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 رب دیکات اب ،ناریا رد یرهش هچراپکی تیریدم یقوقح ماظن یاه شلاچ
 یرهش رادیاپهعسوت و ییادززکرمت

 1یدابآ ماوق یناضمر نیسحدمحم
 ناریا ،نارهت ،یتشهبدیهش هاگشناد ،قوقح هدکشناد ،تسیز طیحم قوقح هورگ ،رایشناد
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 ناریا ،نارهت ،یتشهبدیهش هاگشناد ،قوقح هدکشناد ،یمومع قوقح هورگ ،رایداتسا

 یدمحا میرم
 ناریا ،نارهت ،یتشهبدیهش هاگشناد ،قوقح هدکشناد ،تسیز طیحم قوقح هورگ ،دشرا یسانشراک یوجشناد

 38/16/٩398:شریذپ رودص خیرات ٩3/86/٩398 :هلاقم تفایرد خیرات

  هدیکچ
 اب نآ بقاعتم هک دشاب-یم نآ گرزب یاهرهش صوـصخب روـشک یاهرهـش شرتـسگ و دـشر ،هعسوت یلصا یاهصخاش زا یكی
 وربور یساسا عنام اب رادیاپ هعسوت فادها هب لین ،یگدنز تیفیک و یریذپتسیز تفا و اهرهش رد یطیحم تسیز یاهشلاچ زورب
 هک یتلودریغ و یتلود یاهداهن نایمرد.دزاس یم یرورض شیپزاشیب ار ینیشنرهش یاهشیوپ و رهش هعلاطم هلاسم نیا اذل .دوشیم
 شقن زا یگداس هب ناوتیمن ،دنشابیم یرهش تسیزطیحم ظفح هب طوبرم روما زا یشخب رادهدهع ناریا رد رضاح نامز رد
 وربور یساسا شلاچ اب ار روشک یاهیرادرهش هزورما هچنآ.تشذگ ،ددرگیم دادملق یرهش تیریدم ییارجا یوزاب هک یرادرهش
 رهش مجسنم تیریدم رد یتاضراعت ثعاب هاگ هک تسا فلتخم یاهنامزاس رد یرهش هزوح تارایتخا و فیاظو قرفت ،تسا هدرک
 طبترم یقوقح عبانم یناوخزاب دنمزاین هک تسا ینامزاسنیب تاطابترا و یراتخاس ،ینوناق یهدمع یاهانگنت یاراد ماظن نیا.ددرگیم
 قیقحت شور.دزادرپب طبترم یقوقح عبانم رد اهیرادرهش و تلود یقوقح طباور نییبت هب دراد شالت رضاح شهوژپ اذل .دشابیم
 متسیس دسریم رظنب هدمآ لمعب یاهیسررب هب تیانعاب .دشابیم یاهناخباتک تروصب تاعالطا یروآدرگ شور و یلیلحت–یفیصوت
 رییغت و دش دهاوخ یرهش تیریدم ندش هچراپكی ثعاب یتکراشم تیریدم و ییادززکرمت رب هیكت اب "یرهش هچراپكی تیریدم"
 یرما ییارجا–یرادا راتخاس حالصا و ،هچراپكی و زکرمتمریغ یرهش تیریدم ماظن یوس هب ارگزکرمت یرهش تیریدم ماظن

 هتسیاش هوالعب .دشاب ینوناق یاههناوتشپ داجیا هب مازتلا و یروحمنوناق ،ییارگنوناق رادم رب دیاب تاحالصا نیا.تسا ریذپانزیرگ
 و ییاسانش دوجوم ینوناق یاهالخ و تاضقانت ادتبا ،روشک یداصتقا و یگنهرف ،یسایس راتخاس یسررب زا سپ اتسار نیا رد تسا
 همانرب میظنت اب دیدج یاهیدصت ،کیژتارتسا یاکرش ییاسانش اب و اهیرادرهش ییارجا تیفرظ نتفرگرظنرد اب سپس و ددرگ عفترم
 ثعاب داهن مدرم یاهنامزاس هدرتسگ یراكمه بلج و یتاقیقحت زکارم اب لماعت ،یناهج تایبرجت زا هدافتسا.دنبای لاقتنا یدنبنامز
 .دش دهاوخ وگلا نیا رتشیب هچره تیقفوم
 یرهش نیناوق ،رادیاپرهش ،یرادرهش ،ییادززکرمت ،یرهش هچراپکی تیریدم :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 هعسوت روتوم ندش یناهج رصع رد اهرهشنالک و تسا ناسنا ۀدرتسگ و عونتم یاهزاین یلجت هصرع نیرتزکرمتم رهش
 ،رشب یاهتیلاعف یئاضف یاهدحاو نیرتمهم ،اهروشک زا سپ نونکا دیدرتیب.دنوشیم بوسحم اهروشک هبناجهمه
 لاحرد یاهروشک رد ًااصوصخ ینیشنرهش نوزفازور دشر ریخا یاهلاس رد(zhang,2010:57).دنشابیم اهرهشنالک
 هک یاهنوگ هب تسا هدش نادنورهش یوس زا دیدج یاهزاین حرط و یرهش عماوج ندش رتهدیچیپ ثعاب ،هعسوت
 رگیدیوسزا .تسین وگخساپ رگید ،دوب لوادتم متسیب نرق یادتبا رد هک هنوگنآ یتیریدم و یزیرهمانرب یاههیور
 یارب ییاهرایعم هک ...و رشبقوقح ،یسایس تابث ،یسارکومد ریظن ییاههلوقم دننامه زورما تسیزطیحم هژیو طیارش
 زین ناریا رد .تسا هتفرگ رارق اهتموکح رظندروم و یمومع راکفا هجوت نوناک رد ،دنتسه 8بوخینارمکح شجنس
 و دریگ تروص یرهش تیریدم هوحن رد یتارییغت ات دنکیـم مـکح روشک یاهرهش هصرع رد عیرس یاهینوگرگد
 ینوناق هاگیاج ندوب اپون .دندرگ رادروخرب نیشیپ یاهـشور هـب تبسن یرتشیب یگنهامه و یرگنعماج زا اههمانرب
 ،نانادقوقح یوس زا هدرتسگ تاقیقحت ،ییادززکرمت نوچمه نیون یاهدرکیور شریذپ یارب روشک یزیرهمانرب ماظن
 .دبلطیم ار نارادمتسایس و یرهش نازیرهمانرب

 سکعنم ...و یطیحمتسیز و یملع یاهلیلحت رد دیاب هک تساراد ار دوخ صاخ طیارش و اهیگژیو رهش ره
 ندش رباربدنچ یانعم هب ار اهنآ شرتسگ و اهرهش تیعمج شیازفا رگا طابترا نیا رد(Lee et al,2015:3).ددرگ
 اب هلباقم یارب هنیمز نیا رد هک یداهن نیلوا ،مینادب تامدخ تساوخرد شیازفا هارمه هب اهرهش رد دوجوم تالکشم
 و زورما ناهج رد تسیزطیحم ظفح هلئسم ندش رتیدج اب.تسا یرهش تیریدم داهن ،دوشیم حرطم قوف لئاسم
 هیال نیرتکیدزن ناونع هب اهیرادرهش هک دسریم رظنب ،یرهش تیریدم هاگدید زا هلئسم نیا داعبا هب رتشیب هجوت موزل
 ناهج رد یرهش تالوحت عقاورد.دوب دنهاوخ رادهدهع ار یاهدمع شقن ،یلحم روما هرادا نوناک و مدرم هب یتیریدم
 اهشلاچ نیا اب نیا زا لبق ات هک تسا هدروآ دوجو هب یرهش تیریدم متسیس یارب ار ییاهشلاچ ریخا ههد ود رد
 و اهیرادرهش هژیوب ،یلحم یاهتیریدم شقن شیازفا رب ینتبم ییادززکرمت دسریم رظنب .تسا هدوبن هجاوم
 هدننک گنهامه لماع ناونع هب و رهش تیریدم زکرم رد اهیرادرهش نآ رد هک 3"یرهش هچراپکی تیریدم"یرارقرب
 رد دیاب یریگمیمصت رگید ترابعب.تسا یرهش رادیاپهعسوت یوس هب تکرح و دوجوم تیعضو لح هار ،دنراد رارق
  (Valeriu et al,2015:5).دشاب یلحم طیارش اب رثوم و تسرد هلباقم هب رداق ات دوش هتفرگ رظندروم لحم یکیدزن
 یداهن یگچراپکی یاتسار رد یرهش تیریدم یقوقح ماظن تیعضو هک تسا هلئسم نیا دشابیم لاوئـس دروـم هـچنآ
 و شقن هچ ،یرهش تیریدم هطیح رد نونکات اهیرادرهش یتسار هب و تسا هنوگچ ،یلحم ییوج تکراشم و
 اهیرادرهش رد یرهش تسیزطیحم ظفح تیریدم رد هلخادم تیلباق دح هچ ات ینوناق ظاحل هب و دنا هتشاد یهاگیاج
 ؟دراد دوجو
 تیریدم رارقتسا موزل قیقد نییبت هب سپس و ،فیرعت رادیاپرهش و یرهش رادیاپ تیریدم ادتبا ور شیپ هلاقم رد
 مدع یقوقح یاههبنج هکنیا هب هجوتاب .تسا هدش هتخادرپ رادیاپ هعسوت فادها هب لین تهجرد یرهش هچراپکی
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 و لیلحت تیلباق رتشیب ،تسا هلاقم یلصا عوضوم هک یرادرهش و تلود رب مکاح یقوقح طباور رد یلحم زکرمت
 رارقتسا یقوقح یاهشلاچ ،دوجوم نیناوق زا یریگهرهب اب و هفلوم نیا رب دیکات اب رضاح شهوژپ اذل ،دراد قیقدت
 اب ناریا رد یرهش تیریدم ماظن لیلحت یپ رد هلاقم نیا عقاورد.دیامنیم نییبت و یسررب ار یرهش هچراپکی تیریدم
 یرگنزاب و لیهست قیرط زا ینامزاس نیب یاهیگنهامه داجیا هنیمز ندومن مهارف و یلعف تاررقم و نیناوق شاکنک
 .دشابیم یدربراک ییارجا تاداهنشیپ هئارا و نیناوق رد

  یرظن ینابم
 یاتسار رد دوجوم ینوناق یاهراکهار و عناوم و یرهش هچراپکی تیریدم لیکشت موزل و موهفم هب نتخادرپ زا لبق
 زین و یرهشرادیاپتیریدم زا یفیرعت هئارا و رادیاپ هعسوت دنیارف رد یرهش تسیزطیحم تیمها هب نتخادرپ ،رما نیا

 :دسریم رظنب یرورض رادیاپرهش
 هتشذگ نرق لوط رد یاهقباسیب ینیشنرهش دشر خرن دهاش ناهج:یعمج تایح رد یرهش تسیز طیحم شقن -
 اهرهش رد ناهج تیعمج زا دصرد10 زا شیب ،1863 لاس رد .دوشیمن هدید خرن نیا شهاک زا یاهناشن چیه و هدوب
 ینیب شیپ نیرتدیدج (United Nations Department of Economic and Social Affairs,2014)دندرک یم یگدنز
 شرتسگ اب طبترم ینیشنرهش.دوب دنهاوخ نیشنرهش ناهج تیعمج زا ٪00 دودح 6063لاس ات هک دهدیم ناشن
 شیازفا یرتشیب تعرس اب یرهش یاهنیمز دوریم راظتنا ،یرهش تیعمج شیازفا بقاعتم و تسا یرهشنیمز هقطنم
 طیحم راتخاس و متسیسوکا یجیردت بیرخت ،دشر نیا زا لصاح جیاتن اتعیبط(Haase et al,2013:abstract).دنبای
 و ینوکسم شخب هب طوبرم یاهبآ فرصم زا دصرد60 ،نبرک راشتنا زا دصرد61 دودح لوئسم اهرهش.تسا یعیبط
 ودره رد دشر روآتفگش خرن زا یشان یطیحمتسیز یاهدمایپ.دنشابیم تعنص رد هدافتسادروم بوچ زا٪61 ابیرقت

