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 چکیذُ

ي ٖوَهي زض قْطّب اظ ثٗس اظ اًمالة نٌٗشي هَضز سَػِ لطاض گطفشِ ّبي فًبذيبثبى ثِ ٌَٖاى يىي اظ انلي سطي

ّبي قْطي ثِ ٌَٖاى هحلي وِ ثيكشطيي سٗبهالر اػشوبٖي زض آى ّب ضخ هي زّس ّوَاضُ ثسليل سبطيط  ذيبثبى اؾز.

ضقس  اهب ثسًجبل آلَزگي َّا، بني ثطذَضزاض ثَزُ اؾز.اظ اّويز ذْط زاقشِ وبلجس ٍ فطٌّگ قػُ اي وِ ثط  ٍي

زض قْطّب قىل هىبى افعايف لبثليز ديبزُ هساضي ضٍظ افعٍى اسَهجيل ٍ سطافيه زض قْطّب ؾيبؾز ّبيي ػْز ا

 ثٌبثطايي ؾيط سحَل قْطؾبظي ػْبى ثسًجبل هحسٍز قسى ٖطنِ سٗبهالر قْطي ٍ فٗبليشْبي قْطي ثط گطفز.

همبلِ حبيط ثب ّسف ثطضؾي ٍ  گيطز.زض فًبّبي ٖوَهي هَضز سَػِ لطاض اضظقْبي هحيُي ايي ثبٍض اؾز وِ 

زض چٌس زِّ قٌبذز ثيكشط ذيبثبى ّبي ديبزُ هساض زض قْطّب ٍ ًمف ٍ ػبيگبُ ايي ذيبثبى ّب زض قْطّبي وكَض 

ذيبثبى ليبى اؾز.  اًي اًؼبم گطفشٍِ ثب هُبلٗبر هيسسحليلي -ثب ضٍـ سَنيفيّوچٌيي  اذيط هكرم هي ًوبيس.

شمبثل ايي ذيبثبى ًمف هاظ اثشساي قىل گيطي سب وٌَى ثطضؾي ٍ  ى ًوًَِ اي اظ ايي گًَِ ذيبثبًْبثَقْط ضا ثِ ٌَٖا

ضا ػْز ثْجَز ًمف آى  ييقْط ثِ ٌَٖاى سٌْب ذيبثبى ديبزُ اضظيبثي ٍ قبذم ّب وبلجس ٍ ثبفز هطوع سؼبضيضا زض 

 .ًوبيس ديكٌْبز هي

 ذيبثبى ليبى قْط، يوبلجسثبفز  ،ديبزُ ضٍ فًب، بًْبي ديبزُ هساض،ذيبث کلوات کلیذی:
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  هقذهِ-1

وْي ضا  يزض آى قْطّب ل،وِيزازى ثِ اسَهج ساىيه يزاًؿز ثطا يسَاى ثًٗب سالق يضا ه ؿشنيلطى ث يقْطّب ديسبض

 تيسؼطثِ ضا زض سرط ييا طاىيزض ا ٌس.ؾبذش ليثِ اسَهج يضا ثط اؾبؼ زؾشطؾ ييًَ يٍ ضٍ وطزًس ٍ قْطّب طيظ

ٍ زض  قْطّب يويدْي زض ثبفز لس يّب بثبىيذ ؼبزيوَچِ ّب ٍ ا ىيزض سٗط قْطّب، يٍ زضٍاظُ ّب َاضّبيز

 ساضيدب  يوِ ًفَش يىطزيضٍ؛ سيسَاى ز يه يقْط ييًَ يزض هحلِ ّب طيالؿ ٕيؾط ياحساص ثعضگطاُ ّب ٍ ػبزُ ّب

 (9،ل 0931) هٗيٌي،زض ّكشبز ؾبل گصقشِ زاقشِ اؾز.

