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چكيده:
ضقس ٍ سَؾؼِ الشهبزي اظ زيطثبظ هَضز سَخِ الشهبززاًبى ثَزُ اؾز .الشهبززاًبى ػَاهل هرشلفي ضا خْز
سَؾؼِ الشهبزي يه وكَض ثط قوطزُاًس .اظ خولِ سَخِ ثِ سَؾؼِ هٌغمِاي ٍ لعٍم سَظيغ هشٌبؾت هٌبثغ
خْز ضقس ّوگَى هٌبعك هرشلف يه وكَض هي ثبقس .دػٍّف حبضط ضسجِثٌسي ّكز والىقْط
سْطاى ،هكْس ،انفْبى ،قیطاظ ،لن ،وطج ،سجطيع ٍ اَّاظ ثطاي ؾبل  ٍ 1390اظ لحبػ دٌح قبذم الشهبزي،
فطٌّگي ٍ آهَظقي ،هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي ،ثْساقشي ٍ زضهبًي ٍ سدْیعار قْطي هيثبقس .خْز ایه
اهط اظ زٍ ضٍـ سبوؿًََهي ػسزي ٍ فطآيٌس سحلیل ؾلؿلِ هطاسجي ووه گطفشِ قسُ اؾزً.شبيح ضٍـ
سبوؿًََهي ًكبى هيزّس وِ والىقْطّبي سْطاى ،انفْبى ،سجطيع ،وطج ،هكْس ،لن ،قیطاظ ٍ اَّاظ ثِ
سطسیت اظ ثیكشطيي ؾغح سَؾؼِ ٍ ًشبيح ضٍـ سحلیل ؾلؿلِ هطاسجي حبوي اظ آى اؾز وِ والىقْطّبي
سْطاى ،انفْبى ،وطج ،هكْس ،سجطيع ،قیطاظ ،لن ٍ اَّاظ ثِ سطسیت اظ ؾغح سَؾؼِ ثبالسطي ثطذَضزاض
هيثبقٌسّ .وچٌیي زض سوبهي قبذمّب والىقْط سْطاى اظ ثبالسطيي ضسجِ ثطذَضزاض ثَزُ اؾز .ثب سَخِ ثِ
قبذمّبي الشهبزي ،والى قْط لن؛ ثب سَخِ ثِ قبذمّبي فطٌّگي ٍ آهَظقي ،سجطيع؛ ثب سَخِ ثِ
قبذمّبي هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي ،اَّاظ؛ ثب سَخِ ثِ قبذمّبي ثْساقشي ٍ زضهبًي ،اَّاظ ؛ ٍ ثب سَخِ ثِ
قبذمّبي سدْیعار قْطي ،والىقْط لن اظ خبيگبُ دبيیيسطي ثطذَضزاض ثَزُاًس.
کلمات کلیدی :سَؾؼِيبفشگي ،والىقْطّبي ايطاى ،سبوؿًََهي ػسزي ،فطآيٌس سحلیل ؾلؿلِ هطاسجي
طبقٍ بىدی I30,O18,R11:JEL
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 -1مقدمٍ:
سدعيِ ٍ سحلیل ػولىطز ػوَهي الشهبز ٍ ًیع ثطًبهِضيعي ٍ ؾیبؾشگصاضي ثِ هٌظَض اضسمبء ؾغح سَؾؼِ
يبفشگي الشهبزي ّط وكَض هؿشلعم آگبّي اظ ؾغح سَؾؼِ يبفشگي هٌبعك هرشلف الشهبزي خْز سَظيغ
هشٌبؾت هٌبثغ اؾز .سَؾؼِ الشهبزي يىي اظ هْوشطيي هفبّین هَضز سَخِ اًسيكوٌساى الشهبز ثَزُ اؾز.
”سَؾؼِ الشهبزي“ ػجبضسؿز اظ ضقس ّوطاُ ثب افعايف ظطفیزّبي سَلیسي اػن اظ ظطفیزّبي فیعيىي،
اًؿبًي ٍ اخشوبػي .زض سَؾؼِ الشهبزي ،ضقس ووي سَلیس حبنل ذَاّس قس اهب زض وٌبض آىًْ ،بزّبي
اخشوبػي ًیع هشحَل ذَاٌّس قسً ،گطـّب سغییط ذَاّس وطز ،سَاى ثْطُثطزاضي اظ هٌبثغ هَخَز ثِ نَضر
هؿشوط ٍ دَيب افعايف يبفشِّ ٍ ،ط ضٍظ ًَآٍضي خسيسي اًدبم ذَاّس قس .ثؼالٍُ هيسَاى گفز سطویت
سَلیس ٍ ؾْن ًؿجي ًْبزُّب ًیع زض فطآيٌس سَلیس سغییط هيوٌس .سَؾؼِ اهطي فطاگیط زض خبهؼِ اؾز ٍ
ًوي سَاًس سٌْب زض يه ثرف اظ آى اسفبق ثیفشس .سَؾؼِ ،حس ٍ هطظ ٍ ؾمف هكرهي ًساضز ثلىِ ثسلیل
ٍاثؿشگي آى ثِ اًؿبى ،دسيسُاي ویفي اؾز (ثطذالف ضقس الشهبزي وِ وبهالً ووي اؾز) وِ ّیچ
هحسٍزيشي ًساضز.
غبلجب ثطاي ًكبى زازى سَؾؼِ اظ يه قبذم (هثال سَلیس ًبذبلم زاذلي ،زضآهس ؾطاًِ ،قبذم سَؾؼِ
اًؿبًي) اؾشفبزُ هيقَز اهب ثب سَخِ ثِ هفَْم سَؾؼِ وِ اهطي فطاگیط زض سوبهي خَاًت يه خبهؼِ اػن اظ
ثرف ّبي اخشوبػي ،الشهبزي ،فطٌّگي ٍ غیطُ اؾز .ثِ ًظط هيضؾس سَخِ ثِ يه قبذم خْز ؾغح
ثٌسي هٌبعك هرشلف اظ ًظط سَؾؼِ زاضاي اقىبل هي ثبقس .لصا زض ايي دػٍّف ؾؼي قسُ ّكز والى قْط
ايطاى ثب سَخِ ثِ  25هؼیبض ٍ قبذم سَؾؼِ ثطاي ؾبل  1390ثب يىسيگط همبيؿِ ٍ ضسجِ ثٌسي قًَس .زض ايي
ضاؾشب اظ زٍ ضٍـ سبوؿًََهي ػسزي ٍ فطآيٌس سحلیل ؾلؿلِ هطاسجي ووه گطفشِ ذَاّس قس.
زض هدوَع ّسف دػٍّف دبؾد ثِ ايي ؾَاالر اؾز وِ :ؾغح سَؾؼِ يبفشگي ّكز والى قْط ايطاى زض
همبيؿِ ثب يىسيگط چگًَِ اؾز؟ ٍضؼیز سَؾؼِ ّط قْط ًؿجز ثِ قبذمّبيبلشهبزي ،فطٌّگي ٍ
اهَظقي ،هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي ،ثْساقشي ٍ زضهبًي ٍ قبذمّبي سدْیعار قْطي ثِ چِ هیعاى اؾز؟
اّویز ّط قبذم زض سَؾؼِ ايي والى قْطّب ثِ چِ هیعاى اؾز؟
 -2-1ادبیات مًضًع
-1-2-1مباوی وظری:
ضقس ٍ سَؾؼِ الشهبزي ،اظ زيطثبظ ،يىي اظ هْوشطيي همَالر هَضز سَخِ الشهبززاًبى ٍ
ؾیبؾز گصاضاى الشهبزي ّط خبهؼِ اي ثَزُ اؾز .اًسيكوٌساى هرشلف ،سؼبضيف هشفبٍسي ضا ثطاي ايي
هفَْم شوط وطزُاًس اهب زض ولي سطيي حبلز قبيس سَؾؼِ ضا ثشَاى فطآيٌسي ؾیبؾي ،اخشوبػي ٍ الشهبزي
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زاًؿز وِ هٌشح اظ اؾشبًساضزّبي ظًسگي ثَزُ ٍ ثبػث ثْجَز ؾغح ظًسگي ثرف ّبي زض حبل افعايف
خوؼیز هي گطزز (هؼهَم ٍ حجیجي .)148:1383،هفَْم "ثْجَز ؾغح ظًسگي" زض سؼطيف سَؾؼِ
الشهبزي ،لعٍم سَخِ ثِ ًبثطاثطي ّبي الشهبزي زض ثحث سَؾؼِ الشهبزي ضا هغطح هيًوبيس .ثِ ػجبضر
زيگط اگط حصف ًبثطاثطي ّب ضا يىي اظ هْوشطيي اّساف سَؾؼِ الشهبزي ثساًین ،ثْشطيي هفَْم سَؾؼِ،
ضقس ّوطاُ ثب ػسالز اخشوبػي اؾز (ّسض.)3:2000،1
ثب سَخِ ثِ گؿشطزگي هفَْم سَؾؼِ سؼطيف آى ضطٍضي ثِ ًظط هي ضؾس .سَؾؼِ زض لغز ثِ هؼٌي
گؿشطـ اؾز وِ سؼبضيف ظيبزي اظ نبحجٌظطاى زض ايي ثبضُ اضائِ قسُ اؾز وِ زض ظيط ثِ ثطذي اظآًْب
دطزاذشِ هي قَز :هبيىل سَزاضٍ ،2اًسيكوٌس ثعضي هؿبئل سَؾؼِ ،آى ضا چٌیي سؼطيف هيوٌس :سَؾؼِ
خطيبًي چٌس ثؼسي اؾز وِ هؿشلعم سغییطار اؾبؾي زض ؾبذز اخشوبػي ،عطظ سلمي ػبهِ هطزم ٍ ًْبزّبي
هلي ٍ ًیع سؿطيغ ضقس الشهبزي ،وبّف ًبثطاثطي ٍ ضيكِ وي وطزى فمط هغلك اؾز (سَزاضٍ.)23:1371،
هیؿطا 3زضثبضُ سَؾؼِ هي گَيس" :سَؾؼِ يؼٌي سحَل خبهؼِ اظ حبلشي ثِ حبلز زيگط ثِ ًحَي وِ خبهؼِ
هَضز ًظط ازضان ثْشطي اظ هحیظ ذَزـ ثسؾز آٍضزُ ٍ وٌشطل ثیكشطي ثط آى اػوبل ًوبيس" (هیؿطا،
.)63:1366ویٌسل ثطگط :4سَؾؼِ الشهبزي سَؾؼِ ثیكشط ٍ سغییطار زض ًحَُ ٍ ؾبظهبى سَلیس اؾز (لطُ
ثبغیبى .)7:1365 ،ؾیعض 5هؼشمس اؾز ون قسى فمط ،ثیىبضي ٍ ًبثطاثطي اظ دبيِ ّبي اؾبؾي سَؾؼِ زض هٌبعك
هي ثبقٌس (هَهٌي .)16:1377 ،ثطًكشبيي 6هي گَيس " :سالـ ثطاي سَؾؼِ ،ثبض اضظقي ثِ ّوطاُ زاضز وِ
ووشط وؿي ثب آى هربلف اؾز .اقشیبق ثطاي غلجِ ثط ؾَء سغصيِ ،فمط ٍ ثیوبضي وِ اظ قبيغسطيي ٍ هْوشطيي
زضزّبي ثكطي ّؿشٌس اّساف سَؾؼِ ثِ قوبض هي ضًٍس" (اظویب.)8:1377،
اظ سؼبضيف فَق هي سَاى زضيبفز وِ سَؾؼِ اظ هفبّیوي اؾز وِ هؼٌي آى اظ ظهبى دیسايف ػلن
الشهبز ّط ضٍظ ٍؾیغسط ٍ ػویكسط قسُ اؾز .آًچِ اظ ّوِ سؼبضيف هي سَاى يبفز ايي اؾز وِ هفَْم
سَؾؼِ يه هفَْم هثجز اؾز ٍ ثِ هثبثِ هیَُ اي اؾز وِ ثب ّوِ شائمِ ّب ؾبظگبض اؾز (ثْكشي.)1 :1381،
لصا ثِ عَض ولي ٍ ثب سَخِ ثِ سؼبضيف هرشلف ،سَؾؼِ الشهبزي فطآيٌسي اؾز وِ عي آى زضآهس ؾطاًِ
