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 هدیکچ
 عالطا موزل .تسا یرهش مئارج زا یریگشیپ لرتنكرب رثؤم یراکهار تروص هب زیخ مرج یاه نوناك درکیور اب مئارج ییاضف لیلحت
 ناسر یرای دناوت یم مئارج زا یخرب عوقو کیپ نامز ندومن صخشم و راد هلسم یاهنامز و زیخ مرج اه ناکم زا قیقد تخانش و
 اب رضاح شهوژپ .دشاب هتشاد هارمه هب ار دركراك رثكادح اب ورین لقادح زا هنیهب هدافتسا و بسانم یهدنامزاس رد یتینما یاهورین

 یرهش مئارج عاونا زا یریگشیپ رد نآ ریثأت و ییاضف لیلحت زا هدافتسا اب اهرهش زیخ مرج یاه نوناك هب تبسن اه یراذگ تسایس
 ،دشاب یم رسلبابرهش نآ یدروم هعلاطمو تسا یفیك و یمك ،ارجا هویش ظاحل هب و یدربراك فده ظاحل هب قیقحت شور .دزادرپ یم
 تاعالطا لیلحت و هیزجت یارب و هدوب یلیلحت و یفیصوت و ینادیم ،یا هناخباتك تروص هب شهوژپ نیا رد تاعالطا یروآدرگ شور
 هك داد ناشن ،رسلبرهش حطس رد زیخ مرج یاه نوناك یریگرارق لحم و تیعمج مكارتم یاه هدودحم قیبطت .تسا Gis رازفا مرن زا
 دوجو یهجوت لباق ییوسمه و طابترا رسلبابرهش رد مئارج زكرمت نوناك یریگ لکش و یراکهزب عوقو و تیعمج مكارت لماع نیب

 یاه هدودحم ناونع هب میهاربا هدازماما و هیداوج کرهش هدودحم و چنپ ات رفص گنیكراپ و یلحاس راولب هدودحم طابترا رد .دراد
 قطانم نیا .تسا هتفرگ لکش رسلباب رهش زیخ مرج یاه نوناك نیرت مهم دشاب یم لرتنك ناکما یاراد هك رهش مكارتم و ماحدزارپ
 تاعطق یکچوك نوچ ییاه هنیمز رد یراتخاس لداعت مدع هلمج زا یدج تالکشم یاراد یقرش و یبونج هدودحم رد صوصخب
 دوبمك و اهزاس و تخاس رثكا ندوب ینف ریغ و درادناتسا رباعم هکبش دوجو مدع و حلاصم نییاپ تیفیك ،لزانم مك داعبا و یضارا
 یرهش یگدنز یرادیاپان بجوم هك دشاب یم نآ رد نكاس تیعمج دادعت ندوب یموب ریغ و ندوب الاب نینچمه و ییانب ریز تالیهست
 راتخاس زا رهش یبرغ هقطنم هك لیلد نیا هب ،دشاب یم رتشیب یقرش هقطنم اب هطبار رد هیضق نیا قادصم)تسا هدش اه هدودحم نیا رد
 .تسا رادروخرب ورین دوجو و یعامتجا لرتنك ظاحل هب رتشیب هجوت نینچمه و رت بسانم یدبلاك
 
 رسلبابرهش ،ییاضف لیلحت متسیس ،زیخ مرج یاه نوناک ،یرهش مئارج ،مرج زا یریگشیپ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 ار ناكم نیا یماظتنا و ییاضق نالوسم هلمج زا رهش ینمیا نالوسم ریاس و یرهش تیریدم هب ییاضف یاه لیلحت
 یارب ییاهراكهار هئارا و هدنیآ رد رهش زیخ مرج یاه هدودحم ییاسانش لماش هک هناریگشیپ تامادقا اب هک دهد یم
 مرج زورب للع کرد اب هک یلعف زیخ مرج یاه نوناک رد ینامرد و لرتنک تامادقا و یلعف طیارش دوبهب و یزاس نمیا
 تارثا شهاک ای و ندرب نیب یارب ار مزال تامیمصت ،تسا ماوت یدبلاک و یگنهرف ،یداصتقا یعامتجا فلتخم داعبا زا
 ،یداصتقا ظاحل هب هناریگشیپ تامادقا قوف شور ود نایم زا تسا یهیدب .دنیامن ذاختا رهش حطس رد لماوع نیا
 طیحم كی رد تاعالطا هئارا اب ار روکذم یاهزاین gis رازفا مرن اذل .تسا رادروخرب یرتالاب رایسب ییاراک زا یعامتجا
 هدایپ هشقن یوررب gis رد یتاعالطا كناب لیكشت اب ار فلتخم لئاسم ناوت یم هک یروط هب هتخاس رسیم یرادید
 رگید یاه هویش رد هک دنک یم مهارف نآ مسجت و ییایفارغج طباور فشک یارب ار یرازبا gis یروآ نف .دومن یزاس
 و هبرجت ات تخانش لحارم زا دنمتردق ینابیتشپ ناونع هب دنناوت یم ییایفارغج تاعالطا یاه هناماس .تسین ریذپ ناكما
 .دنوش هتفرگراک هب تینما نیمأت هنیمز رد یریگ میمصت و لیلحت و هیزجت
 هلسم نایب

 فشک هب و تینما نوگانوگ داعبا ناوتب ات دبلط یم ار ییا هبناج همه و قیقد هاگن اهرهش رد تینما لرتنک و تخانش
 ،تینما هب طوبرم لئاسم یگدیچیپ هب هجوت اب نینچمه .دزادرپب فلتخم حوطس رد داعبا نآ نایم ناهنپ یاه طابترا

 تینما یاه همانرب هک اجنآ زا و دنتسین یرهش یاه متسیس رد لئاسم یبایزرا و لیلحت یوگباوج یمیدق یاه متیس
 رازفا مرن اذل ،دنتسه ییاضف تاعالطا نیا زا یمیظع شخب و دنوش یم یبایزرا و یسررب ،تاعالطا لیلحت اب یرهش

Gis اب ار فلتخم لئاسم ناوت یم هک یروط هب هتخاس رسیم یرادید طیحم كی رد تاعالطا هئارا اب ار روکذم یاهزاین 
 طباور فشک یارب ار یرازبا Gis یروآ نف .دومن یزاس هدایپ هشقن یور رب Gis رد یتاعالطا كناب لیكشت

 ییایفارغج تاعالطا یاه هناماس .تسین ریذپ ناكما رگید یاه هویش رد هک دنک یم مهارف نآ مسجت و ییایفارغج
 نیمأت هنیمز رد یریگ میمصت و لیلحت و هیزجت و هبرجت ات تخانش لحارم زا دنمتردق ینابیتشپ ناونع هب دنناوت یم
 نتفرگ رظن رد نینچمه و مرج دادعت ،مرج عون ،ناكم دروم رد تاعالطا ندروآ تسد هب .دنوش هتفرگراک هب تینما
 تسایسو لیلحت رد ینایاش كمک راد هلسم و زیخ مرج یاه هدودحم رد ...و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا تاعالطا
 نییعت و شیامن ،ییاسانش یاهدنیآرف ،زیخ مرج یاه نوناک ییایفارغج لیلحت .دومن دهاوخ بیسآ هدودحم یراذگ
 لماوع ییاسانش نمض دوش یم یعس قیرط نیدب و تساهرهش حطس رد یراكهزب زکرمت و مکارت یاه هدودحم دودح
 عوقو زا و هدومن لماوع نیا رثا شهاک ای فذح تیعمج بسانم یاه تسایس و اهدربهار هئارا هب مادقا زکرمت نیا
 زا رتشیب مرج هب یسانش هعماج هاگدید زا .(11؛2191،یرتنالک) .ددرگ یریگشیپ هدنیآ رد اه هدودحم نیا رد هزب عاونا
 تفگ ناوتیم .دوش یم هتسیرگن ،تسا ریاغم یاهراجنه هئارا ای یعامتجا لوبقم یاهراجنه زا فلخت هک ثیح نآ
 موزل دروم نیمزرس لقادح اریز دنوشیم رگشاخرپ هداعلا قوف دارفا دنک زواجت یدحزا تیعمج مکارت هک یماگنه
 :1191 ،این یک) تسین نانآرایتخارد نازیم اهرهش یتیعمج و یدبلاک شرتسگ اب ور نیازا یصخش ییافوكش تهج
 ناكم نیا هدودحم .تسا مرج یالاب نازیم اب ناكم كی رگنایب ،زیخ مرج یاهنوناک ای زیخ مرج طاقن حالطصا .(111
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 ینوكسم عمتجم ای و هناخ كی تسا نكمم یتح و رگیدكی رواجم نابایخدنچ ای و كچوک هلحم كی ،رهش زا یشخب
 هرود كی رد لقادح ،ینیب شیب لباق دایز مرج دادعت اب كچوک یاه ناكم لداعم ار حالطصا نیا رگید فیرعت .دشاب
 مهس هک تسا ینیعم و صخشم یاه هدودحم زیخ مرج یاه نوناک (۱1؛2191،یرتنالک) تسناد هلاس كی ینامز
 رد ،(1 :1191،یلکوت و یرتنالک) تسا هداد یاج دوخ رد ار هعلالطم دروم هدودحم لک رد مئارج لک زا یدایز
 روظنم  هب  هلخادم  نوگانوگ  یاه كینكت زا  هدافتسا ای « نتفر  یراكهبت  یولج  هب» زا  تسترابع  یریگشیپ ، یسانش مرج
  ناونع  هب ًاارصحنم ، تسا  یزیچ زا « نداد  یهگآ«  نمضتم  یراكهبت زا  یریگشیپ رگا . تسا  یراكهزب عوقو زا  تعنامم
  مدع  تلع  هب  هک  صاخشا زا  یضعب ای  تیعمج  ندادرارق  بطاخم ًاالثم . تسا  هلخادم  ةنكمم  یاه كینكت زا  یكی
 لیلحت .(11 :2191  یربکا)  تسا  نداد  یهگآ  قیداصم زا ،دنتسهرطخ  ضرم رد  یتیامح  تامادقا زا  یضعب  تیاعر
 رد یراكهزب زکرمت و مکارت یاه هدودحم دودح نییعت و ییاسانش ،شیامن دنیآرف «زیخ مرج یاه نوناک» ییایفارغج
 یاه تسایس و اهدربهار هئارا هب مادقا زکرمت نیا لماوع ییاسانش نمض دوش یم یعس قیرط نیدب و تساهرهش حطس
 .درک یریگشیپ هدنیآ رد اه هدودحم نیا رد هزب عوقو زا و دومن لماوع نیا رثا شهاک ای فذح تهج بسانم
(Felson,clark,1998,p.15)، ییایفارغج تاعالطا Gis زا هدافتسا و اه هداد یور رب فلتخم یاه لیلحت نتشاد اب 
 رد ،رهش یاه یرتسگداد و یاه یرتنالک یارب ناكم نیرتهب نتفایرد ییاضف رگلیلحت لدم دننام ،نوگانوگ یاه لدم
 رد یماظتنا زکارم یهد سیورس ناكم نیرتهب ییاسانشو مرج عوقو لحم هب ندیسر رد ریسم نیرتهب نتفای ییاسانش
 و ینیب شیپ رد هک تسا یرهش مئارج هشقن هیهت ،یرهش مئارج تیریدم رد رگید هدافتسا و دراد یدایز دربراک ،رهش
 دنک ییامنهار... و مرج عون ،مرج ناكم نیرت لامتحارپ صوصخ رد ار سیلپ دناوت یم هک ،دراد دربراک مئارج لیلحت
 نیا ،دندرگ هعلاطم مئارج باكترا ینامز یاهوگلا ساسارب دنناوت یم زیخ مرج یاه نوناک .(10؛3191،ینایدنه)
 نازیم و تارییغت و طابترا فشک نوچ ییاهرایعم ساسارب نامز رتسب رد مرج نازیم و عون تارییغت هیاپ رب یسررب

