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تًصیغ امکاوات ي خذمات ؿُشی تش اػاع ػذالت اختماػی (مًسد ؿُش یاػًج)

مدیذ تیشتىذ داٞـج١ي َبسؿٟبػي اسؿذ داٞـٓب ٢آصاد اػالٚي ٠احذ ٞجم آثبد


مُشی اراوی ،اػشبديبسْش ٢٠جكشانيب داٞـٓب ٢آصاد اػالٚي ٠احذ ٞجم آثبد
چکیذٌ

اٞجب٘ ٚطبٖؿبر ؿ٥شي ثب ديذْب ٢ؾذاٖز اجشٛبؾي دس ػبٔ٤بي اخيش ث ٣ؾ١ٟا ٜيُي اص س٠يُشد٤بي ٥ٚم ٙؿمٟبخش٣
ؿذ ٢اػز .دس اي ٝس٠يُشد ث ٣ؿبخق٤بي ٚخشٗهي دشداخشٚ ٣يؿ١د َٚ ٣يضا ٜدػششػمي ثم ٣خمذٚبر ؿم٥شي ٠
اسصؽ انض٠د ٢صٚي ،ٝاص جٛ٥ٚ ٣ٗٛششي ٝآ٥ٞبػز .يُي اص س٠ؽ٤بي ث٥ي ٣ٟاسائ ٣خمذٚبر ثمشاي سقًمى ايم ٝاٚمش،
سًؼي ٙيٍ ؿ٥ش ث ٣ؾ١ٟا ٜيٍ ػيؼش ٙثٟٚ ٣بطى ٚخشٗم  ٠اسائ ٣خذٚبر ؿم٥شي ٚشٟبػمت ثمب ٠يظْمي جٛؿيشمي
اػز .س٠ؽ اي ٝدظ٤٠ؾ ،ثش اػبع ٤ذل َبسثشدي  ٠ثشاػبع ٚب٤يز س١كيهي١ٚ -سدي  ٠سقٗيٗي اػز .اثمضاس
جٛؽ آ٠سي اطالؾبر ثب اص اػشهبدٟٚ ٢بثؽ ١ٚج١د  ٠ثشداؿز٤بي ٚيذاٞي ث١د ٠ ٢اثضاس ػٟجؾ اطالؾبر ثب اػمشهبد٢
اص داد٤٢بي آٚبسي ٚذٔ٤بي اػمُبْٖ١شا٘ ،سبَؼمٚ١ٟيٚ ،م١سيغ ،ضمشيت ٠يظْمي ،اػمشبٞذاسد ػمبصي داد٤٢مبي
ٚخشٗم اٖجٟغ  ٠ؿبخق ٚشَضيز ُٚبٞي سجضي ٠ ٣سقٗيٕ ؿذ ٢اػز .يبنش٤٣بي اي ٝدظ٤٠ؾ ٞـبٚ ٜيد٤ذ َم٣
١ٞاحي ؿ٥ش يبػ١ج اص ٞػش ٚيضا ٜدػششػي ث ٣اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي سهب ٠ر صيبدي ثب ٤مٞ ٙذاؿمش ،٣ييٛمز
صٚي ٠ ٝدس ٞشيج ٣اسصؽ انض٠د ٢صٚي ٝدس آ ٜث ٣ط١س ٚؿٟبداسي اص ؿبخق٤مبي ٚم١سد ثقم

ديمش٠ي ٚميَٟمذ ٠

خذٚبر اسائ ٣ؿذ ٢ثٟب ث١ٚ ٣يؿيز ٞ ٠ق ٢١س١ػؿ ٣ؿ٥ش ث ٣ؿُٕ ؾبدال ٣ٞسًؼي ٙؿذ ٢اػمز  ٠دس ٞشيجم ٣آ ،ٜاثشمذا
١ٞاحي  1٠ 2ؿ٥شي  ٠ػذغ ٟٚبطى 4٠ 3ث ٣اُٚبٞبر س١ػؿ ٠ ٣اسصؽ انض٠د ٢دػز يبنش٣اٞذ.
ياطٌَای کلیذی :ؾذاٖز اجشٛبؾي ،خذٚبر ؿ٥شي ،ييٛز صٚي ،ٝاسصؽ انض٠د ٢صٚيٝ

١ٞ يؼٟذٚ ٢ؼئ09131035690 :ٔ٠

Email m.azani@phu.iaun.ac.com
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ممذمٍ

ٛ٤ب ّٟ٤ثب ٤ذل يبد ؿذٞ ٢جبؿذ ،ث ٣ؾيٟيمز دس آٚمذٜ

دس جكشانيبي ػٟشي ث ٣ثشسػمي س٠اثمم ٚشًبثمٕ ج١اٚمؽ

آسٚب ٜؾذاٖز ٞب ُٝٛٚخ١ا٤ذ ث١دٚ .طبٖؿبر ٞـمب ٜداد٢

اٞؼبٞي ثب ٚقيم دشداخشٚ ٣يؿ١دٖ ،ميُ ٝدس جكشانيمبي

اػممز َمم ٣اجممشاي ثشٞبٚمم٤٣ممبي ؾممذاٖز اجشٛممبؾي ٠

ٞم١ي ٝنشاسمش اص آ ،ٜاٞؼمب ٜدس ايم ٝثشسػمي دس َمبٜ١ٞ

نًشصدايي ث ٣س١ػؿ ٠ ٣دبيذاسي آٟٚ ٜجش ٚيْشدد ،صيمشا

دظ٤٠ؾ٤ب يشاس ٚيْيمشد (َمال .)22 :1373 ،ٔ٠سٗهيمى

نًش  ٣ٞس٥ٟب ٚبٞؿي ثشاي س١ػؿ ٠ ٣ؾبٗٚي ثمشاي سخشيمت

اي ٝد ٠س٠يُشد ػٟشي ٚ ٠مذس١ٚ ٜجمت ٚميؿم١د َم٣

ٚقيم صيؼز اػز ،ثُٗٚ ٣يس١اٞذ ْب٤ي ث ٣آؿ١ة٤بي

ديچيذْي٤بي ٞبؿي اص اي ٝس٠اثم ؿٟبػبيي ْمشدد ٠ ،اص

اجشٛبؾي  ٠ؾذ٘ اٚيٟز ٟٚجش ْشدد ( يشثبٞ ٜيمب:1378 ،

اي ٝس ٢آ٠سد دس حٕ ٚـُالر  ٠ث٥يَ ٣ٟشد ٜس٠اثمم دس

 ،160سؤٚي ٠ 132: ،137 :ٝايٛبٞي.) 261: 1378 ،

ػُٞ١شٓب٤٢بي اٞؼبٞي اػمشهبد ٢ؿم١د .اٚمش٠ص ٢دس حمٕ

دس ؾممذاٖز اجشٛممبؾي  ٠ؿمم٥ش ثيـممشش ثشػممٚ ٣مم١سد

ٚـمُالر ٚ ٠ؿالممالر ؿمم٥شي ٞبؿمي اص ايمم ٝاسسجممب

س١صيؽ ٚشم١اص ٜاُٚبٞمبر  ٠خمذٚبر ؿم٥شي ،سؾبيمز

ديچيذ ،٢ثش س١صيؽ خذٚبر ؾٚ١ٛي ،ؾذاٖز اجشٛمبؾي ٠

حممذايٕ٤ممب دس خممذٚبر  ٠اُٚبٞممبر ؿمم٥شي  ٠اسصؽ

ٛ٤چٟي ٝسنب ٢ؿم٥شٞ٠ذا ٜسؤَيمذ ٚميؿم١د (يمشٞ ٢مظاد،

انض٠د ٢صٚي ٝدس ؿ٥ش سؤَيذ ٚيْمشدد .سؾبيمز ؾمذاٖز

 ،) 92 : 1376صيممشا سؿممبدٔ نالممبيي دس س١صيممؽ ٚشاَممض

اجشٛبؾي دس ١ٚاسد ن١و اص ديذْب٤٢بي صيش  ٙ٥ٚاػمز:

خذٚبسي دس ؿ٥ش  ٠دػزيبثي ث ٣آًٚ ،ٜمذٚبر س١ػمؿ٣

س١صيؽ ٚش١اص ٜاُٚبٞبر اص طشيمى ثم ٣حمذاَرش سػمبٞذٜ

دبيذاس ؿ٥شي سا نشاٚ ٙ٤يآ٠سد ٞ ٠بثؼمبٚبٞي دس س١صيمؽ

ؿؿبؼ ؾُٗٛشدي اُٚبٞبر َ ٣ث٥مش٢ثمشداسي حمذاَرش اص

د٠سي ٟٚممبطى ٚ٠قممالر اص

ٟٚبثؽ سا ث ٣دػز ٚيد٤ذ .سٛشَمض اُٚبٞمبر  ٠خمذٚبر

ؾذاٖز اجشٛبؾي ٚيْمشدد (ٞؼمشش .) 145 : 1380 ،ٜاص

دس يٍ ًٞطم ٣ثبؾم

ٚميؿم١د َمٚ ٣لمشل َٟٟمذْبٜ

اي ٝس ،٠دس ثٟذ ا ٔ٠چـٙاٞذاص ثشٞب ٣ٚج١٥ٛسي اػالٚي

خذٚبر ن١و ثشاي اػشهبد ٢اص آٚ ٜجج١س ثٚ ٣شاجؿم ٣ثم٣

دس انى  1404ث ٣ايجمبد جبٚؿم ٣ؿم٥شي س١ػمؿ ٣يبنشم،٣

آًٞ ٜط ٣ؿٞ١ذ َ ٣اي ٝاٚش سشاَ ٙآٚمذ  ٠ؿمذ ؿم٥شي ٠

ٚجشٟي ثش ؾمذاٖز اجشٛمبؾي ،حهمع َشاٚمز  ٠حًم١و

سشانيٍ دس آٟٚ ٜطً ٣سا ػمجت ٚميؿم١دٖ .مزا س١صيمؽ

اٞؼبٞي سؤَيذ ؿذ ٢اػمز (٠اسثمي ُٛ٤ ٠مبسا: 1387 ،ٜ

ٚش١اص ٜاُٚبٞبر ثبؾ

ػبٚبٜيبثي سشانيٍ  ٠س٠اٜػبصي

 .) 140ؾذاٖز دس س٠اثم ٚيب ٜحُٚ١ز ٚ ٠شد٘ ،سػ٘١

َ ٠بسآيي ٞبْ٠ب ٜح ًٕٞ ٠ ٕٛؿ٥شي ٚيْمشدد .سٛشَمض

 ٠يشاسداد٤ممبي اجشٛممبؾي ،يممب٤ٜ١ٞممب  ٠ثشٞبٚمم٤٣ممب ٠

اُٚبٞبر  ٠خذٚبر دس يٍ ًٞط ٣ثبؾ

انمضايؾ ػمشيؽ

ٛ٤چٟي ،ٝدس ثشخ١سد انشاد ثب يُذيٓش سجٗم١س ٚمييبثمذ.

ييٛز صٚي ٠ ٝايجبد ػ١د ثشاي كبحجب ٜآٚ ٜيْمشدد ٠

ٛ٤چٟي ،ٝؾذاٖز آ ٜاػز َ ٣دس ا٠ضبؼ ٛ٤ؼب ،ٜسنشبس

ثذي ٝسشسيت ٞق ٢١سخليق ٟٚبثؽ ثبؾ

دا ٝٚصد ٜثم٣

يُؼب ٜسا داؿش ٣ثبؿذ  ٠دس ا٠ضبؼ ٚشهب٠ر ،ث ٣سٟبػت

نبكٗ ٣طجًبسي ٚيؿ١د ،دس ك١سسي َم ٣س١صيمؽ ٚشم١اصٜ

س١اٞبيي ٤ب ،اػمشقًبو ٞ ٠يبص٤مبي انمشاد ثبؿمذ  .سقًمى

اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ثبؾ

ٚيْمشدد َم ٣اسصؽ انمض٠د٢

ؾذاٖز ثب د ٣ٞ١ْ ٠سنشبس دس اسسجب اػمز :يُمي سنشمبس

ايجبد ؿذ ٢دس ػمطقي ٠ػميؽسمش س١صيمؽ ؿمذٚ ،٢مشد٘

حُٚ١ز  ٠ثشٞبٚم٣سيمضا ٜآ ٜثمب ؿم٥شٞ٠ذا ٠ ٜديٓمشي

ثيـممششي اص آ ٜث٥ممشٟٚ٢ممذ ْشدٞممذ .سٛشَممض اُٚبٞممبر ٠

سنشبس ؿ٥شٞ٠ذا ٜثب يُمذيٓش٤ .مش يمٍ اص اي٥ٟمب ًٞـمي

خذٚبر دس يٍ ًٞط ٠ ٣ثبال سنش ٝاسصؽ صٚمي ،ٝثبؾم

اػبػي دس سقًى يب ؾذ٘ سقًى ؾمذاٖز اجشٛمبؾي ايهمب

احشُبس صٚيٚ ٠ ٝؿبدالر ٞبػبٖ ٙآٚ ٜيْشدد َم ٣خم١د

ٚيَٟٟذ  ٠سب ٟٓ٤بٚي َ ٣رٟ٤يز ،اؾشًمبد  ٠ؾٛمٕ ايٟمبٜ

ث ٣ؾ١ٟا ٜؾبٗٚي ثشاي ٚقذ٠ديز دس ثشٞب٣ٚسيضي ؿ٥شي

ٟٚطًمم٣اي ٚ ٠قٗممي ثبؾم
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س١صيؽ اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ثش اػبع ؾذاٖز اجشٛبؾي (١ٚسد ؿ٥ش يبػ١ج)

ؾٚ ٕٛيَٟذ .س١صيؽ ٞبٚش١اص ٜاُٚبٞبر  ٠خذٚبر ثبؾ

نالبيي ؿذ ،) Scout، 2005: 24-28( ٢خٗمى نالمب٤بي

ؿُْٕيشي ٚقالر ٚشنم ٣اجشٛمبؾي اص يمٍ طمشل ٠

ٚقش ٘٠ؿ٥شي سا ػجت ٚيؿ١د َ ٣اي ٝنالبي ٚقمش،٘٠

ٚقٗ٤٣بي قيش ثشخ١سداس اص طشل ديٓش ٚميْمشددَ ،م٣

ٚه ٘١٥خ١اٞبيي نالبي ؿم٥شي سا ثم ٣چمبٖؾ َـمبٞذ،٢

ايٚ ٝقالر ٛ٤شا ٢ثب دسآٚذ دبيي ٠ ٝؾمذ٘ دػمشيبثي ثم٣

يشائز ٞبٚطٗ١ثي اص نالب سا ػجت ٚيؿ١د؛ نالبيي َ٣ٞ ٣

حممذايٕ اػممشبٞذاسد٤ب ثبؾمم

سـممذيذ د٠س ثؼممش ٣نًممش

ْشديذ ،٢ؾال ٢٠ثش اساي ٣ؿ٥ش ٞـيٟي قيش اػشبٞذاسد ثبؾ
٤شص س٠ي ٞيش٠ي اٞؼبٞي اص يٍ طمشل  ٠ؿمُْٕيمشي
نشٟ٤ممّ َجممش ٠اص ػمم١ي ديٓممش ٚممي ْممشدد (انممش٠ـ،
.)65:1377
سؾبيممز ؾممذاٖز  ٠س١صيممؽ ؾبدالٞممٟٚ ٣ممبثؽ يُممي اص
اك ٔ١اػال٘ ث١د ( ٢ػيذ يطت ،)56- 346 :1379 :دس
اكٕ٤بي ٚخشٗمم يمب ٜ١ٞاػبػمي ج٥ٛم١سي اػمالٚي
ايشاٞ ٜيض ثش سؾبيز حًم١و نمشدي  ٠جٛؿمي ٗٚمز دس
ساػشبي ا٤ذال ؾذاٖز اجشٛبؾي سؤَيذ ؿمذ ٢اػمز .دس
ثشٞب٤٣ٚبي س١ػؿ ٣ثٟٗذ ٚذر (ٞخؼمز ٠صيمشي،1359 :
 ٠ )46ثشٞبٚمم٤٣ممبي دمم ٟػممبٖ ٣س١ػممؿ ٣اجشٛممبؾي

س٥ٟب ثبؾ

ٛٞيؿ١د ٚشد٘ خ١يؾ سا دس آ ٜثبص يبثٟمذ ٠

دس آ ٜاحؼبع آساٚؾ َٟٟذ ،ثُٗ ٣ثب ايجبد دْمش جب٤مب
(نالب٤بي ٚشؿبسم) ٚقشٌ احؼبع اضطشاة  ٠ؾمذ٘
اٟٚيز ؿذ ،٢ؿخلميز ؿم٥شي ػمبَٟب ٜسا ثم ٣چمبٖؾ
ٚيَـبٞذ ( .) Fakooh, 2004: 208دس نشٟ٤مّ ؾٗم٘١
ػيبػي آٚذ ٢اػز « :ؾذاٖز اجشٛبؾي؛ يؿٟي ثب ٤ش يٍ
اص انشاد جبٚؿ ٣ث٣ٞ١ْ ٣اي سنشبس ؿم١د َمٚ ٣ؼمشقى آٜ
اػز  ٠دس جبيٓب٤ي يشاس ْيشد َ ٣ػمضا٠اس آ ٜاػمز .
ث ٣ؾجبسر ديٓش٤ ،ش نشد ثش اػبع َبس  ،اُٚبٞبر نُشي
 ٠رٟ٤ي  ٠جؼٛي ثش١اٞمذ اص ١ٚيؿيمز٤مبي ٟٚبػمت ٠
ٞؿٛز٤ب ثشخ١سداس ؿ١د ٛ٤ .چٟي ٝؾمذاٖز اجشٛمبؾي؛

نشٟٓ٤ي ج١٥ٛسي اػمالٚي ايمشاٞ ٜيمض ثمش

يؿٟي َبسثشد ٚه ٘١٥ؾمذٔ سم١صيؿي ٞؼمجز ثم ٣ثمش٠ر،

ؾذاٖز اجشٛبؾي سؤَيذ ؿذ ٢اػز (ثشٞبٚم ٣ا ،ٔ٠د٠ ٘٠

داسايي ،اٚشيمبصار ٚ ٠ضيمز٤مبيي َم ٣دس يمٍ جبٚؿم٣

ػ ٘١س١ػؿ .)٣ثٟبثشاي ،ٝسؾبيمز ؾمذاٖز اجشٛمبؾي ثم٣

اٞجبؿش ٣ؿذ ٢اػز( ».آيب ثخـمي .)1374،65 ،ثٟمبثشاي،ٝ

ؾ١ٟا ٜيُي اص ا٤ذال دٖ٠ز ج٥ٛم١سي اػمالٚي ايمشاٜ

صد٠د ٜنًش اص جبٚؿَ ٠ ٣ب٤ؾ ٞبثشاثشي٤بي ايشلمبدي،

دس ثشٞب٣ٚسيضي٤بي َمالٗٚ ٜمي سمب ثشٞبٚم٣سيمضي خمشد

اجشٛممبؾي  ٠نشٟٓ٤ممي ،اص ا٤ممذال س١ػممؿ ٠ ٣ؾممذاٖز

ٞبحي٣اي  ٠ؿ٥شي ٚذ ٞػش يشاس ٚميْيمشدٛ٤ .مٚ ٣م١اسد

اجشٛبؾي اػز  .طشنذاسا ٜػيبػمشٓزاسي ٟٚطًم٣اي ثمش

ن١و ٖمض ٠ ٘٠ضمش٠سر ٚطبٖؿم ٣ؾمذاٖز اجشٛمبؾي دس

اي ٝثب٠سٞذ َ ٣ثب َبػش ٝاص ؿُبل ٚيبٟٚ ٜبطى ٚيسم١اٜ

ثشٞب٣ٚسيضي٤بي ؿ٥شي سا ثمشاي ثمَ ٣مبس ْيمشي ٞشمبي

اص ٞبثشاثشي ٚيبْ ٜش٤٢٠مبي اجشٛمبؾي َبػمز  .اٚمب دس

حبكٕ  ٠دػشيبثي ثم ٣ساُ٤بس٤مبي اجشايمي ًٚبثٗم ٣ثمب

٠ايؽ ٚؿذ٠دي اص كبحجٟػشا ٜچٟي ٝاػمشذالٔ َمشد٢اٞمذ

ايشلبدي

ٞبثشاثشي٤بي اجشٛبؾي ديؾ دبي ٚب ٚيْزاسد

ٟٚبطى اػز؛ حشي اْش ايم ٝؾٛمٕ ثم ٣ثش٠سٟٛمذ ؿمذٜ

تیان مؼألٍ
يطجي ؿذ ٜػبخشبس نالبيي ؿ٥ش ثمش اثمش ػيبػمز٤مبي
ٚممذيشيشي دس اٚشيممبص داد ٜثمم ٣يممٍ ٚقمميم دس جممزة
اُٚبٞبر  ٠خذٚبر  ٠يب ٞبس١اٞي يٍ ٚقميم دس جمزة
اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ثبؾم

َ ٣الص ٣ٚؾمذاٖز اجشٛمبؾيَ ،بػمش ٝاص ؿمُبل ٚيمبٜ

انمضايؾ َيهيمز ٞمبٚطٗ١ة

ثش٠سٟٛذا ٜدس ٟٚبطى نًيمش ثيٟجبٚمذ (ٟ٤ؼم٤ ٠ ٝيٟٓمض،
 .) 362 ،1367دس صٚي ٣ٟثيمبٚ ٜؼمبئٕ ٚ ٠ـمُالسي َم٣
رٚ ٝ٤قًًب ٜسا ثش آ ٜداؿز سب ايم١ٚ ٝضم١ؼ سا ثمشاي
دظ٤٠ؾ ثشْضيٟٟذٚ ،مي سم١ا ٜثمٚ ٣م١اسدي چم ،ٜ١آيمب
ؾذاٖز اجشٛبؾي دس اسسجب ثمب دمشاَٟؾ َمبسثشي٤مب ي
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اساضي دس ؿ٥ش يبػ١ج سٟبػت داسد؟  ٠يمب آيمب ؾمذاٖز

َٛي رَش ؿذ ٢اٞجب٘ ؿذ.اص آٞجبيي َ ٣س٠ؽ سجضيم٠ ٣

اجشٛبؾي دس ساثط ٣ثب ييٛز صٚي ٝؿ٥شي حذ اؾشذأ سا

سقٗيممٕ سبَؼممٚ١ٞ١ي ،يُممي اص س٠ؽ٤ممبي ٚؿٛمم ٔ١دس

دي١ٛد ٢اػز  ٠يب آيب َٕ جٛؿيز ٟٚبطى ؿم٥ش يبػم١ج

ثشسػي ػطح س١ػؿٟٚ ٣بطى يمب ًٞمب ٚم١سد ٚطبٖؿم٠ ٣

دس اسسجممب ثبؾممذاٖز اجشٛممبؾي  ٠ؾممذاٖز نال مبيي دس

ْش٢٠ثٟذي آ٥ٞب دس ٚج١ٛؾ٤٣بي ٓٛ٤م ٝاػمز َم ٣دس

دػششػي ث ٣خذٚبر ٞ ٠يبص٤بي خم١د دس ثشٞبٚم٣سيمضي

ػبٔ  1968اص ػ١ي ػمبصٚب ٜيٞ١ؼمُ ١ثمشاي ػمٟجؾ

ؿ٥شي س١ػم ٚؼئ٠ال ٜداساي ٓٛ٤مٞ١ي  ٠سجمبٞغ دس

ػطح س١ػؿَ ٣ـ١س٤ب س١كميْ ٣شديمذ  .دس ايم ٝس٠ؽ

ٚطٗ١ثيز ثب صٞذْي اػز  ٠آيب ؿ٥شٞ٠ذا ٜيبػم١جي دس

ٚؿ١ٛال" يُي اص ًٞب ١ٚسد ٚطبٖؿ ٣ث ٣ؾٟم١اًٞ ٜطم ٣يمب

ٟٚ ٣ٛ٤بطى ؿ٥ش ث ٣ط١س يُؼب ٜث ٣اُٚبٞبر  ٠خمذٚبر

ٟٚطً ٣ايذ ٢آٔ اٞشخبة ًٞ ٠ب يب ٟٚبطى ديٓمش ثشٚجٟمبي

ؿ٥شي دػششػي داسٞذ  ...٠اص ج١ٚ ٣ٗٛاسدي ث١دٞذ َم٣

آ ٜدسج٣ثٟذي ٚيؿٞ١ذَ( .الٞششيٞ ٠ )1380،149 ،يمض

اٞذيـٚ ٣قًًب ٜايًٚ ٝبٖ ٣سا ثش آ ٜداؿز سب ث ٣ثشسػمي

ٚذٔ ١ٚسيغ آٖ١يي اػز ثشاي دسج٣ثٟذي ٞم١احي اص

آ ٜثذشداصٞذ.

