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  هقطنم یکیتیلپوئژ یاهنارحب شقن یسررب و لیلحت
  اهدرگزیر لضعم رد سراف جیلخ

 یحتفلاوبا دیجم
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یسایس یایفارغج یهتشر یرتکد هتخومآ شناد

 1یفطل ردیح
 .ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یرگشدرگ و یسایس یایفارغج رایشناد

 23/07/1397:شریذپ خیرات 06/02/1397 :تفایرد خیرات

  هدیکچ
 یهصخشم نیرتمهم هک دنراد یسایس -ییایفارغج أشنم هک دنتسه یللملانیب یاهنارحب زا یصاخ عون یکیتیلپوئژ یاهنارحب
 یکیتیلپوئژ یاهنارحب رظنم زا اهدرگزیر لضعم یسررب و لیلحت زا تسا ترابع هلاقم نیا یلصا فده .تسا کیتیلپوئژ یاهنارحب
 هقطنم یاهدرگزیر لضعم رد یشقن هچ سراف جیلخ هقطنم یکیتیلپوئژ یاهنارحب هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .سراف جیلخ هقطنم
 ،قارع لماش ،هقطنم زا شخب کی ای روشک کی هب اهنت هنایمرواخ هقطنم رد ،اهدرگزیر یدژارت هک دهدیم ناشن هلاقم نیا جیاتن ؟دنراد
 ای و هیروس یلاها دننام و دنتسه نابیرگ هب تسد کانرطخ هدیدپ نیا اب هقطنم یاهروشک رثکا هکلب ،تسین رصحنم ناریا و هیروس
 هقطنم رد درگزیر یاه نوناک نیرتمهم .دنراد رارق هدیدپ نیا دیدهت ضرعم رد هراومه زین ناریا ناتسا 25 نانکاس زا یرایسب ،قارع
 یارحص ود و اقیرفآ لامش ،سراف جیلخ هزوح یاهروشک ،ناتسبرع یزکرم یاه نابایب ،دنا هدیسر تبث هب یتاقیقحت زکارم رد هک
 ینماان هکنیا و دراد یجراخ هشیر ناریا رد اهدرگزیر لضعم زا یهجوت لباق شخب نیاربانب .تسا هیروس زکرم و قارع یبرغ و یبونج
 نآ رد هک تسا یفیک رضاح قیقحت .تسا هدومن تخس ار اهدرگزیر نارحب اب هلباقم یکیتیلپوئژ یاهنارحب رثا رد هدمآ دوجو هب
 هب یملع عبانم ریاس زین و یشهوژپ تالاقم و یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا اب تسا هدش یعس نآ رد هک تسا یفیک رضاح قیقحت
 .دوش هتخادرپ راهباچ هقظنم تیروحم اب نارکم هقطنم رد اضف یداصتقا و یتینما ،یسایس یهدنامزاس و یزیرهمانرب

 
 .ناریا ،سراف جیلخ هقطنم ،یکیتیلپوئژ یاهنارحب ،اهدرگزیر :یدیلک ناگژاو
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  همدقم
 هقطنم هب یاهقطنم زا هلئسم نیا دوجو نیا اب و دنتسه وربور یطیحم تسیز یاهشلاچ اب لک رد ناهج یاهروشک
 رادشه .تسا هدمآ دوجو هب تسیز طیحم تیفیک یارب ییاهدیدهت و تسا توافتم فلتخم یاهروشک رد و رگید
 .تسا هتشاد دوجو رطخ نیا لاس رازه و دش هداد متسیب نرق موس یههد رخاوا رد تسیز طیحم هب رطخ ریثأت تهج
 طیحم ظفح یارب دیاب یمومع یراکمه یللملانیب یراکمه شرتسگ اوه و بآ روما رد دحتم للم نامزاس همانرب قباطم
 تحت هک هدش هئارا یدالیم 1970 لاس رخاوا رد تسیز طیحم تظافح یارب یدایز دراوم ًاابیرقت .دوش ماجنا تسیز
 تخانش تهج رد ششوک .دناهدمآ تسد هب یاهقطنم تروص هب مه ییاههمانتقفاوم و هدوب للم نامزاس تیامح
 هسورپ و تسیز طیحم رد ادص یژولونکت ،یداصتقا یاهرازبا دننام ینوناق یاهبوچراچ رد تسیز طیحم تالکشم
 ای تسیز طیحم تیفیک رد رییغت ؛تسا هدش ماجنا تسیز طیحم رد یدایز یاهدروآرب و هدش اههدننک کاپ دیلوت
 لحارم رگید ترابع هب ای .تسین ناسنا یگدنز یارب یفاک اهلیسناتپ نیا اما هدش ماجنا ناسنا یگدنز طیحم یزاسابیز
 و ددرگ لصاح دروم نیا رد تیقفوم ات دنوش هدودز یحیرفت یاهکراپ نوچ یقطانم زا دیاب یگدولآ زا یزاس کاپ

 ،رتریقف یاهروشک رگید نابز هب .دوش مهارف یداصتقا هنیمز رد شرتسگ و هداتفین رطخ هب مومع تشادهب و یتمالس
 دنتسه عون نیا زا یزرواشک دئاوز و اهلگنج و ناتخرد ندنازوس و هدرک رتهدولآ راک نداد رییغت یارب ار تسیزطیحم
 شدوخ تیعمج شیازفا و رقف اب هارمه عبانم عیرس نتفر تسد زا .دنوش ناربج یرگید قیرط زا اهتیلاعف نیا دیاب هک
 یضعب رد نآ هریخذ و یژرنا ییاراک ًااریخا ،نیا دوجو اب و دشابیم هعسوت لاح رد یاهروشک رد دایز فرصم هب هتسباو
 نیا و تسنادن رثؤم داصتقا رد ار تسیز طیحم یاهشلاچ هک تسا نکممریغ نیاربانب ؛تسا هتفای شیازفا اهروشک زا
 تسا لاس دنچ زا شیب .(216 :1392 ،یمشاه و هدازریشم)تسا هدش هارمه یعامتجا و یسایس یاهشلاچ اب عوضوم
 ناتسبرع یاهنابایب زا ار دماج تارذ نت نارازه و دندرونیمرد ار روشک یبرغ و یبونج قطانم زا یرایسب اهدرگزیر هک
 .دنزیریم ورف روشک یاهرهش زا یگرزب هرتسگ رب و دننکیم لمح ...و تیوک ،هیروس ،قارع ،نادوس ،نمی ،(یلاخلا عبر)
 ار نارهت ناتسا یتح و یبرغ بونج ،یبونج یاهناتسا مدرم یگدنز رد لالتخا داجیا ینافوط یاهزور رد هدیدپ نیا
 رد اما دندش عقاو هدیدپ نیا موجه دروم هاشنامرک و ناتسزوخ یاهناتسا اهنت 87 و 86 یاهلاس رد .تسا هدش ثعاب

 طوبرم رابغ و درگ یاهنوناک دصرد 66 .دنتفرگ رارق رابغ و درگ هدیدپ ریثأت تحت روشک ناتسا 20 دودح دعب یاهلاس
 زا شیب هتشذگ یاهلاس یط :دوزفا دراد صاصتخا ناتسبرع هب دصرد 7 و ناتسزوخ هب طوبرم دصرد 27 ،قارع هب

 .تسا هدش هفاضا هقطنم رابغ و درگ اهنوناک هب هطقن 300 ات 200
 رامش هب ناهج کشخ همین و کشخ یاهنیمزرس زج ییایفارغج تیعقوم و یمیلقا صاخ یاهیگژیو ظاحل زا ناریا
 یاهنابایب یبیرقت تحاسم .دراد تقباطم ناهج ینابایب دنبرمک اب ییایفارغج ضرع و لوط رظن زا تیعقوم نیا هک دوریم
 رد رابغ و درگ یاهنافوط ،میلقا نیا رد ناریا یریگرارق هب هجوت اب هک هدش دروآرب عبرم رتمولیک رازه 450 دودح ناریا

 ،یمیلقا تارییغت لیلد هب ور نیا زا .تسا عیاش رایسب ناریا یزکرم و یقرش همین ،یلحاس هنهپ ،یبرغ بونج
 رثکا بآ عبانم بسانمان هاگ تیریدم ،یهایگ ششوپ زا یهجوت لباق شهاک ،یضارا یربراک رییغت ،ریخا یاهیلاسکشخ
 اهنافوت نیا هدمع أشنم .تسا هدش لیدبت اهدرگزیر دیلوت یارب یمهم عبنم هب و هدشکشخ بوطرم قطانم و اههچایرد
 یاههنهپ و هدش کشخ یاههچایرد ،نایرومزاج ،ناریا قرش ،ناتسزوخ ،ناتسبرع ،هیروس ،قارع زا ییاهشخب هک
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 هب ریخا لاس دنچ رد ار روشک برغ و ناتسزوخ ناتسا مدرم هک یتارطاخم نیرتمهم زا یکی تسا هدش ناونع یلحاس
 و یناسنا یاهتیلاعف ار اهبالات ندش کشخ تلع نامروشک یطیحم تسیز ناسانشراک زا یرایسب .دهدیم جنر تدش
 .تسا اهنآ یتسدالاب یاههناخدور یور رب دس نتخاس اهبالات گرم لماع نیرتمهم یلو دننادیم یلاسکشخ هدیدپ

 رطخ اب اهبالات ورنیازا دبای شهاک یتسد نییاپ یاهبالات هب یدورو بآ ات دوشیم ثعاب تسدالاب رد اهدس نتخاس
 ریثأت ینوخواگ و ناگتخب ،ناشیرپ بالات دننام یزکرم تالف شخب یاهبالات رب تیعضو نیا .دنوشیم هجاوم یدوبان
 هک ار یدارفا شاعم و تایح نیا رب هوالع .دنوشیم رابغ و درگ عبنم هدش کشخ یاهبالات رتشیب .تسا هتشاد یرتشیب
 ناگدنرپ و تاناویح هاگتسیز و نمآم اهبالات رضاح لاح رد .دهدیم رارق ریثأت تحت ،دننکیم یگدنز اهبالات فارطا
 تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا رادروخرب یدایز تیمها زا یعیبط متسیسوکا نیا ظفح ور نیازا دنتسه رجاهم و یموب
 رضاح قیقحت ؟دنراد هقطنم یاهدرگزیر لضعم رد یشقن هچ سراف جیلخ هقطنم یکیتیلپوئژ یاهنارحب هنوگچ هک
 تالاقم و یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا اب تسا هدش یعس نآ رد هک تسا یفیک رضاح قیقحت نآ رد هک تسا یفیک
 اب نارکم هقطنم رد اضف یداصتقا و یتینما ،یسایس یهدنامزاس و یزیرهمانرب هب یملع عبانم ریاس زین و یشهوژپ
 .دوش هتخادرپ راهباچ هقظنم تیروحم
  یرظن درکیور
 و یکیتیلپوئژ ریغتم و تباث لماوع ۀیاپ رب روشک ای تلود کی یارب تیعضو داجیا زا تسا ترابع یکیتیلپوئژ نارحب
 یاهشزرا و لماوع دربراک اب اهروشک رگید یلم یژتارتسا و تسایس ندرک لعفنم یترابع هب .روشک نآ تسایس ندرک رثأتم

 راتشک .تسا هدش رثأتم یاضف رد نکاس نادنورهش یارب یددعتم یاهدمایپ یاراد یکیتیلپوئژ یاهنارحب .ییایفارغج
 نارحب یاهاضف رد یکیتیلپوئژ یاهنارحب یاهدمایپ زا یفنم لئاسم رگید و یگتفاین هعسوت ،یگراوآ ،نکاس یاهناسنا
  .(35 :1394 ،هداز یلقیلو)تسا هدز
 دیلوت اب فرصم و زاین نیب لداعت مدع» :نارحب یارب فیرعت نیرتهداس .تسا هدیدرگ نایب 1نارحب یارب یتوافتم فیراعت
 :تسا اراد ار ریز تاصخشم نارحب دنیوگیم اهنآ ،دننکیم فیرعت هنوگنیا ار نارحب 3ناک و 2رنیاو .تسا

 ...دنک ینانیمطا ان داجیا هک یطیارش -1
 .فادها هب تبسن یدج دیدهت دوجو -2
 .دیآیم دوجو هب لمع یارب تیروف و اهراشف شیازفا اب هارمه هک یطیارش -3
 .دروآیم لابند هب یاهرظتنمریغ یاهدمایپ هک اهشنک و اهدادیور رد شخرچ هطقن -4
 :هک تسا یطیارش نارحب ،دیوگیم نینچ نارحب فیرعت رد زین 4یتراک کم نینچمه
 .تسا دودحم یریگمیمصت ای و یهدخساپ یارب دوجوم نامز -1
 .تسا کدنا تاعالطا رب اکتا اب ،دودحم نامز رد و میخو تیعقوم رد یریگمیمصت دنمزاین -2