افعايف يبفشِ ٍ ثغَض هٌبؾت سَظيغ هي قَز وِ زض خطيبى آى هؿبئلي چَى فمط ٍ ثیىبضي ،وبّف ٍ ٍضغ
هؼیكشي افطاز ثْجَز هييبثس .ثب سَخِ ثِ قبذمّبي هْوي ّوچَى ،ضقس ،زضآهس ؾطاًًِ ،بثطثطاي ّب ،فمط،
1- Hadder
2. Michael Todaro
3-Misra
4- Kindle Berger
5-Seers
6-Bernstein
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ثیىبضي ٍ غیطُ ،وِ زض سؼبضيف سَؾؼِ آهسُ ،ثِ ًظط هي ضؾس هغبلؼِ ايي حیغِ اظ الشهبز اظ اّویز ثؿیبض
ثباليي ثطذَضزاض اؾز ٍ همبيؿِ هٌبعك هرشلف اظ لحبػ سَؾؼِ هيسَاًس اعالػبر ثؿیبض هْوي ضا زض
اذشیبض ؾیبؾز گصاضاى الشهبزي ،خْز سَظيغ اهىبًبر ٍ اسربش ؾیبؾز ّبي وبضاهس لطاض زّس .ثب سَخِ ثِ
ّسف ايي دػٍّف وِ ضسجِ ثٌسي ّكز والى قْط وكَض اؾز لصا ثطضؾي هفَْم سَؾؼِ هٌغمِاي ثِ خب ثِ
ًظط هيضؾس وِ زض ازاهِ ثِ آى دطزاذشِ ذَاّس قس.
دؽ اظ ثطضؾي سؼبضيف هشفبٍر هفَْم سَؾؼِ الشهبزي ،ثِ اّویز سَؾؼِ هٌغمِاي ٍ لعٍم ضسجِثٌسي
هٌبعك اظ لحبػ سَؾؼِ خْز ثطًبهِضيعي هٌغمِاي دطزاذشِ هيقَزً .یبظ ثِ ثطًبهِ ضيعي هٌغمِاي ثِ هثبثِ
ّسف ًْبيي ٌّگبهي ثطٍظ هيوٌس وِ ثِ لَلي سطاون ضقس زض ثطذي ًمبط زض دٌِْ هلي يب اؾشبًي ،ؾجت
ثطٍظ ػسم سؼبزل ٍ ًبّوبٌّگي ًبٌّدبض گطزز ٍ ثِ زًجبل آى زٍ ًشیدِ ًبگَاض ايدبز قَز :يىي ،افعايف
هْبخطر ّبي ثي ضٍيِ خوؼیز ٍ زيگطي ػمت هبًسگي ًمبط زيگط وكَض يب اؾشبى .لصا يىي اظ اثعاضّبيي
وِ هي سَاًس زض ثطًبهِ ضيعي ثطاي سَؾؼِ يىذبضچِ ًَاحي ٍ هٌبعك هرشلف وكَض وبضثطز ٍؾیؼي زاقشِ
ثبقس ،زؾشِثٌسي هٌبعك يب قْطؾشبىّب اظ لحبػ سَؾؼِيبفشگي ٍ يب ػسم سَؾؼِيبفشگي اؾز ،وِ ثطاي ايي
هٌظَض ،اؾشفبزُ اظ قبذمّبي هشفبٍر زض ّط ثرف ضطٍضي اؾز (هؿؼَز ،هؼعظي ٍ قجیطي.)40:1390 ،
سساٍم سفبٍر ّبي ػوسُ الشهبزي ثیي هٌبعك ذهَنب سفبٍر زض ًطخ ثیىبضي ٍ زضآهس ؾطاًِ ثطاي
زٍضُ ّبي ظهبًي عَالًي اثطار هرطثي ثط وبضايي الشهبز هلي ثِ خبي هيگصاضز .ثِ ػالٍُ چٌیي سفبٍر
ّبيي هوىي اؾز ثِ لحبػ ؾیبؾي ٍ اخشوبػي ًیع ًشبيح ًبگَاضي زاقشِ ثبقس ايي ًشبيح هيسَاًس اظ
ًبضضبيشي اًسن هطزم سب ًبضضبيشي قسيس ٍ ًبآضاهیْبي اخشوبػي ضا زض ثطگیطز .هحشول سطيي اثطار ًبگَاض
ًبقي اظ سفبٍرّبي ػوسُ ثیي هٌبعك ػجبضسٌس اظ( :هٌفطزيبى ؾطٍؾشبًي.)20 :1386،
الف) ٍخَز سفبٍرّبي ػوسُ ٍالؼي زض اؾشبًساضزّبي ظًسگي هَخت ضًدف ٍ ًبضضبيشي افطاز هي
گطزز .ايي هكىل ػوسسب سَؾظ افطازي وِ ثِ لحبػ قغلي ٍ اؾشبًساضزّبي ظًسگي زض هضیمِ ّؿشٌس،
احؿبؼ هيقَز.
ة) ٍخَز ًطخ ّبي ثبالي ثیىبضي زض هٌبعك هحطٍم ًشبيح ظيبًجبض الشهبزي ٍ اخشوبػي ثِ ّوطاُ
زاضز .اگط زض چٌیي هٌبعمي ثسٍى اظ زؾز ضفشي فطنزّبي قغلي زض ؾبيط هٌبعك ثیىبضي وبّف يبثس،
ول خبهؼِ اظ هعايبي خبًجي آى ثْطُ هٌس ذَاٌّس قس.
ج) سفبٍر ّبي ػوسُ هَخت افعايف قسيس ّعيٌِّبي الشهبزي اظ عطيك افعايف سمبضبي افطاز ثطاي
ؾىًَز زض ثطذي هٌبعك ذبل هي گطزز.
ز)وبّف زازى سفبٍر ّبي ولي زض سمبضبي ًیطٍي وبض هَخت وبّف فكبضّبي سَضهي ذَاّس
قس.
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ثب سَخِ ثِ هَاضز فَق ثِ ًظط هيضؾس ّسف اؾبؾي ثطًبهِضيعي هٌغمِاي ،وبّف ًبثطاثطيّبي ثیي
هٌغمِاي اؾز .دیشط ّبل 1هؼشمس اؾز وِ هْوشطيي ّسف ؾیبؾز الشهبز ًبحیِاي ثِ هٌظَض وبّف
ًبثطاثطيّبي آى ،ايدبز اقشغبل اؾز وِ ثِ وبّف ثیىبضي ٍ هْبخطفطؾشي زض ًبحیِ ووه هيوٌس ٍ ضقس
ٍ سَؾؼِ آى ضا ثِ زًجبل ذَاّس زاقز (ّبل .)92 :1992،سَظيغ ًبػبزالًِ اهىبًبر ثبػث افعايف سَلیس زض
هٌبعمي هي قَز وِ اظ اهىبًبر ثیكشطي ثطذَضزاضًس ،ايي ذَز ثبػث وبّف ثیىبضي ٍ افعايف هْبخطر
ثِ ايي هٌبعك هيقَز .افعايف هْبخطر ثبػث ضقس خوؼیز ٍ زض ًشیدِ افعايف سَلیس ٍ افعايف قىبف
ثیي هٌغمِاي ذَاّس قس .دؽ ثِ ًظط هيضؾس سَظيغ ػبزالًِ اهىبًبر ،هبًغ ضقس ايي قىبف ذَاّس قس
وِ ذَز هؿشلعم قٌبذز هٌبعك هَضز ًظط ٍ ضسجِ ثٌسي ايي هٌبعك اظ هٌظط سَؾؼِ الشهبزي هيثبقس.
زض ايي لؿوز چٌس ًظطيِ ػوسُ الشهبزي زض ظهیٌِ ضقس ٍ سَؾؼِ الشهبزي ٍ ثطًبهِضيعي هٌغمِ اي
سَضیح زازُ هيقَز:
الفً -ظطيِ هىبى هطوعي
ّسف انلي ًظطيِ هىبى هطوعي قطح ٍ سجییي ؾبظهبى فضبيي ؾىًَشگبُّب ٍ حَظُ ًفَش
آًْبؾز(فطيس .)525 :1368،زض ؾبل  1944آگَؾز لَـ سغییطاسي زض ايي ًظطيِ ايدبز وطز ٍ سَخِ ثیكشط
ذَز ضا هؼغَف ثِ سَلیس الشهبزي ٍ سرههي ًوَز وِ ثِ ًظبم ؾلؿلِ هطاست قْطي هؼطٍف قسُ اؾز.
اظ ًظط ٍي ،سَؾؼِ هىبى ّبي هطوعي ،العاهب ؾلؿلِ هطاسجي ًیؿز ثلىِ آًچِ اسفبق هيافشس ايدبز ًَػي
سؼبزل فضبيي اؾز.
زض هدوَع ًظبم ؾلؿلِ هطاست قْطي آگَؾز لَـ وِ هٌشح اظ ًظطيِ هىبى هطوعي اؾز ،هؼوَالً
ضاثغِ هؿشمین ثیي سؼساز ٍ سٌَع فؼبلیزّب ٍ خوؼیز قْط ضا ًكبى هيزّس .ثٌبثطايي ،هيسَاى گفز
قْطّبيي وِ زض عجمبر ثبالسط لطاض زاضز ،خوؼیز ثیكشطي ّن زاضز .زض ايي نَضر قْطي وِ زض عجمِ
اٍل لطاض گطفشِ ،وَچىشطيي اًساظُ قْط زض ًظبم ؾلؿلِ هطاست قْطي اؾز ٍ قْطي وِ زض عجمِ آذط
لطاض گطفشِ ،زاضاي ثعضگشطيي اًساظُ قْط زض آى ًظبم قْطي اؾز.اظ ذهَنیبر زيگط ؾلؿلِ هطاست
قْطي ثط اؾبؼ ًظطيِ هىبى هطوعي ايي اؾز وِ قْطّبي هطوعي (هشطازف ثب والىقْطّب زض سحمیك
حبضط) اظ خوؼیز ثبالسطي ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ايي خوؼیز ثب سؼساز ٍ سٌَع فؼبلیز ّب زض آى قْط ضاثغِ
هؿشمیوي زاضز ٍ ّط چِ اظ قْط هطوعي فبنلِ گطفشِ هيقَز اًساظُ قْط وَچىشط ٍ اظ خوؼیز ٍ سٌَع
فؼبلیز ّب وبؾشِ هيقَز.
ةً -ظطيِ لغت ضقس
1.Peter Hall
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ثِ عَض ولي هيسَاى زيسگبُ ّبي سَؾؼِ ضا ثِ زٍ گطٍُ اؾبؾي"ًظطيِ ضقس هشَاظىً" ٍ "1ظطيِ ضقس
ًبهشَاظى "2سمؿین ًوَز .زض زيسگبُ اٍل ثطاي زؾشیبثي ثِ سَؾؼِ الشهبزي ،الظم اؾز وِ ؾطهبيِ گصاضي
زض سوبهي فؼبلیزّبي الشهبزي ٍ ثرفّبي هرشلف سَلیسي آغبظ قَز سب ثرفّبي الشهبز ثشَاًٌس ثِ
حوبيز اظ يىسيگط ثذطزاظًس .ضٍظًكشبيي ضٍزىًَ ،3ضوؽً ،4لؿَى ،5لَيیؽ ٍ 6زيگطاى اظ هسافؼبى ايي
ًظطيِ هيثبقٌس .اظ آًدب وِ ايي ًظطيِ لبزض ثِ حل هؿبئلي چَى ووجَز ؾطهبيِ (ذهَنب زض وكَضّبي زض
حبل سَؾؼِ) ٍ وویبثي هٌبثغ ًیؿز ،سَؾظ عطفساضاى "ًظطيِ ضقس ًبهشَاظى" قسيسا هَضز اًشمبز لطاض گطفشِ
اؾز .دطٍّ ،7یطقوي ،8ؾیٌگط ،9ویٌسلجطگط ،10اؾشطيشي ،11ضٍؾشَ ٍ 12زيگطاى اظ دیطٍاى ًظطيِ ضقس ًبهشَاظى
ًبهشَاظى ّؿشٌس .اظ هؼطٍف سطيي ضاّجطزّبي ايي ًظطيِ ،ضاّجطز "لغت ضقس "13اؾز(حىیوي:1371،
.)215
ًظطيِ لغت ضقس دَيب ثط زٍ اثط ،يىي "اثطار سوطوع " ٍ زيگطي "اثطار درف " اؾشَاض اؾز،
14

