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چکیذُ
زض ٔقٕبضی زؾتىٙس تّفیك پبیساضی ثیٗ وبِجس ٔؿى٘ٛی  ٚضفتبض ا٘ؿبٖ ثٝفُٕ آٔس ،ٜثسیٗ ٔقٙبو ٝثؿتط عجیقی ظٔیٗ،
٘رؿتیٗ ٘ٛؿ زؾتطؾی ایزبز قس ٜث ٝفضبٞب  ٚوبضثطز آٖ اظ فٛأُ اؾبؾی قىُ زٙٞس ٜایٗ ٘ٛؿ ٔقٕبضی اؾت .زض ایٗ ٌٝ٘ٛ
ٔقٕبضی ٘ٛؿ ثؿتط عجیقی ٛٔ ٚلقیت آٖ  ٚزذُ  ٚتهطف ا٘ؿبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔقیبضٞبی تبحیطٌصاض لّٕساز ٔیٌطز٘سٔ .قٕبضی
زؾتىٙس و ٝزض عی ظٔبٖٞبی ٔرتّف پبؾدٌٛی ٘یبظ ا٘ؿبٖٞب ثٛز ٜأطٚظ ٜثؿیبض وٕتط ٔٛضز تٛر ٚ ٝثطضؾی لطاض ٌطفتٝ
اؾت .تىٙیهٞبی ث ٝوبض ضفت ٝزض ایٗ ٔقٕبضی زض ٚالـ ثؿیبضی اظ ٔفبٞیٓ ٘ٛیٗ زض فطنٔ ٝقٕبضی پبیساض ضا زض ثطٔیٌیطز.

فطضی ٝفٕٔٛی پػٞٚف آٖ اؾت ؤ ٝقٕبضی زؾتىٙس ایطاٖ لبثّیتٞبی ٌؿتطزٜای زض اضائ ٝضاٞىبضٞبی اؾتفبزٜ
اظ ا٘طغی ظٔیٗ زاضز ؤ ٝیتٛاٖ ثب ٔتٙبؽطؾبظی ایٗ قیٜٞٛبیذاللب٘ ٝزض ٔقٕبضیو٘ٛٙی ایطاٖ ،اظ آٖٞب زض
ضاؾتبی حه َٛثٔ ٝقٕبضی پبیساض ثٟط ٜرؿت .اظ ایٗض ٚزض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثطضؾی ٔقٕبضی ٕٞؿبظ ثب الّیٓ  ٚچٍٍ٘ٛی
ؾبذتبض ضٚؾتبٞبی ٔیٕٙس  ٚوٙسٚاٖ پطزاذتٔ ٝیقٛز  ٚپؽ اظ ٔمبیؿ ٝتغجیمی ایٗ آحبض ،ث ٝثطضؾی ٘مف ظٔیٗ  ٚربیٍبٜ
تٛؾق ٝپبیساض زض ایٗ ضٚؾتبٞب پطزاذتٔ ٝیقٛزِ .صا ضٚـ تحمیك اظ ٘ٛؿ تٛنیفی -تحّیّی  ٚضٚـ ٌطزآٚضی اعالفبت اظ
عطیك ٔٙبثـ اؾٙبزی  ٚثطضضؾی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛضزی ٔ ٚمبیؿ ٝثیٗ آٖٞب نٛضت ٔیپصیطزٔ .حمك زض ایٗ ٔمبِ ٝزض رٟت
ثطضؾی ضٚیىطزٞبی ٔقٕبضی پبیساض اؾت .قٙبذت ٞطچ ٝثیكتط  ٚثٟتط ٔقٕبضی نرطٜای ایٗ أىبٖ ضا ٔیزٞس تب ثتٛاٖ اظ
ٔعایبی آٖ اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .زض ایٗ ٔمبِ٘ ٝرؿت ٔطٚضی ارٕبِی زض ٔفٔ ْٟٛقٕبضی پبیساض  ٚث ٝتجـ آٖ قبذمٞبی ٔحیغی،
ارتٕبفی  ٚالتهبزی ایٗ ٘ٛؿ ٔقٕبضی اضائٔ ٝیٌطزز  ٚپؽ اظ قطح ٚیػٌیٞبی الّیٕی  ٚرغطافیبیی ضٚؾتبٞبی وٙسٚاٖ،
ٔیٕٙس  ٚث ٝفٛٙاٖ ثؿتط انّی ٔغبِق ،ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٘تبیذ ثٝزؾت آٔس ، ٜث ٝثطضؾی ٘مفقبذمٞبی ؾٌٝب٘ ٝپبیساضی زض
ایٗ ضٚؾتبٞب پطزاذتٔ ٝیقٛز٘ .تبیذ حبوی اظ آٖ اؾت و ٝیىپبضچٍی ٔقٕبضی زض ایٗ زٚضٚؾتبی اضٌب٘یه ،یهپبضچٍی
فطٍٙٞی ،ارتٕبفی  ٚالتهبزی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز.

