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 هدیکچ
 یقلت ینتم و دنک یم لمح ار لسن نیدنچ ثاریم هک تسا ینامرآ رصانع و یخیرات تابوسر زا یشان ییامنزاب یاضف هدوسرف یاه تفاب
 ،دنوش یقلت رهش هعسوت رد یدیدهت ناونع هب دیابن هک دنتسه رهش یتایح هتسه هدوسرف یاه تفاب .تسا هدیچیپ و رثكتم ،هیالدنچ هک ددرگ یم
 یرهش هدوسرف یاه تفاب رد یگدنز تیفیک طیارش دوبهب اذل .دنریگ رارق رظن دم رهش رادیاپ و هچراپكی هعسوت رد یتصرف ناونعب دنناوت یم هكلب
 تفایهر یریگراكب و اهنآ رب رثوم و دجوم یاهراک و زاس فشک و یصوصخ-یمومع یاه شخبرد یتکراشم یاه مزیناكمرد یشیدنازاب دنمزاین

 هک یزیچ نآ و تسا رهش راد هلاسم یحاون نیا لوحت و یگدنز تیعضو رب مکاح نایرج ندومن سوكعم یاتسار رد تفاب یهدناماس یاه
 لیلد هب هزورما.تسا یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب دركیور قیرط زا تفاب نتم هعلاطم و شناوخ هنیمز ؛دوش کیدزن یگدیچیپ نیا هب دناوت یم
 یاه شخب تکراشم ،اه تفاب نیا رد یهدناماس یاهشور زا یكی ،هدوسرف یاه تفاب نیكلام یداصتقا ناوت مدع و زاسو تخاس یالاب هنیزه
 تیامح ،تیاده اب هدوسرف یاه تفاب یهدناماس یارجا و یراذگ هیامرسرد یصوصخ -یمومع شخب تکارش .دشاب  یم یصوصخ و یمومع
 یدنمناوت ،تراظن و دامتعا ،هیامرس دوجو هب هجوت اب وگلا نیا ققحت .دور یم رامش هب هدوسرف تفاب یایحا دیلک هاش ،یمومع ناکرا تراظن و
 یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسزابو یزاسون ،یزاسهب یارب نینکاس دامتعا بلج یارب یبسانمرتسب ،یمومع شخب تراظن لامعا زینو یلام-ینف
 و یزاسون ،یزاسهب دنیآرف رد یصوصخ- یمومع تکراشم یوگلا ققحت رب طبترم لماوع یبایزرا رضاح هلاقم یلک فده.دور یم رامش هب
 شور ظاحل هب قیقحت عون .دشاب  یم نارهت یرادرهش 20 هقطنم یناكم هدودحم رب یدربهار لدم بوچراچ رد یرهش هدوسرف تفاب یزاسزاب
 یزاسون و یزاسهب صوصخرد هتفرگ تروص یاه شهوژپ و یدانسا تاعلاطم قیرط زا .تسا یدربراک فده ظاحل هب و یلیلحت-یفیصوت
 دادعت ،صاخ روط هب نارهت یرادرهش 20هقطنم و ماع روط هب یصوصخ یمومع تکراشم یوگلا یشخبرثا و یرهشنالک قطانم هدوسرف تفاب

 نارهت یرادرهش 20 هقطنم یناكم هدودحم رد هدوسرف تفاب یهدناماس رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا یارجا رد رثوم لماع 66
 رب رثوم ینوریب و ینورد لماوع بلاق رد ،یرهش هعسوت رما ناصصختم و ناگربخ زا رفن 16 دییات و یرگشسرپ زا سپ .دیدرگ ییاسانش
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 نینچمه و یمتسیس نورد فعض ،توق طاقن هشوخ راهچ رد و هدوسرف تفاب یهدناماس رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت
 لدم قیرط زا و ناسانشراک و ناگربخ ،نیصصختم زا یجنس رظن قیرط زا سپس .دندش یدنب هتسد یمتسیس نورب یاهدیدهت و اه تصرف
 تفاب یهدناماس رد یصوصخ- یمومع تکراشم یوگلا ققحت یاه تصرف و اه شلاچ یدنب هبتر هب مادقا (SWOT_AHP) یدیربیه
 شیوپ ناكم ،یرهش هدوسرف یاه تفاب یاضف هک دومن نایب ناوت یم قیقحت یاه هتفای ساسارب.دش هعلاطم دروم هقطنم رد یرهش هدوسرف
 رما اب طبترم داحآ یزاسدنمناوت تهج روبزم رتسب داجیا و یمومع و یصوصخ یاه شخب رثوم و لاعف روضح هیاس رد تکراشم و یعامتجا
 نیا رد بولطم یاضف دیلوتزاب و دیلوت دنیآرف هک یروط هب ؛تسا نارهت یرادرهش20 هقطنم هدوسرف تفاب رد یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب
 نیا رد دوجوم ییاضف رصانع و ازجا هبناج همه طابترا و یصوصخ-یمومع تکارش یوگلا ماجنا ترورض مزلتسم یهدناماس قیرطزا اه تفاب
 ،)یا هقطنم نورب یاهدیدهت و ینورد فعض لماوع بلاق رد(نارهت یرادرهش 20هقطنم رد دوجوم یاه تیلباق هک یا هنوگ هب.دشاب یم اه تفاب
 .دراد هبلغ ) یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت روظنم هب(هقطنم نیا یاه ییاسران و اهشلاچ رب

 رد یصوصخ -یمومع تکراشم یوگلا ققحت ینوریب و ینورد لماوع سیرتام یبایزرا صوصخ رد یدیربیه لدم تابساحم جیاتن نینچمه
 و ارجا یارب لوبق لباق یاهدربهار اذل دشاب  یم 3/6, 3/8ربارب بیترت هب ود نیا ییاهن هرمن نارهت یرادرهش 20 هقطنم هدوسرف تفاب یهدناماس
 .دشاب  یم (SO )یمجاهت یاهدربهار عون زا نارهت یرادرهش 20هقطنم هدوسرف تفاب یهدناماس رد یصوصخو یمومع تکراشم یوگلا ققحت

 .نارهت یرادرهش 28 هقطنم ،یدربهار یزیر همانرب ،هدوسرف تفاب یهدناماس ،یصوصخ-یمومع تکراشم:یدیلک ناگژاو

 

   همدقم
 دناوت یم یا هرود و رصع ره رد یروآ نف و یداصتقا و یسایس ،یعامتجا ،یگنهرف عاضوا ،یدبلاک دامن ناونع هب رهش
 هنامز و رصع ره رد و روشک ره رد زین یرهش یاهتفاب .دشاب نآ رد هعماج تالوحت دنور یبایزرا تهج یرایعم
 تسیز ،یداصتقا ،یعامتجا طیارش و هتفرگ لکش ،فلتخم لماوع هطساوب و روشک نآ یگتفای هعسوت هجرد اب بسانتم
 رد تارییغت نیا .تسا هدوب رثوم یرهش یاه تفاب یریگ لکش رد ینامز ره رد روشک یگنهرف و یسایس ،یطیحم
 ادیپ دومن یگدوسرف بلاق رد یمیدق تفاب رد و (ینیشن هیشاح)رادیاپان و رادیاپ مسینردم بلاق رد یرهش دیدج تفاب
 و تالوحت نیا اب قباطتزا ندنامزاب لیلدب اهرهش هیلوا یزکرم یاه هتسهزا یشخب اهرهش ناباتش دشر لابند هب .دنک یم
 دنا هدش اهرهش ینونک لوحتم تفابرد روصحم و نوگمهان ییاه هصرع هب لیدبت یرهش تیریدم یهجوت یب نینچمه
 زورب ،اه تخاسریز یدماراکان تیلاعف ،یدبلاک یگدوسرف :نوچ یا هدیدع تالکشم زا یرهش یاه هصرع نیا
 شقن و دنرب یم جنر یدبلاک ییابیز و یزاسون و یعامتجا تلزنم شهاک ،تیانج و مرج هژیو هب یعامتجا یاه بیسآ
 زا اهرهش رتشیب یزکرم هتسه هدوسرف تفاب هزورما ،الاب یفنم راثآ هب هجوتاب .دنا هداد تسد زا ار دوخ ییایوپ و یلصا
 بویعم تهج هب.تسا هدنامزاب رادروخرب و ملاسرهش کی یزاسابیز و یداصتقا ،یعامتجا ،یدبلاک هعسوت یبایزرا
 لیلد نیمه هب و درادن نایرج نادنورهش یارب ملاس یگدنز رهش هرکیپزا شخب نیا رد درکلمع و راتخاس ندوب
198 ،ناراکمه و یبیبح) دشاب یرهش ناریدم و نازیر همانرب یاه تیولا وزج دیاب شخب نیا یزاسون و یزاسهب 0: 

 نامیاهرهش و روشک هنهپ زا یهجوت لباق شخب هدوسرف یاه تفاب و هدوبن ینثتسم هدعاق نیا زا زین ناریا روشک .(09
 یا هنوگ هب ،هدش لیدبت یروحم و یدج یعوضوم هب ،اه نآ یرادیاپان عفر و هدوسرف یاه تفاب هب هجوت و هداد لکش ار
 ،تسا هدش حرطم ینوگانوگ تایرظن و اه یروئت ،اه لح هار ،اهداهنشیپ ،یرهش لئاسم هنوگ نیا اب هلباقم تهج رد هک
 ی هدیدپ نینچ اب ههجاوم یارب .تسا هدش یرهش لئاسم نوزفا بجوم رگید یخرب و اشگ هرگ یخرب هک ییاه لح هار
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 ییاضف مرف نتخاس رادیاپ تهج رد 8رهش نورد زا هعسوت هک ییاه هیرظن .تسا هدش نایب یفلتخم یاه هیرظن یرهش
 و راد هلاسم یاه تفاب ندنادرگزاب نآ یساسا دربهار و فده نیرت یلصا و تسا هداد رارق هجوت دروم اه تفاب نیا رهش
 ;Fulton,1996; Jenks et al,1996) تسا فلتخم یاهتکراشم قیرط زا رهش رد یراج یگدنز هخرچ هب دمآراکان

Schiffman, 1999; Johnson,2001). هتشذگ ههد رد زین ،فلتخم یاهورین تکراشم ثحبم ،عوضوم نیا تازاوم هب 
 یلیاسم هب هجوت اب یصوصخ شخب یاه تکراشم فرص بذج اتسار نیا رد .تسا هدش روشک تیریدم تایبدا دراو
 دوخ یاه تکراشم بذج رگید فرط رد و هتشاد یلحم تاعامتجا عفانم هب هجوت مدع و رادیاپ هعسوت یارب هک
 هب هجوت اب یتلود و یمومع شخب و هدوسرف یاهتفاب رد یلام تعاضب مک دارفا رتشیب ندش نکاس تلع هب نادنورهش
 یگتفای هعسوت حوطس اب اهروشک زا یرایسب ساسا نیا رب .دبلط یم ار یرگید یدربهار ذاختا موزل یلام عبانم دوبمک
 نیا كرد یانبم رب تکراشم عون نیا .دنا هدروآ یور یصوصخ-یمومع تکارش درکیور هب هزورما ایند رد توافتم
 صصخت و شناد ،یلام عبانم نتشاذگ كارتشا هب قیرط زا دنناوت یم یصوصخ -یمومع شخب ود ره هک تسا هتکن

 .(6٩ :8398 ،تسود یدمحم)دنربب دوس نادنورهش همه هیاپ تامدخ دوبهب روظنم هب ناش
 تیریدم رما نیا و درب یم جنر ،دمآراکان و هدوسرف یاه تفاب دوجو زا ،ناریا یاهرهشنالک مامت دننام نارهت رهش
 ار یا هنیهب شور ،هقطنم ای هدودحم ره طیارش هب هجوت اب ،دیدج یاهوگلا هئارا اب هک تسا هتشاد نآ رب ار یرهش
 و هبناجود دهعت یانبمرب یلمع قفاوت هنوگره هب یصوصخ -یمومع شخب كارتشا .دنک زیوجت ،یزاسون یارب
 عقاو رد ،كارتشا عون نیا.ددرگ یم قالطا ،دننک یم لمع شخب نیا زا جراخ هک یناکیرش و یمومع شخب نیب فیاظو
 یا هنوگ هب ؛دزادرپ یم یصوصخ و یمومع یاه شخب نایم تدمدنلب یتکراشم طباور هب هک تسا یدیدج تشاگنا
 .دوب دهاوخ یمومع تامدخ لیوحت رد یصوصخ شخب هلخادم و یریگرد شیازفا ددصرد تلود ،نآ اب قباطم هک
 طابترا یرارقرب و مدرم اب رگید فرط زا و دراد راک ورس یصوصخ شخب اب وسکی زا یمومع شخب ،نایم نیا رد
6398 ،ناراکمه و ناگداز فیرش) دور یم رامش هب یمومع شخب یلصا فیاظو زا ،ود نیا نایم  یزکرم شخب .(0:
 ار هدوسرف تفاب یاه هناشن و اه یگژیو زا یخرب دهد یم ششوپ ار شخب نیا زا یدایز تمسق 38 هقطنم هک نارهت
 نیا .تسا هدرک دمآراکان یاه یگژیو یاراد یا هنهپ هب نونظم ا ر رهش هرکیپ زا شخب نیا تباب نیا زا و دراد دوخ رد
 رفن103138 لداعم یتیعمج یاراد 6398 لاس رد ،نارهت رهش یخیرات زکرم رد ،تعسو راتکه رازه هد دودح اب هقطنم
 تاطابترا لقث زکرم رد ندش عقاو ،یخیرات شزرا و تمدق نوچ ییاه یگژیو زا یرادروخرب مغریلع .تسا هدوب
 رهش تالوحت اب گنهامه نآ یتیعمج تالوحت ،نارهت میدق رازاب ینعی رهش تراجت بلق نتفرگرب رد و یرهش نورد
 .تسا اهیرادرهش لیبق زا ،یمومع یاهداهن فیاظو نیرتمهم زا یکی ،یلام عبانم نیمأت.تسا هدوبن روشک لک و نارهت

 یاهدمآرد تایصوصخ زا ،اهنآ همه اما ،دنشابیم لوصح لباق ،فلتخم یاه تروص هب اهیرادرهش یلام عبانم دنچره
 یفیک طیارش ًاایناث و دنشاب رادروخرب یبسن رارمتسا زا ًاالوا هک تسا نآ مزلتسم اهدمآرد یرادیاپ .دنتسین رادروخرب رادیاپ

98 ،دنوآدوخ رواشم نیسدنهم) دنهدن رارق بیرختو دیدهت ضرعم رد ار رهش  اب .(نارهت 38 هقطنم یلیصفت حرط 63
 لاوس ،هعلاطم دروم هدودحم و ناریا ،ایند رد یصوصخ-یمومع تکراشم داعبا و لئاسم صوصخ رد هچنآ هب هجوت

                                                                                                                                                               
1  -  Infill Development 
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-یمومع تکراشم یوگلا ققحت رب رثوم فلتخم لماوع هک دومن نایب تروص نیدب ناوت یم ار شهوژپ نیزاغآ
 رد یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس ققحت یاتسار رد نآ یشخبرثا و ققحت رد رثوم یاهدربهار و هدوب هچ یصوصخ
 ؟تسیچ نارهت یرادرهش 38 هقطنم

  قیقحت تایضرف

 تفاب یهدناماس رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت یاه تصرفو ینورد توق لماوع دسر یم رظن هب -8
 .دشاب هتشاد هبلغ دوجوم یاهدیدهت و ینورد فعض طاقن رب نارهت یرادرهش 38هقطنم یرهش هدوسرف

 یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرف رد یصوصخ -یمومع تکراشم یوگلا رب رثوم یاهدربهار دسر یم رظن هب -3
 .دشاب  یم یمجاهت عون زا نارهت یرادرهش38هقطنم

