
  

 

  

 

  

 مقدمه 

ؽزايظ آة زر جْبى چٌساى اهيس ثرؼ ًيغت. افشايؼ زهبي وزُ سهيي  
ثِ زليل آلَزگي ّبي َّا ٍ وبّؼ ثزف ٍ ثبراى ثزآهسُ اس ايي اهز، زر 

-ؽي اس اسزيبز جوقيت وزُ سهيي چؾنثي ًبآوٌبر افشايؼ هقزف هٌبثـ 

اًساس ثحزاى آة زر جْبى را تزعين هي ًوبيس. ثب ايي وِ همسار آة ؽيزيي 
ي همسار ٍ لبثل اعتفبزُ زر عغح وزُ سهيي ثغيبر هحسٍز اعت، اهب اس ّوي

تَجْي ذَز ًِ تٌْب آة را ؽَز. اًغبًْب ثب ثيّن ثِ زرعتي اعتفبزُ ًوي
ًوبيٌس. ٌٌس ثلىِ آى را آلَزُ ًيش هيوسؽبى هقزف هيٍ ثيؼ اس ًيبثيَْزُ 
تبس افلي يىِ وؾَرّبيي هثل ايزاى ثِ فٌَاى في زٍلت زراس عز

-ُ آة ٍ هٌبثـ آثي وؾَر ثب ثزًبهِعيبعتگذاري ٍ ثزًبهِ ريشي زر حَس

گبر ثب فزٌّگ ثَهي زر عي تبريد ثز ّبي ًبهٌبعت ٍ ًبعبريشي ٍ عيبعت
ّب ٍ هغبلقبتي سزُ اًس.زر ايي ثبرُ پضٍّؼايي ثحزاى ٍ هقضل زاهي 

-ّب فحِ گذارزُاًجبم ؽسُ وِ ّوگي ثز ايي وبعتي تَعظ فبحجٌؾزاى

اًس. ثزاي ًوًَِ هززم ؽٌبعبى هغزحي هبًٌس هزتضي فزّبزي ٍ ففي ًضاز 
ّبي غلظ ز افالم وززُ اًس وِ ثزًبهِ ريشيّبي ذَزر هغبلقبت ٍ ثزرعي

چؾن پَؽي اس تجزثيبت چٌسّشار  زر حَسُ آة، وؾبٍرسي ٍ فٌقت ثب
عبلِ فزٌّگ ثَهي ٍ عٌت وؾي تيؾِ ثز ريؾِ ثغيبري اس هٌبثـ آثي عجيقي 

ثب اللين گزم ٍ ذؾه سزُ اًس. زر هٌبعمي اس وؾَر هبًٌس اعتبى هزوشي 
ؽزايظ ثحزاًي را ون ون  ًوَز حبزتزي پيسا وززُ ٍ تَاًسهيايي هغبئل 

السم اعت ثب ؽٌبذت ٍ هغبلقِ ايي اي اهٌيتي تجسيل وٌس. پظ ثِ هغبلِ
ٍ لحبػ وززى آًْب زر  وبر ثززىتجزثيبت چٌس ّشار عبلِ زر جْت ثِ

سهيٌِ ثْزُ ثززاري فحيح  ،ّب زر حَسُ آةّب ٍ ثزًبهِ ريشيعيبعتگذاري
 اس ايي هٌبثـ ٍ جلَگيزي اس گغتزػ ايي ثحزاى را فزاّن ًوبيين. 
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 چارچوب نظري
 

 سًسگي ؽٌبذت زر تَاًٌس هي ؽٌبذتي هززم ّبي اس آًجب وِ ًؾزيِ
ثبؽٌس،  راٌّوب جَاهـ توسى ٍ فزٌّگ تىبهل عيز ٍ فزٌّگي ٍ اجتوبفي

 اًغبًي هَرز اعتفبزُ لزار هيگيزًس ٍ ٍ فزٌّگي ّبي پسيسُ ثزرعي زر

 سهيٌِ وِ ايي ثز فالٍُ زارًس، فلوي ؽبلَزُ وِ ًؾزيبتايي  اس اعتفبزُ
 اس ثغيبري عبذتي رٍؽي ثِ وٌٌس، هي زار جْت را هَرز ًؾز هغبلقبتي

 پبيِ ثز وِ غبلجبً ؽٌبعي هززم ًؾزيبت اًجبهس. هي فزٌّگي ّبي ٍيضگي
 فلل ٍ هَجَز ؽىل ثِ ثؾزي رفتبر هَرز زر عؤاالتي ثِ پبعرگَيي

 ٍ تزيي اعبعي فٌَاى ثِ را ٍالقيت اًس، زريبفت ؽسُ ثٌب ثؾزي توبيشات
زر ايي هغبلقِ ًيش ثزاي  وٌٌس. هي ًوبيبى فلن ّبي ٍيضگي تزيي ثٌيبزي

ثزرعي فزٌّگ آة ٍ آثيبري اعتبى اس ًؾزيبت هززم ؽٌبعي اعتفبزُ ؽسُ 
اعت. ثزاي زعتيبثي ثِ اّساف تحميك هزٍري ثز هىتت اًغبى ؽٌبعي 

