشادٔ ،ؼئِٛیتپزیشی  ٚپبػخٍٛیی ٖیض ث٘ ٝطٛی ٔٙبػت
ٟ٘بدی ٝٙخٛاٞذ ؿذ.
ة
ثب تٛخ ٝثٔ ٝؼبئُ ٔغشش ؿذ ٜزٙیٗ ٔی تٛاٖ ٌفت ؤ ٝـبسوت فشآیٙذی اػت فقبَ ،آٌب ،ٜآصاد ٔ ٚؼئٞ .َٛشٌبٔ ٜـبسوت ی ا
زٙیٗ فٙبكش  ٚفبوتٛسٞبیی ٕٞشا ٜثبؽد ٔیتٛاٖ ث ٝآٖ ٔـبسوت ٔشدْی اعالق وشد .ػیبػتٞبی اتخبر ؿذ ٜدس لشٖ ٌزؿت ٚ ٝة ٜ
ٚیط ٜدس دٞ ٝٞبی ٔ 60 -70یالدی ٔجٙی ثش ّٔی ػبصی ٔٙبثـ ٕٞب٘ٙذ تبالةٞب ،خٍُٞٙب ٔ ٚشاتـ ة ٜتذسثح خبی خٛد سا ث ٝیه
ٔفٛ٘ ْٟٛیٙی ٔی دٞذ و ٝثش اػبع آٖ ٔٛفمیت ثش٘بٔٞٝبی ضفبؽت اص ٔٙبثـ عجیقی  ٚصیؼت ٔطیغی ٔٛٙط ثٔ ٝـبسوت فقبَ
خٛأـ ٔطّی دس ٔذیشیت خبٔـ ٘ ٚیض اػتفبد ٜاص ٔٙبفـ ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ ٘بؿی اص ضفبؽت  ٚثٟش ٜثشداسی ٔٙغمی اص ٔٙبثـ
عجیقی ٔیثبؿذٞ .ش زٙذ ایٗ تغییش دس دیذٌبٞ ٜب ٜة ػبدٌی اص خب٘ت دِٚتٞب  ٚػبصٔبٖٞبی ٔؼئ َٛكٛست ٕ٘ی ٌیش٘ذ زشا و ٝلجَٛ
ة ٔقٙبی ؿىؼت ساٞىبسٞبی كشفب دِٚتی  ٚثبال ث ٝپبییٗ دس خٟت ٘یُ ث ٝتٛػق ٝی پبیذاس دس فشكٞ ٝبی عجیقی
ایٗ ساٞىبس ٜ
ٔیثبؿذ .اص عشف دیٍش ٔغبِقبت ٘ـبٖ ٔیدٞذ اغّت وـٛسٞبی دس ضبَ تٛػق ٝخٟبٖ ضذالُ یه یب زٙذ عشش تٛػق ٝاختٕبفی
 .دس ایٗ عشش ٞب
ٔٛفك دس فشكٞٝبی عجیقی خٛد سا ث ٝفٛٙاٖ اٍِ ٛداس٘ذ و ٝثبیؼتی دس وـٛس ٔب ٘یض ایٗ ٟٔ٘ ٟٓبدیٌ ٝٙشدد
٘مؾآفشیٙبٖ اكّیٔ ،شدْ ،ػبصٔبٖٞبی دِٚتی  ٚتـىُٞبی غیس دِٚتی ث ٝفٛٙاٖ ثؼتش  ٚصٔی ٝٙػبص ٔـبسوت ٔشدْ ٔی ثبؿٙذ
(ٔطشاثی.)1391 ،
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وتیجٍگیزی
سٚیىشد ثٍ٘ ٝشؽ اوٛػیؼتٕی دس ٔذیشیت والٖ ضٛصٞ ٜبی آثخیض ِ ٚطبػ ٕ٘ٛدٖ ؽشفیت ٞب ٔ ٚطذٚدیتٞبی ػشصٔیٗ ثشای
اخشای عشش ٞبی تٛػق ٚ ٝتالؽ دس خٟت اضیبء تٛاٖ عجیقی اوٛػیؼتٓ اص یه عشف  ٚاخشای ثش٘بٔٞ ٝب ،عششٞب  ٚپشٚطٜٞبی وبٞؾ
اثشات ٘بٔغّٛة ا٘ؼبٖ  ٚفقبِیت ٞبی صیؼت ٔطیغی ثش ویفیت ٔٙبثـ عجیقی اص عشف دیٍش ،ؿبیذ ثتٛا٘ذ دس ٔیبٖ ٔذت  ٚثّٙذٔذت،