 ًب اهٌي ضاُ زقَاضي زض ضفز ٍ آهس، زض ًشيؼِ اٍع هكىالر قْطي هبًٌس آلَزگي هحيٍ، اهب زض زٍ ؾِ زِّ اذيط،

گؿشطزُ  ٍاوٌف. افَل اضظـ ّبي ثهطي ٍ... افز ويفيز فًبّبي قْطي، اًحُبٌ هطاوع سبضيري قْط ّب، ّب،

 ػْبى ثَػَز آهسُ اؾز.ٖليِ ؾلُِ حطوز هَسَضي ٍ وبّف سحطوبر ديبزُ زض 

ثطاي يبفشي ضاّىبضّبي هٌبؾت ثطاي َطح قْط هُلَة قْطًٍساى ٍ ثِ ٌَٖاى ٍاوٌف ٍ چبضُ اظ ايي ضٍ زض سالـ 

سبهيي حطوز ديبزُ زض قْط ٍ ايؼبز فًبّبي قْطي ثطاي حًَض  ػَيي زض ثطاثط اٍيبٔ ًبثؿبهبى قْطّبي هسضى،

گبُ سٍ زي ّب ٓطيِ دطزاظاى قْطؾبظي ػْبى ٍالٕ قس ٍ گطايفََالًي سط هطزم زض هحيٍ قْطي اظ ًَ هس ًٓط ً

 (2ص  ،0933ػْبى هُطح قسُ اؾز.)يعزچي،ػسيسي زض ٖطنِ ي قْطؾبظي ّبي 

 

 تعاریف ٍ هفاّین-0-2

 (0931 ي)ٍظاضر هؿىي ٍ قْطؾبظ يقْط يضاّْب يًبهِ َطاح ييآئ 01ثط اؾبؼ ػلس 

 ّبؾز بزُيٖجَض هؼبظ د ل: هحبزُيد طيهؿ. 

 ؾزا هؼعا اظ آى يٍل ؾَاضُ ضٍ يهَاظ يّب بزُيد طي: هؿضٍ بزُيد. 

  ُاؾز هيسطاف طيثب اهشساز هؿشمل ٍ هؼعا اظ هؿ يّب بزُيد ط: هؿي)هٗجط(ديبزُ ضا. 

 ضا  يؾَاض يّب لياسَهج ٍضٍز ٍ،يزازى ثِ هح ياؾز وِ ثِ هٌَٓض ثطسط : ذيبثبًيبزُيهرهَل د بثبىيذ

 .كَزيه نيثِ آى سٌٓ يهَسَض ِيًمل ليٍؾب طيوٌٌس ٍ ٍضٍز ؾب يثِ آى هؤٌَ ه

 ثبقس. يه بزُيد يطّبياؾز وِ هحل ٖجَض ٍ سمبَٕ هؿ يٗيٍؾ ِ: هحََساًگبُيه 

 

 راُ ادُیپ-2-2

زض گصقشِ  ييػبثؼب غيهشساٍل ٍ ضا َُيق ل،يٍ َْْض وبلؿىِ ٍ اسَهج يثكىل وًٌَ بثبىيذ يطياظ قىل گ لجل

 بزُيد يگصضّب ؼبزيا .ضؾس يّب ه اًؿبى سيٍ سَل فيسايثِ د يضٍ بزُيلسهز د .قس ياًؼبم ه بزُينَضر دِ اغلت ث

وِ هرهَل  بثبىيهمبثل ذ زض طيضاُ زض چٌس زِّ اذ بزُيانُالح د ثَز. يٌيالسام زض قىل قْطًك يياظ اٍل

 ل،يهحسٍزُ ثسٍى اسَهج )هبل(،بزُيهحسٍزُ د طيًٓ يٍاغگبى هرشلف هشسٍال گكشِ اؾز. كشطيحطوز ؾَاضُ اؾز ث

ثَُض  قًَس. يوبض ثطزُ هِ هرشلف ث يزض وكَضّب هيٍ دٌِْ ثسٍى سطاف بزُيد بزُ،گطزقگبُيدٌِْ)ظٍى(د ،ضاُ بزُيد

سٌْب ثِ  يهَسَض ِيًمل ليٍ ٍؾب طزيگ يلطاض ه بزگبىيد بضيزض اذش اًحهبضاًوِ  يهٗبثط بي يثِ ًَاح ضاُ ّب، بزُيد يول

سَاًس  يضاُ ه بزُيهحسٍزُ د قًَس. ياَالق ه حك ٍضٍز ثِ آى ضا زاضًس، ييطٍض يزّ ؽيٍ ؾطٍ يهٌَٓض زؾشطؾ
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 ّب وبهالً ضاُ بزُيد قسُ اؾز. يٖالهز گصاض بزُيهٗجط ثبقس وِ ثب سبثلَ هرهَل ٖبثط د ييسب چٌس هيقبهل 

 هي يفًب بي دبضن ساى،يه ثبظاضچِ، ثبظاض، وَچِ، ثِ نَضرسَاًٌس  يهٗبثط ه ييا ثبقٌس. يضٍ ّب ه بزُياظ د عيهشوب

 عيزض سجط زيسطث ٍ ؾذْؿبالض زض سْطاى، يهطٍ ضاُ ػٌز هكْس، بزُيسَاى زض د يضاّْب ضا ه بزُيًوًَِ د هؼشوٕ ثبقٌس.