اًغبى .س ؽجوَفِ آى هبًٌس ثَم ؽٌبعي فزٌّگي فزٌّگي ٍ ًؾزيبت سيز ه
 هي وَؽس ٍ هي وٌس هغبلقِ هىبى ٍ سهبى زر را فزٌّگ فزٌّگي، ؽٌبعي

اجتوبفي  ٍ فيشيىي هحيظ ثب را اًغبى عبسػ ٍ اًغجبق پذيزي چگًَگي تب
 ذبؿ جَاهـ ثزرعي ثِ ّوچٌيي فزٌّگي اًغبى ؽٌبعي. وٌس هغبلقِ اػ

 ٍ وززُ هغبلقِ را آًبى فزٌّگ ثز هغلظ الگَّبي ٍ هي پززاسز ثؾزي
هجبحث هي وٌس تحليل ٍ تَفيف را ّب آى ًبّوبًٌسي ّبي ٍ ّوبًٌسي ّب
 : ؽَزيه ذالفِ فوسُ هَضَؿ چٌس زر فزٌّگي ؽٌبعيافلي اًغبى

 ٍ سًبؽَيي ذَيؾبًٍسي، ّبيًؾبم  -،فزٌّگي ّبيتغييزات ٍ زگزگًَي
 هحيظ ؽٌبعي فزٌّگي.فٌَاى يه پسيسُ اًغبًي  زيي ثِ  ،ذبًَازُ عبذتبر

تحَل ايي راثغِ ٍ تأثيز ، ثز راثغِ هيبى اًغبى ٍ جَاهـ اًغبًي ثب هحيظ
پززاس تزيي ًؾزيِى اعتيَارز هْنبٍليص. هتمبثل ايي زٍ فبهل هغبلقِ هيىٌس

 ٍ فزٌّگْب هيبى ي راثغِ ثز وِيه ًَتغَر گزا ثَز ٍي .ايي هىتت اعت
. ًؾزيِ تغَري اعتيَارز يقٌي ثَم ؽٌبعي وزز هي تبويس عجيقي هحيظ

ييي وٌٌسُ قفزٌّگي ثز اعبط ايي تفىز وِ هٌبثـ ٍ عزچؾوِ ّبي هحيظ ت
اعتيَارز عِ گبم اعبعي را  .ؽىل گزفتِ ثَز ،ًؾبهْبي اجتوبفي هي ثبؽٌس

 راثغِ آًىِ ًرغت  ثَم ؽٌبذتي ثز هي ؽوزز. زر يه ثزرعي فزٌّگي
 آًىِ زٍم. ؽَز ثزرعي ثبيس عجيقي هٌبثـ ٍ هَجَز بيراّجززّ هيبى

 ثزاي. گززز ارسيبثي ثبيس ٍيضُ راّجزز يه زر زذيل رفتبري الگَّبي
ًىِ ثزذي آثبيس ثِ فَرت فززي اًجبم ؽَز حبل  ّب ؽىبر اس ثزذي ًوًَِ

زٌّس وِ  زيگز ثبيس زر گزٍُ اًجبم پذيزز. ايي الگَّبي فقبليت ًؾبى هي
هتفبٍت زر ثِ وبر ثغتي هٌبثـ گًَبگَى زذيل ّغتٌس.  رفتبرّبي اجتوبفي

گبم عَم ايي اعت وِ تقييي ؽَز چگًَِ ايي الگَّبي رفتبري ثز رٍي 
 .جٌجِ ّبي زيگز جبهقِ تبثيز ذَاٌّس گذاؽت

ايي  .ّن ذَاًسُ هي ؽَز ًؾزيِ تغَري اعتيَارز ثب ًبم تغَر چٌس ذغي
زيك ثب هحيظ عبسگبر ثِ ثزرعي رٍؽي پززاذت وِ جَاهـ اس آى ع ًؾزيِ

ارسيبثي اعتيَارز اس جَاهـ زر اللين ذؾه، ًؾبى زاز وِ  .هي ؽًَس
چگًَِ تبثيز وبر گزٍّي ثزاي آثيبري سهيي هَجت رؽس ًَفي عبذتبر 

 اجتوبفي هي ؽَز

 

 مواد و روش ها
 

رٍػ ثِ وبر گزفتِ ؽسُ ثزاي زعتيبثي ثِ عَاالت، رٍػ تحميك 
 هؾبّسُ، ؽبهل ًگبري ًگبري اعت. هززمويفي اس ًَؿ هززم  -تَفيفي

زٍ رّيبفت  .ثبؽس هي ّب فزٌّگ ٍ ّب هىبى اجتوبفي، رٍاثظ ضجظ ٍ ثجت
فوسُ زر تَفيف ّبي هززم ًگبري ثزاي تقييي ٍاحس ّبي هؾبّسُ ٍجَز 