 (Afrakhteh et al,2016:1).دوشیم یشان دنت و عیرس شرتسگ نیا زا تخاسناسنا یاههزاس و یناسنا تیعمج
 رگید یوسزا.دنطبترم اهرهش نانکاس یارب یفنم یطیحمتسیز یاهشلاچ اب رتشیب ،ینیشنرهش هیلوا یاهدنیآرف
 یاههتشر كرتشم یاهشالت هب زاین قفوم یاهلحهار و دنتسین لرتنک لباق یتحار هب بلغا یطیحمتسیز تالکشم
 هدنیازف روط هب یطیحمتسیز مولع .دراد یعامتجا و یسایس ناعفنیذ نیب لاعف یوگوتفگ هکلب و ،یملع فلتخم
 ،یعامتجا تالکشم اب طبترم شناد داجیا روظنم هب اهنتهن ؛دراد هعماج فلتخم یاهشخب زا ناعفنیذ اب لماعت هب زاین
 یملع دیدج یاهدرکیور هب زاین هک یطیحمتسیز و یناسنا یاهمتسیس نیب عوقولابیرق تاطابترا ققحت یارب هکلب
 Frantzeskaki et al,2016:1) ).دراد

 یریگلکش دنور رد ییازسب شقن هعسوت رتسب ناونع هب تسیزطیـحم هک تسا ناوارف تیمها زئاح هتکن نیا هب هجوت
 دنیارف رد مزال یاهداهن هدننکنیمات اهنت هن رادیاپ یاـه متـسیسوکا و ملاـس تسیزطیحم زا یدنمهرهب و هتشاد اهرهش
 رد وا بسانم تکرش و رشب راوتمارک تسیز یارب بسانم رتسب هدننکمهارف و دنورهش ره قح هکلب ،تسا هعسوت
 هب هجوت اب اذل .تسا رترادیاپ یاهدنیآ هب یبایتسد رد یرهش ینارمکح کیژتارتسا تیمها .دوب دهاوخ دنیارف نیا
 تیریدم نآ رد هک یرهش دمآراک تیریدم زا یا هویش ،یرهش تسیزطیحم یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا تارثا
 یتح .تسا یرورض ،دماجنایب (تسا تسیز طیحم زا تظافح لماش هک) رادیاپ هعسوت جیورت هب اهیریگمیمصت
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 یاهداهن ناونعب صاخ تیعضو کی یلحم تاماقم .دراد یمهم شقن یلحم تموکح ،یمیلقا تارییغت صوصخرد
 دناهدش داجیا یلحم عماوج یربهر و زادنامشچ نییعت یارب درفبرصحنم یداهن ناونع هب اهنآ .دنراد یباختنا و یلحم
 دنناوتیم اهنآ.تسا همانرب نیا رد نانآ مهم رایسب شقن هدنهدناشن اهنآ تاطابترا و اه تیلوئسم هدرتسگ فیط و
 یارب یزکرم ،یلحم عماوج اب یراکمه اب و هداد ماجنا ار یاهناخلگ یاهزاگ راشتنا شهاک هنیمز رد زایندروم تامادقا
 (Bulkeley and Betsill,2005:3) 8.دنشاب  یمیلقا تارییغت تارثا اب قابطنا تهج شالت

 تیریدم هنیمز رد هک تسا ییاههاگدید هلمجزا یرهش تسیزطیحم ظفح :رادیاپرهش و یرهش رادیاپ تیریدم -
 و رهش هلئسم نیرتهدمع ناونع هب جیردتب و هدیدرگ حرطم ناهج یاهروشک بلغا رد ریخا یاهلاس رد هژیو هب یرهش
 رهش تاناکما هنالداع عیزوت یرارقرب لوئسم هکنآرب هوالع یرهش تیریدم.تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ینیشنرهش
 ،رهشیامیس ییابیز ،یرهش یگدنز یتمالس و تسیزطیحم ظفح تلاسر ،رهش یدبلاک تالوحت تیاده اب ،تسا
 یگدنز هوجو همه زا یاهرتسگ و نادنورهش تالماعت و تاطابترا یرارقرب ناکما تهج یمومع یاهاضف داجیا

 همه یارب یگدنز لباق یطیحم داجیا یرهش تیریدم نالک فده (9 :9398 ،ناینیما).تسا راد هدهع زین ار یرهش
 طیارش رد ساسا نیارب .دشابیم یطیحمتسیز یرادیاپ و یداصتقا ییآراـک ،یعاـمتجا تلادع اب هارمه نادنورهش
  :دشابیم دیکأتدروم و حرطم"رادیاپ یرهش تیریدم"اـی"یرهش رادیاپ تیریدم"یلعف
 یاهتیفرظ ،ریذپدیدجت عبانم زا هدافتسا رد تفرشیپ ،ریذپاندیدجت عبانم زا هدافتسا لقادح3یرهش رادیاپ تیریدم

-ربرد ار ناسنا یساسا یاهزاین نتخاس هدروآرب هوحن یربهار و لرتنک ،یلحم و یناهج حوطس رد دئاز داوم بذج
 رادیاپ یکینکت و یعامتجا ،یداصتقا ،یکیژولوکا ظاحلزا یتسیابیم یرهش یاهتسایس یلکروطب .دریگیم
 زا تیامح و روآنایز یاههعسوت زا تیامح مدع ،یرهش طیحم یگدولآ زا یریگولج نوچمه یمهم تاعوضوم.دشاب
 هب زین و یرهش تیلاعف یاههصرع یمامت هب رادیاپ یرهشتیریدم .دجنگیم هلوقم نیا رد یرهش دئاز داوم تفایزاب
 و دریگیم لکش ینامز رادیاپ رهش رگید ترابعب .دراد هراشا یرهش تیریدم رد نانآ روضح و نادنورهش یمامت
 دسانشب تیمسر هب یقوقح و یقیقح تروصب ار مدرم هلخادم و تکراشم هک دهدیم ناشن ار دوخ یدمآراک
 .(6398 ،0 ،راکزیهرپ)
 :یـلک و یمومع درکراک 4رد هک ییاهتیلاعف زا هتسدنآ هب یلامجا فیرعت کی رد تیریدم حالطصا هک میریذپب رگا
 تیریدـم هدولاـش هـک تفگ دیاب هاگنآ دشابیم ،دنراد تلاخد یگنهامه و تراظن ،یربهر ،یهدنامزاس ،یزیرهمانرب

 اب...تسا یرهش هعسوت فادها هب لین یارب عبانم یزاسگنهامه و تیریدم ،هعسوت رد لاعف شقن هدنریگربرد یرهش
 یرهش داجیا هاگنآ ،تسا یرهش تایح اب طبترم تاعوضوم رادهدهع اهرهشرد یرهش تیریدم هک عوضوم نیا كرد
 یرهـش تیریدـم روآمازـلا و ریطخ تیرومأم ،3رادیاپرهش داجیا ینعی نادنورهش هدنیآ و لاح یگدنز بسانم
 نمـض هـک دوـب دهاوخ یاهنوگب و نزاوتم نآ هعسوت"رادیاپهعسوت فیرعت یانبمرب هک یرهش .ددرگیم بوسحم
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Bulkeley,H.,Betsill, M.,2005. Cities and Climate Change:Urban Sustainability and Global Environmental 
Governance.Routledge, London and New York. 
2  - Sustainable Urban Management 
3  - Sustainable city 
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 ،نامه) "دزاسیمن هجاوم هرطاخم اب ار ناشیاهزاین نتخاس دروآرب رد یتآ یاهلسن ییاناوت ،ینونک لسن یاهزاین نیمأت
63). 
 بلاق رد هچراپکی و گنهامه یتیریدم راتخاس داجیا یرهشرادیاپ هعسوت هب یبایتسد یاهراکهار زا یکی دسر یم رظنب
 نیمز نینکاس یمامت یارب هک تسا هعسوت زا یعون رباربرد یشنکاو ،رادیاپ هعسوت موهفم.دشاب رادیاپ یرهش تیریدم
 یاهداینب (6663) 8لاهرتیپ هدیقع هب .تسین رادیاپ و رارمتسا لباق ،زین ینونک هتفای هعسوت تیلقا یارب یتح ای

 ،رادیاپ یرهش تسیزطیحم ،رادیاپ یرهش هانپرس ،رادیاپ یرهش هعماج ،رادیاپ یرهش داصتقا:زادنترابع رادیاپرهش
 داعبا یمامت رد یرادیاپ هب یبایتسد یارب .رادیاپ یرهش یرالاسمدرم ،رادیاپ یرهش یگدنز ،رادیاپ یرهش یسرتسد
 نیا یریگراکب هک تسا رهش هدیدپ هب«یاهچراپکی شرگن»هب زاین رادیاپ یرهش هعسوت یوگلا داجیا یارب و قوف
 هدارا ساسارب هک تسا یرهش ینارمکح یارب ،دحاو و هچراپکی یداهن راتخاس داجیا ورگرد دوخ ،زین شرگن

 (9 ،3398 ،دمحاروپ).دشاب هتفرگ لکش نادنورهش

 وجتسج"یرهش هچراپکی تیریدم "موهفم رد ار هصرع نیا رد قفوم درکیور ناوتب دیاش:یرهش هچراپکی تیریدم -
 داجیا نوچمه ییاهتسایس رذگهر زا ار رادیاپهعسوت دنیارف هب یشخب لداعت و ییادززکرمت دربهار هک دومن

 تیریدم ماظن یزاسهچراپکی ،یراذگتسایس لقتسم و هتخیسگمهزا یازجا نیب یراکمه ،زاسگنهامه یاهراتخاس
 .دیامنیم یریگیپ ینامزاس ماظن اب یدرکلمع ورملق قابطنا ،یرهش یاهاضف

-نایم یاهتسایس دننامه دوشیم هتفای تاقیقحترد یرگید میهافم و تاحالطصا اب یرهش هچراپکی تیریدم موهفم
 میهافم نیا لیلحت و هیزجت اما.یریگمیمصت یگنهامه ،یسایس یگنهامه ،مجسنم تسایس ،هچراپکی تسایس ،یا هتشر
 یگنهامه ،یرهش یاهداهن هژیو و لقتسم یاهشخب نایم یگنهامه :تسا فیرعت رد كرتشم هطقن نیدنچ هدنهد ناشن
 هب لین یارب یسایس لرتنک ،(روشک و هقطنم ،رهش ، ،شخب حطسرد لاثم یارب)فلتخم تارادتقا و تلود حوطس نایم
 تکراشم ،(یرادرهش)یرهش تردق رد یداهن تارییغت ای و یزاسمیمصت یارب دیدج راتخاس ،یسایس یمومع فادها

 و تالکشم ،هدیچیپ عبانم هب تبسن عماج یسایس یاهیژتارتسا ،تامیمصت یارجا ای نیودت رد یراکمه و یندمهعماج
 یموهفم رد ناوتیم ار هزوح نیا رد هتفر راکب تاحالطصا هیلک نیاربانب .(Valeriu et al,2015:4)مدرم یگدنز طیارش
 .تفرگرظنرد"یرهش هچراپکی تیریدم" ناونع تحت دحاو
 طباور رد هاگدید نیرتلومعم و نیلوا ،ینابم رظن زا :یرهش هچراپکی تیریدم رارقتسا و ییادززکرمت ترورض -
 و یاهقطنم ،یلم حوطس رد هاگدید نیا دربراک.دوشیم لیلحت زکرمت مدع ماظن بلاق رد اهیرادرهش و تلود یقوقح
 .دراد ناشلالقتسا نازیم و یزکرم تلود اب اهنآ طابترا ،اهیرادرهش فئاظو دودح نییعترد ییازسب شقن یلحم
 بختنم هک دوشیم ییاهدحاو هب رهش هرادا تیلوئسم لاقتنا هب طوبرم یرهشتیریدم رد 2ییادززکرمت هدمع شخب
 رد اوق کیکفت لصا.رتنییاپ تاماقم هب رتیلاع تاماقم زا تیلوئسم یراذگاو هب تسا طوبرم زین یشخب ؛دنتسه مدرم
 یتادیهمت هلمجزا یلحم یاهداهن و اهنامزاس هب تارایتخا ضیوفت و یلحم تاماقم ندوب یباختنا ،یروشک نالک ماظن