 یموهفم لدم هئارا و قیقحت یرظن ینابم

 :یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرفرد یمومع-یصوصخ تکراشم یوگلا-1
 هتشذگ یاهلاس یط نآ یهدناماس رد یمدرم تکراشم هک دنتسه یدراوم هلمج زا اهرهش هدوسرف و یمیدق یاهاضف
 و یعامتجا كرحت دنمزاین ،دنیآرف نیا یرادیاپ و موادت .تسا هتفرگ رارق نومزآ و هبرجت دروم ،ناهج و ناریا رد
 یارب یمومع و یتلود شخب یلام و یداصتقا ناوت مدع هب هجوت اب .دشاب یم یناگمه شریذپ و یمدرم هلخادم
 دبلاک یمیمرت دوخ و ییاکتادوخ روظنم هب و هدوسرف تفاب لک سایقم رد میقتسم و ریگارف هلخادم و یراذگ هیامرس
 رد هنمادرپ و هدرتسگ تالخادم.دشاب راوتسا یصوصخ و یتلود شخب رثؤم تکارش رب ساسا و انبم دیاب ،هدوسرف
 یمامت لماعت و تکراشم ورگ رد اترورض نآ رد قیفوت هک تسا رادروخرب یتیمها و تیساسح نانچ زا ،یرهش تفاب
 ماع هعماج) رظان ناعفنیذ ،(تفایرد نارذگهر و نالغاش ،نانکاس لماش ؛بطاخم یلصا هعماج )رضاح ناعفنیذ
 ناکرا یازجا هیلک) لوئسم ناعفنیذ و (یتلود یاهناگرا و یرهش تیریدم یاهداهن ،نادنورهش لماش ؛بطاخم
-هلخادم یاهداهن رادومن (8)لکشرد .(1٩ :0198 ،ناراکمه و یبیبح) دشاب یم (حرط یتیریدم و ییارجا یاهنامزاس
 .تسا هدش نایب هدوسرف تفاب یهدناماس رد هدننک
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 و یمومع شخب نیب فیاظو و هبناجود دهعت یانبمرب یلمع قفاوت هنوگره هب یصوصخ -یمومع شخب كارتشا
 هک تسا یدیدج تشاگنا عقاو رد ،كارتشا عون نیا .ددرگ یم قالطا ،دننک یم لمع شخب نیا زا جراخ هک یناکیرش
 تلود ،نآ اب قباطم هک یا هنوگ هب ؛دزادرپ یم یصوصخ و یمومع یاه شخب نایم تدمدنلب یتکراشم طباور هب
 شخب ،نایم نیا رد .دوب دهاوخ یمومع تامدخ لیوحت رد یصوصخ شخب هلخادم و یریگرد شیازفا ددصرد
 فیاظو زا ،ود نیا نایم طابترا یرارقرب و مدرم اب رگید فرط زا و دراد راکورس یصوصخ شخب اب وسکی زا یمومع
 هب ،نینکاس یداصتقا -یلام تالکشم .(30 :6398 ،ناراکمه و ناگداز فیرش) دور یم رامش هب یمومع شخب یلصا
 هب یصوصخ شخب هک دش ثعاب ،یزاسون دنور نداتفا ریخأت هب و تلود یوس زا تالیهست ندشن تخادرپ عقوم
 یاه هژورپ رد تلود فرط زا ییاطعا تالیهست و اه تیفاعم نینچمه و اه تفاب نیا دایز یاه لیسناتپ دوجو لیلد
 مدرم هک دوش تیریدم و یزیر همانرب یا هنوگ هب دیاب یصوصخ و یتلود شخب دورو اما .ددرگ لمع دراو ،یزاسون
 :1398 ،ناراکمه و یدمحم)دشاب یم یصاخ یاهراکو زاس فیرعت دنمزاین رما نیا هک دنوشن سأی و یدامتعا یب راچد
 ثادحا لیدب یب و هجوت لباق یاه تیفرظ زا هدافتسا ناکما لیلد هب ،یرهش هدوسرف یاهتفاب یهدناماس همانرب .(188
 یرهش یازنورد هعسوت تسایس یاه همانرب زا هک یناونع هب ،نآ رد یرهش تامدخ هب یسرتسد هعسوت و نکسم

 هدرتسگ رایسب حطس هب هجوت اب نآ زاین دروم تفگنه یراذگ هیامرس لیلد هب همانرب نیا ققحت نکیل ؛دوش یم بوسحم
 شیوپ و تکراشم زا یدنم هرهب یارب .تسین ریذپناکما ،یتلودریغ شخب و مدرم تکراشم اب زج هدوسرف یاه تفاب
 رتسب داجیا و یتلودریغ شخب و مدرم رثؤم و لاعف روضح هیاس رد یتکراشم و رادیاپ یرهش هب ندیسر ،مدرم یعامتجا
 یارب .(938 :9398 ،یدمحم)درکدنمناوت ،رگید ترابع هب و هداد رارق تیامح و قیوشت دروم ار نانآ تسا مزال ،روبزم
 و یزیر همانرب ،لیذ روحم هس رد تسا یرورض یرهش هدوسرف یاهتفاب یهدناماس رما اب طبترم داحآ یزاسدنمناوت
 یارب نیرفآدامتعا یاضف داجیا .3 ؛یتلودریغ ناراذگ هیامرسو ناگدنزاس ،ناکلام نیب رثؤم هزیگنا داجیا .8 :دوش مادقا
 رما هب مدرم مازلا یارب بسانم ینوناق رتسب داجیا .9 ؛رگیدکی اب یتلودریغ ناراذگ هیامرس و ناگدنزاس ،ناکلام تکراشم
 و اه ناسنا مومع ناج ظفح تحلصم نیب ضقانت هلمج زا ،دوجوم ینوناق عناوم عفر و نآ رد تکراشم ای یزاسون

-یمومع شخب تکارش یاهوگلا (8)لودج رد .(11 :1198 ،دنیآ بوخ)یدرف تیکلام قوقح لامعا تمرح
 .تسا هدش نایب یرهش هدوسرف تفاب یزاسون تهج یصوصخ

  :یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرف رد یتلود و یصوصخ شخب تکارش متسیس یاهدنیآرف و لوصا-2
  :دشاب یم ریز حرش هب یرهش هدوسرف یاهتفاب یزاسون یراپسنورب ماظن لوصا
 و یقوقح ،یداصتقا ،یعامتجا ،یدرکلمع ،یدبلاک یاه هبنج یمامت هب هجوت :یرگن عماج... 
 هچراپکی تیریدم دمآراک بوچراچ داجیا و دنیآرف رد نارگیزاب هیلک شقن هب هجوت :یرگ لماعت. 
 یاهتیلاعف ماجنا رد مدرم ناوت زا هدافتسا و دنیآرف لحارم هیلک رد مدرم تکراشم لصا هب هجوت :یروحم تکراشم 

 .ییارجا
 مزال تارایتخا یراذگاو قیرط زا یصوصخ شخب تیلاعف یاضف ندرک مهارف و نانیمطا داجیا :یگدننک نیمضت. 
 هب اه همانرب و اهحرط و ییارجا یاهتسایس و اهدربهار ،درخ و نالک فادها هیلک هیارا :یشخب نانیمطا و تیفافش 
 .یرواد و تواضق هنیمز ندرک مهارف روظنم
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 اهتسایس ،فادها رد یرگنزاب ناکما و ریغتم یاهرایعم و طیارش هیاپ رب ماظن یحارط :یریذپ فاطعنا. 
 زور شناد زا هدافتسا اب یراکتبا و هناقالخ یاه هبنج هب هجوت :یروحم شناد. 
 یاه ینابیتشپ داجیا و ییارجا یاهدنیآرف لیهست قیرط زا ،طیحم رد ماظن درکراک طیارش لیهست :یگدننک لیهست 
 .یقوقح و یتالیهست ،یلام

 یاهتیلاعف یارجا و اه همانرب ذاختا قیرط زا طیحم یعامتجا و یداصتقا هعسوت طیارش ندرک مهارف :یرگ هعسوت 
 .رثؤم
 ییارجا یاه همانرب و اهدربهار و اهتسایس ،فادها ،زادنا مشچ نیودت رد یطیحم طیارش هب هجوت :یروآ موب 
  .(٩68 ،3398 ،یمظاک یلدگیب)رهش یخیرات و یگنهرف ،یعیبط ثاریم زا تظافح
 .درک یدنب هتسد (3) لکش بلاق رد ار ماظن یاهدنیآرف ناوت یم نینچمه

 یرهش هدوسرف تفاب یزاسون تهج یصوصخ -یمومع شخب تکارش یاهوگلا-1لودج

 
 9398 ،یدمحم :عبنم

 
 3398 ،یمظاک یلدگیب :عبنم  یتلود و یصوصخ شخب تکارش متسیس دنیآرف -2لکش
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  :یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرف رد یصوصخ –یمومع یاه تکراشم زا لصاح عفانم-3
 هک یروط هب ؛دنک یم هئارا ،ییازون لحارم یارجا و تیریدم یارب ار یهجوت لباق عفانم ،یتکراشم یاه بیترت عونت 
 ییاهنت هب ،یمومع و یصوصخ شخب هک تسا هفرط ود شخبدوس هجیتن کی دیلوت اه تکراشم عون نیا زا فده
 .(Ministry for the Environment, 2007) دوب دنهاوخن نآ هب یبایتسد هب رداق
 :(Tsenkova, 2002)دننک یم هضرع ار ریز عفانم ،یصوصخ -یمومع یاهتکراشم (Tsenkova) اووکنس رظن زا 
  عبانم رترثؤم زیهجت زا نانیمطا .8
 فلتخم یاکرش یوق تاکن رب هیکت اب رتشیب تیامح تردق .3
 رت هبناج همه شور کی رد یرهش تالکشم هب نتخادرپ .9
 لخدم یذ فلتخم دارفا هب هنافصنم تامدخ هئارا نیمضت .1
 هدش ءزج ءزج و توافتم یاه هژورپ و اه همانرب رد یگنهامه هب یبایتسد .0

 یم رب ار شخب ره توق طاقن ادتبا رد (Norment)تنمرون ،یمومع -یصوصخ تکراشم یایازم رکذ یاتسار رد
 اهلحم ،دیدج یاه یژولونکت زا یدنم هرهب ،اراک تیریدم لماش ار یصوصخ شخب یاهتوق هک تروص نیا هب ؛درمش
 و دناد یم كرتشم عبانم و (یمادختسا یزیر همانرب) یصخش هعسوت ،لوپ یدقن نایرج تیریدم ،اراک یاه تیلاعف و
 یارب رگنورد و لداعتم ،عیسو فادها ،بوصم یاهتسایس زا تیامح ،ینوناق رابتعا لماش ار یمومع شخب یاهتوق
 تکراشم کی تیقفوم زار سپس و دنادیم گرزب و هدمع یاه هیامرس و عبانم ًااتیاهن و مومع یاهزاین هب یبایتسد
 لئاق نآ یارب ار ریز یایازم و هدرک یفرعم شخب ود ره توق طاقن نیب لداعت یرارقرب رد ار یصوصخ -یمومع
 :دوش یم
 شخب ره توق طاقن زا یریگ هرهب رثکادح .8
 هعسوت کسیر نتفای شهاک .3
 دنتسه دربراک مک ای یفاضا هک ییاه ییاراد جیسب .9
  رتعیرس و رترثؤم تروص هب اهراک و روما لیمکت رد دوبهب .1
  طیحم هب تبسن رتهب لابقا .0
  هعماج هب یناسر تامدخ دوبهب .0
  اه هنیزه یشخبرثا دوبهب .٩
  عبانم كارتشا .1
  اه نایز رد كارتشا .3
 .(Norment, 2007) فرط ود یاهدوس و عفانم .68
 .تسا هدش نایب هدوسرف تفاب یاه حرط رد یصوصخ و یمومع شخب یلصا تایصوصخ (3)لودج رد
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 یرهش هدوسرف تفاب یاه حرط رد یمومع و یصوصخ شخب تایصوصخ -2 لودج
 یمومع یصوصخ تایصوصخ

 هدمع نارگ هلخادم
 
 

 ناسکی قوقح اب ناکیرش -
 یرهش تاسسؤم -

 یرهش نارگلیلحت -

 یلحم عامتجا -

 نایرتشم / تامدخ میقتسم ناربراک -

 یباختنا ناگدنیامن -

 ناملراپ -

 و اهشخب ،تامدخ تادیلوت هنماد) هزوح
 (ییایفارغج شنکارپ

 یداصتقا تامازلا قیرط زا هدش نییعت-
 طایتحا زا ییالاب حطس هب ناریدم نتخادرپ -

 تاظحالم /ینوناق تامازلا قیرط زا هدش نییعت -

 یعامتجا

 طایتحا زا نییاپ ای كدنا یحطس هب ناریدم نتخادرپ -

 یداصتقا تامازلا قیرط زا هدش نییعت - (طبترم یدومع یاه تیلاعف هنماد) سایقم
 داصتقا زا ییالاب حطس هب ناریدم نتخادرپ -

 نوریب زا هدش لیمحت ًااتبسن -

 طایتحا ینایم ای نییاپ حوطس هب ناریدم نتخادرپ -

 تدم دنلب - تدم هاتوک - ینامز یاهتیدودحم

 مک - دایز - تاراکتبا یناوارف

 اهتصرف جورخ و دورو
 
 
 

 فطعنم -
 ناریدم زا ییالاب حطس هب ناریدم نتخادرپ -

 سوملم یداصتقا یاهیسررب یانبم رب تامیمصت -

 دیدج تادیدهت رد یریذپ هرطاخم – ای کسیر یازا هب ندرک قیوشت ،جورخ/دورو یناسآ -

 فطعنمریغ-

 طایتحا زا نییاپ ای كدنا یحطس هب ناریدم نتخادرپ -

 سوملمان یعامتجا یاهیسررب یانبم رب تامیمصت -

 و یعامتجا تیلوئسم ،فاطعنا نودب جورخ و دورو -
 رد یریذپ هرطاخم یارب قیوشت نادقف ،یتناما هفیظو
 دیدج تادیهمت ربارب

 نارادمتسایس یوس زا ینوریب هطلس - ناریدم دیدحالص هب هدش نییعت - فادها

 نییاپ / طسوتم - الاب - قیالع صیصخت یارب اهتصرف

 نییاپ / لدتعم - لدتعم / الاب - یرتشم زکرمت

 یعامتجا تیهام ندوب اراد تروص رد - نآ زج هن و یراجت تیهام ندوب اراد تروص رد - تیفیک یریگیپ

 یقرتم یاهنامزاس دروم رد ینوریب - ینورد / ینوریب زکرمت
 اضاقت هدننک کیرحت -

 ینورد دراوم رتشیب رد -

 عبانم هدننک کیرحت -

 یراک تانیرمت
 

 ریذپ فاطعنا -
 یلحم دتسوداد ای تیریدم دیدحالص و لرتنک تحت -

 یتنس / یراک نیناوق هب هدش طلسم -

 زا یطسوتم حطس / یلم دتسوداد لرتنک تحت بلغا -
 تیریدم تریصب

 Ghobadian et al, 2004 :عبنم

 یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس-4
 هدوسرف یاه تفاب یهدناماس .تسا نداد تروص و رس و نتسارآ ،نداد بیترت ،نداد مظن یهدناماس یوغل یانعم
 .نانکاس یارب تسیز لباق و دعاسم یطیحم نیمات روظنم هب اه تفاب نیا ندرک مظنم و نداد شیارآ ینعی یرهش
 یهدناماس موهفم .تسا یطیحم تیفیک لرتنک و تیاده یارب تاررقم و طباوض لامعا هلخادم عون نیا رازبا نیرتمهم
 یا هنوگ هب متسیس کی یازجا نایم رد هنیهب بیترت و مظن داجیا و دوجوم طباور حالصا زا تسا ترابع ماع روط هب
 یارب هژاو نیا یریگراک هب .دوش یم تیاده هدش نییعت شیپ زا فادها یوس هب زین ماظن لک زین تیاهن رد هک
 درکلمع یزاسهب رثوم یاه تسایس نیودت سپس و لماک تخانش اب ادتبا رد ناوت یم ار هقطنم کی یزیر همانرب

