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 -چکیذٌ :

زضؾبِٟبی اذیطثٟؿبظی ٛ٘ٚؾبظی ثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی  ،ث ٝفٛٙاٖ ضطٚضت زؾتیبثی ث ٝتٛؾق ٝپبیساضقٟطی إٞیت ٚیػ ٜای یبفت ٝاؾتت  ٚاظایتٗ ضٚ
تٟی ٚ ٝارطای عطحٟبی ٔرتّف ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی زضزؾتٛضوبض ثط٘بٔ ٝضیعاٖ ٔ ٚسیطاٖ قٟطی وكٛض لطاض ٌطفتت ٝاؾتت رٞطتغییتطی
زض ثبفتٟبی قٟطی ٔٙزط ث ٝقىُ ٌیطی فضبیی رسیس ٔی قٛز و ٝذٛز پیبٔسٞبی ٘ٛیٙی زض پی زاضز و ٝث ٝتجـ آٖ ارطای عطح ٞبی ثٟؿبظی ٘ ٚت ٛؾتبظی
٘یع اظ ایٗ لبئسٔ ٜؿتخٙی ٕ٘ی ثبقسر ا٘تؾبض ایٗ اؾت و ٝپیبٔسٞب زض ز ٚثقس تٛؾق ٝوبِجسی ثبفت  ٚتٛؾق ٝارتٕبفی – التهبزی ارتٕبفبت ٔحّتی ٔؿتتمطزض
ثبفتٟبی فطؾٛز ٜزض ٔزٕٛؿ ٔخجت ثبقسر اظؾٛی زیٍط،فال ٜٚثط ٔحه ٚ َٛفطآٚضز ٜایٗ ٌ ٝ٘ٛعطحٟب  ،فطایٙس ثط٘بٔ ٝضیتعی  ٚارتطای عتطح ٞتبی ثٟؿتبظی ٚ
٘ٛؾبظی قٟطی ٔؿئّ ٝثب إٞیتی اؾت و ٝپیبٔسٞب ضا تحت تبحیط ذٛز لطاضٔی زٞسر ث ٝفجبضت زیٍط ٔؿیطی و ٝفطایٙس ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی قتٟطی عتی ٔتی
وٙس زض فطْ ٘ ٚتبیذ ثطآٔس ٜاظ آٖ زض اثقبز ٔرتّف ارتٕبفی – التهبزی ٚوبِجسی تبحیط ثؿیبضٕٟٔی ذٛاٞس زاقتر ث٘ ٝؾطٔی ضؾس و ٝفقبِیتٟتبی ثٟؿتبظی ٚ
٘ ٛؾبظی زضثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی ثب ضٚیىطز فقّی (غّج ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی فؾیٓ " ٚاظ ثبال " رٟت تٛؾق ٝوب ِجسی )٘ ،تٛا٘ؿتت ٝاؾتت ثت ٝعٛضٕٞعٔتبٖ
زض تٛؾق ٕٝٞ ٝرب٘ج ٝایٗ ٔحالت تبحیطٌصاضثبقسرزضزیسٌبٛ٘ ٜیٗ ،ارتٕبفبت ٔحّی ؾبوٗ  ٚقبغُ زضایتٗ ثبفتٟتب ٞتسص انتّی ٞؿتتٙس ٞٚتسص اظٞتط ٌ٘ٛتٝ
تغییطٚتح ، َٛثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی آ٘بٖ  ٚزضٟ٘بیت تٛؾق ٝارتٕبفی ؾبوٙبٖ ثبفتٟبی ٔصوٛض اؾت رزضایٗ زیسٌبٞ ٜسص ایتٗ اؾتت وت ٝاظعطیتك ٔكتبضوت
ارتٕبفبت ٔحّی زض فطآیٙس ثط٘بٔ ٝضیعی ،فقبِیتٟبی ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ث ٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی ٌطزز وٙٔ ٝتبفـ التهتبزی  ٚارتٕتبفی ثطآٔتس ٜاظایتٗ فقبِیتٟتب
ٔتٛر ٝارتٕبفبت ٔحّی  ٝ٘ ٚنطفًب قطوتٟبی ؾطٔبیٌ ٝصاضیٌ ،طزز ر زضایٗ تحمیك ٔؿئّٔ ٝتٛضز ثحتج اظعطیتك ٔغبِقت ٝپیبٔتسٞبی ارتٕتبفی – فضتبیی
ثطآٔس ٜاظارطای عطح ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜقٟطقیطٚاٖ ٛٔ ،ضز ثطضؾی لطاضٌطفت ٝاؾت ر٘تبیذ ثطآٔس ٜاظایٗ ٔغبِق٘ ٝكتبٖ ٔتی زٞتس وت ٝتٛؾتقٝ
پبیساضٔحالت فطؾٛز ٜقٟطی ثب ضٚیىطز و٘ٛٙی لبثُ زؾتطؼ ٘رٛاٞس ثٛز  ٚث ٝتغییطی اؾبؾی زض زیسٌب ٜحبوٓ ثط فقبِیتٟبی ثٟؿتبظی ٘ ٚت ٛؾتبظی ثبفتٟتبی
فطؾٛز ٜقٟطی وكٛضٚزض٘تیز ٝتىی ٝثطفطآیٙسی ٔكبضوت پصیط ٚارتٕبؿ – ٔحٛض٘یبظ ٔی ثبقس ر

 ياشگان کلیذی:ثٟؿبظیٛ٘،ؾبظی،ثبفت فطؾٛزٔ،ٜكبضوت،تٛؾق ٝپبیساض
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 -مقذمٍ:

قتتتتتتتتتٟطٞب ٘یعٔب٘ٙتتتتتتتتتس ٔٛرتتتتتتتتتٛزات ظ٘تتتتتتتتتس،ٜحیبت ٕٔٚتتتتتتتتتبت زاض٘تتتتتتتتتس ٚاٌطزضثؿتتتتتتتتتتطظٔبٖ،فٛأُ فبضضتتتتتتتتتی
 ٚثتتتتتتط ٓٞظ٘ٙتتتتتتس ٜتقتتتتتتبزَ ظیؿتتتتتتتی آٟ٘تتتتتتب وٙتتتتتتتطَ ٘كتتتتتتٛز ،ظٔیٙتتتتتتٞ ٝتتتتتتبی ظٚاَ ٘ٚیؿتتتتتتتی قتتتتتتبٖ پسیتتتتتتس

