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 هدیکچ
 ناریا یاهیزیرهمانرب و اهتسایس رد یمهم شقن ،کیژتارتسا ییایفارغج عبنم و یتسیز یاهداینب نیرتمهم زا یكی ناونعهب بآ
 ناونعهب ار بآ یهلئسم ،یناهج کشخ دنبرمک یور نآ زا یگرزب یاهشخب یریگرارق و ناریا ییایفارغج تیعقوم .تسا هتشاد
 دنچ رد ،یروشک نورد ییاضف یاهدحاو زا یكی ناونعهب ناجنز ناتسا ،نایم نیا رد .تسا هدرک لیدبت مهم یاههغدغد زا یكی

 یاهبآ شهاک ،اهتشد تسشنورف ،بآ مجح شهاک .تسا هدش هجاوم بآ عبانم یهنیمز رد یددعتم یلئاسم اب هتشذگ لاس
 و بآ یهلئسم هب ،ناتسا نیا اب طبترم مهم زیربآ ود ناونع هب یزکرم و رزخ زیربآ یاههضوح رد یفنم تارییغت زین و ینیمزریز
 اب رضاح قیقحت ،اتسار نیا رد .تسا هدیشخب یصاخ تیمها ناتسا نیا رد یطیحمتسیز و یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس یاهدمایپ
 هاگیاج» و «تردق یاهداهن زا یرادروخرب» دعُبب ود رد ناجنز ناتسا رد بآ عبانم تیریدم یسانشبیسآ هب یلیلحت-یفیصوت شور
 دننام ،بآ یهزوح اب طبترم یاهداهن نایم رد هک دهدیم ناشن ،جیاتن .تسا هتخادرپ «روشک شیامآ حرط یتسدالاب دنس رد ناتسا

 ناتسا زا ناریا رد اهتلود فلتخم یاههرود لوط رد ناریزو زا مادک چیه ،روشک ترازو و یزرواشک داهج ترازو ،ورین ترازو
 یهتسه یهرطیس تحت و یاهیشاح یهقطنم کی ناونع هب ،روشک شیامآ یتسدالاب دنس رد ناجنز ناتسا ،نینچمه .دناهدوبن ناجنز
 زکرم یوس زا بآ عبانم اب طبترم یاهیراذگتسایس ات تسا هدش ببس ،دنیارف ود نیا یهعومجم .تسا هتفرگ رارق نارهت یزکرم
 یزیرهمانرب تسا هتسناوتن ،ییارگیلحم هب هجوت مدع و ییارگتیزکرم لیلد هب اهیراذگتسایس نیا .دوش لیمحت ناتسا نیا هب

 .دریگ شیپ رد ناجنز ناتسا بآ عبانم تیریدم یارب یدمآراک
  ناجنز ناتسا ،نوماریپ-زکرم ،نیمزرس شیامآ ،تردق یاهداهن ،بآ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 یارجم زا نایناریا گنهرف هدهاشم .دراد بآ اب ینتسسگان و یتخانشیتسه یدنویپ ،ناریا یگنهرف و یطیحم راتخاس
 نشور ار بآ اب ناریا نیمزرس رادانعم هطبار ،ینید یاههیال نیرتقیمع ات یرایبآ و تعارز نونف ِمینیع ثحابم زا بآ
 دوب دهاوخ ییاهروشک هلمج زا ناریا ،ینیمزرس دمراکان تیریدم زین و یمیلقا تارییغت ساسا رب ،لاح نیا اب .دنکیم
 رد بآ عبانم یاهشلاچ هب هجوت اب .(18 :0398 ،یمرک) دش دهاوخ ور هبور بآ نمزم دوبمک اب 0363 لاس رد هک
 و عفانم یاراد کیره هک یلخاد یاه هورگ نایم ار یدیدش یاه تباقر ،بآ عبانم یزیرهمانرب و یراذگتسایس ،ناریا
 ییاه شنت داجیا بجوم ًاابوانتم ،یلم ارف یبآ عبانم رب تراظن و هطلس و تسا هتخیگنا رب ،دنتسه دوخ صاخ قیالع
 و هدوب هعسوت رد یساسا یاه هفلؤم زا و ینادابآ هیام و تایح رهوج بآ هک اجنآ زا نینچمه .تسا هدش زین روشک رد
 لماع نیرت عیرس ،نآ عبانم هب یزادنا تسد ،روشک طاقن زا یرایسب رد ،دراد لابند هب ار رتشیب تینما زین هعسوت
 یاهیراذگتسایس اب بآ هب طوبرم یاه شنت .(83 :0398 ،ینامحر) دشاب یم  تلود و مدرم مشخ نتخیگنارب
 یاههورگ و تعنص ،یزرواشک ریظن بآ ناربراک و ناروهرهب عونت .دوش تباقر و شنت هب رجنم دناوت یم ،دمآراکان
 شیازفا ار هضوح کی رد بآ ناعفن یذ نیب تباقر و شنت لامتحا ییاتسور و یرهش ناگدننک هدافتسا و فلتخم یموق
 3٩98 لاس رد یزکرم تالف هب نوراک بآ لاقتنا هب ضارتعا رد و نادابآ رهش رد ناریا رد نآ هنومن هک دهد یم
 هب ضارتعا رد ٩398 لوا یهمین و 0398 یاهلاس رد یناهفصا نازرواشک تاضارتعا زین و (898 :8398 ،هدازدهتجم)
  .تسویپ عوقو هب گنرهوک هژیوهب و دور هدنیاز یاه همشچرس زا بآ لاقتنا هژورپ هب
 هضوح و (یزکرم تالف یاههضوحریز زا یکی) کمن هچایرد زیربآ هضوح ود نایم هک ناجنز ناتسا ،نایم نیا رد
 دعب رد یتینما لئاسم دراو یدودح ات نآ همادا هک تسا یطیحم تسیز تادیدهت ضرعم رد ،دراد رارق رزخ زیربآ
 ینیمزریز یاهبآ زا ناجنز ناتسا زاین دروم بآ زا دصرد 60 .دوشیم یسایس و یعامتجا زین و یطیحم تسیز
-تشد مامت رد بآ حطس دهدیم ناشن تاعلاطم .دوشیم نیمات رادیق و رهبا ،دور هنیزب ،ساجس ،ناجنز یاهتشد
 ،88/3٩ ،3/11 و 39/163 بیترت هب اهتشد زا کیره و تسا هدرک تفا ریخا لاس هد ینامز یهزاب رد روکذم یاه
 یاهیلاسکشخ لیلد هب نینچمه .(81 :0398 ،داژنیدبع) دنشابیم نزخم رسک راچد بعکمرتم نویلیم 03/03 و 811
 هعومجم .تسا هدش هتساک دصرد 60 ات ناجنز ناتسا هب یدورو یاهبآ یلک مجح زا ،ریخا لاس دنچ رد یپایپ
 دنچ رد ناجنز ناتسا ات تسا هدش ببس ،بآ شخب رد دماراکان تیریدم و اهیراذگتسایس رانک رد یمیلقا تارییغت

 .دوش هجاوم برش و یزرواشک بآ یاهشنت اب هدنیآ لاس
 عبانم زا اههداد یروآعمج یارب .تسا یلیلحت -یفیصوت ،قیقحت عون رظن زا و یدربراک ،تیهام رظن زا رضاح قیقحت
 بآ عبانم اب طبترم یشیامآ یاهدربهار یسررب لیلد هب ،نینچمه .تسا هدش هدافتسا اههمانرامآ و اهباتک دننام یدانسا
 9398 لاس رد یروهمج تسایر یدربهار یزیرهمانرب تنواعم یوس زا هک روشک شیامآ یدربهار حرط ،ناجنز ناتسا
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد ناتسا بآ عبانم یشیامآ یوگلا یانبم ناونع هب ،هدش نیودت

 

 



 83 ...بآ عبانم تیریدم یسانشبیسآ و یواکاو

 یرظن-یموهفم بوچراچ

 بآ عبانم تیریدم (1
 زا ،دنراد رارق کشخ و مرگ طیحم رد یمیلقا رظن زا هک ییاهروشک رد کیژتارتسا ییایفارغج عبنم کی ناونع هب بآ
 و یزرواشک یهعسوت رد نآ شقن و بآ زاستشونرس تیمها لیلد هب .تسا هدوب شلاچ و تباقر اشنم زابرید