س٘ٚذ ٘ضِٚی افت ویفیت  ٚوٕیت ٔٙبثـ صیؼت ٔطیغی سا دس ضٛصٜٞبی آثخیض اكالش ٕ٘بیذ .الصٔٝی ایٗ سٚیىشد  ٚاستمبء فشًٙٞ
خبٔـٍ٘شی ،فشا ٓٞآٚسدٖ صٔیٞ ٝٙبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛفشٍٙٞی ،لب٘٘ٛی ،اخشایی  ٚایدبد ٔىب٘یؼٓ ٞبی ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ثخـی  ٚثیٗ ٌشٞ ٜٚبی
ٔختّف ٔشدٔی ثب یىذیٍش  ٚثب ثخؾ ٞبی اخشایی  ٚضبوٕیتی ٔی ثبؿذ .ث٘ ٝؾش ٔیسػذ سػبِت ٔتخللبٖ ٔ ٚطممبٖ فشكٞ ٝب ی
ٔٙبثـ عجیقی ٔ ٚطیظ صیؼت دس ٌؼتشؽ تطمیمبت ٔ ٚغبِقبت دس صٔی ٝٙی ٔذیشیت ضٛصٞ ٜبی آثخیض ثب تأویذ ثش ٔجب٘ی صیؼت
ٔطیغی  ٚسٚیىشد اوٛػیؼتٕی٘ ،مؾ ٔطٛسی  ٚپیـش ٚدس استمبء ویفی ٔذیشیت داؿت ٝثبؿذ.
ت  ٚدا٘ؾ ٞب
ثٙبثشایٗ خٟت ٔذیشیت خبٔـ ضٛصٜٞبی آثخیض  ٚفشكٞٝبی ٔٙبثـ عجیقی ثب یه سٚؽ ٔٙغمیٙٔ ،بثـ اعالفب
ٔیثبیؼت ٜة عٛس ْؤ ثشی ٔذیشیت ؿ٘ٛذٔ .ذیشیت اعالفبت ٔتضٕٗ ایدبد  ٚثشلشاسی فش آیٙذٞب  ٚػیؼتٓ ٞبیی اػت و ٝلبدس ثٝ
خٕـآٚسی ،ػبصٔب٘ذٞی ،تخفیق  ،ثؼتٝثٙذی  ٚتشویة اعالفبت ثبؿٙذ .فال ٜٚثش ایٗ ،اسائٝی ٜة ٔٛلـ ٙٔ ٚبػت اعالفبت ٔٛسد ٘یبص
تلٕیٌٓیشاٖ دس ؿشایظ خبف ٘یض اص إٞیت ٚافشی ثشخٛسداس اػت  .دس ٔمبثُٔ ،ذیشیت دا٘ؾ ثش سٚی فش آیٙذٞب  ٚافشادی ٔتٕشوض
ي اساٖ دخیُ ٔی ثبؿٙذ  .ایٗ
ٔیٌشدد و ٝدس خّك ،تمؼیٓ  ٚوبسثشد ایٗ اعالفبت دس ٔیبٖ فّ ،ْٛخٛأـٔ ،ذیشاٖ ٔٙبثـ  ٚػیبػت ر
ثذیٗ ٔقٙب اػت و ٝدس ٔدٕٛؿٔ ،ذیشیت اعالفبت  ٚدا٘ؾ ثش سٚی لؼٕتٞبی ٔختّف یه ص٘دیش ث ْ ٜ ٝپیٛػت ٝو ٝث ٝفٛٙاٖ
اوٛػیؼتٓ اص آٖ یبد ٔی وٙیٓٔ ،تٕشوض ٔیٌشدد .ثٙبثشایٗ دس ٔذیشیت خبٔـ ضٛصٜٞبی آثخیضٔ ،غأ ِٝی اػبػی عشاضی اعالفبت
ٔٙبػت  ٚخشیبٖ داٖؽ  ٚتٛػق ٝی اػتب٘ذاسدٞب  ٚفشآیٙذٞبیی اػت و ٝدػتشػی ث ٝاعالفبت  ٚدا٘ؾ سا تؼٟیُ ٕ٘بیذ  .ة ٜفجبست
ی
دیٍش اعالفبت  ٚدا٘ؾٞب سا ثبیذ ٜة ؿىُ ٔٙبػجی ٔذیشیت ٕ٘ٛد تب أتثیس ٔٙبػجی اص ایٗ اعالفبت دس ٘یُ ثٔ ٝذیشیت  ٚتٛػقٝ
پبیذاس  ٚخبٔـ دس ضٛضٝی ٔٙبثـ عجیقی  ٚصیؼت ٔطیظی ضبكُ ٌشدد.