15

ثسيي نَضر وِ ،ضقس ّن ظهبى زض ّوِ خب اسفبق ًويافشس ثلىِ زض ًمبط يب لغت ّبي سَؾؼِ اي اسفبق هي
افشس وِ اظ لسضر خبشثِ ثباليي ثطذَضزاضًس (اثط سوطوع) .ايي ًمبط ،سَؾؼِ ضا زض وبًبلْبيي درف هيوٌٌس
وِ ول الشهبز ضا سحز سبثیط لطاض هيزّس(اثط درف) .سدطثیبر حبنل اظ اخطاي ؾیبؾزّبي لغت ضقس
زض اهط سَؾؼِ زض ثطذي وكَضّب ًكبىزٌّسُ ايي ٍالؼیز اؾز وِ سبثیطار خبًجي لغتّبي ضقس زض سَؾؼِ
هٌغمِ اي ثب سَفیك ّوطاُ ًجَزُ اؾز ٍ ًشَاًؿشِ سَؾؼِ ّوِ خبًجِ ٍ يىذبضچِ هٌغمِ اي ضا فطاّن آٍضزُ ٍ
زض اغلت هَاضز سبثیطار هٌفي ٍ ظيبًجبضي زض دي زاقشِ اؾز ،ثسييؾبى وِ ًبثطاثطيّبي ثیي هطوع ٍ
دیطاهَى افعايف يبفشِ اؾز .سبثیطار هٌفي ايي ًظطيِ ثبػث قس وِ زض ؾبل  1975هیالزي ًظطيِ قْطّبي
ظايب ٍ قْطّبي اًگلي هغطح گطزز .زض ايي ًظطيِ قْطّبي ظايب ثِ قْطّبيي گفشِ هي قَز وِ اثطار هفیس
ثط حَظُ ًفَش زاضًس ٍ قْطّبي اًگلي قْطّبيي ّؿشٌس وِ ثبػث لْمطايي حَظُ ّبي دیطاهًَي ذَز
هيقًَس(قىَضايي.)313 :1373،
1Balanced Growth Theory
2Unbalanced Growth Theory
3 Rosenstein Rodan
4 Nurkse
5 Nelson
6 Lewis
7 Francios Perroux
8 Hirschman
9 Singer
10 Kindleberger
11 Streeten
12 Restow
13 Growth Pole
14 Polarisation Effects
15 Speread Effects
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زض هدوَع هي سَاى ًشیدِ گطفز وِ اؾشطاسػي لغت ضقس ظهبًي هَفمیزآهیع ذَاّس ثَز وِ ثب
دسيسُ اًشكبض آثبض ٍ ًشبيح سَؾؼِ زض گؿشطُ فضبيي ٍ خغطافیبيي ّوطاُ ثَزُ ثبقسّ .وچٌیي اٍلَيزّبي
اخطاي ثطًبهِّب ٍ اًشكبض ًشبيح سَؾؼِيبفشگي آى ثبيؿشي زلیمب هٌغجك ثط ػسالز سَظيغ هٌغمِاي ثط اؾبؼ
هؼیبضّبي ًیبظ ،ضطيت فعايٌسگي ثیي هٌغمِاي ٍ اؾشحمبق ديضيعي قسُ ثبقس (هٌفطزيبى ؾطٍؾشبًي:1386،
.)33
حً -ظطيِ هطوع-دیطاهَى
ايي ًظطيِ اٍلیي ثبض اظ عطف الشهبززاى ثطخؿشِ ،هبًٌس فطيسهي هغطح قسٍ .ي وكَضّب ضا ثِ زٍ
گطٍُ هطوع ٍ دیطاهَى سمؿین هيوٌس .وكَضّبي هطوع ،وبًَى لسضر ٍ دیكطفز الشهبزي ّؿشٌس ٍ
دیطاهَى ثِ ػٌَاى ٍاثؿشِ ثِ وبًَى لسضر هيثبقس .ضائَل دطيجف ثط اؾبؼ ايي هفَْم ،وكَضّبي نٌؼشي ضا
ثِ ػٌَاى هطوع ٍ وكَضّبي غیطنٌؼشي ضا دیطاهَى هيًبهس .هسل هطوع-دیطاهَى زض ؾغح هلي ،هٌغمِ اي ٍ
هحلي ًیع ثؿظ زازُ هيقَز(فطيسهي.)52 :1373،
ثِ ًظط فطيسهيً ،ظبم ّبي هطوع-دیطاهًَي زض ّط ؾغحي اظ يه هٌغمِ قْطي گطفشِ سب ؾغح هلي ٍ
يب خْبًي دسيس هي آيٌسٍ .ي هؼشمس اؾز وِ هٌغمِ ّؿشِ اي ثط اثط افعايف سٌكْبي ؾیبؾي ٍ اخشوبػي ثیي
هٌبعك هطوعي ٍ دیطاهَى ثطخؿشِ ٍ هكَْز هيقًَس .چٌیي حبلشي هَخت دیسايف ًمبط هطوعي خسيس زض
هٌبعك دیطاهًَي هيقًَس وِ ضفشِضفشِ ثركْبي ٍؾیؼشط دیطاهًَي ضا ثِ چٌس هٌغمِ ّؿشِاي هجسل هي-
ؾبظز(اؾوبػیل ظازُ.)28 :1383،
ايٌه ثب سَخِ ثِ ايٌىِ سَؾؼِ ًبحیِاي يىي اظ هجبحثي اؾز وِ عي چٌس زِّ اذیط سَخِ ثطًبهِ
ضيعاى ،ذهَنب ثطًبهِضيعاى ًبحیِاي ضا ثِ ذَز خلت وطزُ اؾز ،ثطضؾي قبذمّبي ػوسُ الشهبزي،
اخشوبػي ،ثْساقشي ٍ غیطُ زض ؾغَح هرشلف ،ذهَنب ًبحیِاي ّن هؼیبضي هٌبؾت زض خْز سؼییي
خبيگبُ ًَاحي اؾز ٍ ّن ًیبظهٌس اػوبل هالحظبر ذبل زض ؾغح ًبحیِاي ٍ سؼییي قطايظ ؾبظگبضي ٍ
اًغجبق هلي ٍ ًبحیِ اي اؾز (حىوز ًیب ٍ هَؾَي.)102 :1383 ،
لصا ثب سَخِ ثِ ايي وِ ّسف ولي سَؾؼِ ،ضقس ٍ سؼبلي ّوِ خبًجِي خَاهغ اًؿبًي اؾز
(آؾبيف ،)17:1375،اظ ايي ضٍ زض فطايٌس ثطًبهِ ضيعي ثطاي زؾشیبثي ثِ سَؾؼِ ٍ لطاض گطفشي زض هؿیط آى،
قٌبذز ٍ زضن قطايظ ٍ همشضیبر خَاهغ اًؿبًي ٍ ًیبظّبي آًبى زض اثؼبز هرشلف اظ خولِ الساهبر
ضطٍضي زضايي ظهیٌِ اؾز (ظيبضي .)21:1378،آًچِ هؿلن اؾز ايي ضطٍضر زض ّوِخب ٍ ثِ عَض يىؿبى
هغطح ًويقَز ٍ اهىبًبر ٍ هٌبثغ ًیع زض ّوِ خب يىؿبى ًیؿز (ضضَاًي.)51:1383 ،
 -2-2-1هغبلؼبر سدطثي:
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دؽ اظ هطٍضي ثط ازثیبر هَضَع ٍ سحلیل خبيگبُ هجبحث سَؾؼِ هٌغمِ اي زض ازثیبر الشهبزي ،زض
ازاهِ ثِ هطٍض ثطذي دػٍّفّبي زاذلي ٍ ذبضخي نَضر گطفشِ زض ايي حیغِ دطزاذشِ ذَاّس قس.
هغبلؼبر زاذلي
خجبضي ( )1379زض ضؾبلِ ذَز ثب ػٌَاى "ضسجِ ثٌسي نٌبيغ ايطاى ثطاؾبؼ قبذمّبي هٌشرت الشهبزي اظ