ٔی آیسر  ٚزضنٛضت فسْ ٘ٛؾبظی ثٛٔ ٝلـ زض ٔطاتجی اظاحطات تكسیسی،ث ٝاضٕحالَ ظ٘سٌی ثبفت ٞبی قٟطی ٔٙزتط ٔتی ٌتطزز ٔ ٚتسیطیت فتبزی ٚ
ضٚظٔط ٜقٟطی ضا اظ ٔطظٞبی ٔسیطیت ثحطاٖ فطاتط ٔی ثطزر
ضطٚضت ٘ٛؾبظی ٚثٟؿبظی ثبفت ٞبی فطؾٛز ٜقٟطی پؽ اظ ا٘مالة نٙقتی  ٚثٚ ٝیػ ٜپؽ اظر ًٙرٟب٘ی ز ْٚز ٚچٙساٖ قسرضقس ٚتٛؾتق ٝتِٛیتسات
نٙقتی ،ضقسا٘فزبضی رٕقیت،ضقس ؾطیـ قٟطٞب٘،یبظ ضٚظ افع ٖٚقٟط٘ٚساٖ ث ٝأىب٘بت ظیؿتی  ٚثٟجٛز اٚضبؿ ظ٘سٌی فتطزی  ٚرٕقتی ٚتكتسیس ٘تب ثطاثتطی
ٞبی ارتٕبفی ٚالتهبزی ربٔق ٝقٟطیٍٕٞ،ی ظٔی ٚ ٝٙضطٚضت ٘ٛؾبظی  ٚثٟؿبظی قتٟطی ضا ٟٔیتب وطز٘تس (قتٕبفی ٚپٛضاحٕتس) 83، 5841،رفتسْ اترتبش
تسثیطی ٔٙبؾت ٚحبوٕیت اضاز ٜای فطاٌیطٙٔ ،زط ث ٝافعایف ٚٚؾقت  َٛٞاٍ٘یع فطؾٛزٌی ٞبی قٟطی قسٔٚ ٜفبٞیٓ ٔرتّف قٟط٘ٚسی ٚقتقبضٞبی ذتٛـ
آة ٚضً٘ ٔس٘یت ٔٚفبٞیٓ اذالق رٕقی ضا ثب چبِكی رسی ٔٛار ٝؾبذت ٝاؾترزض چٙیٗ قطایغی،ضاٞی رع اتربش ضٚیىطزی رٟبزی ثتطای ٘ٛؾتبظی ثبفتت
ٞبی فطؾٛزٚ ٜرٛز ٘رٛاٞس زاقتر٘ٛؾبظی ثبفت ٞبی فطؾٛز ٜزض وٙبض اضغطاضٞبی حبوٓ ثط آٖ ٔی تٛا٘س ثؿتط انالحبت اؾبؾی زض رٟتت اضتمتبی ویفیتت
ٔحیغی قٟطی ضا فطا ٓٞؾبظز (فٙسِیت) 5، 5841،ر
ث ٝیمیٗٞ ،یچ قٟط ایطا٘ی ثعضي ٚپیچیس ٜای ٘یؿت و ٝچٙسیٗ ثبفت فطؾٛز ٜزض زضٚ ٖٚحبقی ٝذٛز ؾطاك ٘ساقت ٝثبقسر ایٗ فطاظ٘،كتبٖ اظ ضٚزضضٚیتی
ثب وبضی ؾتطي زض چكٓ ا٘ساظ تٛؾق ٝقٟط ایطا٘ی زاضز ،و ٝذٛاٞبٖ چبِف ٞب ٚچبض ٜا٘سیكی ٞبی فعایٙسٚ ٜثؿیبضاؾتترر ثتبظ ٌطزا٘تسٖ ظ٘تسٌی أطٚظزضثبفتت
فطؾٛز ٜاِجت ٝپطٞعی ٝٙاؾت أب ٘ ٝچٙساٖ و ٝثٙب ٟ٘بزٖ ثبفتی زیٍطرٌصقت ٝاظایٗ ٌٛ٘ ،طایی اضظقی ٚاالؾت أب ٘ ٝزض ٘جٛزاٍ٘بضی اظ تبضید قتٟط ٚثتب ٌؿؿتتٗ
اظانبِت ٞب  ٚث ٝفطأٛقی ؾپطزٖ یبزٞبر ثٞ ٝط ض ،ٚثبفت فطؾٛز ٜاظ ٞطٌ ٝ٘ٛو ٝثبقسٌ ،ط٘ ٜبٌكٛز ٜای اؾت زضحیبت قتٟط ایطا٘تیٚ ،آ٘چت ٝاظ ثبفتت فطؾتٛزٜ
ضٞب قسٔ ٜی ٔب٘س،تٟٙب زضٕٞبٖ ثبفت ضؾٛة ٕ٘ی وٙس ٚ ،ث ٕٝٞ ٝقٟط ثبظتبة ٔی زٞس ٚاظآٖ فطاتطثطپیكب٘ی قتٟط ایطا٘تی ٔتی ٘كتیٙسرثب ضٚیىتطز ثت ٝچٙتیٗ
زیسٌبٞی پطزاذتٗ ث ٝثبفت ٞبی فطؾٛز ٜقٟطی ضتبٔٗ زؾتت یتبثی ثت ٝاضظـ ٞتبیی اؾتت وت ٝزض پتؽ ا٘جتٞٛی اظ ٘بثؿتبٔب٘ی ٞتب ٘تب پیتسا ٌٚتٓ ٌكتتٝ
ا٘سر(قفبییٔ، 5841،مسٔ)ٝر
زضاثتسای تٛر ٝث ٝثبفت ٞبی فطؾٛز ٜاغّت فقبِیتٟب اظحیج وبِجسی إٞیت زاقت ٚ ٝث ٝز٘جبَ ایزبز فضبیی ٔتفبٚت ٚرسیس زضایٗ ثبفت ٞتب ثتٛز ٜا٘تسر
ث ٝتسضیذ ایٗ تٛر ٝنطفبً وبِجسی ث ٝأٛض التهبزی – ارتٕبفی ٔطثٛط ث ٝثبفت ٞبی فطؾتٛزٚ ٜتتبضیری قتٟطٞب تؿتطی یبفتت ٚثط٘بٔتٞ ٝتبیی رٟتت احیتب
ٚثٟؿبظی ثبفت ٞبی تبضیری ٚفطؾٛز ٜقٟطی تٟی ٝقسر
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ثط٘بٔٞ ٝبیی وٞ ٝسص انّی اظتٟیٚ ٝارطای آٟ٘ب ثبظ ٌطزا٘سٖ حیبت ٚتحطن ٌصقت ٝث ٝثبفت ٞتبی ٔصوٛضاؾتترثغٛضی وت ٝاظیته ؾتٛٞٛیت ٌٚصقتتٝ
ثبفت ٞبی تبضیری ضاحفؼ وطز٘ٚ ٜكبٖ زٞس ٚاظ ؾٛی زیٍط تٛإ٘ٙسی الظْ ضا رٟت پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظ ٞبی أطٚظ و ٟٗقٟطی ضٚظ ث ٝضٚظتٛرت ٝثیكتتطی ضا
اظؾٛی ٔسیطاٖ ٔٚؿِٚٛیٗ قٟطی رّ ت وطزرزضرطیبٖ ٔطاحُ تٟیٚ ٝارطای چٙیٗ عتطح ٞتبیی ٕٞٚچٙتیٗ پتؽ اظاتٕتبْ ٔطحّت ٝارطا،تحتٛالت ٚتغییطاتتی
زضٚضقیت ارتٕبفی ٚالتهبزی حبوٓ ثطثبفت ٞبی فطؾٛز ٜقٟطی ثطٚظٔی ٕ٘بیس و ٝآحبضآٖ زضاغّت ٔٛاضز ثتط ٘حت ٜٛظ٘تسٌی ؾتبوٙبٖ ٚقتبغالٖ ثبفتت ٞتبی
فطؾٛز ٜقٟطی ٌٚبٞبً زضؾغح قٟطٔحؿٛؼ اؾتر ایٗ آحبضٚپیبٔسٞب ٔی تٛا٘س ٔخجت ٌٚبٞی ٘یع ٔٙفی ثبقسراظایٗ ض ٚزضایٗ تحمیتك ؾتقی ثتطایٗ اؾتت وتٝ
پیبٔسٞبی ارتٕبفی – فضبیی عطح ثٟؿبظی ٛ٘ٚؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜقٟط قیطٚاٖٛٔ ،ضز ثطضؾی لطاض ٌیطز ٚتبحیطاتی وت ٝثتط ٘حت ٜٛی ظ٘تسٌی ٚاقتتغبَ ٚررر
ؾبوٙبٖ ثبفت زاضز ضا قٙبؾبیی وٙسر
 ريش شىاسی تحقیق:تحمیك حبضطاظ٘ٛؿ( وبضثطزی -فّٕی) ٚضٚـ ثطضؾی آٖ (تٛنیفی -تحّیّی)اؾتر ثطای ٔكرم وطزٖ حزٓ ربٔق ٝرٟت ا٘زبْ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیتطی ٘ٚحتٜٛ
پطوطزٖ پطؾكٙبٔٞ ٝب اظضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی غیطاتفبلی اؾتفبز ٜقس ٜاؾترو ٝزض ایٗ تحمیك ثب تٛر ٝث ٝتقساز رٕقیت ٔحّ٘ 313 (ٝفط) پتٙذ زضنتس
آٖ ثطای تىٕیُ پطؾكٙبٔٞ ٝب زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾتر،یقٙی  03پطؾكٙبٔٔ ٝطثٛط ث ٝؾبوٙیٗ  03ٚپطؾكٙبٔٔ ٝطثٛط ث ٝقبغّیٗ تىٕیُ ٌطزیس ٜاؾتر

 اَذاف تحقیق:ٞسص انّی ایٗ تحمیك،زض ٔمیبؼ والٖ ،قٙبؾب٘سٖ پیبٔسٞب ٚاحطات ٔخجت ٙٔٚفی ارطای عطح ٞبی ثٟؿتبظی ٛ٘ٚؾتبظی ثبفتٟتبی فطؾتٛز ٜقتٟطی
ٚاضائ ٝضاٞىبضٞب ثٙٔ ٝؾٛضاحیبء ثبفتٟبی فطؾٛز ٜاؾت و ٝزضٔمیبؼ ذطز وٕه ث ٝا٘زبْ انالحبت ٔفیس زضعطح ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ٔحّ ٝحىیٓ اؾتر
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ٔٙغمی ثیٗ ٔؿیطٞبی ؾٛاضٚ ٜپیبز ،ٜپیف ثیٙی زؾتطؾی وبضثطیٟبی ٔؿى٘ٛی ٚتزبضی ثب فضبی ؾجعزضٔ ٖٚحسٚز ٚ ٜپبضن ٔزتبٚض ،ایزتبز ؾتطظ٘سٌی زض ثرتف
ٞبی تزبضی  ٚزفبتط ازاضی اظعطیك پیف ثیٙتی وبضثطیٟتبی ٔرتتّظ ٕ٘ ،تبی ٔٙبؾتت ٚررراظ ٚیػٌتی ٞتبی ٔٙحهتطث ٝفتطز ایتٗ عتطح ٔتی ثبقتس وت ٝزضوٕتتطیٗ
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قٟطاظقٟطٞبی ایطاٖ زیسٔ ٜی قٛز،ضٕٗ ایٙى ٝایٕٗ ؾبظی  ٚضفبیت زلیك اؾتب٘ساضزٞبی ٔمب ْٚؾبظی زضؾبذتٕبٖ ٔكرهت ٝثتبضظایٗ عتطح ذٛاٞتس ثٛزر(قتٕبَ
قطق) 3، 5841،ر

 خصًصیات کالبذی يفیسیکی ياجتماػی محذيدٌ مًرد وظر:ایٗ ٔحسٚز ٜزضٔزبٚضت قٟط و ٟٝٙقیطٚاٖ لطاضزاضز و ٝزضرطیبٖ ظِعِ ٝؾبَ  5834وبٔالً ٚیطاٖ ٚثبلیٕب٘س ٜآٖ زضاٚایُ ز 13 ٝٞتؿغیح ٚثت ٝپتبضن رٍّٙتی
تجسیُ قس ٜاؾتر ٓٞاو ٖٛٙزض غطة پبضن آحبضا٘سوی اظقٟط لسیٓ  ٚثٛیػ ٜتپ٘ ٝبزضی ٚأبْ ظاز ٜغیجی پبثطربؾت و ٝاظثبفتت ٔتٛضز ٘ؾطفبنتّ ٝزاضزر ٚقتٟطثب
اؾّٛة رسیس قٟطؾبظی ؾبذت ٝقسِ،یىٗ ثزع چٙس ثٙبی ٘ٛؾبظزض ؾبِٟبی اذیط،وّی ٝثٙبٞبی ٔحسٚز ٜپؽ اظٌصقتت حتسٚز  33ؾتبَ ثت ٝنتٛضت فطؾتٛزٜ
زضآٔس ٜاؾت ٚ ٚر ٛز چٙس ظٔیٗ ذبِی ٔٚتطٚوٙٔٚ ٝبظَ ٔتطٚو ٝحبوی اظفسْ ض٘ٚك ؾبذت ٚؾبظٔطزٔی زضآٖ ٔی ثبقسر ٔٛلقیت ٔحسٚز ٜثِ ٝحبػ ٔزتبٚضت
ثب ثبظاضٔٚحالت آثبز قٟط(زض قٕبَ ٚقطق ٔحسٚزٚ )ٜزاقتٗ زؾتطؾتی ٞتبی ٔٙبؾتت ٔٚتقتسز أتیتبظات ٔخجتت ظیتبزی ثت ٝآٖ زاز ٜاؾترؾتبثم ٝؾتبذت
ٚؾبظزضثبفت (ثزع ٚاحسٞبی ٘ٛؾبظ و ٝتقساز آٖ حسٚز  51ثٙب ٔی ثبقس) ،ث ٝثقس اظظِعِ ٝؾبَ  5834ثبظٔی ٌطززر ٔهبِح ثىبضضفت ٝزض ثٙبٞتب اظرتٙؽ ذكتت
 ٌُٚثب ؾمف چٛثی اؾت و ٓٞ ٝاو ٖٛٙثهٛضت ٘یٕٔ ٝرطٚث ٝزایطٔی ثبقسرٔزٕٛؿ ٔقبثطحسٚز  03زضنتس ٔؿتبحت وتُ ٔحتسٚز ٜضا قتبُٔ قتسِ ،ٜتصا ثتٝ
٘ؾطٔی ضؾس زضعطاحی رسیس افعایف ٔؿبحت ٔقبثطٔٛضز ٘یبظٕ٘ی ثبقسر ثیكتطیٗ ؾبوٙیٗ فقّی ٟٔبرطیٗ وطز ظثبٖ ٔی ثبقس و ٝاظ٘ؾتط التهتبزی زضؾتغح
پبئیٗ تطی لطاضزاقت٘ٚ ٝیبظٔٙس حٕبیتٕی ثبقٙسر اوخطیت ثٔ ٝكبغُ وبضٌطی اقتغبَ زاقتٔٚ،ٝیعاٖ ٔكبضوت ؾبوٙیٗ زضپطٚغ ٜوتٓ اضظیتبثی ٔتی ٌطززرفّتت
آٖ پبییٗ ثٛزٖ ؾغح ٔبِی ٘ٚیع وٓ اضظـ ثٛزٖ ّٔه ٔٛضز اؾتفبزٕٞی ثبقس و ٝتىبفٛی ذطیس یه زؾتتٍب ٜآپبضتٕتبٖ ٘یتع ٕ٘تی قٛز(ٟٔٙسؾتیٗ ٔكتبٚض
فزطتٛؾق) 53، 5840،ٝ
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جذيل -1مقایسٍ وکات کلیذی برخی از وظریات بُسازی با يضؼیت محذيدٌ مًرد مطالؼٍ