                                                                                                                                                               
1.  Crisis 
2.  Winer 
3.  Kahn 
4.  McCarthy 
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 و تارثا توافت و اهنآ هدنروآ دوجو هب للع و اهنارحب ینوگانوگ تلع هب نارحب فیرعت رد رظنفالتخا نیرتشیب
 .تسا ناهج رساترس رد اهنآ یاهدمایپ
 ،درف یارب رادیاپان و کانرطخ یتیعضو هب و دهدیم خر هدنیازف یهاگ و یناهگان تروصهب هک تسا یدماشیپ نارحب
 تامادقا هب زاین نآ ندرک فرطرب یارب هک دوشیم یطیارش ندمآ دوجو هب ثعاب نارحب .دماجنایم هعماج ای هورگ
 هک تسا هژیو و گرزب ییازراشف کی نارحب .دناتوافتم تدش و عون بسحرب اهنارحب .تسا هداعلاقوف و یساسا
 یاهزاین و اهرطخ ،اهدیدهت ،اهبیسآ و دوشیم هدرتسگ یاهشنکاو و فراعتم یاههراگنا ندش هتسکش مه رد ثعاب
 .(35 :1394 ،هداز یلقیلو)دروآیم دوجو هب یاهزات
 زا یضعب .دناهدش هئارا هژاو نیا زا هک تسا ییاهعونت زا رتمک زونه ،دنوشیم هدناوخ نارحب هک ییاههدیدپ رد عونت
 :تسا ریز تروصهب اهنارحب یاهیدنبهتسد
 یصخش نارحب -1
 یعامتجا نارحب -2
 یداصتقا نارحب -3
 یسایس نارحب -4
 یللملانیب نارحب -5
 یطیحمتسیز نارحب -6

 :دوشیم یدنبمیسقت یلک هتسد ود هب اهنارحب
 تخاس ناسنا یاهنارحب -1
 یعیبط یاهنارحب -2
 تخاس ناسنا یاهنارحب -1
 نیا .دنشاب ریگارف و اهناسنا یلبق هشقن و حرط ای و درکلمع زا یشان هک دنتسه ییاهنارحب تخاس ناسنا یاهنارحب
 هک یداصتقا ای یعامتجا یاهنارحب لثم :دنتسه یعیبط یاهنارحب زا رتهدیچیپ رایسب و دنراد یددعتم عاونا اهنارحب
 تخاس ناسنا یاهنارحب .دوشیم هعماج ریگ نابیرگ هک تسا نانمشد هشقن و حرط ای و تسردان درکلمع زا یشان
 گنج نارحب .«گنج نارحب» :لثم دوشیم یزیرحرط هنایوجدوس و هنامصخ ،یوق ،صخشم رایسب یاههزیگنا اب یهاگ
 یاهنارحب ،گنج نارحب لد رد .تسا هتخادنا هیاس یرشب ندمت خیرات رب هک تسا ینارحب نیرتهدیچیپ و نیرتگرزب
 و اهیرامیب یخرب عویش و اذغ و بآ دوبمک نوچ یناسنا یاهنارحب و یتینما ،یداصتقا نارحب نوچمه یرگید مهم
 .(79 :1392 ،نارگید و ینیسح)دوشیم نایامن ...رگید یاهنارحب

 یعیبط یاهنارحب -2
 تکرح لصاح هک هلزلز لثم .تسا تعیبط رب مکاح نیناوق یعیبط ثداوح تلع و تسا ادخ یعیبط ثداوح أشنم
 ثداوح هک هچنآ .دشابیم یال و لگ و بآ زا یدایز مجح تکرح زا یشان هک لیس ای و تسا نیمز نیریز یاههیال
 یعیبط ثداوح مزال یاهینیبشیپ و ندوب هدامآ تروص رد .تسا اهناسنا یگدامآ مدع ،دنکیم نارحب هب لدبم ار یعیبط
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 تامادقا و عقوم هب ینیبشیپ اب ادتبا زا ناوتیم ار یعیبط ثداوح .دتفایم قافتا تراسخ نیرتمک اب و دمایپ نیرتمک اب
 .(29 :1389 ،روپ یلقماما و یروای)درک راهم هثداح زا لبق ینف و یصصخت
 یاهراتخاـس ،یناسنا عبانم ،یگنهرف تیفرظ یژولونکت لثم ماظن کی یمومع یاهتیفرظ هک یماگنه ،دوشیـم هتفگ
 نازیم ،فعـض هطقـن ،یریذپبیـسآ ،بیرخت تیفرـظ زا ،ییوگخـساپ و فاطعنا نازیم ،رثؤم یژولوئدیا ،لوئسـم
 تـسا دقتعـم یتراک کم .میراد راکورس نارحب کی اب ،دشاب رتمک هوقلاـب یاهنارحب مجح و ینوریب یاهریغتم تلاخد
 و درخ حوطس رد اهنارحب .دناهداـعلا قوـف عبانم صاصتخا و ینآ خـساپ مزلتسم هک دنتسه ییاهتیعقوم اهنارحب
 ای اههورـگ نایـم عازن اب اهنارحب ،درخ حطس و اهتلود نایم عازن لماش اهنارحب ،نالک حطس رد .دنهدیم یور نالک
 نامز یهاتوک ،تصرـف اـی دیدهت رصنع هس زا یاهزیـمآ ار نارحـب ره زراب یاههصخشـم .دریگیم رد درفنم نالماع
 ،دنزادنایم رطـخ هـب ار یریگمیصت دحاو فادها ینارحب یاهتیعقوم .دنکیم نییعت هدراو یحور راشف نازیم و دوجوم
 .دننکیـم ریگلفاغ ار نازاسمیمصت و دننکیم دودحـم ار میمصـت نداد رییغت زا شـیپ یهدخـساپ یارب دوجوم نامز تدم

 شیپ هلحرـم :دهدیـم خر هلحرم دنچ رد نارحب وا هاگن زا .درگنیم یلاوت کی تروص هب نارحب هب (1963) 1سیوید
 نآ رد هک دیدهت ای راطـخا هلحرـم ؛دربیم رس هـب راجنهـب تلاـح رد هعماج نآ رد هـک نوکس هلحرم ینعی ،نارحب زا
 ناهگان هب نارحب نآ رد هک رـثا هلحرـم ؛دوشیمـن دروخرب اهنآ اب یدج روط هب هشیمه اما دننکیم روهظ رطخ ناگناشن

 هلحرم ،تیاهن رد و ؛دریگیم رارق یبایزرا دروم اهبیسآ نازیم نآ رد هـک رـثا دعـب اـم هلحرـم کـی ؛دوشیم روهلمح
 .(1386:62 ،یعیبر)یبایزاب تدم ینالوط

 هب ار یساسا شقن ییایفارغج لماوع ،یناسنا یاههزاس و اهروشک نیب گنج و هعزانم ،شنت یاههزیگنا اب طابترا رد
 ،اضف ،نیمزرس لیبق زا یناسنا یاههزاس و اهتلم یعمج ای و یلم عفانم و اهشزرا ناونع هب هک یلماوع .دنراد هدهع
 زیامت تابجوم هک یاهنیمز لماوع نینچمه .دوشیم هتسیرگن نآ هب ...و یروانف و ملع ،هیامرس ،بآ ،یندعم عبانم ،زرم
 هوالع .دنرثوم شنت زورب رد دنروآیم دوجو هب ار یداژن و یبهذم ،یموق یاههورگ ریظن یناسنا یاههزاس نیب توافت و
 رد یسایس یایفارغج تیعضو رییغت و اضف یسایس راتخاس یدنبلکش و تیدوجوم ،سیسأت ،رییغت هلئسم نیا رب
 نینچمه .دنوشیم نییعت هعزانم یسایس فده ناونع هب اهتموکح رظن زا ًااتدمع یناهج و یاهقطنم ،یلحم یاهسایقم
 :1379 ،این ظفاح)دراد دوجو اهروشک نیب هعزانم عوقو رد کیژولوئدیا و یتخانشناور ،یرطف یاههبنج دوجو لامتحا

76). 
 هب یعمج و یتایح عفانم و اهشزرا تشادرب اهنآ زا هک دنتسه ییاهنآ ینیع روط هب گنج هدننک دیلوت یساسا لماوع
 و لماوع نیا .دوشیم تردابم یگنج و یسایس مادقا هب اهنآ زا دیدهت عفر ای لرتنک ،فرصت یارب هک دیآیم لمع
 لماوع یخرب هب تبسن اهتموکح ًاالومعم .دنراد رارق یژولوئدیا و تسایس ،ایفارغج یاههزوح رد نیداینب یاهشزرا

 رگهلخادم یاهتردق ای ناگیاسمه هاگدید اب راگزاسان یهاگدید دوخ ورملق نورد ای نوریب/ یناسنا ای یعیبط/ ییایفارغج
 رد راذگریثأت ییایفارغج لماوع نیرتهدمع .دنکیم زورب اهنآ نایم هرجاشم یتلاح نینچ رد هک دنراد یناهج ای یاهقطنم
 :زا دناترابع اهروشک نیب هعزانم و شنت دیلوت

                                                                                                                                                               
1. Davis 
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 یارب و دنراددوخ ناگیاسمه هژیوهب نارگید ینیمزرس ورملق هب عمط مشچ ًاالومعم رتیوق یاهروشک :کاخ و اضف -1
 .دننکیم شالت اهنآ یضارا فرصت یتح ای و ییایفارغج یاضف رد ذوفن

 مه یخرب .دنراد جراخ یایند اب طابترا هب زاین یکشخ رد روصحم یاهروشک هژیوهب اهروشک همه :یطابترا ریسم -2
 یاهروشک شالت اذل .تسین اهنآ ورملق رد هک دندنمزاین ییاههگنت و اهههاربآ هب یگنج و یراجت یاهیتشک ددرت یارب
 ،رتشیب یدنمهرهب یارب ییایرد و ییاوه ،ینیمز یاههاگرذگ ناگدنراد شالت و اههنیمز نیا هب یسرتسد یارب دنمزاین
 .(76 :1379 ،این ظفاح)دوشیم شنت ثعاب

 ،دور رتسب شیاسرف ،دشاب روشک ود زرم رد یاهدیدپ نینچ هک یماگنه :اههناخدور همشچرس و بآ میسقت طخ -3
 دشابیم هیاسمه روشک ود یزرم فالتخا و شنت نآ دمایپ و دراد لابند هب ار زرم ییاجباج
 ار رذگ ریسم یاهروشک نیمزرس زا یشخب ای مامت اهنآ :دنرذگیم روشک دنچ زا دوخ ریسم رد هک ییاههناخدور -4
 ره و دنتسه بآ قح یعدم روشک ره نادنورهش نوچ .دنراد شقن اهروشک نیا نایم ییازشنت رد و دننکیم باریس
 .دنزب نماد تافالتخا هب دناوتیم ... و ریسم رییغت ،رتشیب یرادربهرهب ،دس ثادحا دننام اههناخدور بآ رد یراکتسد
 اما ،دوشیم صخشم اهایرد قوقح یدالیم 1990 نویسناونک دافم ساسا رب هچرگ اهزرم نیا :کرتشم ییایرد زرم -5
 ای تیکلام هویش زین و نایزبآ ریاخذ ،هراق تالف یاهیناک زا یرادربهرهب ،یزاس ورملق و زرم طخ میسرت یگنوگچ
 .دوش عفنیذ یاهروشک نایم شنت ثعاب دناوتیم ریازج فرصت
 .تسا نیرفآ هلئسم اهنآ یلحاس یاهروشک نایم یراذگ میژر یارب هک :یاهچایرد کرتشم یاهزرم نییعت -6
 رس رب ،عفنیذ یاهروشک نایم هچنانچ :دناهدرک ادیپ شرتسگ زرم طخ یوس ود رد هک یزرم کرتشم ینیمزریز عبانم -7
 .(94 :1395 ،نافلج یناطلس)دماجنیب اهنآ نایم شنت هب دناوتیم ،دوشن لصاح یقفاوت اهنآ زا یرادربهرهب هویش
 .نآ یارب یتینما هیشاح ندش لئاق لیلد هب :زرم اب روشک کی ساسح و گرزب رهش ای تختیاپ ترواجم -8
 روشک دناوتیم نآ هدنراد و دنکیم نوگرگد ار یماظن تردق هنزاوم نآ زا یرادروخرب هک :کیژتارتسا تیعقوم کی -9
 .دراذگب دیدهت ای و راشف ریز ار بیقر

 نآ هب یناهج و یزرم نورب دنمتردق یاهروشک ای هیاسمه روشک هک :ینغ و ریگمشچ یتخوس ای یناک ریاخذ -10
 .دنشوکیم نآ زا یرادربهرهب ای فرصت یارب و دنزودیم مشچ

 یتنس لکش هب هلاس همه هک ییاهروشک ضارتعا اب تسا نکمم هک :هدنرذگ یاهربا ندرک ازناراب یعونصم شور -12
 .دریگب رارق ،دناهتشاد یاهرهب و مهس اهربا نیا یتبوطر هریخذ زا یعیبط و