ضٍـ  "AHPثِ زؾشِ ثٌسي نٌبيغ ايطاى ثب سَخِ ثِ 9قبذم هْن الشهبزي (اضظـ افعٍزُ ،اضظـ سَلیس،
هیعاى اقشغبل ايدبز قسُ  ،هیعاى نبزضار ،هیعاى ٍاضزار  ،هیعاى اضظ خصة قسُ ّ ،عيٌِ سَلیس  ،اضظـ
افعٍزُ ٍالؼي ٍ اضظـ افعٍزُ ؾطهبيِ گصاضي) دطزاذشِ اؾزً .شبيح سحلیل ضٍـ  AHPضسجِ ّبي اٍل،
زٍم ٍ ؾَم ضا ثِ سطسیت ثِ سَلیس هَاز قیویبيي اؾبؾي ،سَلیس هحهَالر اٍلیِ آّي ٍ فَالز ٍ هحهَالر
فلعي ؾبذشوبًي اذشهبل هيزٌّس .سَلیس ػول آٍضي گَقز ٍ هبّي  ،سَلیس دوخ ٍ ووذطؾَض ٍ
قیطؾَدبح ،سَلیس ضٍغي ٍ چطثي حیَاًي ضسجِ ّبي آذط ضا ثِ ذَز اذشهبل زازُاًس.
هظبّطي ًیب ( )1384وَقیسُ اؾز سب عي ؾبل ّبي  1373-1383هٌبعك هرشلف قْط انفْبى ضا اظ حیث
قبذم ّبي هرشلف فطٌّگي ،آهَظقي ،زضهبًي ،ظيؿز هحیغي ٍ ٍضظقي هَضز ثطضؾي لطاض زّس .ثسيي
هٌظَض زضخِ سَؾؼِ يبفشگي هٌبعك قْط انفْبى اظ حیث قبذم ّبي هصوَض ثِ ووه ضٍـ سبوؿًََهي
هحبؾجِ گكشِ وِ ًشبيح حبوي اظ آى اؾز وِ سوطوع اهىبًبر زض زٍ هٌغمِ ً 3ٍ1ؿجز ثِ ؾبيط هٌبعك قْط
انفْبى ثیكشط اؾز .لصا لعٍم هٌغمِ ثٌسي نحیح ثیي ؾبظهبىّب ،ثبالذم قْطزاضي ثطاي اضائِ ّط چِ ثْشط
ذسهبر الظم ثِ ًظط هيضؾس.
ظيبضي ،ظًدیطچي ٍ ؾطخ ووبل ( )1389زض هغبلؼِاي سحز ػٌَاى "ثطضؾي ٍ ضسجِثٌسي زضخِ سَؾؼِ
يبفشگي قْطؾشبىّبي اؾشبى ذطاؾبى ضضَي" ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ سبدؿیؽ ( ٍ )TOPSISزض  9فهل
(آهَظقي ،ظيطثٌبيي ،وكبٍضظي ،الشهبزي ،ضٍؾشبيي ،فطٌّگي،ثْساقشي ،خوؼیشي ٍ هؿىي) ثِ زؾشِ ثٌسي
قْطؾشبى ّبي اؾشبى ذطاؾبى ضضَي دطزاذشِ اًسً .شبيح ايي هغبلؼِ ًكبى هي زّس وِ زض هدوَع 19
قْطؾشبى ،قْطّبي هكْس ،گٌبثبز ٍ ثطزؾىي ضسجِ ّبي اٍل سب ؾَم ٍ قْطؾشبى ّبي سبيجبز ،چٌبضاى ٍ ذلیل
آثبز ضسجِ ّبي  17سب  19ضا ثِ ذَز اذشهبل زازُاًس.
ؾلغبىدٌبُ ،فبضٍلي ٍ گالثي ( )1389زض همبلِ ذَز سحز ػٌَاى "ثِ وبضگیطي ٍ همبيؿِ سىٌیهّبي
سهوینگیطي چٌس قبذهِ زض ضسجِثٌسي وكَضّب ثط هجٌبي هیعاى سَؾؼِاًؿبًي" ثِ زؾشِثٌسي وكَضّب ثب
سَخِ ثِ قبذم سَؾؼِ اًؿبًي ( )HDIدطزاذشِاًس .آىّب زض ايي هؿیط اظ چٌس ضٍـ ؾَز ثطزُاًس وِ ًشبيح
ضٍـ سبوؿًََهي ًكبى اظ ضسجِ ً ٍ 90شبيح ضٍـ سلفیميً TOPSIS ٍ AHPكبى اظ ضسجِ  92وكَض ايطاى زض
هیبى زيگط وكَضّب زاضز.
هغبلؼبر ذبضخي:
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ثبسیب ٍ ضاي )2004( 1زض همبلِاي ثب ًبم "اضظيبثي ؾغح سَؾؼِ الشهبزي ٍ اخشوبػي زض هٌبعك وَچه" ثب
اؾشفبزُ اظ  23قبذم ثِ ووه ضٍـّبي سحلیل ػبهلي ٍ سبوؿًََهي ػسزي ثِ سؼییي ؾغح سَؾؼِ 380
ثلَن زض 32هٌغمِ اظ ٌّس دطزاذشِاًسً .شبيح ايي دػٍّف ًكبى هيزّس وِ ًبثطاثطي هٌغمِاي افعايف يبفشِ
اؾز .ثِ عَضي وِ  43ثلَن سَؾؼِيبفشِ 187 ،ثلَن ًؿجشب سَؾؼِ يبفشِ 118 ،ثلَن ووشط سَؾؼِيبفشِ ٍ
 32ثلَن سَؾؼِ ًیبفشِ قٌبذشِ قسُ اًس.
ثَظثَضا سبًؿي )2007(2زض هغبلؼِ ذَيف سحز ػٌَاى "اٍلَيزثٌسي قابذمّابي اًاساظُگیاطي ؾاطهبيِ
اًؿبًي ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ  "AHPؾؼي ًوَزُ هْوشطيي قابذم ّابيي واِ زض افاعايف ؾاطهبيِاًؿابًي زض
قطوزّبي سطویِ اي ًمف زاضًس ضا ثب ووه فطايٌس ؾلؿالِ هطاسجاي  AHPضسجاِثٌاسي ًوبياس .هغبلؼاِ ٍي
ًكبى هيزّس وِ ػَاهل ايدبز ٍ گؿشطـ زاًف ،هْبضر وبضهٌساى ،سؿْین زاًف ٍ ًاطخ هَفمیاز ثطًبهاِ
ّبي آهَظقي ثِ سطسیت ثیكشطيي ؾْن ضا زض افعايف ؾطهبيِاًؿبًي زاقشِ اؾز.
ضيىبضزٍ ٍيبًب )2010(3زض همبلِ ذَز سحز ػٌَاى " اًشربة ٍ اٍلَيزثٌسي دطٍغُ ّب ثب اؾشفبزُ اظ فطايٌس
سحلیل ؾلؿلِهطاسجي " AHPؾؼي ًوَزُ اظ ثیي قف عطح هَخَز (افششبح يه زفشط زض چیي ،ايدبز يه
ثبظاض هحلي ،سَؾؼِ يه هحهَل خسيس ثطاي ثبظاضّبيخْبًي ،اًشمبل ثِ يه زفشط خسيس ،ثطٍىؾذبضي
ظيطؾبذشْبي فٌبٍضي اعالػبر ٍ ايدبز يه ًطمافعاض  )ERPثْشطيي عطح ضا اًشربة ٍ ايي عطح ّب ضا ثب
سَخِ ثِ  4هؼیبض ٍ  12ظيط هؼیبض اٍلَيزثٌسي ًوبيسٍ .ي دؽ اظ اًدبم سحمیك ذَز ثِ قطوز هَضز هغبلؼِ
دیكٌْبز ًوَز وِ عطح سَؾؼِ يه هحهَل خسيس ثطاي ثبظاضّبي خْبًي اظ زضخِ اٍلَيز ثبالسط ٍ ايدبز
يه ًطم افعاض  ERPاظ ووشطيي زضخِ اٍلَيز ثطذَضزاض اؾز.
.
 -2زازُّب ٍ ضٍـ سحلیل:
ا نغالح والى قْط زض ازثیبر ضايح قْطي زض ايطاى هؼبزل انغالح هشطٍدَلیؽ سطویجي اظ زٍ ٍاغُ Metr

