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  زبس رهش یاهصخاش یریگ لکش یاهشلاچ و عناوم یبایزرا
 نارهت رهش نالک 91 هقطنم یحاون رد

 یرون لضفلاوبا
 ناریا ،اراتسآ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،اراتسآ دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج یصصخت یرتکد یوجشناد

 1نایخیشروپ اضریلع
 ناریا ،اراتسآ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،اراتسآ دحاو ،ایفارغج هورگ رایداتسا

 یرغصا نیسح
 ناریا ،اراتسآ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،اراتسآ دحاو ،ایفارغج هورگ رایداتسا

 یرامهش تعفر
 ناریا ،اراتسآ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،اراتسآ دحاو ،ایفارغج هورگ رایداتسا

 56/8/3397 :شریذپ خیرات   9/8/3397 :لاسرا خیرات

 هدیکچ
 یگدولآ راشتنا و عبانم فرصم شیازفا هب رجنم ریخا یاه ههد رد نارهت رهشنالک رد ینیشن رهش شرتسگ و تیعمج عیرس دشر
 کیژولوکا لداعت مدع و دنز مهرب ار نآ نورد یعامتجا و یداصتقا لداعت دناوت یم دنور نیاهمادا .تسا هدش نآ زا یشان
 طیحمو نارهت رهش یارب رادیاپ هعسوت لوصا فالخ تسرد رما نیا . دوش بجوم ار،تسا هتفرگ رارق نآ رد هکیرهش هقطنم
دودح یتعسو اب و نارهت رهش قرش ردهکتسانارهترهشنالک11هقطنم،شهوژپ نیا رد یسررب دروم هقطنم .تسا نآ تسیز
.دشابیم...ومیارح،عیانص،یماظنیضارایقبامویرهشرپتفابهبراتکه612دودححطسنیازاودشابیمراتکه1051
زاهکدرادرارقهقطنمهیشاحردوینوناقهدودحمجراخردراتکه021دودحیتحاسمابراصحهخرسیلگنجکراپنینچمه
دوجوونارهتیقرشهیشاحردهقطنمنیایریگرارقرگیدفرطزا.تسازبسرهشهبندشلیدبتیاربنآزرابیاهیگژیو
 شهوژپ ساسا نیا رب.دشابزبسرهشیریگلکشویرهشیرادیاپهاررسربیگرزبعناومدناوتیمیتعنصویماظنعیسویربراک
ودهد رارق شجنس دروم زبس رهشیاهصخاشبوچراچردار11هقطنم دوجوم یدبلاک-ییاضفراتخاس ات،دراد یعس رضاح
.دهدرارقلیلحتویبایزرادرومارنآیحاونحطسردزبسرهشیریگلکشیاهشلاچواهتیفرظ

 .یرهش یرادیاپ ،رادیاپ هعسوت ،نارهت 91 هقطنم ،زبس رهش :یدیلک تاملک
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 همدقم
 مان ...و نتیلپورتم تسپ رصع ،ندش یناهج رصع ،نردم تسپ رصع هک ،مکی و تسیب ةدس زاغآ رد ینیشنرهش و رهش
 هدش یرهش شیپ زا شیب ینونک ندمت . تسا هتفرگ رارق یناوارف یفیک و یمک یداینب تالوحت ضرعم رد ،تسا هتفرگ
 داعبا .تسا هدروآ دراو اهرهش رکیپ رب ار یراوگان یاهدمایپ ،یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا یتیعمج تالوحت و
 هدش رولبتم یرهش یاه موب تسیز رد یناسنا تارطاخم نآ عبت هب و رت هدیچیپ زور هب زور یرهش یاه هاگتنوکس
 لاح رد اما تسا هدیدرگ نانآ هافر شیازفا ثعاب نانیشن رهش یگدنز رد ینیشام لیاسو ی هدرتسگ ذوفن دنچ ره .تسا

 یناهج یاه ششوک . دنک یم دیدهت ار ناهج یطیحم تسیز نارحب کی هک تسا عوضوم نیا زا یکاح دهاوش رضاح
 متسیسوکا نیا زا یکی هک تسا هدش زکرمتم گرزب یاه متسیسوکا رد طیحم تسیز ظفح و یعیبط طیحم داجیا یارب
 یناهج و یلحم حطس رد ینیشنرهش .دنوش هداد قوس یرهش رادیاپ ی هعسوت داجیا تمس هب دیاب و دنتسه اهرهش اه
 .دنتسه وج هب یا هناخلگ یاهزاگ دصرد 11 ابیرقت راشتنا لوئسم اهرهش نینکاس .دراد یدایز یطیحم تسیز یاهدمایپ

 تیریدم ،یژرنا و بآ عبانم رب و هدرب نیب زا ار راک و تشک لباق یاه نیمز و یتایح زبس یاضف ،ینیشنرهش هعسوت
 یریگولج ،میلقا رییغت تالکشم لح یارب نیاربانب ؛دنک یم دراو راشف لقن و لمح هکبش و بالضاف متسیس ،دئاز داوم
 هوالعب .درک وجتسج اهرهش حطس رد دیاب ار لح هار ،رفن اهنویلیم یتخبشوخ و یتمالس دوبهب و اه متسیسوکا یدوبان زا
 یگدنز تیفیک تفرشیپ و رقف شهاک ،یداصتقا هعسوت تفرشیپ دننام مهم فادها ریاس اب دیاب یطیحم تسیز یرادیاپ
 ... و یسایس ،یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا فلتخم داعبا رصاعم ههد دنچ رد یرهش ناباتش هعسوت عقاو رد .دوش هارمه
 راثآ زا ینشان زین موس هرازه یلصا راعش ناونع هب رادیاپ هعسوت ندش حرطم .تسا هداد رارق ریثأت تحت ار رشب یگدنز
 رادیاپ هعسوت و رادیاپ هعسوت ،بوچراچ نیا رد .تسا یناسنا یگدنز فلتخم داعبا و هرک تسیز هرتسگ رب اهرهش
 همانرب و هعسوت باب رد جیار یملع و یرظن تایبدا رد یطلسم و نیون هراووگلا هب جیردت هب ریخا یاه ههد یط یرهش
 رب و نامز یط هدنیآ یاهلسن و ناگمه یارب هعسوت رارمتسا و یرادیاپ رب هراووگلا نیا .تسا هدش لیدبت یرهش یزیر
 دیکأت رهش ای روشک کی حطس رد هعسوت دنیارف یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا هدیچیپ داعبا یرگن هبناج همه
  .دراد
 لیلد هب هک تسا هدش فیرعت نارهت رهشنالک رد یماظن-یتعنص ی هزوح کی ناونع هب هیحان راهچ اب 97هقطنم
 دقاف و دنا هتفرگ لکش مه زا ادج تروص هب نآ تالحم و یحاون ،میرح و یماظن یاه هصرع ،عیانص یریگرارق

 تامدخ زا فلتخم ینوکسم تالحم یدنم هرهب و یسرتسد رب روکذم طیارش .دشاب یم هتسویپ و هچراپکی راتخاس
 یاه متسیسریز تارییغت تیاده و یریذپ تسیز ،یگدنز تیفیک شیازفا یارب هجیتن رد ؛دراد یفنم ریثأت ،هدش هئارا

 طیحم اب هطبار رد هلئسم نیا .دنشاب افکدوخ و هدنسبدوخ یدحاو دیاب هقطنم یحاون ،یرهش یرادیاپ یوس هب یرهش
 یاه هغدغد نیرتمهم زا یطیحم تسیز لئاسم هزورما هک ارچ ،تسا نادنچ ود یتیساسح یاراد ،یرهش تسیز
 ییوگخساپ یارب ار هنیمز دیاب تالحم و یحاون ور نیا زا .تسا نارهت رهشنالک نادنورهش و یرهش ناریدم
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 زا یکی نارهت رهشنالک هدزیس هقطنم هکنیا هب هجوت اب .دنک ایهم نادنورهش یطیحم تسیز یاهزاین هب یرثکادح
 .دراد ار یرادیاپ یاه صخاش شیازفا و یطیحم تسیز حالصا یاه هنیمز و تسا نارهت رهشنالک یا هیشاح یقطانم