 هجوت اب ار یتیریدم یاههویش نیا .تسا هدمآ دیدپ نآ یهنیهب فرصم یارب یتیریدم یاههویش زا یاهعومجم ،یتعنص
 درکیور و اضاقت ،هضرع درکیور هس رد ناوتیم ،روشک اب هباشم یمیلقا طیحم یاراد یاهروشک و نآ فادها هب
 .(60 :0398 ،ینامحر) درک هصالخ یکیتیلپوئژ
 هضرع تیریدم -
 و اهرهش یهنیشیب ندش عقاو .دروآ رامش هب یرشب عماوج رد بآ تیریدم شور نیرت نهک ار درکیور نیا ناوتب دیاش
 .تسا هدوب بآ هضرع تیریدم و بآ نیمأت شور نیرت ییادتبا ،اهرهن و اهدور هرد رد خیرات مددیپس رد اهاتسور
 نیا رب یهاوگ وه گناوه و دنس ،تارف ،هلجد ،لین هلمج زا گرزب یاهدور هرد رد هیلوا یاه ندمت یریگ لکش
 هب و اه یکشخ و اه هراق یلخاد یحاون رد یرشب عماوج ناکسا و عماوج شرتسگ اب جیردتب .دشاب یم مهم تیعقاو
 اهدس نتخاس هب ناوت یم اهنآ هلمج زا هک دوش عادبا هنیمز نیا رد یرگید یاه شور دیدرگ بجوم اهدور هرد زا رود
 بآ هضرع تیریدم یاهشور نیرت قفوم و نیرت هدیچیپ زا یکی تانق رفح یروانف .درک هراشا تاونق و اه هاچ رفح و
 هژیو هب کشخ همین و کشخ قطانم یطیحم تسیز تیعضو اب قباطت رد ًاالماک هک تسا هدوب نونکات ناتساب نارود زا
 دوش یم بجوم تانق رفح ،قطانم نیا رد یبسن ریخبت خرن ندوب الاب هب هجوت اب .تسه و هدوب ایسآ یبرغ بونج رد
 متسیب نرق رخاوا ات .دوش یریگولج بآ ریخبت زا هجیتن رد و دبای نایرج نیمزریز رد فرصم لحم یکیدزن ات بآ
 فلتخم یاه شخب بآ نیمأت یارب هک دندوب هدیقع نیا رب بآ هضرع تیریدم ناصصختم و ناسانشراک یدالیم
 نیارب .تسا شور نیرتهب قیمع یاه هاچ رفح و گرزب یاهدس ثادحا ،یتعنص و یرهش ،یزرواشک زا معا یداصتقا
 هدحتم تالایا رد 8یسنت هرد هژورپ .تشاد رارق بآ هضرع تیریدم راک روتسد رد گرزب یاهدس تخاس راک ساسا
 اب رصم رد 0ناوسآ گرزب دس ،بعکم رتم درایلیم 09 تیفرظ اب ،1اداون و 9انوزیرآ رد 3رووه گرزب دس ثادحا ،اکیرمآ
 هک تفریم رامش هب متسیب نرق رد نآ هضرع تیریدم و بآ یسدنهم یاهراکهاش زا بعکم رتم درایلیم 608 تیفرظ
 رصم رد ناوسآ گرزب دس ثادحا زا فده نایم نیا رد .تسا هدوب ناگدننک فرصم یارب یفاک بآ هضرع اهنآ فده
 یداصتقا هعسوت و دشر یارب یفاک بآ ندرک مهارف یتعنص و یزرواشک شخب یارب بآ نیمأت و هریخذ رب هوالع
 لین هناخدور بآ هب لماک تروص هب ییارحص ًاالماک هقطنم کی رد ندش عقاو لیلدب هک دوب زین رصم ریقف روشک
 رد عماوج یاه یگژیو زا هک بآ رتشیب عبانم هب یسرتسد یارب اضاقت داجیا و ناهج تیعمج شیازفا اب .تسا هتسباو
 تعرس ،یتیعمج زکارم اب هسیاقم رد عبانم یناکم و ینامز نزاوتمان عیزوت تیعضو و وس کی زا ،تسا هعسوت لاح

                                                                                                                                                               
1 - Tennessee valley Authority 
2 - Hoover Dam 
3-Arizona  
4 -Nevada 
5 - Aswan Creal Dam 
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 زا یشخب لمع رد و دور شیپ اضاقت دشر یاپ مه تسناوتن زین ناهج رد بآ هضرع و نیمأت یاه تخاسریز هعسوت
 هرود دراو و هتشاذگ رس تشپ ار یناوارف نارود شیپ ههد دنچ زا هضرع تیریدم بیترت نیا هب .دنام خساپ یب اضاقت
 دهاوخ راوشد ناگدننک فرصم تیاضر بلج یطیارش نینچ رد .(Eggimann, et al, 2017: 243) تسا هدش اهدوبمک
 ،یبآ عبانم یاه تیدودحم رانک رد .دش دهاوخ وربور یدج یاه شلاچ اب بآ تیریدم دراوم زا یرایسب رد و دوب
 خساپ ناهج دشر هب ور تیعمج یاهزاین هب یتسیاب یم رابجالاب هک هعسوت و دشر هدزباتش ریسم یط زا یشان تامادقا
 یتیعضو نینچ رد .دیازفا یم عاضوا یگدیچیپ رب زین نآ زا یشان یاه یلاسکشخ و یمیلقا تارییغت نینچمه و دهد
 نتشاذگرس تشپ اب بآ تیریدم هک دسر یم رظن هب .تسا هدش وربور یدج یاه شلاچ اب هضرع تیریدم تفایهر
 .تسا هدش دراو بآ یاضاقت و هضرع ناماوت تیریدم نارود هب ،بآ هضرع نارود
 اضاقت تیریدم -
 ،اضاقت تیریدم .دور یم رامش هب بآ شخب رد اضاقت تیریدم درکیور هیاپ نیرت یلصا یداصتقا ییالاک هب بآ لیدبت
 زا ییاه سایقم لامعا و یعقاو یاه هنیزه و بآ شزرا باستحا اب فرصم ینونک یاهوگلا ندرک هفاضا مزلتسم
 تسیز طیحم سالجا رد هلأسم نیا .دننک بسانتم اه هنیزه اب ار دوخ فرصم ناگدننک فرصم نآ رد هک تسا فرصم
 ،یداصتقا و یعامتجا ییالاک ناونع هب بآ تخانش یپ رد» ؛دش دییأت ریز لکش هب دحتم للم نامزاس هعسوت و
 «دوش یبایزرا دیاب (یزرواشک و یتعنص ،یرهش ،یگناخ یاه هورگ لماش) ناگدننکفرصم همیرج فلتخم یاه هنیزگ
(Chen, etal, 2015: 136). یدایز ریداقم ،دنزاس یم رداق ار ام اهنت هن تیریدم هنوگ نیا هک تسا نیا یلصا ضرف 
 ،لاح ره هب .دوش یم رجنم زین عبانم زا یرت هنالداع عیزوت هب هکلب ،مینک دازآ رگید یاهناکم رد هدافتسا یارب ار بآ
 یداصتقا یراذگ تمیق رب ینتبم ماظن .دیآ یمن تسد هب رازاب رب ینتبم بآ عیزوت هناماس رد تلادع زا ماظن نیا
 دوخ راصحنا هب ار بآ نادنمتورث ،دوش یم ثعاب رما نیا اما دنک یم لح ار بآ دوبمک تالکشم زا یخرب دودحمان
 اب بسانتم روانش و نییاپ خرن زا یبیکرت رما نیا زا یریگولج یارب .دننزب تنوشخ هب تسد نآ یارب ارقف و دنروآرد
 یبسانتمان روط هب ینتفای تسد عبانم ،دوجوم یاه هناماس رثکا رد هک اجنآ زا .تسا مزال الاب رایسب خرن و یگدنز حطس
 تباث خرن کی ساسا رب هفرعت یاه هناماس یزاسزاب و اه هنارای شهاک  ،دوش یم هدافتسا هفرم ناگدننک فرصم یوس زا
 ار مزال یراذگ هیامرس هنیمز زین و اهرتریقف یارب هضرع هکبش هعسوت تسخن دناوت یم یدعاصت خرن کی و نازرا و
 ،یرگ و رایتلود) دنک داجیا تینما ،ناگدننک فرصم و ارقف رب هدراو یاهراشف و اه یتخس ربارب رد مود و دنک مهارف
3198: 00).  
 ،دهد شهاک ار تسردان فراصم .دیامن قیوشت ناگدننک فرصم نیب رد ار فرصم حوطس لقادح دناوت یم هناماس نیا
 ار هچنآ ،نیاربانب .دنک هضرع یرت هنالداع روط هب ار سرتسد رد عبانم و دنک نیمأت بآ ،دیدج ناگدننک فرصم یارب
 درکیور نیرت شخب رمث  ،هنیمز نیا رد ،دنمان یم «رازاب رب قبطنم» درکیور ،یبآ عبانم تیریدم ثحبم رد نانادداصتقا هک
 هخرچ هب الاک نیا دورو یانعم هب و هدوب تفایهر نیا مهم ناکرا زا یکی بآ زا یداصتقا یقلت .دسر یم رظن هب
 کی نوگانوگ لحارم رد هک تسا یبآ یزاجم بآ .دوش یم دای 8«یزاجم بآ» ناونع اب نآ زا هک تسا یناهج تراجت