 ماجنا زور هنابش فلتخم تاعاس و هتفه یاهزور ،لاس فلتخم یاه هام ای فلتخم لوصف رد رهش كی یباكترا مئارج
 دنک یم كمک یراكهزب فلتخم یاهوگلا و زیخ مرج طاقن رتهب ییاسانش هب دراوم زا یرایسب رد لیلحت نیا .دریگ یم
 تخانش .(۱1؛1191،ناراكمهو یلکوت) دیامن كمک یماظتنا و ییاضق نراکردنا تسد هب مرج یریگشیپ رد دناوت یم و
 فشک هب و تینما نوگانوگ داعبا نناوتب ات دبلط یم ار ییا هبناج همه و قیقد هاگن اهرهش رد تینما لرتنک و
 ،تینما هب طوبرم لئاسم یگدیچیپ هب هجوت اب نینچمه .دزادرپب فلتخم حوطس رد داعبا نآ نایم ناهنپ یاه طابترا

 تینما یاه همانرب هک اجنآ زا و دنتسین یرهش یاه متسیس رد لئاسم یبایزرا و لیلحت یوگباوج یمیدق یاه متیس
 رازفا مرن اذل ،دنتسه ییاضف تاعالطا نیا زا یمیظع شخب و دنوش یم یبایزرا و یسررب ،تاعالطا لیلحت اب یرهش

Gis اب ار فلتخم لئاسم ناوت یم هک یروط هب هتخاس رسیم یرادید طیحم كی رد تاعالطا هئارا اب ار روکذم یاهزاین 
 طباور فشک یارب ار یرازبا Gis یروآ نف .دومن یزاس هدایپ هشقن یور رب Gis رد یتاعالطا كناب لیكشت

 ییایفارغج تاعالطا یاه هناماس .تسین ریذپ ناكما رگید یاه هویش رد هک دنک یم مهارف نآ مسجت و ییایفارغج
 نیمأت هنیمز رد یریگ میمصت و لیلحت و هیزجت و هبرجت ات تخانش لحارم زا دنمتردق ینابیتشپ ناونع هب دنناوت یم
 نتفرگ رظن رد نینچمه و مرج دادعت ،مرج عون ،ناكم دروم رد تاعالطا ندروآ تسد هب .دنوش هتفرگراک هب تینما
 تسایسو لیلحت رد ینایاش كمک راد هلسم و زیخ مرج یاه هدودحم رد ... و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا تاعالطا
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 ناونع هب دنتسه یصوصخ كلمت یاراد هکرسلباب لحاس هیشاح رد عقاو کالما .دومن دهاوخ بیسآ هدودحم یراذگ
 نازیم هب یگتسب قطانم نیا رد تینما نیمأت موزل هک .دنا هدش لیدبت مئارج یخرب زکرم و فالخ ماجنا یارب ینمام
 هدودحم اب و قطانم نیا یریذپ رطخ بیرض زا اهنآ شناد و یهاگآ نازیم و قطانم نیا هب یتینما یاه یورین یسرتسد
 طاقن لیلحت و ییاسانش هب قیقحت نیا .تشاد دهاوخ ،هتشاد هدودحم نآ رد راركت نازیم نیرتشیب هک مرج عوقو ینامز
 .تسا هتخادرپ Gis رازفا مرن زا هدافتسا اب مرج زا یریگشیپ تهج رد ناردنزام ناتسا یاهرهش زیخ مرج
 قیقحت تایبدا رب یرورم

 یرهش مئارج
 موهفم نیمه زین یرهش طیحم زا روظنم .دنهد یم یور یرهش طیحم رد هک دنتسه یمیارج یرهش یرهش مئارج
 اهرهش هیشاح رد یمسر ریغ روط هب هک یصاخشا و رهش هموح لماش ظاحل نیا زا و تسا نآ یعامتجا و ییایفارغج
 ینوگانوگ و مکارت ،هزادنا ،مهمرایعم 9 ناققحم زا یخرب ،یرهش قطانم زیامترایعم دروم رد .ددرگ یم زین دنراد ناكسا
 هنوگ چیه هک دننک یم ادیپ طابترا رگیدمه اب یدارفا ،تیعمج شیازفا اب نوچ ؛تسا مهم هزادنا .دنا هتخاس حرطم ار
 ،یفلتخم تاقبط یریگ لكش هب رجنم رما نیمه دنوش یم بوسحم هبیرغ رگیدمه هب تبسن و هتشادن مه هب یگتسباو
 رد ار نآ ریظن هک دبای باكترا یمیارج هک تسا نآ لماع هسفن یف مکارت .دوش یم مدرم نایم ،یعامتجا ثیح زا
 ،یگنهرف فلتخم یاه یگژیو اب یدارفا هک ثیح نیا زا مه ینوگانوگ .تفای ناوت یمن یرهش ریغ یاه طیحم
 نیا نتشاد توافت و لماوع نیا مامت اریز ؛تسا هدننک نییعت ،دننک یم یگدنز مه رانک رد ...و یقالخا ،یداصتقا
 ار مئارج و یدنب هقبط نیا ناوت یمن ییاتسور طیحم رد هک دزاس یم مهارف ار یمیارج زورب هنیمز دوخ ،یاه یگژیو
 ،دنتسه طاقن ریاس هب تبسن یرتشیب مئارج دعتسم و هدوب یدایز روک طاقن یاراد اهرهش هچرگا نینچمه .درک روصت
 مدرم نایم فلتخم یاه یدنب هتسد داجیا لیالد هلمج زا رگیدمه یارب مدرم ندوب سانشان و یرهش یاه طیحم هزادنا
 و هدیدرگ مرج باكترا یارب یرتشیب یاه تصرف داجیا هب رجنم ینیشنرهش ،یسانش مرج دید زا .تساهرهش رد
 عوضوم نیا ظاحل اب و دزاس یم مهارف رتشیب هنامرجم یاه تیلاعف یارب ار هنیمز ،یعامتجا یاهرتنک فعض ای نادقف
 یارب .دوش یم فلتخم قطانم رد نوگانوگ مئارج باكترا هب رجنم هسفن یف یعامتجا لئاسم و راتخاس رد توافت هک
 برض ،زواجت نوچه یمیارج تولخ قطانم رد و هعزانم و یرب بیج ،تقرس نوچ یمیارج غولش قطانم رد لاثم
 یعامتجا رتشیب و یتخانش مرج یاهدیدپ یرهش مرج .(0-9؛0391؛هداز ردیح) .دنراد یرتشیب عویش ،لتق و حرجو
 قوقح یاپ هک تسین انعم نیدب اما .دهد یم ناشن (یرگبیرخت) مسیلادنو لیبق زا ینوگانوگ لاكشا رد ار دوخ و تسا
 دروخرب مئارج نیا اب و دنک یم نترب یرهش یابق ،قوقح دور یم یرهش مئارج زا نخس یتقو .دوشن هدیشک نایم هب
 و اه هنیزه لیمحت اب ات دوش هدیدشیدنا مئارج یارب یبسانم یرفیک یقوقح ماظن دیاب روظنم نیمه هب .دنک یم

 زین یرادرهش هلمج زا ییاهداهن .دیآ لمع هب یریگشیب مرج راركت و باكترا زا ،نامرجم رب نیگنس یاه همیرج
 رب هواع .دننک افیا رثؤم شقن یرهش مئارج زا یریگشیب رد ،نادنورهش شزومآ دننام ییاهرازبا زا هدافتسا اب دنناوت یم