 دنتسه یکتم یرورپماد هب دوخ یاقب و تایح همادا یارب هک یریاشع :یللملانیب زرم یوس ود رد ریاشع ییاجباج -13
 یللملانیب زرم یوس ود رد اهنآ ییاجباج ،دراد یگتسب قالشق و قالیی قطانم یاهرازفلع هب مه اهنآ یماد یگدنز و
 .(94 :1395 ،نافلج یناطلس)دشاب ازشنت دناوتیم

 نزو و هزادنا زا هچنانچ دنرقتسم اهروشک هیشاح رد هک یبهذم ای یموق یاهتیلقا :هاوخییادج تیلقا هورگ -14
 رب و دنشاب ردام روشک اب شنت أشنم دناوتیم ،دنک کمک اهنآ هب زین ینوریب لماوع و دنشاب رادروخرب یفاک یکیتیلپوئژ
 .دراذگب یفنم ریثأت دوخ نابیتشپ ای کرحم یاهروشک اب نآ طباور

 .دریگیم رارق دوخ یماح لپورتم روشک تیامح دروم هک :ردام روشک یکشخ رد طاحم تیلقا هورگ -15
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 ... و یبهذم ،یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،ییاضف تالماعت رگیدکی اب هک :زرم یوس ود رد هدنکارپ تیلقا هورگ -16
 ،دنهاوخب ردام یاهتموکح هچنانچ .دنراد سناجت نآ اب و دنتسه رگید روشک تلم هلابند یاهنوگ هب .دنراد یزرم نایم
 قیوشت دوخ هب نتسویپ و روشک نآ زا ییادج هب ار نانآ ای و هدافتسا هیاسمه هیلع راشف مرها ناونع هب اهنآ زا دنناوتیم
 .دننک

 اهروشک هیشاح تیلقا یاههورگ یخرب :رگید لقتسم روشک هب روشک کی زا هتفای شرتسگ تیلقا هورگ -17
 یاههصیصخ تلع هب هیاسمه یاه تلم و یناسنا یاههزاس یهاگ :یتیوه و یگنهرف یاهداضت و اه توافت -18

 .دنکیم کمک اهنآ نیب شکمشک و فالتخا ،شنت زورب هب هدیدپ نیا و دنرادن یراگزاس مه اب توافتم ینید و یگنهرف
 نیا .دنرادروخرب یسایس-ییایفارغج أشنم زا هک دنتسه یللملانیب یاهنارحب زا یصاخ عون یکیتیلپوئژ یاهنارحب
 نکمم هک یسایس ای یداصتقا یللملانیب یاهنارحب فالخرب .تسا کیتیلپوئژ یاهنارحب یهصخشم نیرتمهم عوضوم
 لاح نیا اب ،دشاب یکیتیلپوئژ یاهنارحب صاخ عون زا رتهدرتسگ رایسب نآ یناهج یاهباتزاب و یفنم تاعبت تسا
 زا اهنارحب نیا .دنکیمن دیدهت ار اهتلم -تلود یدوجو یاهناینب یکیتیلپوئژ نارحب دننام اهنارحب نیا زا مادکچیه
 اهشزرا فرصت و لرتنک رس رب یسایس نارگ یزاب و ییاضف -یسایس لکشتم یاههورگ و اهروشک شکمشک و هعزانم
 رادروخرب یبسن موادت و یرادیاپ زا یکیتیلپوئژ یاهنارحب .دریگیم لکش یناسنا و یعیبط زا معا ییایفارغج لماوع و
 ًاالومعم ییاهنارحب نینچ رد هک تسا نآ نیا تاصخشم نیرتمهم زا .تسین ندش فرطرب و لح لباق یگداس هب و تسا
 ،هداز یلقیلو)دنوشیم ریگرد نارحب اب طابترا رد یفلتخم نارگیزاب و دریگیم لکش :یحطس دنچ یهلخادم و یوگلا

1394: 36). 
 ناریا رد اهدرگزیر هرتسگ
 لکش هنایمرواخ لامش رد ،تسا لاعف رویرهش ات دادرخ زا هک داب نیا .تسا لامُشش داب درگزیر یلصا همشچرس ناریا رد
 جیلخ ات و دوشیم ریزارس هیروس و قارع یاهنابایب هب یفیق دننام ،قارع لامش و هیکرت یاههوک زا رذگ اب و دریگیم
 و تسیز طیحم هب هجوت مدع و ناتسبرع یاوه کشخ یاهنایرج .دوریم شیپ دازآ یاهبآ هب ندیسر و سراف
 هتشذگ رد .تسا هدش زاس رابغ یحاون داجیا و قارع یاهقالتاب زا یرایسب ندش کشخ ثعاب قارع رد ییادزنابایب

 اهنیمز مامت و دندرکیم نیمأت ار اهنیمز نیا یشاپ چلام یاههنیزه کرتشم تروصهب ناتسبرع و قارع ،ناریا روشک هس
 رد ناور یاهنش تیبثت یارب هک تسا یتفن هدنبسچ هدروارف یعون چلام .دندشیم یشاپ چلام لاس زا یصاخ لصف رد
 رد و راک نیا یشومارف ببس یدالیم 2000 ههد رد اهتلود نیا هیور رییغت و قارع گنج .دوشیم هدافتسا اهنابایب
 یخرب هتفگ هب هک ریخا نافوت .دش ناریا رسارس رد ًاابیرقت ماجنارس و ناریا برغ ،ناتسزوخ رد درگزیر شیازفا هجیتن
 بیکرت و دش ناریا ریخا ههد هس رد درگزیر نازیم نیرتشیب ببس ،تسا هدوب ناشیگدنز رابغ نافوت نیرتدب دادغب یلاها
 ،نارگید و یداهرف)دناشک ناتسرامیب هب ار دنورهش اهدص هک درک دیلوت ار یکانرطخ درگزیر یرهش یاههدنیالآ اب رابغ

1395: 583). 
 لاحمراهچ ،ناتسرل ،نادمه ،ناجنز رتمک تظلغ اب و رهشوب ،ناتسزوخ ،مالیا ،هاشنامرک ،ناتسدرک یاهناتسا اهدرگزیر
 ناجیابرذآ یاهناتسا بونج و نارهت ،زربلا ،نیوزق ،ناهفصا ،مق ،یزکرم ،سراف ،دمحاریوب و هیولیگهک ،یرایتخب و
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 ،یوضر ناسارخ رد .دوشیم اوه یاههدنیالآ تظلغ شیازفا و یقفا دید شهاک ببس و هتفرگ ارف ار یبرغ و یقرش
 .تسا هدوب راذگریثأت زین ،نامرک و دزی طاقن یخرب و ناتسچولب و ناتسیس لامش ،یلامش ناسارخ
 شیازفا یّردج تروص هب 1384 لاس زا و هدش هدید زاوها رد یدیشروخ 1382 لاس زا یدروم تروص هب اهدرگزیر
 دوجو یبالات تحاسم راتکه نویلیم 2٫5 قارع روشک رد .دوب یدیشروخ 89 ات 87 یاهلاس نیب نآ جوا و درک ادیپ
 اهبالات نیا زا راتکه نویلیم 2 ات 1٫5 دودح رد یزیچ ،سراف جیلخ گنج زا سپ و یدیشروخ 1379 لاس ات هک دراد
 هعجاف نیرتگرزب ناونع هب ار عوضوم 2 لاس نامه رد للم نامزاس .دنداد تسد زا ار دوخ یبالات یربراک ای کشخ
 ،یدیشروخ 1386 لاس رد .دوب نیرهنلانیب یاهبالات یکشخ اهنآ زا یکی هک درک یفرعم ناهج یطیحمتسیز
 و یهللاریخ)دش میظعلاروه و ناگداش یاهبالات زا یاهدمع شخب یکشخ ببس و دیسر دوخ جوا هب یلاسکشخ
 .(264 :1395 ،نارگید
 رد نامسآ تیعضو نیا .درب ورف رابغ و درگ زا یاهدرپ ریز هب ار ناریا ،درگزیر هدیدپ ،88 ناتسبات یاهزور نیتسخن رد
 یاههنادزیر هیال سپ زا ،دیشروخ زین زور رد .دوب ناریا یبرغ و یبونج ،یزکرم یاهرهش زا یرایسب و زاوها ،نارهت
 یدیفس هب دیشروخ صرق و دوب ادیپ نآ فارطا نامسآ رد یبآ گنر هت و دشیم هدید غورف مک ،رابغ و درگ عفترم
 مه لبق لاس زا یتح راب نیا اما ؛داد یور ،دندرکیم ینیبشیپ یرایسب هک روطنامه ،زین 89 لاس رد درگزیر .دزیم
 هرابود 89 لاس نیزاغآ یاهزور نامه زا ار درگزیر ،ناتسزوخ ناتسا صوصخهب و ناریا یبرغ قطانم .دوب رتدیدش
 ار ناریا زا یمین زا شیب تشهبیدرا رد هکنیا ات تفای شرتسگ رایسب نآ ذوفن هنماد هک دیشکن یلوط اما ؛دندرک هبرجت
 جاوما هرطیس تحت هدودحم دادرخ هام رد .دش مأوت لگ ناراب و دیدش یاهداب اب زین قطانم یخرب رد و تفرگربرد
 ،نارگید و یهللاریخ)دناشوپ ار ناریا رسارس ًاابیرقت دادرخ طساوا و دادرخ لیاوا رد و درک ادیپ شرتسگ مهزاب درگزیر

1395: 264). 
 نینچمه دنهدیم خر ناتسمز و زییاپ رد یرتمک یلاوت اب و ناتسبات و راهب لوصف رد ًااتدمع رابغ و درگ یاهنافوط
 تسیزطیحم و ناسنا یتمالس یارب هک دشابیم بورغ ات رهظزادعب ینامز هلصاف رد هدیدپ نیا عوقو نامز نیرتشیب

 و هدش یغاب و یعارز تالوصحم هب تراسخ شیازفا ببس یزرواشک شخب رد ءوس ریثأت رب هوالع و هدوب کانرطخ
 ناوتیمن یلو میتسه ناریا رد یدرگ زیر یاههرود شیازفا دهاش ًااریخا هچرگا .دراد هارمه هب ار یزرواشک یرادیاپان
 نآ رد هچنآ اما ؛دنراد یجراخ أشنم هزادنا هچ و یلخاد أشنم هزادنا هچ اهدرگزیر نیا هک درک هبساحم قیقد روطهب
 ،اهبالات :زا دناترابع یلخاد یاهءاشنم نیا هک ؛دنراد یلخاد أشنم ًااتدمع اهدرگ زیر هک تسا نیا تسین دیدرت
 طرفم یارچ و یزاسهداج و یرادربکاخ هدرتسگ یاهتیلاعف ،ندز مخش ،کشخ قطانم رد یزرواشک یاهنیمز
(Prospero et al, 2002: 1-31). 
 نیرتهدولآ زا یکی ناونع هب یناهج تشادهب نامزاس یوس زا ناتسا نیا زکرم زاوها رهش تسا هدش ثعاب نارحب نیا

 هب درگزیر نیا ندوب هدولآ لامتحا .تسا هدش رهش نیا نانکاس یسفنت تالکشم ثعاب هک دوش هتخانش ناهج یاهرهش
 هنالاس .تسا هدروآ دوجو هب نادنورهش تمالس رب هدیدپ نیا ریثأت دروم رد یاهدرتسگ یاهینارگن ویتکاویدار داوم

 ینامرد زکارم و ناتسرامیب هب اهدرگزیر و اوه یگدولآ زا یشان تالکشم لیلد هب ناتسزوخ ناتسا رد رفن رازه 22 دودح
 هک دمآ شیپ یسفنت تالکشم رفن اهدص یارب ،ناتسا نیا رد یدیسا ناراب شراب یپ رد 1394 نابآ رد .دننکیم هعجارم



 129 ... هقطنم یکیتیلپوئژ یاهنارحب شقن یسررب و لیلحت

 و درگ نازیم لاس یاهزور زا یخرب رد .دش رجنم رفن دصکی زا شیب ندش یرتسب هب و هدناشک ناتسرامیب هب ار نانآ
 رب مرگورکیم 460 شوش و 166 دنوتگ ،589 ناهبهب ،654 هیدیما ،767 درگنسوس ،127 کشمیدنا ،225 نادابآ رد رابغ
 بعکمرتم رب مرگورکیم 250 ات 150 درادناتسا یگدنیالآ نازیم هک تسا یلاح رد نیا ،تسا هدش شرازگ بعکمرتم
 ناریا تسیز طیحم نامزاس یاهرزیالانآ شجنس تردق تیاهن زا هک تسا یاهزادنا هب زاوها رد اهدرگزیر تدش .تسا
 .(14 :1394 ،ینجورب نایدهم و مدقم یئاضر)تسا رتشیب
 رابغ و درگ نافوت ،نونکا مه .ددرگیم رب 1382 لاس هب ناریا یبرغ بونج یاهناتسا هب اهدرگزیر هدرتسگ موجه نیلوا