 کشمش رهش رب یهاگن اب زبس رهش رد یتکراشم یزیر همانرب شقن "ناونع اب یشهوژپ رد (2397)ناراکمه و کیجات
 یزیر همانرب "ناونع اب یرتکد هلاسر رد (2397)ینابعش ؛"ناریا رد زبس رهش یادیدناک نیلوا ناونع هب رسدنبرد
 اب یا هلاقم رد (1397)ناراکمه و یمرب یحلاص ؛"(نارهت رهشنالک)زبس رهش درکیور اب یطیحم تسیز ییاضف
 رد (2397)یلابقا و یبجر ؛زبس رهش یاه صخاش ساسا رب نارهت یرادرهش یطیحم تسیز درکلمع یبایزرا "ناونع
 هلاقم رد (2397)یناعنک و یدمحم ؛رادیاپ هعسوت ققحت یاتسار رد زبس رهش درکیور یاه صخاش ناونع اب یا هلاقم
 رد (6397)ینیهام ؛"زبس رهش درکیور بوچراچ رد ناهفصا رهشنالک تسیز طیحم تیعضو لیلحت "ناونع اب یا
 رهشنالک :یدروم هعلاطم) زبس رهش درکیور اب یطیحم تسیز ییاضف یزیر همانرب" ناونع اب دوخ یرتکد هلاسر
 یاهرهش ناونع اب یباتک رد (1116)9ناک وئتم ؛6زبس یاهرهش ناونع اب یباتک رد (6716)7ایسآ هعسوت کناب ؛"(نارهت

 رد زبس رهش تامادقا و یزیر همانرب ناونع اب یباتک رد (8716)ناراکمه و 5نش ؛(تسیز طیحم و یرهش دشر)زبس
 رهش یزیر همانرب و هعسوت نامزاس ،(یرهش تسیز طیحم رد دنمشوه دشر و رادیاپ هعسوت)ییایسآ ییاهرهش

 یملع زکرم یدالیم 7716 لاس رد ؛انداساپ زبس رهش یاه صخاش " شرازگ یدالیم 1716 لاس رد ،2انداساپ

 .دنا هدرک شهوژپ زبس رهش نوماریپ ؛" ییایسآ زبس رهش صخاش" شرازگرد نانادداصتقا
 زا لکشتم و تسا یمک هداد عون .تسا یدربراک فده رظن زا و یلیلحت یفیصوت عون رظن زا رضاح شهوژپ شور
 یژرنا زا هدافتسا ،یعیبط زاگ یاه هاگیاج دادعت ،یتسیز طیحم یاه نمس و اهنوناک ؛لماش)زبس رهش یاه صخاش
 ،اهناتسوب تحاسم ،زبس یاضف تحاسم ،اه هچتخرد دادعت ،یطیحم تسیز یشزومآ یاه همانرب ،یدیشروخ
 ،کشخ دنامسپ دیلوت نازیم ،هلابز کیکفت دصرد ،تیعمج مکارت ،زبس یاضف هنارس ،رباعم ناتخرد ،یراکتخرد
 هبتر هب هرایعم دنچ یریگ میمصت یاهلدم زا هدافتسا اب هک تسا (دنامسپ لمح و یروآ عمج ،هلابز دیلوت نیگنایم
 و یسرتسد ناکما هب هجوت اب هک تسا زبس رهش یاه صخاش ،قیقحت یاهریغتم .تسا هدش مادقا هقطنم یحاون یدنب
 یاه شور زا هدافتسا اب زاین دروم تاعالطا و اه هداد .دش دنهاوخ باختنا 97 هقطنم یحاون حطس رد جارختسا
 تارادا هب هعجارم قیرط زا نینچمه و 97 هقطنم یلیصفت و عماج یاه حرط و ناریا رامآ زکرم ،یا هناخباتک و یدانسا
 هدافتسا اب یا هناخباتک یاه هداد نینچمه .تسا هدمآ تسدب GIS هیاپ یاه هشقن زا جارختسا و طبترم یاهنامزاس و
 یاه لدم زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب .تسا هدش هداد قیبطت هقطنم تیعقاو اب نآ قابطنا و ینادیم دیدزاب زا

 روظنم هب و دش دهاوخ هدافتسا (قیقحت یاه صخاش هب یهد نزو یارب)نوناش یپورتنآ و سیسپات یناکم شجنس
 .تسا هدش یریگ هرهب GIS رازفا مرن زا اه هشقن میسرت

                                                           
1 - Asian Bank Development 
2 - Green Cities 
3 - Matthew E. Kahn 
4 - Shen 
5 - Pasadana 
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 هعلاطم دروم هقطنم 
 هقطنم .تسا رفن 191886 نکسم و سوفن یمومع یرامشرس جیاتن نیرخآ قباطم هک تسا نارهت رهشنالک 97 هقطنم
 دراد رارق نارهت یقرش هزوح رد (یرتمولیک 18 میرح نودب)راتکه 1867 دودح یحطس اب نارهت زا یرهش هراپ ،97
 هقطنم نیا .تسا هدش فیرعت ینیسای و نارود دیهش هارگرزب و یزوریپ ،رویرهش 17 ،دنوامد هدمع یاهروحم نیب هک
 زا راصح هخرس کراپ و دنوامد هداج هب لامش زا هک.تسا عبرم رتمولیک 18 یبیرقت تعسو هب نارهت میرح یاراد
 و راتخاس .دوش یم دودحم نارهت رهش هدودحم هب برغ زاو دورجاج هناخدور هب قرش زا همشچ هرق هب بونج
 زا هقطنم نیا .تسا هتسسگ و ناماسبان نآ نطب رد ییاوه یورین هاگدورف رارقتسا ظاحل هب هقطنم ییاضف نامزاس
 ینیسای و نارود دیهش هارگرزب هب قرش زا و 57 هقطنم هب بونج زا ،67 هقطنم هب برغ زا ،8 و 1 ،5 قطانم هب لامش
 .دوش یم دودحم

 
 نارهت رهش تامیسقت ماظن رد 31 هقطنم تیعقوم :1 هشقن

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 سیسپات لدم زا هدافتسا اب زبس رهش یریگ لکش یاه صخاش لیلحت

 .صخاش N و هنیزگ M ساسا رب اه هداد سیرتام لیکشت :لوا هلحرم
 یم هنیزگ و رایعم یرسکی لماش شور نیا میمصت سیرتام .تسا میمصت ای هداد سیرتام لیکشت شور نیا هیلوا ماگ
 یبایزرا سیرتام لولس ره و .دنتسه رطس رد اه هنیزگ و دنریگ یم رارق اه نوتس رد اهرایعم هک یسیرتام کی دشاب
 دهاوخ لیکشت صخاش n و هنیزگ m ساسا رب اه هداد سیرتام هلحرم نیا رد .تسا رایعم ره هب تبسن هنیزگ ره
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 یاه هداد سیرتام زبس رهش صخاش 72 و (نارهت رهش 97 هقطنم یحاون)هنیزگ 5 ساسا رب هک تروص نیا هب .دش
 .دنراد تبثم تهج دروم 77 و یفنم تهج یاراد اه صخاش زا دروم .(7 هرامش لودج)تسا هدش لیکشت هیلوا