ٖقبظ س١ػؿ ٣يبنشٓي (َبٖجذي اٞؼبٞي)َ ٣جذيمذسشيٝ
آٖ١ي سػٛي ثَ ٣بسْشنش ٣ؿذ ٢دس ػطح ج٥بٞي اػمز

مًاد ي سيؽ

(ٚؿٛبسصاد .)185:1374 ،٢ؿمبخق ٚشَضيمز ُٚمبٞي ٠

س٠ؽ ايمم ٝدممظ٤٠ؾ ثممش اػممبع ٤ممذل َممبسثشدي ٠

دس دي آ ،ٜسسج ٣ػٗؼٗٚ ٣شاسجي يٍ ػُٞ١شٓبٚ ٢ـمخق

ثشاػبع ٚب٤يز س١كيهي١ٚ -سدي  ٠سقٗيٗي ٚيثبؿمذ.

دس يٍ ٟٚطً ٣سبثؿي اػز اص س١ػؿ٥ٞ ٣مبدي آَ ٜم ٣دس

ثذيٟٚ ٝػ١س دس اي ٝدظ٤٠ؾ اثشذا ؿ٥ش يبػ١ج ث ٣چ٥بس

آ ٜخممذٚبر  ٠جٛؿيممز ثمم ٣ؾٟمم١ا ٜؿممبخق دس ٞػممش

ٞبحي ٣سًؼي ٠ ٙؿبخق٤بي ١ٚسد ٞػمش ثمشاي ػمٟجؾ

ْشنشٚ ٣يؿ١د (ٚيؼشا.)26:1352 ،

اي١ٞ ٝاحي اص طشيى ٚـب٤ذٚ ٠ ٢لمبحج ٣ثمب ٚؼمئ٠الٜ
س٠اثم ؾٚ١ٛي ٥ٞبد٤بي ٚخشٗم جٛؽآ٠سي ؿذ ٠ .دغ

مثاوی وظشی تحمیك

اص آ ٜاطالؾبر ث ٣س٠ؽ٤مبي ٚخشٗمم سقٗيمٕ آٚمبسي

ػذالت اختماػی؛ مُمتشیه مؤلفٍ تًػؼٍ پایذاس ؿُشی

ْشديممذ  .ؿممبخق٤ممبي ٚمم١سد ٞػممش دس ايمم ٝسقًيممى،

ايذ ٢س١ػؿ ٣اثشذا دس ػبٔ  1949اص ػ١ي سش ،ٝٚ٠سئيغ

اُٚبٞبر آ١ٚصؿي ،ث٥ذاؿمشي -دسٚمبٞيٚ ،شاَمض اداسي-

ج١٥ٛس ٠يز آٚشيُب ٚطشح ؿذ (٠اػشي١ا.)14 : 1377 ،

اٞشػممبٚي ،نشٟٓ٤مميٟ٤ -ممشي٠ ،سصؿممي ،نالممبي ػممجض،

ثممب ثممش٠ص ضممبيؿبر صيؼممز

ٚقيطممي ،ثمم٠ ٣يممظ ٢دس

سبػيؼبر صيشثٟبيي ٚ ٠شاَض ايشلبدي ث١دٞذٛ٤ .چٟمي،ٝ

ٚقيم٤بي ؿ٥شي ،س١ػؿ ٣صيؼمز ٚ -قيطمي ()1972

ييٛز اساضي ٞيض ث ٣ؾٟم١ا ٜيمٍ ؿمبخق ٥ٚمٚ ٙم١سد

دس اؾالٚي١َ١َ ٣ي ٌ١ث١ٞ ٣ث ٣خ١د ٚيس١اٞؼز اي٠ ٝاط٢

ػٟجؾ يشاس ْشنز .ثشاي سقٗيمٕ٤مبي َٛمي اص ؿمؾ

سا ٠اسد حمم١ص ٢جكشانيممب َٟممذ ثممب ٠جمم١د آٟ٤ ،ٜمم١ص

س٠ؽ ٚج١ٛؼ ٠احمذ٤ب ٚ ٠ئػؼمبر دس ٞبحيمٚ ،٣مذٔ

س٠يُشد٤بي ١ٚج١د ٞبيق ٚي١ٛٞد سب اي ٣ُٟجٟجؾ٤بي

ضشيت ٠يظْمي ،اػمشبٞذاسد ػمبصي داد٤٢مبي ٚخشٗمم

صيؼز ٚ -قيطمي ،صٚيٟم ٣سـمُيٕ َٛؼميٚ ٜ١ؼمشًٕ

اٖجممٟغٚ ،ممذٔ ٚمم١سيغ ،اػممُبْٖ١شا٘  ٠سبَؼممٚ١ٞ١ي

ج٥بٞي دس صٚيٚ ٣ٟقيم صيؼز ؿذٚ .شؿبيمت آ ،ٜاسايم٣

ؾذدي اػمشهبد ٢ؿمذ .دس ٥ٞبيمز ،سسجم٣ثٟمذي ٥ٞمبيي اص

ْضاسؽ آ ٜثب ؾ١ٟا ٜآيٟذٚ ٢ـمششٌ ٚمب ( ،)1987انُمبس

طشيى ٚيبٓٞيْٝيمشي سسجم٤٣مبي حبكمٕ اص س٠ؽ٤مبي

ؾٚ١ٛي سا ٚش١ج ٣س٠يُمشد جذيمذي ٛٞم١د َم ٣خمبٙٞ

113

س١صيؽ اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ثش اػبع ؾذاٖز اجشٛبؾي (١ٚسد ؿ٥ش يبػ١ج)

ثشاٞز ٖٟذ اص آ ٜث ٣ؾ١ٟا ٜس١ػؿ ٣دبيذاس يبد َشد؛ يؿٟمي

ثمميٞ ٝؼممٗي ،اكممٕ ؾممذاٖز اجشٛممبؾي (ؾممذاٖز دسٜ٠

سنؽ ٞيبص٤بي ٞؼٕ حبضمش ثمذ ٜ٠سالمييؽ س١اٞمبيي٤مبي

ٞؼٗي)ٚ ،ؼئٖ٠يز نشا ٚشصي٠ ،اثؼشٓي ٚشًبثٕ اٞؼمب٠ ٜ

ٞؼٕ٤بي آيٟذ ٢ثشاي سنؽ ٞيبص٤بيـب( ٜكمشاني: 1375 ،

طجيؿز ،صٞذْي ٚالي ٙدس صٚي ٠ ٝحهع سٟم١ؼ صيؼمشي،

 .) 35دس اي ٝسؿشيم ،حى ٤ش ٞؼٕ دس ثشخم١سداسي اص

ٚـممبسَز اثممش ثخممؾ سٛممب٘ انممشاد ْ ٠ممش٤٢٠ممب دس

ٛ٤ممبًٚ ٜممذاس ػممشٚبي ٣طجيؿممي َمم ٣دس اخشيممبس ديٓممش

سلٛيْٙيشي٤بيي َ ٣صٞذْي آ٥ٞب سا سقمز سمبثيش يمشاس

ٞؼٕ٤بػز  ،ث ٣سػمٛيز ؿمٟبخش ٣ؿمذ ٠ ٢اػمشهبد ٢اص

ٚيد٤ذ ،س١ج ٣ثم ٣نشٟ٤مّ  ٠داٞمؾ ثمٚ١ي  ٠ؾمذاٖز

ػشٚبي٤٣بي طجيؿي دس حذ ث٥ش ٢آٚ ٜجبص ؿٛشد ٢اػمز

جٟؼيشي ،كٗح  ٠اٟٚيز  ٠دػششػي ث ٣اطالؾبر ٚؿشجمش

( .)WCED:1987:82اي ٝس١ػؿ ٣دس ثش ْيشٞذ ٢د٠ ٠اط٢

سا ث ٣ؾ١ٟا ٜاك ٔ١نشايٟذ س١ػؿ ٣دبيذاس ٚؿشني ٚيَٟٟمذ

َٗيذي اػز :يُي ٚهٞ ٘١٥يبص٤مب ،ثم٠ ٣يمظٞ ٢يمبص ٤مبي

() Filho، 2000:9

ضش٠سي ٚشد٘ نًيش ج٥بَ ،ٜم ٣ثبيمذ ثم ٣آ٥ٞمب ا١ٖ٠يمز
ثيـششي داد ٢ؿ١د  ٠ديٓشي سهُش دس ٚقمذ٠ديز٤مبي

تاسیخچٍ مفًُمی ي پیـیىٍ تحمیك

سقٛيٕ ؿذ ٢ثش س١اٞمبيي ٚقميم ثمشاي دبػمخٓ١يي ثم٣

الف  -دس خُان

ٞيبص٤بي حمبٔ  ٠آيٟمذ ٢ثم٠ ٣ػميٗ ٣نٟمب٠سي  ٠ػمبصٚبٜ

ٚه ٘١٥ؾذاٖز اجشٛبؾؿي ١ٛ٤اس ٢دس نٗؼه ٣اجشٛبؾي اص

اجشٛممبؾي (٠ايٗممش ،ثيشٗممي .) 86: 1384 ،اٞؼممب ٜؾٟلممش

اخالو اسػط ١ث ٣اي ٝطشل ٚطشح ثم١د ٢اػمز .دس د٠

اكٗي ػبصٞذ ٢ؿ٥ش اػز  ٠سجؼ ٙنالمبيي آسٚمب٤ٜمب ٠

يش ٜاخيش ،اي١ٚ ٝض١ؼ اص ػ١ي ٤ي ٠ ٘١س٠ػٚ ١طشح ٠

اٞذيـ٤٣بي اٞؼب ٜدس ٚقيم جكشانيبيي دس دٟ٥م ٣صٚميٝ

اكمم ٔ١ؾممذاٖز اجشٛممبؾي اص ػمم١ي ثٟش٥ممب٘ ٚ ٠يممٕ

ؿُٕ  ٠اثؿبد ٚيْيشد (اراٞي .)510: 138 ،ثب س١ج ٣ثم٣

نشٔ١ٚثٟذي ؿذ (دي١يذ ٤بس٠يٛ٤ ،ب ٠ )98: ٜآثبسي اص

اي ٙ٤ ٣ُٟاَ ٜ١ٟثميؾ اص ٞيٛمي اص جٛؿيمز ج٥مب ٜدس

ساٖ٠ض ،سؿش ٠ساٞؼيٞ ٝيض دسثبس ٢اي١ٚ ٝضم١ؼ ثم ٣جمبي

ؿ٥ش٤ب ٚشٛشَض ؿذ٢اٞذ  ٠چٟي ٝديؾثيٟي ٚيؿ١د َ ٣سمب

ٚبٞذ ٢اػزٖ٠ ،ي سب ػبٔ  1960ؾمذاٖز اجشٛمبؾي ٠اسد

ػبٔ  2025ثميؾ اص د ٠ػم ٘١جٛؿيمز ج٥مب ٜػمبَٝ

ٚجبح

جكشانيبيي ٞـذ ٢ث١د سمب ايُٟم ٣اص ا٠اخمش د٤م٣

ؿ٥ش٤ب خ١اٟ٤ذ ؿذ (دبِ ،)19: 1383 ،س١ػمؿ ٣دبيمذاس

ٚ ،1960هَ ٠ ٘١٥بسَشد ؾذاٖز اجشٛمبؾي ٠اسد ادثيمبر

ؿمم٥شي يُممي اص ٛ٥ٚشممشي ٝچممبٖؾ٤ممبي س ٠دس س٠ي

جكشانيبيي ٚيؿ١د  ٠جكشانيمبي ٖيجمشأ  ٠ساديُمبٔ سا

اجشٛبؼ ثـشي دس يش ٜثيؼز  ٠يُ ٙاػز ٖ .مزا س١جم٣

ثيؾ اص ػبيش ُٚشت٤ب سقز سبثيش يمشاس ٚميد٤مذ .ايمٝ

ث ٣س١ػؿ ٣دبيذاس ؿم٥شي اجشٟمبة ٞبدمزيش اػمز  ٠الص٘

١ٞؼ جكشانيبي ٚشدٚي َ ٣دس ج٥ز سػيذ ٜثم ٣ؾمذاٖز

اػز ؿ٥ش٤ب دس صٚيٚ ٣ٟـُالر ػبخشبسيٞ ،ػيش َب٤ؾ

اجشٛبؾي سالؽ ٚيَٟذ ،ث ٣ديـ٥ٟبد٤بي دششَ٠مش٠دشُيٝ

نًش ،ايجبد سكييشار اجشٛبؾي ،س١ػؿ ٣صيمش ػمبخز٤مب،

دس صٚيٟمم ٣ديُممبس ؾٗيمم ٣نًممشٞ ،بػيٞ١بٖيؼمم ٙاس٠دممبيي ٠

انشايؾ خذٚبر ؾٚ١ٛي  ٠قيش ٢ايذا٘ ٛٞبيٟذ .

ٞظاددشػشي دس ثميؾ اص يمٍ يمش ٜيجمٕ ثمبص ٚميْمشدد

ٚه ٘١٥دبيذاسيًٞ ،ؾ ؾٛذ٢اي سا دس ثًبي يٍ ؿ٥ش

(ؿُ١ييٚ .) 189 :1382 ،ؼبئٗي ٞػيش سنب ٢اجشٛمبؾي،

ثبصي ٚيَٟذ  ٠ديش ثبصي اػز َٚ ٣ه ٘١٥جذيذ سػيذٜ

ٞبثشاثشي٤بي ؿذيذ ،نًش ،ؿمي١ؼ اٚمشامٞ ،ظاددشػمشي،

ث ٣يٍ ؿ٥ش دبيذاس ث ٣ثق ٤بي ػيبػز س١ػؿ ٣ؿ٥شي

يْ ٘١شايي ،جش٘  ٠جٟبيز ،اٞشػبس ؾٛمش ،اكمبٖز ص٠ ٜ

٠اسد ؿذ ٢اػز (اراٞمي .)107: 1383 ،اكم ٔ١ؾمذاٖز

آٖٞ ٍٞ١ـيٟي َ ٣سب آ ٜصٚب ٜدس جكشانيب نشا١ٚؽ ؿمذ٢
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ث١د ،ث ٣ػشؾز ١ٚسد س١ج ٣جكشانيذاٞب ٜيشاس ٚيْيشد ٠

سؤػيؼبر سهشيقي ،دٖذزيشي ٚقٗم٠ ٠ ٣ػمبيٕ حٛمٕ ٠

٤ش يٍ اص اي١ٚ ٝض١ؼ٤بي ،جكشانيبي خمبف خم١د سا

 ،ًٕٞاص ٞيبص٤مبي اٞؼمبٞي اػمز َم ٣ثم ٣صؾم٤ ٙمبس٠ي

ٚييبثذ  .يؿٟي ثشاي ٞخؼشي ٝثبس ،كذاي ثبصٚبٞذْب ٜدس

اٞؼب٤ٜب ث ٣حذايٗي اص آٞ ٜيمبص داسٞمذ  ٠اْمش چم ٣ايمٝ

ج١اٚؽ اٞؼبٞي ،دس ؾٗ ٙجكشانيب طٟيٝاٞمذاص ٚميْمشدد .

حذايٕ ثش حؼمت صٚمبُٚ ٠ ٜمب ٜسلم١س رٟ٤مي انمشاد

ثذيٟؼب ٜدس ػبٔ  1970ث ٣ثؿمذٞ ،ػمب٘ اسصؿمي ٞ ٠ػمب٘

ٚشهممب٠ر اػممزٖ٠ ،ممي ثممب اػممشهبد ٢اص ثشخممي س٠ؽ٤ممب

اخاليي ،سهُشار جكشانيمبيي سا ثمٚ ٣ؼميش٤بي سمبص٢اي

ٚيس١ا ٜحذايٕ يبثٕ يجمٖ١ي سا سؿيميَ ٝمشد  ٠آ ٜسا ثم٣

ٚيَـبٞذ.

ؾ١ٟا ٜسَٟي اص ؾذاٖز اجشٛبؾي دزيشنز .دٚ٠يُٞ ٝشم٣

ؾذاٖز اجشٛبؾي دس ا٠اخش د٠ 1960 ٣٤اسد ٚجبح

١ٚسد سؤَيذ ٤بس٠ي َ ٍٛثمٚ ٣لمبٖح ؾٛمٚ١ي اػمز.

جكشانيب ؿذ .دي١يذ اػٛيزٞ ،خؼشي ٝجكشانيمذاٞي ثم١د

سخليق ٟٚبثؽ ثم ٣يمٍ ٟٚطًم ٣ثمش ٟٚمبطى ديٓمش اثمش

َ ٣دسثبسَ ٢يهيز صٞذْي ،سنب ٠ ٢ؾمذاٖز اجشٛمبؾي دس

ٚيْزاسد (٤بس٠ي)56- 79:1376 :

جكشانيب كقجز َمشد .ايم ٝجكشانيمذا ٜثمشاي ثشسػمي
َيهيز صٞذْي ،سنب ٠ ٢ؾذاٖز اجشٛبؾي اص ؿبخق٤بي
اجشٛبؾي رٟ٤ي ًٚ ٠بيؼ ٣ؾيٟي اػشهبدَ ٢مشد َم ٣ثمشاي

ب -دس ایشان

ث ٣ط١س َٗي ثق

ؾمذاٖز اجشٛمبؾي دس ايمشا ٜثم٣

ػٟجؾ ١ٚسد ا ٔ٠اص دشػـمٟب ٠ ٣ٚثمشاي ٚم١سد د ٘٠اص

ك١سر ٚؼشًي ٠ ٙقيشٚؼشًي ٙدس َشبة٤بًٚ ،بالر اسائ٣

ٚـب٤ذ ٠ ٢آٚبس اػشهبد١ٛٞ ٢د .ؿبخق٤بي ١ٚسد سؤَيمذ

ؿذ ٢ث ٣ػٛيٟبس٤بَٟٓ ،ش٤٢ب ٚ ٠جالر اد٠اسي جكشانيمب

اػٛيز سا ث٥ذاؿزٚ ،ؼُ ،ٝخذٚبر ؾٚ١ٛي ،ؿبدٚبٞي

ديذٚ ٢يؿ١د َ ٣دس صٚي٤٣ٟبي ٚخشٗمم ٞمبثشاثشي٤مبي

خب١ٞادْي ،سؿٗي ٠ ٙسشثيز ،نشكز٤بي اؿشكبٔ ،حً١و

ج٥بٞيٟٚ ،طً٣اي ،دس ٜ٠ؿم٥شي ،س٠ػمشب

ؿم٥شي ٠

ٚ ٠ضد ،خ١ساٌ ،حى سأي ،اٚيمذ ثم ٣صٞمذْيٚ ،لمشل

ٚبٟٞممذ آ ٜيبثممٕ سًؼمميٙثٟممذي ٤ؼممشٟذ ،اٚممب ًٚممبالر ٠

ػشا ٣ٞدش٠سئي ٝحي١اٞي ،دسكمذ ثجمز ٞمب٘ دس ٚمذاسع،

َشبة٤بيي َ ٣ث ٣صثب ٜنبسػي ثب ثٟيب٤ٜمبي نٗؼمهي ثم٣

سؿمذاد ٚش١ػممم سٗهمم ٠ ٝس٠صٞبٚمٞ ٠ ٣ػممبيش آ ٜسـممُيٕ

ؾذاٖز اجشٛبؾي دشداخش ٣ثبؿمٟذٚ ،قذ٠دٞمذ َم ٣اص آٜ

ٚيداد (اػٛيز.)160-173 :1381:

جٚ ٣ٗٛيس١ا ٜآثبس حؼي ٝؿُ١يي اؿبسَ ٢شد.