 (20،ل 0931) هٗيٌي،بثبى ّب لطاض زاضًس.يضٍّب سٌْب زض هؼبٍضر ذ بزُيد وِ يزض حبل هكبّسُ وطز. ٍ ...

ثِ ٍؾيلِ حصف سطافيه هي ثبقس وِ اظ زيگط ًمف ّبي هْوي وِ ديبزُ ضاّْب ايفب هي وٌٌس احيبي ثبفز سبضيري 

ّوچٌيي  قَز. حشي َجمبر اػشوبٖي ؾبثك ضا ًيع ثِ آى هحلِ ّب ثبظ هي گطزاًس ٍ َّيز اػشوبٖي هحل احيب هي

ضقس هي وٌس ثِ ََضيىِ ظهبى  ثب ديبزُ ضاُ ؾبظي زض ذيبثبى ّبي قْطي ٖبزر قْطًٍسي هطزم سغييط وطزُ،

ايي ثِ ًَثِ ذَز ثِ ثْجَز ٍ اضسمب فطٌّگ ٍ ٖبزر قْطًكيٌي اظ ػولِ ثيكشطي ضا زض فًبّبي قْطي گصضاًسُ ٍ 

 (0939،092احؿبؼ هؿئَليز زض ثطاثط ػبهِٗ ووه هي وٌس.)دبوعاز،

 

 در جْاى  پیادُ راُ تاریخچِ-3-2

زٍم  يدؽ اظ ػٌگ ػْبً اضٍدب ثَػَز آهسُ، يزض قْطّب 0391ثبض زض اٍاذط زِّ  ييًرؿش يثطا بزُيد يّب بثبىيذ

ٍ  بزُيهٗبثط د يػساؾبظ ي كِيقْطّب اًس يريهطاوع سبض يػٌگ ٍ ًَؾبظ يّب يذطاث يثبظؾبظ بىيػط ٍ زض

 ييًرؿش ثَز. سُيضؾ يا ٌسُاظ حس ؾَاضُ ثَز وِ ثِ حس ّكساض زّ فيآى اظزحبم ث ليزل ؾَاضُ قىل گطفز.

 .ٍػَز آهسِ ث لن)ؾَئس(ٍ اؾشىْ ضٍسطزام )ّلٌس( يزض قْطّب هيسطاف يهٌُمِ ث ؼبزيزض ا يكيآظهب يسؼطثِ ّب

 يياضٍدب يهطاوع قْطّب سيسْس ليزلِ قْطّب ث يريٍ سبض يهطوع ياظ ًَاح يقره يذَزضٍّب  11اٍاذط زِّ  زض

 جبًيسمط 0331وِ سب ؾبل  يثِ ََض ضاًسُ قسًس. طٍىيثِ ث ياضظقوٌس قْط يثبفز ّب تيٍ سرط هيسطاف لِيثِ ٍؾ

ذَز هحسٍز وطز  يٍ هطوع يريسبض ِياظ ًبح يضا ثِ ثرف ثعضگ لياضٍدب ٍضٍز اسَهج يريهْن ٍ سبض يّوِ قْطّب

 (239،ل ّوبى هٌجٕ).زض آى ّب ثَػَز آٍضزًس يسؼبض يريسبض يضاُ ّب بزُيٍ د

ػيي ػيىَثع ٍ ٍيليبم ٍايز ٍ ثؿيبضي زيگط، اظ  ًَيؿٌسگبى قْطي ًٓيط لَئيؽ هبهفَضز، ،0391زض آغبظ زِّ 

ًوًَِ  سؼبضر اضٍدبيي زض ظهيٌِ ديبزُ ضاُ ّب، طّبي هولَ اظ سطافيه ثَزًس.َطفساضاى  احيبي ذيبثبى ديبزُ ثِ قْ

حفّ ٍ ثبظ ظًسُ ؾبظي هطاوع سبضيري  ّبيي ثطاي قىل گيطي ضٍيىطز ػسيسي ثِ ًَؾبظي فطاّن آٍضز وِ ثطاي

  قْط هٌبؾت ثَزًس.