 نوزوم و مظنم یبتارم هلسلس راتخاس داجیا لماش اه تسایس نیا زا یخرب .تسناد هارمه هقطنم ییاضف نامزاس
 بسانتم و یرهش یاهاضف یحارط ،دوجوم طابترا یاه هار حالصا ،ییانبریز تاسیسات و تامدخ تازیهجت ،اهاضف

 و ظفح نمض دوجوم تاناکما زا بولطم هدافتسا ناوت یم ار یهدناماس هژاو .تسا ...و زور یاهزاین اب اه نآ نتخاس
 نیرتمک اب ات دوش یم شالت هلحم سایقم رد یرهش یهدناماس رد .(01 ،8398 ،عاجش)درک انعم یرهش تفاب یرادهگن
 و لرتنک هب یهدناماس رد .تشادرب یور شیپ زا ار دوجوم تفاب زاس لکشم و نوزومان دراوم بیرخت و هنیزه
 حرط نامز یاهزاین اب بسانتم تاناکما و تالکشم ،لئاسم تخانش اب ادتبا رد .میزادرپ یم هعسوت و دشر و تیاده
 نیا ندرک مظنم و نداد شیارآ ینعی دمآراکان و هدوسرف یاه تفاب یارب ییاضف یهدناماس .دوش یم هئارا بسانم



 727 ...یوگلا ققحت رب طبترم لماوع یبایزرا

 و اه هاگتنوکس نیا هک یوحن هب تفاب رد نکاس دارفا یارب تسیز لباق و دعاسم یطیحم نیمات روظنم هب اه تفاب
 یلکشم دارفا یگدنز و تشیعم نیمات رد و دنزاس یم هدروآرب ار هعماج یزورما یاه تیلاعف و اهزاین یرهش یاهاضف
 نیماضم و تامادقا همه لماش هک تسا عماج و یلک یهدناماس موهفم نیاربانب .(90 :3338 ،یعامش)دنرواین دوجو هب
  :تسا ریز دراوم لماش یرهش یاهاضف یهدناماس هدمع فادها الومعم.دوش یم تمرم و یزاسزاب ،یزاسون ،یزاسهب
  ؛یرهش یزاسون و یزاسهب هار زا ییاضف یاهراتخاس و یدبلاک راتخاس دوبهب (فلا

  ؛یراگزاس مدع و یراگزاس و زکرمت ،مکارت ،ینمیا تهج زا یرهش یاهتیلاعف و اهیربراک عاضوا دوبهب (ب
  ؛زبس و زاب یاهاضف هعسوت هار زا رهش یطیحم تسیز طیارش دوبهب (ج
  ؛رهش حطس رد هدایپ و هراوس ناور تکرح یاهوگلا کمک هب هراوس کیفارت و دمآ و تفر دوبهب (د
 ؛یشزرو و یرنه ،یگنهرف یاهتیلاعف هعسوت هار زا یگنهرف و یعامتجا طیحم یزاسهب (ه
  ؛یرهش ناملبم هتفر مه یور و یزاسابیز و یرصب یاه شزرا و رهش یامیس دوبهب (و
 .تادیلوت هعسوت و اه تیلاعف و لغاشم هعسوت و داجیا هار زا یداصتقا قنور (ز
 داعبا رد نالک یزیر همانرب و ( هبناج همه درکیور ) یمتسیس شرگن ساسا رب رهش رد یهدناماس تامادقا نیاربانب
 رارق قیقد یسررب و هعلاطم دروم لیذ نوگانوگ یاهروحم یهدناماس فادها هب ندیسر یارب .تسا رهش نوگانوگ
 :دنریگ یم
 ؛تازیهجت و تاسیسات ،اه هکبش ،اهاضف ،اه تفاب یفیک و یمک عضو :یدبلاک تاعلاطم (فلا

 ؛یتیعمج یاه صخاش لوحت و رییغت و دشر یاه نازیم ،تیعمج راتخاس :یتیعمج تاعلاطم (ب
 ؛رهش حطس رد اهنآ شنکارپ یگنوگچ ،یگدولآ عبانم ،اهیگدولآ :یطیحم تسیز تاعلاطم (ج
 ؛یگنهرف و یعامتجا راتخاس :یگنهرف و یعامتجا تاعلاطم (د
 ؛فرصم ،عیزوت ،دیلوت لغاشم و تیلاعف :یداصتقا تاعلاطم (ه
 ؛تاطابترا و کیفارت و لقن و لمح تاعلاطم (و
  ؛یتامدخ و ییانبریز تاسیسات تاعلاطم (ز
 اهاضف ماجسنا روظنم هب اه نآ ییاضف طباور هب هجوت اب یرهش یاهاضف نتخاس ،دنم ماظن یرهش یهدناماس نیاربانب
 ققحت طیارش یهدناماس .تسا رهش طیارش رد نوزوم و ابیز یطیحم داجیا و اهنآ نیب عیرس و تحار یسرتسد و
 نیاربانب .دهد یم تروص رهش تیوه ظفح اب اهزاین و نامز طیارش هب هجوت اب ار اهاضف لماکت و لماعت و تاطابترا

 رد اب یرهش یاهاضف یکیزیف هعسوت نتخاس نوزوم و نداد مظن و تسا یرهش رادیاپ هعسوت یاتسار رد یهدناماس
 طباور و طیحم و ناسنا نیب طابترا نداد نامزاس بجوم یرهش داعبا و اه شخب یمامت رد هعسوت نتفرگ رظن
 ،یعامتجا ،یعیبط ،یخیرات طیارش هب هجوت اب هنادنمشوه یا همانرب ساسا رب یهدنامزاس .تسا یرهش یاهاضف
 .( 3٩-٩٩ :3398 ،دمحاروپ و یعامش ) دریگ یم تروص هعماج و ناکم ره یگنهرف و یداصتقا

 یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس یاهدرکیور و بتاکم تایرظن -
 ار یفلتخم یاهدرکیور یرهش یاهتیریدم یرهش دمآراکان و هدوسرف یاهتفاب تیعضو دوبهب و هلخادم یاتسار رد
 نارود رد بیرخت تسایس زا اهدرکیور نیا هک دهدیم ناشن هلخادم دنور ریس .دنا هدرب راکب تفاب یزاس هنیهب تهج
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 اب بسانتم هک تسا هتشاد همادا یهدناماس یاهحرط بلاق رد یزاس دنمناوتو ییازون تسایس ات مود یناهج گنج
 یاه همانرب و اهتسایس .(1٩ :6398 ،ناراکمه و ناریود) تسا هدش متخ یتکراشم یاهدرکیور هب دوخ یخیرات ریس
 یسایس ،یداصتقا(رگتیاده و رثؤم یاهورین ،بلاق یاهدرکیور اب بسانتم هرود ره رد یرهش یزاسزاب و یزاسون
 فرعم یداعباو اه صخاش یاراد اهرهش یعامتجا و یداصتقا ،یطیحم یاهیگژیو و طیارش نینچمهو (یعامتجاو
 لیدبت فده اب مر رد 8مجنپ سوتکیس پاپ سایقم نالک یاهیزاسزاب .دنا هدوب حرطم نآرب بلاق تسایس و هرود
 Haussman)نامسوه سایقم نالک یرهش یزاسون یاه همانرب ای تیحیسم ناهج یارب یتختیاپ هب مر رهش ندومن

 هدرتسگ یاهیزاسون و (1938) مر رد ینیلوسوم هدرتسگ یزاسونو بیرخت یاه همانرب نینچمه ،سیراپ رد .(1853,
 یداصتقا و یسایس یاه هزیگنا اب یرهش نامکاح یزاسون یاهتسایس فرعم نیلرب و وکسم رد رلتیه و (0938) نیلاتسا
 60و 60 یاه ههد یتسینردم یاههاگدید هیاپ رب هدرتسگ یاهیزاسون و بیرخت ،گنج زا سپ یاهیزاسزاب .تسا هدوب
 و درکیور ،هشیدنا لماکت دنیارف نیا .دنا هدوب یرهش یزاسون و رییغت دنیآرف هب یتوافتم یاهدرکیور رگنایب زین یدالیم
 لئاسم هب تاهجوت نیتسخن ،3یدالیم هاجنپ ههد سایقم نالک یاه یزاسزاب زارذگ اب یرهش یزاسون یاهتسایس
 و كالما هعسوت رب دیکأت اب 61ههد ددجم یاه هعسوت و 9داتفه ههد یزاسهب و یزاس هدنز اب ،60ههد رخاوا یعامتجا
 یاهیگژیو هب هجوت رب هوالع هک هتفرشیپ رگن عماج درکیور یوس هب تیلاعف ورملق هعسوت هوالع هب 1یراجت زک ارم
 کی رد .ددرگ یم دهعتم زین یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یاهراتخاس رد لوحت هب ،نآ یاقترا و یطیحم -یدبلاک
 و یطیحم تسیز ،یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا رد یهدناماس یاهدرکیور زراب یاهیگژیو (3لودج) یدنب عمج
 نرق ینایاپ یاه ههد رد اهرهش .دنریگ یم رارق هسیاقم دروم اهنآ یریگ لکش رد رثؤم یاهدادیور و اه هشیدنا نینچمه
 رد نآ ساکعنا هک دنا هدوب دهاش ار هعماجو تسایس ،تسیز طیحم ،داصتقا ،تعنص رد یمیظع یاهینوگرگد ،متسیب

 داصتقا تکرح دننام یتالوحت .دنتسه لمأت لباق ،نآ بقاعتم تاحالصاو یرهش یاهتسایس و اهدرکیور شخرچ
 هجوت عورش و ندش یناهج هدیدپ ،یتامدخ یاه تیلاعف رب یکتم داصتقا دشر ،0مسیدروفاسپ هب 0مسیدروف زا یناهج
 رد یتارییغت داجیا رگزاغآ ،دنوریم رامش هب تالوحت نیا رد ینیگنس هنزو ییاهنت هب کیره هک تسیز طیحم هب یدج
 مه هب هجیتن رد هک دنکیم هراشا (0338)لدزیت .دنا هدوب اهنآ ینورد تفاب و یزکرم یاه هتسه رد هژیو هب اهرهش
 ،دیلوت زکارم)اهرهش یاه هدودحم زا یرایسب ندنام كورتم نآ دمایپ ،یتعنص و یداصتقا کیسالک لداعت ندروخ
 ,Tiesdell et al)تسا یداصتقا و یدرکلمع یایحا روظنم هب یشالت(.....و یزاس نیشام ،یزاس یتشک عیانص ،اه هناخراک

 هب و هتفرگ رارق نادنمشیدنا زا یرایسب هجوت دروم راذگ نارود رد"یرهش یزاسون "درکیور ییآراک مدع .(73 :1996
 ههد رد هناراد بناج یداصتقا دشر رب ینتبم یرهش یزاسون یاهدربهار".تسا هدش دای طیارش نآ زا فلتخم نیوانع
 و دوب هدرک دیلوت ار )لاوز یایرد رد یزاسون ریازج "و (Fainstein et al , 1992: 102) ٩"هدش میسقت یاهرهش  "61
 یداصتقا ینیرفآزاب یارب یدامتعا لباق یرادیاپ ،تالغتسم و كالما یانبم رب یزاسون هک دوب دوهشم یا هدنیازف زرط هب

                                                                                                                                                               
1. Pope Sixtus V 1590-1585 
2. Large-Scale Urban Reconstruction)clearance comprehensive redevelopment 
3. Urban Revitalization and area improvement 
4. Urban Redevelopment with focus on commercial and property development 
5. Fordism 
6. Post Fordism 
7. Divided Cities 
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 ،یزاسون و یزاسزاب شبنج موادت رد هک تسا یطیارش نینچ رد .(K.M,Ng, 2005:18)دیامن یمن هئارا تابث اب و رادیاپ
 رد .ددرگیم هارمه 8ینیرفآزاب هژاو اب یرهش هعسوت تایبدا رد رورم هب سپ نآ زا هک دریگیم لکش یدیدج درکیور
 تروص هب و یصوصخ یاهتکرش یهارمه اب و سایقم گرزب ییاه هلخادم هیاپ رب اتدمع درکیور نیا هیلوا لحارم
 ساسارب کیره یبرغ یاهروشک بیترت نیا هب .دوب راوتسا نالک یداصتقا یاه هاگدید زا رادروخرب و میظع ییاه هژورپ

 رما اب دروخرب هوحن زونه هک دوب نیا هلئسم اما .دندیزرو یم تردابم رما نیدب ،دوخ یزیر همانرب ماظن و یسایس راتخاس
 و هداز یحص" .دندوب رادروخرب یشخب و رگن یئزج ،یلماعتریغ ،نییاپ هب الاب زا ،هنابآم میق یاه هاگدید زا هعسوت
 ((UDCs))3یرهش نارمع و هعسوت یاه تکرش لیکشت اب راک هظفاحم تلود ناتسلگنا رد" هک دنراد یم نایب "یدزیا

 هنومن نیاربانب .(1 :9198 ،یدزیا و هداز یحص)"دومن زاغآ تالغتسم و نیمز هعسوت هیاپرب ار ینیرفآزاب یاهتسایس
 یاهتکرش قیرط زا".تفای ققحت اهتکرش نیا قیرط زا ایناتیرب یرهش یاه تسایس رد یداصتقا ینیرفآزاب صخاش
 & Beswick)دندمآ یم رد تکرح هب یزاسون و یزاسهب یاه هژورپ همه یتکارش بوچراچ هک دوب یرهش هعسوت

Tsenkova, 2002: 110). دیدجت حرط اب (مچرپ)9صخاش یاه هژورپ ناونع اب هک تالخادم نیا هدمع شیارگ 
 رد .(3 :9198 ،یدزیاو هداز یحص(دوب نایامرفراک یداصتقا عفانم هدننک نیمأت اتدمع ،دش زاغآ 1فراو یرنک" تخاس
 قیرط زا یداصتقا یهدزاب هب دح زا شیب هجوت و هاگن عون نیا دمایپ ،یرهش هعسوت یاه تسایس رد تالوحت دنور
 ،ییارجا یاهداهن و یملع لفاحم رد رگید هک یهاگدید ،نآ هب خساپ رد هک تشادرب رد ار یتاداقتنا ،تالغتسم هعسوت
 رب زکرمت لامعا و یراذگتسایس زا یرت عماج لکش یوس هب تکرح اب ،دش یم هتخانش 0«یرهش ینیرفآزاب» درکیور
 رد و یتکراشم یاه هاگدید هیاپ رب ،یلحم عماوج یاهتساوخ هب هجوت نینچمه ،رگن لک و هچراپکی یاهلح هار یور
 رد ار یدیلک یشقن موس هرازه هب یدالیم متسیب نرق لاصتا و لاقتنا رد ات تفریم ،هنامز تارییغت اب یهارمه
 زین نآ زا سپ .دیامن افیا اهرهش ینورد یحاون رد یرهش یزاسون و یزاسهب رد هژیو هب یرهش هعسوت یاه تسایس
 و اهدرکیور نیرتمهم .ددرگ یم هبرجت رادیاپ ینیرفآزاب ،یرادیاپ میاداراپ زا رثأتم ریخا یاه ههد رد و راذگ نیا ریسم رد
 :ددرگ یم هئارا (9)لودج رد هنیمز نیا رد اهنآ فادها

 هدوسرف تفاب اب دروخرب و رهش یکیزیف هعسوت یاتسار رد هدش حرطم بتاکم و تایرظن -2لودج
 و اه هیرظن
 بتاکم

 هرود
 ینامز

 هدوسرف تفاب اب هطبار رد یداهنشیپ لوصا و هعسوت یگنوگچ بتکم ناگرزب و نازادرپ هیرظن

 نایارگ گنهرف
6138- 
9118 

 ،نونآ نومیر ،درواهرزنبا ،تیسولیماک
 ناج ،كودول ،هلویو نژوا
 (908-٩18 :0٩98 ،یبیبح)نیکسار