دس د 70 ٣٤دي١يذ ٤بس٠يٞ 1يض ثب اٞشـبس چ٥بس ًٚبٖ ٣ثم٣

دس ثخممؾ دبيممبٞ ٜبٚمم٤٣ممب ؛ دبيممبٞ ٜبٚمم ٣اي ثممبؾ١ٟاٜ

ؾذاٖز اجشٛبؾي دس جكشانيب دشداخزٛ٥ٚ .ششي ٝاثش ٠ي

(ؿمم٥ش٠ؾذاٖز اجشٛممبؾي ٚطبٖؿممٚ ٣مم١سدي ؿمم٥شْٟجذ

دس اي ٝاسسجب َشبة ؾذاٖز اجشٛبؾي  ٠ؿم٥شي اػمز

يبث١ع) دسػبٔ 1384اص ػ١ي اثشا٤يَٗ ٙشم ٣دس ًٚطمؽ

َ ٣دس ػبٔ ٟٚ 1973شـش ؿذ  ٠دس ػبٔ  1376ثم ٣صثمبٜ

دَششا دس داٞـٓب ٢ؾٗ ٠ ٘١سقًيًبر س٥مشا ٜدنمبؼ ؿمذ٢

نبسػي سشج ٠ ٣ٛچبح ْشديذ٤ .بس٠ي ٞيمض دس ٚجبحم

اػز ١ٞ ٠يؼٟذ ٢دس آ ٜث ٣ايمٞ ٝشيجم ٣سػميذ ٢ثم١د َم٣

ؾذاٖز اجشٛبؾي ثش چٟذ ُٞش ٣سؤَيذ اػبػي داسد .يُمي

ٞبحي٤ ٣بي ؿم٥شي  5 ٠2،4ؿم٥ش ٚم١سد ٚطبٖؿم ٣داساي

اص آ٥ٞب ؾذاٖز ثش اػبع ٞيبص اػمز .خم١ساٌٚ ،ؼمُ،ٝ

ثيـششي ٝاُٚبٞبر  ٠دػششػي ٞؼمجز ثم ٣چ٥مبس ٞبحيم٣

خذٚبر ث٥ذاؿمشي ،سقلميالر ،خمذٚبر اجشٛمبؾي ٠

ديٓش ٤ؼشٟذ .دبيمبٞ ٜبٚم ٣ديٓمشي دس ٛ٤مي ٝصٚيٟم ٣اص

خذٚبر ٚشث ١ثٚ ٣قميم صيؼمزَ ،بال٤مبي ٚلمشني،

ػ١ي دَشش ١ٚػم١ي دس داٞـمٓب ٢اكمه٥ب ٜدنمبؼ ؿمذ٢

1

اػممز َمم١ٞ ٣يؼممٟذ ٢دس آ ٜثممٚ ٣طبٖؿممٚ ٣مم١سدي ؿمم٥ش
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س١صيؽ اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ثش اػبع ؾذاٖز اجشٛبؾي (١ٚسد ؿ٥ش يبػ١ج)

ْٗذبيٓب ٜدشداخش ٣اػز ٞ .بكش ؿب١ٞ ٢ؿي ُٛ٤ ٠مبساٜ

ثب ؾ١ٟا ٜؿ٥ش ٞـيٟي ؿمشبثب ،ٜآٖٞ١مٍ ٞـميٟي دس ؿم٥ش

دس طشحي ثٞ ٣ب٘ « سؿيي ٝػطح س١ػؿ ٣يمبنشٓي ٞم١احي

س٥شا ٜسا ثشسػي َشد ٢اػز .ديشا ٜدس ايًٚ ٝبالر ػؿي

ؿ٥ش ٚـ٥ذ » ث ٣سسج٣ثٟذي ١ٞاحي ٚخشٗم ؿم٥ش ٚـم٥ذ

َشد ٢اػز َ٠ ٣ضؿيز صٞذْي دس آٖ٤ٍٞ١مبي س٥مشا،ٜ

ثشاػبع  40ؿبخق دس ْش٤٢ ٠بي ٚخشٗم اجشٛبؾي–

َيهيز ٚؼُ ٝدس آ٥ٞب ،ؾٕٗ ديمذايؾ آٖٞ١مٍ ٞـميٟي ٠

آ١ٚصؿي ،سنب ٢خب١ٞاس ،سنب ٢اجشٛمبؾي ،صيشػمبخشي ،ثمب

ديبٚذ٤بي اجشٛبؾي

ايشلبدي آ٥ٞمب سا ثشسػمي ٛٞبيمذ

س٠ؽ سبَؼٚ١ٞ١ي ؾذدي ٚ ٠ئٖه ٣اكٗي دشداخش٣اٞمذ .دس

(ديممشا .) 67 - 66 :1366 :ٜاَٟممٚ ٜ١طبٖؿممبسي َمم ٣دس

ثخؾ ًٚبالر ؾٗي ٚقٛذ غ٥مشا ثمي  ٠سضمب ٚخشمبسي

ْزؿش ٣دس اي ٝصٚي ٣ٟك١سر ْشنش ،٣رٚ ٝ٤قًًب ٜايمٝ

 ٍٗٚآثبدي دس ًٚبٖ٣اي ثب ؾ١ٟا« ٜسقٗيٕ ؿمبخق٤مبي

دظ٤٠ؾ سا ثشآ ٜداؿز سب ث ٣ػئأ٤بيي اص ج ٣ٗٛايُٟم٣

س١ػؿ ٣يبنشٓي ٟٚبطى يبصدْ ٢ب ٣ٞؿ٥ش اكه٥ب٠ ،ٜضيؿز

آيب س١صيؽ خذٚبر  ٠اُٚبٞبر ؿ٥ش يبػم١ج ثمش اػمبع

س١ػمؿ ٣يمبنشٓي ٟٚمبطى يمبصدْ ٢بٞم ٣ؿم٥ش اكمه٥ب٠ ٜ

ؾذاٖز اجشٛبؾي ث١د ٠ ٢آيمب س١صيمؽ ايم ٝخمذٚبر ثمش

دسج٣ثٟمذي آ٥ٞمب اص ٞػمش ؿم٥شي سا ثمب اػمشهبد ٢اص 10

ييٛز اساضي ؿ٥ش يبػ١ج سؤثيشي داؿش ٣اػز ،دس ايمٝ

ؿمبخق س١ػمؿ ٣دس يبٖمت ؿمبخق٤مب ي ايشلمبدي،

دظ٤٠ؾ دبػخ ْ١يٟذ.

صيشثٟبيي ،نشٟٓ٤ي ،اجشٛبؾي  ٠آ١ٚص ؿمي ،ث٥ذاؿمشي ٠
دسٚمبٞي  ٠ثمب اػمشهبد ٢اص س٠ؽ سسجم ٣ثٟمذي اػمذيشٝٚ

ػذالت اختماػی ي ؿُش

ٚقبػجَ ٣مشد٢اٞمذًٚ .بٖم ٣ديٓمشي ثمب ؾٟم١ا« ٜؾمذاٖز

ٚه ٘١٥ؾذاٖز اص ٟٚػش٤مبي ٚخشٗمم دسخم١س ثشسػمي

اجشٛبؾي  ٠نالبي ؿ٥شي» اص ػ١ي ي٥شٚب ٜخ١ؿمش٠ي

اػممز ٚ ٠هممب٤يٛي چمم ٜ١ؾممذاٖز اجشٛممبؾي ،ؾممذاٖز

دس ٞخؼشيٛ٤ ٝبيؾ ٗٚمي ؾٛمشا ٜؿم٥شي دس داٞـمٓب٢

نالبيي ؾذاٖز جكشانيبيي  ٠ؾذاٖز ٚقيطي ٞيمض ٚشمبثش

آصاد ػٟٟذج اسائ ٣ؿذ٢اػز١ٚ .سد ديٓشي ٞيض ثب ؾٟم١اٜ

اص چٟذ ثؿذي ث١د ٜايٚ ٝه٥م ٘١اػمز ،اٚمب آٞچم٥ٚ ٣مٙ

سقٗيمممٕ ٞمممبثشاثشي اجشٛمممبؾي دس ثشخممم١سداسي اص

اػز ،اي ٝاػز َ ٣اػبع ٤ش ْٞ١م ٣سكييمش دس ػمبصٚبٜ

َممبسثشي٤ممبي خممذٚبر ؿمم٥شيٚ ،مم١سد ٚطبٖؿمم ٣ؿمم٥ش

نالممبيي دس س٠اثممم ايشلممبدي  ٠اجشٛممبؾي  ٠سمم١صيؿي

اػهشاي ٝاص ػ١ي حؼي ٝحمبسٛي ٞمظاد  ٠سحٛمز اٖم٣

دسآٚذ دس جبٚؿ ٣اثش ٚؼمشًيٚ ٙميْمزاسد (ٚشك١كمي،

نش٤مم١دي ٚ ٠شسالممي ٚقٛممذ د١سجممبثشي دس ٚجٗمم٣

 .)91: 1383سًؼمميٙثٟممذي٤ممبي ٚخشٗهممي اص ؾمذاٖز اص

دظ٤٠ؾ٤بي جكشانيبي اٞؼبٞي ،ؿٛبس ، 65 ٢دبييض 1387

ػ١ي كبحجٟػشا ٜك١سر ْشنش ٣اػز .ثشاي ٞ١ٛٞم ،٣اص

ثمم ٣چممبح سػمميذ ٢اػممزٛ٤ .چٟمميَ ،ٝشممبثي دس ايممٝ

ؾذاٖز سخليلي ،ؾمذاٖز سم١صيؿي ،ؾمذاٖز انًمي ٠

خل١ف اص ػ١ي ؾٛبد انش٠ـ ثب ؾ١ٟا ٜنالب ٞ ٠بثشاثشي

ؾذاٖز ؾ١ٛدي ٞب٘ ثشد ٢ؿذ ٢اػز (ٚبػمٓشي:1372 ،١

اجشٛبؾي ٞـش يبنش ٣اػز .انش٠ـ ػؿي َشد ٢اػمز َم٣

ٚ .)316-314ب٤يز ؾمذاٖز اجشٛمبؾي سا ٚميسم١ا ٜدس

سؤثيش نالب سا ثش سنشبس انشاد اص طشيى ػٟجؾ ٚيضا ٜػ١اد

يبٖت ػٚ ٣ؿيبس صيش ؾ١ٟا١ٛٞ ٜد:

ػشدشػممز خممب١ٞاس ،دسآٚممذ ػممشا ،٣ٞػممشا ٣ٞصيممش ثٟممبي
ٚؼُ٠ ،ٝضؽ ٚبٖيبر ٚؼُ ٠ ٝدبيٓمب ٢ؿمكٗي انمشاد ٠

الف -ویاص :

سؿيي ٝاسسجب آ٥ٞب ثب خشد ٢نشَ ّٟ٤جش٠ي اسصيبثي َٟذ

ٞيبص ٚهٚ١٥ي ٞؼجي اػز .احشيبجمبر ثـمش ٞ ٠يبص٤مبي

(انش٠ـ .)54: 1377 ،دش٠يض ديشاٞ ٜيمض سقًيمى ديٓمشي

اٞؼبٞي ثبثز ٞيؼشٟذ  ٠ث ٣ؿؿ١س اٞؼبٞي ٠اثؼش٣اٞمذ  ٠ثم٣
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١ٚاصار سق ٔ١جبٚؿ ،٣ؿؿ١س  ٠دس ٞشيجٞ ٣يبص ٞيض سقٔ١

جبٚؿَ ،٣يهيز صٞذْي ،س٥ي ٣ػشٚبي ٣الص٘ ثمشاي ٟٚمبطى

ٚممييبثممذ (٤ممبس٠ي .)102 :1376 ،انممشاد داساي حًمم١و

َ ٙس١ػؿ - ٣ثذاٞؼب ٣َ ٜدس جكشانيبي َبسثشدي ٚم١سد

ٚؼب٠ي دس ث٥ش٢ثشداسي اص ٟٚبثؽ  ٠اٚشيبصار ٤ؼشٟذٖ٠ ،ي

ثق

اػز  -سُيٚ ٣ي َٟذ (ؿُ١يي .)163 :1377 ،ثٟب

ٞيبص ٚ ٣ٛ٤ـمبثٞ ٣يؼمز  .سؼمب٠ي دس ث٥مش ٢ثمشداسي اص

ثشاي ٝؾمذاٖز اجشٛمبؾي ثبيمذ دس ثمش ْيشٞمذ ٢ؾمذاٖز

ديذْب ٢انشاد ث ٣ك١سر سخليق ٞبثشاثش ٟٚبنؽ جْٗ٢١ش

سمم١صيؿي  ٠سخليلممي ثبؿممذ ،صيممشا ٛٞمميسمم١اٟٚ ٜممبنؽ

ٚيؿ١د( .)Runciman, 1966 :21

ؾٛممٚ١يٞ ،يبص٤ممب  ٠اػممشقًبو ؿمم٥شٞ٠ذا ٜسا ثممذٜ٠
ٚؿيبس٤بي سم١صيؿي  ٠سخليلمي دس ٞػمش ْشنمزٖ .مزا

ب -کمک تٍ مصالح ػمًمی (مىفؼت ػمًمی):

٤شْ ٣ٞ١ثشٞب٣ٚسيضي ؿ٥شي َ ٣ثشؾمذاٖز اجشٛمبؾي دس

دس ٠ايؽ ،س٠ؿ ٝاػز َ ٣اؿخبكي دس ايجبد ٟٚبنؽ يمب

ؿ٥ش ٚجشٟي ثبؿمذ ،ثبيمذ ٤م ٙدس س١صيمؽ ٞيبص٤مبٟٚ ،مبنؽ

ٚلبٖح ؾٚ١ٛي ثشاي ؿ٥شٞ٠ذاًٞ ٜمؾ داسٞمذ ،خم١د سا

ؾٚ١ٛي  ٠اػشقًبو انشاد  ٙ٤ ٠دس سخليق آ٥ٞب ٚئثش

ٞؼجز ثمَ ٣ؼمبٞي َمٟٚ ٣مبنؽ ؾٛمٚ١ي َٛشمشي ايجمبد

ثبؿذ .اص ج ٣ٗٛاي ٝؾ١اٚمٕ َم ٣ثمشاي دػمز يمبثي ثم٣

ٚيَٟٟذ ،داساي اػشقًبو ثيـششي ٚيداٟٞذ .

ؾذاٖز اجشٛمبؾي دس ثشٞبٚم٣سيمضي٤مبي ؿم٥شي ثبيمذ
سؾبيممز ٛٞمم١د ،س١صيممؽ ٚشٟبػممت اُٚبٞممبر  ٠خممذٚبر

ج -اػتحماق :

ؿمم٥شي  ٠اػممشهبد ٢كممقيح اص نالب٤بػممز .دس ايممٝ

انشادي َ ٣ثب ٚـمبقٕ ػمخز  ٠دشٚـمًز دس اسسجمب

خل١ف َبسثشي٤ب  ٠خذٚبر ؿ٥شي ؾم١اٗٚي ٤ؼمشٟذ

٤ؼشٟذٞ ،ؼجز ث ٣ديٓشا ٜحى ثيـششي ٚطبٖجٚ ٣يَٟٟمذ.

َ ٣ث ٣سٟبػت ٞيبص٤بي جٛؿيشي ،انضايؾ ٟٚمبنؽ ؾٛمٚ١ي

دس چبسچ١ة جكشانيبيي ،سخليق ٟٚبثؽ اضبني ثمشاي

 ٠س١ج ٣ث ٣اػشقًبو ٖ ٠يبيز انشاد ٚيس١اٟٞذ ثب ثشيشاسي

ججشاٚ ٜـُالر اجشٛبؾي  ٠طجيؿي خبف ٤مش ٟٚطًم٣

ؾبدال٣ٞسش ،ؾذاٖز اجشٛبؾي ،ايشلمبدي  ٠نالمبيي سا دس

ث ٣ؿٛبس ٚيآيذ (٤مبس٠ي .)109 :1376 ،دس جكشانيمبي

ٟٚبطى ؿ٥ش ثشيشاس َٟٟذٖ .مزا س١صيمؽ ٞيمبنشٚ ٝشٟبػمت

اٞؼبٞي ٠جكشانيبي ؿ٥شيًٞ ،مؾ ؾمذاٖز اجشٛمبؾي ٠

اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿم٥شي ٚميس١اٞمذ ثم ٣ثمش ٙ٤صدٜ

سنب ٢اجشٛبؾي ٚطشح ؿذ ٠ ٢جكشانيبي اٞؼبٞي ،س٥ٟمب دس

جٛؿيز  ٠ؾذ٘ دػششػي آػب ٜؿ٥شٞ٠ذا ٜثم ٣خمذٚبر

سا  ٢ث٥ج١د ثخـيذ ٜثٚ ٣قميم صٞمذْي اٞؼمب ٠ ٜسمؤٚيٝ

١ٚسد ٞيبص ٞ ٠يض انضايؾ ييٛز صٚي ٠ ٝد٠يطجمي ؿمذٜ

سنب ٢اجشٛبؾي ا ٠اؾشجبس ؾٗٛي يبنش ٣اػز ،اٚب ثبص  ٙ٤دس

ؿ٥ش ثيٟجبٚذ  ٠اي ٝثب ؾذاٖز اجشٛبؾي دس ثشٞب٣ٚسيمضي

١ٞؿش٤٣ب َ ٠شبة٤بي جكشانيمبي اٞؼمبٞي  ٠جكشانيمبي

ؿ٥شي دس سالبد اػز.

ؿ٥شيٚ ،خل١كمب" َشمبة٤مبيي َم ٣دس ج٥مب ٜػم٘١
ٟٚشـش ؿذ ،اص ؾذاٖز اجشٛبؾي ػخٟي ثمٚ ٣يمبٞ ٜيبٚمذ

يیظگیَای التصادی ي اختماػی ؿُش یاػًج

(ؿُ١يي٤ .)53 :1373 ،بسٖ٠ذ ٠٠د ث ٣ؾٟم١اٞ ٜخؼمشيٝ

ؿمم٥ش يبػمم١ج دس ؿممٛبٔ ؿممشيي اػممشبٓ٥َ ٜيٗ١يمم٠ ٣

َؼي َ ٣اص س١ػؿ ٣جكشانيبيي دس ثشاثش س١ػؿ ٣ايشلبدي

ث١يشاحٛذ يشاس ْشنش ٣اػز .اي ٝؿ٥ش دس ػبٔ  1342ثمب

 ٠نشٟٓ٤ي ٠اجشٛبؾي يبد َشد ،ث ٣چٟذ ؾب ،ٕٚاص جٗٛم٣

ػمميٛبيي دٖ٠شممي  ٠ثممشاي حلمم ٔ١ثمم ٣ا٤ممذال اٖ٠يمم٣

ؾممذاٖز اجشٛممبؾي ،سُٖ١ٟمم١طي ٥ٚممبس ؿممذَٟ ،٢شممشٔ

اجشٛبؾي  ٠ػيبػي ث٠ ٣ػيٗ ٣دٖ٠ز ثٟيبد ْزاؿش ٣ؿمذ .

آٖ١دْي٤بي ٚقيم صيؼز ،ػمالٚشي  ٠سنمب ٢اجشٛمبؾي

ٛ٥ٚششي ٝدػشب٠سد٤بي اي ٝؿم٥ش ؾجمبسر ثم١د٢اٞمذ اص:
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سقمم ٔ١نشٟٓ٤ممي  ٠اجشٛممبؾي س٠ػممشب٤بي ايٛممبسي،

صٚي٥ٚ ٣ٟمبجشر اص ٟٚمبطى اطمشال ثمٟٚ ٣طًم ٣يبػم١ج

ٚشَضيممز اداسي  ٠ػيبػمميٚ ،شَممض ثممضسِ خممذٚبر

نممشا ٙ٤آ ٚمذ .ايمم ٝؿمم٥ش دس ػممبٔ٤ممبي اخيممش سؿممذ

دسٚبٞيٚ ،شَض آ١ٚصؽ ؾمبٖي ٟٚطًم٣اي  ٠نشاٟٚطًم٣اي،

چٛـٓيشي داؿش ٣اػز ْ .ؼششؽ ػمشيؽ ؿم٥ش ثبؾم

ٚشَض خذٚبر ثشو سػبٞي س٠ػشب٤بي ايٛمبسي٠ ،اػمط٣

ٚشلٕ ؿذ ٜس٠ػشب٤ب ٟٚ ٠بطى اطمشال ثم ٣ؿم٥ش ؿمذ٢

اٞشًبٔ خذٚبر ؿم٥ش٤بي ثمضسِ ثمٟٚ ٣مبطى س٠ػمشبيي

اػز .ؿ٥شي َ ٣ثب اك ٔ١ؿ٥شػبصي ػبخشٚ ٣ميؿم١د،

َ١چُششٚ ،شَضيز ؾٛذ ٢سجمبسي  ٠خمذٚبر جٛؿيمز

ثيؿٍ ثبيذ داساي ٞػٛمي اكمٖ١ي ْ ٠ؼمششؽ َٟشمشٔ

ثبثز ١َ ٠چٟذٛ٤ .٢چٟي ،ٝدس ْؼشش ٢نؿٗمي نيضيُمي ٠

ؿذ ٢ثبؿذ .ثٟبثشاي ،ٝسؾبيز ٞـمذ ٜچٟميٚ ٝؼمبئٗي دس

٠ضؿيز اػشًشاس اص ٞػش س١دْ١شاني ٞ ٠يض ث٥شْ٢يمشي اص

سٞ٠ممذ  ٠ج٥ممز ْؼممششؽ ،ثمم ٣ضممٛي ٣ٛؿممذٟٚ ٜممبطى

اُٚبٞبر طجيؿي  ٠نيضيُي ٟٚطًم ٣دس خمذٚز ػمبَٟبٜ

س٠ػشبيي ثب ثبنشي ٞبٛ٤ب ّٟ٤ثم ٣ؿم٥ش ٟٚجمش ٚميؿم١د

ث١د ٢اػز (د٤بيمبٞيٞ ٠ )525:1374 ،خؼمشي ٝؿم٥ش اص

ٚـُالسي سا ث ٣ثبس ٚميآ٠سد  .ؿم٥ش يبػم١ج دس ػمبٔ

ٞػش جٛؿيز ثب ٞ 87790هش دس ػبٔ  1383ث١د ٣َ ٢ثم٣

 1385داساي جٛؿيشي ثبٖف ثش ٞ 97400هش ث١د ٢اػمز ٠

ؾ١ٟاٚ ٜشَض اػشب ٠ ٜح١صٞ ٢هم١ر ؿم٥ش٤ب  ٠س٠ػمشب٤بي

ثش آ٠سد ٚيؿ١د دس ػبٔ٤بي  ،1400 ، 1395 ،1390ثم٣

ؿشو  ٠ؿٛبٔ قشثي ؾٚ ٕٛيَٟمذ .ايم ٝؿم٥ش دس َٟمبس

جٛؿيز ٞ 144000٠ 130000 ،114000هش ثشػذ  .ثمش

س٠دخب ٣ٞثـبس دس ٟٚطً٤١َ ٣ؼشبٞي َ ٙؿيت ثب اسسهمبؼ

اػبع اسصيبثي٤بي َبٖجذي اٞجمب٘ ْشنشم٤ ،٣م ٙاَٟمٜ١

ٚ 2200شش اص ػطح دسيب ٠ايؽ ؿذ ٢اػز .اْش چ ٣ػبثً٣

ؿ٥ش داساي دشبٞؼيٕ اػُبٞ 179851 ٜهش اػمز َم ٣سمب

ػُٞ١ز ؿ٥شي دس ٚقٕ َٞ١ٟي ؿ٥ش ث ٣د٤٠مضاس ػمبٔ

ػممبٔ  ٠ 1400دممغ اص آ ٜدبػممخٓ١ي سؿممذ جٛؿيممز

ديؾ دس (ٟٚطً ٣سمٕ خؼمش ٠دس َ 6يٗمٚ١ششي جٟم١ة

خ١ا٤ذ ث١د .اص ٞػش سًؼيٛبر َبٖجذي ،ؿم٥ش ثم ٣چ٥مبس

ؿ٥ش يبػ١ج) ثش ٚيْشددٖ٠ ،ي ػبثً ٣ػُٞ١ز نؿٗي دس

ٞبحيٚ 23 ٠ ٣قٗ ٣سًؼمي ٙؿمذ ٢اػمز  ٠ػمبصٚب٤ٜمبي

ؿ٥ش يبػ١ج ث ٣حذ٠د ػبٔ  1306سب ٚ 1307يسػذ َم٣

اجشايي ثبيذ دس اي ٝچ٥بس چم١ة ٞؼمجز ثم ٣س١صيمؽ ٠

دٖ٠ز سلٛيْ ٙشنز دس ايٟٚ ٝطًٞ ٣ه١ر ٛٞبيذ  ٠ي١ايي

اسائ ٣خذٚبر ايذا٘ ٛٞبيٟذ .