 اه هداد سیرتام :1 لودج
 راهچ هیحان هس هیحان ود هیحان کی هیحان صخاش صخاش تهج

 9 9 5 9 یتسیز طیحم یاه نمس و اهنوناک +

 6 1 1 1 یعیبط زاگ یاه هاگیاج دادعت +

 1 1 6 1 یدیشروخ یژرنا زا هدافتسا +

 6922233101 58361652101 56181122101 61113252101 (تعاس رفن)یطیحم تسیز یشزومآ یاه همانرب +

 65132391109 37969812101 2597693101 56392511101 اه هچتخرد دادعت +

 5286297 562986 963876 773917 زبس یاضف تحاسم +

 12191615027 22163319801 32221798901 21931639601 (عبرم رتم)اهناتسوب تحاسم +

 71858329016 33152672106 37139122206 6991651507 یراکتخرد +

207 1211716601 81732621601 89215967701 (دادعت)رباعم ناتخرد + 75818236 

 85035 5605 8709 8106 (عبرم رتم)زبس یاضف هنارس +

 56392216088 82322190236 85211920227 58613310579 تیعمج مکارت -

 7865302E-05 5291903E-05 57626911101 18531711101 هلابز کیکفت دصرد +

5107 52213862707 63111261607 (ریخا ههام 2)کشخ دنامسپ دیلوت نازیم - 9862773 32776296807 

 2298287101 82578957101 82518216101 25165937101 (نت)هلابز دیلوت نیگنایم -

 21675951056 13221225076 1823513076 82181812066 مرگولیک هب (هناهام)دنامسپ لمح و یروآ عمج -

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  :ریز لومرف زا هدافتسا اب درادناتسا سیرتام لیکشت و اه هداد ندومن درادناتسا :مود هلحرم
R ij=   

 زا هدافتسا اب سیسپات شور رد ندرک سایقم یب :(میمصت سیرتام یزاس درادناتسا) میمصت سیرتام ندرک سایقم یب
 نوتس نآ یاه هیارد تاعبرم عومجم رذج رب هیارد ره هک دوش یم ماجنا تروصنیا هب و دریگیم تروص مرن شور
 .دوش یم میسقت رایعم
 رد .دیآیم تسد هب هناسانشراک تایرظن و اهدرکیور ساسا رب اهصخاش زا کی ره نزو هلحرم نیا رد :موس هلحرم
 رد هک تسا یبیترت هب نآ یارجا لحارم هک تسا هدش هدافتسا یهد نزو یارب نوناش یپورتنآ شور زا شهوژپ نیا
  :دوشیم نایب ریز یاهماگ بلاق
  .تسا هیارآ لیکشت یپورتنآ شور رد لوا مدق :لوا ماگ
  .نوتس عومجم رب نوتس ره زا دروم ره میسقت قیرط زا یزاس سایقم یب :مود ماگ
  Eو K صخاش هبساحم :موس ماگ

   
   

 :مراهچ ماگ
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               :مجنپ ماگ

 
dj مشش ماگ:                 

                 متفه ماگ

  :متشه ماگ

                         
 . (یفنم لآ هدیا و لآ هدیا هنیزگ لح هار)صخاش ره درکلمع نیرت نییاپ و نیرتالاب نییعت :مراهچ هلحرم
 هک دنتسه ییاهرایعم تبثم یاهرایعم .یفنم ای دنراد تبثم هبنج ای اهرایعم دوش صخشم اهرایعم عون دیاب اج نیا رد
 نآ لآ هدیا لح و تسا تبثم عون زا رایعم نیا لوصحم کی تیفیک لثم دوش متسیس رد دوبهب ثعاب اه نآ شیازفا
 .سکعلاب یفنم یاهرایعم یارب .لولس هیارد نیرتکچوک اب ربارب لآ هدیا دض و رایعم نوتس هیارد نیرتگرزب اب ربارب

  لآ هدیا هنیزگ =
=  

  یفنم لآ هدیا هنیزگ =
=  

 (-d)لقادح هنیزگ و (+d)لآ هدیا هنیزگ یارب یا هلصاف رایعم نییعت : مجنپ هلحرم

   

    

 .یحاون یدنب هبتر و یفنم ای تبثم لآ هدیا لح هار هب یبسن یکیدزن ی هبساحم :مشش هلحرم

 
 اب و زبس رهش یاه صخاش زا هدافتسا اب نارهت رهش 97 هقطنم یحاون رد زبس رهش یاه تیفرظ شجنس روظنم هب
 زبس رهش صخاش زا هیحان ره سیسپات رادقم .دنتفرگ رارق یبایزرا دروم نوناش یپورتنآ و سیسپات کینکت زا یریگ هرهب
 .تسا هدش صخشم اه صخاش عومجم زا یحاون یرادروخرب حطس ،اه صخاش قیقلت اب ًااتیاهن .تسا هدش صخشم

 زبس رهش یاه صخاش ساسا رب یحاون یدنب هبتر :2 لودج
 هبتر سیسپات رادقم هیحان
 7 5 29587561101 کی
 9 6 9983179101 ود
 6 9 69913891101 هس
 5 7 58127982301 راهچ

 یلوزن یدوعص    
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 31هقطنم یحاون رد زبس رهش یریگ لکش عناوم و اه شلاچ
 ،تسا توافتم زین هقطنم یحاون نیب رد هک هدزیس هقطنم رد زبس رهش ققحت یارب دوجوم یاه تیفرظ رب هوالع
 :تسا هدش هراشا اهنآ نیرتمهم هب قیقحت نیا رد هک دراد وجو هدیا نیا ققحت هار رس رب زین ییاه شلاچ
 :یرهش راگزاسان یاه یربراک
 ظفح تروص رد)شلاچ کی ناونع هب مه و (یربراک رییغت تروص رد)لیسناتپ کی ناونع هب مه یرهش راگزاسان یاه یربراک
 یرهش راگزاسان یاه یربراک زا یفلتخم عاونا عیمجت لحم هدزیس هقطنم .دنتسه حرطم زبس رهش ققحت یارب (دوجوم تیعضو
 .دنوش یم هتخانش یرهش زاجم ریغ یربراک کی ناونع هب هک تسا یهاگراک و یتعنص یاه یربراک اهنآ نیرتمهم هک تسا
 رد هقطنم تحاسم .دشاب یم هلحم 97 و هیحان 5 یاراد نارهت رهش یمالسا یاروش تامیسقت ساسارب نارهت رهش 97 هقطنم

 ... و عیانص ،یماظن یضارا یقبام و یرهش رپ تفاب هب عبرمرتمولیک 903 دودح حطس نیا زا و دشاب یم عبرمرتمولیک 8067 دودح
 مهم هارگرزب 5 و یتعنص ددعتم یاه یربراک ،یماظن عیسو یربراک 97 هقطنم رد .دشاب یم دنا یرهش محازم یاه یربراک هک
 یراوجمه رد اه یربراک عون نیا هک دراد دوجو (یلع ماما و یرقاب دیهش ،نارود دیهش هارگرزب ،ینیسای دیهش هارگرزب)نارهت
 شلاچ کی ناونع هب یرهش راگزاسان یاه یربراک .دنتسه یرهش محازم یاه یربراک ءزج و دنراد رارق ینوکسم یاه یربراک
 عفر تهج رد یرهش زاجم یاه یربراک هب اهنآ یربراک رییغت اب هتبلا هک دنتسه هقطنم نیا رد زبس رهش ققحت یور شیپ مهم
 دنوش تصرف کی هب لیدبت دناوت یم هقطنم یتامدخ صقاون