                                                                                                                                                               
1- virtual water 
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 اب دنناوت یم کشخ همین و کشخ یاهروشک .دوش یم هدیمان زین الاک رد هدش هریخذ بآ و دوش یم هدافتسا نآ زا الاک
 .دننک ظفح اه شخب ریاس رد هدافتسا یارب ار تسا زاین نآ دیلوت یارب هک یبآ ،تالغ دننام 8رب بآ یاهالاک تادراو
 عیزوت حالصا زا یلکش ناونع هب یزاجم بآ زا یمیظع مجح لاقتنا اب دناوت یم ییاذغ داوم تراجت تیعضو نیا رد
 بآ مک یاهروشک ،اضاقت تیریدم درکیور رد هدش هیصوت یژتارتسا ساسا رب .دنک لمع ناهج رد بآ عبانم رباربان
 بآ عبانم هب دوخ یسرتسد نازیم هکنیا رب هوالع ،یبآ یاه تسایس رد یزاجم بآ تراجت نداد تلاخد اب دنناوت یم

 تالوصحم ای ییاذغ داوم هار زا یزاجم بآ تراجت .دنهاکب دوخ عبانم رب راشف شیازفا زا دنهد شیازفا ار ناهج
 هتفرگ رارق ناهج یاهروشک زا یرایسب هجوت دروم اضاقت تیریدم تفایهر رد رثؤم لح هار کی ناونع هب یتعنص
 هناماس هک ییاهروشک زا ار الاب یبآ زاین اب تمیق نازرا ییاذغ داوم دنناوت یم بآ مک یاهروشک ،هنومن ناونع هب .تسا
 هدافتسا الاب یداصتقا شزرا اب و یساسا تالوصحم یارب دوخ یبآ عبانم زا و دننک دراو دنراد یقفوم و دمآراک یرایبآ
 و اکنالیرس ،نپاژ یاهروشک و ناگدننکرداص نیرتگرزب زا دنلیات و نیتناژرآ ،ایلارتسا ،اداناک ،اکیرمآ یاهروشک .دنیامن
 هنالاس زین ام روشک» نایم نیا رد .(Molden, 2007: 66) دنیآ یم رامش هب یزاجم بآ ناگدننکدراو نیرت هدمع زا ایلاتیا
 هوالع .دنک یم رداص یزاجم بآ بعکمرتم درایلیم کی دودح و دراو یزاجم بآ بعکمرتم درایلیم شش زا شیب
 یاضاقت تیریدم تهج رد یمهم ماگ ناونع هب دناوت یم مه یفرصم بآ یراذگ تمیق حالصا هلأسم یزاجم بآرب
 زا ناگدننک فرصم دمآرد شیازفا نینچمه و یتیامح یاه تسایس اب دیاب نایم نیا رد .دریگ رارق رظن حمطم بآ
 شخب رد یفرصم بآ یاهب شیازفا زا لصاح راشف جیردتب یلم هنارس دمآرد و یلم صلاخان دیلوت شیازفا قیرط
 .(60 :0398 ،ینامحر) «دبای شهاک یگناخ و تعنص ،یزرواشک یاه
  یکیتیلپوئژ درکیور -
 رارقرب یتبثم هطبار عازن و شکمشک داجیا و عبانم دوبمک هلأسم نیب ،ناهج لئاسم زا یکیتیلپوئژ – یتسیلائر هاگدید
 لیلحت نیا دربراک اب دنارتزدیو و كرام نکلاف .تسا عبانم رس رب گنج زا راشرس رشب خیرات رظنم نیا زا .دنک یم
 یاه شکمشک شیادیپ بجوم ناهج خیرات لوط رد بآ هب یسرتسد» هک دننک یم لالدتسا نیریش بآ عبانم هرابرد
 نیریش بآ هک دنا یعدم نوسپمات دننام یماظن نارگ لیلحت .(٩1 :3198 ،یرگ و ،رایتلود) «.تسا هدش یماظن و یسایس
 هدنیآ تاعزانم ثعاب نیاربانب ،دوش یم بایان تدش هب هک اجنآ زا و تسا بایمک عبانم رگید دننام تاهج یرایسب زا

 ،بآ تارجاشم هک تسا هدش اعدا ررکم ،تسا دوجوم تایبدا رد بلاغ هاگدید هک هاگدید نیا ساسا رب .دش دهاوخ
 گنج نآ قیقد یسررب اب .تسا هدوب لیئارسا و بارعا ٩038 گنج یلصا للع زا یکی مک تسد ای یلصا تلع
 زا یرایسب نیا رب هوالع ،نآ هدننک نییعت لماع هن دوب عازن زورب رد لماوع زا یکی بآ هلأسم هک دوش یم صخشم
 ،تسا دودحم عبانم نیرت یتایح زا بآ اهنآ رد هک ییاهروشک زا یرایسب هک دنریگ یم هدیدان ار تیعقاو نیا ناققحم
 همه ،ینادیم دهاوش و دوجوم تایبرجت هجوت اب لاح ره هب .دنراد لاعف یراکمه ،كرتشم یبآ عبانم شیازفا رد
 اب و هنایمرواخ ینارحب و شنترپ هقطنم رد لاثم یارب .دوش یمن رجنم زیمآتنوشخ شکمشک هب یبآ عبانم تاشقانم
 زیگنا تفگش .تسا هدرک زورب بآ صوصخ رد یکدنا یاه شکمشک و یریگرد ،زیمآ تنوشخ یمومع وج دوجو

                                                                                                                                                               
1 -wate intensive 



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 43

 یلاح رد نیا ؛دنا هدش متخ یراکمه هب بلغا یکیژولوردیه لئاسم زا هدمآ دوجو هب یاه شنت و اه یگدیچیپ هکنیا
  .(Grafton & Hussey, 2011: 82) تسا  هدش هدیشک هعزانم هب یبآریغ تاضراعت ریاس هک تسا
 یعادت یبآ هضوح تسد نییاپ و تسدالاب عماوج نیب طباور رد بآ هب طوبرم لئاسم ،هنایارگ عقاو تفایهر رظن زا
 و یلم ات یلحم زا فلتخم یاه سایقم رد یناسنا عماوج نیب لئاسم نیرت میخو هلمج زا و هدوب تردق هطبار هدننک
 رتدنمتردق هعماج ،عبانم شهاک و بآ یاضاقت شیازفا اب نامز مه یطیارش نینچ رد .دنور یم رامش هب یا هقطنم یتح
 تینما ،نیاربانب .دنک یم هناخدور تسدالاب عبانم زا رتشیب یرادرب هرهب هب مادقا ،دشاب هدش عقاو تسدالاب رد رگا هژیو هب
 اب .دوش یم هتفرگ رظن رد «اهنآ ربارب رد ام» شرگن و کیتاملپید رکفت اب یلم تینما یندشن ییادج ءزج ناونع هب بآ
 رد فلتخم عماوج نیب گرزب ینیمزریز یاه هرفس و یبآ عبانم زا یرایسب هک اجنآ زا ،یکیتیلپوئژ شرگن نیا
 یتح و یللملا نیب یاه یریگرد رطخ ،ییایفارغج تیعقاو نیا ،تسا هدش میسقت یلم ات یلحم یاه سایقم
 هدافتسا رد یتسد نییاپ و یتسدالاب یاهروشک هک یداضتم عفانم و قیالع زادنا مشچ رد صوصخ هب ار اه ییورردور
 رد یلم عفانم تیمها یتینما – یکیتیلپوئژ تفایهر رد تیمها زئاح هتکن .دهد یم شیازفا ،دنراد كرتشم بآ عبانم زا