وظریات مطرح شذٌ در ارتباط با

مقایسٍ يضؼیت محذيدٌ مًرد بررسی با وکات اصلی َر

وکات اصلی وظریات

مًضًع مًرد بحث
تئٛضی فمطٔٚحطٔٚیت قٟطی ٚاٍِٛی
ثط٘بٔ ٝضیعی ارتٕبفی

وظریٍ
 -حضٛض ٌطٟٞٚبی رٕقیتی ضتقیف ثتِ ٝحتبػ التهتبزی،ارتٕبفی ٚفطٍٙٞتی زض

 -ؾبذتبض رٕقیتی ٔحسٚز ٜثب آ٘چت ٝزض ایتٗ ٘ؾطیت ٝآٔتسٔ ٜغتبثك

ثبفت ٔطوعی،تٕطوع ثط ٔطزْ ث ٝربی تٛر ٝث ٝفضبٞب ٚثٙبٞبر

اؾتر

 -تالـ رٟت ثٟجٛز ٚضقیت التهبزی ذب٘ٛاضٞبی فمیط ٚثٟجٛز ٚضقیت ٔؿىٗر

 فسْ تٛر ٝثٔ ٝطزْ زض عطح ثٟؿبظی ٛ٘ٚؾبظیر -فسْ تالـ ثطای ثٟجٛز ٚضقیت التهبزی ؾبوٙیٗر

ٔىبٖ ٌعیٙی ٔؿى٘ٛی

افیبٖ ؾبظی

 -ا٘تربة ٔحّٔ ٝؿى٘ٛی ثط اؾتبؼ عجمت ٝارتٕبفی،رؾت ٝفبٔتُ ٔتٛحط زض ا٘ترتبة

ٔ -ست البٔت عٛال٘ی زض ٔحُ ٚزِجؿتٍی ثت ٝآٖ ٚلیٕتت ٔٙبؾتت

ٔحّٔ ٝؿى٘ٛی6لیٕت ٚاحس ٔؿى٘ٛی،ویفیت ٔؿىٗٔ،حّٔ ٝؿى٘ٛیر

ٔؿىٗ فّت انّی ؾى٘ٛت زض ثبفتر

 -تغییط زض تطویت ٚاحسٞبی ٕٞؿبیٍی اظ عطیك ربیٍعیٙی ٌطٟٞٚبی وٓ زضآٔس ثب

 -افیبٖ ؾبظی زض حبَ قىُ ٌیطی اؾتر

ٌطٟٞٚبی زضآٔس ثبال،

 -افیبٖ ؾبظی اظ عطیتك ؾتبذت ٔزتٕتـٞ -تبی ٔؿتى٘ٛی رسیتس

ٔ -ىبٖ ٌعیٙی ٔزسز عجمٔ ٝتٛؾظ زض ٔطوع قٟطر

ٌٚطاٖ لیٕتر

اٍِٞٛبی ثط٘بٔ ٝضیعی زض ثبفت تبضیری
ٚفطؾٛزٜ
پبالیف قٟطی

ثط٘بٔ ٝضیعی ارتٕبفی

 -پبوؿبظی ٚتٛؾقٔ ٝزسز ثرف زاذّی قٟط ثب تٛؾقٔ ٝؿىٗ ٞبیی ثتب اضظـ ثتبال

 -پبوؿبظی ٚاحساث ؾتبذتٕبٟ٘بی رسیتس ٔؿتى٘ٛی رٟتت اؾتىبٖ

ٚتطاوٓ پبییٟٗٔ،برطت ذب٘ٛازٞ ٜب ٚقبغّیٗ اظ ثبفتت ثت ٝؾتجت پبوؿتبظی ٚتٛؾتقٝ

عجمٔ ٝتٛؾظ،

ٔزسزر

ٟٔ -برطت ثطذی اظ ؾبوٙبٖ ث ٝفّت ترطیت ثٙبر

 -تبویس انّی ثط ٔطزْ،

 -فسْ تٛر ٝثٔ ٝطزْ ٚٚضقیت التهبزی آٟ٘ب،

 -تزعی ٝتحّیُ زالیُ انّی ٔحطٔٚیت،

 -فسْ ثٟجٛز ٚضقیت التهبزی ٔطزْر

 ٘ٛؾبظی قتٟطی اثتعاضی زض رٟتت ثٟجتٛز ٚضتقیت التهتبزی ؾتبوٙبٖ ٚثٟجتٛزٚضقیت ٔحیظ ٔؿى٘ٛی
ضاٞجطز ذٛزوفبیی

 -حفتتؼ ٚثٟجتتٛز أتتالن ثتتس ٖٚرتتبیٍعیٙی ؾتتبوٙبٖ،تالـ رٟتتت رّتتٌٛیطی اظ
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 -رٌّٛیطی اظ ا٘زبْ ٞطٌ ٝ٘ٛؾبذت ٚؾبظ ٚثٟؿبظی ثت ٝفّتت ٚالتـ

قسٖ زض ٔحسٚز ٜعطحر

فطؾٛزٌی ٚو ٟٝٙقسٖ ثبفتر
٘ؾطیبت ثط٘بٔ ٝضیعی ٔكبضوتی
٘ؾطی ٝاؾىبت زیٛیس ؾٖٛ
٘ؾطی ٝزضیىؿُ