  هدوسرف یاه تفاب
 هناگ 66 قطانم هیلک .دهد یم ناشن ار هناگ 66 قطانم کیکفت هب نارهت رهش هدوسرف یاه تفاب رامآ 9 هرامش لودج
 .تسا یریگمشچ یاه توافت یاراد قطانم رد یگدوسرف دصرد و تحاسم یلو دنتسه هدوسرف تفاب یاراد رهش
 .تسا هدوسرف قطانم نیا تفاب لک زا دصرد مدص 17 اهنت و دنتسه هدوسرف تفاب نیرتمک یاراد 76 و 2 ،5 قطانم
 رد قطانم هدوسرف یاه تفاب دصرد و تحاسم .تسا تفاب یگدوسرف راچد 17 هقطنم دصرد 62 زا شیب لباقم رد
 .تسا هدش هداد ناشن لیذ لودج

 0231 -نارهت رهش هناگ 22 قطانم هدوسرف یاه تفاب رامآ :4 لودج

 
 2397 ،نارهت یرادرهش :ذخام
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 نآ (عبرم رتمولیک 79)راتکه 9179 رادقم نیا زا .تسا (عبرم رتمولیک 191)راتکه رازه 91 دودح نارهت رهش تحاسم
 تسا هدوسرف تفاب

 
 2397 ،نارهت یرادرهش :ذخام نارهت رهش هدوسرف یاه تفاب ییاضف عیزوت :2 هشقن

 تحاسم نیرتمک یاراد 66 هقطنم .دهد یم شیامن ار نارهت رهش هناگ 66 قطانم هدوسرف یا هتفاب تحاسم ریز رادومن
 هدوسرف تفاب راتکه 2867 اب زین 97 هقطنم .تسا هدوسرف تفاب تحاسم نیرتشیب یاراد 67 هقطنم و هدوسرف تفاب
 .تسا هدوسرف تفاب یهجوت لباق نازیم یاراد

 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 0231-نارهت یرادرهش هناگ 22 قطانم کیکفت هب هدوسرف یاه تفاب تحاسم :1 رادومن

 یسیدرگد .دننکیم یئامندوخ اهرهش زکرم رد راجنهان هاگ و بسانمان یاه طیحم تروص هب ًاارثکا ،هدوسرف یاه تفاب
 یاراد همه هک ییاه تفاب ؛تسا هدومن لیدبت ییاه هناریو هب ار قنور رپ یاه هناخ و ابیز یاه طیحم ،هلاس هاجنپ
 ره .دندرگ یم بوسحم یرهش بولطمان طیحم کی نونکا دنا هدوب هقطنم میلقا و گنهرف یارب بسانم یرهش یاهوگلا

 رد .دنوش یم هبورخم و هکورتم یرتشیب یاه هناخ زور ره یلو دراد نایرج قطانم نیا رثکا رد یتایح گر مه دنچ
 نانکاس لام و ناج یارب تسا یدیدهت اهنت هن یراتخاس یگدوسرف و اهنامتخاس ندوب مواقم ریغ هدوسرف یاه تفاب
  .دنا هدروآ دوجوب ار یا هدننز و تشز یاه هنحص زین یرصب و یرهاظ رظن زا هکلب
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 یناسر تمدخ ناکما مدع و یحطس یاه بآ عفد بسانم یاه متسیس دوجو مدع زا یشان یطیحم تسیز تالکشم
 لباق هدوسرف یاه تفاب رد هک تسا یتالکشم زا هدرشف ینوکسم تفاب و گنت رباعم تلع هب تفاب طاقن یمامت هب
 .تسا هدهاشم
 یحتف)دزاس یم نومنهر لیذ جیاتن هب ار ام هدوسرف یاهتفاب یدبلاک تیعضو صوصخ رد هتفرگ تروص ییاه یسررب
 : (1397 ،دنوناریب

 و ماکحتسا رظن زا ًااتدمع اهنآ نییاپ ییاتسیا و هتفر راکب حلاصم عون لیلدب هدوسرف یاهتفاب رد دوجوم هینبا تیفیک -
 دشاب یم دوخ نینکاس تنوکس تهج بولطم طیارش دقاف یدبلاک راتخاس

 یاه تیبولطم یا هیشاح یاه تفاب نیرجاهم و نینکاس طسوت هدوسرف تفاب یتنوکس یاضف زا یشخب ینیزگ ینکس -
 .تسا هدرک رادقم مک و هتساک ار هدوسرف تفاب یدبلاک و ییاضف

 هینبا)هناگود و نوگمهان یاهاضف داجیا ثعاب دناوت یم ،تفاب یگدوسرف هدیدپ اب دروخرب رد نالوئسم یگدزباتش -
 اه تفاب هنوگ نیا اب ههجاوم رد ییارجا تالکشم و یدبلاک یاهاضف یاهداضت داجیا ثعاب و هدش (هدوسرف و زاسون
 ددرگ
 تفاب و اه هدودحم اب هدوسرف یاهتفاب یراوجمه و یراجت یاهدحاو ریظن یدبلاک بسانمان و بولطمان رصانع قاحلا -
 .تسا هتخاس دوخ زا رثأتم ار اهتفاب نیا یدرکلمع و یدبلاک راتخاس ،یا هیشاح یاه
 بتارم هلسلس زا یرادروخرب مدع و اهنآ هراو مادنا لکش و یریذپذوفن بیرض ندوب نییاپ لیلدب دوجوم رباعم هکبش -
 .درادن ار مزال ییآراک ،یسرتسد
 تیهام لیلد هب و هدوب (یحطس یاهبآ هب تیاده ای هاچ) یتنس تروصب ًااتدمع اه تفاب نیا بالضاف عفد متسیس -
 .(اهراوید و یپ لخاد هب تشن) دنک یم دیدشت اهتفاب نیا رد ار یطیحم تسیز و یدبلاک تالکشم ،بالضاف ییایمیش
 و هدوب هجاوم یا هدیدع تالکشم اب هیلقن طیاسو ددرت اهتفاب نیا هب لصتم یلصا رباعم ندوب ضرع مک لیلدب -
 .ددرگ یم اه تفاب نیا دبلاک رب بولطمان تارثا هجیتن رد و اوه یگدولآ دیدشت ثعاب نآ زا یشان کیفارت لضعم
 ًااتدمع هک اهنآ دوجو و هداد رارق عاعشلا تحت ار اه تفاب نیا یطیحم یاهشزرا ،هدش اهر و هکورتم یاهاضف دوجو -
 بیسآ هلمج زا یلعف طیارش رد ،دنتسه رهش یطیحم تیفیک یاقترا یارب تبثم یاهاضف هب لیدبت یاه لیسناتپ یاراد
 .دنوش یم بوسحم تفاب یفنم یاه
 ،یدبلاک یاهشزرا ،یرهش یاهاضف و هینبا و رباعم یگدوسرف تدش لیلد هب یرهش هدوسرف یاه تفاب هدودحم رد -
 .تسا هدش نوفدم یرهش ناریدم و نیلوئسم یرهم یب زا یرابغ ریز رد
 (هقبط ود ای کی) هبترم هاتوک و هنادزیر هدوسرف یاه تفاب رد دوجوم یاهانب رثکا -
 بلغا رد دوبمک زا یکاح درادناتسا یاه هنارس اب هسیاقم رد هدوسرف یاه تفاب رد دوجوم یاهاضف یربراک -
 .(تسا درادناتسا مرن زا رتالاب هک ینوکسم یربراک زجب) تسا یرهش یاهیربراک
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 ،اوه تبوطر دصرد ،شراب نازیم ،ترارح هجرد فالتخا ،امد ،ییاوه و بآ تیعضو لماش یعیبط طیحم لماوع -
 یاهکمن بیکرت و ینیمزریز یاهبآ حطس ،نآ شزو تهج و داب تعرس ،دیشروخ هعشا شبات و رون نازیم ،نادنبخی
 اهلسگ دوجو هژیوب یزیخ هلزلز و یسانش نیمز یاه یگژیو ،یهایگ ششوپ ،کاخ نامتخاس و تفاب ،نآ رد لولحم
 و نایرجم و هدوب رثؤم نآ شیاسرف دیدشت و هدوسرف یاهتفاب یدبلاک تارییغت داجیا رد نیمز یاه هیال تکرح و
 لیدعت ای لماوع نیا ریثأت زا یریگولج یاهراکهار ،یسانشراک تاعلاطم ماجنا نمض یتسیاب یرهش نازیر همانرب
 .دندنب راک هب ار اهنآ تارثا