 رد تسا رظن دم یلم عفانم ظفح فده اب هرکاذم و هعزانم تفایهر نیا رد .تسا یعیبط عبانم رد یرادرب هرهب و ظفح
 و تسیز طیحم .دش دهاوخ یلحم عماوج نایم یریگرد و تافالتخا هب رجنم تفایهر نیا زین یلحم سایقم
 هصرع رد فرژ تالوحت .دنور یم رامش هب تیمها موس و مود هجرد رد تفایهر نیا رد یطیحم تسیز یاه هدیدپ
 و متسیب نرق مود همین زا هژیو هب ،یطیحم تسیز تالضعم و ییاوه و بآ تارییغت ،نیمز هرک رد رشب یگدنز
 و یشهوژپ و یملع یاه هصرع رد یقوقح و یداقتنا تفایهر روهظ بجوم نرق نآ ینایاپ عبر رد صخالاب
 یریگ لکش اب بآ تیریدم یقوقح درکیور رظنم زا .(60 :0398 ،ینامحر) دش بآ عبانم تیریدم رد کیتیلپوردیه
 یاهرازبا زا یا هرتسگ ناوت یم یناهج ای هبناج دنچ ای ود یللملا نیب ای روشک یلخاد یحاون نیب یاه همانتقفاوم
 و یریگولج تسد نییاپ و تسدالاب یحاون نایم كرتشم بآ عبانم رس رب هشقانم زا هک تشاد رایتخا رد رثؤم ینوناق
 هدننک نییعت رادیاپ و عورشم یاه لح هار ظفح و فشک رد مهم لماع کی نوناق رگید ترابع هب .دومن لح ار نآ
 رد اریز ؛دنشاب بآ نارحب یارب یدماراک راکهار دنناوت یمن هسفنیف یللملا نیب و یلخاد نیناوق دوجو نیا اب .تسا

 هدافتسا و صیصخت یگنوگچ یارب یا هتفرشیپ ینوناق تاررقم دنناوت یم یللملا نیب و یلخاد یاه ناد قوقح هک یلاح
 لیدبت یرثؤم یاهداهن هب دیاب كرتشم بآ عبانم تیریدم روظنم هب اهنآ تابوصم اما ،دننک میظنت كرتشم بآ عبانم زا

 رگید ترابع هب دیآ یمرب نارادمتسایس هدهع زا هک تسا یراک و هتشاد یگتسب یسایس طیارش هب دوخ نیا و دنوش
 تارطخ و تادیدهت تافالتخا و تاعزانم لصف و لح رد نیفرط هدارا اب اهنت و تسا یسایس یا هلأسم بآ تیریدم
 .(90 :0398 ،ینامحر) دبای یم شهاک بآ عبانم رس رب تاعزانم
 یاهیشاح قطانم شیامآ یاههیرظن (2
 رد روشک کی تینما تیمامت و تیلک اب هک ینعم نیدب ؛دیآیم رامشهب کیژتارتسا شیامآ یعون ،بآ عبانم شیامآ
 یهعسوت داجیا اب هارمه روشک کی ورملق یدرکراک یاهرتسب ندرک مهارف ،بآ عبانم دماراک تیریدم .تسا طابترا
 رد یرظن یاههیاپ نیرتمهم .(Cunningham, 2002: 193) تسا یناسنا و یطیحم یاهناوت زا هدافتسا و نگمه
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 بطق یهیرظن ،3رلاتسیرک رتلاو 8یزکرم ناکم یاههیرظن زا رثاتم ،روشک کی یاهیشاح قطانم رد بآ عبانم تیریدم
 هب لیذ رد هک تسا (8198 ،بیلدنع) ٩تشگزاب یهیرظن ،0نمدیرف ناج 0نوماریپ -زکرم یهیرظن ،1ورپ اوسنارف 9دشر
 :دوشیم هتخادرپ اهنآ یشیامآ یاهیگژیو حیضوت

 رلاتسیرک رتلاو یزکرم ناکم یهیرظن -
 یاههکبش و یرهش زکارم :دراد رارق رایعم ود یهیاپ رب «یزکرم یاهناکم» موهفم ،رلاتسیرک رتلاو تاعلاطم ساسارب
98 ،هشیرتنوم) یرهش زکارم نایم لیاح یداصتقا تاطابترا  یاهناکم زا یدادعت هیحان کی رد ،یور نیا زا .(63 :13
 اهناکم نیا .دناهدش هدنکارپ یصاخ ییاضف ماظن رد و دنراد دوجو فلتخم یبتارمهلسلس تایصوصخ اب یزکرم
 دنوشیم هئارا هیحان مدرم یهدافتسا یارب هک دنشابیم یداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا یاهشقن زا یاهعومجم یاراد
98 ،زورفهب)  یاههزوح عطاقت لحم رد لخادتم تروص هب یدنبزرم یعون ،بتارمهلسلس نیا رد ،نیاربانب .(089 :13
 هتسباو یزکرم یاهناکم ذوفن یاههزوح ،یدنبزرم و ییادج یهدننک نییعت لماع .دراد دوجو یزکرم یاهناکم ذوفن
  .(0٩ :9398 ،ناراکمه و یگیبهرق) تسا نآ هب طوبرم یا یراذگهیامرس عون و تامدخ تفاب هب

 ورپ اوسنارف دشر بطق یهیرظن -
 دشر هک دوب دقتعم ،ورپ .دیماجنا 0038 لاس رد «دشر یاهبطق» فیصوت هب ،اهیرباربان یهرابرد ورپ یهشیدنا
 ییایفارغج یاهاضف رگید هب اج نآ زا و ددرگیم لصاح طاقن یخرب زا ،هکلب ؛دوشیمن رهاظ اج همه رد یداصتقا
98 ،هشیرتنوم) دباییم شرتسگ  زا یبتارمهلسلس ،بطق ره هک تسا موهفم نیا هب هعسوت ندوب یبطق رب دیکأت .(٩8 :13
 نیا رب .دزاسیم صخشم ،یپ رد یپ جاوما تروص هب دوخ ییایفارغج یهطیح و ذوفن یهزوح قیرط زا ار یدنبزرم
 قطانم ،اما ؛دباییم شرتسگ زین اهیدنبزرم نیا یهطیح ،دشر بطق یگتفایدشر و یدنمناوت نازیم هب ،ساسا
 یهیرظن رد ینوماریپ ای هیشاح هقطنم .دوشیم رواجم روشک هب دشر بطق تاریثأت روبع عنام اهزرم دننام ینوماریپ
 قطانم تهج نیا هب .دسریم اجنآ هب دشر بطق یهعسوت تاریثأت عاعش هک تسا یاهطقن نیرترود ،دشر بطق

  .دنوریم رامشهب هتسه و یزکرم قطانم زا رتهدنامبقع و رتهتفاینهعسوت ،رتمورحم یقطانم بلغا ،یاهیشاح
 نمدیرف ناج نوماریپ-زکرم یهیرظن -
 دعاسم یاهشخب هک تسا یاهتسه دنچ راتخاس کی نوماریپ -زکرم ییاضف راتخاس ،نمدیرف ناج یهدیقع هب
 ،نمدیرف ییاضف راتخاس .دنوشیم لیدبت دنمتردق زکرم رانک رد مود یهجرد زکرم هب و دنباییم هعسوت ،ینوماریپ
98 ،یئوکش) تسا رثوم یداصتقا و یعامتجا ناوت هب یبایتسد رد زکرم هب یکیدزن و تسا زکرم کی زا لکشتم 31: 
-یب دروم ًاالوا ،زکرم زا رود و ینوماریپ قطانم رد ندش عقاو لیلد هب اهزرم و یاهیشاح قطانم ،نیاربانب .(٩33-033
 هب ،ًاایناث و تسا زکرم هب کیدزن قطانم زا رتمک نآ عبانم زا یرادربهرهب ناکما هک ارچ ؛دنریگیم رارق لماک یهجوت