 دنمزاین لکشم نیا لح .دنکیم هجاوـم یدـج لکشم اب ار روشک ناتسا 23 دودـح ،شیـب و مک تروص هب هنالاس
 یصاخ راک دناوتیمن ییاهنتهب ناریا و تسا تیوک و هیکرت ،هیروس ،ناتسبرع ،قارع ،ناریا یاهروشک یعمج تکراشم
 .تسا هدوب ناریا هعماج یارـب یطیحـم تسیز و یداصتقا ،یتشادهب هدرتسـگ راـثآ یاراد ،هدیدپ نیا .1دهد ماجنا
 .دنراد میلقا رییغت و هعماج داصتقا و تمالس رب یرضم تارثا رابغ و درگ یاهنافوت

 DNA هـب همدص و یـسوریو یاهیرامیب و مسآ و هرد بت و تیژننم یاهیرامیب شیازفا هب رجنم رابغ و درگ

 شباـت شهاک ،یزرواشک تالوصحم هب بیسآ و کاخ یروراب شهاک ،دید شهاک .ددرگیم هیر و تسوپ یاهلولس
 ،یکیناکـم یاهمتسیس و رود هار زا تاطابترا هب بیسآ ،یدیشروخ یاههاگتسد زا یروهرهب هجیتن رد و یدیشروخ
 اینرهم)دش دهاوخ داجیا رابغ و درگ رثا رد هک تسا یتالکشم زا یشخب یسفنت یاهیرامیب شیازفا و اوـه و یـگدولآ
 .(108 :1395 ،هداز سابع و
 نافوت .تسا یندشان یرما یناتسا و یلم حوطس رد رابغ و درگ نافوت یداصتقاریغ و یداصتـقا یاهنایز یمامت دروآرب
 هتشاد هارمه هب ناریا رد رثأتم یاهناتسا یارب یبرخم یداصتقا و یعامتجا تاعبت ،هتشذگ هـهد کی یـط رابـغ و درگ
 یراکیب شیازفا ،رابغ و درگ زا رثأتم قطانم زا (هبخن و صصختم راشقا رد هژیو هب) دارفا ترجاهـم دنور دیدشت .تسا
 و تعنص دوکر ،یزرواشک تالوصحم دیلوت شهاـک ،ییاتـسور و یرهش فلتخم لغاشم رد دـمآرد شهاک ای و
 یشزومآ زکارم یلیطعت و یعامتجا و یدرف ییاراک شهاک ،اهزاورپ تینما و ییاوه لقن و لمح رد لالتخا ،یرگشدرگ
 رد .دنتسه ریخا ههد یط ـهدیدپ نیا زا رثأتم یاهناتسا رد رابغ و درگ برخم یاهدمایپ زراب یاههنومن ،یحیرفت و
 هام و نیرتشیب نئوژ و یم ،هیئوژ یاههام .دراد دوجو ناریا یبرغ هقطنم یارب رابغ و درگ دادخر نیرتشیب راهب لصف
 نیب رابغ و درـگ دادـخر نیرتشیب زین زورهنابش لوط رد .دوشیم هدهاشم هقطنم نیا رد دادخر نیرتمک ربماسد
 هب قارع برغ بونج و برغ ،قارع و هیروس نیب یزرم هقطنم .تسا هدش تبث رهظ زا دعب 6 ات حبص 9 یاهتعاس
 و قرش هقطنم ،یدودحم دراوم رد نینچمه .دنتسـه هعلاطـم دروم هقطنم یارب رابغ و درگ یلصا نوناک ود بیترت

 .(108 :1395 ،هداز سابع و اینرهم)تسا هدش ییاسانش رابغ و درگ یاهنوناک زا رگید یکی زین ناتسبرع قرش لامش

 ناتسا رد 1388 لاس رد و (زور 107) هاشنامرک ناتـسا رد 1387 لاـس رد یرابغ و درگ یاهزور دادعت نیرتشیب
 1386 یاهلاس یـط ناتسزوخ ناتسا رد قلعم تارذ لک رثکادح تظلغ نیگنایم .تسا هداد خر (زور 102) ناتسزوخ
 144 زاوها رد رابغ و درگ دادخر نیرتراگدنام .تسا هدوب بعکم رتم رد مرگورکیم 7576±1615 ربارـب 1388 یلا

 رابغ و درگ هرطاخم تیعضو نیرتینارحب .تسا هتشاد ماود تعاس 23-33 دودـح رابـغ و درگ دادخر ره و تعاس
 برغ هقطنم رد راهب لصف رد .تسا هدیدپ نیا دادخر نامز نیرتدیدش دادرم و ریت .دهدیم خر ناریا برـغ بونـج رد
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 جیاتن .(1393 ،یاهزمح و هدیقعاب) دراد دوجو رابغ و درگ هلمـح نیرتشیـب بونـج هقطنم رد ناتسبات لصف رد و
 یاهشور ،یدورو یاههداد (ندوب هتسسگ) تعیبط هب هجوت اب هـک دهدیم ناشن (1390) ناراکمه و یلوسر هعلاطم
 زا ناریا برغ رد رابغ و درگ هدیدپ دنور لیلحت یارـب یبسانـم رایسب ییاراک روتیمیتسا سنس و لادنک - نم یرامآ

 ،یدوعـس ناتسبرع ،هیروس ،قارع یاهروشک مهس هک داد ناشـن (1390) ناراکمـه و یمیرک هعلاطم .دنهدیم ناشن دوخ
 دـصرد 3/8 و 5/7 ،13/8 ،14/5 ،23 ،39/2 بیترت هب هنایمرواخ رد رابغ و درگ نافوت دیلوـت رد هیکرـت و ندرا ،ناریا
 و یراقفلاوذ)دننکیم دیلوت ار هنایمرواخ هقطنم رابغ و درگ دصرد 60 زا شیب هیروس و قارع یاهروشک و دشابیم
 .(17 :1390 ،نارگید
 لباقم رد دناوتیمن ناریا دننام یروشک ،رثأتـم یاهناتسا داصتـقا رب رابـغ و درـگ نافوت هدرتسگ یاهنایز هجوت اـب

 هس دیاب یاـهدیدپ نینـچ اب دروخرب رد یلوتم یاهداهن رگید و تلود .دنامب یقاب لعفنم تروص هب یاـهدیدپ نینـچ
 یارـجا و نیودـت ،رابغ و درگ نافوت برخم راـثآ یـبایزرا و ییاسانش :دنهدب ماجنا ریز بیترـت هب ار یساسا مادقا

 و اههمانرب یاـهرود یـبایزرا و نآ راثآ شهاک و هدیدپ نیا زورب للع عفر یارب زاین دروم یاههمانرب و اهتسایس
 یعامتجا و یداصتقا ،یطیحم ،یکیزیف داعبا رد ار دوـخ ریثأـت تحت قطانم رابـغ و درـگ نافوـت .ییارـجا یاهتسایس
 هتسد هس رد ناوتیم ار رابغ و درـگ نافوـت هـب طوبرم یاهبیسآ ،یعیبط تامیالمان رگید دننامه و دزاسیم رثأتم
 .(Wang, 2004: pp 559-574)درک یدنبمیسقت هیوناـث و میقتسمریـغ ،میقتسـم ینـعی یلـک بیسآ
 شخب لـک هدافتسا شزرا ،رابغ و درگ نافوت عوقو لیلد هب 1385-91 یاهلاس رد ًااعومجم ،1385-91 ینامز هرود رد
 17306 بیترت هب یبرـغ ناجیاـبرذآ ناتسا رد یرادلگنج و یرورپماد ،یرادغاـب و تـعارز یاهشخب ریز و یزرواشک
 ناتسا یارب ماقرا نیا .تسا هدرک ادیپ شهاک لایر درایلیم 119 و لایر درایلیـم 7877 ،لایر درایلیـم 9310 ،لایر درایلیم
 هدش دروآرب لایر درایلیـم 125 و لایر درایلیـم 3328 ،لایر درایلیم 4340 ،لایر درایلیم 7794 ربارب بیترت هب ناتسدرک
 رابغ و درگ نافوت رثا رـب ناتسرل و نادمه یاهناتسا یزرواشـک شخـب لـک هداتس شزرا شهاـک رادقم عومجم .تسا
 ،نارگید و یراقفلاوذ)تسا هدش دروآرب لایر درایلیم 9921 و لایر درایلیم 14571 بیترت هب 1385-91 یاهلاس رد

1390: 17). 

 تـسد زا تصرف هنیزه ،بختنم یاهناتسا رد رابغ و درگ نافوت رثا رب راک یورین یلیطعت یداصتـقا راـثآ یسررب یارب
 شزرا» یانبم ود رب و زور رد راک یورین هنارس هدوزفا شزرا هبساحم قیرط زا 1388 لاس رد لغاش راک یوریـن هتـفر
 یاـهزور دادعـت هب یسرتسد مدع هب هجوت اب .تسا هدش دروآرب «یروشک هدوزفا شزرا طسوتـم» و «یناتـسا هدوزفا
 هنالاـس تاراسخ یعقاو نازیم ناوتیمن ،1388 لاس هلمج زا هعلاطم دروم یاهلاس یط رابغ و درگ زا یشان یلیطعـت
 روظنـم هب رطاـخ نیمـه هـب .دومن دروآرب هعلاطم دروم یاهناتسا یارب راک یورین یلیطعت هجیتن رد ار رابغ و درـگ
 .تسا هدـش ناتـسا راهچ نیا رد «یلیطعت زور ره» زا یشان تراسخ ای نایز هبساحم هب مادقا رتقیقد یاهلیلحت ناکـما
 رـه یلیطعـت زا یشان نایز دهدیم ناشن «یناتسا هدوزفا شزرا» یانبم رب رابغ و درگ زا یشان هنازور تاراسخ هبساحم
 لایر درایلیم 85 لداعم ناتسدرک رد ،(رالد نویلیم 17) لایر درایلیم 173 ربارب یبرغ ناجیابرذآ یاهناتسا رد زور کی
 نویلیم 10) لایر درایلیم 103 ربارب ناتسرل رد و (رالد نویلیم 13) لایر درایلیـم 127 ربارـب نادمه رد ،(رالد نویلیم 9)
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 رد رابغ و درگ نافوـت هلمـج زا یلماع ره زا یشان هنازور هتساوخان یلیطعت زا یشاـن نایز عومجـم .تـسا هدوب (رالد
 .(13 :1396 ،یربج)تسا هدش دروآرب (رالد نویلیم 49) لایر درایلیم 488 ربارب ناتسا راهچ نیا
 اهدرگزیر زورب یاهنوناک

 :دنتسه هجوت لباق شخب ود رد اهنوناک نیا هک تسا ریز یاهنوناک لماش ناریا رد درگزیر زورب یاهنوناک
 لماش یلخاد یاهنوناک-1
 ناگداش دننام هدش کشخ یاهبالات -1
 هب یحارج و هرهز یاههناخدور دننام دناهتخیریم هزوح نیا هب هک ییاههناخدور یور رب دس اههد ثادحا لیلد هب
 زا زد لنوت و تسا تخاس لاح رد هک 33 گنرهوک لنوت زینو 2 و 1 گنرهوک لنوت دننام بآ لاقتنا یاهحرط هارمه
 یجنسزاین اهدس زا یرایسب هک اجنآ زا ناهفصا و مق ناشاک دننام زکرم کشخ قطانم فرط هب اههناخدور تسدالاب
 رد یگدنراب شهاک زین و اههناخدور رتسب زا بسانم یبوریال مدع و وسکی زا .دناهتشادن رادیاپ هعسوت رب قبطنم
 ددعتم تالکشم اهبالات ندش کشخ هک میتسه ناگداش دننام هقطنم یاهبالات ندش کشخ دهاش ریخا یاهلاس
 تسه اهنآ زا یکی اهدرگ زیر هک هتشاد هارمه هب یکیژولوکا
 ناریا گرزب هچایرد نیمود راتکه 74525 اب ربارب یتحاسم اب) سراف ناتسا رد ناگتخب دننام هدش کشخ یاههچایرد
 هدیسر تبث هب یناهج یاهبالات تسرهف رد ناریا بالات نیمراهچ ناونع هب 1352 لاس رد هچایرد نیا .دیآیم رامش هب
 بآ یدورو رک دور یور رب نز دورد دس تخاس لیلد هب زین (.تسا هدنام یقاب نآ زا دصرد 12 رضاح لاح رد تسا
 هب رجنم اههچایرد و اهبالات ندش کشخ .تسا ندش کشخ لاح رد و هدش یلصف یاهبالیس هب رصحنم هچایرد
 .(97 :1391 ،نارگید و یلات یدورهق)دندرگیم درگ زیر هدیدپ زورب

 یزکرم تالف یاهنابایب-2
 شیازفا هب اهنت هن یزکرم تالف یاهنابایب ندش کشخ ییازنابایب راهم یارب یدج مادقا مدع و یلاسکشخ شیازفا اب
  دننکیم لیدبت ریوک و راز هروش هب ار یزکرم تالف زا یرتشیب یاهنیمز کمن شنکارپ اب هکلب دنکیم کمک اهدرگ زیر
 یهایگ ششوپ و تفاب بیرخت -3
 بیرخت دننکیم لمع یعیبط یاهرتلیف دننامه اوه رابغ و درگ بذج رد نژیسکا دیلوت رب هوالع ناهایگ هک اجنآ زا
 رابغ هدیدپ زورب هب رجنم ،یلاسکشخ و یبآ یب ای یناسنا لماوع رثا رب اهلگنج ات عتارم زا معا یهایگ ششوپ هنوگره
 رثا ناهایگ بیرخت دنور رد و هدش هایگ زتنسوتف عنام اوه رد رابغ و درگ دوجو رگید یوس زا .تسا هتشگ هقطنم رد
 .دراد میقتسم
 لماش یجراخ یاهنوناک-2
 قارع رد میظعلا روه بالات و نیرهنلانیب هقطنم -1



 1397 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متشه لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 132

 دس 322 زا شیب قارع و هیروس ،هیکرت هتشذگ لاس 40 رد :ناتسبرع هریزج هبش لامش و هیروس بونج ،قارع لماش
 رد هرمیس دس و ناتسزوخ رد هخرک دس ثادحا اب زین ناریا دندرک ثادحا تارف و هلجد هناخدور ود یور گرزب
 هک هدرک دراو گرزب بالات نیا هب یریذپان ناربج تامدص نوراک ندش کشخ ثعاب قرب هاگورین ثادحا یارب ناتسرل
 ،نارگید و یلات یدورهق)تسا میظعلاروه ندش کشخ نیمه تاعبت ،یداصتقا و یعامتجا لئاسم ریاس و درگزیر هدیدپ

1391: 97). 