 ."رّيبفت اس ثيزٍى )اتيه( "ٍ "رّيبفت اس زرٍى )اهيه(  "زارز : 
رّيبفت اس زرٍى زرٍالـ وَؽؾي اعت ثزاي وؾف ٍ تَفيف الگَي 
يه سثبى يب فزٌّگ ذبؿ، ثب تَجِ ثِ  ؽيَُ اي وِ فٌبفز گًَبگَى آى 
فزٌّگ ثزاي وبروزز زاؽتي ايي الگَي ذبؿ اس عزق آى ثب يىسيگز 
ارتجبط پيسا هي وٌٌس، اهب رّيبفت اتيه اس فزٌّگ هَرز ثزرعي فبفلِ 

اس آى لزار هيگيزز تب رٍيسازّبي جساگبًِ آى را ثيؾتز هيگيزز ٍ زر ثيزٍى 
ثٌبثزايي رّيبفت هَرز  .اس جْت ّوبًٌسي ّب ٍ تفبٍتْب زر ًؾز گيزز 

اس آًجب  اعتفبزُ زر ايي تحميك ثزاي اًجبم تَفيفبت رٍيىزز اتيه اعت .
ًساسُ سيبزي ًَ اعت، اعبط آى ثز وبر هيساًي اوِ پضٍّؼ حبضز تب 

رٍعتبّبي اعتبى هزوشي اعت. ايي رٍعتبّب ثب تَجِ اعت. هيساى تحميك 
ثِ زٍ ٍيضگي لسهت ٍ زارا ثَزى عيغتن ّبي آثيبري وْي پظ اس هغبلقِ 
ٍ هقبحجِ ثب آگبّبى ٍ وبرؽٌبعبى عبسهبى آة هٌغمِ اي هزوشي اًتربة 

هقبحجِ زر وٌبر هؾبّسُ هي ثبؽس.  ،ؽسُ اًس. ؽيَُ گززآٍري اعالفبت
، ثشرگبى، ذجزگبى هحلي ٍ افضبي ؽَراي هقبحجِ ّب ثب ريؼ عفيساى

رٍعتبّبي ًوًَِ تَعظ هززم ؽٌبعبًي وِ اغلت تقلين ٍ تَضيحبت السم 
را زريبفت وززُ ثَزًس، اًجبم ؽسُ اعت. ًبم رٍعتبّبي هَرز هغبلقِ ثِ 
ّوزاُ هتي هقبحجِ ّبي اًجبم ؽسُ پظ اس پيبزُ وززى زر لغوت ضويوِ 

پظ اس پيبزُ وززى هتي هقبحجِ ّب ٍ  آٍرزُ ؽسُ اعت.گشارػ افلي 
رٍػ  ثِ تْيِ گشارػ جساگبًِ اس ّز يه اس رٍعتبّب ثب تَفيف فزثِ
ثِ زعت  تحليل هحتَا ثِ تجشيِ ٍ تحليل زازُ ّب پززاذتِ ؽس ٍ زازُ ّبي

آهسُ اس هيساى تحميك زر راعتبي اّساف زر همَلِ ّب ٍ عجمِ ّبي 
 .گزفتهَرز ثزرعي لزار عي فقَل جساگبًِ اي هؾرـ ؽسُ 

 

 و بحث نتایج
 

پظ اس هغبلقِ اعٌبز ٍ رٍعتبّبي ايي هٌغمِ حسٍز زُ ؽغل ٍ پيؾهِ وهِ زر   
سهبى گذؽتِ ٍ ثزذي حتي تبوٌَى هزتجظ ثب آة ٍ هغبئل آى ٍجَز زاؽتِ 
اًس ؽٌبعبيي ؽس. ايي هؾبغل فجبرتٌس اس هيزاة، زؽهتجبى، همٌهي، آعهيبثبى،    

اهزٍسُ ثغيبري اس ايي هؾبغل حوبهي، ثيلسار، هَلف، تيزُ گز ٍ يرچبلجبى. 
يب اس ثهيي رفتهِ اًهس ٍ يهب ايهي وهِ ًْبزّهبي ترققهي ثزآههسُ اس هسرًيتهِ           
هغئَليت اًجبم آًْب را ثز فْسُ زارًس. ثزاي هثهبل ؽهَراّبي آثيهبري اس آى    
جولِ ًْبزّبي هسرًي اعت وِ زر رٍعتب ؽىل گزفتِ ٍ ٍؽبيف هتقهسزي  

ي رٍعهتبييبى، ذزيهس ٍ فهزٍػ آة ٍ    اس جولِ تٌؾين هىبًيغن آثزاًي زر ثي
ّوچٌيي ثز اعبط ًتبيج هؾرـ ؽس وِ حفز چبّْهبي  ... را ثِ فْسُ زارز. 