                                                                                                                                                               
1- Central Place Theory 
2- Walter Christaller 
3- Growth Pole 
4- Perroux 
5- The Periphery-Core Theory 
6- John Freedman 
7- Retour  
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 لیلد هب .دنباییم لیامت نآ هب رتکیدزن قطانم ای یزکرم قطانم یوس هب قطانم نیا دوجوم عبانم ،یهجوتیب نیا لیلد
 نوماریپ و زکرم نیب عفانم داضت ،نآ ینوماریپ و یاهیشاح طاقن نیرترود و هقطنم ره زکرم نایم دایز رایسب توافت
-هعسوت تعرس ،هقطنم زکرم زا ینوماریپ و یاهیشاح قطانم یدنمهرهب و یریذپریثأت رد ریخأت لیلد هب .دوشیم دیدشت
 .(908 :1398 ،ناراکمه و یقتم) دریگیم تروص یدنک هب یاهیشاح قطانم رد یگتفای
 دشر زکرم یهیرظن -
 و دوشیم رتقیقر زین هیشاح و ینوماریپ قطانم ،دشر زکرم هب دشر بطق موهفم ندش قیقر اب ،هیرظن نیا ساسا رب
 زین زکارم نیا ذوفن یهزوح یاهزرم رامش هب ،دشر زکارم دادعت لیلد هب .دباییم شهاک نوماریپ و زکرم نیب داضت
 و دوشیم یاهیشاح یحاون نیا ندش رتقیقر ثعاب اهنآ ریذپانبانتجا لخادت و طالتخا ،هجیتن رد و دوشیم هدوزفا
 تبسن دشر زکرم ات نوماریپ یهلصاف .ددرگیم مک یاهیشاح و یزکرم قطانم یگتفایهعسوت نایم یهلصاف ،تیاهن رد
 هب ای (رتمک یگدنامبقع و تیمورحم ینعی) ددرگیم رتقیقر زین ،نآ رثا و دباییم شهاک دشر بطق ات نآ یهلصاف هب
-هیامرس هک لیلد نیا هب .دش دهاوخ قطانم نیا یگدنامبقع و یگتفاینهعسوت ،تیمورحم شهاک ثعاب ،رگید ترابع
 ریثأت و ینامز تعرس اب دشر زکارم یهعسوت ،درادن یزکرم و ینایم قطانم هب صاصتخا ،هیرظن نیا رد فرص یراذگ
 .(Houtum, 2005: 693) دریذپیم ماجنا دشر بطق یهیرظن هب تبسن رتشیب

 2دلیاو و 1زنوج یهیرظن -
 ،ندوب یاهیشاح نیا .دننامیم یقاب هتفاینهعسوت و یاهیشاح قطانم ناونع هب ینوماریپ قطانم ،هیرظن نیا ساسا رب
 زا یرایسب ،ندوب یزرم و یاهیشاح یهدیدپ دوخ ،اما ؛دشاب ینوماریپ قطانم ییایفارغج طیارش لولعم دناوتیم هچرگ
 هب هک ییاضف یگتسویپ و موادت و روشک ود نیب زرم یرارقرب .دزاسیم لحمضم ار هقطنم نآ یاهتیلباق و تاناکما

 ود رد عقاو یهقطنم ود ره و دنلسگیم مه زا ،دهدیم دنویپ رگیدکی هب ار روشک ود یهعسوت یاهاضف ،یلوصا روط
 و ییاضف رظن زا ،زرم یرارقرب زا لبق هک یقطانم .دنوشیم یاهیشاح ،ییاضف یگتسویپ عطق لیلد هب ،زرم یوس
 زین یزرم یحاون نیا یگدنامبقع تلع و دنوشیم یاهیشاح و ادج رگیدمه زا ،دناهدوب لصتم رگیدمه هب تیلاعف

 رارق هجوت دروم ریز لوصا دیاب ینوماریپ قطانم یهعسوت یارب ،دلیاو و زنوج رظن زا .تسا اهنآ ندش یاهیشاح
 :دریگ
 ؛یاهیشاح قطانم رد اهنآ تاریثأت و اهریغتم عونت و یگدرتسگ ،یگدیچیپ كرد -

 ؛ یاهیشاح قطانم یهعسوت یاهتخاسریز و طیارش نیمأت موزل -

 ؛جراخ و لخاد اب تاطابترا شرتسگ و اوزنا زا جورخ ترورض -

 ؛زکرم اب یاهیشاح قطانم یگتسویپ موزل -

 & Jones) هعسوت هب یبایتسد و تیمورحم زا یروف جورخ یارب قطانم نیا زا هژیو یاهینابیتشپ و تیامح موزل -

Wild, 1994: 270). 

 
                                                                                                                                                               

1- Philip N. Jones 
2- Trevor Wild 
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 لیلحت و هیزجت و اههتفای
 بآ تیعضو ،ناجنز ناتسا اب طبترم زیربآ هضوح رد نونکات شیپ لاس 60 زا هدش ارجا یاه حرط و تامادقا هعومجم
 ،ینف داعبا همه رد نارحب نیا .تسا هدش بآ ینونک نارحب ندمآدیدپ بجوم لباقم رد و هدادن هعسوت ار بآ عبانم و
 یاهزرم زا رتارف رایسب نآ یعامتجا و یطیحم تسیز داعبا و هدوب هدهاشم لباق یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا

 اب طبترم زیربآ یاههضوح رد هدش ارجا یا هعسوت یاه حرط یسررب اب .دوش یم هدهاشم یزکرم قطانم رد یتح هضوح
 ،ینامحر زا سابتقا) درک هراشا ریز لماوع هب ناوت یم هلاس جنپ و تفه هعسوت یاه همانرب بلاق رد ناجنز ناتسا

0398: 113-313): 
 دوجو مدع زا یشان ینیمزریز یاه بآ تیریدم هب هجوت مدع و یحطس یاه بآ لرتنک هب دح زا شیب زکرمت-
 .نیمزرس شیامآ یدربهار یزیر همانرب

 متسیسوکا مهس تیاعر و یطیحم تسیز رکفت دوبن و زیتس تعیبط هعسوت یاه همانرب -
 (یلحم کیتیلپوئژ) یفنم ییارگ یلحم و یلحم حوطس رد یروحم تردق -
 لرتنک رب زکرمت روشک بآ عبانم هعسوت یاه همانرب رد یفنم تاریثأت یاراد لاح نیع رد و مهم یاه یگژیو زا یکی
 لرتنک یلصا فده ،بالقنا زا سپ و لبق هعسوت یاه همانرب یسررب یاه همانرب تیرثکا رد .تسا یحطس یاه بآ
 رب هوالع یحطس یاه بآ لرتنک و یزاسدس هعسوت .تسا هدوب کچوک و گرزب یاهدس نتخاس و یحطس یاه بآ
 رد یزاسدس .تسا هدش ینیمزریز یاه بآ تیریدم زا نازیر همانرب هجوت فارحنا بجوم یطیحم تسیز یفنم راثآ
 یندشان مار تعیبط و تسیز طیحم رب ناسنا هبلغ هناشن و یشحو تعیبط لرتنک و تفرشیپ ،هعسوت دامن اه لاس نیا
 رمتسم تروص هب ینیمزریز یاه بآ عبانم زا تشادرب شیازفا بجوم ینیمزریز یاه بآ هب یهجوت یب .دشیم یقلت
 غلاب ٩098 لاس رد روشک ینیمزریز یاه بآ یفنم نالیب مجح ورین ترازو نیلوئسم هتفگ هب هک یلاح رد .تسا هدوب
 ،ورین ترازو) تسا هدیسر بعکمرتم درایلیب 38 مقر هب 0398 لاس رد مقر نیا ،تسا هدوب بعکمرتم نویلیم 668 رب