ٍاژُّای کلیذیٔ :قٕبضی پبیساضٔ ،قٕبضی زؾتىٙس ،الّیٓٔ ،یٕٙس ،وٙسٚاٖ

هقذهِ
ضٚؾتبٞبی ایطاٖ ثط پبیٔ ٝؿبفست فٛأُ عجیقی زض زٚض ٜای عٛال٘ی زض ٔىبٖ ٞبیی ذبل اؾتمطاض یبفت ٝا٘س .تقبُٔ ٔیبٖ
وبِجس  ٚثؿتط ٔحیظ عجیقی ٔٛرت ؾبذت اضٌب٘یه  ٚذٛزیبفت ٝایٗ آثبزیٞب قس ٜاؾتٔ .قٕبضی ضٚؾتبیی ثب ؾبذتی
اضٌب٘یه ثطای وؿب٘ی و ٝثب ضٚؾتب ٔ ٚؿبئُ آٖ آقٙب ٞؿتٙس یبزآٚض ٙٞط اؾت  ٚؽطافتٙٞ .طی و ٝآفطیس ٜزؾت ٔطزٔب٘ی
اؾت و ٝث ٝزِیُ پی٘ٛس ٘عزیه ثب عجیقت آٖ ضا اضد ٟ٘بز ٚ ٜثب اِٟبْ اظ عجیقت وبِجسی ؾبز ،ٜزضفیٗ حبَ پیچیس ،ٜثب
حساوخط وبضآیی  ٚظیجبیی ثطای ظ٘سٌی ذٛز ذّك ٕ٘ٛزٜا٘سٔ .قٕبضینرطٜای حبوی اظ نحٞٝٙبی ٔجبضظ ٚ ٜرساَ ا٘ؿبٖ ثب
عجیقت  ٚزض ذسٔت ٌطفتٗ نرطٞ ٜبی عجیقی اؾت .ایٗ ٔقٕبضی اظ ِحبػ فضب  ٚوبِجسآٖ ث ٝزٛ٘ ٚؿ تمؿیٓ ٔیقٛز،
٘ٛؿ ا َٚزض ٖٚنرطٜٞبی ثعضي آظاز ٔ ٚزعا اظ یىسیٍط ،فضبٞبی ٔتقسز ایزبز وطز ٜو ٝث ٝیه ٚاحس ٔؿى٘ٛی  ٚیب
ٚاحسٞبی فٕٔٛی اذتهبل زاضزٛ٘ ،ؿ ز ْٚو ٝفضبٞبی ٔتقسز زاذُ نرطٜٞب  ٚتپٞٝب ایزبز ٌطزیس ٚ ٜفبلس ٕ٘بی ذبضری
اؾت و ٟٓٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٝآٖ زض ایطاٖ لبثُ یبفت اؾت.
ٔقٕبضی نرطٜای اظ ازٚاض ثؿیبض لسیٓ زض ایطاٖ ٚرٛز زاقتٚ ٝزض ذسٔت افتمبزاتزیٙی ٓٞ ٚچٙیٗ ٔؿىٗ ثٛز ٜاؾت.
ٔقٕبضی نرط ٜای ،زض ظٔبٖ ٔبزٞب ثیكتط زض ٘بحی ٝوطزؾتبٖ ایطاٖ  ٚلؿٕتی اظ ذبن و٘ٛٙی فطاق ٓٞ ٚچٙیٗ آشضثبیزبٖ
غطثی پطاوٙس ٜاؾت  ٚاغّت رٙجٔ ٝصٞجی زاضز.
ٔمبِٝحبضط وٛقكی زض رٟت اضائ ٝیه چبضچٛة ٘ؾطی ثطای ثیبٖ ٔف ْٟٛعطاحی پبیساض ِٛٔ ٚفٞ ٝبی ؾبظ٘س ٜآٖ زض
اضتجبط ثب ٔٙبعك ذبل ضٚؾتبیی اؾت .تىٙیه ٞبی ثٝوبضضفت ٝزض ایٗ ٔقٕبضی زضٚالـ ثؿیبضی اظ ٔفبٞیٓ٘ٛیٗ زض فطنٝ
ٔقٕبضی پبیساض ضا زض ثطٔیٌیطز .زض ایٗ ٔمبِ٘ ٝرؿت ٔطٚضی ارٕبِی زض ٔفٔ ْٟٛقٕبضی پبیساض  ٚث ٝتجـ آٖ قبذمٞبی
ٔحیغی ،ارتٕبفی  ٚالتهبزی ایٗ ٘ٛؿ ٔقٕبضی اضائٔ ٝی ٌطزز  ٚپؽ اظ قطح ٚیػٌی ٞبی الّیٕی  ٚرغطافیبیی
ضٚؾتبٞبی وٙسٚأٖ ،یٕٙس ٚث ٝفٛٙاٖ ثؿتط انّی ٔغبِق ،ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٘تبیذ ثسؾت آٔس ،ٜث ٝثطضؾی ٘مف قبذمٞبی
ؾٌ ٝب٘ ٝپبیساضی زض ایٗ ضٚؾتبٞب پطزاذتٔ ٝیقٛز.