٘ؾطیٔ ٝیب٘زی ٌطی

 -چٟبض ٔطحّٔ ٝكبضوت6اعالؿ ضؾب٘یٔ،كبٚضٔ،ٜكبضوت ٚتٛإ٘ٙسؾبظیر

ٞ -یچ یه اظ ٔطاحُ ٌفت ٝقس ٜزض ثبفت ٔكبٞسٕ٘ ٜی قٛزر

 -ان َٛؾٌ ٝب٘ٔ ٝكبضوت6تٛؾق ٝث٘ ٝفـ ٔتطزْ ٔحّیٌ،تطفتٗ اعالفتبت زض ٔتٛضز

 -ثٟط٘ ٜجطزٖ ٔطزْ اظ ٔٙبفـ تٛؾق ٝفتسْ اضتجتبط ثط٘بٔت ٝضیتعاٖ ثتب

ٔحسٚز ٜوبض اظ آٟ٘ب،ؾ ٟٓزاقتٗ ٔطزْ زض تهٕیٓ ٌیطیر

ٔطزْ،ؾ٘ ٟٓساقتٗ ٔطزْ زض تهٕیٕبتر

 -تؿٟیُ ض٘ٚس تجبزَ اعالفبت ثیٗ ٔطزْ ٔٚؿٚٛالٖ،آؾب٘ی ث ٝتٛافك ضؾیسٖ ثط ؾط

 -فسْ ٚرٛز تجبزَ اعالفتبت ثتیٗ ٔتطزْ ٔٚؿتٚٛالٖرفسْ آٌتبٞی

ٔٙبفـ ٔتضبزر

ٔطزْ اظ ٔحتٛای عطح،احؿبؼ اظ ثیٗ ضفتٗ ٔٙبفـ زض ثیٗ ٔطزْر

جذيل  -2وحًٌ پاسخ گًیی برخی از ساکىان بٍ سًاالت
سًاالت

بلی

خیر

آیب تبو ٖٛٙالتسأبت ثٟؿتبظی زض ٔؿتىٗ ذتٛز
ا٘زبْ زاز ٜایس ؟

 01زضنس

 31زضنس

آیب ثطای ثٟؿبظی ٔؿىٗ ذتٛز احتیتبد ثتٚ ٝاْ
زاضیس ؟

 33زضنس

 83زضنس

آیب تب ث ٝحبَ ٚاْ ؾبذتٕب٘ی زضیبفت وتطز ٜایتس
؟

53
زضنس

 53زضنس

آیب ثِ ٝحبػ ٔبِی تٛا٘بیی ثبظ پطزاذت ٚاْ ٞتبی
ؾبذتٕب٘ی ضا زاضیس ؟

 83زضنس

 33زضنس

آیب لجُ اظ قطٚؿ السأبت ارطایی ٚؾبذت ٚؾبظ
رسیس ٔٛضز ٔكٛضت لطاض ٌطفتیس؟

 51زضنس

 41زضنس

 03/1زضنس

 33/1زضنس

ث ٝعٛض وّی اظ ارطای عطح ضضبیت زاضیس ؟

ٍ٘بض٘سٜ
 مشکالت محلٍ مًرد مطالؼٍ:اظعطیك ٔهبحجٞ ٝب ثب اٞبِی ٔحّ٘ٚ ٝیعٔكبٞس٘ ٜعزیه ٚضقیت ٔٛرٛز ٔحّٔ،ٝكىالت ٔحّ ٝث ٝقطح ظیطٔكرم قس6
 مشکالت محلٍ ازدیذ ساکىان:فٕسٔ ٜكىالتی و ٝاظؾٛی ؾبوٙبٖ ٔحّ ٝشوط ٌطزیس ٜاؾت ،زضثطٌیط٘سٔ ٜؿبئُ ارتٕبفی اؾت6
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 -5وبٞف ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی ،و ٝپؽ اظقطٚؿ السأبت ارطایی ،زضاحطترطیت ٞبیی و ٝنٛضت ٌطفت،ٝفس ٜای اظٕٞؿبیٍبٖ لسیٕی ٔزجٛضثت ٝتتطن ٔحّتٔ ٝتی
ق٘ٛس ٚثب ٚضٚز ٕٞؿبٌبٖ رسیس ایٗ ضٚاثظ وبؾت ٝقس ٜاؾتر
 -0ترطیجٟبی ا٘زبْ قس،ٜزضوبٞف أٙیت ٚاحسٞبی ٔؿى٘ٛی ٔٛحطثٛز ٜاؾتر ٚحتی ؾجت ثبال ضفتٗ ؾطلت زضٔحٌّ ٝطزیس ٜاؾتر
 -8ظٔیٗ ٞبی ذبِی ضٞبقسٚ ٜؾبذتٕبٖ ٞبی ٔتطٚؤ،ٝحُ تزٕـ ثؿیبضی اظافطاز ثعٞىبضضا فطا ٓٞوطز ٜاؾتر
٘ -0بفبزال٘ ٝثٛزٖ لیٕت پیكٟٙبزی اظؾٛی ٔؿٚٛالٖ ٔٚزطیبٖ عطح رٟت ذطیس أالن،و ٝثب افٕبَ فكبضٚثطذٛضزٞبی فیعیىی ثب اٞبِیٔ،زجٛضثت ٝفتطٚـ ٚ
ترّیّٔ ٝه ذٛز قس ٜا٘سر
 -1اؽٟبض٘بضضبیتی اظٔؿبئُ ظیؿت ٔحیغی  -ثٟساقتی ث ٝفّت ٚرٛز ٔكبغُ وجٛتط فطٚقی زضایٗ ٔحّ(، ٝالظْ ث ٝشوط اؾت فس ٜای اظاٞبِی فٙتٛاٖ وطز٘تس
زضایٗ ٔحّ ٝتب لجُ اظارطای عطح آغُ زاْ ٞب ٘یعزضوٙبضٚاحسٞبی ٔؿى٘ٛی ثٛز ٜاؾت و ٝاظ٘ؾطضفبیت ٔؿبئُ ثٟساقتی زضؾغح پبییٗ ثٛز ٜاؾت)ر
 -2وٙسی پیكطفت وبضزضظٔی ٝٙارطای عطح ثٟؿبظی زضٔحّ ٝحىیٓر
 مشکالت محلٍ ازدیذ شاغالن:وؿجٔ ٝحّ٘ ٝیع ،ثؿیبضی اظٔكىالت ثبال ضا ٔغطح وطز٘س أب فٕسٔ ٜكىالت اظ٘ب أیسی ٘ٚبضضبیتی آ٘بٖ ث ٝآیٙس ٜعطح حىبیت زاقت،و ٝث ٝقطح ظیط اؾت6
 -5فس ٜثؿیبضی اظوؿج ٝاؽٟبضوطز٘س ؤ ٝؿٚٛالٖ أط ذطیس أالن ٚالـ زضعطح ٔصوٛض،ث ٝعطظ ٘بفبزال٘ ٝای ثت ٝذطیتس أتالن آ٘تبٖ ٔجتبزضت ٔتی ٕ٘بیٙتس،
ٙٔٚبفـ ذٛز ضا زضذغطٔی ثیٙٙسر
 -0وبٞف ٔیعاٖ ضفت ٚآٔس ذطیساضاٖ اظٔٛاضز زیٍطی اؾت و ٝقبغالٖ ث ٝفٛٙاٖ پیبٔسٞبی ارطای عطح ثیبٖ ٔی وطز٘سر
 -8فسْ تٙبؾت ثیٗ لیٕت ٚاحسٞبی تزبضی تبظ ٜؾبظزضٔحّٛٔ ٝضز ٔغبِقٚ ٝتٛاٖ ٔبِی قبغالٖ اظٔٛاضزی ثٛز وت ٝاقتبض ٜقسرقتبغالٖ ثتسِیُ لیٕتت ثتبالی
ٚاحسٞبی تزبضی و ٝلطاضاؾت ؾبذت ٝقٛز،ذٛز ضا اظتٟی ٝایٗ ٚاحسٞب ثی ٘هیت ٔی زیس٘س ٚفطنت ازأ ٝوبض زضٔحّ ٝفقّی ضا اظ زؾت ضفتٔ ٝتی زا٘ؿتتٙسرٔٚقتمس
ثٛز٘س زض نٛضت ا٘تمبَ اظایٗ ٔحّ ٝث٘ ٝمبط زیٍطٔ ،كتطیبٖ ذٛز ضا اظزؾت ذٛاٙٞس زازر(ٍ٘بض٘س)ٜ