ث ٣نشٚبٞذ٤ي يُمي اص اٚمشاي اسسمؾ اص طشيمى اسدَمبٜ
(ؿٛبٔ ؿ٥ش) ث ٣ايٞ ٝبحيْ ٣ؼيٕ داؿز َ ٣ثم٠ ٣اػمط٣

واحیٍتىذی ؿُش

ًٚبٚ٠ز ؾـبيش ٠ ٠ي١ؼ دسْيمشي٤مبي ؿمذيذ ٤مش د٠

اثشذا ؿ٥ش ثب س١ج ٣ث٠ ٣يظْي٤بي اجشٛمبؾي -ايشلمبدي

طشل ٚشق ٕٛسٗهبر نشا٠اٞي ْشديذٞذ  ٠دس ػبٔ 1309

(دسآٚممذ٠ ،ضممؽ ػمم١ادَ ،ممبسَشد ٚقممالر  ٠ثبنممز

ي١اي ٞػبٚي ثٟٚ ٣طً ٣ػمشس٠د ٠اسد ًٚ ٠مذٚبر ايجمبد

َبٖجذي) ث 23 ٣ػٗ ٝٓٛ٤ ٔ١سًؼيٙثٟذي  ٠ثب س١ج ٣ثم٣

ؿ٥شي دس سٕ خؼش ٠ؿش٠ؼ ؿذ  ٠دس ايٚ ٝذر حمذ٠د

ٟٓٛ٤ي٤بي ث ٣دػز آٚذ ٢دس ٚطبٖؿبر ًٚذٚبسي ؿم٥ش،

 10دػشٓب ٢خب ٣ٞثمضسِ ثمشاي سإػمبي اداسار 100 ٠

ث ٣چ٥بس ٞبحي ٝٓٛ٤ ٣سًؼي ٙؿذ ٢اػز  :ؿُٕ( .)1

دػشٓب ٢خب١َ ٣ٞچٍ ثبسي اػُب ٜؾـبيش ػبخش ٣ؿذ ٠

جبٚؿ ٣ؿٟبػي َبسثشدي ،ػبٔ ثيؼز  ٠ػ ،٘١ؿٛبس ٢ديبدي ( ،)46ؿٛبس ٢د ، ٘٠سبثؼشب1391 ٜ
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واحیٍ 1

ثيـشش آ٥ٞب ثبصاسيب ٠ ٜانشاد ثب دسآٚذ ثبال ٤ؼشٟذ ٠

ٞبحي ٣يٍ دس ؿشو يبػ١ج ٠ايؽ ؿذ ٢اػز  ٠چٟذ

جٛؿيز ايٟٚ ٝطً ٣َ ٣ثخؾ ؿٛبٖي ؿ٥ش  ٠سب حذ٠دي

َ١ي َبسٟٚذا ٜاداسي ٟٚ ٠بصٔ ػبد ٢دس ايٟٚ ٝطً ٣يشاس

ٚشَض ؿ٥ش ػبَٝاٞذ ،داساي ٠ضؿيز ايشلبدي خ١ثي

داسد .ايٞ ٝبحي ٣دس ػبٔ  1385داساي جٛؿيشي ثبٖف ثش

٤ؼشٟذ .ايٞ ٝبحي ٣دس ػبٔ  1385داساي جٛؿيشي ثبٖف

ٞ 24361هش ث١د ٢اػز  ٠ثشآ٠سد ٚيؿ١د دس

ثش ٞ 26155هش ث١د ٢اػز  ٠ثش آ٠سد ٚيؿ١د دس

ػبٔ٤بي 1400 ،1395 ،1390ث ٣جٛؿيز ،28854

ػبٔ٤بي  1400 ٠ 1395 ،1390سؿذاد آ٥ٞب ث،30639 ٣

ٞ 36416 ٠ 32875هش ثشػذ .اص ٞػش سًؼيٛبر َبٖجذي

ٞ 38668 ٠ 34909هش ثشػذ .اص ٞػش سًؼيٛبر َبٖجذي

ٞبحي ٣يٍ دس ثش ْيشٞذٚ ٢قالر  5 ٠ 4 ،3 ،2 ،1اػز.

ٞبحي 2 ٣دس ثشْيشٞذٚ ٢قالر 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6

ػطح َٕ اساضي ٞبحي ٙ٤ 1 ٣اَٚ 3914900 ٜ١ٟشش

 12 ٠اػز  ٠ػبصٚب٤ٜبي اجشايي ٚ ٠شّٖ١يب ٜا١ٚس

ٚشثؽ اػز َ 21 ٣دس كذ َٕ ٚؼبحز ؿ٥ش سا ؿبٕٚ

اجشايي  ٠ثشٞب٣ٚسيضي ثبيذ دس اي ٝچبسچ١ة ٞؼجز ث٣

ٚيؿ١د .اص َٕ ػط١ح ايٞ ٝبحي 24 ٣دس كذ ثٚ ٣ؿبثش،

س١صيؽ  ٠اسائ ٣خذٚبر ايذا٘ ٛٞبيٟذ  .ػطح َٕ اساضي

 29دس كذ ثٟٚ ٣بطى ٚؼُٞ١ي 15 ،دسكذ ث ٣اساضي

ٞبحي ٙ٤ 2 ٣اَٚ 3063125 ٜ١ٟشش ٚشثؽ اػز َ 17 ٣دس

ثبيش 5 ،دسكذ ث ٣ثبـ  ٠ثًي ٣ث ٣خذٚبر ؿ٥شي

كذ َٕ ػطح ؿ٥ش اػز  32 ٠دس كذ ثٚ ٣ؿبثش 33 ،دس

اخشلبف داسد( ،جذ .)1ٔ٠سشاَٞ ٙبخبٖق آٞ 57 ٜهش

كذ ٚؼُٞ١ي  12 ٠دس كذ ث ٣اساضي ثبيش  ٠ثًي ٣ث٣

دس ُ٤شبس اػز  ٠ثشآ٠سد ٚيؿ١د َ ٣دس ػبٔ 1400

خذٚبر ؿ٥شي اخشلبف يبنش ٣اػز  ٠سشاَٞ ٙبخبٖق

اي ٝسشاَ ٙثٞ 94 ٣هش دس ُ٤شبس ثشػذ .

آٞ ٜيض ٞ 77هش دس ُ٤شبس اػز( ،جذ .)2 ٔ٠ثش آ٠سد
ٚيْشدد َ ٣دس ػبٔ  1400اي ٝسشاَ ٙثٞ 126 ٣هش دس

واحیٍ 2
ٞبحي 2 ٣دس يؼٛز ؿٛبٔ  ٠دس ٟٚبطى ٚشَضي يشاس
ْشنش ٣اػز.اي ٝثخؾ ٚشَض ايشلبدي ؿ٥ش اػز ٠

ُ٤شبس ثشػذ .
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ػملکشد

کاستشی

ٚؼُٞ١ي
٥ٚذ َ١دٌ
دثؼشبٜ
ساٟٛ٤بيي
دثيشػشبٜ
آ١ٚصؿي
ٟ٤شػشبٜ
نٟي ٠
حشن٣اي
ػبيش آ١ٚصؿي
جٛؽ آ١ٚصؿي
آ١ٚصؽ ؾبٖي
سجبسي
اداسي
اٞشػب ٚي
َبسثشي ٤بي
ث٥ذاؿشي
ؿ٥شي
دسٚبٞي
نشٟٓ٤ي
ٚز٤جي
كٟؿشي
٠سصؿي
ْشدؿٓشي
نالبي ػجض
خذٚبر اجشٛبؾي
سبػيؼبر
سج٥يضار
اسسجبطبر ٚ ٠خبثشار
ح ٠ ًٕٞ٠ ٕٛاٞجبس
ٚؿبثش
جٛؽ َبسثشي ٤بي ؿ٥شي

اطالؾبر َبسؿٟبػي ؿذ ٢س١ػم ٓٞبسٞذْبٜ

تؼذاد
3336
8
13
14
12
15

خمؼیت22221
وؼثت
ػطح
( دس صذ )
(متش مشتغ )
29.32
1147911
0.15
5998
0.37
14547
0.44
17390
0.35
13564
0.71
27663

ػشاوٍ
(متش مشتغ )
51.70
0.27
0.66
0.78
0.61
1.25

2

1852

0.05

0.08

0
64
14
158
44
4
1
2
5
7
29
9
4
17
1
5
5
1
10
2718

0
81015
31630
24105
74189
2673
62
2699
7218
6209
7027
17334
1971
199998
288
693
6318
288
22048
965985
459074

0.00
20.7
0.81
0.62
1.90
0.07
0.00
0.07
0.18
0.16
0.18
0.44
0.05
5.11
0.01
0.02
0.16
0.01
0.56
24.67
66.60

0.00
3.65
1.42
1.09
3.34
0.12
0.00
0.12
0.33
0.28
0.32
0.78
0.09
9.01
0.01
0.03
0.28
0.01
0.99
43.50
117.06

جبٚؿ ٣ؿٟبػي َبسثشدي ،ػبٔ ثيؼز  ٠ػ ،٘١ؿٛبس ٢ديبدي ( ،)46ؿٛبس ٢د ، ٘٠سبثؼشب1391 ٜ

120

خذيل ؿماسٌ  -2ػطً ح مؼکه ي خذمات يضغ مًخًد واحیٍ  2ؿُش یاػًج دس ػال ( 1385طشح خامغ ؿُش یاػًج
) 1385
کاستشی
ػملکشد
ٚؼُٞ١ي
٥ٚذ َ١دٌ
دثؼشبٜ
ساٟٛ٤بيي
دثيشػشبٜ
ٟ٤شػشبٜ
آ١ٚصؿي
نٟي  ٠حشن ٣اي
ػبيش آ١ٚصؿي
جٛؽ آ١ٚصؿي
آ١ٚصؽ ؾبٖي
سجبسي
اداسي
اٞشػبٚي
َبسثشي ٤بي
ث٥ذاؿشي
ؿ٥شي
دسٚبٞي
نشٟٓ٤ي
ٚز٤جي
كٟؿشي
٠سصؿي
ْشدؿٓشي
نالبي ػجض
خذٚبر اجشٛبؾي
سبػيؼبر
سج٥يضار
اسسجبطبر ٚ ٠خبثشار
ح ٠ ًٕٞ٠ ٕٛاٞجبس
ٚؿبثش
جٛؽ َبسثشي ٤بي ؿ٥شي
اطالؾبر َبسؿٟبػي ؿذ ٢س١ػم ٓٞبسٞذْبٜ

تؼذاد
3277
6
25
16
32
2
0
3
84
24
1075
91
16
2
80
6
9
148
8
2
3
3
4
3
9
54
4898

خمؼیت 23574
وؼثت
ػطح
(دس صذ)
(متش مشتغ )
1005150
2016
23895
19970
39237
885
0
2102
88106
56324
94556
115915
22356
2715
43379
6069
21929
20080
22607
1128
45371
1174
3336
1870
959
26132
976288
2555445

32.81
0.07
0.78
0.65
1.28
0.03
0.00
0.07
2.88
1.84
4.09
4.78
0.73
0.09
1.42
0.20
0.72
0.66
0.74
0.04
1.48
0.04
0.11
0.06
0.03
0.85
31.87
83.43

ػشاوٍ
(متش مشتغ)
42.54
0.09
1.01
0.85
1.66
0.04
0.00
0.09
3.73
2.38
4.00
4.91
0.95
0.11
1.84
0.26
0.93
0.85
0.96
0.05
1.92
0.05
0.14
0.08
0.04
1.11
41.31
108.14
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س١صيؽ اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ثش اػبع ؾذاٖز اجشٛبؾي (١ٚسد ؿ٥ش يبػ١ج)

واحیٍ 3

ٞبحي 4 ٣دس ثشْيشٞذٚ ٢قالر ٠ 22 ، 21 ، 20 ،19 ،18

ٞبحي 3 ٣دس يؼٛز ج١ٟثي ؿ٥ش ٠ايؽ ؿذ ،٢ػمبَٟب ٜآٜ

 23اػز ٣َ ،ثب س١ج ٣ثم ٣ؾ١اٚمٕ نم١و ،ػمبصٚب٤ٜمبي

سا انممشاد ثممب دسآٚممذ ٚش١ػممم ٤ؼممشٟذٖ٠ ،ممي ثيـممشش

اجشايي  ٠ثشٞب٣ٚسيضا ٜؿ٥شي ثبيذ دس اي ٝچبسچ١ة ثم٣

َبسثشي٤بي اداسي ،نشٟٓ٤مي ،سهشيقمي  ٠آ١ٚصؿمي دس

اسائ ٠ ٣س١صيؽ خذٚبر ثذشداصٞمذ .ػمط١ح َمٕ اساضمي

اي ٝثخؾ يشاس داسد .ايٞ ٝبحيم ٣دس ػمبٔ  1385داساي

ٞبحي ٙ٤ 4 ٣اَٚ 7299605 ٜ١ٟشش ٚشثؽ اػز َ 40 ٣دس

جٛؿيشي ثمبٖف ثمش ٞ 14512همش ثم١د ٢اػمز  ٠ثمش آ٠سد

كذ َٕ ؿ٥ش اػز .اص َٕ اي ٝػمط١ح20 ،دسكمذ ثم٣

ٚميؿم١د َم ٣دس ػمبٔ٤مبي  1400 ٠ 1395 ،1390ثمم٣

ٚؿبثش 18 ،دسكذ ث ٣ػمط١ح ٚؼمُٞ١ي 27 ،دسكمذ ثم٣

جٛؿيز ٞ 21455 ٠ 19369 ،17000هش ثشػذ .اص ٞػمش

اساضي ثبيش 15 ،دسكذ ث ٣اساضي َـب٠سصي  ٠ثًيم ٣ثم٣

سًؼيٛبر َبٖجذي ٞبحي ٣ػ ٣دس ثش ْيشٞذٚ ٢قمالر ،13

خذٚبر ؿ٥شي اخشلمبف داسد( ،جمذ . )4 ٔ٠سمشاَٙ

 17 ٠ 16 ،15 ،14اػممز (ًٞـمم ٠ ،)4 ٣ػممبصٚب٤ٜممب ٠

ٞبخبٖق آٞ 40 ٜهش دس ُ٤شبس اػز  ٠ثش آ٠سد ٚيؿم١د

ؾ١ا ٕٚاجشايي  ٠ثشٞب٣ٚسيضا ٜؿ٥شي ثبيذ ثش اػبع ايمٝ

َ ٣دس ػبٔ  1400اي ٝسشاَ ٙثٞ 60 ٣هش دس ُ٤شبس ثشػذ.

چبسچ١ة ٞؼجز ث ٣س١صيؽ  ٠اسائ ٣اُٚبٞبر  ٠خمذٚبر
ايذا٘ ٛٞبيٟذ .ػمطح َمٕ اساضمي ٞبحيم٤ 3 ٣م ٙاَٟمٜ١
ٚ 3942937شش ٚشثؽ اػمز َم 21 ٣دس كمذ َمٕ ؿم٥ش

پشاکىؾ خغشافیایی امکاوات ي خدذمات ؿدُشی دس

اػز .اص َٕ ػط١ح اساضي ايٞ ٝبحيم 17 ،٣دسكمذ ثم٣

محالت ؿُش یاػًج

ٚؿبثش 17 ،دسكذ ثٚ ٣ؼمُٞ١ي 11 ،دسكمذ ثم ٣اساضمي

اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي طيم ٠ػيؿي اص ؿبخق٤مب

ثبيش 17 ،دس كذ ث ٣اساضمي َـمب٠سصي 8 ،دس كمذ ثم٣

سا دس ثش ٚيْيشدٖ ،زا دس اي ٝجب ثب س١ج ٣ث ٣ثق ٤مبي

ػط١ح ٞػمبٚي  ٠ثمبيي ٚبٞمذ ٢آ ٜثم ٣خمذٚبر ؿم٥شي

اٞجب٘ ؿذ ٢يجٗيٛ٥ٚ ،ششيٚ ٝم١اسد ايم ٝخمذٚبر َم ٣اص

اخشلبف داسد (جذ .)3 ٔ٠سشاَٞ ٙبخبٖق آٞ ٜيمض 33

ػ١ي ديـٓبٚبٚ ٜجبح

ؾذاٖز اجشٛمبؾي  ٠ؿم٥ش ٞيمض

ٞهش دس ُ٤شبس اػز َ ٣ثش آ٠سد ٚيؿ١د ايم ٝسمشاَ ٙدس

١ٚسد س١ج ٣ث١د٢اٞمذ ،ثمشاي د١ؿمؾ داد ٜثمٞ ٣يبص٤مبي

ػبٔ  1400ثٞ 54 ٣هش دس ُ٤شبس ثشػذ .
واحیٍ 4
ٞبحي 4 ٣دس يؼٛز قشثي ؿ٥ش يشاس داسد  ٠ػبَٟب ٜآ،ٜ
٥ٚبجشا ٜاص ٟٚبطى ٚخشٗم ح١صٞ ٢ه١ر ثب دسآٚذ ٚش١ػم
٤ َٙ ٠ؼشٟذ .ايٞ ٝبحي ٣دس ػبٔ  1385داساي جٛؿيشمي
ٚؿبدٔ ٞ 32102هش ث١د ٢اػز  ٠ثشآ٠سد ٚي ؿ١د َم ٣دس
ػبٔ٤مبي  1400 ٠ 1395 ،1390ثم ٣جٛؿيمز ،37607
ٞ 47461 ٠ 42847هش ثشػذ .اص ٞػش سًؼيٛبر َبٖجمذي

اػبػي ١ٚسد سؤَيذ ،اٞم١اؼ دػششػمي ٤مبي ضمش٠سي ٠
خذٚبسيٛ٤ ،چَ ٜ١بسثشي٤بي ( :آ١ٚصؿي ،ث٥ذاؿمشي ٠
دسٚبٞي ،صيمش ثٟمبيي ،اداسي  ٠اٞشػمبٚيٚ ،ؿمبثش ؿم٥شي،
٠سصؿي ،نالبي ػجض ؾٚ١ٛي ،سجبسيٚ ،شاَض ايشلمبدي،
نالمممب٤بي نشٟٓ٤مممي ٟ٤ ٠مممشي ،اداسي ،سؤػيؼمممبر ٠
سج٥يضار١ْ،سػشب٤ٜبَ ،مبسثشي٤مبي ٚمز٤جي ،حٛمٕ ٠
 ٠ ًٕٞاٞجبس ،ث ٣ؿشح صيش (جذ )5ٔ٠ثشسػي ٚيؿٞ١ذ.

جبٚؿ ٣ؿٟبػي َبسثشدي ،ػبٔ ثيؼز  ٠ػ ،٘١ؿٛبس ٢ديبدي ( ،)46ؿٛبس ٢د ، ٘٠سبثؼشب1391 ٜ
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خذيل ؿماسٌ -3ػطً ح مؼکه ي خذمات يضغ مًخًد واحیٍ  3ؿُش یاػًج دس ػال ( 1385طشح خامغ ؿُش یاػًج
) 1385
ػملکشد

کاستشی

ٚؼُٞ١ي
٥ٚذ َ١دٌ
دثؼشبٜ
ساٟٛ٤بيي
دثيشػشبٜ
ٟ٤شػشبٜ
آ١ٚصؿي
نٟي  ٠حشن ٣اي
ػبيش آ١ٚصؿي
جٛؽ آ١ٚصؿي
آ١ٚصؽ ؾبٖي
سجبسي
اداسي
اٞشػبٚي
ث٥ذاؿشي
دسٚبٞي
َبسثشي ٤بي
نشٟٓ٤ي
ؿ٥شي
ٚز٤جي
كٟؿشي
٠سصؿي
ْشدؿٓشي
نالبي ػجض
خذٚبر اجشٛبؾي
سبػيؼبر
سج٥يضار
اسسجبطبر ٚ ٠خبثشار
ح ٠ ًٕٞ٠ ٕٛاٞجبس
ٚؿبثش
جٛؽ َبسثشي ٤بي ؿ٥شي
اطالؾبر َبسؿٟبػي ؿذ ٢س١ػم ٓٞبسٞذْبٜ

تؼذاد
1746
1
7
7
11
0
0
0
26
43
150
11
14
0
11
1
2
52
4
4
10
3
9
6
3
12
2187

خمؼیت 13282
وؼثت
ػطح
( دس صذ )
(متش مشتغ )
16.76
660187.96
0.02
702.30
0.14
5703.40
0.17
6729.35
0.40
15664.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.73
28799.71
10.90
429899.59
0.37
14446.45
3.50
138141.04
0.52
20461.22
0.00
0.00
0.89
34988.50
0.02
649.80
0.05
2101.93
0.61
34216.03
0.04
1506.45
1.53
60334.15
2.50
98694.97
0.17
6718.45
0.31
12230.03
0.88
34789.22
0.00
122.66
0.21
8274.18
16.99
670004.04
56.98
3266568.42

ػشاوٍ
(متش مشتغ )
50.50
0.05
0.44
0.51
1.20
0.00
0.00
0.00
2.40
32.88
1.11
10.57
1.57
0.00
2.68
0.05
0.16
1.85
0.12
4.62
7.55
0.51
0.94
2.66
0.01
0.63
51.254
171.85
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س١صيؽ اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ثش اػبع ؾذاٖز اجشٛبؾي (١ٚسد ؿ٥ش يبػ١ج)

خذيل ؿماسٌ -4ػطً ح مؼکه ي خذمات يضغ مًخًد واحیٍ  4ؿُش یاػًج دس ػال ( 1385طشح خامغ ؿُش یاػًج
)1385
ػملکشد

کاستشی

ٚؼُٞ١ي
٥ٚذ َ١دٌ
دثؼشبٜ
ساٟٛ٤بيي
دثيشػشبٜ
آ١ٚصؿي
ٟ٤شػشبٜ
نٟي  ٠حشن ٣اي
ػبيش آ١ٚصؿي
جٛؽ آ١ٚصؿي
آ١ٚصؽ ؾبٖي
سجبسي
اداسي
اٞشػبٚي
َبسثشي٤بي
ث٥ذاؿشي
ؿ٥شي
دسٚبٞي
نشٟٓ٤ي
ٚز٤جي
كٟؿشي
٠سصؿي
ْشدؿٓشي
نالبي ػجض
خذٚبر اجشٛبؾي
سبػيؼبر
سج٥يضار
اسسجبطبر ٚ ٠خبثشار
ح ٠ ًٕٞ٠ ٕٛاٞجبس
ٚؿبثش
جٛؽ َبسثشي ٤بي ؿ٥شي

تؼذاد
4338
5
16
13
7
3
4
2
50
3
297
76
7
0
8
1
4
120
8
4
13
1
22
7
6
37
5002

خمؼیت 28935
وؼثت
ػطح
( دس صذ )
(متش مشتغ )
17.87
1304630.78
0.02
1421.48
0.28
20783.49
0.24
17599.62
0.11
7765.06
0.04
2955.35
0.25
18495.77
0.08
5527.57
1.02
74548.33
0.20
14568.98
1.28
93787.81
2.01
146802.60
0.09
6340.01
0.00
0.00
0.11
8342.89
0.09
6503.25
0.05
3892.60
1.29
94401.56
1.74
126870.31
0.15
11175.18
1.29
94074.36
0.02
1225.87
1.15
83762.16
0.18
13436.32
0.00
229.28
1.03
75479.76
20.00
11460135.51
49.59
3620207.54

ػشاوٍ
(متش مشتغ )
45.09
0.05
0.72
0.61
0.27
0.10
0.64
0.19
2.58
0.50
3.24
5.07
0.22
0.00
0.29
0.22
0.13
3.26
4.38
0.39
3.25
0.04
2.89
0.46
0.01
2.61
50.46
125.12

جبٚؿ ٣ؿٟبػي َبسثشدي ،ػبٔ ثيؼز  ٠ػ ،٘١ؿٛبس ٢ديبدي ( ،)46ؿٛبس ٢د ، ٘٠سبثؼشب1391 ٜ
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خذيل ؿماسٌ  -5ػطًح ي ػشاوٍ َای يضغ مًخًد ؿُش یاػًج دس ػال ( 1385طشح خامغ ؿُش یاػًج ) 1385