بزرسی هفاّین تَسعِ پایذار:
ٔف ْٟٛتٛؾقٝپبیساض یه تغییط ٔ ٟٓزض ف ٟٓضاثغ ٝا٘ؿبٖ  ٚعجیقت  ٚا٘ؿبٖٞب ثب یىسیٍط ٔیثبقس .ایٗ ٔؿئّ ٝثب ٍ٘بٜ
زٚلطٌٖصقت ٝزضتضبز اؾت؛ زیسٌبٞی و ٝثطپبی ٝرسایی ٔٛضٛفبت ٔحیغی  ٚارتٕبفی  ٚالتهبزی ٔیثبقسٔ .یتٛاٖ
ٌفت ؤ ٝقٕبضیپبیساض ثب تٛر ٝث ٝققبئط اِٚیٝاـ ،حفبؽت اظ ٔحیظ ظیؿت ضا ثب تغییط ضٚیىطز ٘ؿجت ث ٝعجیقت ٔٛضز
٘ؾط لطاض ٔیزٞسِٚ .ی ضاٜوبضٞبی اضائ ٝقس ٚ ٜآ٘چ ٝو ٝأطٚظ ٜزض ٔحیظٞبی ؾبذت ٝقسٔ ،ٜتزّی ٔیقٛزٛ٘ ،فی ثطذٛضز
ٌؿؿت ٚ ٝرسا اظ عجیقت اؾت  ٚتٟٙب ث ٝحفؼ آٖ رٟت ثٟطٜثطزاضی ٘ؿُٞبی آیٙس ٜتٛرٔ ٝیوٙس ] .[1انالح ٍ٘ب ٜثٝ
عجیقت  ٚزض٘تیز ٝتغییط ضفتبض ا٘ؿبٖ ٘ؿجت ث ٝآٖ وٙٔ ٝزط ث ٝتغییط فطٔ ًٙٞهطف ذٛاٞس قسٌ ،بٔی ثؿیبض اؾبؾی زض
تٛؾق ٝپبیساض اؾت.
یىی اظ ٟٔٓتطیٗ اٞساف تٛؾق ٝپبیساض حفؼ عجیقت  ٚانالح ٍ٘ب ٜث ٝآٖ اؾتت .تزّتی تٛؾتق ٝپبیتساض زض حتٛظٔ ٜحتیظ
ؾبذت ٝقسٔ ،ٜقٕبضیپبیساض ٘بٔیسٔ ٜیقٛز .فٛأُ تبحیطٌصاض زض ایزبز ٔقٕبضی پبیساض فجبضتٙس اظ :پبیساضی ظیؿت ٔحیغی،
پبیساضی ارتٕبفی  ٚپبیساضی التهبزی]. [2
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٘ىتٝحبئع إٞیت آٖ اؾت و ،ٝزض ثؿتتیبضی اظ ضاٜوبضٞبیتتی وتتٔ ٝقٕتتبضیپبیتتتساض اضائتتتٔ ٝتیزٞتسٍ٘ ،تطـالّیٕتی
ٔغطح اؾتتت« .ثب ٍ٘طـ الّیٕی ،ا٘ؿتتبٖ زض حس یتته ٔٛرٛز ذبوی ٘یبظٔٙس آؾتتبیف آة ٞ ٚتٛایی تمّیتُ ٔتییبثتس.
تٛر ٝث ٝقتتطایظ الّیٕی یىی اظ پبیٞٝبی ٔٔ ٟٓقٕبضی ایطا٘ی ٔیثبقتتس ،أب ٕٞتت ٝچیتع ثت ٝآٖ ذتتٓ ٕ٘تیقتتتٛز .زض
ایٙزب ٔزٕٛفتتٝای اظ فٛأتتُ ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛو ٝیىی اظ آٖٞب الّیٓ اؾتتت ،زؾتتت زض زؾت  ٓٞزاز ٚ ٜقتتىُٟ٘بیی ثٙتب ضا
ٔی ؾبذت ٝاؾت .ثٝعٛضیو ٝا٘ؿتتبٖ ،حضتتٛض زض یه فضبیآؾتتبیفزٙٞس ٜضا حؽ ٔتیوٙتس ٕٞ ٚعٔتبٖ زض زض ٖٚآٖ
فضب ،پیبْٞبی ثؿیبضی ضا زضیبفتتت ٔیوٙتتس[ . ]3ثت٘ ٝؾتط " ر٘ٛتً رتیٗ وتیٓ" ( ،)8998زض وتتبة " زضآٔتسی ثتط
ٔقٕبضیپبیساض" زضؾغح ٘رؿت ،ؾ ٝانُ اؾبؾی ثطای پبیساضی زض ٔقٕبضی ٔغطح ٔیقٛز .نطفٝرٛیی زض ٔهطف ٔٙتبثـ
و ٝثب وبٞف ٔهطف ،اؾتفبزٔ ٜزسز  ٚثبظیبفت ٔٙبثـ عجیقی ثٝوبضٌطفتٝقس ٜزض ؾبذتٕبٖ ؾطٚوبضزاضز ،عطحتی ثطاؾتبؼ
چطذ ٝحیبت ،و ٝضٚقی ثطای تحّیُ فطایٙس ؾبذتٗ ثٙب  ٚتبحیطات آٖ ثط ٔحیظظیؿت ٔغطح ٔیوٙتس  ٚزض آذتط عطاحتی
ا٘ؿب٘ی ،و ٝثط تقبُٔ ثیٗ ا٘ؿبٖ  ٚرٟبٖعجیقی تٕطوع زاضزٚ .ی ضٚـٞب ٘ ٚىبت الظْ ضا زض رٟت ٘یُ ث ٝایتٗ ؾت ٝانتُ
تٛضیح ٔیزٞس ]ٚ ". [4یّیب ْ تطی" ( ،) 2002زض ٔمبِ ٝذٛز ثب فٛٙاٖ " چیؿتی ٔقٕبضی پبیساض" ٔقٕبضی پبیتساض ضا ثتٝ
ٔخبث ٝیه فطایٙس ٘ ٝیه ٔحهٔ َٛقطفی ٔیٕ٘بیس  ٚؾقی زض رٟت پبؾدزٞی ث ٝؾٛاالتی اظ ایٗ زؾت زاضز :پبیتساضی زض
ٔقٕبضی ث ٝچٔ ٝقٙبؾت؟ ٔ ٚقٕبضی ثطای پبیساضی ث ٝچٔ ٝقٙبیی اؾتت؟ ا ٚزض رٟتت رؿتتزٛی ضٚـٞتبیی اؾتت وتٝ
ٔقٕبضی ثبیس ثب آٖ ٚلف یبثس  ٚث ٝآٖ ظیؿت ٔقٙیزاض ٔس٘ؾط ٘بیُ آیس ].[5
"یٛضي ٌطٚتط" ( ) 8275زض وتبة "ظیجبییقٙبذتی زض ٔقٕبضی"چٙیٗ ثیبٖ وطز ٜاؾت و ٝثطای زضنضاثغ ٝؾتبذتٕبٖ
ثب ٔحیظ اثتسا ثبیؿتی ث ٝزیسٌب ٜا٘ؿبٖ زضٔٛضز ٔحیظ  ٚث ٝعٛضوّی ٘ؿجت ثت ٝعجیقتت ٘ؾتط زاقتت " .اؾتبؼؾتبذتٗ،
زؾتا٘ساظی ث ٝعجیقت اؾتٛ٘ ،ؿ ایٗ زؾت ا٘ساظی اضتجبط ثؿیبض ٘عزیه ثب عطظ تفىط ا٘ؿبٖ زض ٔٛضز عجیقت زاضز .ذّتك