 و ایحا هژیوب یرهش هعسوت رد یمیدق یاهتنس و یلم گنهرف هب هجوت ،هتشذگ خیرات یدوبان زا یریگولج .یگنهرف ثاریم هب هجوت
 یاهزوم یربراک ،هتشذگ کبس هب اهانب لیمکت ،ووم هبوم یزاسزاب ،یمیدق یاهتفاب یهدناماس

 ای نایارگیقرت
 نارادفرط
 بتکم
 ییارگنامرآ

1138-
3018 

 رتلاو ،یول -او هنبزرز ،هینراگینوت
 ،نئوا تریر ،هیزوبروکول ،سویپ ورگ
-81 :0٩98 ،یبیبح) هیروف لراش
118) 

 یلصا و شزرا اب یاهانب زا یدودحم دادعت ظفح ،دیدج حلاصم زا هدافتسا ،یزاس هبترمدنلب ،یتعنص یاهرهش داجیا ،ینامرآ تالیامت هب هجوت
 یزاسزاب :هلخادم عون ،رهش رد دیدج یاهاضف قلخ ،یمیدق

 نایارگ تعیبط
3038-
3018 

 :0٩98 ،یبیبح) تیار دیول کنارف
933-033) 

 ،اهلگنج ،عرازم هلمج زا یعیبط یاههدیدپ اب رهش یگنهامه ،ینیشام و یعونصم یاهطیحم رد ندشن خسم و یعیبط طیحم طیارش هب هجوت
 هریغ و اههناخدور

                                                                                                                                                               
1. Regeneration 
2. Urban Development Corporations 
3. Flagship Projects 
4. Canary Wharf 
5. Urban Regeneration 
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 نایارگ نف
 نایارگناسنا

9338-
3118 
3938-
1018 

 -889 :0٩98 ،یبیبح) رانه نژوا
 ،تئوپ لسرام ،سدگ کیرتاپ (999
-درانوئل ،چنیل نیوک ،دروفمام سیئول
 لهود

 و رهش رد ناسنا هب هجوت ،یگنهرف ثاریم و میدق تفاب هب یهجوت مک و ییاوه یاهلپ و اهشارخنامسآ داجیا ،یرهش لقن و لمح هعسوت
 و یرهش طیحم دوبهب ،یرهش تمرم رد اهنآ ندرکزراب و ناهنپ یاههدولاش زا ماهلا ،یرهش یاهاضف رد ناسنا تکرح هب هجوت اب رهش تمرم
 بتارم هلسلس و کیناگرا تفاب ساسارب تمرم نداد ماجنا ،شیامآ یاهحرط نودب یتمرم یاهحرط ندومن حرطم ،نانکاس یتسیز طیارش
 یاهقطنم و یرهش یزیرهمانرب هب هجوت هصالخ و میدق رهش یدرکلمع

 اهتسیژولوکا
 بتکم)
 (وگاکیش

1138-
1018 

 كراپارزا تربار ،سگرب سنرا
 (630 -680 :1٩98 ،ییوکش)
 (168 -03 :٩٩98 ،غورفا)

 ساسارب یرهش هعسوت ،نتفرگ رظن رد هدنز مسیناگرا کی نوچمه ار رهش دیامن یم هعسوت یناسنا و یعیبط کیژولوکا ماظن ناونع هب رهش
 راتخاس یاراد هک دید ناوتیم ار یلاوتم هقطنم جنپ الومعم هکزکرملادحتم ریاود رد و تسا راوتسا تباقر و اقب عزانت لصا و نیوراد عیرظن
 .دوشیم رهش یناگرزاب و یعامتجا ،یرادا رومازکرمت زکرمC.B.D ناونع اب یزکرم شخب لوا شخب .دنتسه یتوافتم یداصتقا ،یعامتجا

 نایارگدنمزاس
6138- 
6638 

 ،چنیل نیوک دروفمم ،سدگ کیرتاپ
 ریالیه یبمورکربا

 یرنه یرثا و هدنز دوجوم دننامه ار رهش ،هتفای تدحو و مجسنم یاهحرط ،رگیدکیاب یرهش یاهدحاو مجسنم دنویپ ،رهش تیلک هب هجوت
 هب هجوت ،تالحم و اهرهش دنمزاس یاهراتخاس تخانش ،دراد رهش رد یرثوم شقن یرهش هیحان و یگیاسمه دحاو موهفم هک ندید
 رهش یدبلاک - یکیزیف متیر و نراقت ،بسانت یگنهامه

 ییارگدرکراک
6038- 
6638 

 لراک ،نروشتراه ،دلتسیرک رتلاو
 (138 :3098 ،ییوکش) ،رواس
 ( 03 :9098 ،فرشا)

 زور یاهزاین اب اضف یاهدرکراک ندرک بسانتم و ینامز عطقم ره رد یرهش یاهاضف درکراک و شقن هب هجوت

 مسینردم
6038- 
1338 

 ،سویپورگ رتلاو ،رینراگ ینوت
 نیلمورتسا ،هیزوبروکول

 طقف و میدق یاهتفاب و خیرات ،هتشذگ هب یهجوت مک و ندش نردم ،اهاضف رد دیدج یژولونکت کمک هب رنه و یمسجت یاهرنه یریگراکب
 یلبق یاهتنس و اهشزرا و لیصا یاهگنهرف هب هجوت مدع .نتخادرپ تغارف تاقوا و دمآ و تفر ،راک ،تنوکس یارب یرامعم لیاسم هب

 یرهش

 لک بتکم
 نایارگ

 مهوب دیوید 6138

 هعسوت رد ندرک یقلت عطقنیال لک کی تروص هب روعش و هدام رب لمتشم ار یتسه تیمامت ازجا یریگلکش اشنم ناونع هب رشب لک تیمها
 نیاربانب .دنوشیم هتخانش اههدیدپ ریاس اب ماجسنا قیرط زا اههدیدپ ،ندید هچراپکی لک کی تروص هب ار ناهج .دنتسه تیلک لابند هب یرهش
 لک رب مکاح طباور زا تیعبت تسا مکاح لک رب هک تسا یفادها و طباور عبات ازجا

 ییابیز بتکم
 یسانش

8338 
 ،دناربلیو ،كروی ،ثراگه ،لگه
 هتیرولیماک

 یارب ار یداش و ینمیا ،ابیز رظانم داجیا و شیارآ ،رهش ازجا یگنهامه و بسانت ،رهش یکیزیف هعسوت تیفیک و تیمک رد نزاوت و نراقت
-سیدنت و ابیز یاهنامدای و اهانب باختنا ،رهش طیحم تیباذج ابیز یاضف داجیا ،یرهش طیحم تشادهب هب هجوت ،ندرک مهارف رهش رد مدرم
 و یگنیزبس داجیا ،یرهش ناملبم هصالخ یرهش یاهزادنا مشچ و یرصب یاضف رد شمارآ داجیا .دنهدیم ناشن ار رنه هب قشع هک ییاه
 رهش یگتسارآ

 بتکم
 ییارگراتخاس

1٩38 

 رفوتسیرک ،چنیل نیوک ،نکیب دنومدا
 ،یابیش) ،سورتشا یول ،ردناسکلا

 :0098 ،هداز ناطلس) (89 :٩198
833) 

 ندرک دنمماظن ،رهش راتخاس رد تیلکدنیآرف هب هجوت و رهش تخاس رد یرگنلک ،یرهشیاهاضف هب ندیشخب تدحو ،اهاضف طابترا هب هجوت
 مجسنم و یجیردت لکش هب ،لک کی دننامه رهش دشر ،اهاضف

 مسینردم تسپ
6٩38- 
6038 

 سورتشا ،یولدولک ،رگدیاه نیترام
 ،یبیبح)(618-198 :٩٩98 ،ییوکش)
83:9٩98) 

 ،رهش رد یدالوف تاعطق و نوزوم یاهكولب و یاهشیش یاهجرب ،یرهش گنهرف ینوگرگد ،هوبنا دیلوت ،زادنا مشچ ،اضف یرصب را هب هجوت
 ییارگترثک ،یموب یحارط ،ییارگهقطنم ناکم و تیعقوم هب هجوت ،نتفرگ تمدخ هب ار رنه یگنهرف ثاریم رد هدوزفا شزرا هب هجوت

 نایارگدرخ
0٩38- 
0038 

 ،یکمالف) هینراگ ینوت ،یسارودلآ
3098: ٩3) 

 هتشذگ یاهمرف ساسارب دیدج یاهاضف داجیا و لیصا یاههنوگتخانش ،اهرهش زکرم یاهنامتخاس تمرم هب هجوت

 هعسوت هیرظن
 یرهش رادیاپ

6338 

 ،نملس ،ینیرحب نیسح ،دنل تنارب
 :0٩98 ،ینیرحب) رودانمالنود
 (39 :0٩98 ،یفارص)(13

 یطیحم تسیز یتمالس ،هعسوت هکنیا زا نانیمطا ،یعیبط ضراوع و یدنلب و یتسپ طسوت رهش لکش نییعت ،یگنهرف و یعیبط ضراوع ظفح
 رظن زا عونت رثکادح ،عبانم و تیعمج نیب هنیهب لداعت ،تعیبط اب یراگزاس ،یرهش یاهتنس ظفح ،عونتم و هدرشف هعسوت ،دشخب اقترا ار
 زا یریگولج ،اهلسن نیب و هعماج رد یعامتجا تلادع ،تامیمصت رد یرگنهدنیآ یعیبط طیحم رد تلاخد لقادح ،اهتیلاعف و نیمز یربراک
-شخب رد رادیاپ و لاعف ایوپ رهاظم داجیا هصالخ و رهش رد تعیبط زا یرود و یحوریب و یگناگیب یتیوهیب ،یطیحم تسیز یاهیگدولآ
 یرهش یاه

 ٩0-91 :3398 ،یعامش :عبنم

 یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس یاهدرکیور فادها -3لودج

 فده درکیور

 یگنهرف یاهشزرا ندرک هدنز قیرط زا یزاسون و یزاسهب ؛یدام یاهزاین رب یونعم یاهزاین تیحجرا ییارگ گنهرف

 یرزدلوب یزاسرهش جاور ؛دننک یمن ظفح اههارزجار زیچ چیه ،میدق یاهرهش یزاسزابو یزاسون ماگنه ییارگ یقرت

 یعامتجا یتلادع یبزا یشان یاه هنیزگ ییادجو یداصتقاو یعامتجا یاههورگرثارد ،یمیدق تفابدوکر کیژولوکا بتکم

 دنیارف نیارد ماجسناو یگنهامه هب هجوت؛یرهش یزاسونو یزاسهبرد مجسنم تیلک کی نتفرگ رظن رد ییارگدنمزاس

 رهش یدرکراک و یداصتقا هعسوت یاتسار رد دیاب یزاسون و یزاسهب ییارگدرکراک

 اهانب کت هن و اه هعومجم رد ییاضف – یدبلاک یاهراتخاس یزاسون و یزاسهب ؛رهش هب یمتسیس و راو هعومجم شرگن نایارگراتخاس

 یرهش یزاسون و یزاسهب بسانم درکیور اهنت ناونعب یزاسابیز رب دیکأت و یرصب دعب هب هجوت ییاسانشابیز

 دش یم راتساوخار یخیراتریغو هدرم هینبا یزاسهبو یزاسون هک یناتسابراثآزا تسارحرد یطارفا لیامت مسینردم

 تسا هژیوو یلحم شزرا یاراد هچنآ یایحا ،ناکم سح نتخیگنارب ؛دشیدنایم یعامتجا طباور هب رتشیب مسینردم تسپ

 هنایارگ مدرم هلخادم .زبس یاضف یزاسون و یزاسهب رد اهنآ تکراشم و مدرم هب هجوت یتکراشم

 هدوسرف تفاب هعسوت رد لیخد رصانع و ازجا هب (...یطیحم ،یدبلاک ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا)هبناج همه شرگن یمتسیس

 نآ یاهنامتخاسرد ندمآردزور هب قیرطزا هکلب ،هتشذگزادیلقتاب هن هتبلا ،گنهرفو خیرات یایحا هب هجوت اهکیسالکوئن

 338-338 :9398 ،دمحاروپ و یعامش :عبنم
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 :دومن هئارا لکش نیدب ار قیقحت یلیلحت لدم ناوتیم هدش هئارا یرظن بوچراچ ساسا رب

 
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  قیقحت یلیلحت لدمرادومن-3لکش

 قیقحت هنیشیپ
 و یعیبط عبانم ناونع هب یصوصخ شخب ،فیعض یاهروشک رد یراذگ هیامرس ناونع اب یا هلاقم رد(1863)اداسیب
 یراذگ هیامرس دریگ یم هجیتن ،دشاب  یم اقیرفآ هراق یاهروشک لماش هک هدرتسگ هعلاطم کی رد اقیرفآ رد یراگزاسان

 یداصتقا دشر و هتشاد رارق یسارکوروبو یدنورهش یدازآ هجرد ،تیکلام بلس کسیر ریثأت تحت تدش هب یصوصخ
 هک دنک یم ناشن رطاخ نینچمه یو .تسا تدمدنلب رد اهدادرارق هب یدنبیاپ مدع و ،تیکلام بلس کسیر زا رثأتم زین

 درکلمع رد یساسا شقن ،تلود طسوت اهدادرارق هب ییانتعا یبو یرالاس ناوید یگنوگچ ،یلخاد یاه گنج زورب رطخ
 .دنراد یداصتقا دشر و یراذگ هیامرس

 شخب تکراشم و دادرارق عون باختنا هدننک نییعت لماوع ناونع تحت یا هلاقم رد(6863)شناراکمه و تالابلآ

 زا هدافتسا اب ،اهنآ بیاعم و ایازم و یتکراشم یاهدادرارق عاونا حیرشت زا دعب اکیرمآ یتخاسریز یاه هژورپ رد یصوصخ
 جیاتن نیا هب ،تیبورپ و تیجال یوگلا ،هتسسگ یاه لدم یجنس داصتقا رب هیکت اب و6863-0138 یاه لاس یاه هداد
 اب اه لود نینچمه ،دنهد یم خر ،یتایلمع لقتسم یاه ه ژورپ رد یصوصخ شخب گرزب یاه تکراشم هک دندیسر
 زا ،تلود یاهدمآرد و دایز تایلام راب و دنراد یصوصخ یراذگ هیامرس بذج هب یرتشیب تبغر ،دایز یهدب راشف
 .دهاک یم یصوصخ تکراشم بذج زا ،تایلام قیرط
 هب اه تخاسریز رد یصوصخ -یمومع تکراشم هدننک نییعت لماوع ناونع اب یا هلاقم رد (1663)شناراکمه و یماماه
 تکراشم رب رثؤم لماوع ،اکیرما روشک یاه هداد و تیبورپ و تیجال ییاهوگلا ،ییولبات یاه هداد یجنسداصتقا هلیسو
 یاه هژورپ رد تکراشم نازیم ًاالوا هک دندیسر هجیتن نیا هب و دندرک یسررب ،عیانص حطس و لک رد ار یصوصخ شخب
 .تسا عیانص هیقب زا رتمک ،بآ نیمأت شخب رد و دشاب  یم رتشیب ،دنرترب یژولونکت هک تاطابترا و لقن و لمح شخب

 بازحا ددعت ،)ارگ تسار حانج(تلود یدنب حانج ،نالک داصتقا یاه صخاش تابث ،رازاب هزادنا دننام ؛ییاهریغتم ًاایناث
 ریثأت و یگتسبمه ،یصوصخ و یمومع شخب ود یلبق یاه هبرجت ،تلود یراج هجدوب یرسک ،یراذگ نوناق سلجم رد
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 یسارکوروب دننام یلماوع و دنراد یتخاس ریز یاه هژورپ هیامرس نیمأت رد ،یصوصخ شخب تکراشم نازیم یور یتبثم
 .دنهاک یم تکراشم نیا نازیم زا ،لیخد یاهداهن داسف و