 ناتسا مهم یاه تشد بآ عبانم ندش کشخ بجوم ریذپاندیدجت ینیمزریز یاه بآ زا تشادرب زا مجح نیا .(٩398
  .تسا هدش رزخ زیربآ هضوح زا یا هضوح نیب بآ لاقتنا هب ثحابم ندمآ شیپ و ناجنز
 تسیز تایضتقم هب هجوت مدع و اه همانرب نیا یزیتس تعیبط ،هتشذگ ههد شش یا هعسوت یاه همانرب هبنج نیمود
 ناتسا اب طبترم زیربآ هضوح رد هژیو هب روشک بآ تیریدم و لرتنک یاه هژورپ و اه حرط هکنیا اب .تسا هدوب یطیحم
 عوقو لیلدب اهنآ یارجا اما .دوبن رادروخرب ینونک تیمها زا یطیحم تسیز لئاسم هک هدش یحارط ینارود رد ناجنز
 و هدش لیدبت یللملا نیب راک روتسد هب لئاسم نیا هک هدش زاغآ ینامز رد یلیمحت گنج و یمالسا بالقنا
 رارق رظن دم دوخ یاه حرط رد ار یطیحم تسیز یاهدرادناتسا دیاب بآ شخب ییارجا لئاسم ناراکردنا تسد
 کمن شیازفا ،یزرواشک و یتعنص ،یرهش یاه بالضاف هیلخت زا یشان یحطس یاه بآ دیدش یگدولآ .دنداد یم
 ی اه بالات ندش کشخ فرش رد ای ندش کشخ ،درادناتساریغ یاه یزاسدس زا یشان یحطس یاه بآ رد لولحم
 اه بالات هدش کشخ رتسب اهنآ زا یگرزب شخب ءاشنم هک ییاهدرگزیر جاوما و اهنافوط تیاهن رد و ناجنز ناتسا
-همانرب عون .دشاب یم ناجنز ناتسا اب طبترم زیربآ هضوح یطیحم تسیز یاه نارحب رکذ لباق دراوم هلمج زا ،دنتسه
 یارگزکرم درکیور زا رثاتم روشک یاهشخب یهمه دننامه ،ناجنز ناتسا بآ عبانم تیریدم رد هتفر راکهب یزیر
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 و هعسوت یاه  همانرب عورش اب و یولهپ نامز زا هک درکیور نیا .تسا هدوب نوماریپ -زکرم و دشر بطق تایرظن
 یمالسا یروهمج نارود رد همادا رد و دش مکاح روشک رد ینیمزرس یزیر  همانرب یریگ  لکش و تفن دمآرد شیازفا
 زکارم زا رود قطانم ،اهزرم درکیور نیا رد .دراد لماک طلست روشک یزیر  همانرب ماظن رب نانچمه ،تسا هتفای همادا زین
 هب ینایم و کچوک یاهرهش و اهاتسور و نوماریپ و یشاوح ،دهشم و ناهفصا دننام یگرزب زکارم و تختیاپ هژیو  هب
 یتسیاب  یم و درادن ار از  نورد هعسوت قاقحتسا ییاهنت هب هک دوش  یم هتفرگ رظن رد هدش رامعتسا ۀقطنم کی ناونع
 یزیر  همانرب ماظن رد و اهدرکیور نیا رد .دشاب روکذم تایرظن ساسارب رگ  هطلس زکرم و دشر بطق هب هتسباو
 زکرم و هتسه ۀقطنم کی و دوش  یم هتفرگ رظن رد هیشاح ناونع هب روشک زا گرزب ۀقطنم کی هشیمه ،ناریا ینیمزرس
 رد یتح هک تسا هدش تیبثت یلکش هب هلئسم نیا .دراد لرتنک و الیتسا هقطنم نیا رب زین رگ  تیاده و رگ  هطلس
 رد هک یذوفن اب و دنا  هدرک ظفح ار دوخ هاگیاج هعسوت و دشر زکارم و اه  بطق زین ینیمزرس  شیامآ یاه  همانرب
 ۀشقن رد .دننک  یم هیجوت ار دوخ ییایفارغج قطنم و ناوت زا جراخ و یشیامآریغ هعسوت ،دنراد ینیمزرس یزیر  همانرب
 ،تسا هعسوت مشش هلاس  جنپ همانرب یانبم هک نیمزرس شیامآ یلم همانرب رد نوماریپ -زکرم قطانم یلک تیعضو (8)
 .تسا هدش هداد شیامن روشک ینیمزرس یاضف رد

 
 ناریا روشک ینیمزرس یاضف رد نوماریپ -زکرم شیامن -1 لکش

 9398 ،یروهمج تسایر یدربهار تراظن و یزیر  همانرب تنواعم یلم شیامآ حرط مارگوتکیپ زا سابتقا :عبنم