ؾُٗٛشد

َبسثشي

ٚؼُٞ١ي
٥ٚذ َ١دٌ
دثؼشبٜ
ساٟٛ٤بيي
دثيشػشبٜ
ٟ٤شػشبٜ
آ١ٚصؿي
نٟي  ٠حشن٣
اي
ػبيش آ١ٚصؿي
جٛؽ آ١ٚصؿي
َبسثشي ٤بي
آ١ٚصؽ ؾبٖي
ؿ٥شي
سجبسي
اداسي
اٞشػبٚي
ث٥ذاؿشي
دسٚبٞي
نشٟٓ٤ي
ٚز٤جي
كٟؿشي
٠سصؿي
ْشدؿٓشي
نالبي ػجض
خذٚبر اجشٛبؾي
سبػيؼبر
سج٥يضار
اسسجبطبر ٚ ٠خبثشار
ح ٠ ًٕٞ٠ ٕٛاٞجبس
ٚؿبثش
جٛؽ َبسثشي ٤بي ؿ٥شي
اطالؾبر َبسؿٟبػي ؿذ ٢س١ػم ٓٞبسٞذْبٜ

سؿذاد
12698
20
61
50
62
20

جٛؿيز 97400
ٞؼجز
ػطح
( دس كذ )
(ٚشش ٚشثؽ )
22.60
4117880
0.06
10139
0.36
64929
0.34
61689
0.42
76231
0.17
31504

ػشا٣ٞ
(ٚشش ٚشثؽ )
46.88
0.12
0.74
0.70
0.87
0.36

6

20348

0.11

0.23

5
224
84
1680
302
41
3
101
13
22
349
29
14
43
8
40
21
21
113
15806

7630
272469
532422
226896
475047
51830
2757
89409
20440
34132
145725
168218
74609
438139
9406
100021
56413
1436
131934
4072412
11021597

0.04
1.50
2.92
1.25
2.61
0.28
0.02
0.49
0.11
0.19
0.80
0.92
0.41
2.40
0.05
0.55
0.31
0.01
0.72
22.35
60.49

0.09
3.10
6.06
2.58
5.41
0.59
0.03
1.02
0.23
0.39
1.66
1.91
0.85
4.99
0.11
1.14
0.64
0.02
1.50
46.34
125.47

دػتشػی تٍ امکاوات آمًصؿی

آ١ٚصؽ ؾٚ١ٛي ٞيض ث ٣چٟذ ْش٥ٚ ٢٠ذ َ١دٌ ،دثؼشبٜ

اُٚبٞبر آ١ٚصؿي دس د ٠ثخؾ ٚشاَض آ١ٚصؽ ؾٚ١ٛي

 ٠ديؾ دثؼشب ،ٜساٟٛ٤بيي ٚ ٠ش١ػط ،٣ديؾ داٞـٓب٤ي،

ٚ ٠شاَض آ١ٚصؽ ؾبٖي ثشسػي ؿذ ٢اػزٚ .شاَض

ٟ٤شػشب ٠ ٜنٟي  ٠حشن٣اي سًؼيٙثٟذي ؿذ٢اٞذ .اص ٚيبٜ
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س١صيؽ اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ثش اػبع ؾذاٖز اجشٛبؾي (١ٚسد ؿ٥ش يبػ١ج)

ايٚ ٝشاَض ،ث ٣جض ٚشَض آ١ٚصؽ نٟي  ٠حشن٣اي َ٣

دثيشػشب٠ 2 ،ٜاحذ ٟ٤شػشب ٠ ٜديؾ داٞـٓب٤ي دؼشا٣ٞ

سقز ٞػبسر اداسَ ٢بس  ٠ا١ٚس اجشٛبؾي اػز ،ػبيش

٠ 8 ٠احذ داٞـٓب ٢ديب٘ ١ٞس  ٠ؾٗٛي َبسثشدي اػز؛

ٚشاَض صيش ٞػش آ١ٚصؽ  ٠دش٠سؽ نؿبٖيز ٚيَٟٟذ.

ٞ -بحي :3 ٣اي ٝثخؾ اَرش ٚشاَض آ١ٚصؿي ثضسِ

حبكٕ اص ثشداؿز ٚيذاٞي ،حبَي اػز َ٣

ٚبٟٞذ داٞـٓب ٢يبػ١ج ٚ ٠شاَض سشثيز ٚؿٗ ٠ ٙخ١اثٓب٢

ػط١ح سقز َبس ديذي آ١ٚصؽ ؿ٥ش يبػ١ج دس ػبٔ

داٞـٓب ٢آصاد يشاس داسٞذ ٛ٤ ٠چٟي ٝيٍ ٠احذ ٥ٚذ

 1385ثشاثش ثب ٚ 472469ششٚشثؽ ث١د ٣َ ٢ايٚ ٝيضاٜ

َ١دٌ٠ 7 ،احذ ٚذسػ ٣اثشذايي٠ 7 ،احذ ساٟٛ٤بيي ٠

 1/8دسكذ ػطح َٕ ؿ٥ش سا ؿبٚ ٕٚيؿ١د  ٠ػشا٣ٞ

٠ 11احذ دثيشػشب٠ ٜج١د داسٞذ؛

َبسثشي آ١ٚصؿي دس ؿ٥ش ٚ 3.10شش ٚشثؽ اػز .س١صيؽ

ٞ -بحي )4( ٣داساي ٠ 5احذ ٥ٚذ َ١دٌ٠ 1 6 ،احذ

ٚشاَض آ١ٚصؿي دس ١ٞاحي ٚخشٗم اي ٝؿ٥ش يُؼبٜ

دثؼشب٠ 13 ،ٜاحذ ساٟٛ٤بيي٠ 7 ،احذ دثيشػشب3 ،ٜ

ٞج١د ،٢ػشا ٣ٞآ ٜدس ١ٞاحي چ٥بسْبٚ ٣ٞشهب٠ر اػز.

٠احذ ٟ٤شػشب٠ 4 ٠ ٜاحذ نٟي حشن٣اي ٛ٤ ٠چٟي ٝدس

ٞشبي

 ٠ثش اػبع اطالؾبر جٛؽآ٠سي ؿذٚ 98 ،٢شَض

ايٞ ٝبحي٠ 2 ٣احذ خ١اثٓبٚ ٢ذاسع ٠ج١د داسد َ ٣صيش

آ١ٚصؿي دس ػطح ؿ٥ش يبػ١ج ٠ج١د داسٞذ َ ٣اص ايٝ

ٞػش آ١ٚصؽ  ٠دش٠سؽ اداسٚ ٢يؿ١د .داٞـٓب ٢آصاد ٙ٤

سؿذاد يٍ ٠احذ ٚذسػ ٣ؾٗٛي ،٣يٍ ٠احذ آ١ٚصؿُذ٢

دس ايٞ ٝبحي ٣يشاس داسد .چٟبٚ ٣ُٞالحػٚ ٣يْشدد،

نٟي ٠ 2 ٠احذ خ١اثٓب ٢ث١د٢اٞذ َ ٣اي٠ ٝاحذ٤ب جض٠

ٞبحي 2 ٣ثيـششيٚ ٝؼبحز َبسثشي آ١ٚصؿي سا ث ٣خ١د

٠احذ٤بي آ١ٚصؿي سػٛي ث ٣حؼبة ٛٞيآيٟذ ٠

اخشلبف داد ٢اػز اي ٝدس حبٖي اػز َ ٣ثٖ ٣قبظ

حؼبة ٛٞيؿٞ١ذ .اص سؿذاد َٕ ٠احذ٤بي آ١ٚصؿي 64

سؿذاد ٚطٗى جٛؿيز دس سسج ٣د١ٞ ٘٠احي ؿ٥شي يشاس

٠احذ دس ٞبحي٠ 84 ،1 ٣احذ دس ٞبحي٠ 26 ،2 ٣احذ دس

داسد.

ٞبحي٠ 50 ٠ 3 ٣احذ دس ٞبحي٠ 4 ٣ايؽ ؿذ٢اٞذ َ ٣سؿذاد
اي٠ ٝاحذ٤ب دس ٚج١ٛؼ ٠ 224احذ اػز َ ٣اخشالل

دػتشػی تٍ خذمات تُذاؿتی ي دسماوی

اسيب٘ ث ٣دٖيٕ د١ٞ ٠ثز (كجح  ٠ؾلش) ث١د ٜثؿالي اص

َبسثشي٤بي ث٥ذاؿشي دس ػطح ؿ٥ش يبػ١ج ،ؿبٕٚ

ٚشاَض آ١ٚصؿي ٛ٤ ٠چٟي ،ٝػطح ٚخشٗم آ١ٚصؿي

نالب٤بي ؾٚ١ٛي ٞػيش حٛب٘ ؾٚ١ٛي  ٠س١اٖز ؾٚ١ٛي

اػز .ثيـششي ٝسؿذاد ٠احذ آ١ٚصؿي دس ٞبحي 2 ٣اػز

اػزَ .بسثشي٤بي ث٥ذاؿشي دس اي ٝؿ٥ش ٚ 2759شش

َ ٣دٖيٕ آٚ ٜيس١اٞذ اٞطجبو ٚشص٤بي ايٞ ٝبحي ٣ثب

ٚشثؽ اػز َ ٣ايٚ ٝيضا %2 ٜدسكذ اص َٕ ػطح ؿ٥ش

يؼٛز٤بي ٚشَضي ٤ ٠ؼش ٣ؿ٥ش ثبؿذ.

اػز .اي ٝػطح ؿب٠ 3 ٕٚاحذ نالبي ث٥ذاؿشي اػز

سؿذاد ٠احذ٤بي آ١ٚصؿي ث ٣سهُيٍ دس ١ٞاحي

َ ٣يٍ ٠احذ آ ٜدس ٞبحي ٠ 1 ٣د٠ ٠احذ آ ٜدس ٞبحي٣

ٚخشٗم ث ٣ؿشح صيش اػز:

٠ 2ايؽ ؿذ ٢اػز .ػطح َبسثشي ث٥ذاؿشي دس ٞبحي٣

ٞ -بحي( ٣يٍ) داساي ٠ 8احذ ٥ٚذَ١دٌ٠ 13 ،احذ

يٍ ٚ 62شش ٚشثؽ اػزٛ٤ .چٟي ،ٝػطح سقز َبسثشي

آ١ٚصؽ اثشذايي٠14 ،احذ ٚذسػ ٣ساٟٛ٤بيي ٠ 27 ٠احذ

ث٥ذاؿشي دس ٞبحيٚ 2715 ،2 ٣شش  ٠ػشا ٣ٞآ ( ٜثب س١ج٣

دثيشػشبٟ٤ ٠ ٜشػشب٠ 2 ٠ ٜاحذ نٟي  ٠حشن٣اي اػز؛

ث ٣جٛؿيزٞ 23574هش ايٞ ٝبحيٚ 0/11 )٣شش ٚشثؽ

ٞ -بحي )2( ٣داساي ٠ 6احذ َ١دَؼشب٠ 25 ،ٜاحذ

اػز.

آ١ٚصؽ اثشذايي٠ 25 ،احذ ساٟٛ٤بيي٠ 320 ،احذ

جبٚؿ ٣ؿٟبػي َبسثشدي ،ػبٔ ثيؼز  ٠ػ ،٘١ؿٛبس ٢ديبدي ( ،)46ؿٛبس ٢د ، ٘٠سبثؼشب1391 ٜ
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ؿبيب ٜرَش اػز َ ٣سٛبٚي ػطح ث٥ذاؿشي ن١واٖزَش

يبػ١ج َبسثشي اداسار اػز .ث ٣دٖيٕ ًٞؾ ٚشَضيز

ث ٣حٛب٘٤بي ؾٚ١ٛي اػز َ ٣دس اي١ٞ ٝاحي

اي ٝؿ٥ش  ٠سٛشَض اداسار

ٚشث١

ػيبػي ،اداسي  ٠اٟٚيشي

٠ايؽ ؿذ٢اٞذَ .بسثشي٤بي دسٚبٞي :سب ػبٔ ٚ 1367شاَض

اػشبٞي  ٠ؿ٥شػشبٞي ،ػطح ٠ػيؿي ث ٣ايَ ٝبسثشي

خذٚبر دسٚبٞي ؿ٥ش يبػ١ج ٠ 35احذ ث١د ٣َ ٢ؿبٕٚ

اخشلبف يبنش ٣اػز َٕ .ػط١حي َ ٣ثَ ٣بسثشي

٠ 2احذ ثيٛبسػشب٠ 5 ،ٜاحذ دسٚبٓٞبٚ ٠ ٢شاَض ث٥ذاؿشي

اداسار اخشلبف داسد ثشاثشٚ 475047شش ٚشثؽ اػز َ٣

دسٚبٞي٠ 18 ،احذ ٚطت خل١كي٠ 2 ،احذ ٚطت

ػشاَ ٣ٞبسثشي اداسي ٚ 6/13ششٚشثؽ ثشاي ٤ش ٞهش اػز.

دٞذاٞؼبص سجشثي٠ 4 ،احذ ٚقٕ سضسيًبر ٠ 4 ٠احذ

س١صيؽ ػط١ح اداسي دس ١ٞاحي چ٥بسْب ٣ٞاي ٝؿ٥ش

داس٠خب ٣ٞث١د ٢اػز َ ٣ايٚ ٝشاَض دس ٚج١ٛؼ 0/6

حبَي اػز َٞ ٣بحي ٣يٍ ثب  17دسكذ ٞ ٠بحي ٣د ٠ثب

دسكذ اص ؿ٥ش سا ث ٣خ١د اخشلبف داد ٢ث١دٞذٙ٤ .

 23/2دسكذ ٞ ٠بحي ٣ػ ٣ثب  30/6دسكذ ٞ ٠بحي ٣چ٥بس

اَ ٜ١ٟػطح سقز د١ؿؾ ٚشاَض دسٚبٞي دس ؿ٥ش

ثب  31/6دسكذ ػط١ح اداسي س ا ث ٣خ١د اخشلبف

يبػ١ج ٚ 136360شش ٚشثؽ اػز َ 0/69 ٣دسكذ اص َٕ

داد٢اٞذ.

ػطح ؿ٥ش يبػ١ج سا ث ٣خ١د اخشلبف داد ٢اػز ٠
ػشاَ ٣ٞبسثشي آ ٜدس َٕ ؿ٥ش ثشاثش ٚ 1/74شش ٚشثؽ

دػتشػی تٍ مؼاتش ؿُشی

اػز .س١صيؽ ػط١ح دسٚبٞي دس ١ٞاحي ٚخشٗم ثذيٝ

ثي سشديذٚ ،ؿبثش ؿ٥شي يُي اص َبسثشي٤بي ؾٛذ٢اي

ك١سر اػز َ ٣دس ٞبحي ٣يٍ ٚ 15857شش ٚشثؽ

اػز َ ٣ث ٣ط١س ٚش١ػم 25سب  30دسكذ اص َٕ ػط١ح

ٚششٚشثؽ

ؿ٥ش٤ب سا ث ٣خ١د اخشلبف ٚيد٤ذ  ٠اي١ٚ ٝض١ؼ ث٣

(28/88دسكذ) دس ٞبحي ٣ػٚ 71713 ٣شش ٚشثؽ (43/80

ؾٗز اٛ٤يشي اػز َ ٣ؿجُٚ ٣ؿبثش دس حيبر ايشلبدي،

دسكذ)  ٠دس ٞبحي ٣چ٥بس ٚ 28866شش ٚشثؽ (17/63

اجشٛبؾي ،نشٟٓ٤ي  ...٠ؿ٥ش ايهب ٚيَٟذ  .اص ػ١ي

دسكذ) سا ث ٣خ١د اخشلبف داد ٢اػز .ثب ٠ج١د اي،ٝ

ديٓش ،ثبيذ س١ج ٣داؿز َٚ ٣ج١ٛؼ ي١اٞيًٚ ٠ ٝشسار

ٞبحي ٣د ٠ثب داؿش ٝثيـششي٠ ٝاحذ٤ب ثيـششي ٝػشا ٣ٞسا

ٚشث١

ثٚ ٣ؿبثش دس ػطح ؿ٥ش ٛ٤يـ ٣ث ٣ط١س َبٕٚ

ث ٣خ١د اخشلبف داد ٢اػز.

سؾبيز ٛٞيؿٞ١ذ ١ٛ٤ ٠اس ٢انشا

( 43/80دسكذ)  ٠دس ٞبحي ٣د47264٠

 ٠سهشيم٤بي

ٚشؿذدي دس اي ٝصٚيٚ ٣ٟـب٤ذٚ ٢يؿ١د  .ايٚ ٝؼؤٖ ٣ث٣
دػتشػی تٍ خذمات صیشتىایی ،اداسی ي اوتظامی

٠يظ ٢دس ؿ٥ش يبػ١ج ث ٣س٠ؿٟي ٚـب٤ذٚ ٢يْشدد ٠ايٝ

دس ثشسػي دػششػي ث ٣خذٚبر صيشثٟبيي٠ ،ج١د ٚشاَض

دس حذي اػز َ ٣ؿجُ٤٣بي ١ٚج١د دس اي ٝؿ٥ش

٤ؼش ٣دٖ٠شي ،سؤػيؼبر آة ٚ ٠خبثشار ٛ٤ ٠چٟيٝ

ْب٤ي ثٞ ٣ػش ٚيسػذ

َ ٣ج١اثٓ١ي ٞيبص٤بي

جبيٓب٤٢بي ػ١خز (دٛخ ثٟضي ٠ )ٝآسؾ ٞـبٞي ١ٚسد

ؿ٥شٞ٠ذاٞ ٜيؼز  ٠ثب س١ج ٣ث ٣اي ٣َ ٝجٛؿيز ؿ٥ش ٠

س١ج ٣يشاس ْشنز .اص َٕ خذٚبر صيش ثٟبيي62/5

٠ػبيٕ ١ٚس١سي س٠ص ث ٣س٠ص دس حبٔ انضايؾ اػز،

دسكذ آ ٜدس ٞبحي٠ 4 ٠ 3 ٣ايؽ ؿذ ٢اػزٚ .شاَض

س٥ٟب  22دسكذ اص ػطح ؿ٥ش يبػ١ج ث ٣ايَ ٝبسثشي

اداسي ٠اٞشػبٚي ٞيض دس ١ٞاحي د ٠ثب ٚ 22356شش ٚشثؽ،

اخشلبف داسد ٠ ،ػطح ١ٚج١د ٚؿبثش دس ؿ٥ش يبػ١ج

ٞبحي ٣ػ ٣ثب ٚ 20461شش ٚشثؽ ٞ ٠بحي ٣چ٥بس ثب 6340

ثشاثش ثب ٚ 4072412شش ٚشثؽ اػز َ ٣اص ايًٚ ٝذاس

ٚشش ٚشثؽ دشاَٟذ ٢ؿذ٢اٞذ ٞ ٠بحي ٣يٍ ثبٚ2673شش ٚشثؽ

ٚ 965985شثؽ آ ٜدس ٞبحي ٣يٍٚ 976288 ،شش ٚشثؽ

َبسثشي اٞشػبٚي اػز .يُي اص َبسثشي٤بي  ٙ٥ٚؿ٥ش

آ ٜدس ٞبحي ٣دٚ 670004 ،٠شش ٚشثؽ آ ٜدس ٞبحي ٣ػ٠ ٣
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س١صيؽ اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ثش اػبع ؾذاٖز اجشٛبؾي (١ٚسد ؿ٥ش يبػ١ج)

ٚ 1460135شش ٚشثؽ آ ٜدس ٞبحي ٣چ٥بس ٠ايؽ ؿذ٢

اٞجبسداسي  ...٠ؿ٥ش ٤ؼشٟذ ،ث ٣ط١س يُؼب ٜدس ١ٞاحي

اػز.

چ٥بسْب ٣ٞؿ٥ش اػشًشاس ٞيبنش٣اٞذٞ .بحي ٣د ٠ث ٣دٖيٕ
٠ج١د ثبصاس دس آ ٜداساي ثيـششيٚ ٝشاَض سجبسي اػز.

دػتشػی تٍ مشاکض يسصؿی

دس ٞبحي ٣چ٥بس ثيـششيٚ ٝشاَض سجبسي دس حبؿي ٣جبد٢

ثب ثشسػي ثشخ١سداس ث١د١ٞ ٜاحي ٚخشٗم ؿ٥ش اص

٠س٠دي ؿ٥ش اص ػٛز ػيػخز اػشًشاس يبنش٣اٞذ.

ٚيضاٚ ٜشاَض ٠سصؿي ،ػبٖٚ ٠ ٝيذا٤ٜبي ٠سصؿي ٠

ثخؾ ؾٛذ٢اي اص ٠احذ٤بي سجبسي ٠ايؽ دس ٞبحي ٣د٠

ٛ٤چٟي ٝاحشؼبة ٤ش يٍ اص ٚجشٛؽ٤بي ٠سصؿي ث٣

دس اٚشذاد خيبثبٚ ٜط٥شي ،طبًٖبٞي ،صاْشع چٛشا٠ ٜ

ؾ١ٟا ٜيٍ ٚشَض  ٠اضبنٞ ٣ـذ ٜاٚشيبص ثشاي ػبٖ٤ٝبي

ػيٟٛب ٠ايؽ ؿذ ٢اػز .ثٛ٤ ٣ي ٝؾٗزٚ ،يس١اْ ٜهز

ٚشؿذد آٞ ٜشبي حبكٕ ٞـبٚ ٜيد٤ذ َ ٣دس ٞبحي ٣يٍ

َ ٣ايٞ ٝبحي ٣يٗت سجبسي ؿ٥ش يبػ١ج اػز .

 21دسكذ ٞ ٠بحي ٣د 12/1 ٠دسكذ ٞ ٠بحي ٣ػ0/04 ٣
دسكذ ٞ ٠بحي ٣چ٥بس  66/4اص ػط١ح ٠سصؿي ؿ٥ش سا

دػتشػی تٍ فضاَای فشَىگی ي َىشی

ث ٣خ١د اخشلبف داد ٢اػز.

دس اي ٝثخؾ ٠ج١د ٚشاَض نشٟٓ٤ي ٟ٤ ٠شي ؿبٕٚ
َشبثخبٚ ،٣ٞشاَض نشٟٓ٤ي ،ػيٟٛب ،ػبٖ ٝاجشٛبؾبر ٠

دػتشػی تٍ فضای ػثض ػمًمی

سئبسش َ ٠ب ٜ١ٞدش٠سؽ نُشي َ١دَب١ٞ ٠ ٜج١اٞب١ٚ ٜسد

َٕ ػط١ح نالبي ػجض ،دشاَٟذْي  ٠س١صيؽ نالبي ػجض

س١ج ٣يشاس ْشنز .اص َٕ ٚشاَض نشٟٓ٤ي ٟ٤ ٠شي ؿ٥ش،

دس ١ٞاحي چ٥بسْب ٣ٞؿ٥شٞ ،ـبٚ ٜيد٤ذ َ ٣دس ٞبحي٣

ٚ 5شَض دس ٞبحي ٣يٍ ثب ػشاٚ 0/33 ٣ٞشش ٚشثؽ 6 ٠

يٍ  0/33دسكذ ،دس ٞبحي ٣د 16/5 ٠دسكذ ،دس ٞبحي٣

ٚشَض دس ٞبحي ٣د ٠ثب ػشاٚ 0/26 ٣ٞششٚشثؽ ،يٍ ٚشَض

ػ 33/2 ٣دسكذ  ٠دس ٞبحي ٣چ٥بس  14/2دسكذ اص ايٝ

دس ٞبحي ٣ػ ٣ثبٚ 0.05شش ٚشثؽ  ٠يٍ ٚشَض دس ٞبحي٣

نالب س١صيؽ ؿذ ٢اػز .اي ٝدس حبٖي اػز َ ٣نالب٤بي

چ٥بس ثب  0.22اػزٛ٤ .چٟي ،ٝػشا ٣ٞنالبي نشٟٓ٤ي

ػجض ثضسِ ٚبٟٞذ دبسٌ ػبحٗي ؿ٥ش َ ٣اص آٞ ٜؼجز ث٣

دس َٕ ؿ٥ش يبػ١ج ثشاثش ثب ٚ 0/23شش ٚشثؽ اػز.