 یاه تفاب یزاسون رد یصوصخ-یمومع یاهشخب تکارش ناونع اب دوخ هلاقم رد (1398)شناراکمه و یدمحم
 شش دودح یزاسون ثعاب 3 هقطنم رد یصوصخ یمومع تکارش هک دیسر هجیتن نیا هب یرادرهش 3هقطنم هدوسرف
 ینوناق یاهتخاسریز دوجو تروص رد هک داد ناشن شهوژپ نیا یاه هتفای نینچمه .تسا هدش ینوکسم دحاو رازه
 ندوب یفاک ،یرهش یاه تفاب یزاسون نالک فادها اب یزاسرهش طباوض قابطنا ،یصوصخ-یمومع تکارش یارب
 نینچمه و تکارش رب هطوبرم یاهداهن تراظن شیازفا ،نیکلام تکراشم و یراکمه ،یقیوشت یاه هتسب و تالیهست
 راودیما رادیاپ تروص هب یزاسون و تکارش نیا تیقفوم هب ناوت یم ،هقطنم یموب و صصختم ناراذگ هیامرس زا هدافتسا
 .دوب

 رد یزاس یصوصخ یاه شور و تاریثأت ،تالکشم یسررب ناونع اب دوخ قیقحت رد (8398)یرهظم و ینامحر

 یاهشور و عناوم و تالکشم یدنب هبتر هب ،یشیامیپ و یپورتنآ شور زا ،دهشم یرادرهش یرهش تامدخ تنواعم
 داقعنا رد یسارکوروب دوجو ار ناراکنامیپ هاگدید زا یزاس یصوصخ عناوم نیرتمهم اهنآ .دنتخادرپ یزاس یصوصخ
 هاگدید زا نینچمه .دنناد یم اهدادرارق غلبم ندوب نییاپ و یراذگ هیامرس رد نانیمطا مدع ،قوقح تخادرپ و اهدادرارق
 و تراهم مدع و یتشادهب لئاسم تیاعر مدع ،یصوصخ شخب یوس زا تیفیک هب هجوت مدع ،یرادرهش نیلوئسم
 ،یزاس یصوصخ یاه شور نیرتهب ،اهنآ نینچمه .دنشابیم یزاس یصوصخ عناوم نیرتمهم زا ،ناراکنامیپ صصخت
 .دنا هدرک یفرعم ،هدش تیریدم تباقر و یراکنامیپ دادرارق ،یصوصخ-یمومع تکراشم

 یاتسار رد یرهش هدوسرف یاه تفاب ییاضف – یعامتجا لیلحت تحت یا هلاقم رد ؛ (6398) شناراکمه و یداجس
 یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا تیعضو نیب یگتسبمه ؛(نارهت ٩8 هقطنم)رتشیب یگدوسرف زا یریگشیپ و ءایحا

 دربهار و تابثا ار نارهت٩8 هقطنم تفاب یگدوسرف و (هریغ و یراکیب ،یداصتقا رقف ،داوس نییاپ حطس)نینکاس
 عفر هب نادرگدوخ تروص هب یلحم تاعامتجا و اه هورگ ،نآ رد هک دننک یم داهنشیپ ،یزاسهب یارب ار یزاسدنمناوت
 یاهزاین هدنروآرب ،نینکاس ،یتلود ییاشگرتسب و تیامح اب ،تیاهن رد ات دنزادرپ یم شیوخ یگدنز یاضف تالکشم

 .دنشاب ناشدوخ
 یاه تفاب یزاسون و یزاسهب یاهدنیآرف یاقترا یاهراکو زاس یسررب ناونع تحت یا هلاقم رد (٩198)یناتسدرا
 زا فده.(نارهت یرادرهش38 هقطنم رد عقاو سوریس هلحم)هعسوت قح لاقتنا درکیور زا هدافتسا اب یرهش هدوسرف
 نیمات ،یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون دنیآرف رد هدافتسا تهج یدربراک -یرظن لدم کی هب یبایتسد هلاقم نیا
 ای و درادن دوجو اهنآ نیمات و دیلوت یارب شیارگ رازاب یاضاقت و هضرع متسیس رد هک یطیارش رد ییاضف تلادع
 تامدخ نیمات ،یعیبط و یخیرات قطانم تظافح دننام یرهش شزرا دجاو یحاون ظفح ددصرد یرهش تیریدم
  .تسا هدوب تاطابترا هکبش ثادحا ،یمومع

 هنومن)دابآ مرخ رهش میدق تفاب یدبلاک و یداصتقا یعامتجا لیلحت ناونع تحت دوخ قیقحت رد ؛(0198) یمرکاش
 یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هوقلاب یاه تیفرظ زا یریگ هرهب :تسا هدیسر جیاتن نیا هب؛(رازاب تشپ هلحم ،یدروم
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 رد مدرم هدرتسگ تکراشم رب دیکأت و تفاب یهدناماس و یدرکلمع رییغت ،هدوسرف یاه تفاب یایحا اب یزکرم شخب
 .تسا هداد رارق رظندم ار تفاب رد یناکم قلعت سح داجیا اب یرهش هچراپکی تیریدم بوچراچ
 رازاب ءایحا ییوج هراچ ،یرهش هدوسرف تفاب ییاضف لیلحت ناونع تحت دوخ قیقحت رد ؛(0198) لصا یداجس
 داجیا و رظن دروم تفاب هب یتلود و یصوصخ یاه یراذگ هیامرس بذج یارب شالت و دیکأت ،هاشنامرک رهش هناخپوت
 .تسا هداد رارق رظندم ار تفاب رد یراذگ هیامرس یارب نانکاس رد هزیگنا و هقالع داجیا یارب بسانم یاه یسرتسد

  قیقحت شور

 لماش قیقحت یرامآ هعماج .تسا یشیامیپ-یلیلحت ،شور ثیح زا و .تسا یدربراک ،فده رظن زا رضاح هلاقم
 هعماج ناونع هب رفن 103138 هک تفگ دیاب ،38 هقطنم لک تیعمج هب هجوت اب .دنتسه نارهت رهش 38 هقطنم نینکاس
 هنومن زا یشخب ،همانشسرپ عیزوت و هبحاصم تهج یرامآ هعماج دادعت ندوب دایز هب هجوت اب .دنشاب  یم قیقحت یرامآ
 60 ،ناگروم یریگ هنومن شور زا هدافتسا اب هنیمز نیا رد .تسا هدش باختنا همانشسرپ عیزوت و هبحاصم تهج یرامآ
 سایقم زا اه هداد یدنب هبتر یارب .تسا هدش باختنا همانشسرپ عیزوت و هبحاصم تهج یرامآ هنومن ناونع هب رفن
 اب طبترم نارظن بحاص و ناسانشراک تارظن زا ،همانشسرپ یئاور نازیم نییعت یارب هلاقم نیا رد .دش هدافتسا یا هبتر
 ییایاپ نومزآ یارب خابنورگ یافلآ شور زا و.دش هتفرگ هرهب یزاسرهش و یرهش یزیر همانرب و هدوسرف تفاب حرط
 یطابنتسا یاه نومزآ زا یفیصوترامآ رب هوالع شهوژپ نیا رد.دمآ تسدب 391/6بیرض هک دش هدافتسا همانشسرپ
 یوگلا ققحترب رثوم لماوع ییاسانش رد .دش هدافتسا اه هداد لیلحتو هیزجت یارب زین ( SWOT_AHP یدیربیه لدم(
 یا هناخباتک تاعلاطم زا نارهت یرادرهش38هقطنم یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرف رد یصوصخ یمومع تکراشم
 رثوم یلخاد لماوع میظنت و نییعت زینو ینادیم و یدانسا یاه هتفایو اه هداد لیلحتو هیزجت تهج .دش هدافتسا ینادیم و
 و لاوس 39 یاراد )توق و فعض طاقن(نارهت هدوسرف تفاب یهدناماس رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحترب
 یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرف رد یصوصخ -یمومع تکراشم یوگلا ققحت رب رثوم یجراخ لماوع نینچمه
 کینکت زا یضتقم یاهدربهار هئارا هجیتن رد و لاوس 19 یاراد (اهدیدهت و اهتصرف( نارهت یرادرهش 38 هقطنم

SWOTزین واه هتفای یزاس یمک و هدش نییعت لماوع نزو و تیمها نازیم نییعت یارب دعب هلحرمردو دش هدافتسا 
  .دش هتفرگ راکب ( (AHPبتارم هلسلس دنیآرف و SWOT یاه کینکتزا بیترت هب ،هدش نییعت لماوع یدنب تیولوا
 قیقحت یاه هتفای
 یهدناماس رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت و یشخبرثا یارب نارهت یرادرهش 38 هقطنم ،اتسار نیا رد
 نیودت و یرهش یاه شلاچ و اهدیدهت ،اه تصرف ،اه فعض ،اه توق یبایزرا و یسانشزاب هب زاین ،یرهش هدوسرف تفاب
-یمومع تکراشم یوگلا یژتارتسا نیودت و فیرعتزاب مزلتسم ادتبا ،مهم نیا .دراد وگلا نیا دنیارف یژتارتسا

 یدربهار لیلحت شور زا هدافتسا اب ،شهوژپ نیا رد ورنیا زا .دشاب  یم هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرف رد یصوصخ
SWOT  یمومع تکراشم یوگلا ققحت یژتارتسا ،یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام و یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام و 

 یبایزرا و لیلحت ،یرظن عامجا اب و کیژتارتسا یزیر همانرب هیاپ رب ،یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس رد یصوصخ -
 تکراشم یوگلا رب راذگریثات یمتسیس نورب و یمتسیس نورد لماوع تسخن ،یمتسیس درکیور اب ،رذگهر نیا زا .دش
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 یا هناخباتک شور زا روظنم نیدب .دهد یم رارق ییاسانش دروم ار هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرف رد یصوصخ-یمومع
 و ناگربخ یجنس رظن رد .دومن هدافتسا AHP، SWOT شور دننام یفیک و یمک یاه کینکت و اه شور زین و ینادیم و
 یتاریثات نازیم رگنایب ددع نیا هک دش هداد جنپ ات کی هبتر ،لماوع زا کیره هب .دش هدافتسا ترکیل فیط زا نیصصختم
 و ینورد لماوع نییعت زا سپ.دراد هقطنم تفاب یزاسون و یزاسهب تیریدم تیقفومرد لماوع زا کیره هک تسا
 تازایتما (AHP) یبتارم هلسلس لدم هب طوبرم تابساحم ماجنا و سیوچ ترپسکا رازفا مرن رد اه هداد دورو و ینوریب
 دنیآرف رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت و هدوسرف تفاب ینونک طیارش رد لماع ره ریثات هب هجوت اب ینزو
 -یمومع تکراشم یوگلا ،یتآ یهدناماس رد لماع ره ریثات یانبم رب ،یا هبتر تازایتما زین و هدوسرف تفاب یهدناماس
 عون ییاهن تازایتما هبساحم اب .دیدرگ نییعت هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسون و یزاسهب یهدناماس رد یصوصخ
 عون زا هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرف رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت و نیودت تهج بلاغ یژتارتسا
 .دیدرگ صخشم و نییعت یمجاهت
 21 هقطنم یرهش هدوسرف تفاب یهدناماسرد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا یشخبرثا یدربهار شرگن-1

 نارهت
 دوخ ینورد طیارش میقتسم ریثات یکی تشاد تیانع هفلوم ود هب ناوت یم هدیدپ ره رب رثوم لماوع یسررب رد
 هدوسرف تفاب یهدناماس رب ینوریب طیحم و طیارش میقتسم ریغ ریثات یرگید و هقطنم یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس
 تفاب یهدناماس و یصوصخ- یمومع تکراشم یوگلا فلتخم یاهراتخاس و لماوع ینورد طیارش لیلحت .یرهش
 دوخ تیهام و تیعضو اب طابترا رد یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس توق و فعض طاقن ییاسانش هب یرهش هدوسرف
- یمومع تکراشم یوگلا فلتخم یاهراتخاس و لماوع یطیحم ای ینوریب طیارش لیلحت و دماجنا یم هدیدپ

 ییاهدیدهت و اهتصرف ییاسانش هب نارهت یرادرهش38هقطنم هب طوبرم یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس رب یصوصخ
 مه رانک رد لیلحت ود نیا ماجنارس و تسا هقطنم یزاسون و یزاسهب تیریدم لرتنک زا جراخ ًاالومعم هک دماجنا یم
 .دنروآ یم تسدب نآ زا ار اهباختنا نیرتدنمدوس هک دماجنا یم تاوس یلیلحت سیرتام اب

 یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا رب رثوم یاهدربهار هب طوبرم ینوریب طیحم و ینورد طیحم یبایزرا-2

 :یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس رب دیکات اب نارهت یرادرهش 21هقطنم

 دیکات اب نارهت یرادرهش 38هقطنم یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا یهدناماس رب راذگ ریثات ینوریب و ینورد لماوع
 یبایزرا سیرتام زا هدافتسا اب ماگ جنپ یط فلتخم یاهراتخاس و طیارش هب هجوت اب یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس رب
 :دریگ یم رارق یبایزرا دروم ینوریب طیحم و ینورد طیحم
 (1لودج) نارهت رهش 38هقطنم یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت رب راذگریثات ینوریب و ینورد لماوع نییعت (لوا ماگ

 .ینوریب لماوع و ینورد لماوع تیمها نازیم نییعت (مود ماگ

 .ینوریب لماوع و ینورد لماوع هبتر نییعت (موس ماگ

 .ینوریب لماوع و ینورد لماوع ییاهن هرمن نییعت (مراهچ ماگ

 .ینوریب لماوع و ینورد لماوع یبایزرا (مجنپ ماگ
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 یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ریثات هب طوبرم SOWT سیرتام -4لودج
 ینوریب لماوع ینورد لماوع

 (T)اه دیدهت (o)اه تصرف (w)فعض طاقن (s)توق طاقن

 دنیآرف رد یصوصخ شخب هاگیاج ندش هنیداهن
 و یرادهگن و ظفح ،یراذگ هیامرس ،تخاس
 یرادرهش یاه هژورپ زا یرادرب هرهب

 یور رب زکرمت نازیم و رظن تدحو ندوب نییاپ
 PPP لمکم و عیسو فادها

 حطس رد رادیاپ و فافش ینوناق تابوصم دوجو
 ترورض یارب یفاک تابوصم و نیناوق دوجو)روشک
 (pppیوگلا هب درکیور

 یرادرهش یگنهامه تهج عناوم دوجو
 یارب راذگرثا یتلود یاه نامزاس ریاس اب
 PPP فادها ققحت

 یعضوم و یعوضوم یاهحرط تسرهف ندوب صخشم
 دقع ءارجا روظنم هب تختیاپ میرح و رهش هدودحم
 PPP بلاق رد دادرارق

 کیکفت و قیقدت ،فیرعت رد یتاماهبا دوجو
 یصوصخ اب یمومع شخب یاه تیلوئسم قیقد
 PPP یاهدادرارق رد

 یارب روشک یتراظن یاهداهن یدنمناوت ندوب الاب
 یدنمناوت) PPP یاهحرط ریسم رد فارحنا زا یریگولج
 (یتراظن

 تارثا و یسایس تامیصت تاناسون
 دوجو )PPP تفرشیپ رب نآ بولطمان
 (ریذپان ینیب شیپ یاهدنیارف

 یبایزرا یارب یرادرهش رد صخشم یاه شور دوجو
 اه کسیر لیلحت و

 و نالوئسم یصخش یاهراک روتسد دوجو
 اه نآ لامعا رب رارصا

 ترورض رب روشک نالک تیریدم رظن قافتا و تخانش
 یمدرم یاهداهن و یصوصخ شخب تیفرظ زا هدافتسا
 (یتیریدم یدنمناوت)