فويك ٍ ًيوِ فويك ٍ اس آى هْن تز لٌبت ؽهيَُ ّهبي ثْهزُ ثهززاري اس آة     
ؽهَاّس ٍ  ثهَزُ اعهت.   اس گذؽهتِ تهبوٌَى   زر ايهي هٌغمهِ   ّبي سيزسهيٌهي  



   
گَيبي ايي اعت وِ هززم ايهي هٌغمهِ ثهب اعهتفبزُ اس عيغهتن آة       هسارن

اًس ثهب هحهيظ جغزافيهبيي ؽهبى عهبسگبري ًوبيٌهس ٍ ثهب        رعبًي لٌبت تَاًغتِ
ٍجَز ووجَز هٌبثـ آثي عجيقي راّي را زر عهي سههبى ثهزاي رفهـ ًيبسّهبي      

 هٌهبعك  ايهي  جغزافيبيي هحيظ ذَز ثيبيٌس. زر حميمت ٍيضگيْبي هزثَط ثِ
 لٌهبت  ٍ تَعهظ عهبوٌيي آى گززيهس    لٌهبت  تىٌَلهَصي  اس اعتفبزُ ثِ هٌجز
 ٍ ؽهسُ  ٍارز افهزاز  سًهسگي  ٍ فزٌّهگ  زر آة تْيهِ ي  زر اّويهتؼ  ثسليل

الجتِ ايي افل زر عهبيز حهَسُ ّهبي     .زاز لزار تحت الؾقبؿ را سًسگي آًْب
هزتجظ ثب آة ثِ فٌَاى افلي تزيي فٌقز سًسگي، پيؾِ ّب ٍ هؾبغل، ًؾهبم  

آييي ّب ٍ هزاعن هؾبّسُ ههي ؽَز.عهبسُ ّهبيي هبًٌهس آة      آثيبري ٍ حتي
تَليهس ٍ ًگْهساري آة ثهِ فهَرت      اًجبر ٍ يرچبلْب ثِ فٌهَاى عهبسُ ّهبي   

ِ  ًس. ثهز اعهبط ًتهبيج   عجيقي زر ًَاحي هرتلف اعتبى ؽٌبعبيي ؽهس   حبفهل
ًؾبهْبي جيزُ ثٌسي ٍ تمغين آة ثهِ ؽهىلْبي هرتلهف سرافهي عهٌتي ثهِ       

ٍاحهسّبي تمغهين آة     زر گذؽهتِ   .عبق آة ٍجَز زارز ٍ ؽىل جوقي
سهيٌهي ثهَزُ اعهت، اههب     زر هٌبعمي اس جٌَة اعتبى هبًٌس ؽبسًس ٍاحسّبي 

زر ثيؾتز ًَاحي اعتبى ثِ زليل ون آثي ٍاحسّبي سهبًي هبًٌس عبفت آثي، 
ؽبذـ آفتبة، عبيِ ؽرـ ٍ عبيِ اثهشاري هبًٌهس ثيهل ثهزاي تمغهين آة      

تىٌَلهَصي اعهتفبزُ اس ثيؾهتز ايهي     ٍرٍز اعتفبزُ هي ؽسُ اعت. وِ اهزٍسُ 
 هرتلف اعهتبى احي ًَزر هسار گززػ آة اثشارّب را هٌغَخ ًوَزُ اعت. 

ؽجبًِ رٍس هتغيز اعهت وهِ زر ؽهَراّبي آثيهبري ّهز رٍعهتبيي        12تب  5اس 
اّهبلي ٍ   ًتهبيج حىبيهت اس ايهي زارز   راجـ ثِ آى تقوين گيزي هي ؽهَز.  

وٌٌهس،  عزسهيي ون آثي وِ زر آى سيغهت ههي   ثب ٍجَزعبوٌيي ايي هٌغمِ 
ثههزاي ثزعههزف ًوههَزى ًيبسّههبي افههلي ذههَز ٍ گززاًههسى چههزخ سًههسگي  
رٍسهزُ ؽبى زر تغبثك ٍ عبسگبري ثب هحيظ عجيقي اعزافؾبى ثهِ ؽهيَُ ّهب،    

يبفتٌس وِ جولگي زر تغْيل ٍ  ًؾبهْب، ثبٍرّب ٍ اثشاري زر عي سهبى زعت
ؽَْر هسرًيتِ ٍ فهٌقتي ؽهسى ثهب     .تبثيز زاؽتِ اًستغزيـ رًٍس سًسگي آًْب 

افشايؼ تَاى تبثيزگذاري اًغبًْب ثهز هحهيظ سًهسگي ذهَز تغييزاتهي را زر      
اجتوبفبت اًغبًي ٍ سًهسگي رٍسههزُ آًْهب ايجهبز وهززُ اعهت. ّهز چٌهس         

ًجبيس ثِ يه فبهل ًغجت زاز ٍ فبههل يگبًهِ اي   زگزگًَيْبي اجتوبفي را 
را فلت زگزگًَي اجتوبفي زاًغت، اهب تىٌَلهَصي اس فهَاهلي اعهت وهِ     
ًمؼ آى زر عَل تبريد ثؾزي تقييي وٌٌسُ ثهَزُ ٍ پيؾهزفت ٍ پيچيهسگي    