 شلاچ اب ار زبس رهش ققحت دناوت یم ،دننک یم رهش هجوتم هدوسرف یاه تفاب هک یتالکشم و تالضعم اب هجیتن رد
 .دنک هجاوم

  یماظن عیسو یاه یربراک
 و اه تیفرظ هب هجوت نودب اه یربراک رییغت و نیمز زا همانرب نودب و یلوصا ریغ هدافتسا لیلد هب نارهت رهشنالک
 رد لداعت مدع ،یناماسبان لالتخا راچد یشخب شرگن اب و هدزباتش هدیجنسن یاه همانرب و اه حرط نیودت
 یماظن یربراک راتکه 266 اب هقطنم نیا .تسا هدش یدرکراک و یراتخاس اه یراجنهان ریاس و یرهش یاهدرکلمع
 و یرهش محازم یاه یربراک هکنیا هب هجوت اب .تسا یماظن یاه یربراک رارقتسا زا یشان یا هدیدع تالکشم راچد
 رد ییاضف یاه ینوگمهان زا یرایسب اشنم عبطلاب و دنتسه یناوارف ددعت یاراد هقطنم رد یماظن یاهناگداپ صوصخب
 رس رب یرهش ریغ و محازم یربراک عون کی ناونع هب یماظن یاهناگداپ هاگیاج و شقن شخب نیا رد دنشاب یم هقطنم
  .تسا هدش هتفرگ رظن رد زبس رهش ققحت هار
 اب یراوجمه رد و رهش لخاد رد یماظن یاه یربراک دوجو ،97 هقطنم یاه یناماسبان و تالکشم نیرتمهم زا یکی
 و اه تمحازم و هدوب یرهش ریغ هک اجنآ زا اه یربراک عون نیا .تسا تیلاعف و راک و ینوکسم یاه طیحم
 یم دنا هدروآ دوجوب یماظن یاه یربراک هک یلئاسم نیرتمهم هلمج زا .دنا هدروآ دوجوب ار یددعتم یاه یناماسبان
 تالکشم و لئاسم ،اه یربراک راگزاسان یاه یراوجمه ،ینیزگ تنوکس یاه شزرا شهاک ،ییاضف تسسگ هب ناوت
 تحاسم هب هجوت اب (ییاوه یورین ناگداپ)یماظن یاهناگداپ .درک هراشا ...و یطابترا هکبش مظن ندز مهرب ،یعامتجا
 یربراک .تسا هدرک یا هدرتسگ تالوحت و رییغت راچد ار دوخ راوجمه یاه یربراک هقطنم زکرم رد رارقتسا و دایز
 یم دوخ راوجمه و ینوکسم یاه تفاب هجوتم ار یتالکشم یرهش ریغ و محازم یربراک کی ناونع هب یماظن یاه
 .دهد یم شهاک ار زبس رهش یاه صخاش هک دنک

  اوه یگدولآ
 زا یراع و ملاس ییاوه یاراد تسیاب یم زبس رهش عقاو رد .تسا اوه یگدولآ زبس رهش ققحت عناوم نیرتمهم زا
 لودج .تسا هقطنم نیا رد زبس رهش ققحت هار رس رب یعنام نارهت رهش 97 هقطنم رد اوه یگدولآ .دشاب یگدولآ
 .دهد یم ناشن ار 97 هقطنم حطس رد اه هدنیالآ عاونا تظلغ 2 هرامش
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 نارهت رهش 31 هقطنم رد اوه هدنیالآ یاهرتماراپ تیعضو : 0لودج

  PM2.5  PM10  CO  NO2  SO2  O3  یرادرب هنومن هاگتسیا  فیدر

  0.25  0.02  0.09  4.80  60  28  نیسح ماما نادیم  7 هیحان

  0.05  0.18  0.08  4.40  55  25  ییاوهورین ناگداپ 6 هیحان

  0.03  0.02  0.07  3.80  64  34  ییاوه ورین و تماما عطاقت 9 هیحان

  0.05  0.04  0.12  5.40  130  60  دنوامد و تماما عطاقت 9 هیحان

  0.05  0.02  0.07  3.40  58  26  ادهش نادیم 7 هیحان

  0.06  0.02  0.08  3.00  115  57  یلع ماما و افص عطاقت 7 هیحان

  0.02  0.01  0.06  3.45  68  34  رجف ناتسرامیب 6 هیحان

  0.03  0.01  0.06  2.80  53  28  ناقهد نابایخ 6 هیحان

  0.05  0.01  0.05  2.80  46  22  زودهالک نادیم 5 هیحان

  0.03  0.01  0.06  2.95  81  39  دابآ حرف رصق 5 هیحان

  0.06  0.43  0.13  6.50  144  75  قرش لانیمرت 5 هیحان

  0.05  0.01  0.06  1.50  110  52  دنوامد - تلاسر عطاقت 5 هیحان

  0.02  0.01  0.02  0.90  70  35  راصح هخرس کراپ 5 هیحان

  0.03  0.01  0.04  0.80  147  75  دیدج لانیمرت ثادحا لحم 5 هیحان

  0.03  0.01  0.04  0.75  155  80  راصح هخرس یاتسور 5 هیحان
 8397 ،هدزیس هقطنم یرادرهش تسیز طیحم هرادا :ذخام

 ماما نادیم و افص و یلع ماما عطاقت ،تماما و دنوامد عطاقت ،(زمرق تیعضو)قرش لانیمرت یگدولآ یلک تلاح رد
 سکول یا هدنیالآ هک نژورتین دیسکا ید تظلغ .تسا قداص اه هدنیالآ همه دروم رد و هدوب رتشیب قطانم ریاسزا نیسح
 کراپ ،قرش لانیمرت و دیدج لانیمرت ثادحا لحم ،راصح خرس یاتسور یاه هاگتسیا رد زج هب دوش یم بوسحم
 رد .تسا هدش هدهاشم ربارب 2 ات یتح زاجم هدودحم رتالاب رایسب قطانم ریاس رد تماما و دنوامد عطاقت و راصح هخرس
 ،دنوامد – تلاسر عطاقت ،دابآ حرف رصق ،زودهالک نادیم ،ناقهد نابایخ ،رجف ناتسرامیب یاه هاگتسیا رد درگوگ دروم
 زا رتشیب ربارب 1 ات اه هاگتسیا ریاس رد و راصح هخرس یاتسور و دیدج لانیمرت ثادحا لحم ،راصح هخرس کراپ
 رد .تسا زاجم دح ریز نیسح ماما نادیم هاگتسیا زج قطانم یمامت رد نزا دروم رد .دنهد یم ناشن ار زاجم ریداقم
 جیاتن هک تسا رفص هب کیدزن رادقم رب هیصوت و هتشادندوجو یدرادناتسا رادقم تسبزآ دروم رددرادناتسا اب سایق
 تبسن یلو هتشادن دوجو یصخشم درادناتسا نیگنس تازلف یمامتدروم رد .دهد یم ناشن ار ییالاب اتبسن ریداقم قیقحت
 یاراد هاگتسیا 16 زا دروم کی اهنت اه PAH دروم رد نینچمه .دوش یمن هدهاشم ییالاب تظلغ ییارجا یاه هیصوت هب
 .دشاب یم زاجم دح زا رتالاب اه هاگتسیا یمامت رد و ،دشاب یم درادناتسا