 جمغ بىذی وُایی (تجسیٍ يتحلیل یافتٍ َا يدادٌ َا):اظ٘بوبضآٔسی ٚوبٞف تٛاٖ ٚوبضایی ثبفت ٞبی قٟطی زضپبؾد ٌٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ظ٘سٌی قٟطی ث ٝفطؾٛزٌی تقجیطٔتی قتٛزرأب ؾتٛاَ اؾبؾتی ایتٗ
اؾت چطا اظثبفتٟبیی و ٝزضؾبِٟبی ٘ ٝچٙساٖ زٚض ثرف پٛیب ٚلّت تپٙس ٜقٟطٞب ثٛز٘س ،أطٚظثب فٛٙاٖ ثبفتٟبی فطؾتٛز ٜقتٟطی یتبز ٔتی قتٛز؟ زِیتُ ایتٗ
تجسیُ  ٚتغییطچیؿت؟ زضپبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ ٔی تٛاٖ زالیُ ثؿیبضی ضا شوط وطز 6
 قطٚؿ فقبِیتٟبی رسیس زضقٟطٞب ث ٝفٛٙاٖ « قٟطؾبظی » تٟی ٝعطحٟبی ٔرتّف تٛؾق ٝقٟطی ٌ ٚؿتطـ افمی قٟطٞب -تغییط قی ٜٛظ٘سٌی ٚاٍِٛی ٔهطص قٟط٘كیٙبٖ زض پی ٚضٚز تىِٛٛٙغی ٘ٛ
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 احساث تؿٟیالت ٚتزٟیعات ٔسضٖ قٟطی زض ثبفتٟبی رسیس ٘مُ ٔ ٚىبٖ ٔتِٕٛیٗ اظثبفتٟبی ٔطوعی ٚلسیٕی قٟطی ث ٝؾٕت ثبفتٟبی رسیس قٟطی رٟت ثطذٛضزاضی اظ« تٛؾتق ٚ ٝپیكتطفت » ٔ ٚتقبلتت آٖذبضد قسٖ ؾطٔبیٞ ٝبی ٔٛرٛز اظثبفتٟبی لسیٕی
 ٚضٚز ٟٔبرطاٖ ٌ ٚطٟٞٚبی وٓ زضآٔس قٟطی ث ٝثبفت فسْ تٛر٘ ٝؾبْ ٔسیطیت قٟطی ث ٝثبفتٟبی لسیٕی تغییطزضوبضوطزٞبی قٟطی زضع َٛزٚضٞ ٜبی ظٔب٘ی فطؾٛزٌی ثٙبٞب  ٚثبضیه ثٛزٖ ٔقبثط وبضوطزٞبی رسیس قٟطی ثبال ثٛزٖ ٞعی ٝٙؾطٔبیٌ ٝصاضیٟبی التهبزی زضچٙیٗ ثبفتٟبیی  ٚرررزضٞطحبَ ثبفتٟبی لسیٕی قٟطٞب و ٝزضاوخطٔٛاضز ثرف ٔطوعی قٟطٞب ضا ٘یعزضثطٔی ٌیطز ر ثٙب ث ٝیه  ٚیتب تٕتبٔی فٛأتُ فٛق،زچتبض ٘بوبضآٔتسی ٚ
وٍ ٟٙی قس٘سر زضؾبِٟبی اذیط تٛر ٝث ٝثرف ٔطوعی قٟطٞب  ٚاحیبء ثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی إٞیتت یبفتت ٝاؾتتر زالیتُ ٔرتّفتی تٛرت ٝضٚظ افتع ٖٚثتٝ
ثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی  ٚضطٚضت احیبء آٟ٘ب ضا تٛریٔ ٝی وٙس  ،و ٝاظ آٖ رّٕٔ ٝی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضزی ٕٞچٛٔ ٖٛاضز ظیط اقبض ٜوطز 6
 رٌّٛیطی اظضقس افمی قٟطٞب ٞعیٞ ٝٙبی ثبالی احساث  ٚتٛؾق ٝثبفتٟبی رسیس قٟطی اؾتفبز ٜاظثطذی اظظیطؾبذتٟبی ٔٛرٛز زضٔحالت فطؾٛز ٜقٟطی ٔٛار ٟٝقٟطٞب ثب وٕجٛز ٔؿىٗ ٔغطح ثٛزٖ ثبفتٟبی فطؾٛز ٜثٔ ٝخبث ٝیىی اظفطٟٔبی ٘ب پبیساضقٟطی  ٚتالـ ثطای احیبء آٟ٘ب رٟت زؾتیبثی ث ٝتٛؾق ٝپبیساض قٟطیاظایٗ ضٚؾبظٔبٟ٘بی ٔؿٔٚ َٚٛطتجظ ثب أٛضقٟطٞب ،زؾت ث ٝوبض عطاحی  ٚتٟی ٝعطحٟبیی قس٘س و ٝثتٛا٘س آٟ٘ب ضا ث ٝاٞساص فٛق ض ٖٕٛٙٞؾبظز ر
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاقبض ٜقس،ایٗ السأبت ثب ایزبز ذیبثبٟ٘ب  ٚا٘زبْ زٌطٌ٘ٛیٟبی نطفبً وبِجسی زضپیىط ٜثبفتٟبی لسیٕی قٟطٞب آغبظقتسرایٙه چٙتسیٗ ؾتبَ
اظقطٚؿ اِٚیٗ ٔساذالت زضثبفتٟبی قٟطٞبی وكٛضزضلبِت عطحٟبی ثٟؿبظی ٛ٘ٚؾبظی قٟطی ٔی ٌتصضز،أب ٕٞچٙتبٖ ٔكتىالت ٔٚؿتبئُ ثبفتٟتبی لتسیٕی
قٟطٞب پب ثطربؾت  ٚاظؾٛی زیٍطاٞسافی ؤ ٝساذّ ٝزضثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی ضا تمٛیت ٔی وطز ٔحمك ٘كس ٜاؾتر ثت٘ ٝؾطٔتی ضؾتس عطحٟتب ٚالتسأبتی
اظایٗ زؾت زضاغّت ٔٛاضز ذٛز ث ٝض٘ٚس فطؾٛز ٜقسٖ ثبفتٟب زأٗ ٔی ظ٘س ٚاظ ؾٛی زیٍطارطای ایٗ عطحٟب  ،ث ٝنٛضت یته ٔؿتئّ ٝرسیتس ثتطای ؾتبوٙبٖ
ٚقبغالٖ ثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطٞب  ،تجسیُ قس ٜاؾت ر ٔی تٛاٖ چٙیٗ فٛٙاٖ وطز ؤ ٝساذّ ٝزضثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطٞب زضایتطاٖ عتی ؾتبِٟبی اذیتط  ،وتٝ
ٔٙزطث ٝتٟی ٚ ٝارطای عطحٟبی ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜقٟطی قس ٜاؾت ،زضاحیبء ایتٗ ثبفتٟتب تٛفیتك چٙتسا٘ی ٘ساقتت ٝاؾتتر ثطضؾتی ٚضتقیت
و٘ٛٙی ٔحّ ٝحىیٓ قٟطقیطٚاٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٕ٘ ٝ٘ٛثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی ایطاٖ،و ٝقبٞس ارطای عطح ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی اؾت ٌٛ،ا ٜایٗ ٘ىت ٝاؾت ر
و ٝثب ا٘زبْ السأبت ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ٚضقیت التهبزی – ارتٕبفی ؾبوٙبٖ زضوٙبضثٟجٛز ٚضقیت وبِجسی ٔحّ ، ٝثٟجٛز ذٛاٞس یبفت ر
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ثٙبثطایٗ ٔ ،حمك ا٘تؾبضزاقت پؽ اظحضٛضزضٔحسٚزٛٔ ٜضز ٔغبِق ٝزضوٙتبض ثٟجتٛز ٚضتقیت وبِجتسی  ،قتبٞس ثٟجتٛز ظ٘تسٌی التهتبزی – ارتٕتبفی
ٚفطٍٙٞی ٔحّ٘ ٝیع ثبقس ر چ ٙیٗ تهٛضٔی قس و ٝپبض ٜای السأبت اظلجیُ ؽطفیت ؾبظی ،تٛإ٘ٙتس ؾتبظی ،ایزتبز ٟ٘بزٞتبی ٔطزٔتی رٟتت فقبِیتت ٔتٛحط
زضثط٘بٔ ٝضیعیٟب  ٚارطا  ٚررر زضٔحّ ٝا٘زبْ پصیطز ر
اظؾٛی زیٍطاٌطایٗ ٘ىتٔ ٝغطح ثبقس و ٝارطای عطح ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜقٟط قیطٚاٖ ث ٝعتٛض وبٔتُ ثت ٝارتطا ٘طؾتیس ٜاؾتت  ٚأىتبٖ
ثطٚظچٙیٗ ٔٛاضزی زض آیٙسٚ ٜرٛز زاضز  ،ثسیٗ تطتیت ا٘تؾبضثطایٗ ثٛز و ٝزضضٚیىطز حبوٓ زضعطح ثٟؿبظی ٛ٘ٚؾتبظی ثبفتت فطؾتٛز ٜتتساثیط  ٚضاٞجطزٞتبیی
رٟت ؽطفیت ؾبظی ،تٛإ٘ٙس ؾبظی ٟ٘ٚبز ؾبظی ثطای حفؼ احیبء  ٚایزبز ؾطٔبی ٝارتٕبفی زضثبفت لسیٓ اتربش قس ٜثبقتس وت ٝزضفقتبَ وتطزٖ ارتٕبفتبت
ٔحّی زضض٘ٚس ارطای پطٚغ ٜتبحیطٌصاض ثبقٙسر ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝث ٝقىُ ٌیطی قطایغی ٔٙزط ٌطزز و ٝث ٝؾبذت ارتٕبفی ذٛقجرت  ٚپبیساضثیٙزبٔسراظؾتٛی
زیٍطا٘تؾبضٔی ضفت و ٝزضعطحٟبیی ایٗ چٙیٗ ،ضاٞجطزٞبیی رٟت تزٕیـ ؾطٔبیٞ ٝبی وٛچه ٔٛرٛز زضارتٕبفبت ٔحّی تسٚیٗ قس ٜثبقس ر ضاٞجطزٞتبیی
وٞ ٝسص آٟ٘ب ؾبذت ؾطٔبی ٝای ثعضي اظ وٙبض ٓٞلطاض ٌطفتٗ ؾطٔبیٞ ٝبی وٛچه ٔحّی ثبقس ٙٔٚزطث ٝقىُ ٌیطی فقبِیتٟبیی ٌطزز وٙٔ ٝفقت آٖ ثتطای
تٕبٔی ٌطٟٞٚبی شیٙفـ ٔحّی ث ٝیه ا٘ساظ ٜلبثُ زؾتطؾی ثبقسر زضٔزٕٛؿ ٔی تٛاٖ چٙیٗ ثیتبٖ وتطز وت ٝچٙتیٗ ا٘تؾتبضٔی ضفتت وت ٝعتطح ثٟؿتبظی ٚ
٘ٛؾبظی ثب ضٚیىطزی ٔتفبٚت ٘ؿجت ث ٝآ٘چ ٝو ٝأطٚظ اؾت ٚ ،اضز ثبفت فطؾٛزٔ ٜتی قتس  ،زض ٚالتـ ا ثتب ضٚیىتطز تٛؾتق ٝارتٕتبفی رٟتت ثٟجتٛز ظ٘تسٌی
ارتٕبفی – التهبزی ؾبوٙبٖ ثبفت ٔطوعی ٚ ،اضز فطن ٝثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ٔی قس ر
ارطای عطح ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜقیطٚاٖ ثطاؾبؼ اعالفبت زضثیٗ ؾبوٙبٖ ٔحّ ٝحىیٓ ٔمجِٛیت چٙسا٘ی ٘ساضزر ٔطزْ ٔحّ ٝحىیٓ ٔٙتبفـ
ذٛز ضا زضارطای ایٗ عطح زض ذغط ٔی ثیٙٙس ر اظزیس ؾبوٙبٖ  ٚقبغالٖ ٔحّ ٝحىیٓ  ،ایٗ عطح ٔكىالت ثؿتیبضی ضا ثتطای آ٘تبٖ ثتٕٞ ٝتطا ٜزاقتت ٝاؾتتر
قبغالٖ  ٚوؿجٔ ٝحّ ٝحىیٓ ٘یع اظارطای عطح ضضبیت چٙسا٘ی ٘ساض٘س ثسیٗ تطتیت  ،ثب ٔغبِق ٝاعالفبت ٚاضلبْ ثسؾت آٔتس ٜاظتزعیت ٚ ٝتحّیتُ پطؾكتٙبٔٝ
ٞبی تىٕیُ قسٔ ،ٜهبحجٞ ٝب ٔ ٚكبٞسات ،ایٗ ٌ ٝ٘ٛاؾتٙجبط ٔی قٛز و ٝعطح ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی زض ثبفت لسیٓ قیطٚاٖ ثب ٍ٘طـ  ٚضٚیىطز ثط٘بٔ ٝضیتعی
ٔتٕطوع،اظ ثبال ث ٝپبییٗ تٟی ٝقس ٚ ٜثٔ ٝطحّ ٝارطا زضآٔس ٜاؾتر اظؾٛی زیٍط زضعطح ٔصوٛضٞیچ تالقی ثطای ثٟجتٛز ویفیتت ٔحّت ٝحىتیٓ رٟتت اضتمتبء
ویفیت ظ٘سٌی ؾبوٙبٖ  ٚقبغالٖ ٔحّٔ ، ٝكبٞس ٕ٘ی قٛز ر ث ٝاؾتٙبز اعالفبت ٔ ،یعاٖ آٌبٞی ؾبوٙبٖ ٔحّ ٝحىیٓ اظ ٔحتٛا  ٚچٍتٍ٘ٛی عتطح ثٟؿتبظی ٚ
٘ٛؾبظی ثبفت لسیٓ قٟط قیطٚاٖ ثؿیبض ا٘سن اؾت ر  11زضنس ٔیعاٖ آٌبٞی آ٘بٖ اظ ارطای عطح ذیّی وٓ ثٛز ٜاؾت رٕٞچٙیٗ  51زضنس اظقبغالٖ ٔحّتٝ
حىیٓ ٔیعاٖ آٌبٞی ذٛز ضا زضعیف ثی اعالفی تب آٌبٞی زضحس وٓ اضظیبثی وطز ٜا٘س ر
ثٙبثطایٗ فسْ اعالؿ ضؾب٘ی قفبص اظؾٛی ٔؿِٚٛیٗ  ،ز ضاضتجبط ثب عطح ٔٛض ز ثحج ٛٔ ،ضز تبییس لطاض ٔتی ٌیتطز ر زضازأتٔ ٝجبحتج ثتبال  ،ثحتج فتسْ
ٔكبضوت زضعطح ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜقٟط قیطٚاٖ ضا ٔٛضز تبییس لطاضٔی زٞس ر  41زضنس اظؾبوٙبٖ ٔحّ ٝحىیٓ لجُ اظقطٚؿ السأبت ارطایتی
عطح ٔٛضز ٔكٛضت لطاض ٍ٘طفت ٝا٘سر  53زضنس اظؾبوٙبٖ ٔحّ ٝحىیٓ ثیبٖ وطز٘س و ٝاظؾٛی ؾبظٔبٟ٘بی ٔؿت َٚٛعتطح رٟتت قتطوت زض رّؿتبت زفتٛت
٘كس٘س ر
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ٚضقیت ٔكبث ٝایٗ ٚضقیت  ،زضثیٗ قبغالٖ ٔحّ ٝحىیٓ ٘یع ث ٝچكٓ ٔی ذٛضز ر  43زضنس اظ وؿجٔ ٝحّ ٝحىیٓ ثیبٖ وتطز ٜا٘تس وت ٝلجتُ اظقتطٚؿ
السأبت ارطایی عطح ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜقٟطقیطٚاٖ ٔٛضز ٔكٛضت لطاض ٍ٘طفت ٝا٘س رٕٞچٙیٗ  ٕٝٞقبغالٖ پبؾد زٙٞسٔ ٜحّت ٝاؽٟتبض وطز٘تس
و ٝاظؾٛی ٞیچ وساْ اظٔؿِٚٛیٗ عطح رٟت قطوت زضرّؿ ٝای زفٛت ٘كس٘س ر
ثٙبثطآٔبض  ٚاضلبْ آٔس ، ٜفسْ ٔكبضوت زضثط٘بٔ ٝضیعی عطح ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜقٟط قیطٚاٖ ٔٛضز تبییس لطاض ٔتی ٌیتطز ر ٕٞچٙتیٗ ٔتی
تٛاٖ ث ٝایٗ آٔبض ٚاضلبْ ٘یع اؾتٙبز وطز  33/1 6زضنس اظؾبوٙبٖ ،اظارطای عطح ٔٛضز ثحج زضٔحّ ٝذٛز ٘بضاضی ٞؿتٙسر
ٔیعاٖ ضضبیت قبغالٖ ٔحّ٘ ٝیعث ٝایٗ قطح اؾت  31 6زضنس اظوؿج ٝاظارطای عطح ٘بضاضی ٞؿتٙس  03 ،زضنس اظوؿتجٔ ٝیتعاٖ اعالفبتكتبٖ ضا اظٔحتتٛای
عطح ذیّی وٓ زا ٘ؿت ٝا٘س رٕٞچٙیٗ تٕبْ قبغّیٗ پبؾد زٙٞس ٜثیبٖ وطز٘س و ٝلجُ اظالسأبت ارطایی اظؾٛی ٔؿتِٚٛیٗ عتطح رٟتت قتطوت زضرّؿتبت
زفٛت ٘كس٘س ر