 دقع رد هنالداعان یاهدنیارف دوجو
 یناسر زور هب رد عناوم دوجو و اهدادرارق
 تامدخ و اهالاک یاهب

 متسیسرد یتسیاب هک یتامدخ و اه هژورپ یدنب تیولوا
PPP دنسرب ماجنا هب 

 نیفرط طسوت تلادع نیزاوم تیاعر رد فعض
 PPP دنیآرف رد

 اهدادارق میظنت یارب بسانم ینوناق یاه بوچراچ دوجو
 رد فالتخا لح یاهدنور ندوب ینالوط
 شلاچ دوجو نینچمه و) ییاضق مکاحم
 (نیبامیف تافالتخا عفر رد

 ،یزیر حرط) یفیاظو هچ هکنیا ندوب کیکفت و فیرعت
 یلام نیمات ،یناسر تامدخ ،یرادهگن وریمعت ،تخاس
 .دش دهاوخ هدرپس یصوصخ شخب هب (...و

 یارب یرادرهش رد یراکو زاس دوبن
 PPP هنیمز رد فلتخم یاه شخب یزاس تیفرظ

 الاک یاهب یناسر زور هب رد اه هیور و اهدرادناتسا دوجو
 تامدخ و

 رد یصوصخ شخب روضح ندشن هنیداهن
 یارجا و یرادرب هرهب ،تیریدم ماظن
 یرهش هعسوت گرزب یاه هژورپ

 رد بوصم و صخشم یاه هیور و  همانرب دوجو
 رادیاپ یلام عبانم نیمات تهج یرادرهش

 یارب تارکاذم و اه هصقانم دنیارف ندش ینالوط
 دادرارق دقع و راکنامیپ باختنا

 ،یروآ نف ،یداصتقاریغتم طیارش عقوم هب كرد ناکما
 PPP دنیآرف رب راذگ رثا یتیریدم و یلام

 یراودا یاهراشف و دیدش تاناسون
 و یصوصخ یاه شخب هب یداصتقا

 PPP دنیآرف رد لاعف یاه تکرش

 یعضوم و یعوضوم یاهحرط تسرهف ندوب صخشم
 دقع ءارجا روظنم هب تختیاپ میرح و رهش هدودحم
 PPP بلاق رد دادرارق

 یارب سایقم کچوک یاه هژورپ نییاپ تیباذج
 یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس

 یریگراکب هنیمز رد ناتسا و روشک رد الاب هبرجت دوجو
 PPP متسیس بوچراچ رد یصوصخ شخب

 ،یسایس یاه کسیر ندوب الاب و ددعت
 یتایلمع و یطیحم تسیز ،یلام ،یداصتقا
 PPP تیقفوم رب راذگرثا

 زا ماو ذخا طیارش زا یرادرهش متسیس بسانم تخانش
 یارجا روظنم هب یناهج یاهکناب و تاسسوم
 یرهش یاه هژورپ

 یمامت ییاسانش رد تیدودحم دوجو
 PPP دنیارف یاه کسیر

 یلام نیمات هب یکناب تاسسوم و هیامرس رازاب یگدامآ
 PPP یاه هژورپ

 یاه هژورپ زا یتلود شخب كدنا تیامح
PPP اه یرادرهش عفن هب 

 بذج و ییاسانش یارب لقتسم نامزاس کی دوجو
 یاه هژورپ یارجا رد یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس
 یرهش هعسوت

 رد pppیوگلا هب تبسن تخانش ندوب نییاپ
 هب نیرید تداع -نارهت یرادرهش هعومجم
 اه هژورپ یارجا و یلام نیمات یتنس متسیس

 اه هژورپ هدیاف -هنیزه  لیلحت یاه لدم و اه هیور دوجو
 یلام عبانم هب نتفای تسد رد تیدودحم
 ،هنارای ،كرتشم یلام نیمات) یمومع شخب
 (تازیهجت ،یتلود رابتعا

 یتسیاب هک یتامدخ و اه هژورپ یدنب تیولوا مدع ناراذگ هیامرس بلج یارب ماهس هنیزه ندوب نییاپ
 دنسرب ماجنا هب PPP متسیسرد

 یاه کسیر حطس هب تبسن هیامرس هدزاب ندوب الاب
 اه هژورپ رد هدش ینیب شیپ

 ندوب الاب و ماو هب یبایتسد یرادا عناوم
 یکناب یاه ماو هرهب خرن

 یاه هنیزه و یا هیامرس یاه هنیزه یبسن ندوب نییاپ
 (PPP)یاه هژورپ یتایلمع

 و تیوقت و بذج ،تخانش یاه هنیمز فعض
 تامدخ نیمات رد یصوصخ شخب یرادهگن

 یرهش

 قاروا و هضرق قاروا شورف ندوب ینوناقو تیعورشم
 PPP یاه هژورپ یلام نیمات یارب ماهس

 تنامض رد ددعتم تالکشم دوجو
 یتفایرد یاه ماو

 یاهدربهار عاونا زا هدافتسا یارب یرادرهش تیفرظ
 هنیزه ندنادرگزاب

 شخب درکلمع یبایزرا ندوب دمآراکان و ینالوط
 هعماج هب تامدخ هئارا لابق رد یصوصخ

 رد هدننک تکراشم یللملا نیب یاهداهن و تاسسوم دوجو
 PPP یاه هژورپ یلام عبانم نیمات

 یرهش و یلم داصتقا یاهدنور رد ماهبا
 هیامرس تشگزاب ندوب ینالوطو

 یوس زا یهیبنت و یقیوشت یاهراکو زاس دوجو
 PPP فادها دربشیپ روظنم هب یرادرهش

 رد یرادرهش متسیس تیقفوم نازیم ندوب نییاپ
 یلام یاه تیفرظ زا هدافتسا و ماو ذخا
 یناهج یاه کناب و تاسسوم

 یاهدنیارف رب تراظن یارب صخشم یاهراکوزاس دوجو
PPP 

 یراذگ هیامرس زا لصاح دوس ندوب نییاپ
 و تخاس اب سایق رد PPP یاه هژورپ رد
 نکسم زاس

 هدش بذج هیامرس دشر خرن ندوب الاب
 یاهدادرارق رد میجح یاه تسویپ دوجو
 یتکراشم

 روضح و تامدخ ذخا یارب هعماج یمومع شیارگ
 یرهش فلتخم یاه هصرع رد یصوصخ شخب

 قفاوت عبانم و یلام نیمات هب كدنا نانیمطا
 PPP دادرارق و همان مهافت نتم رد هدش
 یلام تاسسوم و اهداهن فرط زا

 هئارا هب یصوصخ شخب دادرارق فرط ندوب مزلم
 درکلمع هژیو یاهرگامن شرازگ

 یمامت یاه هزیگنا و عفانم ظاحل ناکما مدع
 PPP عوضوم رد ناعفن یذ

 ناریدم یدنمناوت هب تبسن یصوصخ شخب نانیمطا
 یرهش متسیس

 یلام و ینف ناوت نازیم زا كدنا تخانش
 یاهداهن و یصوصخ یاه شخب یمامت
 طبریذ

 یرادرهش فلتخم یاه شخب لماعت و یگنهامه دوجو
 ppp عوضوم هنیمز رد

 رد هژیوب عبانم نیمات دنور ندوب ینالوط
 یلام یاه تخادرپ

 و یراذگ هیامرس یاه هنیمز دشر خرن یبسن ندوب الاب
 یرهش یاه هژورپ و حرطرد یصوصخ شخب روضح

 ،اه شخب ،اهداهن یریذپ بیسآ
 یصوصخ شخب ناریدم و ناراذگ هیامرس
 یداصتقا و یسایس تارییغت لباقم رد

 
----------- 

 
---------- 

 
--------- 

 و ماو ذخا رد ناوارف یاه شلاچ دوجو
 و تاسسوم یلام یاه کمک زا هدافتسا
 یناهج یاه کناب

 
---------- 

 
----------- 

  
 ---------- 

 یداصتقا تیلاعف همانرب کی دوبن
 فادها و تیریدم هوحن هک کیژتارتسا

PPP نآ بوچراچ رد  

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ینورد طیحم یبایزرا-فلا
 لماوع ییاهن یاه هرمن عومجم ،یدانسا و ینادیم تاعلاطم زا هدش جتنم یجورخ و هدش ماجنا تابساحم ساسا رب
 ینعم نیا هب هرمن نیا .تسا ینورد لماوع یبایزرا سیرتام رد هقطنم نآ یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس یارب ینورد
 تکراشم یوگلا یهدناماسرد لیخد فلتخم طیارش هب هجوت اب نارهت یرادرهش 38 هقطنم هب طوبرم یهدناماس هک تسا
 فعض بجوم هک یلماوع زا ای و دیامن یرادرب هرهب ،دننک یم داجیا توق هک یلماوع زا دناوت یم یصوصخ-یمومع
 .(0لودج(دیامن یرود ،دندرگیم

 یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت یدربهار یزیر همانرب رب مکاح ینورد لماوع یبایزرا سیرتام -5 لودج

 رهش هدوسرف تفاب یهدناماس رب دیکات اب نارهت یرادرهش21 هقطنم
 ییاهن زایتما هبتر لماع نزو یلخاد لماوع

 ٩306 1 10606 یرادرهش یاه هژورپ زا یرادرب هرهب و یرادهگن و ظفح ،یراذگ هیامرس ،تخاس دنیآرف رد یصوصخ شخب هاگیاج ندش هنیداهن

 PPP 9606 1 3806 بلاق رد دادرارق دقع ءارجا روظنم هب تختیاپ میرح و رهش هدودحم یعضوم و یعوضوم یاهحرط تسرهف ندوب صخشم
 0306 1 00606 اه کسیر لیلحت و یبایزرا یارب یرادرهش رد صخشم یاه شور دوجو

 3806 0 39606 دنسرب ماجنا هب PPP متسیسرد یتسیاب هک یتامدخ و اه هژورپ یدنب تیولوا

 1606 0 08606 .دش دهاوخ هدرپس یصوصخ شخب هب (...و یلام نیمات ،یناسر تامدخ ،یرادهگن وریمعت ،تخاس ،یزیر حرط) یفیاظو هچ هکنیا ندوب کیکفت و فیرعت

 0306 0 80606 رادیاپ یلام عبانم نیمات تهج یرادرهش رد بوصم و صخشم یاه هیور و  همانرب دوجو

 PPP 00606 1 0306 بلاق رد دادرارق دقع ءارجا روظنم هب تختیاپ میرح و رهش هدودحم یعضوم و یعوضوم یاهحرط تسرهف ندوب صخشم

 3906 1 1606 یرهش یاه هژورپ یارجا روظنم هب یناهج یاهکناب و تاسسوم زا ماو ذخا طیارش زا یرادرهش متسیس بسانم تخانش

 1606 1 36606 یرهش هعسوت یاه هژورپ یارجا رد یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس بذج و ییاسانش یارب لقتسم نامزاس کی دوجو

 0606 1 98606 ناراذگ هیامرس بلج یارب ماهس هنیزه ندوب نییاپ

 PPP 9606 0 0806 یاه هژورپ یتایلمع یاه هنیزه و یا هیامرس یاه هنیزه یبسن ندوب نییاپ
 1606 0 16606 هنیزه ندنادرگزاب یاهدربهار عاونا زا هدافتسا یارب یرادرهش تیفرظ

 PPP 8606 0 0606 فادها دربشیپ روظنم هب یرادرهش یوس زا یهیبنت و یقیوشت یاهراکو زاس دوجو

 6106 0 3٩606 هدش بذج هیامرس دشر خرن ندوب الاب

 3306 0 10606 درکلمع هژیو یاهرگامن شرازگ هئارا هب یصوصخ شخب دادرارق فرط ندوب مزلم

 ppp 11606 1 0906 عوضوم هنیمز رد یرادرهش فلتخم یاه شخب لماعت و یگنهامه دوجو

 PPP 16606 3 3606 لمکم و عیسو فادها یور رب زکرمت نازیم و رظن تدحو ندوب نییاپ

 PPP 08606 3 9606 یاهدادرارق رد یصوصخ اب یمومع شخب یاه تیلوئسم قیقد کیکفت و قیقدت ،فیرعت رد یتاماهبا دوجو

 0606 3 ٩3606 اه نآ لامعا رب رارصا و نالوئسم یصخش یاهراک روتسد دوجو

 PPP 30606 308 9806 دنیآرف رد نیفرط طسوت تلادع نیزاوم تیاعر رد فعض
 PPP 33606 3 1606 هنیمز رد فلتخم یاه شخب یزاس تیفرظ یارب یرادرهش رد یراکو زاس دوبن

 9606 3 ٩8606 دادرارق دقع و راکنامیپ باختنا یارب تارکاذم و اه هصقانم دنیارف ندش ینالوط

 ٩606 3 99606 یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس یارب سایقم کچوک یاه هژورپ نییاپ تیباذج

 PPP 39606 108 0606 دنیارف یاه کسیر یمامت ییاسانش رد تیدودحم دوجو

 8606 3 ٩6606 اه هژورپ یارجا و یلام نیمات یتنس متسیس هب نیرید تداع -نارهت یرادرهش هعومجم رد pppیوگلا هب تبسن تخانش ندوب نییاپ

 3606 3 36606 دنسرب ماجنا هب PPP متسیسرد یتسیاب هک یتامدخ و اه هژورپ یدنب تیولوا مدع

 8606 3 ٩6606 یرهش تامدخ نیمات رد یصوصخ شخب یرادهگن و تیوقت و بذج ،تخانش یاه هنیمز فعض

 8606 3 ٩6606 هعماج هب تامدخ هئارا لابق رد یصوصخ شخب درکلمع یبایزرا ندوب دمآراکان و ینالوط

 9606 3 98606 یناهج یاه کناب و تاسسوم یلام یاه تیفرظ زا هدافتسا و ماو ذخا رد یرادرهش متسیس تیقفوم نازیم ندوب نییاپ
 3606 3 16606 یتکراشم یاهدادرارق رد میجح یاه تسویپ دوجو

 PPP 06606 3 8606 عوضوم رد ناعفن یذ یمامت یاه هزیگنا و عفانم ظاحل ناکما مدع

 3606 3 8606 یلام یاه تخادرپ رد هژیوب عبانم نیمات دنور ندوب ینالوط

 6009 ٩0968 8 عومجم
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 عومجم )نارهت یرادرهش 38 هقطنم هدوسرف تفاب یهدناماس هب طوبرم ینورد لماوع یبایزرا سیرتام زا ییاهن جاتنتسا
 هدوسرف تفاب یزاسون ،یزاسهب هب طوبرم هنیهب و بولطم یهدناماس یور ارف توق طاقن هک تسا نآ 3,60) ییاهن هرمن
 یصوصخ -یمومع تکراشم یوگلا رب راذگریثات یاهدربهار هجیتن رد و هدوب نآ نوماریپ یاه فعض زا رتشیب38 هقطنم



 797 ...یوگلا ققحت رب طبترم لماوع یبایزرا

 عاونا زا ناوتب هک دوش نیودت یا هنوگ هب دیاب یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس رب دیکات اب نارهت یرادرهش 38 هقطنم رد
 ،یزاسهب یهدناماس هب لوصح روظنم هب یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت تهج یمتسیس نورد یاهتوق
 .دومن هدافتسا نسحا وحن هب ،روکذم هقطنم هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسون

 ینوریب طیحم یبایزرا-ب

 هدنیآ و لاح طیارش رد لماوعزا کی ره ریثات صوصخ رد نیصصختم و ناگربخ رظن و لصاح یاه هداد رب تیانع اب
 تفاب یهدناماس ینوریب راتخاس و طیحم یبایزرا هب هتفرگ تروص تابساحم زین ،هقطنم هدوسرف تفاب یهدناماس
 تفاب یهدناماس دنیآرف دیکات اب نارهت یرادرهش 38هقطنم رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت و هدوسرف
 (0لودج).ددرگیم ینوریب لماوع سیرتام لیکشت هب مادقا هلحرم نیا رد ،رذگهر نیا زا .میزادرپ یم یرهش هدوسرف