ٔحیظ ا٘ؿبٖؾبذت ٔ ٚسیطیت ٔتقٟسا٘ ٝآٖ ثط ٔجٙبی ان َٛث ْٛؾبظٌبضی  ٚثتبظزٞی ٔٙتبثـ .ایتٗ انت َٛفجبضتٙتس اظ :ثتٝ
حسالُ ضؾب٘سٖ ٔهطف ٔٙبثـ تزسیس٘بپصیط ،اضتمب ٚثٟجٛز قطایظ ٔحیظ عجیقتی  ٚحتسالُ آؾتیتٞتبی ثتْٛقتٙبذتی ثتط

ٔحیظ [.]6
پایذاری اقتصادی ،هحیطی ،فزٌّگی-اجتواعی
پبیساضی ٞط ؾ ٝؾبٔب٘ ٝالتهبزی ،فطٍٙٞی -ارتٕبفی ٔ ٚحیغی ،ذظ ثٙیبٖ ؾٌ ٝب٘٘ ٝبٔیسٔ ٜی قٛز و ٝتٛؾظ آٖ زٚاْ ٚ
ٔٛفمیت تٛؾق ٚ ٝعطاحی ،اضظیبثی ٔی ٌطزز[ .]2تجییٗ ضاثغٔ ٝتقبزَتط ٓٞ ٚظیؿتب٘ ٝاحط ٔقٕبضی ثب ٔحیظ و ٝثط وٙف-
ٔٙسی ذٛزآٌب ٜاحط ٔقٕبضی ٘ؿجت ث ٝقطایظ ٔحیغی پیضیعی قس ٜاؾتت .تٛؾتق ٝپبیتساض قتٟطی ٚپبیتساضی ارتٕتبفی
قٟطیٔ ،ؿتّعْ التهبز پبیساض قٟطیٔ ،حیظ ظیؿت پبیساض قٟطی ،ظ٘سٌی پبیساض قٟطی  ٚؾبیط اثقبز پبیساضی ٔیثبقس وٝ
زض ٔزٕٛؿ اظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ ثطاثطی زض٘ ٖٚؿّی  ٚانُ ٘ؿُ ایٙس ٜیبز ٔیوٙٙس [.]7
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زض ضاؾتبی تحمك تٛؾق ٝپبیساض قٟطی ٔیثبیؿت قطایغی فطا ٓٞقٛز تب أىبٖ ثؿتطؾبظی تٛؾق ٝپبیساض ا٘ؿب٘ی  ٚثٟجٛز
ضفب ٜارتٕبفی قٟط٘ٚسی فطاٌ ٓٞطزز؛ و ٝزض ایٗ ثؿتط ٔیتٛاٖ ث ٝثطلطاضی فساِت ارتٕبفی ،عطاحی الّیٕی ٕٞب ًٙٞثب
ٔحیظ ظیؿت ا٘ؿب٘ی ،تمٛیت ؾبذتبضٞبی ٕٞجؿتٍی ارتٕبفی ٕٞچ ٖٛتقٟس ٔ ٚؿئِٛیتپصیطی ،تمٛیت ثٙیبٖٞبی
ارتٕبفی  ٚذب٘ٛازٌی  ٚاحیبی ٔحیظ ظیؿت ٍٕٞب٘ی ،ایزبز ا٘تؾبْ ؾبذتبضی زض فضبی قٟطی ثطای ازضان ظیجبیی-
قٙبذتی  ٚذٛا٘بیی قٟطی ،ثٟجٛز ثٟطٌٜیطی اظ فضبٞبی قٟطی  ٚافعایف ضضبیت قٟط٘ٚسی  ٚیىپبضچٍی ثركی ثٝ
ؾبذتبض ثهطی ٔحیظ ٙٔ ٚؾط قٟطی اقبض ٜوطز [.]2

ساختواىّای سهیي پٌاُ:
ثبلطاض زازٖ ؾبذتٕبٖ ث ٝعٛض وبُٔ زض فٕك ظٔیٗ  ٚیب ثطزٖ ثركی اظ آٖ ث ٝظیط ذبن  ٚیب ثبال آٚضزٖ ؾغحذبن ٚ
ذبنضیعی ٔیتٛاٖ اظ ٔعایبی تٕبؼ ٔؿتمیٓ ثٙب ثب ظٔیٗ ثٟط ٜرؿت .ایٗ ؾبذتٕبٖٞب ٔقٕٛال ضٚث ٝرٛٙة ثبظ ثٛز ٜتب
ٚضٚز ٘ٛضذٛضقیس ٔٛرت ضٚقٙبیی ٌ ٚطٔب زض فه َٛؾطز قٛز [ .]8ثٙبٞبی زض پٙب ٜظٔیٗ قی ٜٛای اظ ؾبذتٕبٖ ؾبظی
اؾت و ٝزض آٖ اظ رطْ حطاضتی ٔٛرٛز ظٔیٗ پكت زیٛاضٞبی ذبضری ؾبذتٕبٖ ،رٟت وبٞف اتالف حطاضتی ٔ ٚتقبزَ
ٕ٘ٛزٖ زٔبی ٛٞای زاذّی زض حس آؾبیف ا٘ؿبٖ اؾتفبزٔ ٜی ٌطزز .اظ آٖ رب و ٝایٗ قی ٜٛزض اضتجبط ٔؿتمیٓ ثب ضعٛثت
اؾت ،زض الّیٓ ٞبی ذكه وبضثطز ثیكتطی زاضز .ظ٘سٌی ٔیبٖ ثٙبٞبی زض پٙب ٜظٔیٗ ،قبُٔ ثرف ٚؾیقی اظ تبضید ثكط