 میظعلاروه بالات تیعقوم -1 هرامش هشقن
 (http://masirnama.ir) :عبنم 
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 میظعلاروه بالات ینارحب تیعضو -2 هرامش هشقن
 (/http://hoorolazim.persianblog.ir) :عبنم

 (ناتسبرع گرزب نابایب) یلاخلا عبر -2
 و ناتسمز رخاوا رد امد شیازفا اب .دهدیم نایرج لامش تمس هب ار اهدرگ زیر یلامش داب هوالع هب هقطنم نیا میلقا 
 بجوم امد شیازفا نیا .دنکیم ادیپ شیازفا کاخ حطس رواجم یاوه یامد ،ناتسبرع هریزج هبش رد راهب لصف لیاوا
 ینوزف شیاسرف هناتسآ تعرس زا داب شزو تعرس رگا .دوشیم رفسمتا نیریز یاههیال رد داب شزو و مطالت زورب
 وج لخاد هب رابغ و درگ تروص هب اهنآ زیر تارذ و هدش ادج دوخ رتسب زا کاخ تارذ یهجوت لباق ریداقم دریگ
 .(72 :1349 ،مانیب)دوشیم دراو
 (نامع یایرد و سراف جیلخ فارطا قطانم)یهایگ ششوپ نودب و کشخ یضارا -3
 رظن زا سراف جیلخ هقطنم یضارا هدش ثعاب نیریش بآ دوبمک و الاب تبوطر قطانم یخرب رد و اوه یمرگ و یکشخ
 .دشاب هژیو ای ریقف یهایگ ششوپ
 اجنآ زا و تسا یطیحمتسیز ینماان زا رثأتم یعون هب نآ یاهروشک همه هک مینکیم یگدنز یاهقطنم رد ام یلک روط هب
 یاهروشک رد هیور تدحو کی یریگلکش هب دناوتیم زین تیعضو نیا ،دشاب ازتدحو دناوتیم کرتشم دیدهت هک
 .دوش رجنم یطیحم تسیز تادیدهت شهاک ای عفر روظنم هب یاهقطنم یکیتیلپوئژ نامزاس کی لیکشت نینچمه و هقطنم

 ناتسبرع و هیکرت ،قارع ،ناریا روضح ،دریگب لکش تسیز طیحم روحم لوح یاهقطنم نامزاس کی دشاب رارق رگا لاح
 دناوتیم ناریا و دوشیم بوسحم صقن کی اهروشک نیا زا مادک ره نتفاین روضح و تسا یرورض نامزاس نیا رد
 .دشاب ماگشیپ ینامزاس نینچ داجیا رد
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 دناوتیم هزوح نیا رد یقافتا ره و دهدیم خر هتسویپ و راوریجنز تروص هب تسیز طیحم رد تاقافتا مامت عقاو رد
 ار ام روشک زا یدایز شخب ریخا لاس 15 رد هک یثحابم نیرتمهم زا یکی لاثم روط هب .دوش رجنم یرگید تاقافتا هب
 ناریا رد دوجوم یاهدرگزیر یجراخ أشنم .دراد یاهقطنم و یلخاد هاگتساخ ود هک تساهدرگزیر ،هداد رارق ریثأت تحت
 یبُشگ یارحص ات سلطا سونایقا و کشخ لحاوس زا هک تسا یناهج کشخ دنبرمک هنایم رد ناریا ندش عقاو لیلد هب
 رتشیب عوقو بجوم ،لماع نیمه و تسا یقرش ـ یبرغ ،دزویم هرتسگ نیا رد هک ییاهداب هدمع .دراد دادتما نیچ رد
 .تسا هدش ناریا رد اهدرگ زیر هدیدپ

 لیدبت اهدرگ زیر نوناک هب ار اهروشک نیا هک زین هیروس و قارع نوچمه ییاهروشک رد اهبالات ندش کشخ ییوس زا
 ددعتم و گرزب یاهدس ثادحا هتبلا هک دوریم رامش هب ناریا رد اهدرگ زیر هدیدپ دیدشت لیالد زا رگید یکی ،هدرک
 روشک ود یاههچایرد و اهبالات ندش کشخ لیالد نیرتمهم زا هیکرت یوس زا تارف و هلجد یاههخاشرس یور
 یدایز یاههنیزه و ریخا یاهلاس یط روشک ود نیا رد یتینما یاههغدغد دوجو هچرگ ؛تسا قارع و هیروس زیخندمت
 .تسا هدرک جراخ اهروشک نیا یاهتیولوا زا ار یتسیز طیحم ثحابم ،هدش لیمحت اهنآ رب اهلاس نیا رد هک
 هب هاگچیه اما ،دیسر اضما هب قارع و ناریا نیب اهدرگ زیر نارحب شهاک یارب شالت صوصخ رد ییاههمانقفاوت هتبلا
 هک یروط هب ،تفرگ رارق ریثأت تحت یرتشیب قطانم و تفای شرتسگ اهیگدولآ ،نامز تشذگ اب و دیسرن لمع هلحرم
 .تسا یجراخ أشنم اب ییاهدرگزیر ریثأت تحت روشک ناتسا 25 نونکا مه
 5 ،شیپ لاس جنپ رد رگا هک یروطهب ،تسا هتشاذگ شیازفا هب ور ریخا یاهلاس رد مه اهدرگ زیر یلخاد یاهنوناک
 راتکه رازه 450 عقاو رد .تسا هتفای شیازفا دصرد 25 هب نازیم نیا نونکا ،دنتشاد یلخاد أشنم اهدرگ زیر زا دصرد
 زا یرایسب ندش کشخ اب ریخا یاهلاس رد هک تسا ینابایب ،نآ تحاسم زا موسکی دودح ینعی ام روشک یضارا زا
 نوناک 11 صخشم روط هب .تسا هدش لیدبت درگزیر دیلوت یاهنوناک هب و هتفای شیازفا نازیم نیا اهبانهپ و اههچایرد
 یزاسزاب یارب یبآ چیه هک دراد دوجو روشک رد ...و دنجریب ،لباز ،نایرومزاج ،ناتسزوخ ،زنطن ،ناشاک نوچمه درگزیر
 لیدبت درگزیر نوناک هب زین ناتسزوخ یزرواشک یاهنیمز زا یرایسب یتح .درادن دوجو اهنآ هدش کشخ یاهبانهپ

 یاهنوناک هب شراب دوبن زا سپ اما ،دش هدز مخش ناراب شراب هب دیما و مید تشک فده اب هک ییاهنیمز ؛تسا هدش
 .دش لیدبت درگزیر
 ریثأت تحت ار اهدرگ زیر هلئسم هلمج زا و یطیحم تسیز لئاسم هک هنایمرواخ هقطنم یکیتیلپوئژ یاهنارحب نیرتمهم
 :تسا هراشا لباق ریز دراوم دناهداد رارق
 رد نارگیزاب نیا یماظن یورین یریگراک هب و رارقتسا ،مازعا هب رجنم هک یا هقطنم ارف نارگیزاب عفانم داضت و لباقت -1
  اه تسیرورت ا         ب هلباقم و هیروس یسایس ماظن زا تیامح ددصرد یماظن یورین رارقتسا اب هیسور .تسا هدش هنایمرواخ
  ،تــسا  هیروــس ماظن فلاخم یاهورین تیوقت یارب شالت رد دوخ یماظن ناراــشتــسم مازعا اب هدحتم تالایا ،تــسا
  اهروــشک نیا همه .دنا هدرک ادیپ روــضح ینارحب قطانم رد مــسیرورت اب هزرابم هناهب هب زین ناملآ و سیلگنا ،هــسنارف
  تیعقاو مامت مسیرورت اب هلباقم هکیلاحرد دناهداد رارق هلخادم و ورین مازعا یارب یزیواتسد ار نآ اب هلباقم و مسیرورت
 .تسین یاهقطنم ارف یاهتردق تالخادم
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 نارحب نیا رد ریگرد یاهورین و هیروس نارحب -3 هرامش هشقن

 (http://www.afkarnews.ir) :عبنم

  هنایمرواخ طاقن رگید و قارع ،نمی ،هیروس رد اهنآ ییورایور هب رجنم هک یاهقطنم یاهتردق عفانم داضت و لباقت -2
  نیا زا مادک ره و دنراد رارق یا     هقطنم تالباقت و اهداضت نیا سأر رد هیکرت و یدوعس ناتسبرع ،   ناریا .تسا هدش
 مهرب دوخ رظندروم مظن یوگلا عفن هب نمی و قارع ،  هیروس رد ار اوق هنزاوم رگیدکی فیعضت اب دنراد شالت  اهروشک
 هب ندروخ مهرب لاح رد تردق نزاوت هک دنــسرب هجیتن نیا هب رگا یاهقطنم یاهتردق نیا زا مادک ره ًااملــسم .دننزب

  ای و نزاوت هرابود یرارقرب یارب یرگناریو و رو صتلباقری     غ مادقا ره هب تسد تسا نکمم تسا اه نآ عفانم ررض
 .دننزب دوخ عفن هب نزاوت رییغت
  ینوگنرــس رد دیاب ار لباقت نیا هنومن ؛یاهقطنم یاهتردق لباقم رد یاهقطنم ارف یاهتردق عفانم داــضت و لباقت -3
  نایم تردق یرباربان هب هجوت اب .در ک هدهاشم اهنآ نایم هدننکنارگن یاه  شنت همادا رد و هیکرت طسوت هیسور هدنگنج
  یا هقطنم ارف ی اه      تردق دروخرب رد نکمم یاهویرانـــس نیرتدب راظتنا ناوتیم یا هقطنم ارف و یا  هقطنم نارگیزاب
  عافد هیــسور ربارب  رد روــشک نیا زا وتان و دوبن وتان وــضع هیکرت رگا ًاانیقی .تــشاد راظتنا ار یاهقطنم یام تردقاب
 .دنتفرگیم شیپ رد روشک نیا ربارب رد ار یماظن لباقتم مادقا اهسور اسب هچ درکیمن

 ور     هبور یشرتسگ لاح رد و دشر هبور مسیرورت اب ینونک هنایمرواخ ؛اهنآ یاهنای مرواخ ارف تامادقا و مسیرورت -4
  هک مـــسیرورت نیا زراب یگژیو .تـــسا هدرک فیرعت هنایمرواخ یاهزرم زا رتارف ار دوخ یتایلمع تامادقا هک هدـــش
 :هک تسا نیا درک دهاوخ رادهنماد و ریگارف نارحب کی دراو ار هنایمرواخ
    و ییادز زرم ددص رد اموس ،دراد ار تموکح و تفالخ هیعاد امود ،     تسا یژتارتسا رب ینتبم و هتفای نامزاس ًاالوا 
 اهنآ یریگرای امجنپ ، تس     ا تنوشخ تعنص جیورت ددصرد ،امراهچ ،   تسا هنایمرواخ ییایفارغج هشقن ندز مهرب
        نیا زا و تسا هداد یاج دوخ رد زین ار اکیرمآ و اپورا زا ییاضعا و تسین ناملسم یاهروشک و هنایمرواخ هب رصحنم
  هک دناــسرب هجیتن نیا هب ار ام دناوتیم دراوم نیا همه .تــسناد یتیوه دنچ و یتیلم دنچ مــسیرورت ار نآ ناوتیم ور
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 هب ار نارحب هنماد و دراد هگن نــشور ار شتآ یاههلعــش ینالوط یتدم یارب دناوتیم هنایمرواخ رد ینونک مــسیرورت
 رد گرزب یاه        تردق هرابود روضح یارب هدش یزیواتسد و هناهب هک یمسیرورت .دهد تیارس هنایمرواخ طاقن مامت