دس ػبَٞبی اخیش ؿبٞذ ثطث ٞبیی دس خلٛف تـىیُ ٚصاست ٔٙبثـ عجیقی ٔ ٚطیظ صیؼت ٞؼتیٓ ؤ ٝی تٛا٘ذ سٚیىشدی
ٔثجت دس ٔذیشیت خبٔـ ضٛصٞ ٜبی آثخیض وـٛس ثبؿذ  ٚثب دیذی تخللی تش ث ٝثشسػی ٔ ٚغبِق ٝی ایٗ ثخؾ پشداخت  .ث ٝفالٜٚ
الصْ اػت ثب ٍ٘بٞی دلیك ٔ ٚذثشا٘ ٝث ٝاساضی عجیقی ٚ ،ثب یه ٔذیشیت یىپبسزٕٞ ،ٝب ٚ ًٙٞاكِٛی ،اص ٌؼتشؽ ٚضقیت آؿفت ٝی
فقّی دس ٔذیشیت ایٗ ضٛص ٜخٌّٛیشی وشد.

مىابع
 -1أب٘پٛسٔ ،طٕذتمی ،ثبلشصاد ٜیوشیٕی ْ ،ضٕذ ،1386 ،مذیزیت جامع حًسٌ َای آبخیش شُزی راَكاری بٍ سًی
مذیزیت اکًسیستمی در شُزَا (با وگاَی بٍ آبخیشَای شُزی تُزان ) ،ا٘تـبسات ٔشوض ٔغبِقبت  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟش تٟشاٖ.
ٔ -2طؼٙیػبسٚیْ ،ضؼٗ ،1394 ،مذیزیت حًسٌ َای آبخیش ،خض ٜٚی دسػی دٚس ٜی وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـىذ ٜی ْ٘بثـ
عجیقی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.
 -3ػّیٕبٖپٛس ،ػیذ ْػقٛد ،1386 ،بزرسی مشارکت پذیزی ي تًسعٍ ی پایذار در مذیزیت جامع مىابع طبیعی ،
ٔدٕٛفٔ ٝمبالت زٟبسٔیٗ ٕٞبیؾ ّٔی فّٟٙٔ ٚ ْٛذػی آثخیضداسی ایشاٖ ،دا٘ـىذ ٜی ْ٘بثـ عجیقی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ .
 -4ػّیٕبٖپٛس ،ػیذٔؼقٛد  ،رٚاِفمبسی ْ ،سیٓ  ،صاسؿ ْ ،سیٓ  ،1391 ،مذیزیت جامع حًسٌ َای آبخیس راَكاری مؤثز در
حفظ محیط سیست ٔ ،ح ٔٛفٔ ٝمبالت اِٚیٗ وٙفشا٘غ ّٔی ساٞىبسٞبی دػتیبثی ث ٝتٛػقٝ
ٔٙبثـ عجیقی ٔ ٚطیظ صیؼت ،تٟشاٖ.
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 -5ضبثغیبٖ ،ج ففش ،1382 ،بزوامٍ ریشی تًسعٍ ی پایذار در مىاطق ريستایی  ،پبیبٖ ٘بٔٝی وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـىذ ٜی
ٔقٕبسی  ٚؿٟشػبصی ،دا٘ـٍب ٜؿیشاص.
ٔ -6طشاثی ،ؿ ِی اوجش ،1391 ،مسائل اقتصادی اجتماعی حًسٌ َای آبخیش  ،خض ٜٚی دسػی دٚس ٜی وبسؿٙبػی اسؿذ،
دا٘ـىذٜی ٔٙبثـ عجیقی دا٘ـٍب ٜتٟشا ٖ.
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