 اه یرادرهش رد یدمآرد رادیاپ عبانم دوبمک

 .دنشاب رادروخرب یرهش طیحم تیفیک ظفح و یریذپ موادت هصیصخ ود زا دیاب رادیاپ یاهدمآرد ،یرهش داصتقا رد
 یارب و هدوب اکتا لباق نامز لوط رد هک دنشاب یا هنوگ هب دیاب یدمآرد مالقا هک تسا موهفم نیا هب یریذپ موادت
 کوش ریثأت تحت لیلد ره هب هک یدمآرد مالقا هیلک نیاربانب ؛داد ماجنا ار مزال یاه یزیر همانرب ناوتب نآ هب یبایتسد
 ار یرادیاپ لوا هصیصخ و هدوبن اکتا لباق ،دنریگ یم رارق یداصتقا تاناسون و تاررقم و نیناوق رییغت ،اه نارحب ،اه
 هب ار رهش یفیک طیارش اه نآ هب یبایتسد هک دنوش فیرعت یا هنوگ هب دیاب رادیاپ یاهدمآرد ،رگید فرط زا .دنرادن
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 ،دمآرد ندوب ملاس و ندوب بولطم ،رگید یترابع هب .دنهدن رارق بیرخت و دیدهت ضرعم رد ،هدنز یا هدیدپ ناونع
 رب متسیب نرق یط نانادداصتقا هک تسا یشرگن نامه ،یرهش یاهدمآرد هب یشرگن نینچ عقاو رد .تسا تیمها زئاح
 .دنا هتشاد دیکأت یلم یاهداصتقا رد نآ
 هک دوش یم نیمأت رادیاپان و (دصرد 19 زا رتمک)رادیاپ یاهدمآرد قیرط زا نارهت یرادرهش دمآرد یلکروط هب
 یداصتقا طیارش و نکسم تیعضو هب هتسباو و درادن تابث مود عون دمآرد ،تسا صخشم اهنآ مان زا هک روط نامه
 تیبثت ،ینامتخاس مکارت شورف .دنک ینیب شیپ اهنآ ساسا رب ار یتباث هجدوب دناوت یمن یرادرهش و تسا روشک
 یزاسون ضراوع تفایرد و دنتسه رادیاپان یاهدمآرد نیرت مهم تخاس هناورپ رودص و ینامتخاس تافلخت ،یراجت
 رامش هب رادیاپ یاهدمآرد یاه لصفرس زا مه وردوخ ضراوع و دنامسپ ضراوع ،لغاشم ضراوع و نارمع هعسوت
 .دنوش یم بوسحم یرادرهش یدمآرد عبانم عومجم رد هک دنور یم

 
 76 :9397 ،ناراکمه و یرفعج شناد :ذخام نارهت یرادرهش یدمآرد عبانم: 2 هرامش لکش

 یارب رادیاپ یاهدمآرد دوبن .تسا هجاوم رادیاپ یاهدمآرد دوبمک اب نارهت رهش لک عبت هب زین نارهت رهش 97 هقطنم
 .دوش یم بوسحم زبس رهش ققحت اه شلاچ نیرتمهم زا یرادرهش
 یرهش کیفارت لقن و لمح و یطابترا رباعم عون

 رد یمهم و ساسح رایسب شقن یعامتجا -یسایس هدیدپ کی ناونع هب هزورما هک کیفارتو لقنو لمح عوضوم
 ناسنا ییاجباج یاهزاین و یرهش نیون یگدنز ساسا دیامن یم افیا هعماج کی یعامتجا -یداصتقا راتخاس و تیفیک
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 دور یم اجک هب لقنو لمح متسیس هعسوت ،اهرهش لماکت دنور رد دنادب دیاب یزورما ندمتم ناسنا .دهد یم لکش ار
 ار هدنیآو ینونک لسن تیعضو ریزگان دنک تلفغ یمک کیفارتو یزاسرهش لوصا زا هدافتساو یریگراکب رد هچنانچ و
 و لقن و لمح ،یژرنا یاه تخاسریز نآ رد هک تسا یرهش ،زبسرهش .دزاس یم هجاوم یرایسب تارطخ اب

 یژرنا دننامه ریذپدیدجت عبانم قیرط زا رهش یژرنا نیمات و هدیسر دوخ تیعضو نیرترادیاپ هب یزاسرهش
 یسرتسد .دوش یم قیرزت رهش لخاد هب لاقتنا دنمشوه یاه هکبش قیرط زا هلصاح یژرنا و نیمات داب و یدیشروخ
 ،یرهش تیریدم دنمشوه یاه متسیس و هدوب ریذپ ناکما یرهش نورد یاهریسم یمامت یارب کاپ لقن و لمح هب
 و رت تحار ،رت ملاس یگدنز ییاهرهش نینچ عومجم رد .داد دهاوخ شهاک ار نادنورهش دح زا شیب دمآ و تفر
 .دنروآ یم ناغمرا هب دوخ نادنورهش یارب ار یرت هفرص هب نورقم

 ،یناهج میلقا زا تیامح قیرط زا یطیحم تسیز یرادیاپ زا هک تسا یلقن و لمح (رادیاپ) زبس لقن و لمح
 ،هنالداع لقن و لمح) یداصتقا بطق هژیو هب یرادیاپ رگید بطق ود و یعیبط عبانم و هماع یتمالس ،متسیسوکا
 لغاشم داجیا و لداعتم یا هقطنم هعسوت قیرط زا رادیاپ یتباقر داصتقا یماح و ناگمه یارب سرتسد لباق و دمآراک
 اب قبطنم و نمیا یشور هب هعماج و تاسسوم ،دارفا یا هعسوت و هیاپ یاهزاین ندروآرب )یعامتجا بطق و(بسانم
 و تراگنوب)دنک یم تیامح (یلسن نیب تلادع داجیا و رقف شهاک زا تیامح و متسیسوکا و ناسنا تمالس
 یگدولآ و اوه یاه یگدولآ ،یا هناخلگ یاهزاگ ،شهاک لابندب اهنت هن رادیاپ لقن و لمح تفگ ناوت یم .گربنتنلاش
 & Bongardt)دریگ یم رظن رد زین ار یداصتقا دشر زا تیامح و رقف شهاک هکلب ،تسا کیفارت و یتوص یاه

Schaltenberg, 2011). 
 هقطنم یکیفارت 5 هیحان .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار هقطنم صلاخان لک تحاسم زا دصرد 5/3 دودح رباعم هکبش
 ار رواجم یاه هیحان طابترا ،کی هیحان رد یماظن ناگداپ دوجو و هدوب یطابترا هکبش دقاف ًاابیرقت (یقرش شخب)
 .تسا دایز هقطنم یاه هدودحم رد کیفارت ماحدزا زا یشان اوه یگدولآ .تسا هدومن لتخم

 زبس رهش تهج هقطنم ریاد و ریاب یضارا شهاک و نکسم شخب رد الاب ذوفن بیرض

 .تسا هدش زاس و تخاس و یدبلاک هعسوت شخب رد یا هدرتسگ تالوحت دهاش 97 هقطنم هتشذگ ههد کی یط رد
 .تسا هدش هقطنم حطس رد هدشن هتخاس و ریاب یضارا شهاک ثعاب هقطنم رد اهزاس و تخاس شیازفا دنور
 صیصخت یتعنص و یهاگراک یاهی ربراک هب ًااتدمع و هدوب ینوکسمریغ شقن یاراد 5 هیحان ،97 هقطنم یحاون لک زا
 مکارت هک یلاح رد ،تسا 7 و 6 ،9 یحاون هب طوبرم بیترت هب هصرع و مهس نیرتشیب بیترت نیدب ،تسا هتفای