 نیا هنومن نیرتزراب ؛دنوش یم ینیب شیپ یرادرهش نوناق بلاق رد هک دنتسه زین تافلخت زا یاهراپ یرهش مئارج
 .(۱؛1191 ،تمحر) .تسا ینامتخاس تافلخت نوناق
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 یرهش یاه بیسآ و یقیبطت یسانش موب
 رد هدش شومارف لماع كی ناونع هب یكیژولوکا هیرظن رد تردق و تیریدم شقن یقیبطت یژولوکا هعلاطم اب دیاش
 هب " رزیتوس لآ .فا " هلیسوب ۱131 لاس رد یقیبطت یژولوکا ناونع .دوش نشور رتهب تالحم رباربان یریگ لكش
 یكیژولوکا یاه توافت زا یهاگآ یقیبطت شور فده .دش هتفرگ راكب یژولوکا تخاس زا یهاگآ یارب یلدم نوانع
 هتفریذپ یشهوژپ تاسسؤم و نارگشهوژپ بلغا فرط زا تعرس هب یقیبطت یژولوکا میهافم .دوب یرهش تالحم
 فلتخم تالحم رد مدرم یگدنز تخانش رد هک ییاه صخاش و لوصا یریگ راكب ،یقیبطت یژولوکا زادارم .دش
 .دهد یرای ار نارگشهوژپ دناوت یم یرهش
 و یداصتقا ،یعامتجا ،یسانش تیعمج یاه كینكت لیلحت و هیزجت رب دیکات ،یقیبطت یژولوکا رد هعلاطم تیفیک
 .تسا اهرهش یلخاد قطانم و یرهش هقطنم كی رد هعطق كی و هلحم كی رد ینوكسم یاهدحاو هب طوبرم تاعالطا
 ار اه هداوناخ یداصتقا -یعامتجا یاه هاگیاپ و یا هلحم نوگانوگ طیارش و لماوع ینوگرگد یقیبطت یژولوکا یفرط زا
 دناوت یم اه صخاش نیا هک تسا لیلد نیا هب تاعالطا نیارب دیکات .دهد یم رارق هعلاطم دروم ینامز هرود كی رد
 یعامتجا تلزنم هب طوبرم یاه صخاش .دنک نییعت اهرهش یعامتجا اه هزوح ناونع هب ار ینوكسم قطانم تاصخشم
 شزراهرخالاب و دمآرد نازیم ،تالیصحت حطس ،صصخت تبسن هب راک یورین یدنب هقبط اب اه هداوناخ یداصتقا و
 رد یگدنز رتشیب دمآ رد و تالیصحت ،یصصخت لغاشم ندوباراد اب اه هداوناخ .دوش یم صخشم ینوكسم یاهدحاو
 رت نییاپ تالیصحت نابحاص ،یندبو یتسد یاهراک نارگراک .دنهد یم حیجرت ار ملاس تالحم و تمیق نارگ یاه هناخ
 یقیبطت یژولوکا رد زین یرگید لماوع ،دنرب یم هانپ تالحم تمیق نازرا یاه هناخ هب یراچان یور زا رتمک دمارد و
 صخشم فلتخم یرهش قطانم و تالحم رد ار اه هداوناخ نایم دوجوم یاه توافت هکدریگ یم رارق راک ساسا
 نازیم ،راک یورین رد نانز تبسن ،نیدرجم دادعت ،یروراب تبسن هب طوبرم یاه صخاش ردیبای توافت نیا ،دنک یم
 دروم یگداوناخ هاگیاپ ناونع هب یناوج نینس رد نلیهاتم تبسن و تیعمج یناوج ،هناخ تیكلام تبسن ،هویب نانز
 دنراد یا هدروخلاس تیعمج اهرهش یمیدق یاه شخب ،یرهش فلتخم قطانم رد تنوكس رظن زا .دریگ یمرارق یسررب
 (31؛0191،ییوكش) دراد قلعت لاس نایم و ناوج ینس هورگ هب رتشیب زاسون یاه شخب و
 ،یموق تاصخشم ،یتشیعم یداصتقا -یعامتجا یاه هاگیاپ یور رتشیب هک اهرهش لخاد زا یقیبطت یژولوکا هعلاطمرد
 اریز ،ددرگ یم شومارف یعامتجا یسانش بیسآ هراومه ،دوش یم دیکات یرهش تالحم و قطانم ینابز و یبهذم ،یداژن
 و تسا هدشن هدناجنگ یرهش تاقیقحت و اه یسررب ،اه یرامشرس رد یعامتجا یاه بیسآ هب طوبرم تاعالطا نونکات
 دراوم یسررب یكیژولوکا تاعلاطم رد یعامتجا یسانش بیسآ یبای تیمها هب هجوت اب هک تسا ریخا یاه لاس رد اهنت
 ،ریمو گرم ،جاودزا هاگیاپ یتابث یب ،یناور یاه یاهراجنهان ،لتق ،مسیلكلا .تسا هدش هدوزفا یقیبطت یژولوکا هب ریز
 ،یعامتجا تافارحا ،گنهرف و ملع اب یزوت هنیک ،بیرخت ،داسف و هانگ ،تیانج و مرج ،ینرفوزیش ،ناناوج یراكهزب

 .(23؛0191،ییوكش) .دربتسد و هلمح
                                                                  GIS ییایفارغج تاعالطا متسیس قیرطزا مرج زا یریگشیپ
 و تخانش تسا یراكهزب عوقو زا یریگولج روظنم هب فلتخم نونف ندرب راكب یانعم هب یریگشیپ یسانش مرج رد
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 یاه طابترا فشک هب و تینما نوگانوگ داعبا نناوتب ات دبلط یم ار ییا هبناج همه و قیقد هاگن اهرهش رد تینما لرتنک
 یاه متیس ،تینما هب طوبرم لئاسم یگدیچیپ هب هجوت اب نینچمه .دزادرپب فلتخم حوطس رد داعبا نآ نایم ناهنپ
 اب یرهش تینما یاه همانرب هک اجنآ زا و دنتسین یرهش یاه متسیس رد لئاسم یبایزرا و لیلحت یوگباوج یمیدق
 Gis رازفا مرن اذل ،دنتسه ییاضف تاعالطا نیا زا یمیظع شخب و دنوش یم یبایزرا و یسررب ،تاعالطا لیلحت

 اب ار فلتخم لئاسم ناوت یم هک یروط هب هتخاس رسیم یرادید طیحم كی رد تاعالطا هئارا اب ار روکذم یاهزاین
 طباور فشک یارب ار یرازبا Gis یروآ نف .دومن یزاس هدایپ هشقن یور رب Gis رد یتاعالطا كناب لیكشت

 ییایفارغج تاعالطا یاه هناماس .تسین ریذپ ناكما رگید یاه هویش رد هک دنک یم مهارف نآ مسجت و ییایفارغج
 نیمأت هنیمز رد یریگ میمصت و لیلحت و هیزجت و هبرجت ات تخانش لحارم زا دنمتردق ینابیتشپ ناونع هب دنناوت یم
 نتفرگ رظن رد نینچمه و مرج دادعت ،مرج عون ،ناكم دروم رد تاعالطا ندروآ تسد هب .دنوش هتفرگراک هب تینما
 یراذگ تسایسو لیلحت رد ینایاش كمک راد هلسم و زیخ مرج یاه هدودحم رد یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا تاعالطا
 .دومن دهاوخ بیسآ هدودحم
 1زیخ مرج یاه نوناک
 دروم یناكم لیلحت یارب و 3131 لاس رد ؛رگرب ؛و ؛نیتراک ؛؛نمرش ؛طسوت راب نیلوا «زیخ مرج یاه نوناک» حالطصا
 .تسا الاب رایسب نآ رد یراكهزب نازیم هک تسا ییایفارغج هدودحم ای ناكم كی رگنایسب هژاو نیا .تفرگرارق هدافتسا

 كی ای هناخ كی تسا نكمم یتح و رواجم نابایخ دنچ ،هلحم كی ،رهش كی زا یشخب دناوت یم ناكم نیا دودح
 دایز مرج دادعت اب كچوک یاه ناكم لداعم ار نآ «زیخ مرج یاه نوناک» فیرعت رد زین یخرب .دشاب ینوكسم عمتجم
 قلعتم یراكهزب شهاک زکرم .(Taylor,1998,p:30) دنا هتسناد هلاس كی ینامز هرود كی رد لقادح ،ینیب شیب لباق
 :تسا هداد حیضوت لیذ حرش هب ار «زیخ مرج ریاه نوناک» ناتسلگنا ترازو هب
 هب تبسن نآ رد یراكهزب عوقو هک یا هیحان ای و تسا رتالاب طسوتم دح زا هزب عوقو نآ رد هک ییایفارغج هیحان كی
 ینیعم و صخشم یاه هدودحم زیخ مرج یاه نوناک فیرعت نیا قباطم .تسا رتزکرمتم هیحان لک رد مرج عیزوت
 ،یرتنالک) تسا هداد یاج دوخ رد ار هعلاطم دروم هدودحم لک رد مئارج لک زا یدایز مهس هک تسا
 (1؛3191،یلکوت
 تساوخرد یارب مدرم رگید یاهه دودحم هب تبسن هک دناد یم ییاه هدودحم ار زیخ مرج یاه نوناک زین "کرالک"
 .دنهد شیازفا ار یلحم مئارج نازیم دنناوت یم زیخ مرج یاه نوناک وا رظن زا .دنریگ یم سامت سیلپ اب رتشیب ،كمک
(Felson,clark,1998,p.15) 
 و ییاسانش ،شیامن دنیآرف «زیخ مرج یاه نوناک» ییایفارغج لیلحت تفایرد دناوت یم قوف فیراعت نتفرگ رظن رد اب
 ییاسانش نمض دوش یم یعس قیرط نیدب و تساهرهش حطس رد یراكهزب زکرمت و مکارت یاه هدودحم دودح نییعت
 عوقو زا و دومن لماوع نیا رثا شهاک ای فذح تهج بسانم یاه تسایس و اهدربهار هئارا هب مادقا زکرمت نیا لماوع
 ًاافرص زیخ مرج یاه هدودحم هعلاطم دسر یم رظن هب تسخن هاگن رد .درک یریگشیپ هدنیآ رد اه هدودحم نیا رد هزب