اس آى جولِ، تغييزاتهي   آى ثب پيؾزفت ٍپجچيسگي جَاهـ فجيي ؽسُ اعت.
قيؾتي ٍ ًحهَُ گهذراى سًهسگي افهزاز ٍ     وِ ثِ ٍاعغِ تىٌَلَصي زر ًؾبم ه

اجتوبفههبت رخ زاز. ثههِ عههَر هثههبل اس زيزثههبس ًؾههبم هقيؾههتي حههبون ثههز     
اجتوبفبت رٍعتبيي ًؾبم وؾبٍرسي ثَزُ اهب پيسايؼ هسرًيتهِ تغييزاتهي زر   
آى ايجبز وزز. فٌقتي ؽسى ثهب هىهبًيشُ وهززى فقبليهت ّهبي وؾهبٍرسي       

تمبي رفبُ، ويفيت سًهسگي ٍ  ضوي تغْيل ٍ تغزيـ ايي فقبليت ّب ثبفث ار
تغييز عجه سًسگي رٍعتبييبى ؽس ٍ لؾهزثٌسي ّهبي اجتوهبفي جسيهس زر     
ثيي رٍعتبّب ؽىل گزفت. ثب ٍرٍز فٌقت، ؽهغل ٍ هٌجهـ زرآههس افهزاز ثهِ      
فٌَاى فبهل تقيهيي وٌٌهسُ زر لؾهزثٌسي اجتوبفهبت زر رٍعهتبّب تغييهزات       

قههَالت فوههسُ اي ًوههَز. هىههبًيشُ ؽههسى هزاحههل تَليههس ٍ تَسيههـ هح     
وؾبٍرسي، ّوچٌيي تغييز زر ًَؿ اعتفبزُ اس آة ثِ فٌهَاى پبيهِ فقبليتْهبي    

وؾبٍرسي ثبفث ثِ ٍجَز آهسى يب اس ثيي رفتي ثغيبري اس هؾهبغل هَجهَز   
. اسآًجب وِ تبثيز هسرًيتِ ٍ فٌقت ثب تَجهِ ثهِ ٍيضگيْهبي    زر رٍعتبّب ؽس.

لليوي ٍ فزٌّگي اجتوبفي ّز هٌغمِ هتفبٍت اعت. ّز هٌغمهِ  جغزافيبيي، ا
اي ثبيس ثب تَجِ ثِ ايي ٍيضگيْب اس ؽَْر هسرًيتِ ٍ ٍرٍز تىٌَلهَصي ثهزاي   
تغييز هحيظ زر جْت رفـ ًيبسّب اعتفبزُ ًوبيٌس. اهب ٍالقيت ايهي اعهت وهِ    
ثغيبري اس وبرؽٌبعبى هقتمسًهس وهِ هقيهبر تَليهس زر وؾهبٍرسي ايهزاى ثهِ        

اًغجبلي وِ ثيي اعتفبزُ  .اؽتجبُ اس هقيبر ارٍپبيي ّب گزتِ ثززاري ؽسُ اعت
اي رفـ ًيبسّب ٍجَز زاؽت ثب ٍرٍز ًبفحيح تىٌَلهَصي  اس هحيظ عجيقي ثز

ٍ فزٌّگ ثِ ّوزاُ آى اس ثيي رفت. ّوچٌيي ٍرٍز ايهي تىٌَلهَصي ّهب زر    
ثغيبري اس هَارز ًؾبم ٌّجبري هززم هٌغمِ را ًيهش زعهترَػ تغييهز وهزز،     
چِ ثغب ثغيبري اس ٌّجبرّهب ٍ آزاة ٍ رعهَم هبًٌهس ّويهبري، ّوجغهتگي،      

ززم هٌغمِ وِ السههِ تَعهقِ پبيهسار هحغهَة ههي      وبر گزٍّي ٍ تقبٍى ه
 .ؽًَس را تغيز زاز ٍ ًؾبم اجتوبفي حبون ثز رٍعتبّب تغييهزات فوهسُ وهزز   

ثِ عَر ولي ًتبيج ايي هغبلقِ ثب تَجهِ ثهِ ًجهَز هغبلقهِ ههسٍى ٍ فلوهي زر       
ذقَؿ ثزرعي هززم ؽٌبذتي فزٌّگ آة زر ايهي هٌغمهِ پهيؼ اس ايهي،     

ا تمَيت وززُ ٍ زاًؼ هَجَز را غٌب ثرؾيسُ ازثيبت هزثَط ثِ ايي حَسُ ر
اعت. ثِ ايي تزتيت افشايؼ ايي زاًؼ ٍ ؽٌبذت هيتَاًس ثزاي ثزًبهِ ريشي 
ٍ عيبعتگذاري زليك ثِ جْت ثْهزُ ثهززاري هٌبعهت اس هٌهبثـ آثهي ههَرز       

 اعتفبزُ لزار گيزز. 
 