 ،نارهت رهش یزیر همانرب و تاعلاطم زکرم)تسا مک رایسب 5 هیحان رد و رتشیب 7 و 6 ،9 یحاون رد بیترت هب یتیعمج
 اب راتکه 20695 دودح 5897 لاس رد نارهت رهش 97 هقطنم (ینوکسم یلک مکارت)هدش هتخاس تحاسم .(2897
 یدربهار حرط)تسا هدیسر 685756 تیعمج اب راتکه 20385 هب 3897 لاس رد رادقم نیا هک هدوب 282396 تیعمج
 قرش و لامش یناتسهوک یحاون نیبام یلاخ یاهاضف لاغشا(3897 ،نارهت رهش یدبلاک تالوحت لرتنک و تیاده
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 هتخاس و ریاب یضارا شهاک قیداصم زا قرش رد هزوریف رصق و هپت ناشود یاه هپت زاس و تخاس تیاهن رد و رهش
 .تسا هدشن
 زبس رهش یاه صخاش هزوح رد یصوصخ شخب یراذگ هیامرس و تبغر مدع
 هیرظن ساسارب نینچمه و هدوب دیدج دمآرد دیلوت یارب هیامرس دربراک زا ترابع یلک فیرعت کی رد یراذگ هیامرس
 ناراذگ هیامرس .تسا هدنیآ رد دیلوت ای دمآرد شیازفا روظنم هب عبانم زا هدافتسا یانعم هب یراذگ هیامرس ،ناناد داصتقا
 یلام نیمأت رگید دنناوتب لاح نیعرد و دنوش عناق یتسیاب هعسوت لاحرد یاهروشک رد ًااصوصخ ،یصوصخ شخب
 اب هیامرس تشگزاب و دوش یم یراذگ هیامرس روآدوس و اراک ،نئمطم طیارش رد هیامرس هک دننک عناق زین ار ناگدننک
 رومارد یصوصخ شخب یراذگ هیامرس هزورما .تفرگ دهاوخ تروص یا هدش هتخانش تامیظنت و نیناوق هب هجوت

 .(2397 ،ینابناهج و یرهوج روپ)تسا ترورض کی یرهش

 یرهش تیریدم یوس زا زبس رهش ققحت هب زاین ساسحا مدع

 نانکاس شیاسآ و هافر دنناوتب ات دنوش یم تیریدم اهرهش .تسا هتفای یساسا لوحت ناهج رد یرهش تیریدم هزورما
 یاه حرط و اه همانرب تیقفوم رد یمهم شقن و تسا یعیسو تالیکشت یاراد یرهش تیریدم .دننک نیمات ار دوخ
 ،حیرفت ،نیمز یربراک ،نکسم ،یمومع هافر ،رهش رد رورم و روبع نایرج ،تیعمج زاین عفر نینچمه و یرهش هعسوت
 صیصخت ،یراذگ تسایس لماش یرهش تیریدم .دراد هدهع رب اهنآ لاثما و ییانبریز تاسیسات ،داصتقا ،گنهرف
 بلاق رد نکاس تیعمج یگدنز و راک طیارش یاقترا ،یرهش تیریدم فده نیرت مهم .تسا تایلمع و ارجا ،عبانم
 رادیاپ یعامتجا و یداصتقا هعسوت هب قیوشت ،نادنورهش قوقح زا تظافح و یداصتقا و یعامتجا فلتخم یاه هورگ
 دننام یلئاسم زا و تسا روما هرادا رد یتلاکشم یاراد رهش هک یماگنه نیاربانب .تسا یدبلاک طیحم زا تظافح و
 ،یراکیب ،یمومع تاسیسات ندوب یفاکان ،نکسم نارحب ،یعامتجا یاه بیسآ ،یطیحم یگدولآ و یرهش تشادهب
 هک دیسر هجیتن نیا هب ناوت یم ،درب یم جنر ...و اه نامتخاس و اه تفاب یتیوه یب ،ینیشن هغاز ،نییاپ دمآرد
 و رهش دوجوم عضو یارب همانرب ندوب اراد نمض دیاب یرهش تیریدم .درب یم رس هب انگنت رد نآ یرهش تیریدم
 رب هک لآ هدیا هدنیآ میسرت هب اه نآ ساسا رب و هدرک نیودت ار رهش هدنیآ یاه همانرب ،نآ تالکشم رب ندمآ قیاف
 نادنورهش عفانم و اه رهش ظفاح دیاب یرهش تیریدم .دزادرپب دراد رارق ناکم و نامز طیارش و اه تیعقاو یانبم
 حرطم زبس رهش ققحت مدع صوصخ رد نارهت رهش 97 هقطنم رد هک هچنآ ،درکیور نیا اب .(39 :6897 ،هعیش)دشاب
 شخب عقاو رد .ددرگ یم رب نآ یاه صخاش و زبس رهش زا یرهش ناریدم کرد مدع هب نآ زا یدایز شخب ،تسا
 ققحت مدع رد هاوخان هاوخ زبس رهش هزوح رد یدنم هغدغد مدع ای و صصخت مدع لیلد هب یرهش ناریدم زا یدایز
 .دنتسه لیخد زبس رهش یاه صخاش
 زبس رهش یعامتجا هیامرس .دشاب توافت یب یعامتجا هیامرس قیداصم و موهفم هب تبسن دناوت یمن و دیابن زبس رهش
 یاه لکشت و اه هورگ ،یعامتجا هیامرس زراب قیداصم زا .تسا یعامتجا هیامرس دلوم زین زبس رهش و دزاس یم ار
 .دنیامن شقن یافیا رادیاپ زبس رهش موهفم ققحت دنیارف رد دنناوت یم هک دنتسه یعامتجا هتفای نامزاس
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 اهنآ ندرک هاگآ و یزاس گنهرف قیرط زا) نادنورهش شالت و تساوخ لوا هلهو رد رادیاپ رهش کی ققحت لماوع
 یگدولآ شهاک) زبس رهش کی یوس هب نتفر و تسا رادیاپ رهش کی ندروآ تسدب یارب (اهNGO و نیلوئسم طسوت
 رد و (... هریغ و هلابز شهاک یور هدایپ ،هخرچود ،یمومع لقن و لمح لیاسو زا رثکادح هدافتسا قیرط زا ،اوه
 تمس هب ار رهش یوس و تمس دناوت یم نادنورهش شالت رانک رد هک تسا یرهش تیریدم تساوخ یدعب هلحرم
 .دنک تیاده ندوب زبس
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ییاسانش یاه شلاچ .تسا زبس رهش ققحت هار رس رب اه شلاچ یا هراپ دوجو رگنایب نینچمه شهوژپ یاه هتفای

 ،یرهش راگزاسان یاه یربراک زا دنترابع دنتسه 97 هقطنم ییاضف -یدبلاک راتخاس زا هدمآرب هک قیقحت نیا رد هدش
 97 هقطنم رد یرهش راگزاسان یاه یربراک هدمع .اوه یگدولآ و اه ناگداپ و یماظن یاه یربراک ،هدوسرف یاه تفاب
 زا یهجوت لباق مهس و دنا هدش عیزوت هقطنم حطس رد هک دنتسه یماظن یاه ناگداپ و یهاگراک و یتعنص یضارا
 یم اهرهش هجوتم هک یتالکشم و لئاسم هطساو هب زین هدوسرف یاه تفاب .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار نآ تحاسم
 یم بوسحم زبس رهش ققحت هار رد یدج یشلاچ ،دنروآ یم دوجوب فلتخم یاه شخب رد یاه ییاسران و دننک
 نآ ییاضف و یدبلاک راتخاس ،زبس رهش یاه صخاش زا هدافتسا اب هقطنم هناگراهچ یحاون لیلحت و یبایزرا اب .دنوش
 رگنایب لصاح جیاتن هک تفرگ رارق یسررب دروم زبس رهش یور شیپ یاه شلاچ و اه تیفرظ ییاسانش روظنم هب زین
 یم ناشن قیقحت یاه هتفای ؛تسا یرهش هقطنم نیا رد زبس رهش ققحت یارب هجوت لباق و هوقلاب یاه تیفرظ دوجو
 92 یاراد 97 هقطنم .تسا دوجوم یاه تیفرظ نیرتمهم زا ،هقطنم نیا رد یرهش زبس یاضف یالاب هنارس هک دهد
 هخرس یلگنج ناتسوب اب و عبرمرتم21/67(لگنج نودب)زبس یاضف هنارس و عبرم رتم 751212 تحاسم هب ناتسوب