  یاهتردق عفانم هراب ود لباقت و هنایمرواخ یاهزرم هرابود میـــسرت ثعاب تـــسا نکمم هک یمـــسیرورت .هنایمرواخ
 .دوش ذوفن هزوح و عفانم بسک یارب یاهقطنم ارف و یاهقطنم
 دیدشت ،یلصا هلئسم یلو ،دناهدوب انشآ شیب و مک ،میدق ناراگزور زا یاهدیدپ نینچ اب هقطنم مدرم هکنیا دوجو اب
 صوصخب یاهقطنمارف لماوع یخرب و هتسناد یلخاد ار اهدرگزیر نیا یلصا أشنم یخرب .تسا هقطنم هب اهدرگزیر موجه
 بآ بسانمان تیریدم ،یلاسکشخ همادا ،اهیگدنراب شهاک .دننادیم هدیدپ نیا هدننک دیدشت لماع ار قارع یاهنابایب
 ،هقطنم رد کاخ تبوطر ندش مک یلک روط هب و اهبالات ندش کشخ و ینارحب طیارش ،نزاوتمان هعسوت و کاخ و
 و یشاپ چلام مدع ،قارع و هیروس ،هیکرت رد تارف و هلجد زیربآ هضوح تسدالاب رد صوصخب بآ لرتنک و یزاسدس
 هعجاف نیا دیدشت ای و داجیا هب مهتم هک دنتسه یلماوع هدمع زا ناتسبرع و قارع رد ییادزنابایب یاهحرط یارجا
 نآ و دشاب هدنام لوفغم یمک عوضوم کی ،ددرگیم حرطم هک یلیالد یمامت نیب رد دیاش .دناهقطنم رد یتسیز طیحم

 یاهنوناک یسررب رد .تسا هیروس و قارع رد هدش داجیا ینماان طیارش و هقطنم رد شعاد یتسیرورت هورگ روضح
 1للم نامزاس تسیز طیحم همانرب یراکمه اب هک ناریا یهاگشناد نارگشهوژپ شرازگ رد هک اهدرگزیر داجیا یلصا

 و هیروس قرش و قارع یبرغ لامش هدودحم رد اهدرگزیر هدنروآدیدپ یاهنوناک هدمع زا یکی ،تسا هدیدرگ رشتنم
 .تسا هتفرگ رارق تارف و هلجد یزرم هناخدور ود نیب رد
 یقرش لامش رد هقرلا و هیکرت بونج رد رانیپ نالیج رهش هب لامش زا و قارع رد دادغب رهش هب بونج زا هدودحم نیا 

 لصوم رهش هب قرش زا و هدش هدرتسگ (هدرک مالعا دوخ هلاض تموکح تختیاپ ار نآ شعاد هورگ یعون هب هک) هیروس
 ؛ددرگیم لماش ار رفن نویلیم 5/6 رب غلاب یتیعمج و دسریم قارع و هیروس زرم رد لامکوبا رهش هب برغ زا و قارع رد
 یفرعم نوناک نیا هک دروخیم هرگ رگیدمه هب اجنآ زا ،شعاد هورگ طسوت هدش داجیا ینماان و اهدرگزیر عوضوم اما

 الماک شعاد یتسیرورت هورگ ذوفن تحت هدودحم اب ،ناریا کاخ هب نآ موجه و اهدرگزیر دیدشت و داجیا یارب هدش
 گنر اب ار شعاد هورگ ذوفن تحت هدودحم دوشیم هدید ریز ریوصت رد هک هچنآ .دراد یدایز یناشوپ مه ای و ناسکی
  .دهدیم شیامن یبآ روشاه اب ار اهدرگزیر هدننک دیلوت هدودحم و زمرق
 هدنروآ هدیدپ نوناک نیمه ار شعاد هورگ لاغشا تحت هدودحم زا دصرد 80 دودح هک تساجنیا هجوت بلاج هتکن
 .تسا هداد لیکشت هیروس رد هقرلا و روزلارید و قارع رد کوکرک و نیدلا حالص ،اونین یاهناتسا رد اهدرگزیر

 هناشاک و هناخ زا یلحم مدرم و نازرواشک رارف ،هیروس و قارع رد شعاد هورگ طسوت ینماان داجیا تاعبت هدمع زا
 45 شهاک یلصا لیالد زا یکی ،وئاف نامزاس و یناهج کناب هلمج زا یللملانیب عبانم مالعا ساسا رب هک هدوب دوخ
 اکیرمآ هلمح نامز زا عوضوم نیا هتبلا)تسا هدوب یدالیم 2014 لاس رد هیروس و قارع یزرواشک تادیلوت یدصرد
 کناب طسوت ریخا هدش رشتنم شرازگ .تسا هتفای یدایز رایسب تدش شعاد هلمح اب یلو دیدرگ زاغآ یبرغ نادحتم و
 یتینما تالکشم زورب ثعاب دوخ هک دهدیم ناشن ار شعاد هورگ لاغشا تحت هقطنم رد رقف یربارب ود دشر ،یناهج

                                                                                                                                                               
1.  United Nations Environment Programme 
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 هورگ لاغشا تحت هقطنم زا رارف یتح و اهرهش هب دنتسه زرواشک ًااتدمع هک نیشناتسور مدرم موجه و یعامتجا و
 دوجو نیا اب ،تسا هداد لیکشت نابایب ار شعاد هورگ لاغشا تحت هقطنم هدمع هچرگا .تسا هتشاد هارمه هب ار شعاد
 مدرم طسوت یزرواشک یاهنیمز زا یرایسب یاهشخب ندومن اهر و یزکرم تلود طسوت اهنابایب نیا زا تظفاحم مدع
 هیشاح رد هیروس کاخ زا ییاهتمسق رد راتکه رازه 340 رب غلاب هک شعاد هورگ طسوت لاغشا و موجه لیلد هب یلحم
 یلماوع زا ،دوشیم هلجد هناخدور هیشاح رد و قارع کاخ زا ییاهتمسق رد راتکه رازه 250 دودح و تارف هناخدور
 دراوم رب هوالع) ناریا کاخ هب اهدرگزیر موجه لیالد زا اذل .تسا هدش هقطنم رد اهدرگزیر دیدشت ثعاب هک تسا
 هضوح رد هیوریب یزاسدس زین و نزاوتمان هعسوت و کاخ و بآ بسانمان تیریدم هژیو هب دش رکذ ًاالبق هک یرگید
 یگدیسر مدع و مدرم طسوت اهنیمز ندومن اهر بجوم هک تسا شعاد یتسیرورت هورگ طسوت هدش داجیا ینماان ،(زیربآ
 داجیا یلصا لماع شعاد هک تفگ ناوتن رگا نیاربانب ؛تسا هدیدرگ لاغشا تحت هقطنم رد کاخ بسانم تیریدم هب
 نیاربانب ؛دراد هقطنم رد یطیحم تسیز هعجاف نیا دیدشت رد یدایز رایسب شقن ًاانیقی یلو ،تسا ناریا رد اهدرگزیر
 هتفرگ هناشن ار ناریا مدرم یگدنز نما طیحم ،نآ موش تارثا هنماد یلو درادن ناریا رد یکیزیف روضح شعاد هچرگا
 .دوش هتفرگ رظن رد یدج تروص هب لماوع رگید رانک رد تسیابیم عوضوم نیا اذل و تسا
 یریگ هجیتن
 رصحنم ناریا و هیروس ،قارع لماش ،هقطنمزا شخب کی ای روشک کی هب اهنت هنایمرواخ هقطنم رد ،اهدرگزیر یدژارت
 یرایسب ،قارع ایو هیروس یلاها دننام و دنتسه نابیرگ هب تسد کانرطخ هدیدپ نیا اب هقطنم یاهروشک رثکا هکلب ،تسین
 هقطنم رد درگزیر یاه نوناک نیرتمهم .دنراد رارق هدیدپ نیا دیدهت ضرعم رد هراومه زین ناریا ناتسا 25 نانکاس زا
 و اقیرفآ لامش ،سراف جیلخ هزوح یاهروشک ،ناتسبرع یزکرم یاه نابایب ،دنا هدیسر تبث هب یتاقیقحت زکارم رد هک
 .تسا هیروس زکرم و قارع یبرغ و یبونج یارحص ود
 همانرب یخرب .دنراد اهدرگزیر هدیدپ هب نداد لکش یارب ار مزال هنیمز ،ندوب ینابایب و ییایفارغج لیالد هب قطانم نیا
 یزرواشک هعسوت همانرب کی یارجا اب اه یدوعس هک یروطب هدش تلع رب دیزم زین هقطنم حطسرد یبآ و یزرواشک یاه
 نیمز یرتم رازه قمع زا بآ یرادرب هرهب هب مادقا ،روشک نیا زا ییاه شخب رد ،مدنگ یناهج رازاب هضبق و دیلوت یارب
 ناسانشراک نونکا و درک دراو ینیمز ریز رئاخذ هب یگرزب تاراسخ اما ،دروخ تسکش هژورپ نیا یتدم زا دعب هک دندرک
 .تسا ییاه حرط نینچ یارجا اهدرگزیر هدیدپ دیدشت لیالد زا یکی ،دنیوگ یم
 بآ دوبمک نارحب اب ار قارع برغ و هیروس رد یزکرم گرزب یارحص ود دوخ یزاسدس میظع یاه هژورپ اب زین هیکرت
 یرایسب هدناوخان نامهیم نیا .تسا هدش تسیز طیحم رد لداعت ندروخ مه هب زاس هنیمز رما نیا هک هتخاس ور هبور
 یخرب رد هک هدمآ لمعب تاقیقحت ساسارب ،مینک یم یگدنز نآ رد ام هک یا هقطنم رد هژیوهب ،هنایمرواخ یاهرهش زا
 یلوا هک تسا یا هنارتیدم و یا هراح ییاوه و بآ نایرج ود زا رثاتم ،هدش تبث مه ایدپ یکیو دننام یتنرتنیا عجارم
 هیروس و قارع هب هیکرت قیرط زا هک یرگید و دزاس یم رثاتم ار ناریا و قارع یبونج یحاون و ناتسبرع هریزج هبش
 ،دوش یم لماش ار کشخ امومع و مک یهایگ ششوپ اب یقطانم هک درگزیر یاه نوناک هب ندیسر اب ،دبای یم لاقتنا
 .دروآ یم رد تکرح هب ار اهدرگزیر
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 لامش رویرهش ات دادرخ یاههام رد هک دوش یم قالطا یا هنارتیدم نایرج هب هک تسا یحالطصا مه 'لامش داب'
 و بآ یاه نایرج نیا .تسا درگزیر هدیدپ لیکشت رب راذگ رثا یاه نایرج زا یکی و دزاس یم رثاتم ار هنایمرواخ
 ششوپ یدوبان و نیمز یامرگ ،بآ دوبمک لیلد هب هک دنزادنا یم هارب درگزیر گرزب یاه جوم یطیارش رد ییاوه
 رتمک تعرس اب ییاهداب اب اضعب دوش یم هتفگ هک دنوش یم تکرح هدامآ مرن یاه نش و دوش یم کشخ نیمز ،یهایگ
 .دننک یم یط یرت ینالوط یاهریسم ،دشاب رتشیب داب تدش نازیم هچ ره و دنوش یم قلعم اوه رد رتمولیک 40 زا
 هجرد 50 یالاب هب الومعم اوه یامد هک یروطب لاس مرگ لوصف رد اوه یامد شیازفا و اه یگدنراب شهاک ،قارعرد
 مهارف اهدرگزیر هدیدپ یارب دعاسم هنیمز هک تسا هدش ببس رتم یلیم 250 ات هنالاس یگدنراب نازیم شهاک و دسر یم
 ،اه گنج نوچ یلماوع هب ناوت یم ،اهدرگزیر هدیدپ یناسنا تقیقح رد و یعیبط ریغ دیدشت للع یسررب رد .دوش
 .درک هراشا هقطنم رد هناهاوخدوخ یبآ یاه حرط یارجا و تیریدم ءوس زینو مسیرورت و یتینما یاه نارحب

 .تشاد هقطنم تسیز طیحم رب یراکنا لباق ریغ ریثات ،ناریا کاخ هب 1980 رد نیسح مادص یثعب میژر زواجت و هلمح
 چلام دادرارق نیا رب هوالع و دش دوبان گنج نیا رد بآ یاه لاناک زین و اه ناتسلخن و یزرواشک یضارا زا یرایسب
 جیلخ لوا گنج .دشخب تعرس ار ییازنابایب ات دش فقوتم ،قارع و ناتسبرع ،ناریا روشک هس نایم ینابایب یضارا یشاپ
 شترا یاهورین جارخا یارب اکیرمآ یربهر هب فالتئا یاهورین .درک دراو هقطنم طیحم هب ار بیسآ نیرتگرزب سراف