 پیشنهاداتراهكارها و 
 

زر راعتبي الساهْبي فولي راّىبرّبيي زر  زر راعتبي الساهْبي فولي
، زعتِ آهَسؽي، پضٍّؾي، لضبيي ٍ حمَلي، فٌي ٍ سيزعبذتي 5لبلت 

ٍ ثبالذزُ فزٌّگي ٍ اجتوبفي ثزاي ثزًبهِ ريشاى، هجزيبى ٍ  التقبزي
  آٍرزُ ؽس. وبرثزاى

 ّبي وبرگبُ ٍ ّب زٍرُ عزفقلْبي تقزيف *ؽبهل آهَسؽيراّىبرّبي 
 وٌٌسگبى، هقزف ثْيٌِ ٍ زرعت هقزف جْت ثِ ؽسُ تْيِ ٍ آهَسؽي

هؾبروت افزاز ثزاي عزح ّبي فوزاًي زر ايي حَسُ ٍ ّوچٌيي  جلت
هسيزيت هؾبروتي ٍ هززهي حَسُ آة ٍ هٌبثـ آثي اس ايي ٍيضگي اعتفبزُ 

 سگبىوٌٌ هقزف ثزاي ثْيٌِ هقزف آهَسػ راّجززي عٌس تْيِ*ًوبيٌس. 
فحيح  هسيزيت هٌؾَر ثِ هززم فوَم عبسي ٍ جلت هؾبروت آگبُ*

 ثِ لبًًَوٌس عبذتبرّبي ثب زر پي پي ًؾغتْبي تؾىيل ثب آة هقزف
 افزاز ثزاي توبهي آى حل ٍ ثحزاى حظ المبء ٍ زرگيزوززى هٌؾَر

تبعيظ ٍ راُ اًسسي پَزهبى زاًؾگبّي زر هٌغمِ اعتبى هزوشي زر *
 ثزاي ثرؼ وؾبٍرسي ًرجگبى اس اعتفبزُ*آثيبرّبي عٌتيارتجبط ثب ًؾبم 

 ثب جْبز وؾبٍرسي هيبى ّوبٌّگي ايجبز*.ثرؼ ايي وززى ترققي

 زر والى عغح زر اًجَّي ٍ فوَهي ّبي آهَسػ ثزلزاري* .ًْبزّب عبيز
  .آة هقزف رصين فزٌّگ افالح سهيٌِ

زر  اًجبم پزٍصُ ّبي تحميمبتي هززم ؽٌبعي*ؽبهل  راّىبرّبي پضٍّؾي
اًجبم پضٍّؾْبي وبرثززي ثِ *راعتبي تمَيت فزٌّگ آة ٍآثيبري

ايجبز ثبًه *جْت آؽٌبيي ثب وبرثززّبي عيغتوْبي آثيبري عٌتي
اعالفبتي زر ذقَؿ آييي ّب ٍ هزاعن هزتجظ ثب فزٌّگ آة ٍ 

ايجبز هَسُ ّبي هززم ؽٌبعي زر عبسُ ّبي آثيبري عٌتي *آثيبري
َم هززم ثب چگًَگي اعتفبزُ اس آة زر هبًٌسآة اًجبرّب ٍآؽٌب عبذتي فو

 هَسُ زر آى زازى لزارز ٍ لٌبت ثِ هزثَط اعٌبز اٍري جوـ*سهبى لسين 
هٌغمِ آهبيؼ اًجبم *ثزرعي سهيٌِ ّبي تبعيظ هَسُ آة زر اعتبى *آة
 . هٌبثـ آة ٍ تَاسى هٌغمِ اي

احيب ٍ فوليبتي وززى لبًَى تَسيـ ؽبهل:  راّىبرّبي حمَلي ٍ لضبيي
 ّسفوٌس سهيٌِ  زر وؾَر عغح زر وبرثزز آى ٍ ضزٍري َاًييل تقَيت

 افوبل،آة هقزف وززى ثْيٌِ ّبي رٍػ تَعقِ،آة يبراًِ ًوَزى
 هقزك زر ٍ ذؾىغبلي هغتقس ًَاحي زر ذؾىغبلي هسيزيت

 وٌتزل ثز لبًَى افوبل،آة هقزف اعالفبت ٍ آهبر هسيزيت،تْسيس
 ٍ تٌميح،آساز ٍ زٍلتي ثرؼ زر ؽفبف ثغَر هقزف ًحَُ ّب آة ويفيت

 ٍ حفؼ زر ثززاراى ثْزُ زر راعتبي هؾبروت هٌبعت لَاًيي ٍضـ
ٍضـ لَاًيي جسيس زر ذقَؿ .عبذت فزاّن آثي ّبي عفزُ اس حزاعت

 تقَيت لَاًيي ثبسزارًسُ ثزاي اعتفبزُ ثي رٍيِ اس هٌبثـ آثي ،ٍلف آة

فهسٍر  ثبسًگزي ٍ ًؾبرت ثهز اجهزاي ثرهؼ ًبههِ ّهب ٍ لهَاًيي ههزتجظ ثهب         
هجَسّهههبي السم ثهههزاي حفهههز چهههبُ ٍ عهههبسُ ّهههبي ثززاؽهههت اس هٌهههبثـ   