 (نویقرت ،دابآدیعس-ریجخ ،7ریجخ ،راصح هخرس)اه یراکلگنج باستحا اب و رفن ره یازا هب عبرمرتم 99/19 ،راصح
 3107 ،عبرم رتم 383162 تحاسم اب هک 97 هقطنم هدشن هتخاس و ریاب یضارا .تسا رفن ره یازا هب عبرمرتم 25/12
 یم هک دنتسه زبس رهش ققحت یاه تیفرظ رگید زا دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار نارهت ریاب یضارا لک زا دصرد
 رارق هدافتسا دروم یتامدخ صقاون عفر تهج رد ای و زبس رهش یفیک و یمک یاه صخاش ققحت روظنم هب دنناوت
 یارب لیسناتپ کی ناونع هب تسا رهش هعسوت یاهزاین و فراصم یارب نیمز زادنا سپ یزاسون هریخذ یضارا .دنریگ
 یهجوت لباق مهس دناوت یم راتکه 797 تحاسم اب کولب 72 دادعت اب تیفرظ نیا .تسا هدش ناونع زبس رهش ققحت
 یهجوت لباق شخب هک زین اه ناگداپ و یماظن یضارا ،روکذم یاه تیفرظ رب هوالع .دشاب هتشاد زبس رهش ققحت رد
 یاه یربراک هب)یربراک رییغت و لاقتنا تروص رد دنناوت یم دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار 97 هقطنم تحاسم زا

 7221661 یاراد 97 هقطنم .دنشکب شود هب ار هقطنم یراتخاس تالکشم زا یدایز شخب راب (یرهش زاجم و راگزاس
 .تسا یماظن یضارا عبرم رتم

 ار یحاون نیب رد زبس رهش ققحت تیفرظ نیرتشیب راهچ هیحان وس کی زا دهد یم ناشن شهوژپ یاه هتفای نینچمه
 67 مهس نینچمه و ینوکسم یاهاضف ندوب زیچان تهج هب ار شلاچ و عناوم نیرتشیب رگید یوس زا و تساراد
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 زا کی هیحان .دشاب یم هیحان یهاگراک و یتعنص شقن ندوب بلاغ زا یکاح ،هقطنم تیعمج لک زا هیحان نیا یدصرد
 تیعمج دصرد 56 هیحان نیا .دشاب یم 97 هقطنم یحاون نیب رد تیفرظ نیرتمک یاراد زبس رهش یاه صخاش رظن
 نوچمه دنوامد نابایخ هدودحم رد محازم و راگزاسان یربراک تحاسم نیرتمک اب و درادربرد ار هدزیس هقطنم
 اذل و تسا هداد صاصتخا دوخ هب یحاون ریاس نیب رد ار یتعنص کچوک یاههاگراک زین و وردوخ یاههاگریمعت
 .دشاب یم اراد هقطنم نیا هناگراهچ یحاون نیب رد ار شلاچ و عناوم نیرتمک
 ار هدزیس هقطنم یحاون تیعمج نیرتشیب و دراد دوخ هزوح رد ار هدزیس هقطنم تیعمج زا دصرد 99 ود هیحان هچرگا
 عطق یلصا هیحان زا یدایز تعسو رد ییاوه یورین ناگداپ راگزاسان یربراک رارقتسا اما تسا هداد صاصتخا دوخ هب
 یریگ لکش زا عنام هیحان رد ناگداپ دوجو .دشاب یم هیحان یبونج و یلامش یاه شخب یدبلاک – ییاضف طابترا
 ظاحل هب هیحان زا تمسق نیا ندش یوزنم) هدش هیحان یقرش لامش و یلامش تفاب رد یشخب تیوه و یرهش هتسه
 .تسا هدیدرگ شخب نآ یسرتسد هکبش ییاسران هب رجنم (یدبلاک و یعامتجا
 عبانم
 .نارهت رهش یزیر همانرب و تاعلاطم زکرم ،(3897). نارهت رهشنالک سلطا

 زبس یاضف هعسوت رد یصوصخ شخب یراذگ هیامرس رب راذگ ریثأت لماوع یسررب ،(2397 )یلع دمحم ،ینابناهج ،نیسحریما ،یرهوجروپ
 قفا نمجنا ،نارهت ،اهرهش یگنهرف تیریدم و یزاسرهش و یرامعم ،نارمع یسدنهم رد نیون یاه قفا یللملا نیب شیامه ،یرهش
 .یروانف و ملع نیون

 تفاب یزاسون و یزاسهب شیامه نیلوا ،(اهراکهار ،اه یتساک ،عناوم)یرهش هدوسرف یاهتفاب یسانش بیسآ ،(1397)دمحم ،دنوناریب یحتف
 .1397 رذآ 76 و 16 ،سدقم دهشم ،یرهش هدوسرف یاه

 .7 هرامش ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،ناریا رد یرهش تیریدم لوحت موزل ،(6897)لیعامسا ،هعیش
 هب رسدنبرد کشمش رهش رب یهاگن اب زبس رهش رد یتکراشم یزیر همانرب شقن ،(2397)میحر ،رورس ،اضریلع ،یجالعتسا ،نسحم ،کیجات

 .52 هرامش ،مهدزناپ لاس ،دیدج هرود ،ایفارغج یشهوژپ-یملع همانلصف ،ناریا رد زبس رهش یادیدناک نیلوا ناونع

 یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد هلاسر ،(نارهت رهشنالک)زبس رهش درکیور اب یطیحم تسیز ییاضف یزیر همانرب ،(2397)یضترم ،ینابعش
 .یولع یلع دیس رتکد ؛امنهار داتسا ،سردم تیبرت هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،یرهش

 صخاش ساسا رب نارهت یرادرهش یطیحم تسیز درکلمغ یبایزرا ،(1397)ربکا یلع ،ییاضر ،یلع ،ینامرک یرون ،انوم ،یمرب یحلاص
 .موس و یس هرامش ،مهد لاس ،یرهش تیریدم تاعلاطم همانلصف ،زبس رهش یاه

 همان نایاپ ،زبس رهش یاهراکهار ساسا رب نارهت یرادرهش کی هقطنم یدرکراک -یدبلاک تیعضو شجنس ،(2397)هیقر ،یدمص
 .این یلکوت هلیمج ؛امنهار داتسا ،یتشهب دیهش هاگشناد ،یرهش تسیز طیحم -یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هتشر ،دشرا یسانشراک

 .2897 ،نارهت رهش عماج حرط
 هاگشناد ،یرتکد هلاسر ،(نارهت رهشنالک :یدروم هعلاطم) زبس رهش درکیور اب یطیحم تسیز ییاضف یزیر همانرب ،(6397)ناملس ،ینیهام 

 .یولع یلعدیس :امنهار داتسا ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،سردم تیبرت
 .نکسم سوفن یمومع یرامشرس جیاتن .1397. ،ناریا رامآ زکرم
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