                                                                                                                                                               
1  - Peter Hall 
2  - Decentralization 
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 شیازفاو اهرادرهش و اهاروش هلمجزا ،یلحم ناربهر ندوب یباختنا هنماد شرتسگ.زکرمت زا نتساک تهجرد تسا
 (303 ،٩198 ،یدیعس).تسا ییادززکرمت تیمهااب رهاظم زا ،اهنآ تارایتخا هطیح
 روطب اهنآ ات دشاب  یم نیمزرس زا ییاهشخب هب یمومع قوقح یقوقح تیصخش نداد زا ترابع یلحم زکرمتمدع
 زا -8:تسا بیترتنیدب راکهار نیا .دنشاب هتشاد ار لحم رد ییارجا و یرادا یریگمیمصت رایتخا و دنوش هرادا هنادازآ
 دننام دنکیم ءاطعا ینیمزرس یاهدحاو هب یسایس هن و یرادا یتارایتخا ،ینیناوق بیوصت اب سلجم ،اهتیحالص رظن
 یاراد ،تلود زا لقتسم یقوقح تیصخش ندوب اراد تلع هب اهدحاو نیا -3 ؛یلحم روما رد یریگمیمصت تردق
 هرادا یلحم بختنم یاروش کی طسوت ینیمزرس دحاو ره ،اهداهن رظن زا -9 ؛دنتسه دوخ صاخ یاهدمآرد و هجدوب
 رب یزکرم تلود تراظن لامعا ظاحل هب -1 ؛دزادرپیم دوخ صاخ تارایتخا ماجنا هب هک ییارجا ماقم کی و دوشیم
 تقباطم ًاافرص هک ددرگیم لامعا یلحم تاماقم تامیمصت ندوب بسانم هن و ندوب ینوناق رب تراظن ،اهدحاو نیا
 (0٩ ،6398 ،یسابع).دیامنیم نیمضت نوناق اب ار اهنآ
 تاماقم تسد رد اهدحاو تارایتخا رتشیب هچره زکرمت یانعمب اتسور و رهش تیریدم هزوحرد1ییارگزکرمت

 تسد رد یریگمیمصت نآ رد هک تسا یهدنامزاس رد یلصا ،دوخ عیسو موهفم هب ییارگزکرمت.تسا یزکرم تموکح
 روما دربشیپ یارب ار تسدنیئاپ نادنمراک و ناریدم ،قیرطنیا زا و تسا زکرمتم تسدارف تاماقم و ناریدم زا یهورگ
 ،دشاب هدش یهدنامزاس لاردف تروصب هچ و یزکرمکت تروصب هچ ،یروشک ره...دننکیم گنهامه و لرتنک نامزاس
 رگید داهن هب یداهن زا تسا نکمم زکرمت ،بیترت نیدب .تسا دنمزاین تیمکاح تسد رد زکرمت زا ینیعم نازیم هب
 فلتخم یاهنامزاس رد زین زکرمت هجرد.دراد دوجو یزکرم لرتنک یعون اهروشک و اهداهن همهرد اما دشاب توافتم
 تسا رتمک یداصتقا یاهنامزاس رد و رتشیب یماظتنا و یماظن یاهنامزاس رد زکرمت هنومن ناونعب ؛تسین ناسکی
 .(8٩3 ،٩198 ،یدیعس)
 یارب و اهروشک رب اهنآ رادتقا لامعا و اهتلود نتفرگ تردق یاههویش زا یکی ییارگزکرمت ،هتشذگ رد رگا

 یوگلا موادت ،طیارش رییغت اب و هزورما ،دوب نوناک کی هب بهاذم و اهتیموق مامت بلج و زکرم زا رارف زا یریگولج
 مـسا هـب ام روشک رد رـیخا یاهلاـس رد هـک ییاهتـسایس اما .دشابیم شریذپ لباق هیجوت دقاف ارگزکرمت یتموکح
 و اهتیلوئـسم زا یـشخب یراذـگاو ،یـیادزمکارت.تـسا هدوب2ییادزمکارت عـقاو هـب هدـش ماـجنا یـیادززکرمت
 تـسانعم نادـب نـیا.تـسا یزـکرم تلود یاهنامزاـس و اه هناخترازو نورد رد رـتنییاپ حـطـس هب یرادا تارایتخا
 زا.دوـش لـقتنم تـختیاپ زا جراـخرد زکرم ناـمه تارادا و تاـماقم هب زـکرم رد تاـماقم راک مجحزا یتمـسق هک
 لـحم هـب زـکرم زا مـیمصت یارجا لحم طقف ارـیز.دوشیم دای ییادززکرمت لــکش نیرتفیعض ناونع هب ییادزمکارت
 ییادزمکارت رد (9 ،1398 ،فابیلاق).دوشیم ماجنا زکرمتم تروصب ناـنچمه یریگمیمصت اما ،دـبای یم لاـقتنا رگید
 .دوش یم ارجا ینییاپ یاهسایقم و حوطس یارب هبعش سیسات یوگلا عقاورد

                                                                                                                                                               
1  - Centralization 
2- Deconcentration 
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 عونره نودب ددعتم و لقتسم یتیریدم و یتموکح یاهورملق زا یدایز دادعت دوجو یانعم هب یتیریدم -یداهن 8قرفت
 ای یتموکح ورملق ره هک تسا نیا زا یکاح و هدوب یدرکلمع یرهش هقطنم کی نورد رد هدننکگنهامه یاهبوچراچ
 یتموکح عجرم چیه و تسا هقطنم ورملق زا یشخبرد رظنراهظا تیحالص و رایتخا ،قح یاراد یلحم تیریدم
 تموکح ینامزاس ورملق قابطنا مدع.درادن دوجو یرهشنالک هقطنم لک هرتسگ رد لمع و یریگمیمصت یارب یدحاو
 تشک).تسناد قطانم نیا ییاورمکح و هرادا رد شلاچ نیرتهدمع ناوتیم ار اههقطنم–رهش یدرکلمع ورملق اب یلحم
 دنتسه وربور نآ اب یرهش لئاسم هزوح رد هعسوتلاحرد یاهروشک هک یاهدیدع تالکشم هب هجوتاب(0 ،1398 ،راک
 بسانم یهدخساپ مدع ،دشابیم یرهش تیریدم یریگلکش یلصا تلع و لماع یلحم یمومع یاهزاین هک اجنآزا و
 نماد یداصتقاو یعامتجا ،یطیحمتسیز فلتخم یاهنارحب زورب هب یتح هاگ هک اهنآ یجیردت دیدشت و اهزاین نیا هب
 .دوشیم عبانم فالتا و یمومع یتیاضران داجیا ثعاب ،هچراپکی تیریدم نادقف رثارد یرهش تیریدم فعض و دننزیم
 یشلاچ ،دوب دهاوخ شلاچ یعون ریگرد ،صخا روط هب 83 نرق رد و معا روط هب هدنیآ رد یرهش تیریدم ور نیا زا
 هب یشیارگ ورنیازا .ددرگیم بوسحم یللملانیب و یسایس ،یداصتقا ،یتیعمج ،هناروانف تالوحت و رییغت زا یعبات هک
 ذاختا یرهش عفانم نابحاص نیب كارتشا اب کچوک و گرزب تامیمصت نآ رد هک هدمآ دوجو هب ییاهمتسیس یوس
 قطانم رد یگچراپکی هب یبایتسد و قرفت نیا ءوس تارثا لیلقت ای لح یارب نیاربانب . (dekker et al,2004:43)دوش
 هناوتشپ زا دیاب تاحالصا نیا .تسا یرورض ییارجا –یرادا راتخاس حالصا ،یلعف یتیریدم قرفت شهاک و یرهش
  .دنشاب رادروخرب نئمطم و نشور ینوناق

 مزلتسم اذل و تساهرهش یرادا یاهزرم زا رتارف ،طباور یقفا و یدومع دعب ود ره نتشاد ،یرهش هچراپکی تیریدم
 دورو لصاح یرهش هچراپکیتیریدم ثحب .دنهدیم لیکشت ار طباور نیا ساسا هک تسا ینارگیزاب ییاسانش
 فلتخم لئاسم هب هجوتاب یرهش هچراپکی تیریدم ،عقاورد.تسا یرهش تیریدم ثحابم رد یمتسیس درکیور
 تیریدم هزوحرد لیخد فلتخم رصانع تیاده نمض ،صخشم یوگلا کی بلاق رد یسایسو یداصتقا ،یعامتجا

 و یرهش رادیاپهعسوت دنیارف ندش ینالوط و اهیراکهرابود زا و دزادرپیم اهنآ نیب رد یگنهامه داجیا هب ،یرهش
 هب رجنم یرادیاپ موهفم (9 ،3398 ،دمحاروپ)دنکیم یریگولج مکاح یسارکورب ماظن مخو چیپ رد نآ یراتفرگ
 حطس رد اریخا اما ،تفرگ رارق یسررب دروم یلم و یا هقطنم حوطس رد ادتبا موهفم نیا .تسا هدش یفلتخم فیراعت
 زا دعب یارب دحتم للم نامزاس هرازه هعسوت فادها دیدج فده ٩8 زا فده نیمهدزای .تسا هدش صخشم یلحم
 و رهش حطس رد یرادیاپ داعبا ندرک گنهامه تیمها رب نینچمه و هدرک زکرمت رادیاپ عماوج و اهرهش رب ،زین 0863
 .(Mapar et al.2017:3) دنک یم دیکات یرادرهش
-دوخ" لیبقزا یمومع تیریدم و یسایس یاهداهن صخشم تیصوصخ٩138لیاوا رد ،3"ام كرتشم هدنیآ"شرازگ رد
 یسایس یریگمیمصت یاهدنیارف"یارب مهم عنام کی ار "دودحم اتبسن تارایتخا و ،ندوب هکتهکت ،راتخم
 و یدومع یگچراپکی و"ینارمکح یگچراپکی و یسایس یگچراپکی"حرط اب3338ویر هیمالعا.درک یفرعم"رترادیاپ
 طسوت 3663لاسرد خساپ نیا.تخادرپ صوصخ نیارد یلحهار و خساپ هئارا هب ،ارگلمع درکیور کی ناونعب یقفا

                                                                                                                                                               
1  - Fragmentation 

 .تسا هدش هتخانش زین دنلتنورب شرازگ ناونعب هک هعسوت و تسیز طیحم رد دحتم للم نامزاس یناهج نویسیمک شرازگ - 3
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 و یاهقطنم ،یلم حطس رد یریگمیمصت یارب هچراپکی یاهدرکیور جیورت هب تساوخ اهتلود زا"هک ینامز للم نامزاس
 .(Metropolis,2011:13) تفرگ رارق ددجم هجوتدروم"دنزادرپب یلحم
 عوضوم یسررب و لیلحت