                                                                                                                                                                
1. Hotspts,hot crime spots,crime genrators 
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 زین ًاالبق ییاسانش نیا هک دیآ یم دیدپ روصت نیا بلغا و دشاب یم هنامرجم لامعا عیزوت هوحن ییایفارغج شیامن
 و عون هعلاطم اب یماظتنا ناراکردنا تسد لقادح ای و تسا هتفرگ تروص یبرجت لكش هب سیلپ یاهورین طسوت
 تسا نیا تیمها زئاح هتكن اما .دنهد صیخشت ار رت هدولآ یاه ناكم دنناوت یم دوخ تیلاعف هزوح رد یراكهزب نازیم
 و لماوع صیخشت دعب ماگ .تسا اه هدودحم نیا صیخشت و ییاسانش ماگ نیلوا زیخ مرج یاهناكم یاه لیلحت رد هک
 اب کاپ و لماوع نیا اب هزرابم نآزا سپ .تسا هدمن كمک اه هدودحم نیا یزیخ مرج هب هک تسا یفلتخم لیالد
 ات دروآ یم مهارف ار تصرف نیا زیخ مرج یاه ناكم لیلحت .دریگ یم تروص یگنهرف و یعامتجا ،یدبلاک طیارش
 یریگتسد و بیقعت و مرج فشک هب تبسن و دهد ناشن شنکاو یراكهزب هب تبسن رترثوم و رتعیرس دناوتب سیلپ
 یاه یگزیو و یضارا یربراک عون ریثأت تحت یراكهزب عیزوت ییاضف یاهوگلا هک اجنآزا .دیامن لمع نیمرجم
 زا رگید یكی اذل ،دراذگ یم ریثأت زیخ مرج یاه نوناک یریگ لكش رد لماوع نیا و دشاب یم یتیعمج ای یدبلاک
 یحارط و ایحا ،اه یگژیو و طیارش نیا رییغت هب تبسن ناوت یم نآ كمک هب هک تسا نیا لیلحت تیمها یاه هبنج
 نمض هلیسو نیدب و درک داجیا یراكهزب یارب هدنرادزاب طیارش و عناوم یخرب یفرطزا و دومن مادقا اهاضف ددجم
 رد ار تمالس هار رت لهس زین هعماج و هدش ییوج هفرص عفانم و تاناكما زا هدافتسا رد یعامتجا تینما حطس شیازفا
 .تسا هدیدرگ هئارا زیخ مرج یاه نوناک اب طابترا رد زین یرگید یعرف تاحالطصا تفرگ دهاوخ شیپ
 قیقحت هنیشیپ
 ناشن جیاتن .دنتخادرپ یرهش زیخ مرج یاه نوناک لیلحت و ییاسانش یسررب هب یقیقحت رد (1191) یرتنالک و یلکوت
 هیاپ رب یسررب نیا ،دندرگ هعلاطم مئارج باكترا ینامز یاهوگلا ساسارب دنناوت یم زیخ مرج یاه نوناک هک داد
 یباكترا مئارج نازیم و تارییغت و طابترا فشک نوچ ییاهرایعم ساسارب نامز رتسب رد مرج نازیم و عون تارییغت
 نیا .دریگ یم ماجنا زور هنابش فلتخم تاعاس و هتفه یاهزور ،لاس فلتخم یاه هام ای فلتخم لوصف رد رهش كی
 رد دناوت یم و دنک یم كمک یراكهزب فلتخم یاهوگلا و زیخ مرج طاقن رتهب ییاسانش هب دراوم زا یرایسب رد لیلحت
 .دیامن كمک یماظتنا و ییاضق نراکردنا تسد هب مرج یریگشیپ
 هک داد ناشن جیاتن .تخادرپ اجان داشرا و یعامتجا تنواعم رد مرج زا یریگشیپ حرط ناونع اب یعلاطم (2191) ان یب
 زا رتزیخ مرج اهنآ زا یضعب ،هدوب توافتم رگیدكی اب یراكهزب ظاحل زا رهش كی فلتخم قطانم و تالحم ،عقاو رد
-هغاز و اهكنولآ رد ای اهرهش نیشنریقف و تیعمجرپ یاههلحم رد هک یدارفا یراكهزب لامتحا نیاربانب .دنتسه هیقب
 مک تالحم رد هک تسا یدارفا زا شیب بتارم هب ،دننکیم یگدنز یهافر تاناكما لقادح اب اهرهش هیشاح یاه
 .دنراد تنوكس اهرهش هّفرم و تیعمج
 مرج یاه نوناک ،یتیعقوم مرج زا یریگشیپ زا یریگشیپ ناونع اب دوخ تاعلاطم زا یكی رد 2131 لاس رد کرالک
 سامت سیلپ اب رتشیب كمک تساوخرد یارب مدرم ،رگید یاه هدودحم هب تبسن هک دناد یم یا هدودحم ار زیخ
 روشک تارزو یتنرتنیا هاگیاپ رد دهد شیازفا ار یلحم مئارج نازیم دناوت یم زیخ مرج یاه نوناک وا رظن زا .دنریگ یم
 ،تسا هتفرگ ماجنا ندنل قرش بونج نودیرک شخب رد 2331 لاس رد هک تسا یقیقحت هعلاطم نیدنچ جیاتن سیلگنا
 قوف شخب لک زا ./.1 رد اهنت هدودحم نیا رد هدش ماجنا یاه تقرس لک ./.11 دهد یم ناشیا قوف یقیقحت جیاتن
 ((Clarke,1980 .تسا هدش زکرمتم
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 هدش ماجنا 1220 لاس رد هک دشاب یم ماهگنیتان رهش زکرم رد یلكلا تابورشم اب طبترم مئارج هعلاطم رگید یشهوژپ
 یحاون و رهش زکرم رد یراكهزب شهاک یارب سیلگنا روشک رد هدافتسا دروم یاهدربهار قیقحت نیا رد .تسا
 تیریدم و سیلپ نیب تکراشم و لماعت شیازفا ،دهد یم ناشن قیقحت نیا ،تسا هتفرگ رارق یسررب دروم نآ یراجت
 بجوم دناوت یم سیلپ رتشیب تبقارم و روضح و (اه هدكترشع) یلكلا بورشم فرصم زکارم و اه یشورف بورشم
 و بتک ریخا لاس 21 یط ًاامومع قوف یدروم یاه شهوژپ رب هوالع .ددرگ اه هدودحم نیا رد یراكهزب شهاک
 رثکا رد ًاابیرقت و تسا هدمآ رد ریرحت هتشر هب زیخ مرج یاه نوناک دركیور نوماریپ شهوژپ یواح یدایز تالاقم
 نیا نوماریپ یتاقیقحت ...و ناملآ ،هسنارف ،اداناک ،ایلارتسا ،ناتسلگنا ،هدحتم تالایا نوچ هتفای هعسوت یاهروشک
 لاس رد نملیپسا ،2220 رد شناراكمه و کا ،3331 رد ماهگنیتارب تاعلاطم نایم نیا رد .تسا هدش ماجنا عوضوم
 نامز زا هچرگ ددرگ یم هظحالم هک روط نامه نیاربانب .تسا هجوت لباق رتشیب 1220 رد گنای و مول ،دربزیاو ،۱331
 هصرع عوضوم نیا ،درذگ یم لاس تسیب دودح ینونک عطقم ات رهش زیخ مرج یاه هدودحم نوماریپ شهوژپ نیلوا
 یراكهزب خرن شهاک تهج رد ییاضق تالیكشت و سیلپ زکارم ،یسانش مرج نارگشهوژپ یارب ار ینیون لمع نادیم
 بسانم یاهدربهار ذاختا یارب یرهش تینما رما رد نالوسم و ناراکردنا تسد یاشگهار و تسا هدروآ مهارف
 .ددرگ قیفوت یراكهزب شهاک و مرج زا یریگشیپ
 مرج شیازفا هک تسا هتفای تسد عوضوم نیا هب هنوگ نیا دوخ یاه شهوژپ زا یكی رد 1191 لاس رد یرتنالک
 .دراد تیعمج مکارت شیازفا اب یمیقتسم هطبار تیانجو
 اه هیضرف

 مرج زورب شیازفا هب رجنم لیطعت مایا و صاخ لوصف رد تیعمج یا هرود شیازفا دسر یم رظن هب :لوا هیضرف
 .(ینامز ظاحل هب) .ددرگ یم
 دشاب لحاس زا رود قطانم ریاس زا رتشیب یلحاس قطانم و لحاوس رد مرج عوقو نازیم دسر یم رظن هب :مود هیضرف
 .(یناكم ظاحل هب)
 قیقحت یتخانش شور
 یشیامیپ – یدانسا و یلیلحت – یفیصوت یاه شور زا قیقحت نیا نیودت رد و دشاب یم یدربراک رضاح قیقحت عون
 دوجوم تایبرجت و تایرظن ،اههاگدید یروآ عمج یارب یاهناخباتک یهعلاطم و یدانسا شور زا .دوش یم هدافتسا
 نییعت و شیامن ،ییاسانش دنیآرف GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب زیخ مرج نوناک ییایفارغج لیلحت دش دهاوخ هدافتسا
 نیا تاعالطا لیلحت و هیزجت یارب هک تسا هدومن ناسآ ار اهرهش حطس رد یراكهزب زکرمت و مکارت یاه هدودحم
 .دوش یم هدافتسا GIS رازفا مرن زا شهوژپ

 رارق ییایفارغج ضرع هجرد 19 َ 91 و ییایفارغج لوط هجرد 0۱ َ 39 ًا 29 رد راتكه 2۱91 تحاسم اب رسلباب رهش
 یاه یگژیو و هتفرگ رارق دورلباب هناخدور یاتلد ییاهتنا دح و رزخ یایرد یبونج یاه هنارگ رد رهش نیا .دراد
 یبرغدح ،ریمنهب رهش نآ یقرشدح ،رزخ یایرد رهش نیا یلامش دح رد .دشاب یم لماعود نیا زا رثأتم نآ ییایفارغج
 ناونعب یراس یرتمولیک 01 هلصاف رد رهش نیا .تسا هتفرگ رارق لباب ناتسرهش نآ یبونجدح ،رانكنودیرف رهش نآ
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 .تسا هتفرگ رارق نارهت ناتسا قرش لامش یرتمولیک 310 رد رسلباب رهش نینچمه .تسا هتفرگ رارق ناتسا زکرم
 هک (2391،ناریا رامآ زکرم) دشاب یم رفن 1112۱ لداعم تیعمج یاراد رسلباب رهش 2391 لاس یرامشرس ساسارب
 هب رهش هژیو تیعقوم ساسا رب .دشاب یم ./.90/1 لداعم دشر خرن یاراد رفن 29121 تیعمج اب شیپ هرود هب تبسن
 هچرگا .دشاب یم یهاگشناد لمكم شقن یاراد لاح نیع رد و یتسیروت بلاق شقن یعون یاراد ،ندوب یلحاس ظاحل
 یتامدخ و نداعم و عیانص ،یدایص ،یزرواشک لغاشم نآ رانک رد تسا هدوب رهش شقن هدننک نییعت هصیصخود نیا
 زکرمت هب یشیارگ یتیعقوم ظاحل هب رهش رود نادنچ هن یا هدنیآ رد هتفرگ تروص دروآرب ساسارب .دیآ یم باسح هب
 .تشاد دهاوخ یتامدخ لغاشم
 اه هتفای لیلحت

 رسلباب رد مئارج عاونا زورب رطخ تحت قطانم و مئارج یبیکرت یسررب
 هشقن كی تروصبدهد یم خر نآ رد مئارج هک یقطانم یمامت تسا هدش هداد شیامن 1 هرامش هشقن رد هک هنوگنامه
 .تسا هدش میسرت زیخ مرج قطانم ندومن صخشم روظنم هب یبیکرت

 
 رسلباب رهش رباعم حطس رد مئارج عاونا یا هطقن عیزوت ،یبیکرت هشقن :1 هرامش هشقن

 ناگدنراگن :عبنم

 هقطنم و دنا هتفرگ رب رد ار یصاخ هدودحم دش مهارف دیاب نآ یارب هک یطیارش و دوخ تایضتقم بسانت هب مرج ره
 رد هک هنوگنامه ،تسا هداد صاصتخا دوخ هب یلبق هدش رکذ بلاطم رد هدربمان لماوع یمامت هب هجوت اب ار یصاخ
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 رهش یبرغ تمسق لماش رسلباب رهش رد یسررب دروم مئارج یگدنکارپ نازیم نیرتشیب دوش یم هدهاشم الاب ریوصت
 یارب یلحم ناونع هب یرهش ناریدم یوس زا هک دنتسه یقطانم ناهمه قطانم نیا .دوش یم یلحاس هدودحم صخالاب
 هب و رگشدرگ ظاحل هب بذج نازیم نیرتشیب زا یلحاس قطانم نینچمه ،تسا هدش هتفرگ رظن رد نارفاسم ناكسا
 نازیم ندوب الاب لیالد زا یكی ناونع هب نآ زا ناوت یم هک ،دشاب یم رادروخرب یتسیروت و یحیرفت یناكم ناونع
 لماش ار هن ات رفص گنیکراپ هک یلحاس راولب لماش یلحاس هدودحم زا ادج .درب مان یلحاس هدودحم رد مرج شنکارپ
 ار ناگدازآ کرهش و مئاق کرهش ،ییازریم دیهش کرهش هدودحم ،نیطسلف نابایخ ،یتعیرش نابایخ هدودحم ،دوش یم
 .دروآ باسح هب رسلباب رهش یبرغ تمسق رد رگید رطخ رپ یحاون هلمج زا
 تالحم ،نآ هیشاح و میهاربا هدازماما تالحم هدودحم ناوت یم رتشیب یقرش تمسق رد مرج شنکارپ یلک نازیم