(هبزض ) ٍ  ( Polisقْط ) يب ثِ ػجبضسي هبزض قْط اؾز .هٌظَض اظ آى هدوَػِ اي ؾىًَشي اؾز زاضاي
حسالل يه هیلیَى ًفط خوؼیزٍ ،اخس هطوعيشي الشهبزي  -ؾیبؾي وِ زض همیبؼ ًبحیِاي يب هلي اظ
هَلؼیشي هطوعي ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ّوعهبى زض خبيگبُ ًرؿز وٌشطل الشهبزي ًبحیِ دیطاهًَي ذَز ثب
خوؼیز سمطيجي  5هیلیَى ًفط لطاض زاقشِ ثبقس  .سطویت ثیف اظ يه هطوع هبزض قْطي ثب حَهِّب ٍ
1Bhatia & Rai
2Bozbura Tunce
3Ricardo Viana
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قْطنّبي هشؼسز اعطاف آًْب زض يه ًبحیِ ٍؾیغ ثب خوؼیشي زض حسٍز زُ هیلیَى ًفط يب ثیكشط  ،يه
ًبحیِ والىقْطي ضا سكىیل هيزّس .هگب ؾیشي يب قْط هیلیًَي انغالح زيگطي اؾز وِ سطویجي اظ زٍ
ٍاغُ  ( Megaهیلیَى ) ٍ  ( cityقْط) اؾز .زض ايطاى ثب سَخِ ثِ سؼطيف قَضاي ػبلي قْطؾبظي وكَض
سٌْب ّكزقْط سْطاى ،هكْس ،قیطاظ ،انفْبى ،سجطيع ،اَّاظ ،لن ٍ وطج خوؼیز ثبالي يه هیلیَى زاقشِ ٍ
سحز ػٌَاى والىقْط قٌبذشِ هيقًَس .الجشِ ثطذي سؼبضيف خسيس ،قْطّبي ثبالي ّ 500عاض ًفط ضا والى
قْط هيزاًٌس وِ ثب ايي سؼطيف  16قْط زض ايطاى خعء والى قْطّب هيثبقٌس .اهب زض ايي دػٍّف سؼطيف
اٍل اًشربة ٍ ّكز قْط ايطاى هَضز ثطضؾي لطاض ذَاٌّس گطفز .الجشِ ثِ ػٌَاى هثبل چَى ايي قْطّب زض
ضٍـ سحلیل ؾلؿلِهطاسجي ثب سَخِ ثِ  25ظيطهؼیبض همبيؿِ زٍ ثِ زٍ هيقًَس زض نَضر اًشربة  16قْط
ثبيس  3000 ;25 *0.5 *15*16همبيؿِ ظٍخي ،سٌْب زض يه ضٍـ اًدبم گیطز .لصا زض ايي دػٍّف ؾؼي
قسُ ّكز والى قْط ايطاى ثب سَخِ ثِ  25هؼیبض ٍ قبذم سَؾؼِ ثب يىسيگط همبيؿِ ٍ ضسجِثٌسي قًَس.
ثطاي ايي اهط اظ فطآيٌس سحلیل ؾلؿلِهطاسجي ( ٍ )AHPضٍـ سبوؿًََهي ػسزي ووه گطفشِ قسُ اؾز.
يىي اظ هْوشطيي هؼبيت ضٍـ سحلیل ؾلؿلِهطاسجي ،زذبلز لضبٍر قرهي زض همبيؿِّب ٍ يىي اظ
هْوشطيي هؼبيت ضٍـ سبوؿًََهي ػسم ٍظى زّي هؼیبضّب ٍ يىؿبى زاًؿشي قبذمّب هيثبقس .اظ ايي ضٍ
زض ايي همبلِ ؾؼي قسُ ثطاي اٍلیي ثبض اظ ّط زٍ ضٍـ اؾشفبزُ قَز .ثٌبثطايي ّوبىعَض وِ دیكشط گفشِ قس،
ايي دػٍّف ؾؼي زض ضسجِثٌسي ؾغح سَؾؼِيبفشگي ّكز والىقْط ايطاى ثب سَخِ ثِ دٌح قبذم
هيًوبيس .لصا للوطٍ خغطافیبيي هغبلؼِ حبضطّ ،كز والىقْط سْطاى ،هكْس ،قیطاظ ،انفْبى ،سجطيع،
اَّاظ ،لن ٍ وطج ضا زض ثط هيگیطز .ايي والىقْطّب ثب سَخِ ثِ  5قبذم وِ ثِ  25هؼیبض سمؿین قسُاًس
ضسجِثٌسي ذَاٌّس قس .آهبضّبي هطثَط ثِ قبذم ّب ٍ هؼیبضّبي شوط قسُّ ،وگي اظ هطوع آهبض ايطاى ٍ
گعاضـ ّبي هطثَط ثِ ؾطقوبضي ًفَؼ ٍ هؿىي اؾشرطاج قسُاًس.
زض ايي دػٍّف ًیع خْز ضسجِ ثٌسي ّكز والىقْط وكَض ؾؼي قسُ قبذمّبي هَضز ًظط ،ثب اؾشٌبز ثِ
سؼبضيف سَؾؼِ ٍ ثِ ٍيػُ ثطضؾي زيگط هغبلؼبردػٍّكي ،اًشربة گطزًس .زض ّویي ضاؾشب ،قبذمّبي
ثىبض ضفشِ زض ايي دػٍّف ثِ دٌح زؾشِ ،قبذمّبي الشهبزي ،قبذمّبي فطٌّگي ٍ آهَظقي،
قبذمّبي هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي ،قبذمّبي ثْساقشي ٍ زضهبًي ٍ قبذمّبي سدْیعار قْطي عجمِ
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ثٌسي قسُاًس .خْز زؾشیبثي ثِ ّسف هَضز ًظط ،زض دػٍّف حبضط اظ زٍ ضٍـ سبوؿًََهي ػسزي ٍ
فطآيٌس سحلیل ؾلؿلِ هطاسجي اؾشفبزُ قسُ اؾز ،لصا زض ازاهِ ثِ هؼطفي زٍ ضٍـ فَق دطزاذشِ ذَاّس قس.
الف -فرآیىد تحلیل سلسلٍ مراتبی
سىٌیه  AHPيىي اظ ثْشطيي ٍ زلیكسطيي ضٍـّبي ضسجِثٌسي ٍ سهوینگیطي ثط اؾبؼ چٌسيي
قبذم اؾز .ايي ضٍـ سب حسٍز ظيبزي ّوبًٌس هغع يه اًؿبى وبض هيوٌس .اظ ٍيػگيّبي خبلت ايي
ضٍـ ايي اؾز وِ ايي اهىبى ضا ثِ سهوین گیطًسُ هيزّس سب ٍي ثشَاًس لضبٍرّبي قرهي ٍ سدطثیبر
ذَيف ضا ػالٍُ ثط اّساف هؿئلِ زض فطآيٌس حل هؿئلِ سهوینگیطي زذبلز زّس .اظ ؾَي زيگط ايي
ضٍـ ثِ گًَِ اي عطاحي قسُ اؾز وِ ثِ ٍؾیلِ آى هيسَاى هؿبئل ثعضي ٍ دیچیسُ ضا ثِ هؿبئل وَچه
سط سمؿین وطزُ ٍ اهىبى ؾبزُسط وطزى هؿئلِ ضا فطاّن هيآٍضز .زض حمیمز ؾبذشبض ؾلؿلِ هطاسجي هٌغجك ثط
سفىط هٌغمي زاضز .اظ زيگط هعايبي ايي ضٍـ وِ ؾجت اًشربة آى قسُ اؾز ،قبهل هَاضز ظيط اؾز:
اهىبى فطهَلِ وطزى هؿبلِ ٍ سدسيسًظط زض آى ضا هيزّس ،گعيٌِ ّب هرشلف ضا زض ًظط هيگیطز ،هؼیبضّبي
هرشلف ضا زض ًظط هيگیطز ،هؼیبضّبي ووي ٍ ویفي ضا زض سهوینگیطي زذبلز هيزّسً ،ظطار افطاز
هرشلف ضا زض هَضز گعيٌِّب ٍ هؼیبضّب لحبػ هيوٌس (ػلَهي.)1389،
ثىبضگیطي ضٍـ سحلیل ؾلؿلِ هطاسجي هؿشلعم چْبض لسم ػوسُ ظيط هيثبقس:
 )1هسل ؾبظي :هطحلِ اٍل ؾبذز يه هسل وِ ّسف انلي ،هؼیبضّب ،ظيطهؼیبضّاب ٍ گعيٌاِ ّاب ضا زض ثاط
ثگیطز.
 )2لضبٍر سطخیحي (همبيؿِ ّبي ظٍخي)  :ثؼس اظ عطاحي ؾلؿلِ هطاست هؿابلِ سهاوین ،سهاوینگیطًاسُ
هي ثبيؿز هدوَػِ هبسطيؿْبيي وِ ثِ عاَض ػاسزي اّویاز ياب اضخحیاز ًؿاجي قابذمّاب ضا ًؿاجز ثاِ
يىسيگط ٍ ّط گعيٌِ سهوین ضا ثب سَخِ ثِ قبذمّب ًؿجز ثِ ؾبيط گعيٌِّب اًساظُگیطي هايًوبياس ،ايدابز
وٌس .ايي وبض ثب اًدبم همبيؿبر زٍ ثِ زٍ ثیي ػٌبنط سهوین (همبيؿِ ظٍخي) ٍ اظ عطيك سرهیم اهشیبظار
ػسزي وِ ًكبى زٌّسُ اضخحیز يب اّویز ثیي زٍ ػٌهط سهوین اؾز ،نَضر هيگیطز.
 )3هحبؾجِ ٍظىّبي ًؿجي  :لسم ثؼسي زض فطآيٌس سحلیل ؾلؿلِ هطاسجي اًدبم هحبؾاجبر الظم ثاطاي سؼیایي
اٍلَيز ّط يه اظ ػٌبنط سهوین ثب اؾشفبزُ اظ اعالػبر هبسطيؽّبي همبيؿِ ّبي ظٍخاي اؾاز .ذالناِ
ػولیبر ضيبضي زض ايي هطحلِ ثِ نَضر ظيط اؾز .هدوَع اػساز ّط ؾشَى اظ هبسطيؽ همبيؿابر ظٍخاي
ضا هحبؾجِ وطزُ ،ؾذؽ ّط ػٌهط ؾشَى ضا ثط هدوَع اػساز آى ؾشَى سمؿین هايوٌاین .هابسطيؽ خسياسي
وِ ثسيي نَضر ثِ زؾز هيآيس« ،هبسطيؽ همبيؿِ ّبي ًطهبل قسُ» ًبهیسُ هيقاَز .هیابًگیي اػاساز ّاط
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ؾغط اظ هبسطيؽ همبيؿبر ًطهابل قاسُ ضا هحبؾاجِ هاي وٌاین .اياي هیابًگیي ٍظى ًؿاجي ػٌبناط سهاوین ثاب
ؾغطّبي هبسطيؽ ضا اضائِ هيوٌس.
 )4ازغبم ٍظىّبي ًؿجي  :ثاِ هٌظاَض ضسجاِثٌاسي گعيٌاِّابي سهاوین ،زض اياي هطحلاِ ثبيؿاشي ٍظى ًؿاجي
ّطػٌهط ضا زض ٍظى ػٌبنط ثبالسط ضطة وطز سب ٍظى ًْبيي آى ثسؾز آيس .ثب اًدابم اياي هطحلاِ ثاطاي ّاط
گعيٌِ ،همساض ٍظى ًْبيي ثِ زؾز هيآيس.
ب -تاکسًوًمی عددی:
ثغَض ولي آًبلیع سبوؿًََهي ػسزي يه ضٍـ ػبلي زضخِثٌسي  ،عجمِثٌسي ٍ همبيؿِ فؼبلیزّبي
هرشلف ثب سَخِ ثِ زضخِ ثْطُهٌسي ٍ ثطذَضزاضي آى فؼبلیزّب اظ قبذمّبي هَضز ثطضؾي هيثبقس ٍ اظ
سَاًبيي ّبي ػوسُ ايي ضٍـ آى اؾز وِ لبزض اؾز سب ايٌىِ زٍ ػول ضا زض وٌبض ّن اًدبم زّس  :يىي
ايٌىِ هدوَػِ هَضز ثطضؾي ضا ثط اؾبؼ قبذمّبي اضائِ قسُ ثِ ظيط هدوَػِّبي ّوگي سمؿین وٌس ٍ
زيگط آًىِ ػٌبنط ٍ اػضبء ّط ظيط هدوَػِ ّوگي ضا زضخِثٌسي وٌس .ايي ضٍـ ّوچٌیي ثِ ػٌَاى هسلي
قٌبذشِ قسُ زض ثطًبهِ ضيعي ّبي هٌغمِاي هغطح ثَزُ وِ زاضاي وبضثطزّبي گؿشطزُ ٍ هشٌَع هيثبقس.
اظ خولِ هحسٍزيزّبي ضٍـ آًبلیع سبوؿًََهي ػسزي ايي اؾز وِ زض ايي ضٍـ ًَع اعالػبسي وِ
ثبيؿشي سؼییي گطزًس ٍاثؿشگي ثؿیبض ظيبزي ثِ ّسف اًدبم هغبلؼِ زاضًس ٍ ضوي ايٌىِ سؼساز ايي اعالػبر
ًیع سبثیط ثِ ؾعايي ثط ویفیز زضخِثٌسي هيگصاضز ،ثِ گًَِاي وِ ّط چِ سؼساز ايي اعالػبر ثیكشط ثبقس ٍ
يب اييوِ ّط چٌس هَضَع ايي اعالػبر ثیكشط سَخیِ وٌٌسُ ّسف ثبقس  ،زضخِثٌسي زلیكسط ٍ ػبزالًِسط
ذَاّس ثَز .اظ عطفي زيگط ضٍـ سحلیل سبوؿًََهي ػسزي ثِ سوبهي قبذمّب ثب اّویز يىؿبى هي
ًگطز ٍ فبلس ٍظىزّي ثِ قبذم ّب زض زضٍى هسل اؾز وِ چٌبًچِ سوبيل زاقشِ ثبقین سب ثِ ثطذي اظ
قبذمّب ٍظى ٍ اّویز ثیكشطي زازُ قَز زضآى نَضر زازُّبي هطثَط ثِ آى قبذم ضا ثبيس ثب ٍظى
ثیكشط ٍ اظ اثشساي وبض ٍاضز هسل وٌین.
سىٌیه هَضز ثحث زاضاي چٌسيي هطحلِ ػولیبسي اؾز:
هطحلِ اٍل :سكىیل هبسطيؽ زازُّب .هطحلِ زٍم :سكىیل هبسطيؽ اؾشبًساضز .هطحلِ ؾَم :سكىیل هبسطيؽ
فَانل .هطحلِ چْبضم :سؼییي وَسبُسطيي فَانل ّط ػٌهط .هطحلِ دٌدن :ضسجِثٌسي فؼبلیزّبي ّوگي.
هطحلِ قكن :هحبؾجِ زضخِ ثطذَضزاضي فؼبلیزّبي ّوگي .خْز قٌبذز ثْشط ايي ضٍـ ،سوبهي هطاحل
زض يه ًوَزاض آٍضزُ قسُ اؾز:
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ًوَزاض  : 1هطاحل ضٍـ سبوؿًََهي