 یرهش هزوحرد نآ تاعبت و یشخب تیریدم–1
 مشچ هب تردنب یشخبارف یاهیراکمه و تـسا هدـش یزیرهیاپ یشخب تیریدم ساسارب روشک روما هرادا ناریا رد
 هدمع لیاسم هب یگدیسر و یناسرتامدخ و هعسوت رما رد فلتخم یاـههـناخترازو یاـههخاـش ورـنیا زا.دروخیم
 ار تیلوئسم نیرتشیب هک یرادرهش ریظن یلحم نامزاس کی یارب.دـننکیـم لـمع دوـخ صاخ هزوحرد یلم و یرهش
 نیا نیب یاهزرم زا روبع ،دشابیم لحم هب ییارجا یوزاب نیرتکیدزن لاح نیعرد و دراد یرهش لئاسم هزوحرد
 ،لحم نآ یرادرهش و لحمره رد یتلود یاهداهن نیب عفانم و لیاسم یـشوپمه.تسا راوشد رایسب فلتخم یاهداهن
 بسانم عفد لاثم یارب.دوش یم رجنم یرادرهش شقن فیعضت هژیوب و اه تیلوئسم لخادت و یمگردرس هب ًاابلاغ
 ینیبشیپ و دشابیم یددعتم یاهناگرا نیب یگنهامه داجیا و فلتخم یاهدنیارف یط مزلتسم یرهش یاهدنامسپ
 هلابز دیلوت رد تالوصحم هدننکدیلوت لماوع نتشگ وسمه نوچمه دبلطیم ار اههلابز یروآعمج زا لبق یتح یتامادقا
 رگید یوسزا....و دیلوت دنیارف رد ریذپهیزجت داوم زا هدافتسا و فرصم یوگلا حالصا یارب یزاستیفرظ ،رتمک
 زا یکاح ،طبترم نیناوق ریاس و دنامسپ تیریدم نوناق قبط ییارجا یاههاگتسد یاهتیلوئسم و فیاظو حرش یسررب
 ،امیسوادص نامزاس ،درادناتسا هسسوم ،تسیزطیحمتظافح نامزاس هارمه هب هناخترازو تشه ندوب ریگرد
 و هچراپکی تیریدم ققحت همزال املسم.تسا رما نیارد تسیزطیحم تظافح یلاعیاروش و یزاسرهش یلاعیاروش
 تیهام اب ییاهنامزاس یلکروطب.دوب دهاوخریگرد یاهداهن نیا نایم رثوم طابترا دوجو ،یرهش تسیزطیحم گنهامه
 ،ورین ترازو نوچ ییاههناخترازو و عتارم و اهلگنج نامزاس ،تسیزطیحم تظافح نامزاس نوچمه یاهناخترازوارف
 رد ددـعت نـیا.دنراد تراظن یرهش تسیزطیحم زا ییاهشخبرب یکشزپ شزومآ و نامرد و تشادهب ترازو
 یرهش تسیزطیحم رومارد ییاهیگنهامهان و اهیراکیزاوم ،اهیراکهرابود هب رجنم اضعب یریگمیمـصت یاـهماظن
 یاههویش.تسا نآ زراب قادصم نارهت نوچ یرهشنالک رد یرهش تسیزطیحم ناماسبان تیعضو هک تسا هدیدرگ
 هکلب دیامنیم هولج دمآراکان ،تالضعم نـیا اـب هـجاوم رد اـهنتهـن یرهـش هعـسوت تیریدمو یزیرهمانرب ینونک
 .دشابیم یتکراشم ماظن عفد و زکرمت داجیا قیرط زا صوصخب نآ ندومن ینارحب و عاضوا دیدشت بجوم
 ،نامز ،عبانم و هیامرس زا یاهدمع شخب اما(Zhang et al,2016:3)تسا لحم رب ینتبم هلئسم کی یرهش هعسوت
 دوشیم یداهن -یراتخاس ناجنارگ یاهدنور و تتشت نیا لح فرص یرهشتیریدم یکیتسجل ناوت و تاناکما
 ناریگمیمصــت و ناریدم ،رهش حطسزا رتارف و هتشاد یشخبارف تیهام اهنآ داجیا تلع دراوم یخرب رد هکیلاحرد
 اب ناوتیمن ار رهش هک داد ناشن اهیرادرهش نآ عبت هب و اهاروش هتشذگ لاس دنچ تیلاعف هبرجت ،عقاورد.دشابیم یرهش
 تیریدم رب هوالع ،یرهش فلتخم یاههلوقم زا کیره رد هکارچ ؛درک هرادا دوجوم ینامزاس یاهراتخاس و نیناوق
-نیا رد یصاخ نیناوق بیوصت بجومب ای و فیاظو فیرعت یادتبا زا ای هک دنراد تیلاعف یددعتم نارگشنک ،یلحم
-یم ینیرفآشقن هب و هدرک ریبدت دوخ یدرکلمع راتخاس و ینورد تیهام ساسارب کیره و هتشگ لیخد روما هنوگ
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 یاهداهن هب یرهش تسیزطیحم ظفح هب طوبرم فیاظو و اهتیلوئسم یراذگاو ماگنهرد هک دسر یم رظنب .دنزادرپ
 نیا هجیتن.تسا هدوبن هجوتدروم نادنچ هنیمز نیا رد اهیرادرهش هاگیاج و یرهش هچراپکیتیریدم هلئسم ،فلتخم
 زا یرایسب ندومن یتایلمع یارب اهیرادرهش و اهاروش هک تسا نیا ،دشابیم هدهاشم لباق حوضو هب هزورما هک دنور
 ،نانآ یراکمه مدعو تفلاخم تروصرد هک دنتسه رگید یاهداهن و اهنامزاس زا یرایسب یراکمه دنمزاین ،تابوصم
 .تسا هدمآ دوجوب فیاظو تیاده و ماجنارد یگناگدنچ ای و دناهتفرگن ماجنا یتسردب ای و هدنام لطعم یفیاظو
 بآ ،تارباخم ،قرب ،یزاسرهشو نکسم ،یرادنامرف :یرهش تیریدم اب طبترم یاهنامزاس و اهداهن هکیروطب
 رب یرهش تیریدم ماظن رد ار دوخ صاخ فیاظو رهش حطسرد...و دانسا تبث ،یتسیزهب ،داشراو گنهرف ،بالضافو
 قیقدت مدع هطساوب هاگ اذل.دوش هجوت نانآ مهس و هاگیاج هب دیاب رهش هرادا یارب یمیمصتره رد هک دنراد هدهع
 دوجو ،ینادرگراک تردق نادقف و دشاب هتشاد دیاب الوصا هک یهاگیاج ندادرارق رظندم اب ،داهن ره تارایتخا دودح
 یرهش تسیزطیحم ظفح هلمجزا ،یلصا فده ندش هدرپس یشومارف هب ثعاب اهیگنهامهان و اهیگمانربیب نیا
  .ددرگیم نادنورهش راوتمارک تسیز رتسب ندومن مهارف یارب
 و مکحم ینوناق و یداهن یاههناوتشپ نودب یاهیصوت یاهحرط یرسکی هب هچراپکیتیریدم یاههمانرب ییارگلیلقت
 یاههویش دربراک ناکما ،رادیاپ و هچراپکی هعسوت ققحت رد یتکراشم درکیور یشخبرثا هب رما نایلوتم فیعض رواب

 رادیاپهعسوت فادها ققحت هکنآلاح تسا هدومن راوشد یردق ار یسارکوروب یتنس یاهشور یاج هب تیریدم دیدج
 هیاس رد و هنافرطیب دناوتب هک تسا نآ زا رثاتم یسایس یاههیشاح زا رود هب و ریگارف یعمجدرخ کی مزلتسم یرهش
 دنیآرب زا و دهد یتشآ یلم یاهتسایس اب ار یلحم عفانم ،.اهتیولوا و اههتساوخ و اهزاین رتهب و رتشیب هچره تخانش
 تمس هب یتنس یزیرهمانرب شور رگید ترابعب .دهد رارق ناریگمیمصت رایتخا رد یبسانم یزاسمیمصت رازبا نآ
 هب "تموکح" لاقتنا زا هک یجیار ریوصت ریظن رییغت کی رد هکبشرب ینتبم كرتشم یزیرهمانرب یاهدنیآرف
 فلتخم یاههبنج عماج ششوپ تهج لمع هنماد شیازفا نآ فده و تسا تکرح رد ،دراد دوجو "ینارمکح"
 زا ار یرهش نارگیزاب و عباوت مامت دیاب یرهش یرادیاپ ،رگید ترابع هب .(Smedby et al ,2013:2).دشاب  یم یرادیاپ
 (Phillis et al.2017:2 ).دنک یسررب زین یداصتقا و یعامتجا ،یکیژولوکا هیواز

 et al کی بلاق رد دوجوم هدنکارپ یاهناوت جیسب ،هعسوت تامادقا و اهیریگمیمصت رد عیرست ثعاب شور نیا 
 رد یمومع تکراشم شیازفا ،یلحم یاهزاین و اهتیفرظ اب هعسوت یاههمانرب و اهتسایس قابطنا ،مجسنم تیوه
 مهم نیا .ددرگیم یعامتجا تیلوئسم ندرب الاب و یروابدوخ هیحور و یعامتجا هیامرس تیوقت ،ینادابآ و هعسوت هنیمز
 و یصوصخ شخب ،یمومع یاهداهن ،تلود طباور فیرعتزاب نمض دناوتب ات تسا یعمج و یجیردت یدنور مزلتسم

 لمع.دروآ مهارف ار رهش رادیاپهعسوت یاهتیفرظ شرتسگ و نادنورهش یدنمناوت یاقترا تابجوم ،یندم هعماج
 .دنراد زاین نآ هب رهش روما هرادا یارب اهیرادرهش هک تسا یاهژیو تارایتخا مزلتسم ندش هچراپکی

 اهیرادرهش و تلود یقوقح طباور -2
 رد یرهشتیریدم نودم نوناق نیلوا ناونعب هیدلب نوناق نیلوا بیوصت زا لاس668زا شیب هکنیا دوجواب هنافساتم
 زا یـباتزاب دـیاب روشک هرادا هویش.میتسه یرهش تیریدم هنیمز رد یاهدیدع تالکشم دهاش درذگیم 0138لاس
 ،دـش مـکاح روشک رد یـصاخ طیارـش زا راذـگ یارـب راتخاـس نـیا یـنامز رـگا .دـشاب یـنوریب و یـنورد تالوحت
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 تـیریدم یارـب دوخ ییاراکو ناوت نداد تـسدزا لاـحرد رورـم هـب ارـگزکرمت راتخاـس نـیا رـگید هزورـما
 زا یـشان یاهورین زـین و روشک نورد رد نوگانوگ یرادـیاپان و تاـبلاطم ،اـهزاین زا یـشان یـنورد یاـهورین

 ناـیرج رـگا نـیاربانب .تـسا...و یاهـکبـش هـعماج ،یـتاعالطا هـعماج ،ندـش یـناهج ،یـناهج عیرـس تالوحت
 لرـتنک و تـیاده ،یرـبهار ،روـشک هعـسوت یاتـساررد ار هـتفگ شـیپ تالوحت زا یـشان یاـهورین دـناوتن تردق
 (08 ،1398 ،فابیلاق).دوب دـهاوخن روشک هتـسیاش هرادا هـب رداـق و هدـش اـهنایرج نآ روهقم تردـق ناـیرج ،دـیامن
 یخرب و یرادرهش نوناق ،اهاروش نوناق ،یاهمانرب نیناوق ،یساسا نوناق رد ًااتدمع ناوتیم ار اهیرادرهش و تلود طباور
 یرادرهش ،دشابیم هچراپکی تروصب اهنآ رد یرهش تیریدم هک ییاهروشکرد ًاالومعم .دومن یسررب رگید نیناوق
 قوقح هنیمزرد دوجوم تاررقمو نیناوق یسررب ناریا رد یلو.دشابیم متسیس نیا یلصا داهن یلحم تموکح بلاقرد
  .دنراد تلود هب اهیرادرهش یلک یگتسباو زا ناشن ،یرهش
 یتسدالاب یقوقح دانسا ساسارب یقوقح داعبا حیرشت -