ثٛز ٚ ٜاضتجبط ثب ایٗ قی ٜٛی ؾى٘ٛتی ث ٝظٔبٖ اؾتفبز ٜاظ غبضٞب ،پیف اظ ظٔب٘ی و ٝفٗآٚضی ٘ٛیٗ ٔٙزط ث ٝؾبذت ثٙبٞبی
ٔقٕ َٛثط ظٔیٗ قس.
سهیي سزهایی:
تٛا٘بیی شذیطٜؾبظیحطاضتی فهُ ذبن ،و ٝزاضای تبذیط زٔب ٘ؿجت ث ٝزضر ٝحطاضت زض فضبی ثبظ اؾت ،ذبن ضا لبزض
ٔیؾبظز احط ذٙهوٙٙسٜای زض ٛٞای ٌطْ تبثؿتبٖ زاقت ٝثبقس  ٚث ٝفىؽ زض ظٔؿتبٖٔ .ؿتمُ ثٛزٖ اظ قطایظ رٛی اظ
ٔحبؾٗ ایٗ ؾبٔب٘ ٝثٛز ٚ ٜزض ٔٙبعمی و ٝزاضای اذتالف زٔبی تبثؿتب٘ی  ٚظٔؿتب٘ی ظیبزی ثبقٙس ،وبضثطز زاضز [.]9

هعواری صخزُ ای ٍ استفادُ اس سهیي سزهایی:
ٔقٕبضی نرطٜای فجبضت اؾت اظ ثٟطٌٜیطی اظ نرطٜٞبی عجیقی زض رٟت ایزبز فضبٞبی ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی ا٘ؿبٖ.
ایٗ ٘ٛؿ ٔقٕبضی حبنُ ٔجبضظ ٚ ٜتمبثُ ا٘ؿبٖ ثب عجیقت ؾرت  ٚذكٗ ،ثٙٔ ٝؾٛض ایزبز ؾطپٙبٔ ٚ ٜؿىٗ اؾت .زض
ٔقٕبضی نرط ٜای ؾ ًٙعجیقی وبِجس انّی فضبٞبی ایزبز قس ٜاؾت  ٚؾبیط ٔهبِح ٘مف وٕتطی زاض٘س ٚ .قىُ فضبٞب
فىؽاِقُٕ فّٕىطز عجیقی آٖٞبؾت ٚ .تغییطات ا٘زبْ قس ٜتٛؾظ ا٘ؿبٖ ثطای ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبیف ٔیثبقس.
تقییٗ پیسایف ٔقٕبضی نرطٜای ٕٞب٘ٙس اِٚیٗ ذب٘ٞٝبی ا٘ؿبٖ وبضی ٔكىُ ٘ ٚبٕٔىٗ اؾتِٚ .ی آ٘چٔ ٝؿّٓ اؾت
ٔقٕبضی نرطٜای اثتسا زض ٔٙبعمی ثٚ ٝرٛز آٔس ٜو ٝنرطٜٞبی آٖ اظ اؾتحىبْ وٕتطی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜا٘ؿبٖٞب
تٛا٘ؿت ٝا٘س زض ٖٚنرطٞ ٜب ضا حفط  ٚثطای ذٛز ٔبٔٗ  ٚپٙبٍٞب ٜؾبظ٘س .ثٝفجبضت زیٍط ٔقٕبضی نرطٜای اظ ٔهبِح آظاز ٚ
ٔقِٕٛی ؾبذتٕبٖ ثٚ ٝرٛز ٘یبٔس ٜثّى ٝاظ نرط ٜظ٘س ٜعجیقت ثٛز ٚ ٜزض رٟت فىؽ ٔقٕبضی آظاز ٔ ٚقِٕٛی فُٕ ٔی-
وٙسٔ .قٕبضی ٔقِٕٛی وبِجس یه ثٙب ضا ثٚ ٝرٛز ٔیآٚضز  ٚثٚ ٝؾیّ ٝآٖ اظ والٖ فضب ث ٝشض ٜفضب ٔیضؾس .یقٙی ایٙى ٝزض
ٔقٕبضی آظاز ٔ ٚقِٕٛی فضب ٘تیز ٝوبِجس یب ؾبذتٕبٖ ایزبز قس ٜاؾتِٚ .ی زض ٔقٕبضی نرطٜای فىؽ آٖ اؾت یقٙی
زض ایٙزب ٔقٕبضی اظ فضب قطٚؿ ٔیقٛز ،اظ ایزبز تسضیزی فضبی وٛچه آغبظ قس ٚ ٜث ٝفضبی ثعضي ٔیضؾس .ایٗ فضب اظ
تٛز ٜنرط ٜثیط ٖٚوكیسٔ ٜیقٛز ٚ .ؾ ًٙعجیقی وبِجس آٖ اؾت ظیطا ٔب٘ٙس پٛؾتٝای ٔحىٓ اعطاف فضبی زض٘ٚی ضا
فطاٌطفت ٝاؾت .زض ٔقٕبضی نرطٜای فطْ ٘تیز ٝفضبؾت یقٙی اضٌب٘یهتطیٗ ٘ٛؿ ٔقٕبضی [.]80
ثٙبٞبی زض پٙب ٜظٔیٗ قی ٜٛای اظ ؾبذتٕبٖؾبظی اؾت و ٝزض آٖ اظ رطْحطاضتی ٔٛرٛز ظٔیٗ پكت زیٛاضٞبی ذبضری
ؾبذتٕبٖ ،رٟت وبٞف اتالف حطاضتی ٔ ٚتقبزَ ٕ٘ٛزٖ زٔبی ٛٞای زاذّی زض حس آؾبیف ا٘ؿبٖ اؾتفبزٔ ٜی ٌطزز .اظ
آٖ ربو ٝایٗ قی ٜٛزض اضتجبط ٔؿتمیٓ ثب ضعٛثت اؾت ،زض الّیٓٞبی ذكه وبضثطز ثیكتطی زاضز .ظ٘سٌی ٔیبٖ ثٙبٞبی
زض پٙب ٜظٔیٗ ،قبُٔ ثرف ٚؾیقی اظ تبضید ثكط ثٛز ٚ ٜاضتجبط ثب ایٗ قی ٜٛؾى٘ٛتی ث ٝظٔبٖ اؾتفبز ٜاظ غبضٞب ،پیف اظ
ظٔب٘ی و ٝفٗآٚضی ٘ٛیٗ ٔٙزط ث ٝؾبذت ثٙبٞبی ٔقٕ َٛثط ظٔیٗ قس [.]8