منبع :آسایش)701،،731( ،
 -4تجزیٍ تحلیل دادٌ َا:
خْز ضسجِثٌسي والىقْطّبي وكَض ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ سبوؿًََهي ،اثشسا هابسطيؽ همابزيط سكاىیل زازُ
هيقَز وِ زض ايي هَضز ّكز ؾغط ٍ  25ؾشَى زاضز .ؾاذؽ ّوایي هابسطيؽ ثاب وانواطزى اظ هیابًگیي ٍ
سمؿین ثط اًحطاف هؼیبض اؾشبًساضز هيقَز .ؾذؽ ثب سَخِ ثِ فطهَل شواط قاسُ زض ًواَزاض  ، 1فَانال ثایي
والىقْطّب هحبؾجِ هيقَز .زض ّط ؾغط وَسبُسطيي هماساض ،زض ؾاشَى آذاط ًَقاشِ ٍ همابزيط هیابًگیي ٍ
اًحطاف هؼیبض ايي ؾشَى هحبؾجِ هيگطزز وِ زض ايي هَضز هیابًگیي  ٍ 5.116اًحاطاف هؼیابض  0.786هاي-
ثبقس .ؾذؽ ثب سَخِ ثِ فطهَل هٌسضج زض ًواَزاض  ،1همابزيط) (D-) ٍ (D+هحبؾاجِ هیكاَز واِ ثاِ سطسیات
 3.544 ٍ 6.688هيثبقٌس .ؾذؽ همبزيط هَخَز زض ؾشَى فَق ،زض اياي هحاسٍزُ هاَضز ثطضؾاي لاطاض هاي
گیطز وِ همبزيط هطثَط ثِ ّیچواسام اظ ّكاز واالى قاْط ذابضج اظ حاس ثابال ٍ دابيیي ًجاَزُ لاصا سوابهي
والىقْطّب ّوگي ثَزُ ٍ ّیچ وسام حصف ًواي گطزًاس .ؾاذؽ زض هطحلاِ ثؼاس همابزيط ؾطهكاك سَؾاؼِ
هحبؾجِ هيگطزًس وِ زض خسٍل ظيط آٍضزُ قسُ اؾز:
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خسٍل قوبضُ  : 1همبزيط ؾطهكك سَؾؼِ
کالنشُر