  یساسا نوناق -
 راتخاـس رد لوــحت ماـجنا لیـسناتپ(068ات868لوصا رد هژیوب)یمالسایروــهمج یـساسانوـناق هناتخبـشوـخ
 ینوناق یاهسایقم همهرد یشخبارف هاگن و یرهش هچراپکی تیریدم ثحب نینچمه.دراد ار روـشک یـیارجا ـ یرادا
 .تسا هدش حرطم اهرهش فلتخم یاهیزیرهمانرب ،درخ و نالک یاهتسایس ،هعسوت یاههمانرب رد ینعی
 یمالسا یروهمج یساسا نوناق قابطنا نازیم صوصخرد 03 لاس رد ناراکمه و یناچوب هک یلیلحت و یسررب قبط
 هب هجوت و ییادززکرمت هلوقم هب یساسا نوناق هجوت ،دنا¬هتشاد یرهش هتسیاش ییاورمکح یاه¬صخاش اب ناریا
 و تکراشم قح هلوقم هب زین یساسا نوناق لوصا زا دصرد ٩0033 .تسا نوناق نتم زا دصرد 8100 یلحم تایضتقم
 اب یلم یاهداهن و وس کی زا یلحم یاهداهن یاه¬یریگ میمصت رد یگنهامه و قفاوت .تسا هتخادرپ یرادمدنورهش
 قبط هک تسا یرهش هتسیاش ییاورمکح اب یساسا نوناق قیبطت یسررب یاه-صخاش رگید زا ،رگید یوس زا یلحم
 تهج ییادززکرمت صخاش یواکاو .دراد هراشا یگنهامه عوضوم هب یساسا نوناق لوصا زا دصرد 680٩ ،شهوژپ
 دهد¬یم ناشن ،یلحم تیریدم و یلم تیمکاح حطس ود هطبار رد یساسا نوناق یدربهار یاه¬هنیمز ندرک نشور
 (068 ،068 ،968 ،368 ،868 ،668 ،38 ،٩ لوصا).تسا هتخادرپ ییادززکرمت صخاش هب نوناق زا لصا تشه هک
 (0398 ،88:ناراکمه و یناچوب)
 ناریا یمالسا یروهمج هعسوت هلاس جنپ همانرب نیناوق

 یادتبا زا هک یداصتقا یزاس دازآ یاهتسایس هب هجوت اب :یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق
 و اهنامزاس هک دیدرگ یعس تفای رارمتسا زین دعب یاه همانرب رد هک نآ همادا زین و دش زاغآ روشک رد لوا همانرب

 هدام موس همانرب رد لیلد نیمه هب دنشاب هتشاد دیکات یتلود ریغ یدمآرد عبانم روحم رب یمومع و یتلود یاه هاگتسد
 عضو اه یرادرهش هب یرهش تیریدم اب طبترم ییارجا یاه هاگتسد هب طوبرم یاه یدصت یراذگاو دروم رد 098

 .8دیدرگ
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 هب طوبرم یاهیدصت زا هورگ نآ ،اهیرادرهش یاهییاناوت هب هجوت اب دوشیم هداد هزاجا تلود هب :درادیم نایب 098 هدام
 ترازو كرتشم داهنشیپ ساسارب ،دهدیم صیخشت یرورض هک ار یرهش تیریدم اب هطبار رد یئارجا یاههاگتسد
 .دنک راذگاو اهیرادرهش هب طبر یذ رابتعا نیمأت عبانم اب هارمه روشک یمادختسا و یرادا روما نامزاس و روشک
 یروهرهب شیازفا هب هراشا نمض ،نوناق نیا 098هدام :یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مراهچ همانرب
 یگنهرف ،یعامتجا یاهیدصت روما فیاظو :درادیم نایب روشک روما رد مدرم تکراشم هعسوت و ییارجا یاههاگتسد
 هعسوت نوچ ییاههویشزا هدافتسا اب ناریا یمالسایروهمج یساسانوناق 69و33لوصا تیاعر اب یتلود یتامدخو
 و هراجا قیرطزا یتلودریغ شخب اب تکراشم ،یتلودریغ شخب زا تامدخ دیرخ ،فیاظو نیا یرجم یتلودریغ شخب
 اب تلود یداصتقا یاهیدصت هب طوبرم فیاظو نینچمه .دریذپیم ماجنا یکیزیف عبانم و تازیهجت و تاناما یراذگاو
 هب تبسن شخب نیارد تلود.ددرگیم راذگاو یتلودریغ شخب هب ناریا یمالسایروهمج یساسا نوناق 11لصا تیاعر
 ملاس یاضف داجیا ،ناگدننکفرصمو ناگدننکدیلوت قوقح عییضت ،راصحنا داجیا زا یریگولج یارب تاررقم میظنت
 هیلک یارجا نینچمهو لیضفت و فیرعت .دومن دهاوخ مادقا نآ ریاظنو یراذگهیامرس تینما و هعسوت دشر ،تباقر
 دهاوخ میدقت یمالسایاروشسلجم هب و هیهت تلود طسوت یاهحیال بلاق رد9198لاس نایاپ ات هدام نیا رد دراوم
 .دش
 ار اههناخترازو و ییارجا یاههاگتسد نالک تالیکشت ،تسا فلکم تلود(فلا :همانرب نیا ینوناق دافم٩98هدام قبط
 یاه ضراعت ،صقان یشخبرثا ندرکفرطرب تهج ،اهروشک ریاس هبرجت و همانرب ماکحاو اهتسایس اب بسانتم
 یروانف زا هبناجهمه یریگهرهب نینچمه و اهیراکیزاوم ،روما زکرمت ،تیافک مدع ،تیعماج مدعو دمآراکان یهاگتسد
 ،مجسنم هموظنم کی تروصب راتخاس دیدجت و ماغدا ،یزاسبسانتم ،یزاسون فده اب ،دمآراک یاهشور و نیون
 هب نوناق نیا بیوصت زا سپ هام شش رثکادح ار طبریذ هحیال و دیامن زکرمتمریغ و شخبرثا ،تیافکاب ریگارف ،دمآراک
 .دشاب رسیم مراهچ همانرب مود لاس یادتبا زا نآ یارجا ناکما هک یروطب ،دنک میدقت یمالسایاروشسلجم

 بیوصت اب اتسور و رهش نارمع و هعسوت روما رد ،یتلود یاه هاگتسد یراذگاو لباق یاه یدصت زا هتسد نآ (ب
 .دوش یم راذگاو اه یرایهد و اه یرادرهش هب طبریذ یلام عبانم اب هارمه ناریزوتأیه
 همانرب نوناق 108هدام رد یذیفنت یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق دافم 8 هدام ب فیدر0دنب

 یراذگاو لباق یاهتیلاعف و روما ،فیاظو یراذگاو ییاسانش عوضوم اب یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مراهچ
 نینچمه و یرورضریغ یاهیدصت زا تلود یزاساهر فده اب یتلودریغ شخب و اهیرادرهش هب ییارجا یاههاگتسد
 .دریگیمربرد ار رهش و شخب ،اتسور یمالسا یاهاروش اب یرادا ماظن تابسانم میظنت و طابترا هوحن نییعت
-نکسم ترازو"هک هعسوت مجنپ همانرب نوناق 908هدام اب قباطم :یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا مجنپ همانرب نوناق
 یعامتجا ،یداصتقا تالماعت ،ییاتسور و یرهش قطانم رد رادیاپهعسوت ققحت روظنمب دنکیم فظوم ار یزاسرهشو
 یارجا و هیهت قیرطزا ار اهنآ میرحرد عقاو یاهاتسور ای رفن 666668 زا شیب تیعمج اب یاهرهش نیبامیف یدبلاکو
 یضارا زا تنایص ،اهرهش ینورد هعسوت تیولوا درکیوراب یرهش یلیصفت و عماج ،یرهش هعومجم یاهحرط
 نوناق نیمه 8ررکم 008 هدام ،دیامن یریگیپ"اهاتسور و اهرهش هیشاحو لخاد رد عقاو یاهغاب و یزرواشک
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 راتخاس هب یبایتسد روظنمب یرهش تیریدم عماج همانرب هیهت هب تبسن همانرب لوطرد دراد یم زاجم ار تلود"هک
 ،اهرهشرادیاپهعسوت ققحت درکیوراب ،اهرهش میرح و هدودحم رد یرهش هچراپکی و گنهامه تیریدم و بسانم
 و ینواعت و یصوصخ یاه شخب هب یتلود یاه هاگتسد یاه یدصت و فیاظو یراذگاو قیرطزا تیریدم زکرمت

 مادقا اهنآ هیداحتا و اه یرادرهش هاگیاج ءاقترا و اه یرادرهش تاررقمو نیناوق یناسرزورب و یرگنزاب ،اه یرادرهش
 یطیحم یرادیاپ و نیمزرس شیامآ لصا ود ندومن ظاحل"رب هک روبزم نوناق 908هدام زین و".دروآ لمعب ینوناق
 هعسوت ،اهتصرف و عبانم عیزوت رد تلادع تیاعر و یناتسا و یلم یاهیراذگهیامرسو یاهعسوت یاهتیلاعف هیلکرد
 رد یتیمکاح روما زکرمت و اه ناتسا هب ییارجا تارایتخا لاقتنا و اهناتسا یتیریدم یاه یدنمناوتءاقترا ،قطانم نزاوتم
 .دراد دیکات "زکرم
 حالصا یاتسار رد :تسا هدمآ ،هعسوت مشش همانرب 13 هدام رد :یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا مشش همانرب نوناق
 یزاسیقطنم ،اهراتخاس رد یساسا لوحت رب دیکأت اب روشک یمومع یاههنیزه رد ییوجهفرص» عوضوم ،یرادا ماظن
 شهاکـ فلا :دوشیم ماجنا ریز تامادقا ،دیاز یاه هنیزه و رورضریغ و یزاوم یاه هاگتسد فذح و تلود هزادنا

 لقادح) دوجوم عضو هب تبسن دصرد هدزناپ نازیم هب لقادح ...یئارجا یاههاگتسد عومجم راتخاس و هزادنا ،مجح
 اب یتلودریغ شخب اب تکراشم و تامدخ دیرخ ،یتایلمع یاهدحاو یراذگاو قیرطزا (مود لاس نایاپ رد دصرد جنپ
 ماغدا و لالحنا ،ینامزاس یاهتسپ شهاک ،تیریدم حوطس شهاک ،رورضریغ یاهدحاو فذح ،اه ینواعت تیولوا

 نکسم داینب و اه یرایهد و اه یرادرهش هب یئارجا یاهه اگتسد فیاظو زا یخرب یراذگاو و تاسسؤم و اهنامزاس
 .یرادایلاع یاروش بیوصت اب یمالسا بالقنا
-تیریدم ققحت تهجرد اهیرادرهش هب یلحم روما یراذگاو صوصخرد ات دوب فلکم تلود ،داوم نیا ساسارب اذل
 ار یتامادقا روشک یاهیرادرهش هب یتلود یاهنامزاس و اههناخترازو یاهیدصت یخرب یراذگاو قیرطزا یرهش هچراپکی
 ییامنهار هب طوبرم روما لیبقزا یتلود یاههاگتسد فیاظوزا هفیظو 93 ات دوب فلکم تلود هکنیا هلمجزا.دهد ماجنا

 ،اهرهش میرح و ینوناق هدودحم یضارا یراذگاو و یرهشنیمز روما تیریدم ،اهرهش میرح هدودحمرد یگدننارو
 ،اهرهش میرح و ینوناق هدودحم رد اهلیسم و اههناخدور ،بآ یمومع یاه لاناک ،راهنا میرح و رتسب تیریدم
 میرح و ینوناق هدودحمرد یعیبط عبانم یضارا ریاس و اهنآ تیکلام لاقتنا و یلگنج یاهکراپ هعسوت و یرادهگن