 .درب مان ار هاگشناد هار هس ات هدزاش لپ هدودحم یتشهب دیهش نابایخ یبونج هیشاح و هیداوج کرهش ،هیداوج
 مرج طسوتم زکرم
 یسررب یارب اب مرج نوگانوگ عاونا ییاضف عیزوت هسیاقم یارب یبیرقت یرایعم ناونع هب ناوت یم ار طسوتم زکرم هطقن
 مرج عون كی ییاضف ییاجباج یریگ هزادنا .تفرگ راک هب فلتخم ینامز یاه هرود رد صاخ مرج عون كی عوقو
 نداشن رسلباب رهش رد یسررب دروم مئارج عوقو یاه ناكم طسوتم زکرم 0 هرامش هشقن رد .تسا هلمج نیا زا صاخ
 :تسا ریز جیاتن یواح لیلحت نیا هک تسا هدش هداد
 مئارج لک طسوتم زکرم .دوش یم هبساحم رهش حطس رد مرج طاقن یگدنکارپ و عیزوت هب تبسن مئارج طسوتم زکرم
 رد و یلحاس راولب یزکرم شخب اب قبطنم یبرغ تمسق ود رد یبیرقت تروصب ناوت یم ار رسلباب رهش رد یباكترا
 .دومن هدهاشم بونج تمس هب لیامن یکدنا اب یلحاس راولب یزکرم شخب اب قبطنم یقرش تمسق
 لماش ار هیداوج کرهش و میهاربا هدازماما ،هضوررس یب یب قطانم ،ًااتدمع رهش یقرش تمسق رد طسوتم زکرم
 تمسق رد طسوتم زکرم نینچمه ،تسا هدش عقاو میهاربا هدازماما هدودحم رد مرج زکرمت نیا لقث هطقن هک دوش یم
 مرج زکرمت نازیم هک دوش یم لماش ار یلحاس راولب و ناگدازآ کرهش ،مئاق کرهش ،یلحاس کرهش قطانمرهش یبرغ
 نیرتالاب رد یلامش شخب رد ششو چنپ گنیکراپ و یبونج شخب رد ناگدازآ کرهش و یلحاس کرهش لصاف دح رد
 .دراد رارق دوخ دح
 قرش تمس هب لیامت رهش حطس رد رگید یباكترا مئارج لک زکرم هب تبسن ردخم داوم اب طبترم مئارج طسوتم زکرم
 یمئاد نایرتشم یارب انشآ و بسانم یلحم ناونع هب لحاوس صخالاب برغ لامش تمسق هک ،دراد برغ لامش و
 داوم شورف و دیرخ مرج طسوتم زکرم هب لیامت لیالد نیرتمهمزا .دوش یم بوسحم ردخم داوم شورف و دیرخ
 زا هتبلا هک دشاب یم ردخم داوم هضرع یارب بسانم یلحم ناونع هب یلحاس مکارترپ هقطنم دوجو ،تمس نیا هب ردخم
 .دشاب یم رادروخرب لاس لیطعت لوصف رد صخالاب تیعمج یالاب مکارت
 هدودحم تمس هب ییالاب رایسب لیامت لیبموتا و لزنم تقرس صخالاب تقرس عاونا هب طوبرم مئارج طسوتم زکرم
 هلمج زا ناوت یم ار یبرغ هدودحم نینکاس یلام تیعضو ندوب رتالاب و لیطعت مایا رد تیعمج مکارت ،دراد رهش یبرغ
 .دومن رکذ نآ للع
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 رسلباب رهش رد یباکترا مئارج لک هب طوبرم طسوتمزکرم :2 هرامش هشقن

 ناگدنراگن :عبنم

 یدبلاک صاخ رصانع ساسارب مئارج نازیم و عون یئاضف عیزوت
 یدبلاک رصانع و اه یربراک رد مئارج عاونا اب طبترم مئارج عوقو لحم ییاضف عیزوت حیرشت روظنم هب ثحبم نیا رد
 رهش رد مئارج هب هدولآ نوناک و رهش زیخ مرج طاقن یا هطقن -یعیزوت لیلحت نتفرگ رظن اب رسلباب رهش رد صاخ
 :تسا هدش حیرشت یدبلاک رصانع نیا ساسارب رسلباب رهش رد مرج عوقو اب طبترم یاه هتسه یخرب ،رسلباب
 رهش یاه نادیم
 یاه تعاس زا و تسا اه نادیم نیا اب یقالت لحم هک نآ رواجم یاه نابایخ و رهش یلصا یاه نادیم یاه هیشاح رد
 ،دنشاب یم رهش دمآ و تفررپ و غولش و مکارترپ طاقن ءزج و دشاب یم تیعمج زا ولمم بش زا یساپ ات حبص هیلوا
 ،یرهش یاه هرگ نیا نوماریپ و هدودحم رد دسر یم رظن هب .تسا یعامتجا یاه یورجک زورب یارب یبسانم یاهناكم
 هژیوب ینزور شک و یپاق فیک هلمج زا یئزج یاه تقرس یخرب اب طبترم مئارج صوصخ رد یزیخ مرج یاه هتسه
 زا كیره لصاوف رد یراجنهان نازیم و عون دنچره .تسا هتفرگ لكش جیسب نادیم ات یرادرهش نادیم هلصافرد
 نیرت مکارترپ و نیرت غولش هلمج زا لگ نادیم ات یرادرهش نادیم ود نایم هلصاف عومجم رد .دشاب یم توافتم اه نادیم
 دعتسم ار رظن دروم هقطنم ،مکارت و تیعمج نازیم نتفر الاب و دیآ یم باسح هب رهش یلصا یطابترا هكبش رد اهریسم
 .دیامن یم تقرس هلمج زا صاخ مئارج یخرب زورب

 ناشورفتسد هجوت لباق دادعت ،دایز دمآ و تفر یغولش ،اهنآ یقالت لحم اه نابایخ و نیدایم نیا کرتشم تاصخشم زا
 و نز زا معا نیرباع سناجت مدع یرهش نورب) یرهش نورد نیرفاسم ندش راوس و هدایپ لحم ،درگلو راكیب دارفا و
 راتخاس هک دومن هراشا ناوت یم اه هدودحم نیا رد نادنورهش رتشیب سامت و یموب ریغ و یموب ،ناوج و ریپ ،درم
 (یمسرریغو) یمسر لرتنک ناكما ات هدش بجوم و تسا هدومن مکاح شخب نیارب ار ینوگمهان و هدیچیپ ییاضف
 .دسرب لقادح هب دارفا ینوناقریغ یاه تیلاعف
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 اه عطاقتو رباعم
 خر رسلباب رهش یاه عطاقت و یعرف یاه نابایخ یخرب و یلصا یاه نابایخ ،لحاوس رد مئارج زا یهجوت لباق دادعت
 تیعمج مکارت ندوب الابو نادنورهش زا عیسو مجح ددرت ای و رهش زا ییاه شخب رد اه تیلاعف مکارت مدع .تسا هداد
 اه هدودحم نیا رد یورجک بسانم یاه تصرف دوجو و یماظتنا یاهورین یلوصاو حیحص تراظن مدع نینچمه و
 نابایخ هدودحم لاثم ناونع هب .دننیزگرب دوخ ینوناقریغ لمع یارب ار اه ناكم نیا ور جک دارفا ات تسا هدش ثعاب
 صخالاب میهاربا هدازماما نابایخ نوچ یقطانم ایو رطخرپ یلصا قطانم هلمجزا هدازیلع دیهش راولب ایو نیطسلف یلصا
 .دنیآ یم باسح هب رطخرپ یعرف قطانم هلمج زا ارحص نیچلگ نابایخ هدودحم ای و نابایخ نیا یتشپ هدودحم
 تغارف تاقوا ندنراذگ و یحیرفت یاه یربراک
 تغارف تاقوا ندنراذگ لحم و حیرفت یاه ناكم ناونع هب هک رسلباب رهش یاه یربراک یخرب و زبس یاهاضف ،اه کراپ
 مرج باكترا بسانم ورجک دارفا یخرب فرطزا ،دریگ یم رارق یلصف نارفاسم ای و یرسلباب نادنورهش هدافتسا دروم
 کراپ هدودحم ،یگنس لحاس ،رهش یاروش کراپ هب ناوت یم اه هدودحم نیا نیرت مهم هلمج زا .تسا هدش صیخشت

 یارب یلحم هک و راهچ یلا رفص گنیکراپ لماش یلحاس راولب هدودحم ،ود و كی گنیکراپ نایم لصاوف رد یداش
 ،تفع یفانم لامعا هب طوبرم مئارج رتشیب اه ناكم نیا رد .دومن هراشا تسا هدش هتفرگ رظن رد یلصف نارفاسم ناكسا
 یاه سیورس ،ردخم داوم اب هطبار رد نینچمه ،دوش یم ماجنا یئزج یاه تقرس ،یعمج هتسد ای و یدرف یاه یریگرد
 فرصم هدنورپ تبث نازیم نیرتشیب هک ردخم داوم ناگدننک فرصم یارب یناكم ناونع هب قطانم نیا رد عقاو یتشادهب
 .دنوش یم بوسحم دنا هدش لماش مه ار ردخم داوم
 ینوکسم یاه هدودحم
 یلاوح رد دراوم یخرب رد ای و نیمرجم تنوكس هدودحم زا جراخ رد تقرس عاونا هب طوبرم مئارج زا یدایز دادعت
 .(هدمآ مئارج یلک هشقن رد هک هنوگنامه) تسا هدنکارپ رهش زا یصاخ طاقن رد یلک روط هب هک تسا هداد خر نآ
 یوگلا زا مئارج همه اب هطبار رد رسلباب رهش حطس رد یسررب دروم مئارج عاونا زیخ مرج یاه نوناک نیرت مهم

 هب ناوت یم دشاب یم دایز رایسب نآ رد مرج عوقو لامتحا هک رطخرپ قطانم نیا هلمج زا .دنک یمن تیعبت یصاخ
 رد نیطسلف نابایخ ،یتعیرش نابایخ نینچمه و دوش یم لماش ار هن ات رفص یاه گنیکراپ هک یلحاس راولب هدودحم
 هدزاش لپ هدودحم رد یتشهب دیهش نابایخ ،یفیرش نابایخ زا بعشنم یعرف یاه نابایخ یحاون و رهش یبرغ تمسق
 اهنآ زا ناوت یم هک رسلباب رهش فلتخم یاه تمسق رد رطخرپ تالحم هلمج زا .درب مان ینیمخ ماما نابایخ و دعب هب
 گنهرف یاه کرهش هقطنم ،یلحاس راولب یبونج ینوكسم هیشاح ،یلحاس راون رد عقاو ینوكسم هدودحم ،درک دای