Ci

انفْبى

2/268545

اَّاظ

11/7871

سجطيع

8/932308

سْطاى

5/544787

قیطاظ

11/20143

لن

10/48193

وطج

9/013765

هكْس

10/40923
هٌجغ :يبفشِ ّبي سحمیك

خسٍل قوبضُ  : 2همبزيط زضخِ سَؾؼِ
کالنشُر

Fi

انفْبى

0/615788

اَّاظ

0/877827

سجطيع

0/65522

سْطاى

0/41294

قیطاظ

0/83421

لن

0/780626

وطج

0/671287

هكْس

0/775212

هٌجغ :يبفشِ ّبي سحمیك
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الظم ثِ سَضیح اؾز وِ همبزيط زضخِ سَؾؼِ ،ثطاؾبؼ  C0واِ هماساض آى  13.42759هايثبقاس؛ هحبؾاجِ
قسُ اؾز.
سَخِ قَز وِ ّطچِ همساض  Fiووشط ٍ ثِ نفط ًعزيىشط ثبقاس واالى قاْط اظ ثطذاَضزاضي ثیكاشط ٍ سَؾاؼِ
ثبالسطي ثْطُهٌس اؾز ٍ ّط چِ ثِ يه ًعزيىشط ثبقس والىقْط ٍضؼیز ثسسطي زاضز .ثطاي همبيؿِ ثْشط هي
سَاى همساض فَق ضا اظ يه ون ًوَزُ ٍ ضسجِ والىقْطّب ضا ثْشط زيس وِ ًشبيح زض ًوَزاض ظياط آٍضزُ قاسُ
اؾز:

ًوَزاض  : 2ضسجِ ثٌسي والىقْطّبي وكَض ثب ووه ضٍـ سبوؿًََهي
هٌجغ :يبفشِ ّبي سحمیك

ثب سَخِ ثِ هحبؾجبر فَق ٍ ثب ووه اظ ضٍـ سبوؿًََهي والىقْطّبي سْاطاى ،انافْبى ،سجطياع ،واطج،
هكْس ،لن ،قیطاظ ٍ اَّاظ ثِ سطسیت زاضاي ثیكشطيي ؾغح سَؾؼِ هي ثبقٌس.
زض هطحلِ زٍم والىقْطّبي وكَض اظ لحبػ دٌح قبذم هصوَض ثب ووه فطآيٌس سحلیل ؾلؿلِهطاسجي
همبيؿِ قسُاًس وِ اثشسا ضسجِ ّط والىقْط ًؿجز ثِ دٌح قبذم هَضز ًظط آٍضزُ ذَاّس قس ٍ زض اًشْب ًیع
ثِ ضسجِثٌسي ًْبيي ّكز والىقْط دطزاذشِ ذَاّس قس .عجك ًشبيح همبيؿِ والىقْطّبيىكَض اظ لحبػ
قبذم ّبي الشهبزي قْطّبي سْطاى ٍ انفْبى اظ فبنلِاي هؼٌبزاض ثب زيگط قْطّب ثطذَضزاض هيثبقٌس.
ايي قبذم ثطاي قْط سْطاى همساض ( ٍ )0.201ثطاي قْط انفْبى هیعاى ( )0.174ضا ًكبى هيزّس .دؽ اظ
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آى قْط هكْس لطاض زاضز وِ قبذم هَضز ًظط آى همساض ( )0.148ضا ًكبى هيزّس .دؽ اظ ؾِ قْط فَق
ثِ سطسیت قْطّبي وطج ( ،)0.121قیطاظ ( ،)0.107سجطيع ( ،)0.101اَّاظ ( ٍ )0.081لن ( )0.067زض هىبى
ّبي ثؼسي لطاض گطفشِاًس (ًوَزاض قوبضُ  1دیَؾز).
ثب سَخِ ثِ ًشبيح هكبّسُ قسُ اظ لحبػ قبذمّبي فطٌّگي ٍ آهَظقي ،هكرم اؾز وِ قْط سْطاى ثب
قبذم ( )0.189اظ لحبػ قبذمّبي فطٌّگي ٍ آهَظقي فبنلِ چكنگیطي ثب ّفز والىقْط زيگط
زاقشِ ٍ اظ ايي لحبػ سَؾؼِ ثیكشطي يبفشِ اؾز .دؽ اظ سْطاى والىقْطّبي انفْبى ٍ وطج لطاض گطفشِ
اًس وِ قبذم هحبؾجِقسُ ثطاي ّط زٍ والى قْط همساض ( )0.142ضا ًكبى هيزّس .قْط هكْس ًیع ثب
قبذم ( )0.123ضسجِ چْبضم ضا اظ لحبػ قبذمّبي فطٌّگي ٍ آهَظقي ثِ ذَز اذشهبل زازُ اؾز.
دؽ اظ چْبض والى قْط فَق ،قْطّبي قیطاظ ( ،)0.108اَّاظ ( ،)0.104لن ( ٍ )0.099سجطيع ( )0.094لطاض
گطفشِاًس (ًوَزاض قوبضُ  2دیَؾز).
ًشبيح همبيؿِ والىقْطّبي وكَض ًؿجز ثِ قبذمّبي هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي ًیع ًكبىزٌّسُ ايي هَضَع
اؾز وِ قْط سْطاى ( )0.169زض ثیي زيگط والىقْطّبي هَضز ثطضؾي اظ خبيگبُ ثبالسطي ثطذَضزاض ثَزُ
ٍ دؽ اظ آى قْط وطج ( )0.150لطاض زاضز .والىقْط سجطيع ًیع ثب همساض قبذم ( )0.145زض ضزُ ؾَم ٍ
دؽ اظ آى قْطّبي انفْبى ( ٍ )0.130هكْس ( )0.126زض خبيگبُّبي ثؼسي لطاض زاضًسً .ؿجز ثِ
قبذمّبي هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي والىقْطّبي لن ( ،)0.121قیطاظ ( ٍ )0.087اَّاظ ( )0.072زض اًشْبي
ايي فْطؾز لطاض زاضًس ٍ ًؿجز ثِ زيگط والىقْطّبي هَضز ثطضؾي اظ خبيگبُ دبيیيسطي ثطذَضزاضًس
(ًوَزاض قوبضُ  3دیَؾز).
ّوچٌیي اظ ًشبيح همبيؿِ والىقْطّبي وكَض اظ لحبػ قبذمّبي ثْساقشي ٍ زضهبًي ،هكرم اؾز وِ
قْط سْطاى ( )0147خبيگبُ ثبالسطي ضا ثِ ذَز اذشهبل زازُ ٍ دؽ اظ آى والى قْط وطج ثب اًسوي
اذشالف ( )0.139زض ضزُ زٍم لطاض زاضز .دؽ اظ آى قْط سجطيع ٍ انفْبى ثب قبذم ّبي (ٍ )0.127
( )0.124زض خبيگبُ ّبي ثؼسي ثَزُ ٍ ؾذؽ زٍ والى قْط هكْس ٍ قیطاظ ثب قبذم ( )0.121زض ضزُ
ثؼسي لطاض زاضًس .زض هیبى ّكز والى قْط وكَض ،اظ لحبػ قبذم ّبيجْساقشي ٍ زضهبًي ،قْطّبي لن
( ٍ )0.118اَّاظ ( )0.103زض اًشْبي عجمِ ثٌسي لطاض زاضًس (ًوَزاض قوبضُ  4دیَؾز).
ًشبيح همبيؿِ والىقْطّبي وكَض اظ لحبػ قبذمّبي سدْیعار قْطي ًیع ًشبيح ًكبى هيزّس وِ قْط
سْطاى( )0.175اظ لحبػ قبذمّبي سدْیعار قْطي اظ ٍضؼیز ثْشطي ثطذَضزاض ثَزُ ٍ دؽ اظ آى قْط
سجطيع ( )0.156لطاض زاضز .دؽ اظ ايي زٍ قْط ًیع قْط هكْس ثب قبذم ( )0.142لطاض زاضز .قْطّبي وطج
( ٍ )0.128انفْبى (ً )0.116یع دؽ اظ ؾِ قْط فَق اظ ٍضؼیز ثْشطي ثطذَضزاضًس .زض اًشْبي ايي لیؿز
ًیع والىقْطّبي اَّاظ ( ،)0.104قیطاظ ( ٍ )0.096لن ( )0.082لطاض زاضًس (ًوَزاض قوبضُ  5دیَؾز).
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زض ضٍـ سحلیل ؾلؿلِهطاسجي ثبيؿشي قبذمّب ًیع زٍ ثِ زٍ ثب يىسيگط همبيؿِ ظٍخي قسُ ٍ ؾذؽ ًشبيح
ولي اؾشرطاج گطزز .زض ايي سحمیك خْز ثطضؾي ثْشط ايي هحبؾجبر زض زٍ حبلز اًدبم گطفشِاًس .زض
حبلز اٍل فطو قسُ وِ سوبهي دٌح قبذمالشهبزي ،فطٌّگي ٍ آهَظقي ،هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي،
ثْساقشي ٍ زضهبًي ٍ سدْیعارقْطي اظ ٍظى يىؿبًي ثطذَضزاض ثَزُ و اهميت هر کدام در امر سَؾؼِ
قْطي يىؿبى هي ثبقس وِ ثب سَخِ ثِ ايي فطو ٍ  25هؼیبض فَقً ،شبيح زض خسٍل قوبضُ  3آٍضزُ قسُ
اؾزّ .وبىعَض وِ اظ ًشبيح هٌسضج زض ايي خسٍل هكرم اؾز ،ضٍـ سحلیل ؾلؿلِهطاسجي (زض حبلز
ثطاثطي ٍظى قبذم ّب) حبوي اظ آى اؾز وِ والىقْطّبي سْطاى ،انفْبى ،وطج ،هكْس ،سجطيع ،قیطاظ،
لن ٍ اَّاظ ثِ سطسیت اظ ؾغح سَؾِ ثبالسطي ثطذَضزاض هي ثبقٌس.