 و سیسات زوجم رودص ، ،یرهش هزوح رد بالضاف و بآ و زاگ ،قرب عیزوت تکرش تیریدم یراذگاو ،اهرهش
 روما هب طوبرم تارایتخا و فیاظو ،اهرهش میرح و ینوناق هدودحمرد اهنآ رب تراظن و یمدرم یاهلکشت زا تیامح
 ،اهرهش میرح و ینوناق هدودحمرد رهش یمومع رباعم و نکاما و یتعنص ،یفنص یاهدحاو رد یرهش طیحم تشادهب
 دیامن راذگاو اهیرادرهش هب ار...و اهرهش رد نانآ تیلاعف رب تراظن و فانصا بسک هناورپ رودص هب طوبرم روما
 .(38 ،6398 ،راکزیهرپ)
 هدنهدناشن ،دیدرگ هراشا یاهمانرب نیناوق رد یرهشهچراپکیتیریدم لامعا نوماریپ طبترم داوم بلاقرد هک هچنآ
 نالک ناراذگتسایس طسوت زاین نیا ندوب سوسحم و یلحم ییارجا یاهداهن هب اهیدصت یراذگاو هب زاین صیخشت
 اههمانرب نیا رد ینشور هب یرهش هچراپکیتیریدم یتآ قفا و تلود یزاسکچوک تیمها بیترت نیدب و تسا روشک
 نیناوق رد اهنآ هرابود رارکت و نیناوق نیا یارجا و ققحت مدع ،دراد یسررب و لمات یاج هچنآ اما.تسا هدش میسرت



 745 ...هچراپکی تیریدم یقوقح ماظن یاه شلاچ

 تیریدم هاگیاج ءاقترا و هعماج نطب رد هعسوت یاههمانرب رد هدش رکذ داوم ندرک هنیداهن.تسا یدعب یاهعسوت
 .دسریم رظنب ترورض یعون یرهش
 ماع تاررقم ساسارب یقوقح داعبا حیرشت .2-2

 دروم رد یقوقح داوم زا یخرب یواح نوناق نیا :روشک یمالسا یاهاروش تاباختنا و فیاظو ،تالیکشت نوناق -
 :دوشیم هداد حرش راصتخا هب الیذ دراوم نیا زا یخرب.تسا تلود هب یرادرهش یگتسباو و هلئسم نیا

 اب یاهرهش رد نارادرهش بصن"هک تسا هدمآ نارادرهش باصتنا رد روشکریزو روتسد رد 8٩ هدام 9 هرصبترد
 هب اهرهش ریاس رد و روشکریزو مکح و رهشیاروش داهنشیپ هب انب ناتسا زکارم و رفن رازهتسیود زا رتشیب تیعمج
 شریذپ رد رادناتسا و روشکریزو تردق هدنهدناشن هدام نیا."دریگ یم تروص رادناتسا مکح و رهشیاروش داهنشیپ
 و رهشیاروش نیب یفالتخا صوصخ نیا رد هچنانچ نینچمه.تسا رهشیاروش طسوت هدش یفرعم رادرهش در ای
-یم یتلود نآ یاضعا رتشیب هک دومن دهاوخ یگدیسر یزکرم فالتخا لح تئیه ،دوش داجیا روشکریزو
 نانکراک تافلخت هب یگدیسر تئیه رد نارادرهش یرادا تافلخت هب یگدیسر ،31هدام 3هرصبت قبط نینچمه.دنشاب
 یرادرهش رگا.تسا یرادرهش رب تلود تراظن و لرتنک هدنهدناشن زین هلاسم نیا هک دریذپیم ماجنا روشکترازو
 دیاب قوف یگدیسر ،دوب هدش هتفرگرظنرد لقتسم الماک یقوقح تیصخش و یفاک لالقتسا اب یلحم تلود کی ناونعب
 .تفریذپیم ماجنا حلاص ییاضق ماقم و هاگداد کی طسوت
 یداهنشیپ یاه همان نییآ بیوصت :هک دیامنیم حیرصت یمالسایاهاروش تارایتخا و فیاظو نوناق 8٩ هدام 3دنب 
 هدام نامه زا 08دنب نینچمه.دوب دهاوخ روشکترازو یاهلمعلاروتسد تیاعر اب اهنآ هب یگدیسر زا سپ یرادرهش
 روشکترازو تقفاوم و دییأت اب یرادرهش هب هتسباو یاهتکرش و تاسسؤم همانساسا بیوصت :هک دیامنیم هراشا

 هک دوب دهاوخ یاهمان نییآ قبط رادرهش تمس یدصت زارحا طیارش":درادیم نایب زین نوناق نیمه 3٩هدام.دوب دهاوخ
 ."دیسر دهاوخ تلود تئیه بیوصت هب روشکترازو داهنشیپ هب انب
 تاروتسد و اههمان نیئآ زا رتارف یرادا ریثات کی دناوتیمن رهشیاروش هک دنشابیم عوضوم نیا هدنهدناشن داوم نیا
 .مدرم هدنیامن هن و ددرگیم لامعا تلود تارظن ،ینینچ نیا دراوم صوصخرد و دشاب هتشاد روشکترازو
 تلصخ ربارب رد ندوب یلحم نیا.تسناد نآ ندوب یلحم ناوتیم ار یرادرهش یگژیو نیرتمهم :یرادرهش نوناق - 
 یارب هفیظو 90 ،1998 لاس یاهیرادرهش نوناق ساسارب ناریا رد.تسا روشک یرهشتیریدم ماظن ندوب  یشخب

 تمسق جنپ هب ناوت یم ار فیاظو نیا.تسا هدش یتارییغت شوختسد نامز لوطرد هک هدیدرگ فیرعت اه یرادرهش
 1998نوناق هب طوبرم فیاظو نیا.یعامتجا هافر -0 و یمومع -1 یتشادهب -9 یتراظن-3 ینارمع -8 :درک میسقت

 بیوصت رگید نوناق اهدص نامز لوطرد یلو .دمآیم باسح هب یلماک نوناق ًاابیرقت دوخ نامز رد هک تسا یرادرهش
 هدهعب فیاظو زا یخرب هکیروطب؛دوش یتارییغت شوختسد نوناق نیا هک دش بجوم میقتسمریغ و میقتسم هک دش
 تسدزا ار دوخ تیمها نامز تشذگ اب زین فیاظو زا یخرب و هدش لوحم رگید یاهداهن و اههناخترازو ،اهنامزاس
 ،هطوبرم نیناوق رد یرادرهش هب هلوحم یعامتجا هافر ،ینارمع ،یتامدخ ،یتراظن یلصا هفیظو راهچ زا .تسا هداد
 یوس زا رگید هفیظو ود ،دنهد یم ماجنا اه یرادرهش ار ینارمع و یتامدخ فیاظو ینعی هفیظو ود اهنت هزورما
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 نامزاس زین یمومع ناهذا رد هزورما یتح و تسا هدش بلس نامزاس نیا زا یصوصخشخب ای و یتلود یاه نامزاس
 دمآراک و قفوم دربشیپ تهج اهیرادرهش تسا زاین نیاربانب .دوشیم هتسیرگن یتامدخ ینامزاس ناونعب رتشیب یرادرهش
 تیعقوم یاهدمایپ زا یکی (0 ،3398 ،دمحاروپ)دنشاب هتشاد رایتخارد یرهش هزوح رد ار یرتشیب فیاظو ،یرهش
 ینوناق فیاظو زا یرایسب.تسا اهنآ فیاظو راکنا و یزاس دودحم نآ رب تلود طلست و یرادرهش لقتسمهمین

 رد یشقن لمع رد اهیرادرهش و دوشیم ماجنا اهنامزاس رگید طسوت ،تسا هدمآ یرادرهش نوناق رد هک یرادرهش
 :تسا هدمآ ریز رد ییارجا یاه نامزاس و فیاظو زا یخرب.دنراد یمک تلاخد ای دنرادن اهنآ ماجنا

 تخاس ؛(یمالسا داشرا و گنهرفترازو) اههناخباتک تخاس؛(فانصا هعومجم و یناگرزابترازو)بسک زاوج رودص
 تخاس ؛(ناناوج و شزروترازو) یندبتیبرت نامزاس) اههاگشزرو تخاس؛(نکسمترازو)تمیقنازرا یاههناخ
 تشادهب؛(یگنهرف ثاریم نامزاس)یمیدق یاهانب زا تظافح؛(یزرواشکداهج ترازو و یصوصخشخب) اه هاگراتشک
 زا رتمک اهنت هک دراد هفیظو 90 یرادرهش ،یدنب هقبط نیا ربارب....و(ورینترازو) بآ نیمات؛(تشادهبترازو) ینمیا و
 و اهیرادرهش نوناق بیوصت نامز زا تفگ ناوتیم نیاربانب .دوش یم ماجنا یرادرهش طسوت فیاظو نیا زا 00039%
 ثعاب روشک رد یرادرهش رب تلود طلست و هنارالاسردپ درکلمع ،تلود هب اهیرادرهش فیاظو زا یخرب ندوزفا
 (Pourahmad et al,2015:10).تسا هدش یرادرهش تارایتخا و فیاظو شهاک
 نوناق زا 8 هدام 8هرصبت.تسا داهن نیا ینوناق هاگیاج اب هطبار رد مهم ثحابم زا یکی زین یرادرهش کی لالحنا

 سیسات یارب زاین دروم تیعمج دح هک یرادرهش زا عون نآ لالحنا ،ینوناق نتم نیرتطبترم ناونعب ،یرادرهش
 دوش مولعم روبزم طاقن رد یرادرهش لیکشت زا سپ هچنانچ نینچمه.تسا هدومن ینیبشیپ ،دنرادن ار یرادرهش
 روما هرادا یارب لحم یلام و یداصتقا عضو نتفرگرظنرد اب و دیامن یمن ار یرادرهش هنیزه یوفاکت یلوصو  ضراوع
 هتکن .دیامن لحنم ار طاقن لیبق نیا یرادرهش تسا زاجم روشکترازو ،دومن  هیهت ناوتیمن یدیدج دمآرد یرادرهش
 افرص و(رهشیاروش)مدرم ناگدنیامن تارظن هب هجوت نودب مدرم رب ینتبم داهن کی هک تسا نیا اجنیا رد هجوت لباق
 یلحم یاهداهن فیعض لالقتسا تیعضو هدنهدناشن زین هلئسم نیا.دوش یم لحنم یتلود داهن کی صیخشت ساسارب
 (٩ ،نامه).تسا یتلود یاهداهن ربارب رد
 10 و 3داوم ،ددرگیم اهیرادرهش رب روشکترازو دیدش لرتنک بجوم یرادرهش نوناق قبط هک یرگید داوم هلمج زا
 روشکترازو بیوصتاب یرادرهش طسوت یرهش هزوحرد تیلاعف کی یارجا تیلباق ،داوم نیا قبط هک دشاب یم
 یسررب و دشابیم روشکترازو هماننییآ ساسارب یرادرهش نانکراک مادختسا ،10 هدام قبط ای و.دشاب یم ریذپ ناکما
 و یرهش روما رتفد فیاظو ءزج ،اهیرادرهش یمادختسا روما و لنسرپ رب تراظن و اه یرادرهش یلام یاهزاین
 و یرادناتسا قیرطزا نینچمه روشکترازو ،اهنیارب هوالع دشابیم اهیرادناتسا هعسوت روما تنواعم رتفد رد ییاتسور
 .دیامنیم لرتنک لامعا اهیرادرهش رب رهش یمالسا یاهاروش اب یزاوم تروص هب یرادنامرف
 ییارجا ،یرادا یگتسباو هب رجنم یلام یگتسباو.تسا یلام یگتسباو ،هزوح نیا رد حورطم لئاسم نیرتمهم هلمج زا
 لماوعزا ،تلود طسوت یرادرهش یلام یاهزاین نیمات ،ینالوط نامز تدم یارب نیاربانب.دوشیم ینوناق یگتسباو و
 طوبرم دراوم زا یکی ،یرادرهش نوناق 33 هدام رد هک تسا نینچ نیا.تسا هدوب تلود هب یرادرهش یگتسباو یلصا
 یانعمرد یلحم تلود کی رگا هک یلاحرد.تسا یتلود یاهنامزاس و تلود یلام یاهکمک ،یرادرهش دمآرد عبانم هب
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 و دننک نیمات یلحم روما هرادا یارب دوجوم یلام عبانم زا ار دوخ یاهزاین دنناوت یم هقطنم مدرم ،دوش داجیا نآ یعقاو
 ،ناریا رد لاحنیا اب .تسا مزال یلحم یرادا روما یارب نامزاس داجیا و دوجوم یلام عبانم زا تایلام لوصو اذل
-یرادرهش هدش ثعاب ،تشگرب لباقریغ هوجو ای و ماو بلاق رد تلود طسوت یرادرهش هدافتسا دروم یلام یاه کمک
 و یرادا لالقتسا رد دناوتیم زین یرادرهش یلام لالقتسا ،نیاربانب .دننک اهر ار دوخ فیاظو و تارایتخا زا یخرب اه
 .دشاب رثوم یدایز دح رد ییارجا
 یارب زایندروم یلام عبانم جیسب رد ییاناوت مدع ،هعسوت لاحرد یاهروشک رد اهرهش یارب یساسا شلاچ کی
 یراذگهیامرس هب زاین هعسوت روتوم ناونع هب اهرهش .تسا یرهش یساسا تامدخ نوزفا زور یاضاقت هب ییوگخساپ
 و نادنورهش یداصتقا لیسناتپ ندش اهر ثعاب هک دنراد یمومع تامدخ هئارا و اهتخاسریز هعسوت رد بسانم
 یفاکان تیفرظ هلیسو هب یلحم یاهتلود یارب یدمآرد و یلام نیمات یاههنیزگ .دوشیم نانآ یگدنز تیفیک شیازفا
 .دناهدش دودحم یلام تیریدم رب تراظن و یلحم تایلام یارجا یارب ییاهمتسیس و اهتسایس دوبمک و یناسنا عبانم
 لاوما و نیمز رب هدش لامعا یتایلام یاهمتسیس زا هدافتسا اب دناوتیم یلحم دمآرد دیلوت هک تسا هداد ناشن تاتیبه
 UN-Habitat. ANNUAL) (41 .تسا هداد ماجنا یلاموس روشک رد ار تامادقا هنوگنیا هنومن هک دبای شیازفا