ُ  وهززى  هلهشم  ٍ ٍضـ لهَاًيي  زر هززم زازى هؾبروت،آثي  زٍلهت  زعهتگب
افوبل عزح ّبي تؾَيمي اس عزف زعهتگبُ  ،ؽسُ ٍضـ لَاًيي ثزاي اجزاي

ّبي زٍلتي ًؾيز پززاذت يبراًِ ّبي فحيح ثِ عزح ّبي ههسرى ٍ جسيهس   
هحقَالتي وِ فزفب ًيبس ثِ آثيهبري غزلهبثي ٍ پهز هقهزف     آثيبري وؾت 

افالح تقزفِ ّب ثزاي هؾتزويي پز هقزف چِ اس ًؾز اعتحقبل ثي ،ًسارًس
اجزايي ،رٍيهِ آثْهبي سيهز سهيٌهي ٍ چههِ اس ًؾهز ثززاؽهت آثْهبي عههغحي       

زر لبلهت   آئيي ًبهِ اجزايهي ثْيٌهِ عهبسي هقهزف آة وؾهبٍرسي     ًوَزى 
ري اس ؽهجىِ ّهبي آثيهبري ٍ سّىؾهي ثهِ      ٍاگذاري ثْزُ ثززاري ٍ ًگْسا

  .فوليبتي ًوَزى عزح هلي تقبزل ثرؾي آثْبي سيزسهيٌي،آة ثزاى
اعهتفبزُ اس تىٌَلهَسي ثهب تَجهِ ثهِ عهٌتْب ٍ       ؽهبهل  راّىبرّبي فٌي ٍ سيز عبذتي 

زر اههز ههسيزيت    زر ًؾز گزفتي ؽزايظ الليوي ثهزاي عيبعهٌگذاري  ،هحيظ عجيقي
بى هزوشي ثب تَجِ ثِ ّشيٌهِ  تَجِ ثِ هغئلِ احيب لٌبتْب زر عغح رٍعتبّبي اعت،آة

 افالح ثب هقزف، هحل تب اعتحقبل هحل اس آة فيشيىي تلفبت وبّؼ هحسٍز،
 ّههبي آة توههبم ثههييايجههبز تقههبزل ّيههسرٍلَصيىي ،آثيبري ٍ آثزعههبًي تبعيغههبت

ِ  ثزاي آى اس ذزٍجي ّبي آة ٍ حَضِ ثِ ٍرٍزي ـ  آًىه ِ  سيزسهيٌهي  آة هٌهبث  ثه
گوبرزى تىٌغيي ّبيي فٌي ثزاي ازارُ لٌبت ،.ثبؽٌس ثززاري ثْزُ لبثل ًبهحسٍز عَر

ًساسُ گيزي هيشاى آة ثزاي آثيبري ٍ عزاحي ههسل  ّب زر ّز ؽْزعتبى ثِ هٌؾَر ا
اعهتفبزُ اس رٍؽهْبي   آثيهبري عهٌتي    ؽيَُ زر تغييز،ّبي وبهپيَتزي ثزاي لٌبت ّب

 ثب تَسيـ ٍ آة اًتمبل ٍعبيل عبسي اعتبًسارز ٍ ثْيٌِ،تحت فؾبر( آثيبري هٌبعت)
 ،هبًٌهس افالح الگَي هقهزف زر ثرهؼ وؾهبٍرسي    ،هؾتزويي ثيي هٌبعت ليوت

 زاياجه  ،ًضازي هبًٌس افالح رٍػ ّهبي وبؽهت  رٍػ ّبي ثِ سرافي ٍ ثِ  اجزاي
ِ  ّهبي  عيبعت تالػ زر جْهت  ،ًغهجي  هشيهت  ثهز  هجتٌهي  وؾهت  الگهَي  اي هٌغمه
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ٌّسٍاًههِ ٍ...( ٍ  هحقهَالت ثهب هقهزف ثهبالي آة )هبًٌهس     وهبّؼ عهغح وؾهت    

    ُ  ،تَعهقِ وؾهت ّهبي گلربًهِ اي     ،افالح ٍ تَعقِ وبؽهت گيبّهبى وهن آثرهَا
 ّهسايت  ٍ هسيزيت،ّبي آثيبري تحت فؾبر ٍ هْبر آة ّبي فقلياجزاي عيغتن 

ُ  ثهب  آى تلفيك ٍ آة عٌتي هسيزيت احيبي ثب لٌبتْب آة  ًهَيي  ههسيزيت  ّهبي  ؽهيَ
ُ تاعتفبزُ اس پغبثْبي ،آة هسيزيت ُ ،اعهتفبزُ اس آثْهبي ؽَر  ،قهفيِ ؽس  اس اعهتفبز

جههبي  ثههِ جسيههس َّؽهوٌس  وٌتَرّههبي ًوههَزى جهبيگشيي  ًههَيي، ّههبي تىٌَلهَصي 
ِ  ٍ وٌتهزل  ثهزاي  تجهبري  ٍ هغهىًَي  ّبي ٍاحس زر وًٌَي آة وٌتَرّبي  عهْوي