 یقارع نایماظن هکنیا هناهب هب ،دندرک نارابمب ار قارع بونج یاه ناتسلخن زا یعیسو هرتسگ ،تیوک زا نیسح مادص
 .دنا هدش ناهنپ یهایگ ششوپ نیا یالبال رد
 لخن نویلیم 48 زا نونکا و دش دوبان تالمح نآ رد قارع بونج یهایگ ششوپ و اه ناتسلخن نآ زا یعیسو حطس
 هب اکیرمآ هلمح .تسا هدنام یقاب لخن نویلیم 8 اهنت ،تشاد دوجو هقطنم نیا رد یدالیم 90 ههد زاغآ رد هک ییامرخ
 کرادم و دانسا هک یروطب ،تخاس دراو هقطنم تسیز طیحم هب ار یگرزب یاه بیسآ زین یدالیم 2003 لاس رد قارع
 یارحص و یبونج یاه ناتسا رد هژیوهب ،ینابایب قطانم رد هدش فیعض مویناروا زا اه ییاکیرمآ هدافتسا رب ،هدش اشفا
 .تسا هدش ببس ار هقطنم کاخ بیرخت لماع نیا هک هدش هتفگ و دنراد دیکات رابنالا یبرغ
 شخب ندناکشخ هب مادقا ،تشاد نایرج نارگلاغشا دض رب هک یتمواقم بوکرس یارب بونج رد اه ییاکیرمآ هوالع هب
 یم ناشن ار دوخ هتفر هتفر الاح نآ یطیحم تسیز تارثا هک دندرک قطانم نیا یاه بالات زین و بونج راوها زا ییاه
 یروطب ،درک لیطعت ار قارع تسیز طیحم شخب رد تاقیقحت و تایلمع راک ،المع ،اکیرمآ طسوت قارع لاغشا .دهد
 :تفگ ،میدرک لاوس اهدرگزیر عوضوم هرابرد قارع تسیز طیحم تقو ریزو 'رازال نوجرس' زا 2014 لیاوا رد هک
 اه ییاکیرمآ طسوت روشک لاغشا اب هک تسا رابنالا یبرغ ناتسارد هژیوهب ینابایب قطانم رد اهدرگزیر نوناک نیرت هدمع
 .دش لیطعت مه قطانم نآ رد ام یتاقیقحت یلصا زکارم ،قطانم نیا هب اه تسیرورت ذوفن و دورو سپس و
 دنتفر قارع مدرم ات و درک مهارف قارع هب ناتسناغفا زا یریفکت یاه تسیرورت یعمج چوک یارب ار هنیمز ،قارع لاغشا

 رد هک یراکتیانج یاهدناب و یزاقفق و یناغفا برع نارازه نکسم ندش ناش نیمزرس ؟هدش هچ هک دننک زاب مشچ
 نآ یاه هنماد زورما ات هک دش هدز دیلک ینینوخ یا هقرف تاعزانم اهنآ ندمآ اب و دندوب بیقعت تحت ناشیاهروشک
 ییاکیرمآ روضح نامز 2011 ات هک هدعاقلا یتسیرورت هورگ یراد نادیم اب اه یریگرد و تاعزانم نیا .تسا هدش هدیشک
 هب ار اه هناخ ترازو یخرب یتح و تخادنا راک زا المع ار اهداهن و تاسسوم زا یرایسب ،تشاد نایرج قارع رد اه
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 و تیولوا زا هک اهداهن نیا زا یکی و دوب هدش لیدبت روشک لوا هلاسم هب یلخاد گنج هلاسم هک ارچ دناشک هیشاح
 یاه هتشاد همه شعاد یتسیرورت هورگ زین 2014 نئوژ زا.تسا قارع تسیز طیحم ترازو ،دش جراخ راک روتسد
 هلمج زا روما زا یرایسب المع ،قارع ناتسا 5 لاغشا اب هک لالتخا اهنت هن راب نیا اما ،درب ثرا هب قارع رد ار هدعاقلا
 ثحب دسر یم رظن هب ،دراد همادا لصوم یزاسدازآ تایلمع هک زورما ات و دش هدرپس یشومارف هب رگیدراب تسیز طیحم
 .تسا قارع تلود یلصا یاه تیولوا زا جراخ نانچمه تسیز طیحم
 زا دعب هچ و نیسح مادص نامز رد هچ یتیریدم لئاسم هب ،قارع رد تسیز طیحم باتشرپ بیرخت لیالد زا یکی

 هناهب هب نیسح مادص.تشاد مه یتینما درکراک یطیحم تسیز یاه حرط رتشیب هک یروطب ،ددرگ یم رب وا طوقس
 بآ ریسم ات درک ییاه لاناک رفح هب مادقا ،قارع کاخ رد برعلا طش هب نآ لاصتا و هلجد هب اهروه بآ ندنادرگزاب
 رد ارجا هب میژر فلاخم و ضراعم یاهورین بوکرس و اهرازین ندرک کشخ فده اب هک یبآ حرط نیا .دهد رییغت ار
 دوجوم دانسا و اه شرازگ ساسارب نونکا .دیماجنا قارع بونج راوها زا یشخب ندش کشخ هب ماجنارس دوب هدمآ
 عبرم رتمولیک رازه 10 دودح یتحاسم اب یبعکم رتم درایلیم 12 یبآ نزخم ینامز هک قارع بونج یاهروه تحاسم
 رتمولیک رازه هب اه لاس نیا یط هراب کی هب نآ تحاسم و داد تسد زا یا هظحالم لباق نازیم هب ار دوخ بآ مجح ،دوب
 هرود رد ،دوش عورش نیسح مادص نامز زا هک اهرازین و اهروه و اه بالات ندناکشخ تسایس .تفای شهاک عبرم
 .تفای همادا زین اه ییاکیرمآ طسوت روشک لاغشا
 لماوع زا یرگید شخب یلوصا ریغ یاه یرادرب هرهب و عتارم و یبآ یاه طیحم رب ینوناق یب و جرم و جره هوالع هب
 و اه ناتسلخن ،تشک ریز حطس دش ثعاب هک یعوضوم ؛تسا هدوب قارع رد یطیحم تسیز نارحب زورب رد یتیریدم
 یطیحم تسیز یاه تیلاعف یاضف رب هک قارع یتینما یاه نارحب رب هوالع .دورب نیب زا یبونج یارحص زبس دنب رمک
 دیاش هک دنا هدوب ور هبور مه رگید گنج کی اب اه یقارع ،تسا هتشاذگ رثا هتشذگ لاس 30 یط نآ یاه همانرب و
 .تسا هدشن ساسحا یبوخب زونه نآ تارثا
 122 دراد دصق 'پاگ' هب موسوم یا هژورپ بلاق رد و تدم زارد یارب هک دوخ یزاسدس یاه همانرب اب هیکرت تلود
 دس هژیوهب گرزب دس دنچ زا یرادرب هرهب اب الاح نیمه ات دنک ثادحا تارف و هلجد یتسدالاب یاه هزوحرد دس
 تدش هب قارع رد تارف و هلجد یاه هناخدور هک یروطب ،تسا هدز هیروس و قارع یاهروشک هبآ قح زا ،کروتاتآ
 .دنا هدش یبآ مک راچد
 دنرادن یجراخ ههبج کی ندرک زاب هب یلیامت لاح نیع رد و دنتسه مسیرورت هیلع گنج ریگرد هک اه یقارع ضارتعا
 رد ،قارع یلم تینما یاروش هک هدش گنت اه یقارع هب هصرع ردقنآ اهزور نیا اما ،تسا هدیسرن ییاج هب اجنیا ات
 یقارع .درک رازگرب هیکرت اب دروخرب یگنوگچ و بآ هژیو تسشن کی هتشذگ هتفه ،لصوم یزاسدازآ تایلمع هحوبحب
 هب ندش کیدزن مالعا اب الاح ،دندرک یم روبع رت هداس یتینما یاه تیولوا رطاخ هب عوضوم نیا رانک زا نونکات هک اه
 رتگرزب مه تارف یور رب کروتاتآ دس زا دس نیا دنا هدش نارگن تدش هب هلجد یور رب وسیلیا دس یارب یریگ بآ
 .دنامن هلجد زا یمان زج رگید دیاش ،نآ زا یرادرب هرهب اب و تسا
 قارع یزرواشک یضارا زا راتکه نویلیم مین و 6 وسیلیا دس یزادنا هار اب هک دنا هدز نیمخت تسیز طیحم ناسانشراک
 یاه نافوط تالمح دادعت زا هک تسا یلاس ود نونکا هچرگا.دش دهاوخ لیدبت درگزیر دیلوت گرزب نوناک هب هیروس و
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 یانعم هب نیا اما ،تسا هدوبن 2013 ات 2007 یاه لاس تدش هب لاس ود نیا یط نآ تدش و هدش هتساک قارع رد نش
 یاوه و بآ همانرب و اه یقارع یوس زا هتشذگ رد هک یتاقیقحت بوچراچ نیمه رد.تسین هلاسم لصا ندش کاپ

 و تشاد دهاوخ رارق اهدرگزیر ضرعم رد نانچمه روشک نیا هک دهد یم ناشن ،تسا هدش ماجنا دحتم للم نامزاس
 300 هنالاس هب 2013 لاس ات قارع هب اهدرگزیر تالمح دادعت هک دنا هداد رادشه شیپ لاس 4 للم نامزاس یاه ماقم
 .دیسر دهاوخ نافوط
 و هدرک در ار اهرامآ نیا اه یقارع اما ،دهد یم ربخ نش نافوط 120 هنالاس زورب زا یللملا نیب داهن نیا هلاس 8 یسررب
 2004 هلاس 8 هرود یط ار دادعت نیا ،یسانش نیمز تاقیقحت زکرم و یسانشاوه هاگتسیا 5 زا دوخ یاه یسررب ساسارب
 یمن تیعطاق اب .دراد رارق لودج ردص رد دروم 10 هنالاس اب دادغب هک دنا هدرک ناونع نافوط دروم 31 هنالاس ،2012 ات
 لح زادنا مشچ .درک فیصوت روشک نیا رد روما ندش یداع ای و قارع رد یتینما نارحب نایاپ ار شعاد نایاپ ناوت
 یشخب ،نآ یزاسزاب و هدش مدهنم اه تخاسریز و ناریو مین و هناریو یاهرهش ،تسین نشور نادنچ یسایس تافالتخا
 .تسا هتفاین دوبهب زین تفن تمیق هک یلاح رد ،تفرگ دهاوخ ار تلود یژرنا و یلام ناوت زا
 تلود نآ نمض و دوش یمن ساسحا هیکرت اب تارف و هلجد یاه هناخدور هبآ قح هلاسم لح هب یدایز دیما نینچمه
 تسیز تامادقا همزال هک یعمج یاه یراکمه یارب مه یقفا و دنرب یم رسب یا هدنیازف تتشت رد زین هقطنم یاه
 نارحب اب ار قارع ،هیکرت رد وسیلیا دس تخاس اب هژیوهب ،دنور نیا همادا و دوش یمن هدید ،تسا رب هنیزه یطیحم
 هژیوهب هقطنم یاه تلود تارکاذم عورش هب زاین یطیحم تسیز لضعم لح .درک دهاوخ هجاوم یگرزب یطیحم تسیز
 یتح دسر یم رظن هب و دراد سراف جیلخ یبونج هزوح یاه تلود و ندرا ،ناتسبرع و هیکرت ،هیروس ،قارع ،ناریا

 قطانم زا یعیسو شخب ،هقطنم یاه تلم زا ریغ هب لضعم نیا هک ارچ ،دنک دورو عوضوم نیا هب دیاب زین للم نامزاس
 رد اما ؛دش دهاوخ هدیشک زین یزکرم یایسآ ات نآ هنماد یللملا نیب ناسانشراک داقتعا هب و درک دهاوخ رثاتم ار فارطا
 ،دوشن لح هک ینام ات و تسا هقطنم رد رضاح یتینما نارحب ،یعمج هتسد یراکمه هنوگره عنام نیرتمهم لاح نیع
 .دوب روصتم هقطنم یطیحم تسیز تالکشم لح یارب یدیما ناوت یم یتخس هب