ػبيش نالب٤بي ػجض دس ؿ٥ش ثيـشش اػشهبدٚ ٢يؿ١د،
خبسج اص ٚقذ٠د١ٞ ٢احي چ٥بسْب ٣ٞاػز.

دػتشػی تٍ مشاکض التصادی
دس ثشسػي ٚشاَض ايشلبدي ،د ٠ؿبخق ؾٛذ ٢نش٠ؿي

چگًوگی تًصیغ فضاَای تداسی

 ٠ثب١ٚ ٍٞسد س١ج ٣يشاس ْشنشٟذ .اص ايٚ ٝشاَض حذ٠د

دس ػبٔ  َٕ 1385ػط١ح سقز َبسثشي سجبسي

 15دسكذ دس ٞبحي ٣يٍ  47 ٠دسكذ دس ٞبحي ٣د،٠

ٚ292200شش ٚشثؽ ث١د ٢اػز َ ٣اي ٝػط١ح  1.25دس

 8/9دسكذ دس ٞبحي ٣ػ 26 ٠ ٣دسكذ دس ٞبحي ٣چ٥بس

كذ اص َٕ ػطح ؿ٥ش اػز  .اص ايٚ ٝيضا ٜدس ٞبحي٣

٠ايؽ ؿذ٢اٞذٞ .بحي ٣د ٠ث ٣ؾٗز ٠ج١د ثبصاس دس آٜ

يٍ ٚ 24631شش ٚشثؽ ( 15دسكذ) ،دس ٞبحي ٣د٠

داساي ثيـششيٚ ٝشاَض سجبسي اػز  ٠يٗت ايشلبدي

ٚ 26155ششٚشثؽ ( 47دسكذ)؛ دس ٞبحي ٣ػٚ 26155 ٣شش

ؿ٥ش دس اي ٝيؼٛز يشاس داسد  ٠دغ اص آٞ ٜبحي ٣چ٥بس

ٚشثؽ (12دسكذ) ؛  ٠دس ٞبحي ٣چ٥بس ٚ 32102شش ٚشثؽ

داساي ثيـششيٚ ٝشاَض ايشلبدي اػز.

( 26دسكذ) اص ػط١ح سجبسي س١صيؽ ؿذ ٢اػز .ايٝ
ٚشاَض َ ٣ؿبٚ ٕٚشاَض خشد ٢نش٠ؿي ،ؾٛذ ٢نش٠ؿي،
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دػتشػی تٍ کاستشی َای اداسی

 23.2دسكذ ،دس ٞبحي ٣ػٚ 150900 ٣شش ٚشثؽ ثشاثش ثب

يُي اص َبسثشي٤بي  ٙ٥ٚؿ٥ش يبػ١جَ ،بسثشي اداسي

 30.6دسكذ  ٠دس ٞبحي ٣چ٥بس ٚ 152645شش ٚشثؽ ثشاثش

اػز َ ٣ث ٣ؾٗز ٚشَضيز ػيبػي آ ٠ ٜسٛشَض اداسار

 31.6دس كذ سا ػط١ح اداسي ث ٣خ١د اخشلبف داد٢

اػشبٞي  ٠ؿ٥شػشبٞي ،ػطح ٠ػيؿي ث ٣ايَ ٝبسثشي

اػز .

اخشلبف يبنش ٣اػز  .ثشسػي چٓٓٞ١ي س١صيؽ
َبسثشي ٤بي اداسي دس ػطح ؿ٥ش يبػ١ج ،حبَي اػز

چگًوگی تًصیغ تاػیؼات ي تدُیضات

َ ٣اي ٝنالب٤ب ثيـشش دس د ٠يؼٛز ؿ٥ش سٛش َض

اي١ٞ ٝؼ َبسثشي٤ب دس ؿ٥ش يبػ١ج ػطقي ثشاثش ثب

يبنش٣اٞذ :يُي دس اطشال ٚيذا ٜآصادي  ٠خيبثب٤ٜبي

ٚ156434شش ٚشثؽ سا ث ٣خ١د اخشلبف داد ٢اػز َ٣

ْٗؼشب ٣َ 14 ٠ 13 ،12 ٜؾٛذ٢سشي ٝآ٥ٞب ؾجبسسٟذ اص :

ايٚ ٝيضا 1.03 ٜدسكذ اص َٕ ػط١ح ؿ٥ش اػز .س١صيؽ

اػشبٞذاسي ،ػشبد نشٚبٞذ٤ي اٞشػبٚي ،اداس ٢ا١ٚس

آ ٜدس ٤ش يٍ اص ١ٞاحي چ٥بس ْب ٣ٞث ٣اي ٝك١سر

ايشلبدي  ٠داسايي دادْب ٢اًٞالةَٛ ،يش ٣اٚذاد اٚب٘

اػز َ ٣دس ٞبحي ٣يٍ ٚ 7011شش ٚشثؽ  ٠دس ٞبحي ٣د٠

خٛيٟي(س ،)٢ػبصٚبٚ ٜذيشيز  ٠ثشٞب٣ٚسيضي ،دي١اٜ

ٚ 5206شش ٚشثؽ ،دس ٞبحي ٣ػٚ 47019 ٣شش ٚشثؽ  ٠دس

ٚقبػجبر اداسي ،ػشنشٚبٞذ٤ي يٓبٟ٥ٚ ٜذػي ػذب٢

ٞبحي ٣چ٥بس ٚ 97198شش ٚشثؽ اص اساضي سقز َبسثشي

دبػذاسا ،ٜاداس ٢ا١ٚس ؿؿت ثبٗٚ ٍٞي ،اداس ٢نش٠ ّٟ٤

سبػيؼبر  ٠سج٥يضار سا ث ٣خ١د اخشلبف داد ٢اػز.

اسؿبد اػالٚي ،ثٟيبد ؿ٥يذ ،اداسٚ َٕ ٢خبثشار اػشب،ٜ
سا٤ذاسي اػشب ،ٜنشٚبٞذاسي ؿ٥شػشب ٜث١يش احٛذ ،ثجز

دػتشػی تٍ گًسػتانَا

اح١أ ،ا١ٚس ؾـبيشٚ ،ذيشيز آة  ٠نبضالة ج٥بد

سؿذاد ْ١سػشب٤ٜبي ١ٚج١د

ػبصٞذْي ،كذا  ٠ػيٛبي ٚشَض يبػ١ج .يؼٛز ديٓشي

اػز .اي ٝسؿذاد ػطقي ثشاثش ثب ٚ 99702شش ٚشثؽ اص

اص ؿ٥ش َ ٣سٛشَض اداسار دس آ٠ ٜج١د داسد ،اطشال

َٕ ػطح ؿ٥ش سا ث ٣خ١د اخشلبف داد٢اٞذ ٣َ ،ايٝ

ٚيذاَ ٜـب٠سص  ٠خيبثب ٜؿب٤ضاد ٢يبػ ٙاػز.

ٚيضا 0.5 ٜدس كذ اص َٕ ػطح ؿ٥ش اػز  .ايٝ

ؾٛذ٢سشي ٝاداساسي َ ٣دس اي ٝيؼٛز اػشًشاس يبنش ٣اٞذ،

ْ١سػشب٤ٜب دس ٞبحي ٣يٍ ؿب١ْ ٕٚسػشب٤ٜبي ٚق١ٛد

ؾجبسسٟذ اص :ػبصٚبَ ٜـب٠سصي  ،ػبصٚب ٜسؿبٜ٠

آثبدٚ ،ؿل ٘١آثبد ،يبػ١ج نشاٚشصي  ٠دس ٞبحي ٣ػ٣

س٠ػشبيي  ،اداس ٢داٚذضؿُي ،اداسٟٚ َٕ ٢بثؽ طجيؿي،

ْ١سػشب ٜسٕ صاٖي ْٗ ٠ؼشب ٜؿ٥ذا  ٠دس ٞبحي ٣چ٥بس

ؿشَز آة  ٠نبضالة ،ػبصٚب ٜكٟبيؽ دػشي ،اداس٢

ْ١سػشب ٜثٟؼٟجب ٜاػز .اص ثي١ْ ٝسػشب٤ٜبي يبد

ثبصسْبٞي ،ا٠يبلٚ ،ؿبد ٠ ٜنٗضار ،اداس َٕ ٢كٟبيؽ،

ؿذ١ْ ،٢سػشب ٜؿ٥ذا ثب ٚ 30645شش ٚشثؽ ثضسْششيٝ

اداسٚ َٕ ٢قيم صيؼز ،ثٟيبد ٚؼُ ،ٝاداس َٕ ٢سا٠ ٢

ْ١سػشب ٜاػز  ٠ث ٣اُٚبٞبر ٚشث ١ث ٣قؼٕ َ ٠ه٠ ٝ

سشاثشي  ٠ج٥بد ػبصٞذْي َٕ .ػط١حي َ ٣ثَ ٣بسثشي

دنٚ ٝج٥ض اػزٖ٠ ،ي ػبيش ْ١سػشب٤ٜبي ؿ٥ش ث٣

اداسي اخشلبف داسد ،ثشاثش ٚ 501800شش ٚشثؽ اػز .

ٖقبظ ثشخ١سداسي اص قؼبٖخب ٠ ٣ٞديٓش اُٚبٞبر داساي

ػشاَ ٣ٞبسثشي اداسي ٚ 6.13شش ٚشثؽ ثشاي ٤ش ٞهش اػز.

ٚقذ٠ديز جذي ٤ؼشٟذ١ْ .سػشبْٗ ٜؼشب ٜؿ٥ذا ٙ٤

س١صيؽ ػط١ح اداسي دس ١ٞاحي چ٥بس ْب ٣ٞاي ٝؿ٥ش

اَ ٜ١ٟثٚ ٣ذيشيز ؿ٥شداسي نؿبٖيز ٚيَٟذ .

ؿ٥ش يبػ١ج ١ٚ 8سد

حبَي اػز َ ٣دس ٞبحي ٣يٍ ٚ 82723شش ٚشثؽ ثشاثش

چٓٓٞ ١ي س١صيؽ نالب٤بي سقز َبسثشي٤بي حٕٛ

ثب  17دس كذ ،دس ٞبحي ٣دٚ115525 ٠شش ٚشثؽ ثشاثش ثب

 ٠ ًٕٞ ٠اٞجبسٚ 259702 ٣َ ،شش ٚشثؽ اص َٕ ػط١ح
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س١صيؽ اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ثش اػبع ؾذاٖز اجشٛبؾي (١ٚسد ؿ٥ش يبػ١ج)

ؿ٥ش اػز 1.4 ،دس كذ اص َٕ ػط١ح ؿ٥ش سا ؿبٕٚ

ؿ٥ش يبػ١ج ثشاثش ثب ٚ 35600شش ٚشثؽ ث١د ٢اػز َ٣

ٚيؿ١د  .ثيـششي ٝسؿذاد ٚشاَض ح ٠ ًٕٞ ٠ ٕٛاٞجبس دس

ايٚ ٝيضا 0.2 ٜدس كذ اص َٕ ػط١ح ؿ٥شي سا ث ٣خ١د

ٞبحيٚ 2 ٣طبٖؿبسي ٠ايؽ ؿذ ٠ ٢سؿذاد آ٥ٞب ٚ 54شَض

اخشلبف داد ٠ ٢ػشا ٣ٞآٚ 0.44 ٜشش ٚشثؽ اػز .سؿذاد

اػز  ٠ثٛ٤ ٣ي ٝؾٗز  67.2دس كذ ٚؿبدٔ 174426

ٚشاَض ٚز٤جي دس ٤ش َذا٘ اص ١ٞاحي چ٥بس ْب١ٚ ٣ٞسد

ٚشش ٚشثؽ اص ػط١ح سقز َبسثشي ح ًٕٞ ٠ ٕٛدس ايٝ

ٚطبٖؿ ٣ث ٣ؿشح صيش اػز َ ٣دس ٞبحي ٣يٍ ٚ 7شَض ٠

ٞبحي٠ ٣ايؽ ؿذ ٢اػزٛ٤ .چٟي ،ٝسؿذاد ايٚ ٝشاَض دس

دس ٞبحي ٣د ،9 ٠دس ٞبحي ٣ػ ٠ 2 ٣دس ٞبحي ٣چ٥بس 4

ٞبحي ٣يٍ ١ٚ 10سد  ٠دس ٞبحي ٣ػ١ٚ 12 ٣سد  ٠دس

ٚشَض َبسثشي ٚز٤جي ٠ج١د داسد .

ٞبحي ٣چ٥بس ١ٚ 37سد اػزٛ٥ٚ ٣َ ،ششي ٝآ٥ٞب دس ٞبحي٣
يٍ دبيبٚ ٣ٞؼبنشثشي اػز .ثبيذ ْهز َ ٣ػبيش

تحلیل کمّی

َبسثشي ٤بي ديٓشٞ ،ػيش َبسثشي آ١ٚصؽ ؾبٖي نٟي ٠

ثشاي آص ٜ١ٚنشضيبر  ٠سقٗيٕ َٛي اص س٠ؽ٤بي

حشن٣اي ،دسٚبٞي ْ ٠شدؿٓشي  ٠سهشيقي ،اداسي،

آٚبسي ٚ ٠ذٔ٤بي َٛي ؿب ٕٚؿؾ س٠ؽ ٚخشٗم

ٞػبٚي  ٠كٟؿشي َبسثشي٤بيي ٤ؼشٟذ ََ ٣بسَشد

جٛؽ ٠احذ٤ب ٚ ٠ئػؼبر دس ٞبحي ،٣س٠ؽ اػشبٞذاسد

ٞبحي٣اي ٚ ٠قٗ٣اي ٞذاسٞذ  ٠يٍ ٚشَضٞ ،يبص٤بي َٕ

ػبصي داد٤٢بي ٚخشٗم اٖجٟغٚ ،ذٔ ضشيت ٠يظْي،

جٛؿيز ؿ٥ش سا ثشطشل ٚيػبصد ٞ ٠يبصي ٞيؼز َ ٣ث٣

ٚذٔ ١ٚسيغ ،اػُبْٖ١شا٘  ٠سبَؼٚ١ٞ١ي ؾذدي اػشهبد٢

ك١سر ٚقٗ٣اي ٞ ٠بحي٣اي ثشسػي ؿ١د .

ؿذ( ٢جذ .)6 ٔ٠اثشذا جٛؽ ٠احذ٤ب ٚ ٠ئػؼبر
١ٚج١د دس ٤ش ٞبحي ٣َ ٣ؿب ٕٚثش ْ 14شٚ ٢٠يؿذٞذ،

يیظگیَای کمّی ي کیفی کاستشیَای مزَثی

ٚقبػج ٣ؿذ  ٠ثش اػبع سؿذاد ٚئػؼبر دس ٤ش يٍ اص

دس ؿ٥ش يبػ١ج ٞيض ٛ٤بٟٞذ ػبيش ؿ٥ش٤بي ديٓش

١ٞاحي١ٞ ،احي ٚخشٗم سسج٣ثٟذي ؿذٞذ .ثش اػبع ايٝ

َـ١س ،اؾشًبدار ٚز٤جي ٚشسجم ثب آ ،ٜث ٣ايجبد

س٠ؽٞ ،بحي 2 ٣حبئض سسج ٣اٞ ،ٔ٠بحي ٣چ٥بس سسج ٣د٠ ٘٠

نالب٤بيي ثب َبسثشي ٚز٤جي ٟٚجش ؿذ ٢اػز ٠ .ج١د

ٞبحي 3 ٣سسج ٣ػٞ ٠ ٘١بحي ٣يٍ دس سسج ٣ثؿذي يشاس

ٚؼبجذ ،اٚبٚضادٚ ،٢لٗي ٤٣ٞ١ٛٞ... ٠بيي ٤ؼشٟذ َ ٣ث٣

ْشنز .ثشاي َبسثشد ٚذٔ ضشيت ٠يظْيٚ ،ئػؼبر ٠

ؾٗز ٠ج١د اؾشًبدار ٚز٤جي دس ؿ٥ش يبػ١ج ؾيٟيز

٠احذ٤بي سجبسي خذٚبسي ١ٚسد اػشهبد ٢دس س٠ؽ أ٠

َبٖجذي يبنش٣اٞذ  .ثش اػبع ٚطبٖؿبر ٚيذاٞي ،دس ايٝ

دس ؿؾ ْش ٢٠ادقب٘ ؿذٞذ .ايَ ٝبس ث ٣آ ٜج٥ز ث١د

ؿ٥ش ٚؼبجذ ثضسْي ٞػيش ٚؼجذ اٚبٚضاد ٢ؾجذ اهلل دس

َ ٣دس ثؼيبسي اص ٠احذ٤ب سؿذاد ٚئػؼبر َ ٙث١د ٠

اثشذاي جبد ٢آثـبسٚ ،ؼجذ اٚب٘ حؼ ٝؾؼُشي دس

سقٗيٕ سا ٚـُٕ ٚيػبخز .دس ايٚ ٝذٔ ٞبحي 2 ٣دس

سشٚيٟبٔٚ ،ؼجذ كبحت اٖضٚب ٜدس ٚشَض ؿ٥ش ٠

سسج ٣ا ٔ٠يشاس ْشنز ٞ ٠بحي 1 ٣دس سسج ٣دٞ ٠ ٘٠بحي4 ٣

ٚؼجذي دس ٚق١ٛدآثبد ػهٗي ٠ج١د داؿش ٣اػز.

 3 ٠ث ٣سشسيت حبئض سسج٤٣بي ػ ٠ ٘١چ٥بس٘ ؿذٞذ.

اٚبٚضاد ٢ؾجذهلل  ٠اٚبٚضاد ٢ؿب ٢نشج اهلل اص ج٣ٗٛ

دس سسج٣ثٟذي ١ٞاحي ١ٚسد ٚطبٖؿ ٣ثش اػبع ٚذٔ

ُٚب٤ٜبي ٚز٤جي ٤ؼشٟذ َ ٣جض ػط١ح داساي َبسثشي

١ٚسيغ ٞبحي 3 ٣حبئض سسج ٣ا ٔ٠ؿذ ١ٞ ٠احي  4 ٠ 2دس

ٚز٤جي ث ٣ؿٛبس آٚذ٢اٞذ ٛ٤چٟيٚ ،ٝلالي اٚب٘ خٛيٟي

سسج٤٣بي د ٠ ٘٠ػٞ ٠ ٘١بحي ٣يٍ دس سسج ٣ثؿذي يشاس

ٞيض جض ٠ػط١ح داساي َبسثشي ٚز٤جي ؿ٥ش يبػ١ج

ْشنز .ثش اػبع ٚذٔ ٚشكيش٤بي اػشبٞذاسد ؿذ٠ ٢

اػز  .ث ٣ط١سَٗي ،ػط١ح سقز َبسثشي ٚز٤جي دس

سشَيت داد٤٢بي ٚخشٗم اٖجٟغ ٞبحي 3 ٣حبئض سسج٣

جبٚؿ ٣ؿٟبػي َبسثشدي ،ػبٔ ثيؼز  ٠ػ ،٘١ؿٛبس ٢ديبدي ( ،)46ؿٛبس ٢د ، ٘٠سبثؼشب1391 ٜ
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اٞ ٠ ٔ٠بحي ،2 ٣حبئض سسج ٣دٞ ٠ ٘٠بحي 4 ٣دس سسج ٣ػ٘١

ايٚ ٝذٔٞ ،بحي 2 ٣دس سسج ٣اٞ ،ٔ٠بحي ٣يٍ دس سسج ٣د٘٠

ٞ ٠بحي ٣يٍ دس سسج ٣آخش يشاس ْشنز.

ٞ ٠بحي 4 ٣دس سسج ٣ػ ٠ ٘١دس ػطح ثٟذي ٞيض ٞبحي2 ٣

طجى ٞشبي

اػُبْٖ١شا٘ ٞبحي 2 ٣دس سسج ٣ا٠ ٔ٠

ٞبحي 4 ٣دس سسج ٣دٞ ٠ ٘٠بحي ٣يٍ دس سسج ٣ػ ٘١يشاس

دس ػطح يٍ ٞ ٠بحي ٣يٍ دس ػطح دٞ ٠ ٘٠بحي 4 ٣دس
ػطح ػ ٘١يشاس ْشنشٟذ.

ْشنشٟذ ٞ ٠بحي 3 ٣دس سسج ٣ثؿذي اػز .ثش اػبع ٞشبي
خذيل ؿماسٌ -6ستثٍتىذی وُایی دسخات تًػؼٍ دس وًاحی چُاس گاوٍ ؿُش یاػًج تش اػاع مذلَای مًسیغ،
تاکؼًوًمی ،اػکالًگشام ،دادٌَای مختلف الدىغ ي ضشیة يیظگی
خمغ
واحیٍ

ياحذَای
خذماتی

سسج٣
1

اسصؽ
ؾذدي
سسج٣

2

اسصؽ
ؾذدي
سسج٣

 3اسصؽ
ؾذدي
سسج٣
4

اسصؽ
ؾذدي

ضشیة
يیظگی

اػتاوذاسدػاصی
مًسیغ

دادٌَای مختلف

تاکؼًوًمی

اػکالًگشام

الدىغ

ستثٍ
وُایی

2

3

4

4

3

3

2

3

2

1

4

2

2

14

1

1

2

2

2

1

1

4

4

3

3

3

4

21

4

4

1

1

1

4

4

1

1

4

1

4

1

12

3

2

3

3

4

2

3

2

3

2

2

1

3

13

ٚقبػجبر ٓٞبسٞذْبٜ

تلفیك وتایح مذلَا

يبنز .دس ػش ٜ١آخش اسصؽ ؾذدي سسج٤٣ب جٛؽ ٠

ثشاي سٗهيى ٥ٞبيي ٞشبي  ،اثشذا سسج٣ثٟذي ٥ٞبيي دس ٤ش

ثشاػبع ٚيضا ٜاسصؽ ؾذدي ،سسج٥ٞ ٣بيي ١ٞاحي

يٍ اص ؿؾ س٠ؽ يجٗي دس جذ ٔ٠ثبال خالك ٣ؿذ .دس

ٚـخق ؿذ؛ ثذي ٝسشسيت َ ٣ثيـششي ٝؾذد سسج ٣ثبالسش

ٚشحٗ ٣ثؿذي ث٤ ٣ش َذا٘ اسصؽ ؾذدي داد ٢ؿذ؛ ثذيٝ

سا ث ٣خ١د اخشلبف داد.

سشسيت َ ٣ث ٣سسج 1 ٣اسصؽ ؾذدي  ٠ 4سسج ٣اسصؽ
ؾذدي  ٠ 3ث ٣سسج 4 ٣اسصؽ ؾذدي  1اخشلبف
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س١صيؽ اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ثش اػبع ؾذاٖز اجشٛبؾي (١ٚسد ؿ٥ش يبػ١ج)

ثش اػبع اي ٝس٠ؽٞ ،بحي 3 ٣سسج ٣اٞ ٠ ٔ٠بحي4 ٣

اي ٝس٠ؽ ٚـخق ٚيْشدد َ٤ ٣ش ػُٞ١شٓب ٢ث ٣چ٣

سسج ٣دٞ ٠ ٘٠بحي 2 ٣سسج ٣ػ ٘١سا ث ٣خ١د اخشلبف

خذٚبسي ٚيس١اٞذ دػششػي داؿش ٣ثبؿذ سب

ًٞؾ

دادٞذ ٞ ٠بحي ٣يٍ سسج ٣چ٥بس٘ سا حبيض ْشديذ.