پزاکٌذگی ٌّز صخزُای در ایزاى ٍ تقسین بٌذی هٌطقِ ای آى:
اًَاع هعواری صخزُای:
ٌ ٝ٘ٛا :َٚزض ایٗ ٌ ٝ٘ٛزض ٖٚنرطٜٞبی ٔزعا ٔ ٚؿتمُ اظ  ٓٞحفط ٚ ٜفضبٞبی ٔرتّف ثب وبضثطیٞبی ٔتقسز اظ رّٕٝ
ٔؿى٘ٛی  ٚفٕٔٛی احساث ٔیقٛزٕ٘ .بی ایٗ ٌ ٝ٘ٛنرطٜٞب ضا ث ٝزِیُ لطاض ٌطفتٗ زض ثیط ٖٚاظ زَ ظٔیٗٔ ،یتٛاٖ
حزبضی  ٚتعییٗ ٕ٘ٛز ٚ .ثطای ٘ٛضٌیطی آٖٞب پٙزط ٜتقجی ٝوطزٔ .قٕبضی نرطٜای وٙسٚاٖ ٌٛ ٚض ٝٔٚزض تطوی ٝاظ ایٗ ٘ٛؿ
ٔیثبقس.

ٌ ٝ٘ٛز :ْٚزض ایٗ ٘ٛؿ اظ ٔقٕبضی نرطٜای زض ٖٚنرطٜٞبی ثعضي ضا ؤ ٝقٕٛال ث ٝنٛضت و ٚ ٜٛتپٕ٘ ٝبیبٖ اؾت ،حفط ٚ
فضبٞبی ٔؿى٘ٛی  ٚفٕٔٛی ٔتقسز زض اٖ ایزبز ٔیقٛز ،ثٝزِیُ لطاضٌیطی ثرف فٕس ٜایٗ ٘ٛؿ نرطٜٞب زض زَ ظٔیٗ،
أىبٖ تقجی ٝپٙزطٛ٘ ٚ ٜضٌیط زض آٖٞب ٚرٛز ٘ساضز [.]88
دّکذُ کٌذٍاى
زٞىس ٜتٛضیؿتی  ٚتبضیری وٙسٚاٖ ،زض زأٞ ٝٙبی ؾطؾجع وٞٛؿتبٖ ؾٟٙس ،زض ز٘جبِ ٝزضٚ ٜیسٞط اؾىٛچبی ث ٝعطف
اضتفبفبت ؾٟٙس ،زض ؾٕت ضاؾت آٖ لطاض ٌطفت ٚ ٝاظ ٘ؾط تمؿیٕبت وكٛضی تبثـ قٟطؾتبٖ اؾى ٛاؾت  .ایٗ ضٚؾتبی ثی
٘ؾیط  ٚتبضیری ،ثب ٔقٕبضی ثی ٘ؾیط عجیقیٔ ،قٕبضی نرط ٜای ٚ ٚرٛز آة ٔقس٘ی ٌٛاضای ثب ذبنیت زضٔب٘ی اظ قٟطت
 ٚآٚاظ ٜرٟب٘ی ثطذٛضزاض اؾت[ .]82ایٗ زٞىسٔ ٜخبَ ظ٘سٜای اؾت اظ یه ٘ٛؿ تّفیك  ٚتطویت فط ٟٔب  ٚتٙبؾجبت ثسیـ
و ٝاظ لطٖ ٞب پیف ،ا٘ؿبٖ ظ٘سٌی ذٛز ضا ث ٝثٟتطیٗ ٚر ٝثب آٖ ٔٙغجك وطز ٜاؾت .زض ایٗ ٔحیظ فٛأُ وبِجسی ٔحیظ
ظیؿت ا٘ؿبٖ اظ ثیٗ فٛأُ وبٔال عجیقی ا٘تربة قس ٜاؾت .ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝا٘ؿبٖ عجیقت ضا ٟٔبض  ٚزض آٖ ضؾٛخ وط
ز ٚ ٜاظ ؾٛی زیٍط ،عجیقت ضفتبض ا ٚضا تحت تأحیط ذٛز لطاضزاز ٜاؾت  ٚتىبُٔ ایٗ تطویت زض زٌطٌ٘ٛی ٞط زٛٔ ٚحط ثٛزٜ
اؾت [.]82

شکل ً -3وًَِ رٍستای کٌذٍاى ،هاخذwww.jamejamonline :

رٍستای هیوٌذ:
ضٚؾتبی ٔیٕٙس زض رٛٙة قطلی ایطاٖ ،اظ تٛاثـ ثرف ٔطوعی قٟط ثبثه زض اؾتبٖ وطٔبٖ اؾت و ٝثیٗ قٟطٞبی یعز،
وطٔبٖ  ٚقیطاظ لطاض زاضز .ضٚؾتبی ٔیٕٙس تٟٙب ضٚؾتبی تبضیری زض رٟبٖ اؾت وٛٙٞ ٝظ ضٚاثظ ؾٙتی ظ٘سٌی زض آٖ
رطیبٖ زاضز ٔ ٚی تٛاٖ ٘كب٘ ٝظ٘سٌی ا٘ؿبٖ  ٚعجیقت زض ٞعاض ٜزٔ ْٚیالزی ضا ثٝذٛثی زض آٖ زیس .ضٚؾتبی ٔیٕٙس ضا
ٔیتٛاٖ یىی اظ لسیٕی تطیٗ ظیؿتٍبٜٞبی ثكط زض ایطاٖ  ٚرٟبٖ زا٘ؿت ایٗ ز ٜالی ٝزض الیٞٝبی ضؾٛثی حبنُ اظ
چكٕٞٝبی آتكفكب٘ی زض قیت ٔالیٓ تپ ٝثٚٝرٛز آٔس ٜو ٝؾبثم ٝتبضیری آٖ ثٝعٛض زلیك تقییٗ ٘كس ٜاؾت .ثب تٛر ٝثٝ
ٔساضوی ٕٞچ ٖٛلجٛض  ٚلّقٞٝبی اعطاف ٔیٕٙس  ٚؾفبَٞبی ثسؾت آٔسٔ ٜیتٛاٖ اٚد تٕسٖ ٔیٕٙسیٞب ضا زٚضٜ
ؾبؾب٘یبٖ زا٘ؿتٔ .قٕبضی نرطٜای ٔیٕٙس ٔیتٛا٘س اضتجبعی ثب آییٗ ٟٔطپطؾتی زاقت ٝثبقس[.]84
یىپبضچٍی ٔقٕبضی زض ٔیٕٙس ثبفج ثٚ ٝرٛز آٔسٖ یه ؾبظٔبٖ یهپبضچٝارتٕبفی ،یهؾغح فطٍٙٞی یهپبضچ ،ٝیه
٘ٛؿ ٔبِىیت ٚاحس  ٚیه التهبز ٚاحس قس ٜاؾت ٚ .ثب اؾتفبز ٜاظ حسالُ أىب٘بت ث ٝثٟتطیٗ قی ٜٛاظ ٔقٕبضی زض ثؿتط
عجیقی ٔٛرٛز زؾت یبفتٝا٘س .ضٚؾتب ثِ ٝحبػ ٔىبٖیبثی زض ضاؾتبی ثٟطٜٙٔسی اظ عجیقت  ٚلطاضٌیطی زض ثؿتط عجیقی