 21 هقطنم رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت رب مکاح ینوریب لماوع یبایزرا سیرتام -3 لودج

  یرهش هدوسرف یهدناماس رب دیکات اب نارهت یرادرهش
 ییاهن زایتما هبتر لماع نزو یجراخ لماوع

 03606 0 9806 (pppیوگلا هب درکیور ترورض یارب یفاک تابوصم و نیناوق دوجو)روشک حطس رد رادیاپ و فافش ینوناق تابوصم دوجو

 0806 0 39606 (یتراظن یدنمناوت) PPP یاهحرط ریسم رد فارحنا زا یریگولج یارب روشک یتراظن یاهداهن یدنمناوت ندوب الاب

 3806 1 89606 (یتیریدم یدنمناوت) یمدرم یاهداهن و یصوصخ شخب تیفرظ زا هدافتسا ترورض رب روشک نالک تیریدم رظن قافتا و تخانش

 9٩06 0 01806 اهدادارق میظنت یارب بسانم ینوناق یاه بوچراچ دوجو

 1006 1 01806 تامدخ و الاک یاهب یناسر زور هب رد اه هیور و اهدرادناتسا دوجو

 PPP 31606 1 9906 دنیآرف رب راذگ رثا یتیریدم و یلام ،یروآ نف ،یداصتقاریغتم طیارش عقوم هب كرد ناکما

 ٩306 PPP 10606 1 متسیس بوچراچ رد یصوصخ شخب یریگراکب هنیمز رد ناتسا و روشک رد الاب هبرجت دوجو

 PPP 00606 1 3306 یاه هژورپ یلام نیمات هب یکناب تاسسوم و هیامرس رازاب یگدامآ

 ٩306 0 10606 اه هژورپ هدیاف -هنیزه  لیلحت یاه لدم و اه هیور دوجو

 ٩606 1 18606 اه هژورپ رد هدش ینیب شیپ یاه کسیر حطس هب تبسن هیامرس هدزاب ندوب الاب

 PPP 18606 1 0606 یاه هژورپ یلام نیمات یارب ماهس قاروا و هضرق قاروا شورف ندوب ینوناقو تیعورشم
 ٩906 PPP 9٩606 0 یاه هژورپ یلام عبانم نیمات رد هدننک تکراشم یللملا نیب یاهداهن و تاسسوم دوجو

 ٩606 PPP 98606 0 یاهدنیارف رب تراظن یارب صخشم یاهراکوزاس دوجو

 0606 1 08606 یرهش فلتخم یاه هصرع رد یصوصخ شخب روضح و تامدخ ذخا یارب هعماج یمومع شیارگ

606 0 38606 یرهش متسیس ناریدم یدنمناوت هب تبسن یصوصخ شخب نانیمطا 0 

 1606 1 88606 یرهش یاه هژورپ و حرطرد یصوصخ شخب روضحو یراذگ هیامرس یاه هنیمزدشر خرن یبسن ندوب الاب

 PPP 08606 3 9606 فادها ققحت یارب راذگرثا یتلود یاه نامزاس ریاس اب یرادرهش یگنهامه تهج عناوم دوجو

 9606 308 ٩8606 (ریذپان ینیب شیپ یاهدنیارف دوجو )PPP تفرشیپ رب نآ بولطمان تارثا و یسایس تامیصت تاناسون

 9606 3 08606 تامدخ و اهالاک یاهب یناسر زور هب رد عناوم دوجو و اهدادرارق دقع رد هنالداعان یاهدنیارف دوجو

 9606 308 18606 (نیبامیف تافالتخا عفر رد شلاچ دوجو نینچمه)ییاضق مکاحم رد فالتخا لح یاهدنور ندوب ینالوط
 3606 108 98606 یرهش هعسوت یاه هژورپ یارجاو یرادرب هرهب ،تیریدم ماظنرد یصوصخ شخبروضح ندشن هنیداهن

 PPP 13606 308 0606 دنیآرف رد لاعف یاه تکرش و یصوصخ یاه شخب هب یداصتقا یراودا یاهراشف ودیدش تاناسون

 PPP 38606 3 3606 تیقفوم رب راذگرثا یتایلمع و یطیحم تسیز ،یلام ،یداصتقا ،یسایس یاه کسیر ندوبالاب و ددعت

 8606 108 ٩6606 اه یرادرهش عفن هب PPP یاه هژورپ زا یتلود شخب كدنا تیامح

 8606 3 ٩6606 (تازیهجت ،یتلود رابتعا ،هنارای ،كرتشم یلام نیمات)یمومع شخب یلام عبانم هب نتفای تسدرد تیدودحم

 8606 308 06606 یکناب یاه ماو هرهب خرن ندوب الاب و ماو هب یبایتسد یرادا عناوم

 8606 3 06606 یتفایرد یاه ماو تنامض رد ددعتم تالکشم دوجو

 8606 3 06606 هیامرس تشگزاب ندوب ینالوطو یرهش و یلم داصتقا یاهدنور رد ماهبا

 1606 3 33606 نکسم زاس و تخاس اب سایق رد PPP یاه هژورپ رد یراذگ هیامرس زا لصاح دوس ندوب نییاپ
 3606 308 98606 یلام تاسسوم و اهداهن فرط زا PPP دادرارق و همان مهافت نتم رد هدش قفاوت عبانم و یلام نیمات هب كدنا نانیمطا

 9606 3 98606 طبریذ یاهداهن و یصوصخ یاه شخب یمامت یلام و ینف ناوت نازیم زا كدنا تخانش

 8606 3 06606 یداصتقاو یسایس تارییغت لباقمرد یصوصخ شخب ناریدمو ناراذگ هیامرس ،اه شخب ،اهداهن یریذپ بیسآ

 8606 3 06606 یناهج یاه کناب و تاسسوم یلام یاه کمک زا هدافتسا و ماو ذخا رد ناوارف یاه شلاچ دوجو

 8606 3 96606 دشاب هدش فیرعت نآ بوچراچ رد PPP فادها و تیریدم هوحن هک کیژتارتسا یداصتقا تیلاعف همانرب کی دوبن

90 80068 8 عومجم 91 
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 یبایزرا سیرتام رد نارهت یرادرهش38هقطنم هدوسرف تفاب یهدناماس یارب ینوریب لماوع ییاهن یاه هرمن عومجم
 ،ینوریب لماوع رظن زا38هقطنم یمتسیس نورب طیارش هک تسا ینعم نیا هب هرمن نیا .تسا (3,83 )ینوریب لماوع
 تکراشم یوگلا ریثات هب طوبرم یاهدربهار هجیتنرد .(0 لودج(تسا 38هقطنم هدوسرف تفاب یهدناماس دعتسم

 هدوسرف تفاب یهدنامزاس و یزاسون ،یزاسهب یهدناماس رب دیکات اب نارهت یرادرهش 38هقطنم رد یصوصخ -یمومع
 ققحت و هقطنم نیا هدوسرف تفاب یهدناماس یورارف یاه تصرف زا ناوتب هک دوش نیودت یا هنوگ هب تسیابیم یرهش
 .دومن هدافتسا هقطنم نیا رد یصوصخ- یمومع تکراشم یوگلا

 دیکات اب نارهت یرادرهش21 هقطنم رد یصوصخ -یمومع تکراشم یوگلا ققحت یدربهار تیعقوم نییعت-3

 :یرهش هدوسرف تفاب یهدناماسرب

 یوگلا ماجنا هب طوبرم کیژتارتسا تیعقوم ،ینوریب و ینورد لماوع یبایزرا هب طوبرم ییاهن زایتما هبساحم زا سپ
 لوبق لباق یاهدربهار بیترت نیدب .ددرگیم نییعت نارهت یرادرهش38 هقطنم یهدناماس و یصوصخ -یمومع تکراشم
 :دریذپیم تروص ریز ماگ هس رد لوبق لباق یاهدربهار باختنا دنیآرف .ددرگیم باختنا هناگراهچ یاهدربهار نیا نایم زا

  .ینوریب و ینورد سیرتام لیکشت -8

 یهدناماس رب دیکات اب نارهت یرادرهش 38هقطنم یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا رب رثوم یدربهار تیعقوم نییعت-3
 .یرهش هدوسرف تفاب

 .لوبق لباق یاهدربهار باختنا-9

 ینوریب و ینورد سیرتام رد نارهت یرادرهش38 هقطنم هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب یهدناماس تیعقوم
 سیرتام نیا رد لوا عبر رد یریگ رارق تروصرد .تسا نآ بولطم یهدناماس یارب لوبق لباق یاهدربهار هدننک نییعت
 هب(WO ) یرگنزاب یاهدربهار زا مود عبر رد یریگرارق تروصرد ،دوشیم هدافتسا (SO) یمجاهت یتباقر یاهدربهار زا
 یعفادت یاهدربهار زا مراهچ هناخ رد رارقتسا تروص رد و ( ST )عونت یاهدربهار زا موس عبر رد یریگرارق ماگنه

(WT) (٩لودج).دوشیم هدافتسا 
 SWOTسیرتام -7 لودج

 (W)فعض طاقن (S)توق طاقن یجراخ -یلخاد لماوع

 (WO) یرگنزاب یاهدربهار (SO) یمجاهت -یتباقر یاهدربهار (O)اه تصرف
 (WT) یعفادت یاهدربهار (ST ) عونت یاهدربهار (T)اهدیدهت

 309 :1198 ،دیوید :عبنم

 لماوع یبایزرا ییاهن زایتما هک تسا نآ رگنایب شهوژپ یمک یاه لدم یجورخ ،هتفرگ تروص تابساحم هب هجوتاب
 رظن رد اب اذل .دشاب  یم ( 3,83 )اب ربارب ینوریب لماوع یبایزرا هب طوبرم ییاهن زایتما نینچمه و (3,60) اب ربارب ینورد
 12هقطنم رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا یشخبرثا و ققحت یارب لوبق لباق یاهدربهار ،اه یجورخ نیا نتشاد

 و ینورد سیرتام لوا عبر رد یریگرارق هب هجوتاب ،یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرفرب دیکات اب نارهت یرادرهش
 (1لکش)تسا یمجاهت یاهدربهار ،ینوریب
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 .یرهش هدوسرف تفاب یهدناماسرب دیکات اب نارهت یرادرهش 21 هقطنم رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت یدربهار تیعقوم رادومن -4لکش

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رب دیکات اب نارهت یرادرهش 38هقطنم رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت ینونک طیارش رد ،ساسا نیا رب
 اب دناوتب ات دنک یم لیم یتمس هب اهدربهار و دوش یم دیکات SO یاهدربهار رب یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرف
 نآ رب 38هقطنم یصوصخ-یمومع تکراشم متسیس زا جراخ طیحم زا هک ییاه تصرف و اه لیسناتپ ،ایازم زا هدافتسا
 یهدناماس اب ،دراد دوجو 38هقطنم یصوصخ-یمومع تکراشم متسیس لخاد رد هک یتوق طاقن زین و تسا بترتم
 یهدناماس تمس هب یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا یارجا قیرط زا ار یناکم هدودحم نیا ،دمآراک و بولطم
 .دهد قوس هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب

 تایضرف نومزآ-4

 دنیآرف رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت یاهتصرف و ینورد توق لماوع دسریم رظن هب :لوا هیضرف
 .دشاب هتشاد هبلغ دوجوم یاهدیدهت و ینورد فعض طاقن رب نارهت یرادرهش38هقطنم یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس

 طوبرم یراتخاس نورد لماوع هعومجم ،قیقحت ینادیم و یدانسا یاه هتفای ساسا رب و قیقحت یرظن ینابم هب هجوت اب
 هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب یهدناماس رد یصوصخ -یمومع تکراشم یوگلا ققحت و یشخبرثا هب

 .تفرگرارق شجنس دروم ،تاوس لدم هلیسوب و ینورد لماع 39 قیرط زا نارهت یرادرهش 38هقطنم یرهش

 -یمومع تکراشم یوگلا ماجنا هب طوبرم فعض لماع 38 و توق طاقن هب طوبرم لماع 18 لماش لماوع نیا

  .دش یم نارهت یرادرهش 38 هقطنم یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس رد یصوصخ

 ،یزاسهب رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا یدربهار یهدناماس یارب ینورد لماوع ییاهن یاه هرمن عومجم
 هک تسا نآ رگنایب ددع نیا یمک شزرا .تسا (3,6) ربارب ،نارهت یرادرهش 38هقطنم هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسون
 تکراشم یوگلا ققحت و نارهت یرادرهش 38هقطنم هدوسرف تفاب یهدناماس تهج رد یراتخاس نورد توق طاقن
-یمومع تکراشم یوگلا ققحت هب طوبرم توق طاقن بیترت نیدب و هتشاد هبلغ ،نآ فعض لماوع رب یصوصخ-یمومع
 یهدناماس دعتسم ،نآ فعض طاقن اب هسیاقم ماقم رد ،نارهت یرادرهش38 هقطنم هدوسرف تفاب یهدناماس رد یصوصخ
 .دشاب  یم
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 یا هنوگ هب ،یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا یشخبرثا رد نالک یاهدربهار اذل
 .ددرگ هدافتسا فعض طاقن عفر تهج توق طاقن زا ناوتب هک دوش یم نیودت
 تفاب یهدناماس دنیآرف رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا رب رثوم یاهدربهار دسریم رظن هب :مود هیضرف-2
 .دشاب  یم یمجاهت عون زا نارهت یرادرهش 38هقطنم یرهش هدوسرف

 لماوع یبایزرا ییاهن زایتما هک تسا نآ رگنایب شهوژپ یمک یاهلدم یجورخ ،هتفرگ تروص تابساحم هب هجوتاب 
 .دشابیم ( 3,8 )اب ربارب ینوریب لماوع یبایزرا هب طوبرم ییاهن زایتما نینچمه و ( (3,6اب ربارب ینورد

 رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ماجنا یارب لوبق لباق یاهدربهار ،اهیجورخ نیا نتشاد رظنرد اب اذل 
 ،ینوریب و ینورد سیرتام لوا عبر رد یریگرارق هب هجوتاب ،نارهت یرادرهش 12 هقطنم یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس
 .تسا یمجاهت یاهدربهار

 یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب رد یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا ققحت یارب ینونک طیارش رد ،ساسا نیارب 
 ناوتب ات دنکیم لیم یتمس هب اهدربهار و دوشیم دیکات SO یاهدربهار رب نارهت یرادرهش12 هقطنم یرهش هدوسرف تفاب
 رب یلماعت و یدربهار همانرب کی رد ،دراد دوجو هقطنم نورد هک یبسن یاهیرترب و اهلیسناتپ ،ایازم زا هدافتسا اب