خسٍل قوبضُ ً : 3شبيح ضٍـ سحلیل ؾلؿلِهطاسجي زض حبلز ثطاثطي ٍظى قبذمّب
والىقْط

همساض قبذم

ضسجِ

انفْبى

0/137225

1

اَّاظ

0/092706

2

سجطيع

0/124584

3

سْطاى

0/176407

4

قیطاظ

0/104053

5

لن

0/097479

6

وطج

0/135757

7

هكْس

0/131789

8

هٌجغ  :يبفشِّبي سحمیك
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ًوَزاضً : 3شبيح ضٍـ سحلیل ؾلؿلِهطاسجي زض حبلز ثطاثطي ٍظى قبذمّب
هٌجغ  :يبفشِّبي سحمیك
زض حبلز زٍم فطو قسُ وِ قبذمّبي شوط قسُ سبثیط هشفبٍسي زض اهط سَؾؼِ زاضًس .ثطاي ايي اهط فطو
قسُ قبذمّبي الشهبزي ،ثْساقشي ٍ زضهبًي ،فطٌّگي ٍ آهَظقي ،هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي ٍ ،سدْیعار
قْطي ثِ سطسیت اظ ٍظىّبي ثیكشطي زض اهط سَؾؼِ ثطذَضزاض هيثبقٌس وِ ثب سَخِ ثِ فطو فَق ٍ 25
هؼیبض هَخَزً ،شبيح زض خسٍل قوبضُ  4آٍضزُ قسُ اؾزّ .وبىعَض وِ اظ ًشبيح هٌسضج زض ايي خسٍل
هكرم اؾز ،ضٍـ سحلیل ؾلؿلِهطاسجي (زض حبلز ًبثطاثطي ٍظى قبذم ّب) ًكبى زٌّسُ آى اؾز وِ
والىقْطّبي سْطاى ،انفْبى ،وطج ،هكْس ،سجطيع ،قیطاظ ،لن ٍ اَّاظ ثِ سطسیت اظ ؾغح سَؾؼِ ثبالسطي

ثطذَضزاض هي ثبقٌس.
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خسٍل قوبضُ ً : 4شبيح ضٍـ سحلیل ؾلؿلِ هطاسجي زض حبلز ًبثطاثطي ٍظى قبذمّب
والىقْط

همساض قبذم

ضسجِ

انفْبى

0/144616

1

اَّاظ

0/091695

2

سجطيع

0/115983

3

سْطاى

0/178421

4

قیطاظ

0/107771

5

لن

0/095248

6

وطج

0/134048

7

هكْس

0/132218

8

هٌجغ  :يبفشِّبي سحمیك

ًوَزاض ً :4شبيح ضٍـ سحلیل ؾلؿلِهطاسجي زض حبلز ًبثطاثطي ٍظى قبذمّب
هٌجغ  :يبفشِ ّبي سحمیك
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 -5وتیجٍگیری ي پیشىُادات
زض اهط سَؾؼِ ّط وكَض ،سَؾؼِ هٌغمِ اي اظ اّویز ثباليي ثطذَضزاض اؾز .خْز زؾشیبثي ثِ سَؾؼِ هٌغمِ
اي ،ثطًبهِضيعي هٌغمِ اي اظ اّویز ثباليي ثطذَضزاض اؾز وِ ثطاي اسربش سهویوبر هٌبؾتسط ٍ ثطًبهِ
ضيعي هٌغمِاي زلیكسط ،قٌبذز هعايب ،هكىالر ٍ ووجَزّبي ّط هٌغمِ ثؿیبض ضطٍضي ثِ ًظط هيضؾس .لصا
ّسف دػٍّف حبضط ضسجِثٌسي ّكز والىقْط سْطاى ،هكْس ،انفْبى ،قیطاظ ،لن ،وطج ،سجطيع ٍ اَّاظ
اظ لحبػ قبذمّبي هرشلف هيثبقس .قبذمّب ثِ دٌح زؾشِ قبذمّبيالشهبزي ،فطٌّگي ٍ آهَظقي،
هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي ،ثْساقشي ٍ زضهبًي ٍ قبذم سدْیعار قْطي سمؿین قسُاًسّ .وچٌیي للوطٍ
ظهبًي ايي دػٍّف ؾبل  1390ضا زض ثط هيگیطز .خْز ايي اهط اظ زٍ ضٍـ سبوؿًََهي ػسزي ٍ فطآيٌس
سحلیل ؾلؿلِ هطاسجي ووه گطفشِ قسُ اؾز.
ًشبيح ضٍـ سبوؿًََهي ًكبى هيزّس وِ والىقْطّبي سْطاى ،انفْبى ،سجطيع ،وطج ،هكْس ،لن ،قیطاظ ٍ
اَّاظ ثِ سطسیت زاضاي ثیكشطيي ؾغح سَؾؼِ هيثبقٌسً .شبيح ضٍـ سحلیل ؾلؿلِهطاسجي ًیع حبوي اظ آى
اؾز وِ والىقْطّبي سْطاى ،انفْبى ،وطج ،هكْس ،سجطيع ،قیطاظ ،لن ٍ اَّاظ ثِ سطسیت اظ ؾغح سَؾؼِ
ثبالسطي ثطذَضزاض هيثبقٌسّ .وچٌیي ًشبيح ًكبى هيزّس وِ ثب سَخِ ثِ قبذمّبي الشهبزي والىقْط
سْطاى اظ ثبالسطيي ضسجِ ٍ والىقْط لن اظ دبيیيسطيي ضسجِ ،ثب سَخِ ثِ قبذمّبي فطٌّگي ٍ آهَظقي،
سْطاى ثبالسطيي ٍ سجطيع دبيیيسطيي ،ثب سَخِ ثِ قبذمّبي هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي سْطاى اظ ثبالسطيي ٍ اَّاظ
اظ دبيیيسطيي ضسجِ ثطذَضزاض ثَزُاًسّ .وچٌیي ًؿجز ثِ قبذمّبي ثْساقشي ٍ زضهبًي والىقْط سْطاى
ثْشطيي ٍضؼیز ٍ اَّاظ ثسسطيي ٍضؼیز ٍ ًؿجز ثِ قبذمّبي سدْیعار قْطي والىقْط سْطاى اظ
ثْشطيي خبيگبُ ٍ لن اظ خبيگبُ دبيیيسطي ثطذَضزاض ثَزُ اؾز.
ّوچٌیي ثط دبيِ ثطضؾي ّبي ايي دػٍّف ٍ ًشبيح شوط قسُ فَق ثطذي دیكٌْبزار ؾیبؾشي هغطح هي قَز
وِ ػجبضسٌس اظ:
ً -1ؿجز ثِ قبذم الشهبزي ًشبيح ًكبى اظ ٍضؼیز ثْشط والى قْطّبيي چَى سْطاى ،انفْبى ٍ هكْس
زاضز .اهب ثِ ًظط هي ضؾس وِ زض ؾغح والى ،زض ايي حیغِ ثبيؿشي سَخِ ذبني ثِ والى قْطّبي سجطيع،
اَّاظ ٍ لن ًوَز.
 -2يبفشِ ّبي سحمیك حبوي اظ آى اؾز وِ قبذم فطٌّگي ٍ آهَظقي زض والى قْطّبي سْطاى،
انفْبى ٍ وطج اظ ٍضؼیز هٌبؾجي ثط ذَضزاض ثَزُ اهب ثبيؿشي ثَزخِ ّبي هطوعي وكَض زض ايي ثبضُ ثِ
والى قْطّبيي چَى اَّاظ ،لن ٍ سجطيع ثیكشط اذشهبل زازُ قَز.
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 ًشبيح ثطآٍضزّب ّوچٌیي ًؿجز ثِ قبذم هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي ًكبى زٌّسُ ٍضؼیز هغلَة والى-3
، وطج ٍ سجطيع زاقشِ اهب ثط لعٍم سَخِ ثِ ٍضؼیز هؿىًَي ٍ ؾبذشوبًي والى قْطّبي لن،قْطّبي سْطاى
.قیطاظ ٍ اَّاظ سبویس فطاٍاًي زاضز
 وطج ٍ سجطيع اظ ٍضؼیز، ًشبيح قبذم ثْساقشي ٍ زضهبًي ًیع ًكبى هیسّس وِ والى قْطّبي سْطاى-4
 لن،هٌبؾت سطي ثطذَضزاض ثَزُ اهب ثبيؿشي ثطًبهِ ضيعي خْز ثْجَز ايي قبذم زض والى قْطّبي قیطاظ
.ٍ اَّاظ ثیف اظ دیف هَضز سَخِ لطاض گیطز
، يبفشِ ّبي دػٍّف حبضط ّوچٌیي زضثبضُ قبذم سدْیعار قْطي حبوي اظ ٍضؼیز هغلَة سْطاى-5
 قیطاظ ٍ لن چٌساى هٌبؾت،سجطيع ٍ هكْس زاضز اهب ٍضؼیز زض ايي قبذم ثطاي والى قْطّبي اَّاظ
.ًیؿز ٍ ثبيس سَخِ ذبني ثساى زاقز
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