زضاضتجبط ثب ٌطٟٞٚبی ؾبوٗ زضٔحّٔ ٝی تٛاٖ ٌفت ٔ 6زتٕـ ٞبی آپبضتٕب٘ی و ٝزضٔحّ ٝزضحبَ ؾبذت ٞؿتٙس ،فٕستبً ٔىب٘ی ثتطای ؾتى٘ٛت ٌطٟٞٚتبیی
اظٔطزْ اؾت و ٝثِ ٝحبػ ٚضقیت التهبزی – ارتٕبفی زضعجمٔ ٝتٛؾظ ث ٝثبال لطاضٔی ٌیط٘س  ٚیب ٔتقّك ث ٝافطازی حطٚتٕٙس اؾتت ایتٗ پسیتسٙٔ ٜزتط ثتٝ
قىُ ٌیطی ٔؿبئّی قس ٜاؾت و ٝاظ ؾٛی ؾبوٙبٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔكىُ اظآٖ یبز ٔی قٛز ا ٔؿبئّی ٕٞچ ٖٛحضٛض تسضیزی  ٚض ٚث ٝافتعایف افتطاز غطیجتٝ
زضٔحّ ، ٝوبٞف ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی ،وبٞف أٙیت ارتٕبفی  ٚررر و ٝزضوبٞف ضضبیت ٔٙسی ؾبوٙبٖ ،اظ ارطای عطح ٔصوٛض تبحیط ٌصاض اؾتت ر ثٙتبثطایٗ ٔتی
تٛاٖ فٛٙاٖ وطز و ٝپسیس ٜافیبٖ ؾبظی زض ٔحّ ٝحىیٓ زضحبَ قىُ ٌیطی اؾت  ٚث٘ ٝؾطٔی ضؾس ثتب ؾتبذت تقتساز ثیكتتطی اظٔزتٕتـ ٞتبی آپبضتٕتب٘ی
رسیس  ،ایٗ ض٘ٚس ؾطفت ثیكتطی ذٛاٞس یبفت ر
ثسیٗ تطتیت ٔی تٛاٖ چٙیٗ اؾتٙجبط وطز ؤ ٝكبٚضزضنسز تغییطتطویت ارتٕبفی ؾبوٙبٖ ٔحسٚزٔ ٜطوعی ثٛز ٜاؾتت ا یقٙتی لهتس زاقتت ٝاؾتت
اظعطیك ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی  ،عجمبت ٔتٛؾظ ضا زض ٔحسٚزٔ ٜطوعی اؾىبٖ زٙٞس ٚعجمتبت ٔحتط ٚ ْٚوتٓ زضآٔتس ضا اظایتٗ ٔحتسٚز ٜثت٘ ٝمتبط زیٍتطی اظ
قٟطٞسایت وٙٙسرایٗ وبضفال ٜٚثطٔربعطٞ ٜبی ارتٕبفی ارطای عطح ثطای ربٔق ٝقٟطی ٔ،ؿتّعْ اظ زؾت زازٖ ذب٘ٚ ٝوبقتب٘ ٚ ٝفطنتتٟبی قتغّی اؾتت ر
ایٗ ٞعیٞ ٝٙب ثطفٟس ٜؾبظٔبٖ ٔؿىٗ ؾبظاٖ ٘جٛز ٚ ٜزضعطح ٘یع ث ٝعٛضوبُٔ ث ٝآٖ پطزاذتٕ٘ ٝی قٛز أب ثتطزٚـ ربٔقت ٝقتٟطی ؾتٍٙیٙی ذٛاٞتس وتطز(
ٞبزی ظ٘ٛظ  ) 10 ، 580 ،ر