 قرش و نادمه ،نیوزق یاه  ناتسا .دراد رارق نارهت ینیمزرس نوماریپ و هیشاح رد ناجنز ناتسا ،8 لکش هب هجوت اب
 یفیط رد دوخ ینیمزرس یاه  ناوت ساسارب هک دنتسه یقطانم ،تسا یتعنصریغ و یزرواشک ۀقطنم هک یزکرم ناتسا
 ۀیشاح رد بلغا و دنرادن یصخشم یدربهار ۀعسوت ۀمانرب چیه ،دننک  یم یگدنز یتامدخ ات یتشیعم یگدنز زا
 یاه  تموکح ورملق یگ  هدرتسگ لیلد هب ینونک یا  هیشاح یاهرهش مالسا زا لبق ۀرود رد .دنراد رارق یلم یزیر  همانرب
 هژیو  هب و یمالسا ۀرود رد اما .دنتشاد رارق نامز  نآ ناریا ینیمزرس قمع رد مک تسد و ییایفارغج تیزکرم رد یناریا
 تیزکرم زا اهرهش نیا ،ناریا رد تلم -تلود سپس و تلم یجیردت یریگ  لکش و برغ اب ناریا تادوارم عورش اب
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 .دنتفرگ رارق یلم و یبهذم ،یسایس تیزکرم رد مق و نارهت دننام ییاهرهش لباقم رد .دنا هدوبن رادروخرب یصاخ
 کیژولونکت تارییغت زاغآ زین و یلم دعُبب رد یزاس  تلم عورش هک یولهپ ۀرود صوصخ هب و راجاق ۀرود رد نارهت
 ،یگنهرف یاه  هیال تشابنا لیلد هب نارهت دعب هب نآ زا .تفرگ ار روشک یسایس زکرم ناونع ،دوب یماظن دعُبب رد تلود
 قطانم و دش لدبم ینیمزرس یاه  هفلؤم یمامت رد یلم بطق کی هب هریغ و یداصتقا ،یگنهرف ،یبهذم ،یسایس
 دوجو  هب ار نوماریپ -زکرم ماظن کی رما نیا .دیدرگ لیدبت رهش نیا ذوفن ۀزوح هب ناجنز ناتسا هلمج زا نآ راوجمه
 یولهپ هرود رد .دش مه دیدشت ذوفن ۀزوح و نوماریپ -زکرم طباور نیا ،ییارگزکرمت یاه  هراگنا شرتسگ اب و دروآ
 ات دش ببس ،یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس ،یگنهرف فلتخم یاه  هفلؤم رد نآ تیزکرم تردق و نارهت یداصتقا دشر
 و یا  هیشاح هقطنم کی ناونع هب ناجنز ناتسا ،عقاو رد .دشاب هتشادن تباقر ناوت ،نارهت ینیمزرس بطق اب ناجنز
-هرهب مدع اب ،نونک ات ناریا رد نردم تلود عورش اب ،دراد رارق یبآ عبانم ظاحل زا یبسانم تیعقوم رد هک ینوماریپ
 و هیشاح بلصتم تیعقوم رد و   هدش هدنار هیشاح هب شیپ زا شیب نامز رذگ رد ،یلم رترب یاه  تیعقوم زا یدنم
 هب نوماریپ و هیشاح قطانم ،یطیارش نینچ رد .تسا  هتفرگ رارق زیربت و مق ،نارهت دننام یزکارم لباقم رد نوماریپ
 تامیمصت رد راذگرثا یتیعقوم زا یرادروخرب مدع ای مک یرادروخرب لیلد هب ،یبآ میظع عبانم زا یرادروخرب مغر
   قفومان دوخ بآ عبانم هلمج زا یعیبط عبانم ظفح رد ،تسا ینیمزرس هتسه و زکرم هب لیامتم هک یزکرم تلود
 و عیانص هعسوت یارب ییایفارغج عبانم زا یرادروخرب مدع مغر هب یا  هتسه و یزکرم قطانم لباقم رد .دنا هدوب
 ،یزکرم تلود فلتخم یاهداهن تابوصم و تامیمصت رب یراذگرثا تردق زا یدنم  هرهب لیلد هب ًاافرص ،یزرواشک
 هب و هدرک  یم مهارف ار یداصتقا گرزب یاه  تیلاعف ینیمزرس یایفارغج قطنم رب قبطنم ریغ رارقتسا یارب ار طیارش
 هب .دنهد  یم رارق راشف تحت ار یزکرم تلود یا  هیشاح قطانم زا بآ لاقتنا یارب ،یبآ مک یاه  نارحب زورب لابند
 بآ هلمج زا یعیبط عبانم رس رب هیشاح و نوماریپ نیمزرس اب هتسه و زکرم نیمزرس نیب تباقر یعون رگید یترابع
 زا یرادروخرب اب زکرم و هتسه ،نوماریپ و هیشاح یعیبط یانغ مغر هب ،تباقر نیا رد هک تسا هتفرگ تروص
 .دیامن  یم روکذم قطانم زا بآ لاقتنا هب مادقا یسایس و یلم یزکرم تیعقوم
 هیشاح قطانم و هدوب ناریا ینیمزرس یاضف رد یلم و یسایس تیزکرم یعون یاراد زکرم و هتسه ۀقطنم ،نیا رب هوالع
 رما نیا .تسا رادروخرب یلم و یسایس تردق زا یدنم  هرهب رد بسانمان یتیعقوم زا (ناجنز ناتسا دننام) نوماریپ و
 زا یرادروخرب .دنک یم مهارف هتسه و زکرم یارب ار تکراشم یالاب نازیم زین و یرب  مهس و یهاوخ  مهس ناوت یعون
 نینواعم و ترازو ،یروهمج  تسایر دننام ییاه  بصنم و اه  تیعقوم رد روشک یتیریدم ماظن رد یدیلک یاه  هرهم
 رازبا هب یزکرم قطانم یسرتسد ،سلجم هسیئر تایه یاضعا یدودح ات و نارادناتسا و ارزو نینواعم و روهمج  سیئر
 زا یرادروخرب رظن زا روشک یاهناتسا مهس و تردق شنکارپ ،3 هشقن رد .تسا هدرک رت ناسآ ار تردق و هعسوت
 باختنا (روشک و عیانص ،یزرواشک ،ورین یاه  هناخ  ترازو) ینیمزرس یزیر  همانرب و بآ ۀلئسم اب طبترم یارزو
 ،هرود 68 نارهت ،هرود 88 ناهفصا :زا تسا ترابع بیترت هب یا  هرود ظاحل هب اه  ناتسا زا مادک ره مهس هک دنا  هدش
 ،هرود 3 یبرغ  ناجیابرذآ ،هرود 3 ناردنزام ،هرود 9 هاشنامرک ،هرود 9 نامرک ،هرود 0 سراف ،هرود 3 یقرش  ناجیابرذآ

 .هرود 8 نانمس و هرود 8 یلامش ناسارخ ،هرود 8 نیوزق ،هرود 3 ناتسرل ،هرود 3 ناتسزوخ
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 ناریا یمالسا یروهمج رد بآ عبانم اب طبترم یارزو زا یرادروخرب رظن زا روشک یاه  ناتسا مهس -2 لکش
 ناگدنراگن :عبنم

 یمهس هنوگ  چیه یرایتخب و لاحمراهچ و مالیا ناتسا دننام ییاه  ناتسا هارمه هب ناجنز ناتسا ،روکذم هشقن ساسا رب
 نارهت ناتسا ،ورین ترازو رد بآ روما نایدصتم ،رت قیقد تروص هب .دنا هتشادن اههناخترازو نیا زا یرادروخرب رد
 و نامرک ،هرود 3 دزی ناتسا ،هرود 9 هاشنامرک   ناتسا سپس و تسا هدوب ورین ترازو یرگ  یدصت هرود 1 یاراد
 ،ناجنز یاه  ناتسا و دنا  هتشاد هدهع رب ار ورین ترازو یدصت هرود کی مادک ره یبرغ  ناجیابرذآ و یقرش  ناجیابرذآ

 میهس هب زاین و روشک بآ عبانم نیرت  شیب زا یرادروخرب مغر هب زین مالیا و یرایتخب و لاحمراهچ ،ناتسرل ،ناتسزوخ
 رد .دنا  هتشادن هدهعرب ار هناخ  ترازو نیا یدصت یا  هرود چیه ،روشک بآ عبانم دروم رد یریگ  میمصت رد ندوب
 ساسح یاه  یسرک زا یرادروخرب زا نوماریپ و هیشاح هقطنم کی ناونع هب ناجنز ناتسا مهس تفگ ناوت  یم عومجم
  .تسا هدوب قلطم رقف رد ،بآ اب طبترم ییارجا و یسایس

 و اه  لباقت و یتنس و نردم تاروصت زونه هک دهدیم ناشن زین ناجنز ناتسا رد بآ عبانم یشیامآ یاهوگلا یسررب
 هب ییاضف داجیا لابند هب هک یناسک .دراد دوجو ناریا نیمزرس   شیامآ حالطصا هب یاه  حرط رد اه  هرود نیا تاهیجوت

 زا یتسرد كرد ای و دندقتعم نردم و یتنس یاهدرکیور هب یلیالد رب انب و دنتسه ینوماریپ-زکرم و یبطق تدش
 رارصا ،دنتسه ینونک دنور همادا رد عفنیذ ای و دنرادن نردماسپ و نیونارف یزیر  همانرب کی ناونع هب نیمزرس شیامآ
 .دوشیم هدهاشم نیمزرس شیامآ ناونع هب ارگزکرم تایرظن ریاس و نوماریپ-زکرم ،دشر بطق دننام یتایرظن ۀئارا رب
 ناونع هب 9398 لاس رد یروهمج تسایر یدربهار تراظن و یزیر  همانرب تنواعم هک یشیامآ حرط رد لاثم ناونع هب



 818 ...بآ عبانم تیریدم یسانشبیسآ و یواکاو

 نیا هک تسا هتفرگ رظن رد ناهفصا و نارهت هدودحم ار روشک زکرم و هتسه ۀقطنم ،تسا هداد رارق مشش همانرب ساسا
 تنواعم) دوش  یم قطانم نیا رد تیعمج و   تیلاعف رت  شیب مکارت و تیعمجرپ زکارم نیا هب رت  شیب هجوت ببس رما
 لاقتنا ترورض میقتسمریغ و ینمض تروص هب رما نیا .(9398 ،یروهمج تسایر یدربهار تراظن و یزیر  همانرب
 رهش  نالک هژیو  هب و ناتسا هریغ و یزرواشک و یتعنص یاهزاین نیمأت یارب ار گرزب نوراک یاه  هخاشرس زا بآ
 ،ددرگ  یم هدهاشم زین (9) ۀشقن رد هک روط  نامه .دنک  یم هیجوت ار یلم شیامآ همانرب رظن دروم بطق ناونع هب ناهفصا
 ار ینیمزرس نوماریپ ًاالومعم هک تسا یشیامآریغ و یهیجوت یدنب  هقطنم یعون عقاو رد زین روشک یشیامآ یدنب  هقطنم
 تسایر یزیرهمانرب تنواعم یوس زا هک روشک شیامآ هشقن هکنانچمه .دنا  هدرک یدنب  هقطنم ینیمزرس تیزکرم عفن هب