ٚشَضيز سا ايهب َٟذ  ٠س٠اثم ٚيب ٜػُٞ١شٓب٤٢ب ٠
١ٞاحي ٚخشٗم ؿ٥ش ثش اػبع اي ٝساثط ٠ ٣اُٚبٞبر

تحلیل مکان مشکضی ؿُش

ػٟجيذٚ ٢يؿ١د  .ثب سقٗيٗي اص ٚيضا ٜثشخ١سداسي

يُي اص ؿبخل٤٣بيي َ ٣ث٠ ٣ػيٗ ٣آٚ ٜشَضيز يٍ

١ٞاحي ٚخشٗم ؿ٥ش يبػ١جٚ ،ـخق ْشديذ َٞ ٣بحي٣

ٟٚطً ٣يب ؿ٥ش سا اٞشخبة ٚيَٟٟذ ،س٠ؽ ؿبخق

 2ثب س١ج ٣ثٚ ٣يضا ٜثشخ١سداسي اص ثيـششي ٝدػششػي

ٚشَضيز ُٚبٞي اػز .دس اي ٝس٠ؽ ٤شيٍ اس ٟٚبطى

ث٣

ٚخشٗم ،ؾ١ٟاٚ ٜشَضيز ١ٞاحي ث٣

١ٚسد ٚطبٖؿ ٣ثب س١ج ٣ثٚ ٣يضا ٜدػششػي ث ٣اُٚبٞبر

ؿ٥شٞذا ٜاسائ ٣خذٚبر ٚيد٤ذ ١ٞ ٠احي  3 ٠ 4 ، 1اص

ٚخشٗم ثشسػي  ٠ث ٣ؾ١ٟاٟٚ ٜطًٚ ٣شَضي ؿ٥شٚـخق

ٖقبظ ٚيضا ٜاي ٝدػششػي دس سسج٤٣بي ثؿذي يشاس

ٚيؿ١د سب ثش١اٞذ ث ٣ؿ٥شٞ٠ذا ٜخذٚبر اسائ ٣د٤ذ  .دس

داسٞذ (جذ. )7 ٔ٠

اُٚبٞبر

خذيل ؿماسٌ  -7تشخًسداسی اص امکاوات وًاحی ؿُش یاػًج تش اػاع ؿاخص مشکضیت مکاوی
مدمًع

يسصؿی

خذماتی
اختماػی

تاػیؼات
تُذاؿتی

ي
تدُیضات

فضای
ػثض

تداسی

اداسی

آمًصؿی

وام
ػکًوتگاٌ

198.75

9

1

1

10

17

158

44

64

1

235.85

8

3

2

7

3

1075

91

3

2

154.31

4

3

0

15

10

150

91

26

3

191.56

8

1

0

29

13

297

56

50

4

2269

29

8

3

61

43

1680

302

143

ٚج١ٛؼ

ٚقبػجبر ٓٞبسٞذْبٜ

لیمت اساضی ؿُشی دس وماط مختلف ؿُش

دس َم  ٠داخٕ َ١چ ٣دس اس٘٤ب (ٞبحي )2 ٣اػز.

٤ذل اص ثيب ٠ ٜثشسػي ايٚ ٝجق ٚ ،يضا ٜسؤثيش دزيشي

ٚش١ػم ؾٚ١ٛي ييٛز صٚيٞ ٝيض اص ٚشش ٚشثؿي يٍ

ييٛز صٚي ٠ ٝاسصؽ انض٠د ٢آ ٜدس ٟٚبطى ٚخشٗم ؿ٥ش

ٚيٗي ٜ١سيبٔ دس ٞبحي 3 ٣سب ٚشش ٚشثؿي ٚ 3/5يٗي ٜ١سيبٔ

يبػ١ج  ٠سؤثيشدزيشي اي ٝدػششػي ث ٣اُٚبٞبر ٠

دس ٞبحي 2 ٣دس ١ٞػب ٜاػز .ثيـششي ٝييٛز صٚي ٝدس

خذٚبر دس ٟٚبطى چ٥بسْب ٣ٞؿ٥ش اػز .اص آٞجبيي َ٣

ٞبحي ٠ 3 ٣ػذغ دس ٞبحي 1 ٣اػز .ثبالسشي ٝييٛز دس

ييٛز صٚي ٝدس ؿ٥ش يبػ١ج اص ٚشش ٚشثؿي ٤ 800ضاس

ٚيذاٚ ٜشَضي ؿ٥ش اػز  ٠ػذغ دس ط ٔ١چ٥بس ٚق١س

سيبٔ سب ٚ 40يٗي ٜ١سيبٔ سهب٠ر ٚيَٟذ ،ثيـششي ٝييٛز

اص آ ٜث ٣اطشال س١ػؿٚ ٣ييبثذ .اي ٝسٞ٠ذ ث ٣طشل

دس ثش خيبثب ٜاطشال ٚيذاٚ ٜشَضي ؿ٥ش َٛ ٠ششي ٝآٜ

ؿشو ثيؾ اص  ٣ٛ٤ث١د ،٢حشي ثخؾ ؿٛبٖي ٞبحي ٣يٍ

جبٚؿ ٣ؿٟبػي َبسثشدي ،ػبٔ ثيؼز  ٠ػ ،٘١ؿٛبس ٢ديبدي ( ،)46ؿٛبس ٢د ، ٘٠سبثؼشب1391 ٜ
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 ٠يؼٛز ؿشيي ٞبحي 4 ٣سا سقز سؤثيش يشاس ٚيد٤ذ.

 ٠ػ ٣سا ٢ثيٛبسػشب ٜث ٣حذ٠د ٚشش ٚشثؿي ٚ 150يٗيٜ١

سجبسي  ٠ثش خيبثب ٜاكٗي ييٛز

سيبٔ ٚيسػذ .اص طشل ديٓش ،يؼٛز٤بي ؿٛبٖي ٞبحي٣

ثيـششي ٞؼجز ثٚ ٣ؼُٞ١ي داسٞذ  ٠دس ٞبحي)1( ٣

2؛ يؿٟي اس٘٤ب  ٠ؿٛبٔ خيبثب ٜچٚ ٕ٥ششي اس٘ ،ييٛز

خيبثب٤ٜبي ثٗ١اس ث١يشاحٛذ ،ؿ٥يذ سجبيي  ٠ث ٣ػٛز

صٚي ٝث ٣ؿذر سٟضٔ ٚيٛٞبيذ.

دس ٞبحيًٞ 3 ٣ب

دس ٞبحي 3 ٣ث ٣ؾٗز يشاس ْشنش ٝدس حبؿي ٠ ٣د٠سي

اث١رس٤ب ييٛز ثبالسشي ٞؼجز ث ٣ػؿذي٤ب  ٠اث ٝػيٟب٤ب

اص ٚشَض ؿ٥ش  ٠يشاس ْشنشَ ٝبسثشي٤بييٛ٤ ،چٜ١

داسٞذ.
ٚش١ػم ؾٚ١ٛي ييٛز صٚي ٝدس ٞبحي 4 ٣ثبٖف ثش 1/3

َبسثشي ٤بي ٞػبٚي  ٠يشاس ْشنش ٝدس حبؿي ٣س٠دخب٠ ٣ٞ

ٚيٗي ٜ١سيبٔ دس ٚشش ٚشثؽ  ٠دس ٞبحي 3 ٣ثبٖف ثش 1/5

٠ج١د ؿيت صٚي ،ٝييٛز صٚي ٝدس ثشخي اص ًٞب دس

ٚيٗي ٜ١سيبٔ اػز  ٠اي ٝدس حبٖي اػز َٞ ٣بحي 2 ٣ث٣

داخٕ َ١چ ٣سب حذ ٤ 800ضاس سيبٔ َب٤ؾ يبنش ٣اػز.

ؾٗز اػشًشاس دس ٚشَض ؿ٥ش  ٠ثيـششيَ ٝبسثشي٤بي

دس ٞبحي 4 ٣ث ٣ؾٗز ٞضديُي ثٚ ٣شَض ؿ٥ش ٠ ٠ج١د

سجبسي دس اي ٝثخؾ اص ييٛز ؾٚ١ٛي ثباليي

َبسثشي٤بي خذٚبسي ٛ٤ ٠چٟي٠ ٝج١د داٞـٓب٤٢بي

ثشخ١سداس ث١د ،٢ييٛز ؾٚ١ٛي صٚي ٝدس آ ٜث300 ٣

ؾٗ ٘١دضؿُي  ٠داٞـُذ ٢نٟي ،ييٛز صٚي ٝانضايؾ

ٚيٗي ٜ١سيبٔ دس ٚشش ٚشثؽ ٚيسػذ .ثٟبثشاي ،ٝثبيذ ًْز

يبنش١ٚ ٠ ٣جت ؿذ ٢اػز ايٞ ٝبحي ٣ػٚ١يٞ ٝبحي ٣اص

َ١ٞ ٣احي ٚخشٗم ثش اػبع ييٛز ث ٣سشسيت ؿبٕٚ

ٞػش ييٛز ثبؿذ؛ ٤ش چٟذ َ ٣دس ٚقذ٠د ٢ؿ٥شٌ

ٞبحي٤ 3،4،1،2 ٣ؼشٟذ .دس ٞبحي ٣َ 2 ٣ييٛز صٚي٤ٝبي

كٟؿشي ثُٗٞ ٠ ١ضديُي ثَ ٣بسخب٤٣ٞبي دشػش٠كذا

آ ٜاص ػبيش ١ٞاحي ثيـشش اػز ،اص ٚقذ٠د ٢نُٗ٣

ييٛز َبسثشي٤ب  ٠صٚي٤ٝبي ٚؼُٞ١ي دبييٚ ٝيآيذ ٠

ػبؾز  ٠س٠ث ٣س٠ي ثيٛبسػشبٚ ٠ ٜشَض ؿ٥ش يٍ ٚقٗ٣

ثبالسشي ٝييٛز دس اطشال داٞـٓب ٢ؾٗ ٘١دضؿُي اػز

ؿٛبٔ اجشٛبؾي يشاس ْشنش ٠ ٣ييٛز آٞ ٜؼجشبً ثبالسش

 ٠ثٚ ٣شش ٚشثؿي ٚ 150يٗي ٜ١سيبٔ ٚي سػذ( .جذ)8ٔ٠

اػز .ثبيذ ْهز ييٛز صٚي ٝدس خيبثب ٜػشداس جٕٟٓ
خذيل ؿماسٌ  -8میاوگیه لیمت صمیه دس اساضی ؿُشی مختلف ي مىاطك ؿُش یاػًج دس میاوٍ ػال  ( 85دٌ َضاس سیال دس
متش مشتغ)
حذالل لیمت
مکان

واحیٍ

لیمت

1

20

ػؿذي٤ب  ٠اث ٝػيٟب٤ب

300

2

8

يؼٛز ثبالي اس٘٤ب

4000

3

8

4

10

صيشسٕ ْٗ ٠ؼشب٤ٜب
ثبالسش اص داٞـٓب ٢ؾٗ٘١
دضؿُي  ٠ج٥بد

150

لمیت

ٚآخز ثشداؿز ٚيذاٞي ٚ ٠قبػجبر ٓٞبسٞذْبٜ

150

حذاکثش لیمت
مکان

میاوگیه
لیمت

ثٗ١اس ٛ٤ز ث ٣ؿ٥يذ سجبيي ٠
اٞش٥بي اث١رس
ٚشَض ؿ٥ش ٠اطشال نُٗ ٣ي
ػبؾز  ٠ػ ٣سا ٢ثيٛبسػشبٜ
اطشال ثٗ١اس اٚب٘ خٛيٟي(س)٢

120

اطشال داٞـٓب ٢ؾٗ ٘١دضؿُي

130

150
2500
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س١صيؽ اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ثش اػبع ؾذاٖز اجشٛبؾي (١ٚسد ؿ٥ش يبػ١ج)

تحلیل وًاحی مختلف اص وظش کاستشیَا

ٞبحي :2 ٣دس ايٞ ٝبحي ٣ػط١ح ٚؿبثش  ٠نالب٤بي

ثب ثشسػي٤بيي َ ٣اص سجضي ٠ ٣سقٗيٕ ١ٞاحي ٚخشٗم

آ١ٚصؿي ،سجبسي  ٠اداسي داساي ٠ضؿيز ٟٚبػجي

دس دػششػي ث ٣اُٚبٞبر َ ٠بسثشي٤بي ٚخشٗم اٞجب٘

٤ؼشٟذٖ٠ ،ي دس َبسثشي٤بي دسٚبٞي  ٠نشٟٓ٤ي ٠

ثشخي اص ١ٞاحي دس ٚيضا ٜثشخ١سداسي اص

نالبي ػجضٚ ،ز٤جي ،ح٠ ٠ ًٕٞ ٠ ٕٛسصؿي دچبس

ؿذ،

اُٚبٞبر ٚخشٗم دس ٠ضؿيز ١ٚج١د دچبس َٛج١د٤بيي

َٛج١د ٤ؼشٟذ.

٤ؼشٟذ ٣َ ،ثشاػبع ثشٞب٣ٚسيضي٤بي اص ديؾ سؿييٝ

ٞبحي :3 ٣دس ايٞ ٝبحيٚ ٣ؿبثش

ؿذ ٢ثبيذ ججشاْ ٜشدٞذ  ٠ثب س١ج ٣ث ٣ديؾثيٟي جٛؿيز

سجبسي اداسي ،دسٚبٞي ٚ ٠ز٤جي اص ٠ضؿيز ٟٚبػجي ثش

دس ػبٔ ٚ 1400يضا ٜػط١ح ١ٚسد ٞيبص َبسثشي٤بي

خ١سداسٞذٖ٠ ،ي دس َبسثشي٤بي نالبي ػجض ،نشٟٓ٤ي،

ٚخشٗم اْش ثش اػبع ثشٞب٣ٚسيضي٤بي ديؾثيٟي ؿذ٢

ح٠ ٠ ًٕٞ ٠ ٕٛسصؿي دچبس َٛج١د ٤ؼشٟذ .

ثبؿذ ،دس اي ٝػبٔ ؿ٥ش ٠ضؿيز ٟٚبػجي سا خ١ا٤ذ

ٞبحي :4 ٣دس ايٞ ٝبحي ٣نالب٤بي آ١ٚصؿي ،نشٟٓ٤ي،

داؿز .

٠سصؿيٚ ،ؿبثش ٚ ٠ز٤جي ٠ضؿيز ٟٚبػجي داسٞذٖ٠ ،ي

ث٤ ٣ش حبٔ ،ثبيذ س١ج ٣داؿز َ ٙ٤ ٣اَ١ٞ ٜ١ٟاحي

دس َبسثشي٤بي نالبي ػجض  ٠دسٚبٞي َٛج١د ػطح

چ٥بسْب ٣ٞدس َبسثشي٤بي ٚخشٗم داساي َٛج١د٤بيي

٠ج١د داسد .

٤ؼشٟذ .

نالب٤بي آ١ٚصؿي،

ػط١ح َبسثشي٤ب َٛ ٠ج١د٤ب دس ػطح ؿ٥ش طجى

ٞبحي : 1 ٣دس ايٞ ٝبحيٚ ٣ؿبثش  ٠نالب٤بي آ١ٚصؿي،

جذ ٔ٠دي١ػز ٚقبػج ٣ؿذ ٢اػز  .ثب س١ج ٣ثَٛ ٣ج١د

سجبسي ،اداسي ،سبػيؼبر ،نالبي ػجض ،نشٟٓ٤ي،

ػط١ح دس ١ٞاحي ٚخشٗم ثش اػبع ٠ج١د اساضي ثبيش

ٚز٤جي ٚ ٠ؼُ ٝاص ٠ضؿيز ٟٚبػجي ثشخ١سداسٞذٖ٠ ،ي

 ،ا١ٖ٠يز٤بي سؿيي ٝؿذٛ٤ ٠ ٢چٟي ،ٝاُٚبٞبر ٚبٖي،

دس َبسثشي٤بي دسٚبٞي  ٠ح٠ ٠ ًٕٞ ٠ ٕٛسصؿي

ٚيس١ا ٜدس ٚق١س٤بي سؿيي ٝؿذ ٢ثشاي خذٚبر

َٛج١د صٚي٠ ٝج١د داسد.

ٚخشٗم ٞؼجز ث ٣سؤٚي ٝصٚي ٠ ٝايجبد خذٚبر ايذا٘
١ٛٞد .

ؿکل ؿماسٌ -2محلٍتىذی ي واحیٍ تىذی ؿُش یاػًج دس ػال 1385

جبٚؿ ٣ؿٟبػي َبسثشدي ،ػبٔ ثيؼز  ٠ػ ،٘١ؿٛبس ٢ديبدي ( ،)46ؿٛبس ٢د ، ٘٠سبثؼشب1391 ٜ

134

خذيل ؿماسٌ -9پیؾ تیىی ػطًح مؼکه ي خذمات مًسد ویاص ؿُش یاػًج متىاػة تا خمؼیت دس ػال 1422
ػملکشد

کاستشی

ٚؼُٞ١ي
٥ٚذ َ١دٌ
دثؼشبٜ
ساٟٛ٤بيي
دثيشػشبٜ
آ١ٚصؿي
ٟ٤شػشبٜ
نٟي  ٠حشن ٣اي
ػبيش آ١ٚصؿي
جٛؽ آ١ٚصؿي
آ١ٚصؽ ؾبٖي
سجبسي
اداسي
اٞشػبٚي
ث٥ذاؿشي
دسٚبٞي
نشٟٓ٤ي
ٚز٤جي
كٟؿشي
٠سصؿي
ْشدؿٓشي
ؿ٥شي
نالبي ػجض
خذٚبر اجشٛبؾي
سبػيؼبر
سج٥يضار
اسسجبطبر ٚ ٠خبثشار
ح ٠ ًٕٞ٠ ٕٛاٞجبس
ٚؿبثش
جٛؽ َبسثشي ٤بي ؿ٥شي
ٚقبػجبر ٓٞبسٞذْبٜ

ػشاوٍ
مىاػة

تؼذادخمؼیت 144222
ػطح مًسد
ػطح مًخًد
ویاص

30.0
0.50
1.00
0.50
0.25
0.25
0.20
0.15
2.85
0.85
1.50
1.10
0.50
0.03
1.16
0.39
0.52
4.00
1.50
0.50
14.00
0.10
0.75
0.75
0.10
5.00
25.00
91

432000
7200
14400
7200
3600
3600
2880
2160
41040
12240
21600
15840
7200
432
16704
5616
7488
57600
21600
7200
201600
1440
10800
10800
1440
72000
360000
1304640

خمغتىذی ي وتیدٍگیشی

4117880
10139
64929
61689
76231
31504
20348
7630
272469
532422
226896
475047
51830
2757
89409
20440
34132
145725
168218
74609
438139
9406
100021
56413
1436
131934
4072412
11021597

کمثًد
ػطح
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0

اص طشيى ٚذٔ٤بي س١ػؿ٣اي ٠ؾذاٖز اجشٛبؾي ك١سر

ثب س١ج ٣ث ٣سجضي ٠ ٣سقٗيٕ٤بيي َ ٣ثش س٠ي ٟٚبطى

ْشنزٞ ،شبيجي ث ٣دػز آٚذ َ ٣اص ج ٣ٗٛآ٥ٞب ٚيس١اٜ

چ٥بسْب ٣ٞؿ٥ش يبػ١ج ثشاػبع ٚيضا ٜدػششػي ث٣

ث١ٚ ٣اسدي اص اي ٝيجيٕ دػز يبنز :ؿ٥ش يبػ١ج دس

خذٚبر  ٠اُٚبٞبر ؿ٥شي ٞ ٠يض سؤثيش اي ٝخذٚبر ٠

ٟٚبطى  1٠2داساي ثيـششي ٠ ٝثبالسشيٚ ٝيضا ٜدػششػي

اُٚبٞبر ثش ييٛز اساضي ؿ٥شي  ٠اسصؽ انض٠د ٢آٜ

ٞ ٠يض ثشخ١سداسي اص اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ؿ٥شي ٞؼجز
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ث١ٞ ٣احي  3٠ 4اػز .دس ٚيب١ٞ ٜاحي چ٥بس ْب١ٚ ٣ٞسد

ييٛز صٚي ٝيُؼب ٜث١د ٢اػزٚ .قبػجبر آٚبسي اص

ٞػش ثيـششي ٝييٛز صٚيٚ ٝشث ١ثٞ ٣بحي٣اي اػز َ٣

طشيى ٛ٤جؼشٓي ٞيض ٞشبي ن١و سا اثجبر ٚي ٛٞبيذ ٠

ثيـششي ٝاُٚبٞبر  ٠خذٚبر سا داسد .ثشاي ٚربٔٞ ،بحي٣

ٚـخق ٚيْشدد َ ٣ثيٚ ٝيبٓٞي ٝييٛز صٚي ٝدس

 ٣َ 2دس ٚشَضيز ؿ٥ش يشاس داؿش ٠ ٣ثيـششيٝ

١ٞاحي ٚ ٠يضا ٜثشخ١سداسي ١ٞاحي اص اُٚبٞبر ٠

٠احذ٤بي خذٚبسي  ٠سجبسي سا دس خ١د جبي داد٢

خذٚبر ٛ٤جؼشٓي ٚرجز سب حذ  95/25دسكذ ٠ج١د

اػز  ٠اص ٖقبظ دػششػي ث ٣ثًيٟٚ ٣بطى َٛششيٝ

داسد .

ٚؼبنز سا داسد ،ثيـششي ٝييٛز صٚي ٝسا ثٚ ٣يضا40 ٜ

ثب س١ج ٣ث ٣سهب٠ر  ٠ص ٜخذٚبر ؿ٥شي ثق

ٚيٗي ٜ١سيبٔ دس ٚشش ٚشثؽ ث ٣خ١د اخشلبف داد ٢اػز.