ارطای عطح ثٟؿبظی ٛ٘ٚؾبظی ثبفت فطؾٛز ٜقٟط قیطٚاٖ ثبفج قس ٜاؾتت تتب ٔیتعاٖ التسأبت ثٟؿتبظی زضٔؿتبوٗ ٔحّت ٝزضؾتغح پتبییٙی لتطاض
ٌیطز،چطا و ٝایٗ أط٘یبظٔٙس ٔزٛظ اظؾٛی قٟطزاضی ٔی ثبقسرأب ث ٝزِیُ ٚالـ قتسٖ ٔحّت ٝزضعتطح ثٟؿتبظی قتٟطزاضی ٔزتٛظ ؾتبذت ٚؾتبظٕ٘ی زٞتس
رٞٚطٌٞ ٝ٘ٛعی ٝٙنطص قس ٜتحت ثٟؿبظی ٔؿىٗ اظؾٛی ٔبِه  ،پؽ اظترطیت آٖ قٟطزاضی ذؿبضت ٚاضز قس ٜضا فٛزت ٘رٛاٞس زاز ر
ؾبوٙبٖ اظٔٙؾطایزبز قس ٜضضبیت ذبعط ٘ساض٘س ٔٚؿبئّی و ٝث ٝفّت ٚضقیت و٘ٛٙی ٔحیظ ٔحّ ٝضخ زاز ٜاؾت ضا تٟسیسی ثطای ذٛز  ٚذتب٘ٛاز ٜقتبٖ
ٔی زا٘ٙس  23ٚ ،زضنس آ٘بٖ ضضبیتٕٙسی قبٖ اظفّٕىطزایزبز قس ٜذیّی وٓ اؾت ر ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔؿبئُ اظفٕس ٜزالیُ ٘بضضتبیتی ؾتبوٙبٖ اظارتطای عتطح
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٘یع ثٛز ٜاؾت ٚعی ٔهبحج ٝثب اٞبِی ٔكرم قس و٘ ٝح ٜٛزؾتطؾی ؾبوٙبٖ ٔحّ ٝحىیٓ ث ٝفضبٞبی قٟطی ٚفضبی ؾتجعٚپبضن ثتب ظٔتبٖ لجتُ اظارتطای
عطح تفبٚتی ٘ىطز ٜاؾت رٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ٌفت وٙٔ ٝبفـ عطح ،وؿجٔ ٝحّی ضا ثغٛضقبیؿت ٝای پٛقف ٕ٘ی زٞسرٔیعاٖ ضضبیت ٔٙتسی قتبغالٖ اظض٘ٚتس
ٚاٌصاضی ٚاحسٞبی تزبضی تبظ ٜؾبظزضٔحّ ٝضا ٘كبٖ ٔی زٞسر زضنس ظیبزی اظوؿج 01 ( ٝزض نس )ضضبیت ٔٙسی ذٛز اظ ض٘ٚس ٚاٌصاضی ٚاحتس ٞتبی تزتبضی
تبظ ٜؾبظ ضا ذیّی وٓ زا٘ؿت ٝا٘سرٕٞچٙیٗ عطاحی ٚاحس ٞبی تزبضی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٘جٛز ٜاؾت ؤ ٝتٙبؾت ثب لسضت ذطیس وؿج ٝفقّی ٔحّ ٝحىیٓ ثبقس ر
ثط اؾبؼ ٌفتٞ ٝبی وؿج ٝزضٍٙٞبْ ٔهبحجٔ ٝؿِٚٛیٗ ٔ ٚتهسیبٖ ارطای عطح ٞیچ تقٟسی زضلجب َ فطزی ؤ ٝغبظ ٜاـ ٔٛضز ترطیت لطاضٔی ٌیتطز
٘ساض٘س  ٚثطای چٙیٗ افطازی ٞیچ ثط٘بٔ ٝای زض ٘ؾط ٌطفت٘ ٝكس ٜاؾت  ،ثٙبثطایٗ ٔیعاٖ ؾط٘ٛقت ٘بٔقّ ْٛوؿج ٝلجّی  ٚیب ثیىبض قسٖ آٟ٘ب لبثتُ تٛرت ٝاؾتت
راضظیبثی لسضت ضلبثت وؿج ٝفقّی ثب ؾبیط ذطیساضاٖ زض ذطیس ٔغبظٞ ٜبی رسیس  ،یىی زیٍط اظ ٔٛاضزی اؾتت وت٘ ٝكتبٖ ٔتی زٞتس زضثط٘بٔت ٝضیعیٟتب وؿتجٝ
ٔحّ،ٝث ٝفٛٙاٖ ٌط ٜٚشیٙفـ زض ٘ؾط ٌطفت٘ ٝكس ٜا٘س ا ثٙبثطایٗ فٕس ٜوؿجٔ ٝحّی لسضت ضلبثت ذٛز ثب ؾبیط ذطیساضاٖ ضا زض عیف ذیّتی وتٓ ٘،ؿتجتبً وتٓ ٚ
وٓ اضظیبثی وطز ٜا٘س ر  31زضنس اظقبغالٖ زضٔحّ ٝحىیٓ زضذبضد اظٔحّٛٔ ٝضز ثحج ؾى٘ٛت زاض٘س ا اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ چٙیٗ اؾتتٙجبط وتطز وت ٝزضحتبَ
حبضط ٘یعلؿٕتی اظؾطٔبیٞ ٝبی ٔٛرٛز زض ثبفت ٙٔ ٚبفـ ثطآٔس ٜاظ ٔٛلقیت ٔحّ ٝث ٝذبضد اظ آٖ ا٘تمبَ ٔی یبثس ر
ٔكبٞس ٜؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی ا٘زبْ قس ٜاظ ؾٛی قطوتٟبی ثعضي ٘كبٖ اظ ایٗ ٔغّت زاضز وٙٔ ٝبفـ ثطآٔس ٜاظارتطای عتطح ٔتٛضز ثحتج ثت ٝذتبضد
اظٔحّ ٝا٘تمبَ ٔی یبثس  ،ثٙبثطایٗ ٕ٘ی تٛا٘س تبحیط چٙساٖ ٔغّٛثی زضاضتمبء ٔحیظ ٔحّ ٚ ٝویفیت ظ٘سٌی التهتبزی – ارتٕتبفی ؾتبوٙبٖ  ٚقتبغالٖ ٔحّتٝ
حىیٓ زاقت ٝثبقسرافعایف وبضثطیٟبی تزبضی زضعطاحی قٟطی ث ٝلهس ؾٛز آٚض وطزٖ عطح  ٚفبضك اظ ٘یبظ ثبظاضنتٛضت ٌطفتت ٝاؾتت رزضتحّیتُ ؾتٛز آٚضی
عطح ٔ ،كبٚضاؾبؾبً ٍ٘طاٖ ثبظزٔ ٜبِی ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثطای قطوت ٔؿىٗ ؾبظاٖ  ٚقطوتٟبی ؾطٔبیٌ ٝصاض ثٛز ٜاؾت ا أب ث ٝؾٛز آٚضی عطح اظ زیتس ربٔقتٝ
قٟطی تٛر٘ ٝىطز ٜاؾتر(ٞبزی ظ٘ٛظ) 5840،03،
زضٔهبحجٞ ٝبی ا٘زبْ قس ٜثب ؾبوٙبٖ  ٚقبغالٖ ٔحّ ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛثیبٖ ٔی قس و ٝؾبظٔبٖ ٔتهسی ذطیس أالن  ،زضذطیس أالن لیٕتی ثؿتیبضپبییٗ
تطاظاضظـ ٚالقی ّٔه ضا پیكٟٙبز ٔی وٙس ر ثٙبثطایٗ اظ یه عطص فطایٙس ذطیس  ،ترطیت  ٚتزٕیـ ظٔیٟٙب عٛال٘ی ٔی قٛز  ٚاظؾٛی زیٍط ایٗ تضبز ٔٙتبفـ،
ث ٝافٕبَ ظٚض،ذك٘ٛت  ٚزض ٌیطی ثیٗ عطفیٗ ٔی ا٘زبٔس ر
٘ىتتتتتت ٝزضایتتتتتٗ ربؾتتتتتت وتتتتتٌ ٝطٟٞٚتتتتتبیی وتتتتت ٝزضٔطحّتتتتت ٝارتتتتتطا  ٚثٟتتتتتط ٜثتتتتتطزاضی اظعتتتتتطح ٔتحٕتتتتتُ ٞعیٙتتتتتٝ
ٔی ق٘ٛس ِعٔٚبً ثب ٌط ٜٚثطذٛضزاضاظٔٙبفـ عطح یىی ٘یؿتٙس  ٚایٗ ذٛز انغىبن ٔٙبفـ ضا زضربٔق ٝقتٟطی تكتسیس ٔتی وٙتسرٞٚیچ تالقتی ثتطای اضظیتبثی
ٞعیٞ ٝٙب ٙٔٚبفـ ارتٕبفی عطح نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت و ٝؾٛزٔٙسی عطح اظایٗ زیسٌب ٜاحجبت قٛز رٞعی – ٝٙفبیس ٜعطح فمظ اظزیتس قتطوت ٔؿتىٗ ؾتبظٖ
ٚقطوتٟبی ؾطٔبیٌ ٝصاضذهٛنی ثطضؾی ٘ ٚتبیذ  ٚپیبٔسٞبی عطح ٘ٛؾبظی  ٚثبظؾبظی ثطای ؾبوٙبٖ ٚقبغالٖ ٔحّ ٝزض٘ؾطٌطفت ٝقتس ٜاؾتترزضٚالـ ثط٘بٔتٝ
ضیعی قٟطی ث ٝز٘جبَ ایزبز قٟطآضٔب٘ی ذٛز ثٛز ٚ ٜذٛاؾت ٝیب ٘بذٛاؾت ٝقٟطؾبظی تقٛیضی ضا زؾتٛضوبضذٛز لطاضزاز٘ ٜت ٝثٟجتٛز ضفتب ٜقتٟط٘ٚساٖ ٔٛرتٛز
زضٔحسٚز ٜعطح ضا ( ٞبزی ظ٘ٛظ) 15-13 ، 5840،
 -راَکار پیشىُادی(بروامٍ ریسی) جُت احیاء زوذگی اقتصادی ي اجتماػی بافتُای فرسًدٌ:
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ث٘ ٝؾطٔی ضؾس و ٝرٟت زؾتیبثی ث ٝثٟؿبظی ٛ٘ٚؾبظی قٟطی ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزضٟ٘بیت ث ٝتٛؾق ٝارتٕبفی ٚالتهبزی ارتٕبفبت ٔحّتی ٔٙزتط قتٛز
،شوطٔٛاضزی ٔزعا ٚذطز زضاثقبز ٔرتّف التهبزی،ارتٕبفی  ٚوبِجسی ٔطثٛط ثٔ ٝحتالت فطؾتٛز ٜوٕته چٙتسا٘ی ٘رٛاٞتس وتطزر ثتط ایتٗ اؾتبؼ ضاٞىتبض
پیكٟٙبزی رٟت پبؾد ث ٝؾٛاَ « چ ٝثبیس وطز »  ٚث ٌٝ٘ٛ ٝظیطٔقطفی ٔی ٌطزز6
ثطای زؾتیبثی ث٘ ٝتبیذ ٔغّٛة ث ٝآٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزضایٗ ٘ٛقتبضٔس ٘ؾط اؾت ،اثتسا تغییط زضزیسٌبٟٞبی ٘ٛؾتبظی  ٚثٟؿتبظی أتطی ضتطٚضی ٔتی ٕ٘بیتسر
ایزبز تح َٛاؾبؾی زضٔطحّ ٝا َٚزضزیسٌبٟٞبی ٘ٛؾبظی ٚثٟؿبظی ٌ ،بْ ٘رؿتیٗ رٟت ٔكبٞس٘ ٜتتبیذ ٔٙبؾتت چٙتیٗ فقبِیتٟتبیی ذٛاٞتس ثتٛزر زضحتبَ
حبضطزیسٌبٛ٘ ٜؾبظی  ٚثٟؿبظی ضایذ ،تٛر ٝث ٝوبِجس ٚتحٛالت وبِجسی اؾترزضایٗ زیسٌب ٜتحٛالت وبِجسی تٛؾظ قطوتٟبی ثتعضي ثتب ؾتطٔبیٌ ٝتصاضیٟبی
لبثُ تٛر ٝالتهبزی ا٘زبْ ٔی قٛزرثٙبثطایٗ ؾطٔبی ٝای و ٝزضثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی تٛؾظ ایٗ قطوتٟب ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔتی قتٛز ٔٙزتط ثت ٝایزتبز اضظـ
افعٚزٔ ٜی ٌطزز زض ٟ٘بیت ث ٝقطوتٟبی ٔصوٛض ثبظٌكت ٔی وٙس ( ؾطٔبی ٝثیكتط  7اضظـ افعٚز ٜثیكتط )ر ث ٝفجبضت زیٍط ٔی تتٛاٖ چٙتیٗ ثیتبٖ وتطز وتٝ
زضایٗ فطایٙس ارتٕبفبت ٔحّی ثبفتٟبی فطؾٛز، ٜؾ ٟٓچٙسا٘ی زضاضظـ افعٚز ٜثطآٔس ٜاظایتٗ ٌ٘ٛت ٝؾتطٔبیٌ ٝتصاضیٟب زضیبفتت ٕ٘تی وٙٙتس ر ثٙتبثطایٗ ض٘ٚتس
شوطقس ٜثب ٞسص فقبِیتٟبی ثٟؿبظی ٛ٘ٚؾبظی قٟطی(ثٟجٛز ویفیت ٔحالت ٚارتٕبفبت ٔحّی ثبفتٟبی فطؾٛز ٜزضاثقبز التهبزی – ارتٕبفی ٚوبِجسی)ٞتٓ
ؾٛیی ٘ساضز  ٚاحتٕباَ زؾت یبفتٗ ثٞ ٝسص ٔٛضز ٘ؾط ضا وبٞف ٔی زٞس ر
 اما ريیکرد پیشىُادی در مقابل ایه ريیکرد چیست ؟زضٔمبثُ ضٚیىطز ٚزیسٌب ٜفقّی ٍ٘ ،بض٘س ٜثط ایٗ افتمبز اؾت و ٝضٚیىطز ثط٘بٔ ٝضیعی ٔكبضوتی زضفقبِیت ٞبی ثٟؿتبظی ٛ٘ ٚؾتبظی قتٟطی ٔتی تٛا٘تس
٘مف ٕٟٔی زضضؾیسٖ ث ٝتٛؾق ٝالتهبزی – ارتٕبفی ثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی ایفب وٙس ث ٝفجبضتی ربیٍعیٙی ثط٘بٔ ٝضیعی ٔتٕطوع،غیطٔكتبضوتی ٚقتطوت /
ؾطٔبیٔ – ٝحٛضثب ثط٘بٔ ٝضیعی ٔكبضوتی ٔ ٚطزْ  /ارتٕبفبت ٔحّی – ٔحٛضرثب ربیٍعیٙی ضٚیىطز ٔصوٛضثب ضٚیىتطز حتبوٓ  ،أىتبٖ ؾتطٔبیٌ ٝتصاضی تٛؾتظ
ارتٕبفبت ٔحّی زضثبفتٟبی فطؾٛز ٜافعایف ٔی یبثس  ٚزض٘تیز ٝارتٕبفبت ٔحّی زض اضظـ افعٚز ٜایزبز قس ٜؾ ٟٓثیكتطی ذٛاٙٞس زاقت ر
ثب تغییط زیسٌبٟٞبی ٘ٛؾبظی  ٚثٟؿبظی قٟطی ث ٝعٛض یمیٗ تغییطاتی ٘یع زضفطایٙس ثط٘بٔ ٝضیعی ایزتبز ذٛاٞتس قتس ر ثٙتبثطایٗ فطایٙتس ثط٘بٔت ٝضیتعی
اظقىُ و٘ٛٙی و ٝانغالح ًب ض٘ٚسی ثبال ث ٝپبییٗ زاضز تغییط ذٛاٞس وطز راتربش ضٚیىتطز ثط٘بٔت ٝضیتعی ٔكتبضوتی ٔ ،كتبضوت ٔتطزْ  ٚارتٕبفتبت ٔحّتی ضا
زضٔطاحُ ٔرتّف فطایٙس ثط٘بٔ ٝضیعی اِعأی ٔی ؾبظزراتربش چٙیٗ ضٚیىطزی  ،ارطای زؾت ٝای اظ فقبِیت ٞبی ٘ ٚ ٛتغییطزضالتسأبت ضا زض پتی زاضزرزضآغتبظ
ضا ٜثبظ ا٘سیكی  ٚثطضؾی ٔزسز ٔٙبفـ عطح،اظ٘ىبت ثؿیبضٔ ٚ ٟٓضطٚضی ؾتر ثب تغییط ضٚیىطز  ٚزیسٌب ٜثط٘بٔت ٝضیتعی ٙٔ ،تبفـ ثطآٔتس ٜاظارتطای ٞطعتطح ٚ
ثط٘بٔ ٝای ثبیؿتی ثیف اظٞط ٌطٞٚی ٔتٛر ٝارتٕبفبت ٔحّی ثبفتٟبی فطؾٛز ٜثبقسراظایٗ ض ٚثب ا٘زبْ چٙیٗ ثبظا٘سیكی زضٔٙتبفـ عتطح ،ؾیبؾتتٍصاضی ٞتبی
ارتٕبفی – التهبزی رسیسی لجُٕٞ،طا ٚ ٜثقس اظارطای عطح ضطٚضی ٔی ٌطزز و ٝچٍٍ٘ٛی ثٟطٙٔ ٜسی ثیكتط ارتٕبفتبت ٔحّتی ضا ٔكترم ٔتی وٙتسر
زضٕٞیٗ ضاؾتب  ٚثب تٛر ٝث ٝایٙىٞ ٝط یه اظثبفتٟبی قٟطی زاضای ٚیػٌیٟبی ارتٕبفی – فضبیی ذبل ذٛز ٞؿتٙس ا وٛٞ ٝیت ٞطٔحّ ٝاظقٟطضا قىُ ٔتی
زٙٞس  ،تقجیطارتٕبفی – فضبیی ٛٞیت  ٚؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٞط ثبفت فٛؾٛز ، ٜأطی ضطٚضی ٔی ٕ٘بیس ر ثطپبی ٝتقجیط اضائ ٝقتس، ٜتتسٚیٗ ضاٞجطزٞتبیی رٟتت
حفؼ  ،احیبء ٌٚؿتطـ فط ًٙٞزضؾغح ٔحالت ثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی  ،تغییطزیٍطی اؾت و ٝزضفطایٙس رسیس ثط٘بٔت ٝضیتعی ضخ ذٛاٞتس زاز ر أتب ٚاضتح
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اؾت وٚ ٝلٛؿ چٙیٗ تغییط  ٚتحٛالتی لبئٓ ث ٝحضٛض ٔطزْ  /ارتٕبفبت ٔحّی ذٛاٞس ثٛزر ثٙبثطایٗ ثبیؿتی تساثیطی ٘یع رٟت تطغیت ،تكٛیك  ٚثؿیذ ٔتطزْ
رٟت قطوت زضفطایٙس ثط٘بٔ ٝضیعی ا٘سیكیس ٜقٛز ر
اظ ایٗ ض ٚرٟت حضٛض ٔ ٚكبضوت ارتٕبفبت ٔحّی اِٚیٗ ٌبْ  ،فطایٙس افتٕبز ؾبظی  ٚتطغیت ٔطزْ رٟت قطوت زضثط٘بٔتٞ ٝبؾتت رزضایتٗ ٔطحّتٝ
قىُ ٌیطی ٟ٘بز ٞب ٚؾبظٔبٟ٘بی ٔحّتی(  ) BO and NGOزضا یزتبز حطوتت زض ٔتطزْ  ٚافتعایف آٌتبٞی ٞتبی آٟ٘تب ٘ ،متف ثؿتیبض ٔتٛحطی ایفتب ٔتی
وٙسرزضٕٞیٗ أتساز ،قىُ ٌیطی اضتجبعبت چٙس ؾٛی ٝثیٗ ا٘زٕتٗ ٞتبی ٔحّی،قتٛضای قتٟط ،قتٟطزاضی  ٚزؾتتٍبٟٞبی زِٚتتی زذیتُ زضأتٛض قتٟطی
ثؿیبضٔ ٟٓاؾت رایٗ اضتجبعبت اظیه ؾ ٛث ٝتجبزَ اعالفبت ثیٗ ارتٕبفبت ٔحّی ٔٚسیطاٖ قٟطی ٔی پتطزاظز ٘ٚیعزضافتعایف آٌبٞیٟتبی ارتٕبفتبت ٔحّتی
تبحیط ٌصاض اؾترٕٞچٙیٗ ٘تیز ٝایٗ أط،قىُ ٌیطی ٔسیطیت یىپبضچٔ ٝحّی ذٛاٞس ثٛزر زضٔسیطیت یىپبضچتٔ ٝحّتی تقبٔتُ ثتیٗ زؾتتٍبٟٞبی زِٚتتی ،
قٟطزاضیٟب  ٚقٛضای قٟط ٚا٘زٕٟٙبی ٔحّی ثطلطاض ٔی ٌطززر ثٙبثطایٗ ٌ ٝ٘ٛای اظٔسیطیت ٔحّی قىُ ٔی ٌیتطز وت ٝزضآٖ تٕتبٔی فٙبنتط شی ٔتسذُ ثتٝ
ٕٞطا ٜتغییط زضٍ٘طـ ٞبیكبٖ حضٛض زاض٘سر ثب ضخ زاز چٙیٗ تحِٛی زضٚالـ ز ٚاتفبق ٔ ٟٓضخ ذٛاٞس زاز  6یه ایٙى ٝارتٕبفبت ٔحّی ث ٝفٛٙاٖ یته فٙهتط
انّی و ٝتبو ٖٛٙزضؾیؿتٓ ٔسیطیتی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی فطأٛـ قس ٜثٛز ٚاضز تهٕیٓ ٌیطیٟب ٔی قٛز ٔ ٚی تٛا٘س اظٔٙبفـ ذتٛز زفتبؿ وٙتس ٚ ،زیٍتطی تغییتط
زض٘ؾبْ ٔسیطیتی اؾت و ٝاظحبِتی چٙس ثركی ٘ ٚب ٕٞب ًٙٞث ٝیه ٚاحس یىپبضچٕٞ ٚ ٝب ًٙٞتجسیُ ٔی قٛزر ثطایٗ اؾبؼ ٔسیطیت ٔحّتی ٘تٛیٙی قتىُ
ٚاحس ٔی ٌیطز و ٝزضاحیبء ثبفتٟبی فطؾٛز ٜتٛفیك ثیكتطی ذٛاٞس زاقت ر
-