رٟت ایزبز فضبٞبی ؾى٘ٛتی زض ثٟتطیٗ ربی ٕٔىٗ اؾتمطاض یبفت ٝاؾت

شکل ً -4وًَِ رٍستای هیوٌذ ،هاخذwww.jamejamonline :

بزرسی شاخصِّای پایذاری در رٍستاّای کٌذٍاى ٍ هیوٌذ:
ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِقبت ثٝفُٕ آٔس٘ ٚ ٜتبیذ ثطضؾیقس ٜزض ضٚؾتبٞبی وٙسٚاٖ ٔ ٚیٕٙس ث ٝفٛٙاٖ فّٕىطز ٚاحسٞبی
ٔؿى٘ٛی ٔغّٛة ثٛز ٚ ٜاظ ٘ؾط الّیٕی قطا یظ ٔٙبؾت ثطای ؾبوٙیٗ ایٗ ٔٙغم ٝضا فطأ ٓٞی ٕ٘ٛز ٜاؾت ،ضٚؾتبٞبی
ٔیٕٙس  ٚوٙسٚاٖ اظ ا٘ٛاؿ ضٚؾتبٞبی اضٌب٘یه  ٚعجیقی ٞؿتٙس ثٌٝ٘ٛٝایو ٝتحمیمبت ٘كبٖ زاز ٜو ٝا٘ؿبٖ ثب عجیقت
ثیكتطیٗ تقبُٔ ضا ثبیىسیٍط زاض٘سٔ .قٕبضی زؾتىٙس  ٚلبثّیت ظٔیٗؾطٔبیی زض ایٗ ضٚؾتبٞب ٔٙزط ٌكت ٝو ٝثٟتطیٗ
قىُ پی٘ٛس ثب عجیقت ضا ثطلطاض قٛز  ٚزض ٘تیز ٝوٕتطیٗ زذُ  ٚتهطف  ٚآؾیت ضا ث ٝعجیقت اعطاف ذٛز ٚاضز ٕ٘بیٙس.
ظ٘سٌی زض چٙیٗ فضبٞبئی ثط فىؽ تقطیف ظ٘سٌی زض ٔقٕبضی فقّی ٔی ثبقسٔ .قٕبضی نرط ٜای ضٚؾتبٞبی ٔیٕٙس ٚ
وٙسٚاٖ اضٌب٘یهتطیٗ ٘ٛؿ ٔقٕبضی ضا زض رٟت ضؾیسٖ ث ٝتٛؾق ٝپبیساض ٘كبٖ ٔیزٞس .یىپبضچٍی ٔقٕبضی زض ایٗ
ضٚؾتبٞب ؾجت ٌطزیس ٜو ٝایٗ ٕٞبٍٙٞی  ٚیىسؾتی ث ٝضٚح ظ٘سٌی ٘یع ٘فٛش یبثس ثسیٗ ٔقٙب و ،ٝایٗ ضٚؾتب ٞب اظ یه
ؾبظٔبٖ یىپبضچ ٝارتٕبفی ،ؾغح فطٍٙٞی یهزؾت  ٚیه ٘ٛؿ التهبز ٔ ٚبِىیت ٚاحس ث ٝزِیُ ٘ٛؿ ٔقٕبضیقبٖ،
ثطذٛضزاض ٌكتٝا٘س.
ٔقٕبضینرطٜای آؾبیف فضبیزاذّی ضا ثس ٖٚاؾتفبز ٜاظ زؾتٍبٜٞبیآِٛزٜوٙٙس ٜأىبٖپصیط ٔیؾبظز .أطٚظ ٜثب تٛر ٝثٝ
ٔؿئّ ٝثحطاٖا٘طغی ،نطف ٝرٛیی زض ٔهطف آٖ ث ٝیه ضطٚضت تجسیُ قس ٜاؾت؛  ٚاظ آ٘زبیی و ٝحه َٛثٔ ٝقٕبضی
پبیساض ،ثس ٖٚقٙبذتٗ ٔقٕبضی ٌصقتٍبٖ وبُٔ ٘یؿتٔ ،غبِق ٝایٗ ٔیطاث اضظقٕٙس یبزآٚض آٖ اؾت و ٝپیكٙیبٖ چٍٝ٘ٛ
تٛا٘ؿتٝا٘س ،ذاللب٘ ٝاظ ؾبٔب٘ٞ ٝبی غیطفقبَ زض ضاؾتبی ٌطٔبیف ،ؾطٔبیف  ٚضٚقٙبیی ٔحُ ظ٘سٌی ذٛز اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس.
أطٚظ ٜثب احیبی ایٗ قیٜٞٛبی ذاللب٘ٔ ٝیتٛاٖ زض ٔهطفا٘طغی نطفٝرٛیی ٕ٘ٛز.
فطضی ٝفٕٔٛی پػٞٚف آٖ اؾت ؤ ٝقٕبضی زؾتىٙس ایطاٖ لبثّیتٞبی ٌؿتطزٜای زض اضائ ٝضاٞىبضٞبی اؾتفبز ٜاظ ا٘طغی
ظٔیٗ زاضز ؤ ٝیتٛاٖ ثب ٔتٙبؽطؾبظی ایٗ قیٜٞٛبیذاللب٘ ٝزض ٔقٕبضیو٘ٛٙی ایطاٖ ،اظ آٖٞب زض ضاؾتبی حه َٛثٝ
ٔقٕبضی پبیساض ثٟط ٜرؿت .زض ایٗ ضاثغ ٝاثتسا ٔفبٞیٓ ٚقبذمٞبی عطاحی پبیساض زض ٔقٕبضی زؾتىٙس ثب ٔحٛضیت
ضٚؾتبٞبی وٙسٚاٖ ٔ ٚیٕٙس ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض ٌطفت٘ .تبیذ ٘كبٖ زاز ؤ ٝقٕبضی زؾتىٙس ایطاٖ ثب لبثّیت ظٔیٗ-
ؾطٔبیی ٔیتٛا٘س ثقٛٙاٖ اٍِٛیی زض اؾتفبز ٜاظ ا٘طغیٟبی ٘ ٚ ٛعطاحی ٔقٕبضی پبیساض ثطای ؾبذتٕبٟ٘بی رسیس فُٕ وٙس.
ٔٛاظیٗ پبیساضی اؾتفبز ٜقس ٜزض ضٚؾتبٞبی ٔیٕٗ  ٚوٙسٚاٖ فجبضتٙس اظ:
 .1رٟتٌیطی نحیح فطْ ثٙٔ ٝؾٛض حسااوخط ثٟطٌٜیطی تبثف آفتبة  ٚرصة  ٚزفـ ٘یطٚی ثبز
 .2ایزبز تقبزَ حطاضتی ثب ایزبز ٕٞبٍٙٞی  ٚتٙبؾت ثیٗ فطْٞب
 .3عطاحی فطْ ثٙٔ ٝؾٛض ثٟطٌٜیطی اظ ؾطٔبیف ٌ ٚطٔبیف عجیقی
 .4عطاحی فطْ ثٙٔ ٝؾٛض ثٟطٌٜجطی اظ ٘ٛض عجیقی