ؿذٚ ،٢قبػجٛ٤ ٣جؼشٓي اص س٠ي دسجبر س١ػؿ٣

ايٞ ٝبحي 45/5 ٣دسكذ اص ٠احذ٤بي ػٟجؾ ؿذ ٢سا

١ٞاحي ٞيض َ ٣اص طشيى ٚذٔ٤بي َٛي ١ٛ٤ص ٜؿذ٢اٞذ،

دس خ١د جبي داد ٣َ ٢ثيـششي ٝآ٥ٞب سجبسي اػزٖ .زا

ك١سر ْشنز .ثشاي ايٟٚ ٝػ١سٚ ،ج١ٛؼ اسصؽ ؾذدي

اساضي ايٞ ٝبحي ٣اٛ٤يز سجبسي ٚييبثٟذ ْ ٠شاٞشش

دسجبر س١ػؿ ،٣دس جذ )10( ٔ٠ث ٣ؾ١ٟاٚ ٜشكيش ٚؼشًٕ

٤ؼشٟذ .دغ اص ٞبحيٞ ،2 ٣بحي 1 ٣يشاس داسد َ ٣ثبٖف ثش

 ٠ييٛز صٚي ٝث ٣ؾ١ٟاٚ ٜشكيش سبثؽ دس ٞػش ْشنش٠ ٣

 23دسكذ اص ٠احذ٤بي خذٚبسي ،سجبسي ،آ١ٚصؿي ٠

ٚـخق ؿذ َ ٣ثي ٝييٛز صٚي ٠ ٝدسجبر س١ػؿ٣

ٚئػؼبر سا دس خ١د جبي داد ،٢ثب ٚش١ػم ييٛز صٚيٝ

١ٞاحي ٛ٤جؼشٓي ٚرجز ثٚ ٣يضا 94 ٜدسكذ ٠ج١د داسد

ثٚ ٣يضا٤ ٜش ٚشش ٚشثؽ دٚ ٠يٗي ٜ١سيبٔ دس سسج ٣ثؿذي

(جذٞ .) 10ٔ٠شبي ٞـبٚ ٜيد٤ذ َٚ ٣قالر ٚخشٗم

يشاس ٚيْيشدٞ ٠ .بحي 4 ٣ثب  17دسكذ ٞ ٠بحي 3 ٣ثب

ؿ٥ش يبػ١ج َ ٣يُي اص ؿ٥ش٤بيي اػز َ ٣ثش اػبع

 14/5دسكذ دس سسج٤٣بي ثؿذي اص ٞػش ثشخ١سداسي اص

ثشٞب٣ٚسيضي جذيذ سؤػيغ ؿذ ٠ ٢ػبَٟب١ٞ ٜاحي آٜ

اُٚبٞبر  ٠خذٚبر يشاس ٚيْيشٞذ  ٠سسج ٣آ٥ٞب اص ٞػش

ٟٚبػت ٤ؼشٟذٚ .يضا ٜاسصؽ حبكٕ اص اسصؽ انض٠د٢

ييٛز صٚيٛ٤ ٝي ٣ٞ١ْ ٝاػز  .ثذي ٝسشسيت ،دس ػبيش

صٚي ٝدس ١ٞاحي ٚخشٗم ث ٣ؿذر سبثؽ اُٚبٞبر  ٠ثب

١ٚاسد سسج١ٞ ٣ا حي اص ٞػش اُٚبٞبر ثب سسج ٣آ٥ٞب اص ٞػش

ؾذاٖز اجشٛبؾي ٛ٤شا ٢ث١د.

خذيل ؿماسٌ -12محاػثٍ ضشیة َمثؼتگی لیمت صمیه دس تشخًسداسی اص امکاوات ي دسخات تًػؼٍ دس مىاطك چُاس گاوٍ
مًسد مطالؼٍ
Xi Yi 2

XiYi 1

Yi 2

Yi 1

Xi

Yi 2

Yi 1

Xi

90
3500
252
247
4089

750
25750
516
598
27614

36
196
441
361
1034

2500
10609
1849
2116
17074

225
62500
144
169
63038

6
14
21
19
60

50
103
43
46
242

15
250
12
13
290

ٚ : Xiيبٓٞي ٝييٛز صٚي ٝدس ٞبحي ٣ث ٣د٤ ٢ضاس سيبٔ دس ٚشش ٚشثؽ
 : Yiتؼذاد ػشيیغ( خذمات) دس واحیٍ
 : Yi2جٛؽ اسصؽ ؾذدي دسج ٣ي س١ػؿ ٣دس ٞبحي٣

واحیٍ
1
2
3
4
جٛؽ
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پیـىُادَا

-2اؿممبؾ ٣س٠يُممشد حبَٛيممز ٞ ٠همم١ر آ ٜدس ػممط١ح

يطجي ؿذ ٜػبخشبس نالبيي ؿم٥ش ثمش اثمش ػيبػمز٤مبي

ْٞ١بْ ٜ١ثشٞب٣ٚسيضي ؿ٥شي ث ٣جمبي ٓٞمشؽ حُٚ١مز

ٚذيشيشي دساٚشيبص داد ٜث ٣يٍ ٚقيم دس جزة اُٚبٞمبر

دس ٚممذيشيز ؿمم٥شي ٠ؾممذ٘ ٞػممش ْممش٤٢٠ممبي نـممبس دس

 ٠خممذٚبر ٠يممب ؾممذ٘ س١اٞممبيي يممٍ ٚقمميم دس جممزة

سخليق ٟٚبثؽ  ٠اُٚبٞبر ثٟٚ ٣بطى خبف؛

انمضايؾ َيهيمبر ٞمبٚطٗ١ة

 -3س١ج ٣ثَٛ ٣ج١د٤ب ثشاي س١صيمؽ  ٠س١جم ٣ثمٞ ٣يمبص دس

نالبيي ؿذ ٠ ٢خٗى نالمب٤بي ٚقمش ٘٠ؿم٥شي سا ػمجت

سخليق اُٚبٞبر ث ٣ؿ٥شٞ٠ذا ٜؿ٥ش يبػ١ج ثمش اػمبع

ْـش ٣اػز َم ٣ايم ٝنالمبي ٚقمشٚ ،٘٠ه٥م ٘١خ١اٞمبيي

سسج٣ثٟذي ١ٞاحي ؿ٥ش اص ٞػش ٚيضا ٜس١ػؿ ٣يبنشٓي ٞ ٠يمض

نالبي ؿ٥شي سا ث ٣چبٖؾ َـبٞذ ٠ ٢يشائز ٞمبٚطٗ١ثي اص

س١ج ٣ث١ٞ ٣احيي َ ٣دػششػي َٛششي ث ٣اُٚبٞبر اػبػي

نالب سا ػجت ؿمذ ٢اػمز؛ نالمبيي َمٞ ٣م ٣س٥ٟمب ثبؾم

١ٚسد ٞيبص خ١د دس ؿ٥ش داسٞذ؛

ٛٞمميؿمم١د ٚممشد٘ خمم١يؾ سا دس آ ٜثممبص يبثٟممذ  ٠دس آٜ

 -4ايجبد ػبخشبس سـُيالسي قيشٚشٛشَض ثشاي ػبصٚب٤ٜمب

احؼبع آساٚؾ َٟٟذ ،ثُٗ ٣ثب ايجبد دْش جب٤ب ،نالب٤بي

٥ٞ ٠بد٤مممبي ٚقٗمممي دس ثشٞبٚممم ٣سيمممضي سا٤جمممشدي ٠

ٚشؿبسم ٚقشٌ احؼبع اضطشاة  ٠ؾذ٘ اٟٚيز ؿذ٠ ٢

ثشٞب٣ٚسيضي اص دبيي ٝث ٣ثبال؛

ؿخليز ؿ٥شي ػبَٟب ٜسا ث ٣چمبٖؾ َـمبٞذ ٢اػمز ٠

 -5حٛبيز اص ١٤يز ٠نؿبٖيمز ْمش٤٢٠مبي ٚقمش ٘٠دس

اي ٝدس َب٤ؾ ٚـبسَز ٚشد٘ ٟٚطجى ثمب ٟٚمبطى ٚقمش٘٠

ج٥ز َبػش ٝاص سالبد٤ب  ٠سخليق اُٚبٞبر ١ٚسد ٞيمبص

١ٛٞد ديذا َشد ٢اػز  .ث٤ ٣ش حبٔ ،آٞچ ٣سالٛيَٟٟ ٝمذ٢

ايْ ٝش٤٢٠ب؛

١ٚنًيز دس ث٥ج١د ٠ضؿيز يمب حمٕ ٚـمُالر خمذٚبر

 -6س١ج ٣ثيـمشش ثم ٣طمشح٤مبي ؿم٥شي  :ثمب س١جم ٣ثم٣

سػبٞي ؿ٥شي ٚيؿ١دٛ٤ ،بٟٓ٤ي  ٠سالؽ ٛ٤ ٜ١ٓٛ٤م٣

ديؾثيٟي٤بي جٛؿيشي  ٠ثشآ٠سد ٞيبص٤بي ديؾ س٠ي ايمٝ

٥ٞبد٤ب  ٠ثشٞب ٣ٚسيضا١ٚ ٜج١د دس ؿم٥ش اؾم ٙاص دٖ٠شمي ٠

جٛؿيز ث ٣ثشٞب٣ٚسيضي اكٖ١ي ثمشاي سقًمى  ٠ؾٗٛيمبسي

ٚشدٚي اػز؛ ث٣ٞ١ْ ٣اي َ ٣ثب اسائ ٣خمذٚبر يُؼمب ٜدس

ؿذ ٜاي ٝطشح٤ب دشداخش ٣ؿ١د؛

ًٞ ٣ٛ٤ب ؿ٥ش  ٠دس دػششع  ٣ٛ٤ػبَٟب ٜؿ٥ش ثش اػبع

 -7س١صيؽ ٚشٟبػت اُٚبٞبر دس ًٞ ٣ٛ٤ب ؿ٥ش ثش اػمبع

ؾذاٖز اجشٛبؾي ،سضبيز  ٣ٛ٤ؿم٥شٞ٠ذا ٠ ٜػمبَٟب ٜسا

ؾذاٖز اجشٛبؾي؛ ث٣ٞ١ْ ٣اي َ ٣ٛ٤ ٣ؿ٥شٞ٠ذا ٜاحؼبع

ث ٣دٞجبٔ داؿش ٣ثبؿذ.

سضبيز ١ٛٞدٞ ،٢يض ٚؼبنز َٛششي سا ثشاي دػششػي ثم٣

اُٚبٞبر  ٠خذٚبر ،ثبؾم

ثذيٟٚ ٝػ١س ،ديـ٥ٟبد٤بي صيمش ٚهيمذ ٚميٛٞبيمذ سمب

اي ٝاُٚب ٞبر  ٠خذٚبر طي َٟٟذ؛

ؿب٤ذ ؾذاٖز اجشٛمبؾي دس س١صيمؽ خمذٚبر  ٠اُٚبٞمبر

 -8س١ج ٣ثيـشش ثمٞ ٣بحيم 4٠3 ٣ؿم٥شَ ،م ٣دس ٠ضمؿيز

ؿ٥شي دس ٞبحي٤٣بي ٚخشٗم ؿ٥ش يبػ١ج ثبؿي:ٙ

ٞبٚطٗم١ةسمشي دس ثشخم١سداسي اص اُٚبٞمبر  ٠خمذٚبر

-1س١ج ٣ث ٣ؾذ٘ ايذاٚبر ًٚطؿي  ٠سلٛيٛبر يُجمبس٠ ٢

ؿ٥شي ٞؼجز ث ٣دٞ٠بحي٤ 1٠2 ٣ؼشٟذ؛

اسخبر سذاثيش ٚطٗ١ة ٚبٖي  ٠اجشايي دس صٚي ٣ٟاخشلمبف

 -9اخشلبف اُٚبٞمبر  ٠خمذٚبسي َم ٣ثش١اٞمذ ١ٚجمت

ُٚ ٠بٞيبثي َبسثشي٤بي ١ٚسد ٞيبص ٟٚمبطى ٚخشٗمم ؿم٥ش

سؿبدٔ ييٛز اساضي  ٠اسصؽ انض٠د ٢صٚي ٝدس ًٞ ٣ٛ٤مب

يبػ١ج؛

ؿ٥شي ْشدد  ٠سضمبيز ٛ٤م ٣ؿم٥شٞ٠ذا ٜسا ثمٛ٤ ٣مشا٢
داؿش ٣ثبؿذ؛
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-10ا١ٖ٠يز داد ٜث ٣س١ػؿٟٚ ٣بطى َٛشش س١ػؿ ٣يبنشم ٣ثمب

 -8سؤٚي١ٗٚ ،ٝي .) 1379( .ٝجبٚؿ ٣ؿٟبػي يـشثٟذي ٠

س١ج ٣ث ٣خمذٚبر  ٠اُٚبٞمبر ٚم١سد ٞيمبص َٛ ٠ج١د٤مبي

ٞبثشثشي اجشٛبؾي ،سشج ٣ٛؾجذاٖقؼيٞ ٝيٍ ْ٥مشٞ ،ـمش

اػبػي ث٣ٞ١ْ ٣اي َ١ٚ ٣جت سؿبدٔ ٟٚطً٣اي ْشدد .

س١سيب ،چبح د.٘٠

 -9ػمممميذ يطممممت .)1379(.ؾممممذاٖز اجشٛممممبؾي
مىاتغ

دساػال٘(ٚجبحري دسصٚي٤ ٣ٟبي جبٚؿ ،٣حُٚ١ز ،ايشلبد

 -1اػٛيز  ،دي١يذ.اَ٘« .)1381( .يهيز صٞمذْي :سنمب٢

 ٠ػيبػز) ،سشجٚ ٣ٛقٛذ ؾٗي ْشاٚمي  ٠ػميذ ٤مبدي

اٞؼبٞي  ٠ؾذاٖز اجشٛبؾي» ،سشجٛم ٣حؼمي ٝحمبسٛي

خؼش ٠ؿب٤ي  ،اٞشـبسار َٗج ٣ؿمشو ،چمبح ثيؼمز ٠

ٞممظاد  ٠حُٛممز ؿممب٤ي اسدثيٗممي ،اطالؾممبر ػيبػممي

دٟج.ٙ

ايشلممبدي ،ػممبٔ ٤هممذ ،ٙ٤ؽ  ،485- 186ثٛ٥مم٠ ٝ

 -10حُيٛيٚ ،قٛذ  .)1380 (.اٚب٘ ؾٗي (ؼ) ؾمذٔ

اػهٟذ.

 ٠سؿبدٔ ،ي :ٙاٞشـبسار دٖيٕ ٚب.

 -2انش٠ـ ،ؾٛبد .) 1377( .نالب ٞ ٠مبثشاثشي اجشٛمبؾي

 -11حؼممي ٝصاد ٢دٖيممشَ ،ممشي .)1382( .ٙثشٞبٚمم ٣سيممضي

(اساي ٣آٖ١يي ثشاي جذايي ْضيٟي نالبيي  ٠ديبٚمذ٤بي

ٞبحي٣اي  ،س٥شا :ٜاٞشـبسار ػٛز .

آ ،)ٜس٥شا :ٜاٞشـبسار داٞـٓب ٢سشثيز ٚذسع.

 -12سػ ٔ١صاد ،٢ػيذ اػٛبؾيٕ .)1375( .يالب٠ر ٤مب

 -3ايٛممبٞيٚ ،لممطهي« .) 1378( .سممؤٚي ٝاجشٛممبؾي ٠

 ٠حُٚ١ز ؾذاٖز خ١ا٤ي ؾٗي اث ٝاثمي طبٖمت ؾٗيم٣

اٟٚيز ٗٚي» ،نلٟٗب ٣ٚسؤٚي ٝاجشٛبؾي ،ػبٔ ا ،ٔ٠ؽ. 2

اٖؼال٘  ،س٥شا :ٜيبػي.ٝ

 -4اراٞي٥ٚ ،شي« .)1383( .ديذْب٤ ٢بي ٞم ١دس ثشٞبٚم٣

 -13يشثبٞ ٜيبٞ ،بكشٓٞ« .) 1378 ( .ب٤ي ث ٣نًش اص ٟٚػش

سيضي خذٚبر ؿ٥شي سجشيض»ٚ ،ج١ٛؾ ٣خالكًٚ ٣بالر

جش٘ ؿٟبػي»ٞ ،بٚ ٣ٚهيذ ،ؽ 17.

ٛ٤بيؾ ؾٗٛي سخللي ؿ٥ش٤ب ٚ ٠شد٘107. ،

 -14يممشٞ ٢ممظاد ،حؼمم« .)1376( .ٝثشسػممي س١صيممؽ
دسٚبٞي دسؿ٥ش اكمه٥ب،»ٜ

 -5اراٞي٥ٚ ،شي« .)1386( .اسصيبثي اػششاسظيٍ ٚقميم

جكشانيبيي ٚشاَض ث٥ذاؿشي

٠دبيذاسي ٚقيطمي ؿم٥ش اكمه٥ب ٜاص ٟٚػمش يمش،» 21 ٜ

سقًيًبر جكشانيبيي ،ؽٚ 44ـ٥ذ.

ٚج١ٛؾًٚ ٣بالر دٚ٠يٛ٤ ٝبيؾ ٗٚمي جكشانيمب  ٠يمشٜ

َ -15ممال ،ٔ٠دممٕ .)1373( .جكشانيممبي ٞمم ، ١سشجٛمم٣

 ،21اٞشـبسار داٞـٓب ٢آصاد اػالٚي ٠احذ ٞجم آثبد.

ػيش٠ع ػ٥بٚيٚ ،ـ٥ذ.

 -6دممبِ ،ػممذسيٍ .)1383( .ؿمم٥ش٤بي دبيممذاس دس

َٗ -16ش ، ٣اثشا٤ي« .)1384( .ٙؿ٥ش  ٠ؾذاٖز اجشٛمبؾي

َـ١س٤بي دسحبٔ س١ػؿ ،٣سشجٞ ٣ٛبكمش ٚقمش٘ ٞمظاد،

ٚطبٖؿممٚ ٣مم١سدي ْٟجممذ يممبث١ع» ،نلممٟٗب ٣ٚجكشانيممبيي

س٥شاٚ :ٜشَض ٚطبٖؿبر ٠ؿ٥شػبصي ٚ ٠ؿٛبسي .

ػشصٚي ،ٝػبٔ د ،٘٠ؽ 6.

 -7ديممشا ،ٜدش٠يممض« .) 1366 ( .ؿ٥شٞـمميٟي ؿممشبثب٠ ٜ

ٚ -17ـ٥ذي صاد ٢د٤بيبٞيٞ ،بكش .)1374( .سقٗيٗمي اص

ٞب (ٜ١ٓٛ٤يؼٛز ػٚ :٘١ؼُٞ ٝبثٟ٥جمبس)» ،اطالؾمبر

٠يظْي ٤مبي ثشٞبٚم ٣سيمضي ؿم٥شي دسايمشا ،ٜؾٗم٠ ٙ

ػيبػي-ايشلبدي ،ػبٔ د ،٘٠ؽ  ، 16ثٚ ٝٛ٥ب.٢

كٟؿز.
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ٟ٥ٚ -18ذػيٚ ٝـب٠س .)1379( .طمشح جمبٚؽ يبػم١ج

٠ -28اسثمميُٛ٤ ٠ ،ممبسا .)1387( .ٜثشسػممي سطجيًممي

(ْضاسؽ ٚشحٗم ٣د ) ٘٠ػمبصٚبٚ ٜؼمُ ٠ ٝؿ٥شػمبصي

س١صيؽ خذٚبر ؾٚ١ٛي ؿ٥ش اص ٟٚػش ؾذاٖز اجشٛمبؾي

اػشبٓ٥َ ٜيٗ١ي ٠ ٣ث١يشاحٛذ.

١ٚسد صا٤ذا ،ٜجكشانيب ٠س١ػؿ ،٣ؽ 11.

ٚ -19بػممٓشي ،١سيچممبسدٚ .)1372( .بٖيمم ٣ؾٛممٚ١ي دس

٠ -29اػشي١ا ١ْ ،ػشب" . )1377( .س١ػؿ " ٣دس ٓٞمب٤ي

سئمم١سي ٠ؾٛممٕ ،سشجٛممٚ ٣ؼممؿ١د ٚقٛممذي ٠يممذ اٖمم٣

 ١ٞثٚ ٣هب٤ي ٙس١ػؿ ،٣سشج ٣ٛدَشش نشيذ ٢نش٤ي ٠ ٠حيذ

اثشا٤يٛي نش ،س٥شا :ٜاٞشـبسار ػبصٚبٚ ٜذيشيز ٠ثشٞبٚم٣

ثضسْي ،س٥شا :ٜاٞشـبسار ٞـش ٚشَض .

سيضي َـ١س.

٤ -30ممبس٠ي ،دي١يممذ .)1376( .ؾممذاٖز اجشٛممبؾي ٠

ٚ -20شك١كمميٞ ،هيؼمم« . )1383( .٣سقٗيممٕ نالممبيي

ؿ٥ش ،سشج ٣ٛنمش حؼمبٚيبٚ ،ٜقٛمذ سضمب حمبئشي ٠

ؾذاٖز اجشٛبؾي دس ؿ٥ش س٥شاٚ ،»ٜبٟ٤بٚم ٣دظ٤٠ـمي

ث٥ش٠صٟٚمممبدي صاد ،٢س٥مممشا :ٜؿمممشَز دمممشداصؽ ٠

آ١ٚصؽ ؿ٥شداسي ٤ب ،ؽ 60.

ثشٞب٣ٚسيضي ؿ٥شي ٠اثؼش ٣ث ٣ؿ٥شداسي.

 -21ؿمُ١يي ،حؼمي .)1373( .ٝديمذْب٤ ٢مبي ٞمم ١دس

31- Fakoohe ,naser. 2004, urban Anthropologe
),Tehran, Ney publication.p. 208 (In persion
32- Filho ,W.L. (2000), Dealing with
Misconception on the concept of sustainability.
International Journal of Suatainability in higher
Education. Vol 1 no 1
33- WECD. (1987), out commun future, oxford
university press
34- Runciman, W.G. (1966), Reletive
Deprivation and social justice, London.
35- Scout. Allen Jan. (2005), City, Rivers of the
world, Translation, pantea Lotfe Kazemy, thran
publication processing and urban planning,
)P24-28 ( In Persian

جكشانيبي ؿ٥شي ،جٗذ ا ،ٔ٠س٥شا :ٜاٞشـبسار ػٛز.

ٚ -22ؿٛبس صاد ،٢يذسر اْٖ .)1374( .٣مضاسؽ س١ػمؿ٣
اٞؼبٞي،س٥شا : ٜػبصٚب ٜثشٞب٠ ٣ٚث١دج.٣

ٚ -23يؼممشا ،آس دممي .)1352( .ؿممٟبخز س٠ؽ ثشٞبٚمم٣
سيضي ُٚبٞي ثشاي ؾٛشا ٜس٠ػشبيي دس ايمشا ،ٜػمبصٚبٜ
ثشٞب٠ ٣ٚث١دج.26 ،٣

 -24ؿُ١يي ،حؼي .)1377( .ٝجكشانيمبي َمبسثشدي ٠
ُٚشت ٤بي جكشانيبييٚ ،ـ٥ذ :اٞشـبسار اػمشب ٜيمذع
سض١ي ،چبح چ٥بس٘.
 -25كمممشانيٚ ،ػهمممش« .)1375( .س١ػمممؿ ٣دبيمممذاس

ٚ٠ؼمئٖ٠يز ثشٞبٚمم ٣سيممضا ٜؿمم٥شي»ٚ ،ؿٛممبسي ٠ؿمم٥ش
ػبصي ،ؽ 35.
ٞ -26ؼشش٥ٚ ،ٜي« .)1380( .ٝسقٗيٕ ٠ػمٟجؾ دسجم٣
سٛشَض ٠دشاَٟؾ ؿبخق٤بي ث٥ذاؿشي – دسٚبٞي ؿم٥ش

اكممه٥بٚ ،»ٜجٗمم ٣دظ٤٠ـممي داٞـممُذ ٢ادثيممبر ٠ؾٗمم٘١
اٞؼبٞي داٞـٓب ٢اكه٥ب ٜجكشانيب ٠س١ػؿ ،٣ؽ . 9

٠ -27يٗش اع  ،ا٘٠ ،سي ثيشٗمي١ٞ .)1384( .ؿمشبس٤بيي
دس ثممبس ٢س١ػممؿ ٣دبيممذاس ؿمم٥شي ،سشجٛممَ ٣يممب١ٞؽ
راَشحًيًيٚ ،شَض ٚطبٖؿبر  ٠ؿ٥شػبصي ٚ ٠ؿٛبسي.