پایان سخه:

-
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تٛفیك زضاحیبء ثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی  ،زؾتیبثی ث ٝپبیساضی چٙیٗ ثبفتٟبیی  ٚزضٟ٘بیت زؾتیبثی ث ٝارتٕبفتبت ٔحّتی پبیتساضزضایٗ ثبفتٟتب ،زضؾتبیٝ
تكىیُ ٔسیطیت یىپبضچٔ ٝحّی  ٚایزبز ٔسیطیت ٔحّی ٘ٛیٗ اؾتر ٔسیطیت ٔحّی ٘ٛیٗ ثٚ ٝاؾغٚ ٝیػٌیٟبیی و ٝزضاحط تغییتط ضٚیىتطز زض آٖ ایزتبز قتسٜ
اؾت لبزض ث ٝایزبز ارتٕبفبت ّٔی زا٘بتطٕٞ ،جؿت ٝتط ،ذٛقحبِتط  ٚزضیه والْ ارتٕبفتبت ٔحّتی پبیساضذٛاٞتس ثتٛز ر ٚیػٌیٟتبی انتّی زضایتٗ ٔتسیطیت
فجبضتٙس اظ 6
 ٔكبضوت  ٚتهٕیٓ ٌیطی ٔطزْ ؾبالضا٘ ٔ 6ٝطزْ اظعطیك ثطلطاضی اضتجبط ثب ٔسیطاٖ قٟطی زضتهٕیٓ ٌیطیٟب ث ٝعٛضٔؿتمیٓ  ٚیتب غیتط ٔؿتتمیٓ( اظ عطیتكا٘زٕٟٙبی ٔحّی ) حضٛضذٛاٙٞس یبفت ر
 ٔؿِٚٛیت پصیطی  6زضٔسیطیت ٘ٛیٗ ایزبز قس ، ٜتٕبٔی فٛأُ زذیُ زض أطٔسیطیت قٟطی زض لجبَ تٕبْ شیٙفقبٖ ثطای اضائ ٝذسٔبت ٔغّٛة تالـ ٔتیوٙٙس ر
 پبؾرٍٛیی  6زضایٗ ٘ٛؿ ٔسیطیت  ،پبؾرٍٛیی فٙهطٕٟٔی اؾت ر ثت ٝایتٗ زِیتُ تٕتبٔی فٙبنتطزذیُ زضأطٔتسیطیت ثبیؿتتی زضٔمبثتُ تٕتبٔی افضتبءٚشیٙفقبٖ پبؾرٍ ٛثبقٙس ر
 قفبفیت  6قفبفیت چٙسیٗ ٔقٙی ٔی زٞس 6 -اتربش تهٕیٓ ٞب ٚارطای آٟ٘ب ث٘ ٝحٛی ثبقس و ٝاظلب٘ٔ ٚ ٖٛمطضات پیطٚی وٙس ر
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 اعالفبت تٟی ٝقس ٜث ٝآؾب٘ی زضلبِجٟبی لبثُ فٛٔ ٟٓرٛز ثبقس (  ) www.unescap.orgر وبضایی  ٚتبحیط ٌصاضی ٞ 6سص اظوبضایی  ٚتبحیط ٌصاضی ثیبٖ ایٗ ٘ىت ٝاؾت و ٝارطای ٔسیطیت ٘ٛیٗ ٔحّی ٘یبظٞبی ارتٕبؿ ضا ثتب اؾتتفبز ٜثٟیٙت ٝاظ ٔٙتبثـٔٛرٛز پبؾد ٌ ٛثبقس ر
 تٛافك ٚارٕبؿ ٍٕٞب٘ی  ٘6مغ٘ ٝؾطات ظیبزی زضیه ارتٕبؿ ٚرٛز زاضز و ٝثیٗ آٟ٘ب اذتتالص ٔٙتبفـ ثؿیبضاؾتت رثٙتبثطایٗ ٔتسیطیت ٘تٛیٗ ٔحّتی ثبیؿتتیتٛا٘بیی ایزبز ٕٞبٍٙٞی  ٚتٛافك ثیٗ ٔٙبفـ ٔتضبز ضا زاقت ٝثبقس ر
 زضثطٌیط٘سٌی ٚثطاثطیٙٔ6ؾٛضاظثطاثطی  ٚزضثطٌیط٘سٌی ایٗ اؾت وٙٔ ٝبفـ ثطآٔس ٜاظ ثط٘بٔٞ ٝبی ٔرتّفی و ٝارطا ٔی ق٘ٛس  ،تٕتبٔی ٌطٟٞٚتبی ارتٕبفتبتٔحّی ضا قبُٔ قٛز رر
 حىٔٛت لب٘ٙٔ 6ٖٛؾٛضٚرٛز چبضچٛثی لب٘٘ٛی اؾت و ٝثب ثی عطفی زض ٔٛضز احمبق حمٛلی تٕبٔی افطاز  ،تالـ ٔی وٙس رزضٚالـ ضٚاَ ٔسیطیت ٔحّی ٘ٛیٗ ثطاؾبؼ ٚیػٌیٟبی شوط قسٔ، ٜسیطیتی اؾت و ٝاظآٖ تحت فٛٙاٖ حىٕطٚایی ذٛة (  ) Good governanceیبز ٔتی
قٛز ر((www.sid.ir
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 -0قٕبَ قطق٘،كطی ٝارتٕبفی ٚفطٍٙٞی -ؾیبؾی ٚ ٚضظقی،آشض ، 5841شی اِمقسٛ٘، 5003 ٜأجط ، 0332ؾبَ ا َٚقٕبض 4-3ٜر
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