 .دومن هبلغ ینوریب طیحم یاهدیدهت
  یریگ هجیتن
 هب دنناوت یم هکلب ،دنوش یقلت رهش هعسوت رد یدیدهت ناونع هب دیابن هک دنتسه رهش یتایح هتسه هدوسرف یاهتفاب
 رد یگدنز تشاد رظن رد دیاب دوجو نیا اب .دنریگب رارق رظن دم زین رهش رادیاپ و هچراپکی هعسوت رد یتصرف ناونع
 رد هشیر نآ رب مکاح تیعضو و درادن یتاذ لالقتسا و هدوب یعبت یرما ،نآ رب رثوم یاه صخاش و هدوسرف تفاب
 تفاب رد ار یگدنز تیفیک طیارش موادم دیلوتزاب و دیلوت نانچمه هک دراد یلماوع و اهورین و اهراتخاس تکراشم
 دجوم تکراشم و اهراک و زاس فشک هب طونم هدوسرف یاهتفاب یزاسهب و یزاسون اذل .دنروآ یم مهارف روکذم یاه
 رب مکاح نایرج ندومن سوکعم یاتسار رد یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب یاه تفایهر یریگراک هب و نآ رب رثوم و
 نآ رب دوجوم لماوع و هدوسرف یاهتفاب یهدناماس لیلحت رد.تسا رهش راد هلاسم یحاون نیا لوحت و یگدنز تیعضو
 اب وگ و تفگ بلاق رد ار شیوخ نتشیوخ یرهش تالوحت رب رثوم یاهورین و لماوع تکراشم هک تشاد هجوت دیاب
 رد تدحو ای دوجو یکیکشت تدحو ،ار نآ هیلاعتم تمکح رد هک یزیچ ؛دنبای یم موهفم و دنیوج یم اهورین رگید
 زا رثاتم هدش هتخاس طیحم مرف و لکش یتکراشم درکیور رد .دنیوگ یم تدحو نیع رد ترثک و ترثک نیع
 ناسنا یاه هتساوخ و تسا یرادا-یسایس و ینوناق-یقوقح ،یطیحم تسیز و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا یاه هنیمز
 یارب افرص یطیحم یاج هب رهش رد ار یگدنز لباق طیحم هک دبای یم ناماس یرهش یاضف بلاق رد یا هنوگ هب
 یهاگن اب یصوصخ و یمومع شخب تگراشم اب هدوسرف تفاب یزاسهب و یزاسون نیاربانب .دیامن قلخ رهش یاشامت
 ،یزاسون لماع رد لیخد تکراشم یوگلا نیرتمهم.تفای تسد یرهش متیر و یرهش یاهاضف لیلحت اب ،رهش هب ون
 تکراشم ،ییاضف هدودحم نیا رد یرهش یزاسون و یزیر همانرب نارحب زا جورخ و هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسهب
 شخب و اه حرط هنیزه هدننک نیمات لماش یصوصخ شخب ،هطبار نیا رد.تسا ،یصوصخ شخب و یمومع شخب
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 هب ناوت یم وگلا نیا تکراشم رب دیکات اب هجیتن رد .دننک یم تکراشم اه حرط تیریدم و تیامح ثحابم لماش یتلود
 تسبراک تهج هک تسا حضاو.دیسر یرهش ییاضف-یدبلاک نارحب نیا زا جورخ رد یلمع و یرظن یدنب عمج کی
 ارجا هک تسا مزال ییاهزاین شیپ و اه طرش شیپ یرهش یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب یاه هژورپ رد وگلا نیا ققحتو
 مزال تیبولطم و یدمآراک ای و هدوب تسکش هب موکحم ای تکراشم عون نیا اهنآ نودب و هدومن تنامض ار نآ نیودت و
 :لیذ هناگتشه دراوم زا دشاب  یم ترابع شهوژپ نیا رد هک راذگریثات لماوع نیرتمهم هلمج زا .تشاد دهاوخن ار

 اه هژورپ تاعالطا و هداد زکارم داجیا

 یرهش یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب یاه هژورپ هچراپکی تیریدم داجیا

 اه هژورپ یراذگاو ماظن تیفافش

 یراذگ هیامرس تینما و طیارش تابث

 وگلا نیا دعاوق و لوصا هب اه هژورپ ناریدم فوقو

 اه هژورپ یاه هداد یروآدرگ زکرمتم یدربراک یاهمتسیس داجیا

 هنیمز نیا رد اه هریدم تایه یاضعا و ناریدم یدرف شناد غولب

 یرازفا تخس هبنج زا تاعالطا یروانف غولب

 ناوت یم ،نارهت یرادرهش 12 هقطنم و یرهش یاهمتسیس یراتخاس و یناکم تایضتقم هب هجوت اب شهوژپ نیا رد
 یدربهار و ییاسانش یرهش یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب یاه حرط رد ار وگلا نیا ققحت رب راذگریثات فلتخم لماوع
 یراذگاو ماظن تیفافش و یراذگ هیامرس تینما و طیارش تابث داجیا ،رما نیصصختم هاگدید و رظنم زا .دومن مادقا
 هب طوبرم دراوم نینچمه .دنشابیم یصوصخ-یمومع تکراشم یوگلا یارجا رد تیمها نیرتشیب یاراد اه هژورپ

 یاضعا و ناریدم یدرف شناد غولب ،هچراپکی تیریدم داجیا(فلتخم بناوج زا یرهش یاه هژورپ تیریدم یهدناماس
 هب طوبرم دراوم و مود تیولوا یاراد )وگلا نیا دعاوق و لوصا هب اه هژورپ ناریدم فوقو ،هنیمز نیارد اه هریدم تایه
 رد موس تیولوا یاراد لماع نیا هب طوبرم فلتخم دراومو یرهش یاه هژورپ صوصخ رد اه هداد و تاعالطا متسیس
 دقع ،ینز هناچ و هرکاذم نوچ یفلتخم لیالد هب ( (PPP یاه هژورپ هک تسا یهیدب .دندوب تکراشم یوگلا نیا ققحت
 نیا هک دنراد هارمه هب ار ییالاب یتالدابم یاه هنیزه ،یمومع نیمات یتنس یاه هویش هب تبسن ...و فلتخم یاهدادرارق
 رد و تامدخ نیمات دنیآرف ندش ینالوط ببس دوخ و هداد شیازفا ار اه هژورپ ماهبا یاضف یتالدابم یالاب یاه هنیزه
 نیبامیف یصوصخ-یمومع تکراشم لحارم هیلک رد فافش یاضف داجیا .ددرگ تارکاذم رد تیفافش مدع هجیتن

 ییارجا دنور رد لیهست نمض هک یروط هب .دشاب  یم وگلا نیا ققحت طورش زا ناعفن یذ و نایرتشم ،نارادماهس

 رد تینما و تابث دننام یلماوع نینچمه .داد دهاوخ شهاک زین ار یتالدابم یاه هنیزه تکراشم یرادیاپ و اه هژورپ
 تیدوجوم یلک روط هب دناوت یم...و یزرا تاناسون دننام یداصتقا و یسایس فلتخم یاه طیارش رد یراذگ هیامرس
 یاه شخب راتخاس رد دوجوم فعض طاقن ،تالکشم ،اه ییاسران .دهد رارق عاعشلا تحت ار ییوگلا نینچ ققحت
 دوجو ،یمومع شخب یلام عبانم دوبمک ،یتلود و کیتارکرب یاهدرکیور دوجو نوچ یفلتخم لیالد هب اهروشک یمومع
 هعسوت و تخاس دنیآرف ندش ینالوط و یتخاسریز یاه هژورپ دمآراکان یارجا تابجوم ،...و یفاکان یاه صصخت
 ناباتش شیازفا اب ههجاوم رد ار یمومع تابلاطم و تامدخ هئارا یفیک و یمک شهاک هجیتن رد و یرهش یاه تخاسریز
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 و اه لیسناتپ ،نساحم رانک رد ،ییاه ییاسران نینچ .تسا هتشاد لابند هب یرهش تامدخ و تاناکما یاضاقت خرن

 یتباقر یاضف ،یفاک صصخت و یروآون اب ماوت یتخاسریز یاه هژورپ یارجا رد هک یصوصخ شخب یاه تیفرظ
 نیا زا تفر نورب تهج یصوصخ- یمومع تکراشم بلاق رد نیون یراکهار ات دیدرگ بجوم ،دنشاب  یم بسانم
 یلک روط هب .ددرگ لصاح عیرست...و اه هژورپ یارجا دنور رد و هتفرگ رارق ناریدم و نانارمکح یور شیپ ار طیارش
 تکراشم یوگلا یشخب رثا فلتخم یاه هژورپ یارجا رد یصوصخ شخب یایازم رانک رد یمومع شخب بیاعم شهاک
 تفگ ناوت یم نیاربانب.تسا هتشاد هارمه هب یرهشنالک قطانم یزیر همانرب و تیریدم رد ار یصوصخ- یمومع
 نیا .دشاب  یم یصوصخ و یمومع شخب نیب یگنهامه و تکراشم بلج ،هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب
 یلام تالکشم شهاک ،اه هژورپ نامز ندش هاتوک نوچمه ییاه یگژیو اب رگا (یصوصخ و یمومع تکراشم )درکیور
 رد نینچمه و فطعنم یزیر همانرب ،ناکیرش یارب ناسکی قوقح دوجو ،یصصخت و ینف – یلام ناوت نتشاد ،اه هژورپ

 نالک فادها اب یزاسرهش طباوض قابطنا ،یصوصخ -یمومع تکارش یارب ینوناق یاه تخاسریز دوجو تروص
 تراظن شیازفا ،نیکلام تکراشم و یراکمه ،یقیوشت یاه هتسب و تالیهست ندوب یفاک ،یرهش یاه تفاب یزاسون
 تیقفوم هب ناوت یم دزادرپب ،هقطنم یموب و صصختم ناراذگ هیامرس زا هدافتسا نینچمه و تکارش رب هطوبرم یاهداهن
-یمومع تکراشم یوگلا ققحت روظنم هب ،یمجاهت یاهدربهار هب هجوت اب .دوب راودیما رادیاپ تروص هب تکارش نیا

 :ددرگ یم هئارا لیذ تاداهنشیپ یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس دنیآرف رد یصوصخ

 اهتفاب نیا رد ینامتخاس هناورپ و هشقن روتسد ذخا تهج مزال نامز شهاک. 
 رادتیحالص و ربتعم یزاسون یرجم یاهتکرش لیکشت بلاق رد یصوصخ شخب هب یزاسون تیلوئسم یراذگاو 
 .(هدوسرف یاهتفاب یزاسون هچراپکی تیریدم ینعی)
 (دیدج یثادحا یاهاضف زاین دروم و یتامدخ یاهیربراک ثادحا) تلود طسوت یزاسرتسب. 
 رهش و ناتسا ره ییانبور و ییانبریز ،یرهش تامدخ یلوتم یاههاگتسد هعومجم نیب یگنهامه یاروش داجیا. 
 و یحیرفت یاهاضف ،اهگنیکراپ دننام؛یرهش تامدخرما رد یصوصخ شخب یراذگ هیامرس یاهلیسناتپ ییاسانش 
 ..و یگنهرف
 یارب هژیو یقیوشت و یتالیهست ماظن هئارا و تفاب زا صخشم ییاه هدودحم رد یزاسون و عیمجت یاهحرط هئارا 

 .حرط رد تکراشم تروص رد یلاها
  عبانم
 زا هدافتسا اب یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب یاهدنیآرف یاقترا یاهراکو زاس یسررب ،(٩198) ،تاداسلاارهز ،یناتسدرا

 .3هرامش ،رهشنامرآ همانلصف ،(نارهت 38 هقطنم ،سوریس هلحم )هعسوت قح لاقتنا درکیور

198) ،ریما ،هداز یحص ،دیعسدمحم ،یدزیا  و نارمع همانلصف ،ریخا ههد ود تالوحت رب دیکات اب ناریا رد یرهش تمرم براجت یسررب (9
 .موس هرامش ،مود لاس ،یرهش یزاسهب

 یوگلا هئارا و یزاسون دنیارف رد یرهش هدوسرف یاه تفاب نارگشنک تکراشم یوگلا یسانش بیسآ ،(3398)همطاف ،یمظاک یلدگیب
 .یرهش هعسوت و رادیاپ یرامعم یلم شیامه ،تکراشم شیازفا تهج بولطم

 و اه شور ،یناهج یاه همان عطق و اهروشنم ،براجت ،اه هیرظن ،فیراعت :یرهش تمرم (0198) هحیلم ،یدوصقم و نسحم ،یبیبح
 .نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرهش تامادقا



 947 ...یوگلا ققحت رب طبترم لماوع یبایزرا

 یشهوژپ - یملع هلجم ،ناهفصا یدروم هنومن ،یرهش تینما و تامدخ هئارا رد راذگ رثا یعنام ینیشن هیشاح) 1198 ( دیعس ،دنیآ بوخ
 008-098 ،98 هرامش ،ییایفارغج یاضف

98) ،اضردیمح ،یدیمح ،لضفلوبا ،ینیکشم ،الیژ ،یداجس  و ءایحا یاتسار رد یرهش هدوسرف یاهتفاب ییاضف -یعامتجا لیلحت ،(63
 8 هرامش ،٩ دلج ،ییایفارغج مولع هیرشن ،(ناجنز-اهغابد هلحم یدروم هعلاطم) رتشیب یگدوسرف زا یریگشیپ

 هقطنم)رتشیب یگدوسرف زا یریگشیپ و ءایحا یاتسار رد یرهش هدوسرف یاه تفاب ییاضف – یعامتجا لیلحت ،(0198) ،الیژ ،لصا یداجس
  .0هرامش مود لاس ،یرهش یتخانش هعماج تاعلاطم ؛(نارهت ٩8

 ،شیامآ ییایفارغج همانلصف ،(رازاب تشپ هلحم)دابآ مرخ رهش میدق تفاب یدبلاک و یداصتقا-یعامتجا لیلحت ،(0198)همطاف ،یمرکاش
 .3 هرامش ،لوا لاس ،ریالم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد

 3هرود ،تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،نارهت 38 هقطنم ود هیحان یرهش هدوسرف تفاب یهدناماس ،(8398) ،اضریلع ،عاجش
 .83هرامش

 تفا راچد یحاون رد یصوصخ و یمومع شخب كارتشا راکوزاس یسررب (6398)دیمح ،یحتف ؛یلع ،ناقهد ؛نیسحدمحم ،ناگداز فیرش
 .(3)98 ،یزاسون یتنرتنیا هیرشن ،نارهت 08 هقطنم هدوسرف تفاب :یدروم هنومن یرهش

98) ،یلع ،یعامش  نارهت هاگشناد تاراشتنا ،ایفارغج ملع هاگدید زا یرهش یزاسون و یزاسهب ،(33
 هلجم ،روشک هعسوت یاه همانرب رد یرهش یزاسون و یزاسهب یاه همانرب و اهتسایسرب یلیلحت ،(9398 ) ،دمحا ،دمحاروپ و یلع ،یعامش

 نارهت هاگشناد ،31 هرامش ،ییایفارغج یاهشهوژپ
 و هدوسرف یاهتفاب یهدناماس رد هلخادم یسررب (6398)بنیز ،یدابآ یلع و اضرمالغ ،نایمظاک و لضفلاوبا ،ینیکشم و لیعامسا ،ناریود

 ،متفه هرامش ،مود لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،(ناجنز هیبنیز هلحم :یدروم هنومن) یبیکرت درکیور اب یرهش دمآراکان
63-8٩. 

 ،"یرهش ،8٩ ات 10 هدوسرف یاهتفاب ینیرفازاب و ءایحا رد دیدج یدربهار یصوصخ یمومع تکارش ،(8398) ،نامیلس ،تسود یدمحم
 31 و81 هرامش ،رهش تفه هلجم

 نارهت یتشهب دیهش هاگشناد یرتکد هلاسر ،یصوصخ-یمومع شخب هلخادم درکیور اب یرهش یزاسون و یزاسهب ،(9398) ،هواک ،یدمحم
 نایوضر رتکد ییامنهار هب

 یزاسون رد یصوصخ-یمومع یاهشخب تکارش ،(1398) ،لیعامسا ،ینیسحمالغ ؛رفظم ،یفارص ؛یقتدمحم ،نایوضر ؛هواک ،یدمحم
 .٩38-388صص ؛1 هرامش ؛یرهش تیریدم و داصتقا هیرشن ؛نارهت یرادرهش 3 هقطنم هدوسرف یاهتفاب

 یرهش تامدخ تنواعم رد یزاس یصوصخ یاه شور و تاریثأت ،تالکشم یسررب ناونع ،(8398)نسحم ،ینامحر ،جریا ،یرهظم
 31- 89 هرامش ،رهش تفه هلجم ،دهشم یرادرهش

98) دنوآدوخ رواشم نیسدنهم  .نارهت ،نارهت یرادرهش تاراشتنا ،(یخیرات زکرم راتخاس دیدجت) :نارهت 38 هقطنم یلیصفت حرط (63
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