 اه تقرس صوصخب مئارج عاونا رركت رامآ نیرتالاب هک درب مان ناگدازآ رهش صخالاب و ییازریم دیهش کرهش ،رهش
 و هیداوج تالحم ،(ع) میهاربا هدازماما تالحم یقرش تمسق رد رگید رظخرپ تالحم هلمج زا ،دنوش یم لماش ار
 رد مرج هباشم رامآ اب سایق لباق یقرش هیحان رد مرج رركت نازیم هكنیا رکذ لباق هتكن .درب مان ار تشدنایم هقطنم
 .دشاب یمن رهش یبرغ تمس
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 یبهذم زکارم
 هدش هداد صیخشت ورجک دارفا تیلاعف بسانم یاه ناكم رگید زا یبهذم یاه هینبا یلک روط هب و اه هدازماما ،دجاسم
 میهاربا هداز ماما رد .دومن هراشا هزوررس یب یب و میهاربا هذازماما هب ناوت یم اه ناكم نیا نیرت مهم هلمج زا .تسا
 یاهزور رد هک تسا هتسویپ عوقو هب یتشادهب یاه سیورس رد ردخم داوم لامعتسا و شورف و دیرخ مرج رتشیب
 زا .دومن هفاضا اهنآ هب ناوت یم زین ار یئزج یاه تقرس و یپاق فیک نوچ یمئارج اه هبنش چنپ ًااصوصخم هتفه ینایاپ
 هب ناوت یم لاثم روط هب هک دشاب یم یرامعم هبذاج یاراد زین و هدوب فلتخم مدرم هعجارم لحم اه ناكم نیا هک اجنآ
 لحم نیا رگید یتیاور قبط و دشاب یم نفد اجنآ رد ماما نآرس یتیاور قبط هک دومن هراشا میهاربا هدازماما نفد لحم
 بیغرت ،لحم نیا یخرات تمدق و یرامعم عون تهج هب هک دومن هراشا تسا هدوب رسلباب رهش لیكشت هیلوا هفطن
 .دنک یم بسانم بلط تصرف دارفا هدافتساوس و یراكهزب یارب ار ناكم نیا هک دوش یم نآرد عمجت یارب دارفا هدننک
 نآ ییاضف عیزوت و مئارج عاونا یگدنکارپ
 رامآ هسیاقم یارب یرگید یلحاس ریغ رهش مئارج هب طوبرم رامآ هكنیا مغریلع و دوجوم یاه هشقن و رامآ هب هجوت اب
 نینچمه و تادهاشم و کرادم هب هجوتاب یلو هدوبن تسد رد یلحاس ریغ و یلحاس رهش نایم مرج عوقو یقیبطت
 یتواقت مرج لكش و عون ظاحل هب رسلباب رهش رد هتفاید عوقو مئارج هک دسر یم رظن هب هنوگنیا ققحم یلبق تاعلاطم
 هب زین رما نیا هتبلا هک هدوب صاخ مئارج یخرب یناوارف و رركت نآ توافت اهنت و تسا هتشادن ناتسا رگید یاهرهش اب
 .تسا هدوب نآ فارطا رت مکارترپ یاهرهش هب تبسن رسلباب ناتسرهش یتیعمج توافت لیلد

 
 یماظتنا یاه تسپ کیکفت هب مئارج عاونا یگدنکارپ هشقن :3 هرامش هشقن

 ناگدنراگن :عبنم

 مورحم لحاس تمعن زا هک ییاهرهش اب یلحاس راون رد عقاو یاهرهش نآ بوانت هب و یلحاس قطانم توافت هطقن اهنت
 ،یموب و یموبریغ نارفاسم بذج تهج رد یلماع ناونع هب اهنت لحاوس یلکروطب و ایرد هک تسا نیا رد دنا هدوب
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 نیب ای و یرهش نورد نارفاسم بذاج یا هرود ریغ ای و یناتسا نیب نارفاسم بذاج صاخ لوصف رد یا هرود تروصب
 دروم اهنت و دشاب یمن صاخ مئارج دوجو ینعم هب ًاامازلا لحاس لماع هک ینعم نیا هب .تسا هدوب یموب یرهش
 لیلد هب هک تسا هدوب یتاركنم هلمج زا مئارج زا یخرب زورب رد یلحاس ریغ یاهرهش هب قطانم نیا فالتخا
 زورب زین نآ تاعبت هلمج زا هک هدوب ناوج تیعمج بذاج لحاوس رد عقاو یحیرفت قطانم زا رسلباب رهش یرادروخرب

 .تسا هدوب تفع یفانم مئاررج
 نینکاس یگنهرف و یعامتجا هاگیاپ هب هجوت اب مئارج عوقو لحم ییاضف عیزوت
 دومن طابنتسا هنوگ نیا ناوت یم تسا هدمآ دعب هفحص رد هک یرهش فلتخم تاقبط یعامتجا هاگیاپ هشقن هب هجوت اب
 هب ور طسوتم تییعضو ای و نییاپ هاگیاپ زا یعامتجا تیعقوم ظاحل هب نآ نینکاس هک یقطانم رد یلک تروصب ،هک
 دصرد زا ردخم داوم هب طوبرم مئارج و ترارش ،تقرس نوچمه مئارج یخرب زورب نازیم دنا هدوب رادروخرب نییاپ
 یب ،هیداوج ،هیمئاق ،یرهاوج ،هیاپ مولع هیشاح :تالحم هب ناوت یم روکذم قطانم هلمج زا ،دنا هدوب رادروخرب یرتالاب
 اب ،درب مان ار یبرغ هقطنم رد یلحاس کرهش یراتكه 10 ههدودحم و یقرش هقطنم رد عقاو دابآ تمه ،هضوررس یب
 نیا نینکاس قافتا هب بیرق تیرثکا هک دومن هدهاشم ناوت یم تسا هدمآ زین الاب رد هک اهب هراجا نازیم هشقن هب هجوت
 .دنا هدوب رادروخرب ینییاپ یدمآرد نیگنایم زا قطانم

 
 قطانم کیکفت هب رسلباب رهش فلتخم یقطانم یعامتجا هاگیاپ :4 هرامش هشقن

 ناگدنراگن :عبنم

 دنا هدوب رادروخرب یرتالاب یعامتجا هاگیاپ ای و الاب یدمآ رد هدودحم زا هک یقطانم رد هک تسین ینعم نادب نیا هتبلا
 فلتخم قطانم هب هجوت اب مئارج نازیم و عون هكلب دشاب یمن نکاس تالحم نیا رد یمرج ای و هداتفاین قافتا یمرج
 کرهش یراتكه 10 هدودحم لماش تسا هدوب رادروخرب یعامتجا هاگیاپ نیرت نییاپ زا هک یا هقطنم .دبای یم رییغت
 یاه یریگرد و عازن نوچ یمئارج زورب لامتحا زا هک هدوب رهش یبرغ هیلا یهتنم رد عقاو نایگنهرف کرهش و ناگدزآ
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 هدوب رادروخرب ناگدازآ کرهش هدودحم رد صوصخب ،یپاق فیک و تلكیسروتوم تقرس ،یمعج هتسد ای و یدرف
 ای و طسوتم تاجرد زا یدما رد ای و یعامتجا هاگیاپ ظاحل هب هک یقطانم رد هک دومن طابنتسا هنوگنیا ناوت یم .تسا
 رد ینزور شک و یپاق فیک ،لزنم تقرس صخالاب مئارج یخرب زورب نازیم دنا هدوب رادروخرب الاب هب ور طسوتم
 دنا هدوب نییاپ هبور طسوتم یعامتجا هدودحم لماش هک یقطانم ینعی هیضق نیا سكعلاب و هتشاد رارق یرتالاب حطس
 .دنا هدش لیدبت اپ هدرخ ناقراس عاونا ای و ردخم داوم نیمرجم یارب یهاگیاپ هب رتشیب
 هیضرف نومزآ

 مرج زورب شیازفا هب رجنم لیطعت مایا و صاخ لوصف رد تیعمج یا هرود شیازفا دسر یم رظن هب :لوا هیضرف
 .(ینامز ظاحل هب) .ددرگ یم
 نومزآ یارب دشاب یم یراكهزب نازیم شیازفا و تیعمج مکارت شیازفا نیب هطبار دوجو یانبم رب هیضرف نیا ساسا
 رد هدش صخشم هقطنم ود ینعی رسلباب رهش زیخ مرج یلصا نوناک ود یاه یگژیو ادتبا رسلباب رهش رد هیضرف نیا
 مان نآزا و دش هداد شیامن مرج زورب زکارم نیرت یلصا ناونع هب برغ و قرش رد عقاو طسوتم زکرم نومزآ هشقن
 هنوگ نیا ،دنیآرهش هب لیطعت لوصف رد هک یلصف نارفاسم نتفرگ رظن رد و رهش تباث تیعمج هب هجوت اب .هدش هدرب
 دوجوم تیعمج ربارب هد زا شیب هب رسلباب تیعمج هنانیب شوخ تلاح رد لیطعت لوصف رد هک تسا هدش دروآرب

 رد هتفه رخآ یاهزور رد زین ار رواجم یاه ناتسرهش یموب تیعمج نازیم دیاب هک تسا یلاحرد نیا و دسر یم دوخ
 دحاو رد تیعمج شیازفا تازاوم هب ات هدیدرگ بجوم رما نیا ،دوش یم هدوزفا روکذم تیعمج هب هک تفرگ رظن