 لیاوا رد هورگ نیا .تسا هیروس و قارع رد لاعف یشروش یاههورگ زا یکی شعاد ای ماش و قارع یمالسا تموکح
 رد اهیریگرد زاغآ زا سپ هورگ نیا یاضعا .دوشیم هتخانش قارع هدعاقلا ناونعهب و دش سیسات قارع گنج یاهلاس
 زا ییاهشخب لیلد نیمه هب ،دندرک روشک نیا رد هزرابم هب فوطعم ار دوخ زکرمت و هجوت زا یاهدمع شخب هیروس
 یاهزرم تمس هب اهشخب نیا رب لماک طلست زا سپ شعاد .تساهنآ تسد رد نونکامه هقرلاهقطنم دننام هیروس کاخ
 ار یدامرلا و هجولف یاهرهش صوصخهب و رابنالا ناتسا زا یدایز یاهشخب تسا هامراهچ دودح الاح و دندمآ قارع
 هناخدور یور هک «هیمیعنلا» دس یاههچیرد نتسب اب دوخ مادقا نیرتدیدج رد شعاد .دناهدروآرد دوخ لرتنک تحت زین
 قطانم ندشقرغ ثعاب نینچمه شعاد مادقا نیا .درک یریگولج قارع یزکرم قطانم هب بآ دورو زا دراد رارق تارف
 یتسیرورت هورگ هب قطانم نیا زا تشاد رظن رد قارع شترا ،شرازگ نیا رب انب .دش بآ رد هجولف رهش زا یگرزب
 ریزوتسخن ،یکلاملا یرون .دندش ینیشنبقع هب روبجم اهتسیرورت مادقا نیا یپ رد اما دشاب هتشاد ار یتالمح شعاد
 بآ عطق زا سپ» :درک مالعا شعاد مادقا نیا ندناوخهناراکتیانج و کانرطخ اب قارع حلسم یاهورین لک هدنامرف و
 اب یتسیرورت هورگ نیا هیلع یزرواشک یضارا و مدرم ناج ظفح یارب شعاد یوس زا یزکرم و یبونج قطانم
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 اهیثعب لماش هک اهنآ نانامیپمه و شعاد هورگ» :دوزفا یو «.میوشیم لمع دراو تنوشخ حطس نیرتالاب نتفرگرظنرد
 یراکتیانج نازیم رگنایب هک دناهدش بکترم ار کانرطخ یمادقا ،دنتسه اهنآ هدرپتشپ نایماح و قباس میژر ناگدنامزاب و
 هدننکنیمات هک دش تارف بآ حطس سوسحم شهاک ثعاب هک تسا رایسب تیمها دجاو ورنآ زا مادقا نیا «.تساهنآ
 رظان زین قارع ریزوتسخن ،یکلام یرون نحللادیدش شنکاو .تسا قارع مدرم یعارز و یندیماشآ بآ ددعتم یاهزاین
 شراب لصف رد یقارع عبانم مالعا ساسا رب .تسا قارع روشک یارب تارف بآ یتایح تیمها نازیم و عوضوم نیمه هب
 اهدیما عوضوم نیمه ،تسا هداد ناشن ار دشر دصرد70 هتشذگ لاس تبسن هب ،قارع بونج رد اهناراب نازیم لاسما
 نکمم مه زاب شعاد هورگ مادقا نیا اب اما ؛دوب هداد شیازفا ار روشک نیا یاهنابایب زا درگزیر عوقو نازیم شهاک یارب
 و درگزیر زا راشرس یلاس ناریا یبرغ یاهناتسا نانکاس یارب مه و اهیقارع یارب مه تسا شیپ رد هک یلاس تسا
 سرافجیلخ هب تیاهن رد و هدروآ دوخ اب تارف هناخدور هک یبآ ندشمک ناریا رب ریثات و تارف نتسب .دشاب رابغودرگ
 زا یرایسب یگدنز تیفیک یور یتح هناخدور نیا بآ مجح .تسین یتایح روشک نیا یلاها و قارع یارب اهنت دزیریم
 ناریا یاهاتسور و اهرهش نامسآ رد هک ییاهرابغودرگ دصرد 20 ات 15 اهنت .دشاب راذگرثا دناوتیم زین ناریا مدرم
 دهدیم ناشن اهیسررب و یاهراوهام یاهسکع .دراد یجراخ أشنم رگید دصرد 85 و تسا یلخاد ددنویپیم عوقوهب
 نیمه نایم رد «.تسا قارع صوصخ هب و هیروس ،ندرا یاهروشک زا رتشیب و یجراخ ،ناریا یاهدرگزیر یلصا أشنم
 شخب هک یاهنوگهب .تسا رتشیب اهروشک رگید زا قارع روشک هدشکشخ یاهبالات و اهنابایب شقن یجراخ یاهأشنم
 طلغ تیریدم .دوشیم دراو روشک نیمه زا دهدیم رارق ریثاتتحت ار ناریا هنالاس هک ییاهرابغودرگ زا یدایز رایسب
 میظع شخب ندشکشخ هب رجنم هیاسمه یاهروشک رد هیکرت طسوت تارف و هلجد رد بآ لرتنک هلمج زا بآ عبانم
 بآ عبانم تسردان تیریدم رب هوالع .تسا هدش هقطنم نیا رد رابغودرگ زا یگرزب أشنم داجیا و نیرهنلانیب یاهبالات
 قارع رد یزرواشک یاهنیمز ندشکشخ ،نیرهنلانیب یاهبالات زا میظع یشخب ندشکشخ ،هیاسمه یاهروشک رد
 .تسا هدیدپ نیا رد راذگریثات لماوع رگید زا یلخاد یاهدس یکشخ و روشک نیا رد یتینما بسانمان طیارش لیلد هب
 و هیروس و قارع هلمج زا هدیدپ نیا أشنم یاهروشک اب لماعت ،لضعم نیا لح یارب دوجوم یاهراکهار نیرتمهم زا
 رایسب هتکن .تسا رابغودرگ هدیدپ رد ریگرد یاهروشک یزاس هارمه و یللملانیب تاقفاوت و اههمانمهافت یریگیپ
 یاهتلود یریگیپ و یراکمه هب زاین اهدرگزیر لکشم لح یارب ناریا هکنآ دوجو اب ،تساجنیمه اما عوضوم تیمهارپ
 بآ عبانم یاپ هک دنتسه نینوخ ییاهیریگرد و گنج راتفرگ روشک ود نیا نونکامه دراد هیروس و قارع یاهروشک
 قارع زکرم هب تارف هناخدور بآ دورو زا یریگولج رب ینبم شعاد یتسیرورت هورگ مادقا .تسا هدش دراو اهنآ هب زین
 هب نانچمه هدنیآ یاههام رد لضعم نیا رگا) ناریا اب زرم رد هزیوهلاروه گرزب بالات هب بآ نیا دورو شهاک ینعی
 یقطانم لکش نیا هب و دوش کشخ گرزب بالات نیا زا یرتشیب یاهشخب دش دهاوخ ثعاب (دنامب یقاب لکش نیمه
 ره .داد دهاوخ رارق ریثات تحت ار ناریا روشک هاگیب و هاگ هک دروآ دهاوخ مهارف ار درگزیر دیلوت دعاسم عیسو رایسب
 نیا و تشاذگ دهاوخ ریثات روشک نیا یاهبالات تایح یور قارع رد تارف هناخدور دروآ شهاک و رییغت نازیم
 لاسود .دوش ناریا هب نآ دورو و درگزیر دیلوت شیازفا و اهبالات نیا ندشکشخ هب رجنم دناوتیم تیاهن رد عوضوم
 تیمها رب هنایمرواخ نوماریپ یبلطم رد زمیاتکرویوین همانزور سیونهلاقم ،نمدیرف ساموت اهزور نیمه رد شیپ
 تالکشم هب رظان نمدیرف هلاقم یاهتمسق همه .درک هراشا ینارحب هشیمه هقطنم نیا رد بآ عبانم عوضوم
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 بلطم ییاهتنا تمسق اما وا .دوب اهروشک یسایس یاضف رب نآ تاریثات و هنایمرواخ رد بآ عبانم نارحب و یطیحمتسیز
 گنج هب امش دیاش» .میشاب هتشاد دای هب ار یکستورت نوئل هب بوسنم لوق لقن دیاب همه» :دوب هتشون هنوگنیا ار دوخ
 .تسا دنمهقالع امش هب گنج اما ،دیشاب هتشادن یاهقالع

  عبانم
 . 86 هرامش ،سروب همانلصف ،یدوعس ناتسبرع عرزیمل نابایب رد راشرس یاهجنگ ،(1349)مانیب

 .1 هرامش - موس هرود ،ایفارغج تاعلاطم همانلصف ،یراولد یلع سیئر دس بآ رب اهنآ ریثأت و اهدرگ زیر یسررب ،(1396)بارهس ،یربج

 .59 و 58 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،کیتیلپوئژ زا ون یفیرعت ،(1379)اضر دمحم ،این ظفاح

 .راهب همان هژیو ،کیتیلپوئژ همانلصف ،یفسلف دیدرت کی :نامتفگ ای ملع ،کیتیلپوئژ ،(1384)اضر دمحم ،این ظفاح
 هب هجوت اب یرهش یحاون تیفیک یبایزرا ،(1392)رف یلماک داوجدمحم و یریدم یدهم و یتشور داژن دحا نسحم و دمحا دیس ،ینیسح

 یزیرهمانرب همانلصف ،(نارهت رهش یحاون :یدروم هنومن) لماع ریغ دنفادپ درکیور اب تخاس ناسنا یاهنارحب رد یرهش تامدخ عیزوت
 .9 هرامش ،(ایفارغج) ییاضف

 اب اهدرگزیر ربارب رد راک مدنگ نازرواشک یریذپبیسآ یواکاو ،(1395)یناشفارز ثرمویک و یگیبیلع نیسح ریما و هبوبحم ،یهللاریخ
 .25 هرامش ،ییاتسور یاهشهوژپ همانلصف ،(نارلهد ناتسرهش :هعلاطم دروم) یزاف قطنم زا هدافتسا

 رد رابغ و درگ یاهنافوت دیدمه یسررب ،(1390)یدمحا دمحم و رهم ناگیاش روپاش و شوکامس روپ موصعم رفعج و نسح ،یراقفلاوذ
 هرامش ،یطیحم یزیرهمانرب و ایفارغج همانلصف ،1388 هام ریت ریگارف جوم یدروم هعلاطم 1388 ات 1384 یاهلاس یط ناریا یبرغ قطانم

43. 
 .31 هرامش ،یسانش هعماج همانلصف ،زورما ناریا یعامتجا یاهنارحب ،(1386)یلع ،یعیبر

 یهراوهام AVHRR یهدنجنس ریواصت زا هدافتسا اب اهدرگ زیر یبایاشنم ،(1394)ینجورب نایدهم یبتجم و نیسحدمحم ،مدقم یئاضر
NOAA (ناریا برغ بونج :یدروم یهعلاطم)، 17 هرامش ،طیحم یرادیاپ و ایفارغج همانلصف. 

 .66 هرامش ،یهوژپ خیرات همانلصف ،ناتساب ناریا رد تردق زکرمت رب ییایفارغج لماوع ریثأت ،(1395)هیقر ،نافلج یناطلس

 یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت ،(غاب هرق نارحب رب دیکات اب) یکیتیلپوئژ یاه نارحب تخانش یوگلا ،(1395)یلع ،هداز یلقیلو

 نیمخت ،(1395)ییازخ نیسح دیس و تاداسلا مظان رفعجدمحم دیس و بارهس یهلاداد یلع و یرگسع دمحم نیسح و دیعس ،یداهرف
 .3 هرامش - مود و لهچ هرود ،سراف جیلخ حطس رد سیدوم ۀدنجنس ریواصت زا هدافتسا اب اهدرگزیر یرون قمع

 همانلصف ،ناقیم بالات :یدروم هعلاطم - ناریا یاهبالات رد ییازریوک هدیدپ ،(1391)یرگسع انتآ و یناخازریم هراهب و هژینم ،یلات یدورهق
 .4 هرامش ،یطیحم تارطاخم و ایفارغج

 .25 هرامش ،تسایس همانلصف ،یطیحمتسیز روما یناهج ریبدت رد یلمارف یاهشبنج شقن ،(1392)یمشاه همطاف هدیس و اریمح ،هدازریشم

 ،هنایمرواخ یاهدرگزیر رطخ لیلحت یارب یطخریغ یاهشور و یجنسرود یاههداد زا هدافتسا ،(1395)هداز سابع دیعس و اضر دیس ،اینرهم
 .2 هرامش - موس هرود ،تارطاخم شناد همانلصف

 و دشر) یداصتقا یاهشهوژپ همانلصف ،ناریا رد زادنا سپ رب یعیبط یاهنارحب ریثأت هعلاطم ،(1389)روپ یلقماما اراس و مظاک ،یروای
 .35 هرامش ،(رادیاپ هعسوت

Prospero M, Ginoux P, Torres O, Nicholson E, Gill E: Environmental characterization of global source 
of atmospheric soil dust identified with the nimbus 7 total ozone mapping Spectrometer (TOMS) 
absorbing aerosol product. J Geophys Res 2002, 40(1):1–31. 

X. Wang,” modern dust storms in china”2004,journal of arid environment, no 58,pp 559-574 
http//masirnama.ir 
http//masirnama.ir 
http//hoorolazim.persianblog.ir/ 
http//darvish100.blogfa.com 



 143 ... هقطنم یکیتیلپوئژ یاهنارحب شقن یسررب و لیلحت

abunawaf.com 
Wikiwand 
http//lebensraum.persianblog.ir 
http//www.afkarnews.ir 
biography98.com 
http//www.businessinsider.com 
http//www.asriran.com 