PROGRESS REPORT. 2018. 
 بلغا اه تیدودحم نیا.دزاس یم لتخم ار یرهش قطانم رد راد ینعم یطیحمتسیز مادقا ابلاغ یلام تیدودحم
 یروآ عمج ای و فیعض یدمآرد هاگیاپ کی هجیتن هکلب دنتسین یطیحمتسیز هجدوب هب طوبرم صاخ یاه تیدودحم
 (United Nations Environment Programme,2013:59) تسا یفاکان دیاوع

 یاه شلاچ زا یرایسب لاثم یارب و ددرگ یم یرگید تالکشم زورب ثعاب هناسانشراکریغ تروصب هلاسم نیا لح اما
 هرصبت لیذ ب دنب ساسارب یمالسایاروشسلجم هک تفای روهظ و زورب ینامز زا ،اهیرادرهش صوصخرد دوجوم
 ظاحل زا صوصخب هلاس هس هرود کی فرظ ات دومن فلکم ار اهیرادرهش روشک لک 3098 لاس هجدوب نوناق 30
 هب تلود یلام یاهکمک زا یاهظحالم لباق شخب وسکی زا قیرط نیدب و دنسرب لماک ییافکدوخ هب یدمآرد عبانم
 و یتامدخ یاهزاین رگید یوسزا و هتشگ هجاوم یدمآرد تالکشم و تیدودحم اب اه یرادرهش و فذح اهیرادرهش
 و یفاک عبانم ینیبشیپ مدع ،رگید یوس زا و یگتسباو شهاک نیا.دیدرگ رتعونتم و ددعتم نادنورهش و رهش ینارمع
-یب تروص هب اهیرادرهش 6٩98 ههد رد هک یوحنب ،داد قوس دمآرد نیمات تمس هب ار اهیرادرهش ،دمآرد رادیاپ
 ییافکدوخ هلاس نیدنچ  هبرجت(11و31 ،8398 ،هداز ییاضر).دندومن اهیربراک رییغت و مکارت شورف هب تردابم هیور
 اراد ار یمومع هجدوب زا لماک لالقتسا تیلباق هکنآ نمض ،یرادرهش یلام ماظن هک تسا نآ رگنایب ،اه یرادرهش یلام
 هک ناریا رد .دریذپ تروص رادیاپ یدمآرد عبانم هعسوت و تیوقت اب و یقطنم یدنیآرف یط دیاب ،رما نیا اما ،تسا
-کمک عطق هب ،اهیرادرهش ییافکدوخ تسایس و دراد رارق یزکرم تلود رایتخا رد ازدمآرد یتایلام یاههیاپ بلغا
 تسناوت دهاوخن هاگچیه ،تسا هتسباو مکارت شورف هب هک یرادرهش یلعف رادیاپان یاهدمآرد و دماجنایم یتلود یاه
 .(11و09 ،1198 ،هداز هللا حتف) دیامن نیمضت یرهش تیریدم رد ار یبسانتم و یلوصا یزیرهمانرب
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 رب ینتبم داهن ناونعب) یرهشتیریدم متسیس نیب یدرکراک و یتاذ یاه توافت عقاو رد ،هدش رکذ دراوم مامت رد
 یمدرم و یلحم یاهداهن رتشیب هچره فیعضت هب و هدش هتفرگ هدیدان(یتلود داهن کی ناونعب) روشک ترازو اب(مدرم
  .تسا هدش هدز نماد
 تاررقم و نیناوق ریاس -
 نوناق 33 و 11 ،٩٩ داوم ،تسا هراشا لباق یرادرهش رب تلود لومعم زا جراخ لرتنک لامعا هنیمز رد هک یرگید داوم
 ینیناوق و یرهش نارمعو یزاسون نوناق 08 و 08 ،9داوم؛یرادرهش نوناق 308و 10 ،30داوم حالصا نوناق ؛یرادرهش
 فیاظو زا یرایسب هک دوشیم صخشم ،یرادرهش رباربرد روشک ترازو فیاظو هب هجوتاب هک دشاب  یم تسد نیا زا
 .تسا یرادرهش و رهش یاروش حطسرد
 ییارجا یاههاگتسد یراذگاو لباق یاهتیلاعف و روما ،فیاظو یراذگاو ،(یرادا یلاع یاروش)تلود فیلاکت زا
-تیریدم نوناق 088 هدام 3دنب).تسا اهیرادرهش هب (اهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس و روشک ترازو هلمجزا)
 .تسا لیلحت لباق ییادززکرمت یاتسار رد اهیراذگاو نیا و (یروشک تامدخ
 و اهیرادرهش رب تراظن ،(9198 هیحالصا و 0098 بوصم) اهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس همانساسا قبط نینچمه
 98 و 1دنب بجوم هب نامزاس نیا و دوشیم لامعا اهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس بلاق رد نانآ ینابیتشپ و تیاده
 اهیرادرهش هب طوبرم روما رد روشک ترازو هدنیامن ،روشک یاهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس همانساسا 0 هدام
 و روشکترازو هب هلوحم فیاظو دودحرد اهیرادرهش یاهتیلاعف رب تراظن و تیاده" نآ لیکشت زا فده و .تسا
 .تسا "اهیرادرهش زا یتیریدم و یئارجا ،ینف ،یلام یاهینابیتشپ
 اهیرادرهش زا تیامح و یسرزاب ،تراظن اتدمع هک نامزاس فیاظو نیرتمهم زا یخرب ،همانساسا 0هدام بجوم هب
 روما ریاس و یتاکرادت ،یتامدخ ،ینف ،یلام ،یرادا یاهشور و ینامزاس لئاسم موادم یسررب-8 :زا دنترابع تسا

 و هل یواعد هیلک هماقا زا تبقارم و تراظن-3 .هیورتدحو داجیا و نامزاس حالصا ای داجیا هب هیصوت و اهیرادرهش
 زکرمتم هوجو لحم زا اهنآ تالماعم ماجنا یارب اهیرادرهش یگدنیامن لوبق-9.اهیرادرهش هب طوبرم هیلع
 قبط همانساسا نیا تاعوضوم بلاق رد هک یفیاظو و فیلاکت هیلک ماجنا-1.دشابیم نامزاس رایتخا رد هک اهیرادرهش
 و هیهت-0.اهیرادرهش زا یسرزاب-0.دش دهاوخ ای هدش لوحم روشکترازو هب اهیرادرهش روما رد تاررقم و نیناوق
 و ینف رظن زا ینارمع یاهحرط و اههژورپ یارجا هوحن رب هیلاع تراظن -٩.اهیرادرهش یزیرهمانرب ماظن نیودت

 .دوشیم حرطم یتایلمع تراظن ناونع تحت هک راک یارجا نسح
 ،دوشیم رولبتم اهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس بلاق رد هک یرادرهش لابق رد تلود یتراظن فیاظو هدرتسگ فیط
 .تسا یلحم روما رد تلود گنررپ ینیرفآشقن و صقان ییادززکرمت هدنهدناشن
 نوناق 33 و 11 ،٩٩ داوم ،تسا هراشا لباق یرادرهش رب تلود لومعم زا جراخ لرتنک لامعا هنیمز رد هک یرگید داوم
 ینیناوق و یرهش نارمعو یزاسون نوناق 08 و 08 ،9داوم؛یرادرهش نوناق 308و 10 ،30داوم حالصا نوناق ؛یرادرهش
 رد فیاظو زا یرایسب هک دوشیم صخشم ،یرادرهش رباربرد روشکترازو فیاظو هب هجوتاب هک دشاب  یم تسد نیا زا

 .تسا یرادرهش و رهشیاروش حطس
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 زا) ییارجا یاههاگتسد یراذگاو لباق یاهتیلاعف و روما ،فیاظو یراذگاو ،(یرادایلاعیاروش)تلود فیلاکت زا
-تامدختیریدم نوناق 088 هدام 3دنب).تسا اهیرادرهش هب (اهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس و روشکترازو هلمج
 .تسا لیلحت لباق ییادززکرمت یاتسار رد اهیراذگاو نیا و (یروشک
 هدهاـشم ،یداع و نالک نیناوق و بالـقنا زا دـعب هعـسوـت همانرب نـیناوـق زا رـصتخم یـسررب کـی رد یلکروطب
 و یرالاسمدرم ،نوزوـم هعــسوت و تیریدم ندرکهچراپکی ،یـیادززکرمت رـب یـعوـن هـب هراومه هـک دوـشیم
 یرهش هچراپکیتیریدم طسب یارب یرتسب هاگ نیناوق نیا لاح نیعرد اما تــسا هدــش دــیکأت یـعامتجا تـلادع
 هزورما .دندرگ عفترم هتسیاش روطب یتسیاب دوجوم ینوناق تاضقانت اذلف دنشابیم نآ تیدودحم یارب یرتسب هاگ و
 درکیور کی ذاختا اب تسا مزال هک تسا یسایس یداهن ،دشاب یتامدخ -یتلود یداهن هکنآ زا شیب یرهشتیریدم
 یــیادززکرمت زا قــیقد كرد مدــع(Van Dijk,2006,58) .دنک نیمضت ار یتیمکاح تابیترت هیلک ،ریگارف و رگنلک
 هـب داـقتعا مدـع و نـییاپ هـب الاـب یاـهدرـکیور تـیمکاح ،یـیادززکرمت یاـجـب یــیادزمکارت هــب اـکــتا و
 رد نــیناوق هــب مازــتلا مدــع ،نانآ ییاناوت هب دامتعا مدع و هعــسوت یاــههمانرب قـقحترد یـلحمتـیریدم شـقن
 لین ریسمرد زورما هب ات هک تـسا یلـماوـع هــلمجزا ...و نآ یزاسکچوک و هـیرجم هوـق شــیارآ رــییغت
 .تسا هدومن داجیا یرامشیب عناوم لحم روما هرادا رد یلحم مدرم ندومن دراو و"یرهش هچراپکیتموکح"هب
 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن

 رکفت داجیا ،یتیریدم یاهداهن هندب زا اهیرادیاپان عفر ،هعسوتلاحرد یاهروشکرد یرهش هعسوت یرادیاپان عفر همزال
 یراک تامادقا نایم كرتشم هاگدید نتشاد و یرهش هدیچیپ لئاسم اب ههجاوم رد رگن لک هاگدید نتشاد اب یمتسیس
 رتشیب یریذپتیلوئسم و یریذپرثا ،یزاسدمآراک و یزیرهمانرب مزلتسم رما نیا .تسا یرهش روما یلوتم یاهنامزاس
 مامت هک؛تسا یلحم ناعفنیذ ریاس و یلحم یاهتموکح هب تردق و اهتیحالص ،فیاظو ضیوفت و یرهشروما هرادا رد
 اب یلحم زا یلم روما کیکفت عقاورد..دراد تلالد یرهش هچراپکی تیریدم مان هب اهرهش هرادا زا یدیدج هویش هب اهنیا

 زورب ببس و یزکرم تلود زا یدایز تالکشم راب و سرتسا شهاک ببس لحم نامه مدرم هب یلحم روما یراذگاو
 ماگنهب عفر و تخانش هب هقالع و مدرم سفنبدامتعا شیازفا ،تیلوئسم سح شیازفا ،یدرف یاهدادعتسا ،تیقالخ
 یریگلکش تیاهنرد و تامیمصت عیرس ذاختا ،یلحم تبثم درکلمع اب یلم یاهنامرآ ققحت ،یلحم تالکشم
 یاهتسایس قیرط زا یراتخاس دعب رد هدش ییاسانش یاهبیسآ عفر یدج یراذگفده اذل.ددرگیم یرهش ییافوکش
 و فلتخم حوطس نارگیزاب نیب یزاسهکبش و طباور تیوقت ،هچراپکیتیریدم هب درکیور نامتفگ یلاگچ ندرب الاب
 هیلوا یاهزاین عفر زا اهرهش هک تسا رتسب نیا رد .دیامنیم یرورض ییادززکرمت یاهتسایس یزاسدمآراک و تیوقت

 یارب شالت هب یناهج تلزنم بسک و ناشنادنورهش یگدنز تیفیک و رهش یریذپتسیز یاقترا یارب هدرک روبع دوخ
 دنمزاین ،اهیرادرهش و تلود یقوقح طباور اذل.دنزادرپیم اهناکم ریاس اب تباقر هب و یناهج یاهدرادناتسا تفایرد
 .تسا رتشیب ییادززکرمت درکیور اب یرگنزاب
 هچراپکی تیریدم و یلحم یاهداهن تیریدم هاگیاج ،یتسدالاب و نالک دانسا فالخرب هک تفگ ناوتیم یلک روط هب
 و تارکفت ندنکفا هیاس ببس هب نیا و تسا هتفای لزنت یسوسحم زرط هب یداع نیناوق رد تارایتخا هزوح رظنم زا
 هیلاع تراظن ظفح نمض دناوتیم تلود اذلف .یقوقح شرگن ات تسا اهیرادرهش تیریدم هوحن رد یسایس یاهدنیارف
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 فیاظو اهیرادرهش لالقتسا شیازفا و یرهش هچراپکیتیریدم یاتساررد ،یرادا تراظن رد فیفخت اب و دوخ نالک و
 و مدرم تکراشم یاهتیفرظ ،یلحم یاهتیلباق یایحا اب و ،دنک راذگاو یرادرهش هب ار یرهش رومارد دوخ یدصت
 .دشخب ءاقترا ار نییاپ زا هعسوت
 هب یرهش تیریدم.درادن دوجو یرهش تیریدم و هرادا یارب دحاو هویش کی یرهشهچراپکیتیریدم صوصخرد
 رد...و یداصتقا راتخاس ،یلحم و یلم گنهرف ،روشک یسایس راتخاس ،تردق طباور.دراد یگتسب ینوگانوگ لماوع
 هعسوت هب ندیسر یارب یرهش هچراپکیتیریدم یزاسهدایپ یارب.دراد ریثات یرهش هچراپکیتیریدم یوگلا یگنوگچ
 هئارا روشک یلخاد یاهیگژیو و تائاضتقا ساسارب یموب لدم کی و تخانش ار روشک یاهتیفرظ دیاب ،یرهشرادیاپ
 .درک
 زین و یرهش تیریدم اب طبترم نیناوق یریذپریسفت هب هجوتاب ،یرهش هچراپکیتیریدم متسیس هب یبایتسد تهج
 مهرانک اب و هدش جارختسا نالک حطسرد نیناوق تسا مزال لوا مدق رد ،نیناوق نیا رد ییاهءالخ و تاضقانت دوجو
 ،ینوناق قرفت ،تامادقا نیا هچنانچ.دریگ تروص نیناوق رد یزاسناسکی و حالصا ،رگیدکی اب قیبطتو اهنآ نداد رارق
 اهیرادرهش شخب تیعورشم هک یقوقح عماج ماظن نیودت ،تخاسن عفترم ار دوجوم ییارجا و یدرکلمع ،یراتخاس
 ار ییادززکرمت ینوناق هنیمز و دشاب رهش حطس رد ددعتم نارگشنک هدننکگنهامه و رهشتیریدم زکرم ناونع هب
 .دسریم رظنب یرورض ،دروآ مهارف

 ییاسانش تیمها و تیروف رظن زا لاقتنا لباق یاهیدصت دیاب ،حرط یارجا رد عیرست و یهدزاب و ییاراک اقترا تهج
 همانرب میظنت اب احیجرت و یجیردت تروصب اهیرادرهش یناسنا و ینف ،یلام ،ییارجا ناوت نتفرگ رظنرد اب و هدش
 .دبای شیازفا حرط تیفافش مه و دوش ایهم اهیرادرهش رد فیاظو نیا شریذپ یگدامآ مه ات دنبای لاقتنا یدنبنامز
 دراد ییالاب تیمها تشاد دنهاوخ یرادرهش اب یرتشیب تالماعت هک یرهش کیژتارتسا نانیرفآشقن ییاسانش نینچمه
 بلاق رد تالماعت و تاطابترا تیولوا رد یدیلک و راذگریثات یاهنامزاس ات دوش هنیداهن یصخشم بوچراچ دیاب اذل
 ای هدیافیب لیوطت عنام ات دوش یحارط تکراشم نیا یارب یا هژیو یاههمانرب و دنشاب یرهش هچراپکیتیریدم
 .ددرگ حرط فارحنا
 نیودت نآ رانکرد و یرهش ناریدم تارایتخا و فیاظو هطیح یزاسفافش رد یناهج تایبرجت زا هدافتسا اتسار نیارد
 ،یناهج تایبرجت زا یریگهرهب رانکرد هکارچ تسا ناوارف تیمها زئاح رهش رادیاپ و هچراپکیتیریدم یموب یوگلا
 زا زین و هدش دیدج یتیریدم متسیس اب اهداهن و هعماج عیرس قیبطت ثعاب یلخاد تائاضتقا و طیارش نتفرگرظنرد
 .دش دهاوخ هتساک لمتحم ءوس راثآ و بقاوع
 نامزاس نورد رد قیقحت و شهوژپ دحاو داجیا زین و اههاگشناد و یتاقیقحت زکارم اب طابترا و لماعت ،هزوح نیارد
 یاهتکراشم و داهنمدرم یاهنامزاس هدرتسگ یراکمه بلج هب هژیو هجوت نینچمه .دوب دهاوخ اشگهار یرادرهش
 زا یرهش هچراپکیتیریدم ماظن رارقتسا و اهیرادرهش فیاظو رتهب یافیا روظنمب اهنآ لیسناتپ زا هدافتسا و یمدرم
 یساسا یاهتسایس و اهیگژیو زا یتلودریغ یاهنامزاس یراکمه بلج و ییوجتکراشم.تسا رادروخرب یرفاو تیمها
 هعسوت لاحرد و هتفای هعسوت عماوج همهرد و ریخا ههد رد اهیرادرهش هژیو هب یمومع شخب تیریدم یاهداهن هیلک
 یتلودریغ یاهنامزاس و یصوصخشخب یراکمه نودب ،اهرهش یطیحمتسیز تالضعم صوصخرد هکنآ هژیوب.تسا
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 نیا یراکمه نودب مییوگب رگا دشابن قارغا دیاش و درک هبلغ تالکشم رب ناوتیم یتخس هب ،مدرم و 8اهنمس و
 .تسا نهذ زا رود الماک رادیاپرهش ییاپرب ،شخب

 رد یــلحم تــیریدم شــقن شــیازفا و روـشک یــیارجا ـ یرادا راتخاــس حالــصا ،هکنیا رــخآ نخــس
 کـی هـک یـعطقم درــکیور کـی هـن ،ریگاپ و تسد و دئاز تافیرشت فذح و روـشک هعـسوـت ناـیرج تــیاده

 و ینوناق یاههناوتشپ داجیا هب مازتلا و یروحمنوناق ،ییارگنوناق رادم رب دـیاب مـهم نـیا.تـسا یـخیرات ترورـض
-هـعماج ،مدرـم ،ناـعفنیذ یـمامت زـین و یـلحم و یزـکرم تـموکـح ناکرا ماـمت راداـنعم و لاعف تکراـشم اـب
 و یـملع یاههناوـتـشپ زا یرادروخرب اـب دـیاب روکذم دـنیآرف هوالـعب.دریذپ ماـجنا داـهنمدرـم یاهنامزاـس و یـندم
 یاهدرکیور و رادـیاپهعـسوـت یاتـساررد ار روشک ناوت یمامت بولطم یـیاورمـکح لــصا ندومن ظاـحل
 .دیامن جیـسب هنایارگیراکمه

  عبانم
 و یزیرهمانرب یلم سنارفنک نیمشش ،"یرهشهچراپکیتیریدم درکیور اب یرهش زبس یاضف رادیاپهعسوت" ،نسحم ،ناینیما ؛یدهم ،ناینیما

 .9398 ،دهشم ،یمالسارهش یاههفلوم رب دیکات اب یرهشتیریدم
 ییاورمکح یاه-صخاش اب قابطنا نازیم و ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق یاوتحم لیلحت" ،ناراکمه و نیسحدمحم ،یناچوب

 .0398 راهب ،مود و تسیب هرامش ،یرهش تاعلاطم همانلصف ،"یرهش هتسیاش
 لاس ،نیمزرس ییایفارغج همانلصف ،"یرهشرادیاپهعسوت رب دیکات اب ناریا رد یرهشتیریدم زادنامشچ" ،یلع ،تخبزوریف ؛ربکا ،راکزیهرپ

 .6398 ،39 هرامش ،مشش
 ،"دوجوم نیناوق هاگدید زا یرهش دحاوتیریدم ققحت مدع لماوع رب یلیلحت" ،یلع ،یدهم ؛ هموصعم ،یریمنهب نایدهم ؛دمحا ،دمحاروپ

 .3398 ،مود هرامش ،یرهش تیریدم و داصتقا همانلصف
 .8398 ،نارهت ،دجم رشن ،یرهش یزیرهمانرب قوقح ،داوج دمجم ،هداز ییاضر
 .٩198 ،یسراف گرزب همانشناد داینب ،نارهت ،ییارگزکرمت هلاقم ، ،ییاتسور و یرهشتیریدم همانشناد ،سابع 0 یدیعس

 .6398 ،نارهت ،رتسگداد رشن ،یرادا قوقح ،نژیب ،یسابع

 .1198 ،3 هرامش ،رهش داصتقا هلجم .(هسنارف روشک متسیس هعلاطم) اهیرادرهش هب تلود ضوعالب کمک ترورض ،راگن ،هداز هللا حتف
 ،تختیاپ یهدناماس و ییادززکرمت یلم شیامه نیلوا ،"نارهت یرادرهش :دروم.روشک هعسوت رد یلحمتیریدم شقن" ،رقابدمحم ،فابیلاق

 .1398 ،نارهت
 ،"یسایسقرفت رب دیکات اب یرهشهچراپکیتیریدم یریذپققحت عناوم یسررب" ،همطاف ،یمرهج یتقادص ؛دمحا ،ناینادزی ؛ دیحو ،راکتشک

 .1398 ،دهشم ،رادیاپ یرهش رظنم و یرامعم یلم سنارفنک نیمود
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