 شیازفا قطانم نیا نورد یراكهزب نازیم و هدش رتشیب نینکاس عفانم و یراتفر و یعامتجا کاكطصا حطس ،حطس
 رد هدننک لرتنک یاهورین نازیم یلو دبای یم یا هظحالم لباق شیازفا تیعمج هكنیا مغریلع .دیامن ادیپ یا هظحالم لباق
 روضح شهاک اب مه زاب یلرتنک صاخ ریبادت نتفرگ رظن رد دوجو اب و دنام یم یقاب لیطعت ریغ مایا دح نامه
 و کاكطصا نازیم شیازفا و لرتنک شهاک رب میقتسم تروصب ورین نازیم شهاک هک مدوش یم هجاوم یتینما یاهورین
 رگید هب هجوت شهاک هب رجنم طاقن یخرب رد ورین زکرمت نیا یهاگ اما ،دراد میقتسم یریثات مرج شیازفا تیاهن رد
 نیا ذاختا دنمزاین نآ هیشاح و لحاوس رد نارفاسم عمجت و یلحاس یاه حرط ماجنا ؛لاثم ناونع هب ،دوش یم طاقن
 میمصت نیا ذاختا و دوش یم ماجنا رما نیا هتبلا هک دشاب یم نارومام بسانم ینیزگیاج و یلرتنک صاخ تامیمصت
 ای و هدش رقتسم یحاون نیا رد اهنآ زا %۱۱ هب كیدزن ینعی یماظتنا یاهورین زا یمظعا شخب هک ددرگ یم ثعاب
 یاه تمسق رگید یور رب لرتنک شهاک دناوت یم نا عباوت زا یكی هک دنشاب یلحاس یحاون رد ینز تشگ لاحرد
 اه هدودحم نیا رد (یمسر ریغ و یمسر) لرتنک مهم عناوم زا یكی نآ ماحدزا و تیعمج راشف ،نیاربانب .دشاب یرهش
 .تسا هدومن لمع یراجنهان و مرج زورب تهج رد تبثم یلماع ناونع هب هک دشاب یم
 .دشاب لحاس زا رود قطانم ریاس زا رتشیب ،یلحاس قطانم و لحاوس رد مرج عوقو نازیم دسر یم رظن هب :مود هیضرف
 ریخ ای تفای دهاوخ شهاک مرج عوقو نازیم لحاوس زا نتفرگ هلصاف اب ایآ هک دشاب یم انبم نیا رب هیضرف نیا ساسا
 ؟دراد مرج شیازفا رد یریثات لحاس دوجو ایآ هک نیا و
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 هب هتسباو تاسیسات و اهژالپ بسانم ییایفارغج تیعقوم اب یلحاس راون رد عقاو یاهرهش ،یتسیروت یاهرهش نیب زا
 زا یرادروخرب و یعیبط تیعقوم لیلد هب ،دشاب یم هلمج نآ زا هک رسلباب رهش ،دنا دنم هرهب یصاخ تیعقوم زا نآ
 هب نآ یارب ار یصاخ ییابیز و هدرک روبع رهش طسو زا هک دور لباب هناخدور ،رزخ یایرد یابیز لحاس) ابیز رظانم
 و لخاد ناحایس و نارگشدرگ بذاج قطانم زا ...و دعاسم یاوه و بآ دوجو لماوع نیا رانک رد و هدروآ ناغمرا

 یارب هک هدش میسقت یفلتخم یاه یربراک هب نارفاسم و نادنورهش یاهزاین عفر تهج رهش نیا .دشاب یم روشک جراخ
 .دنا هدش هدنکارپ لحاس لوط رد اه یربراک نیا رتشب هک هدمآ باسح هب نآ زا یئزج یتسیروت
 دودح رد یمقر ،دش ماجنا اهنآ یور رب مرج شنکارپ و یعیزوت لیلحت هک هدش باختنا و یسررب دروم مئارج نایم زا

 هک ینعم نیا هب ،دنا هدش عقاو رهش یبرغ لامش تمسق یبونج هیشاح و لحاوس دادتما رد مئارج زا دصرد 12111
 هک تسا یرورض هتكن نیا رکذ .دنا هداد خر نآ هیشاح رد هقاو قطانم رد ای و لحاوس رد مئارج زا یمین زا شیب

 ناوت یم ینعی ،دندوب هداد صاصتخا دوخ هب ار ییالاب مقر یعمج هتسد ای و یدرف یاهریگرد و عازن اب طبترم مئارج
 هتسباو و طبتم یرگشدرگ قطانم و لحاوس ادتما رد رسلباب رهش زیخ مرج یاه نوناک نیرتشیب هک دومن ناونع هنوگنیا
 .تسا هتفای شرتسگ لحاوس هب

 هب كیدزن ینوكسم یاه هدودحم و یبرغ لامش لحاوس صخالاب یلحاس تمسق رد مئارج شنکارپ نازیم نیرتشیب
 زکرمتم تسا یرهش ناریگ میمصت یوس زا ینیزگ ناكم طاحل هب نارفاسم یالاب زکرمت و ناكسا مجح زا هک لحاوس
 تهج هک رهش مکارتم و ماحدزارپ یاه هدودحم یخرب رد هكلب لحاوس رد اهنت هن مرج زورب نازیم هتبلا .تسا هدش
 ناكما اب بسانم یدبلاک راتخاس دراوم یخرب رد و دنا هدش هتفرگ رظن رد لحاس زا یکدنا هلصافاب و نارفاسم ناكسا
 یلوبق لباق حطس رد نیرومأم تراظن ظاحل هب هک روکذم قطانم هلمج زا .تسا هتفرگ لكش زین دشاب یم رتمک لرتنک
 مغریلع هدربمان قطانم .دومن هراشا دورلباب نابایخ یقرش هیشاح ای و نیطسلف نابایخ هب ناوت یم دراد رارق لرتنک زا
 نارفاسم ناكسا یارب یتلود یاه حرط زا جراخ و تباث ریغ یناكم ناونع هب هكنیا دوجو اب لحاوس و ایرد زا هلصاف
 .میشاب یم اه نآ رد صاخ مئارج زا یحوطس زورب دهاش قطانم نیا رد مکاح یالاب تینما مغریلع مهزاب یلو دنشاب یم
 رد اب و رسلبابرهش حطس رد زیخ مرج یاه نوناک ییایفارغج عیزوت هوحن نتفرگ رظن رد اب و قوف بلاطم هب هجوت اب
 عوقو تبسن نینچمه و حطس دحاورد تیعمج مکارت ،یراكهزب مکارتم یاه هدودحم یتیعمج یاهیگژیو نتفرگ رظن

 یاه هدودحم رد تیعمج مکارت دراوم یخرب رد هک تفرگ هجیتن هنوگنیا ناوت یم رهش فلتخم یاهشخب هب مرج
 افیا مرج زورب ربارب رد ار هدنرادزاب و عنام شقن دراوم زا رگید یخرب رد و یراكهزب عوقو هدننک لیهست ییایفارغج
 هجوت اب هک دشاب یم مرج نازیم و تیعمج یرگشدرگ تاناكما و لحاس لماع رسلباب رهش اب هطبار رد هتبلا هک ،دنک یم
 و هزب عوقو ،تیعمج مکارت ،مرج لماع نایم یمیقتسم هطبار هک تفایرد هنوگ نیا ناوت یم روکذم هشقن ودره هب
 .دراد دوجو لحاوس زا یرود
 رد مرج عوقو لامتحا یدصرد 12111 رامآ نینچمه و مئارج شنکارپ یلک هشقن هب هجوت اب و دوجوم رامآ ربانب

 یكیزیف روضح نینچمه و یزاس ملاس فلتخم یاه حرط دوجو مغریلع هک ددرگ یم طابنتسا هنوگنیا یرهش لحاوس
 هلمج زا هک ،دبای یم شیازفا مرج زورب نازیم لحاوس هب ندش كیدزن اب ،یماظتنا یاهورین میقتسم ریغ ای و میقتسم
 .دومن هراشا یلحاس هیحان رد تیعمج دح زا شیب مکارت هب ناوت یم رما نیا لیالد نیرتمهم
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 ماهبا زا یا هیاس رد ،تسا هدوب لحاوس هب یكیدزن اب مرج زورب شیازفا رگنایب هک مود هیضرف هدش رکذ هعلاطم هب هجوت اب
 هنوگنیا اه هتفای و دشاب یم تیعمج مکارت اب یمیقتسم طابترا یاراد مرج زورب هک ینعم نیا هب دریگ یم رارق دییأت دروم
 هک دومن نایب هنوگنیاناوت یم ،هداد خر زین یمرج اجنآ رد هدوب ییالاب دح رد تیعمج نازیم اجره هک تسا هداد ناشن

 رد اسب هچ و دیامن یم افیا ار تیعمج ندومن زکرمتم شقن رگشدرگ دنمتردق بذاج لیسناتپ كی ناونع هب اهنت لحاوس
 .دریگب رارق هیشاح رد لحاوس شقن ،دیامن افیا ار زکرمت شقن نیا دناوتب هک رگید یلماع دوجو تروص
 ردخم داوم اب طبترم مئارج
 .یا هیشاح قطانم تمس هب رسلباب رهش یزکرم قطانم زا یشیازفا -1
 .رهش یقرش بونج شخب رد دعب هبترمرد و یبرغ لامش شخب رد ردخم داوم هب تبسن یراجنهان دح نیرتالاب -0
 کراپ و یقرش تمسق رد یگنس لحاس و رهش یاروش کراپ ؛یحیرفت زکارم ردردخم داوم لامعتسا و شورف -9
 .اهاضف نیا یتشادهب یاه سیورس رد ردخم داوم لامعتسا و شورف نینچمه ،ود ات كی گنیکراپ هدودحم رد یداش
 و یقرش تمسق رد میهاربا هدازماما تشپ هدودحم ؛ینوكسم یاه یربراک رد ردخم داوم زیخ مرج یاه نوناک -1
 .رهش یبرغ تمسق رد هسات رفص یاه گنیکراپ هدودحم نینچمه ناگدازآ کرهش
 تقرس عاونا هب طبترم مئارج
 هدودحم صخالاب یلحاس راولب و ارحص نیچلگ ،یتعیرش ،نیطسلف یاه نابایخ هدودحم نازیم نیرتشیب -1
 .رسلباب رهش چنپ ات رفص یاه گنیکراپ
 رهش یبرغ تمسق بونج تمس هب لیامت صخالاب و لحاوس زا نتفرگ هلصاف اب لزنم تقرس عوفو نازیم شیازفا -0
 .مئاق کرهش ،ییازریم کرهش ،یلحاس کرهش ،نب یتک نوچ یتالحم رد ینعی
 دح زا شیب لیلد هب لگ نادیم ات یرادرهش نادیم هدودحم ؛اه نادیم رد یپاق فیک مرج عوقو نازیم شیازفا -9
 .یموب دارفا ای و نارفاسم

 یریگرد و عازن هب طبترم یمئارج
 لحاوس دادتما رد ینعی نارفاسم بذاج و تیعمجرپ قطانم رد یعمج هتسد ای و یدرف یاه یریگرد و عازن شیازفا -1
 .یلحاس راولب و
 چنپ ات رفص یاه گنیکراپ هدودحم صخالاب یلحاس راولب و ارحص نیچلگ ،یتعیرش ،نیطسلف اه نابایخ هدودحم -0
 .مئارج لک طسوتم زکرم -9
 لامش و یقرش بونج شخب اب قبطنم یلصا هطقن ود ؛رسلباب رهش حطس رد هدش ماجنا مئارج لک طسوتم زکرم -1
 .رسلباب رهش یبرغ
 .لحاوس لوط دادتما رد یباكترا مئارج لک زکرم هب تبسن یبرغ لامش تمسق رد مئارج طسوتم زکرم رتشیب لیامت -۱
 یریگ هجیتن و ثحب