 ریز ناونع هب و یاهیشاح و ینوماریپ هقطنم ناونع هب ناجنز ناتسا ،دهدیم ناشن ،تسا هدش رشتنم یروهمج
 هب هراومه ناجنز ناتسا هک دوشیم ببس ،یدرکیور نینچ .تسا هدش فیرعت نارهت یزکرم هعومجم زا یاهعومجم
-یم رارق نارهت یهرطیس رد ناجنز ناتسا ،زین بآ عبانم تیریدم اب طابترا رد .دنامب یقاب یاهیشاح یاهقطنم ناونع
 دهاوخن رداق ،دنیارف نیا .دوش هتکید ناجنز ناتسا هب نارهت تیزکرم یوس زا اهیزیرهمانرب ات دوشیم ببس و دریگ
 تیریدم یتسد الاب دنس رد ار هزوح نیا رد یلحم یزیرهمانرب یاهترورض و ناجنز ناتسا یناکم یاهتوافت ات دوب
 و نوماریپ-زکرم ۀلئسم یدربهار و تدم ینالوط رارمتسا دوخ هب دوخ رما نیا .دناجنگب روشک بآ عبانم
 .دوشیم یهتنم (نارهت) ینیمزرس ۀتسه و زکرم عفن هب (ناجنز ناتسا) هیشاح و نوماریپ یگتفاین  هعسوت

 
 روشک یشیامآ و یزیرهمانرب یاتسار رد ناریا ینورد یاضف یدنبهیحان -3 لکش

 9398 ،یروهمج   تسایر یدربهار تراظن و یزیر  همانرب تنواعم یشیامآ یدنب  هقطنم زا سابتقا :عبنم
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 یریگهجیتن
 نآ تیریدم یگنوگچ و بآ یهلئسم ،تسا هتفای کیژتارتسا و یرسارس داعبا هک روشک مهم زورما لئاسم زا یکی
 هک دنتسه یلماوع نیرتمهم هلمج زا ،ییایفارغج عبانم دماراکان تیریدم زین و روشک رد یپایپ یاهیلاسکشخ .تسا
 یکی ناونع هب ناجنز ناتسا ،نایم نیا رد .تسا هدرک لیدبت روشک رد یرسارس و یسایس یاهنارحب زا یکی هب ار بآ
 تیریدم نالک یهویش زا یریذپریثات زین و یمیلقا تارییغت ضرعم رد زین یتعنص رتمک و روحمزرواشک یاهناتسا زا
 نیا رد ینیمز ریز و یحطس بآ عبانم تیعضو ،داد ناشن قیقحت نیا جیاتن هکنانچمه .دراد رارق روشک رد بآ عبانم
 ،ینیمزریز یاهبآ یهیلخت و قمع شیازفا لیلد هب ناتسا نیا یاهتشد و تسا هتشاد یشهاک دنور ناتسا
 هب رضاح قیقحت ،ناجنز ناتسا رد بآ عبانم تیریدم یسانشبیسآ روظنم هب .دناهتشاد یهجوت لباق تسشنورف
 نیا هاگیاج زین و بآ یهلئسم رد زیرهمانرب و راذگتسایس یاهداهن زا یرادروخرب رظن زا ناتسا نیا مهس یسررب
 زا سپ ناریا رد تلود فلتخم یاههرود لوط رد هک داد ناشن جیاتن .تخادرپ روشک شیامآ یتسد الاب دنس رد ناتسا
 ترازو و یزرواشک داهج ترازو ،ورین ترازو لماش بآ اب طبترم یهناخترازو هس رد ارزو زا مادک چیه ،بالقنا
 دراد رارق روشک یشیامآ دنس رد یاهیشاح یهیحان کی ناونع هب ناتسا نیا ،نینچمه .دناهدوبن ناجنز ناتسا زا روشک
-تسایس و اهیزیرهمانرب ات تسا هدش ببس ،یطیارش نینچ .تسا هتفرگ یاج نارهت یهتسه یهقطنم یهرطیس رد و
 ،ناتسا نالوئسم و ناریدم و دشاب یتکراشم و هنایارگیلحم یاههبنج دقاف ،ناتسا نیا رد بآ اب طبترم یاهیراذگ
 یاهتیعقاو ییاسانش رد یناوتان ،یتیریدم نینچ یهجیتن .دنزادرپب زکرم زا هدش هتکید یاههمانرب یارجا هب ًاافرص
 .تسا ناتسا نیا رد بآ عبانم ینارحب تیعضو موادت و ناجنز ناتسا ییایفارغج
  عبانم
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،ىناسنا یایفارغج رد بلاغ یاههنیمز ،(3198) همطاف ،زورفهب
 تکرش تاراشتنا :نارهت ،اینیمایتلا اضر و یلضفا لوسر ۀمجرت ،هنایمرواخ رد بآ تسایس ،(3198) سا ،میت ،یرگ و یفطصم ،رایتلود

 .للملا نیب رشن و پاچ
 ؛روشک یبرغ بونج زیربآ یهضوح :یدروم هعلاطم ،ناریا یبآ عبانم تیریدم یکیتیلپوئژ یسانشبیسآ ،(0398) اضردمحم ،ینامحر

 .نارهت هاگشناد ،یسایس یایفارغج یهتشر یرتکد یهلاسر ،هخرک و گرزب نوراک یاههناخدور
 تاراشتنا :نارهت ،ییایفارغج یاهبتکم و یطیحم یاههفسلف مود دلج :ایفارغج هفسلف رد ون یاههشیدنا ،(1398) نیسح ،ییوکش

 .یسانشاتیگ
 بآ عبانم بسانم تیریدم تهج) ناجنز ناتسا مهم یاهتشد ینیمزریز بآ یاههرفس تیعضو یسررب ،(0398) زیورپ ،داژن یدبع

 .ناجنز یاهقطنم بآ تکرش :ناجنز ،ناریا بآ عبانم یدربراک یاهشهوژپ یلم سنارفنک نیمود ،(اهنآ رد ینیمزریز
 .گنج یلاع هرود تاراشتنا :نارهت ،ناریا یمالسا یروهمج یزرم قطانم شیامآ لوصا و هیاپ یهیرظن ،(6198) اضریلع ،بیلدنع
 :یدروم یهنومن ،یزرم یاهورملق تیریدم رد نیمزرس شیامآ تسبراک ،(9398) نیسح ،یعیبر و نیشفا ،یقتم ،بیصم ،یگیبهرق

 .30-81 صص ،٩8 یهرامش ،0 یهرود ،گرزب ناسارخ یهمانلصف ،یبونج ناسارخ یزرم یاهناتسرهش
 ،یسایس یایفارغج یرتکد یهلاسر ،ناریا یزکرم زیربآ یهضوح :یدروم یهعلاطم ،یلم تینما رب میلقا رییغت ریثات ،(0398) قداص ،یمرک

 .یمزراوخ هاگشناد
 ناتسا یزرم یاهناتسهد :دروم روشک قرش یزرم یحاون هعسوت ییاضف لیلحت ،(1398) بیصم ،یگیبهرق ،نیسح ،یعیبر ،نیشفا ،یقتم

 .٩18-٩08 صص ،18 یهرامش ،ییاتسور یهعسوت و اضف داصتقا همانلصف ،یبونج ناسارخ
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 .تمس تاراشتنا :نارهتا ،ییایفارغجتسایس و یسایسیایفارغج ،(8398) زوریپ ،هدازدهتجم
 یاروش سلجم یاه شهوژپ زکرم رد هدش رشتنم ،روشک یشیامآ حرط ،(9398) یروهمج تسایر یدربهار تراظن و یزیر  همانرب تنواعم

 دنفسا ،818 یعوضوم دک ،٩1103 لسلسم هرامش ،ییانبریز تاعلاطم ،روشک رد بآ عماج تیریدم یاهزادنامشچ و اهحرط ،یمالسا
9398. 

 .زبس یهعیلط تاراشتنا :نارهت ،یمرجاج مظاک همجرت ،نیمزرس شیامآ یهتشر یهمانسرد ،(1398) لوکین ،هشیرتنوم
 .ورین ترازو شخپ زکرم و تاراشتنا :نارهت ،روشک رد یحطس ریز و یحطس بآ تارییغت ،(٩398) ورین ترازو
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