  .احيبء آة اًجبرّب، ؽزة آة هٌغمي ثٌسي
 

 ثهب  تحميمبت ٍ ّب پزٍصُ ثزاي ثيؾتز افتجبر ترقيـؽبهل  راّىبرّبي التقبزي

اعتفبزُ اس هحيظ هزعَة لٌبت ثزاي رؽس گيبّبى هَرز ًيبس هبًٌس ، لٌبت هحَريت
 زر آة هٌههبثـ حفههؼ ثههزاي راّىههبريثههِ فٌههَاى   سي؛هجههب آة تجههبرت،لبرچ

ثْب زازى ثهِ ارسػ التقهبزي   ،آة افالح ًؾبم ليوت گذاري،آة ون وؾَرّبي
 ٍ افهالح  ثرؼ زر ّب، آة يبراًِ عبسي ّسفوٌس اس ًبؽي آهس زرثىبرگيزي ،آة

ِ  وِ سيزثٌبيياهَر زيگز ٍ آثيبري ٍ آثزعبًي جْيشاتت ثْجَز  هلهي  ٍ فوهَهي  جٌجه
افغبي تغْيالت هٌَط ثهِ پهذيزػ ٍ ايجهبز تقهبًٍي ّهب زر ثهيي       .ؽَز ّشيٌِ زارًس

 تَعقِ ثبسار آة،وؾبٍرساى
 تَعقِ راعتبي زر آة هقزف فزٌّگ گغتزػ،راّىبرّبي فزٌّگي ٍ اجتوبفي

 هقهزف  فزٌّهگ  الگهَي  ثهز  گهذاري  تهبثيز  جْهت  زر ّهب  اسرعبًِ اعتفبزُ،پبيسار
 ْهت ًيهل ثهِ الگهَي هقهزف     عيبعتگذاري ثْيٌِ هيهبى رعهبًِ ٍ زٍلهت زر ج   ،آة

جبيگشيي عبذتي ارسؽْبي افهيل اًغهبًي ٍ زيٌهي، ثجهبي ارسؽهْبي      ،فحيح آة
ثزگشاري ،رعبًِ ّهب  زر سهيٌِ هقزف آة اس عزيكهبزي رايج زر سًسگي اهزٍسي 

ِ  آههَسػ ،جؾٌَارُ ّبي هزتجظ ثهب جؾهي ّهبي آة     زر آة هقهزف  عهبسي  ثْيٌه
ِ  هزثهَط  ذجزّهبي ّهب پيزاههَى   رعهبًِ   زر پيبم ٍ فيلن پرؼ ،ذبًَازّب ٍ هسارط  ثه

 ؽْز عغح زر فىظ ٍ پَعتز ًقت ،ّب ؽْزعتبى ٍ اعتبى وؾَر، زر ٍضقيت آة
ثب هَضَؿ  ّب وٌفزاًظ ٍ ّوبيؼ ثزگشاري ،ثب ّسف افالح فزٌّگ هقزف آة

 تَرّهبي  اًهساسي  راُ ثهب  آة گززؽهگزي ،لٌبت هلهي  رٍس ثجت،هسيزيت هٌبثـ آثي
 ُ  هزاوهش  ٍ اًجبرّهب  آة ثجت،لهسيوي  برّهبي اًج آة ٍ لٌبتْهب  اس ثبسزيهس  جْهت  ٍيهش

 اثهز  اعهتبى هزوهشي   وبريشّهبي  اس ثزذي:  ة تَريغتذج،لسين زر هسيزيت آة
 ّهبي  تَريغهت  آًْهب هيتهَاى   تهزهين  ثب ٍ زارًس ؽٌبعي ثبعتبى جٌجِ ٍ ثَزُ تبريري
 اًجهبم  ثهب  آثيهبري  ٍ ٍآة فزٌّهگ  احيهبي ،ًوَز جلت اعتبى هزوشي ثِ را ثغيبري

ُ  تبعهيظ  سّوبً فزٌّگي اهَر زتجظ ثهب آة ٍ  احيهبء ثزذهي  هؾهبغل  هه    ،آة  ههَس
 اللهين  ثب هتٌبعت وؾت الگَيثىبرگيزي ، آة هبل ،آثيبري هبًٌس هيزاة، زؽتجبى

ِ  ثهي  ثززاؽهت  تَلف ثزاي هٌغمِ ّز ـ  اس رٍيه ُ ،سيزسهيٌي آة هٌهبث  آة اس اعهتفبز
ـ  ثهز  فؾهبر  وبّؼ ثزاي ثبسيبفتي اس  تمَيهت عهزهبيِ اجتوهبفي   ،سيزسهيٌي آة هٌهبث

تمَيهت ٍ راُ اًهساسي   فوَم ههززم ثهِ جْهت ههسيزيت اههَر آة،     جولِ هؾبروت 
NGO  ّبي فقبل زر حَسُ آة 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