.5
.6
.7
.8
.9

عطاحی فطْ ثٙٔ ٝؾٛض ثٟطٌٜیطی اظ تٟٛی ٝعجیقی ٔٙبؾت
تٛر ٝث ٝؾبیٝا٘ساظی ٔٙبؾت زض ظٔؿتبٖ  ٚتبثؿتبٖ ثب عطاحی نحیح فطْٞب
عطاحی ٞط رٟت اظ فطْ ؾبذتٕبٖ ٔتٙبؾت ثب چطذ ٝضٚظا٘ ٝحطوت ذٛضقیس
وبٞف ؾغح ذبضری  ٚوٙتطَ ٘كس ٜث ٝؾغح ٔحهٛض
اؾتفبز ٜنحیح اظ فضبی ثبظ ثب زضٌیط وطزٖ آٖ ثب ؾبذتٕبٖ
جذٍل  :1شاخصِّای پایذاری در رٍستاّای کٌذٍاى ٍ هیوٌذ

٘بْ ضٚؾتب

قبذهٞ ٝبی ظیؿت ٔحیغی پبیساضی
-1
-2
-3

ضٚؾتبی وٙسٚاٖ

-4

-5

ضٚؾتبی ٔیٕٙس

قبذهٞ ٝبی ارتٕبفی پبیساضی

ثیكتطیٗ تقبُٔ ثب عجیقت
 -1زضن ٔٙغم ٝآؾبیف  ٚاحساث-
غیتتط ٔحؿتتٛؼ ثتتٛزٖ تجتتبزَ
آغُزضعجمٕٞٝىف ٔٚؿى٘ٛیزض-
حطاضتی
عجمٝا َٚٚزْٚ
رٟتٌیتطی وتطاٖٞتبی ض ٚثتٝ
 -2اضتجبطزاذّیٚاحسٞبی ٕٞؿبیٍی
رٛٙة  ٚقىؿت ٝقسٖ ثبز
 ٚایزبز زفبؿ ٔؿتحىٕی زض ثطاثط
ایزتتبز حفتتطٜٞتتبی عجیقتتی زض
فٛأُ ٔحیغی
وتتطاٖٞتتب ثتتٙٔٝؾتتٛض تٟٛیتتٚ ٝ
 -3یىپبضچٍی فطٍٙٞی ،ارتٕبفی ٚ
ضٚقٙبیی
التهبزی
ٕٞبٍٙٞی قىُ ثبِىٗٞب ثتب فتطْ
وٜٛ

 -1ایزبز فضبیی ثب وٓتطیٗ تجبزَ
 -1یىپبضچی ٔقٕبضی  ٚیىپبضچٍی
ا٘طغی ث ٝثیطٖٚ
ارتٕبفی ضٚؾتب
 -2اؾتفبز ٜاظ پتب٘ؿیُ عجیقی
نرطٜای زض رٟت حه َٛثٔ -2 ٝقٕبضی یىسؾت  ٚیه ؾغح
فطٍٙٞی ٕٞب ًٙٞزض وُ ضٚؾتب
ؾبٔب٘ٞٝبی غیطفقبَ ٌطٔبیكی ٚ
 -3التهبز ٔ ٚبِىیت ٚاحس ثٝزِیُ
ؾطٔبیكی  ٚضٚقٙبیی
یىپبضچٍی ٔقٕبضی
 -3اؾتفبز ٜاظ لبثّیت ؾطٔبیكی
ظٔیٗ ؾطٔبیی
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