 رسلباب رهش یباكترا مئارج نیرتمهم زا یكی ردخم داوم فرصم ءوس و قاچاق هزب هتفرگ ماجنا یاه یسررب قبط
 باكترا لیلد هب هک دنتسه یناسک زین تقرس عاونا نوچمه رگید مئارج ناگدش ریگتسد رامآ نیرتشیب هک دشاب یم
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 ددعتم تالكشم زورب بجوم ،لضعم نیا هنافساتم .دنا هدش نادنز یهار و ریگتسد ردخم داوم اب طبترم مئارج زا یكی
 رگید رکذ لباق لئاسم هلمجزا .تسا هدیدرگ رهش نیا رب یحور و یناج ،یلام ناربج لباقریغ یاه هنیزه لیمحت و
 دناوت یمن لحاوس لوط رد اهرهش دادتما نینچمه و دنراد رارق مدرم مومع سرتسد رد هک دازآ و زاب لحاوس دوجو
 هب لحاس لماع هكلب ،ددرگ سوسحم هعلاطم دروم رهش هلمج زا ،لحاس زا رادروخرب یاهرهش یارب یشلاچ ناونع هب
 نیا رکذ نینچمه ،دراد هدهعرب ار صاخ هقطنم كی رد تیعمج ندومن مکارتم شقن طقف یعیبط لیسناتپ كی ناونع
 جیاتن نیرت مهم قوف بتارم ربانب .دنرادن مرج عون رییغت رد ینادنچ شقن لحاوس دوجو هک تسا یرورض هتكن
 اب اهرهش زیخ مرج یاه نوناک هب تبسن یراذگ تسایس و یرهش مئارج زا ییریگشیپ عوضوم اب رضاح شهوژپ
 :دشاب یم ریز حرش هب (رسلبابرهش یدروم هنومن) ییاضف لیلحتزا هدافتسا

 زیخ مرج یاه نوناک ،اه هتسه نیرتمهم و رسلباب رهش رد ردخم داوم اب طبترم مئارج عوقو لحم ییاضف عیزوت  −
 :دنشاب یم ریز حرش هب رهش نیا رد ردخم داوم اب طبترم مئارج

 یناوارف هک تسا هتكن نیا هدنهد ناشنرهش حطس رد ردخم داوم اب طبترم مئارج باكترا لحم یگدنکارپ هوحن  −
 وربور یلحاس و یا هیشاح قطانم تمس هب رهش یزکرم قطانم زا شیازفا یدنور ابردخم داوم اب طبترم مئارج
 هداد خر یلحاس هدودحم و رهش یبرغ لامش شخب رد دعب هبترم رد و یقرش شخب رد یراجنهان دح و دشاب یم
 رظن هب هنوگنیا و تسا هدرک یوریپ تباث ًاابیرقت یدنور زا لاس لوصف لک رد یقرش هقطنم رد مرج زورب نازیم ،تسا
 هطساو شقن .دنا هدوب زین ردخم داوم هدننک فرصم یعون هب زین دوخ هک ردخم داوم ناگدنشورف رتشیب هک دسر یم
 و یبرغ لامش لحاوس صتخم رتشیب هک یلحاس قطانم صوصخ رد ،دنا هتشاد هدهع هب زین هقطنم نیا رد ار شخپ

 لاس ییادتبا ههام شش رد ردخم داوم شورف .دنوش یم (یا هیشاح ینوكسم یحاون یخرب و اهژالپ) نآ یشاوح
 زا دیدش یعامتجا لرتنک ظاحل هب رهش یزکرم هقطنم .تسا هدوب یشیازفا دنور یاراد ناتسبات لصف رد صوصخب
 .تسا هدوب رادروخرب ردخم داوم اب طبترم مئارج عوقو نازیم نیرتمک
 یاه متیآ هلمج زا هقطنم یتیعمج مکارت و باكترا نامز لماع ود هک دیدرگ صخشم مئارج عوقو نامز یسررب رد −
 دنا هدوب لیخد مئارج زا صاخ یعون زورب رد ،یوحن هب مادکره و دنا هدوب مئارج نازیم شهاک ای و شیازفا رد یلصا
 یالاب مکارت اب هارمه و دمآ و تفر رپ یاهناكم رد و تیعمج مکارت جوا تاعاس رد مئارج یخرب هک ینعم نیا هب

 و دشاب ریذپناكما نیرومأم تسد زا عیرس و عقوم هب رارف و یمئاد نایرتشم هب تحار یسرتسد ات دهد یم خر تیعمج
 ای و یدرف یاه یریگرد نوچ یمئارج زا رگید یخرب نینچمه ،دنا هتفریذپ تروص مکارت مک تاعاس رد رگید یخرب
 زین اه یراجنهان نازیم تیعمج شیازفا اب هک ینعم نیا هب تسا هتشاد تیعمج مکارت اب یمیقتسم هطبار یعمج هتسد
 راک تاعاس رد ردخم داوم اب هزرابم سیلپ و یماظتنا یورین یاه تیلاعف رتشیب مجح رگید یوس زا .دبای یم شیازفا

 زا رتشیب زور تاعاس رد هدش تبث و هدش فشک مئارج دادعت دوش یم بجوم رما نیا مه و دریگ یم ماجنا زور یط
 .دشاب بش رد یباكترا مئارج
 ماجنا مئارج هک تسنیا زا یکاح رسلبابرهش هدودحم رد یباكترا مئارج عاونا اب طبترم مئارج عوقو نامز یسررب  −
 رد ینزور شکو یرب بیج ،یپاق فیک ،لیبموتا تاعطق و مزاول ،روتوم هب طوبرم یاه تقرس عاونا اب هطبار رد هدش
 یلا هدزون و حبص هقیقد یس و هدزاود یلا هدزای نیب تاعاس ینامز هدودحم (لاس لوا ههام شش) لیطعت لوصف
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 لامتحا نیرتالاب یرب بیج و یپاق فیک هب طوبرم مئارج نایم نآ زا هک ،دنا هدش یم لماش ار بش هقیقد یس و تسیب
 عاونا هب طوبرم مئارج زا رگید یخرب عوقو لباقم هطقن رد ،دنا هتشاد هدش رکذ یاه تقرس عاونا نایم زا ار عوقو
 دوخ نازیم نیرتمک هب تیعمج مکارت هک هتفرگ یم ماجنا ینامز هدودحم رتشیب لیبموتا و لزنم تقرس هلمج زا تقرس
 یاه عازن ای و یدرف یاهریگرد نوچمه یرگید مئارج .(حبص زا لبق و بش همین ینامز هدودحم) تسا هدیسر یم
 اب هک ینعم نیا هب دنا هتشاد تیعمج مکارت اب یواسم هطبار اهنت و هدركن تیعبت یصاخ ینامز یوگلا زا یعمج هتسد
 .دیاب یم شیازفا اه یراجنهان نیا عوقو لامتحا ،تیعمج مکارت شیازفا
 اهداهنشیپ
 :ددرگ یم هئارا لیذ حرشب یدربراک یاهداهنشیپ ،رضاح شهوژپ جیاتن هب هجوت اب

 .تالحم تمالس رد مه اب بسانتم و عافترا ظاحل زا تسدكی یاهدحاو یحارط موزل (1

 .رسلباب لحاوس صخالاب ،دنرادروخرب مرج زورب لامتحا نیرتالاب زا هک ییاه هدودحم یهدناماس و یزاس دنمناوت (0

 .یگنس لحاس کراپ و یداش کراپ ،رهش یاروش کراپ هلمج زا یمومع یاهاضف و اه کراپ بسانم لرتنک (9

 .یماظتنا اه تسپ دیدج ناكم یحارط تهج رد یبسانم یزیر همانرب (1

 رد هدربمان یاه هدودحم رد یماظتنا تباث یاه هاگتسیا دوجو هب رسلباب یمومع یاهاضف و اه کراپ بسانم لرتنک (۱
 .وجدوس و بلط تصرف دارفا یخرب عمجت زا یریگولج تهج

 رد نآ یاه تیلباق زا یدنم هرهب و یماظتنا زکارم رد GIS ییایفارغج تاعالطا یاه متسیس یروآ نف زا هدافتسا (1
 و نیمرجم یریگتسد و بیقعت ،مئارج یمامت صوصخ رد عجرم نیمز یتاعالطا كناب داجیا هیهت ،مرج فشک هنیمز
 هطیح رد لاعف ناگتخومآ شناد و یماظتنا یاه ناگرا لباقتم یراكمه .زیخ مرج هوقلاب یاه ناكم لرتنک و صیخشت

 یاه نوناک ییاسانش یاتسار رد فلتخم مئارج ینامز و یناكم یاه هشقن هیهت تهج هب ییایفارغج تاعالطا متسیس
 .یرهش زیخ مرج

 .فلتخم قطانم كیكفت هب یزیخ مرج تاعالطا كناب ندروآ دوجوب (1

 یخرب دوجو ظاحل هب اهنآ یشخب هاکآ و یلصف نارفاسم و یموب مدرم یارب رثؤم و قیقد یناسر گنهرف موزل (1
 .یتینما تالكشم و لئاسم

 رد لاعف و هدرک لیصحت راشقا تکرش اب ركف یاه قاتا حرط نینچمه و نارومام و مدرم نایم یراكمه شیازفا (3
 .نازیر همانرب صخالاب و یرهش ناگدنریگ میمصت یسانش مرج هطیح

 و گنت قطانم هب یسرتسد و دمآ و تفر رد رتشیب تلوهس لیلد هب راوسروتوم رایس یاه تسپ نازیم شیازفا (21
 زا هدافتسا اب اه تقرس رثکا ،لبق رد هدش هتفگ تاكن هب هجوت اب ،یتشگ یاه لیبموتا هلیسوب سرتسد لباقریغ ًاانایحا
 .تسا هتفرگ تروص تلكیسروتوم

 و نارفاسم ناكسا هژیو قطانم ندومن صخشم ظاحل هب یرهش ناریدم و یماظتنا یورین لباقتم یراكمه (11
 .ناكسا یاه حرط زا جراخ زکارم رد مدرم رارقتسا زا یماظتنا یورین یریگولج
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 .اهدیابن و دیاب ،«یرهش یحارط رتسب رد
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 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،یرتکد همان نایاپ ،نارهترهش قطانم رد تیانج و مرج ییایفارغج یسررب ،(2191) نسحم ،یرتنالک

 هیرشن ،مرج زا یریگشیپ تاعلاطم همانلصف ،یرهش زیخ مرج یاه نوناک لیلحت و ییاسانش ،(1191) یدهم ،یلکوت ؛نسحم ،یرتنالک
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