-0331) زُ ؾبل يٍ َ بفزيلَر  يثبظگكز ثِ هطاوع قْط فيگطا 0391زِّ  ليزض اٍا يقوبل يىبياهط زض

قىل  ىبيضاُ ّب زض اهط بزُيد سُيا د،يسبض يياظ ا فيد ثَػَز آهسًس. ىبياهط يزض قْطّب بزُيد بثبىيذ 011 (0391

ثبال ثِ حَهِ ّب دٌبُ  يّب ٌِيعٍ ّ هيسطاف ،يفطاض اظ آلَزگ يزٍم هطزم ثطا يچطا وِ دؽ اظ ػٌگ ػْبً ًگطفز،

ثب سَػِ  ياظ َطاحبى قْط يؾذؽ ٖسُ ا قًَس. ياهي سط ٍ آلَزُ سط ه ًب سط، يثطزًس ٍ هطاوع قْطّب زض ضٍظ ذبل

 (ّوبى هٌجٕ). زازًس طييقْط سغ يثبلمَُ  يّب ليذَز ضا ًؿجز ثِ دشبًؿ سگبُيز يياضٍدب يثِ هطاوع قْطّب

ًَاحي ثب هحسٍزيز اسَهجيل ثب اؾشمجبل هطزم هَاػِ قس ٍ سوبهي ًَاحي هطوعي قْطي ثب  0391زض اٍاؾٍ زِّ 

زض ثطضؾي ؾيط سىبهل ديبزُ ضاُ  لَيز ديبزُ ٍ ٍؾبيل حول ٍ ًمل  ٖوَهي هؼسزاً َطاحي قسًس ٍ زض ٖيي حبل،اٍ
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زض ػْبى هي سَاى ثِ هطٍض ظهبى سغييط ضٍيىطزي ضا اظ اّساف الشهبزي ٍ وبلجسي نطف ثِ ًگطـ ّبي ضفبّي ٍ 

 اػشوبٖي هكبّسُ ًوَز.

 

 پیادُ راُ ّا در ایزاى -4-2

ثِ ٍيػُ سطزز ديبزُ زض قجىِ هٗبثط قْطي اظ زيط ثبظ زض فطٌّگ قْطؾبظي ايطاى ٍػَز زاقشِ ٍ  ّبي ايؼبز هىبى

ثبظاضّب ٍ ثبظاضچِ  هي قسُ اؾز.احساص  ّبي گًَبگَى اظ لجيل ثبظاضّب ٍ ثبظاضچِ،گصضّب ٍ هيبزيي  ٍ ... نَضر

ز وِ اظ زٍ ؾَ زاضاي زوبى ثَزُ زض حميمز وَچِ ؾطدَقيسُ اي اؾ "هحل ذطيس ٍ فطٍـ وبال ٍ ذَضان"ّب وِ

ثبظاضّب اغلت زاضاي ضقس  ّبيي ثَزُ ٍ ذَز ثٌَٗاى يه قجىِ ضاُ اضسجبَي ثطاي ديبزُ ّب زض قْط ٖول هي وطزًس.

ذَز اظ َطيك اقغبل فًبّبي اَطاف ٍ سجسيل آًْب ثِ ثِ سؼْيع  ذُي ثَزُ ٍ يوي َي هؿيطّبي ذُي،

زض قْطّبي هرشلف ثطحؿت ديطٍي اظ قطايٍ الليوي زض آى زٍضاى  ثبظاضّب وبضثطيْبي هَضز ًيبظ هي دطزاذشِ اًس.

 ،زاز ٍ ؾشس ٍ ػغطافيبيي ؾبذشِ هي قًَس ٍ ثِ ًحَ هُلَثي آهس ٍ ضفز ػوٗيز ضا اگط ثِ هٌَٓضّبيي چَى:

 فطاّن هي وطزًس. ذطيس ٍ فطٍـ ٍ حشي سوبقب ٍ سفطيح اًؼبم هي گطفز،

هحيٍ  ديبزُ، ثِ نَضرؾَ  ثطاي سطزز قْطًٍساى  ُمِ سب اظ يهثبظاضّب ثب هٗوبضي هشبطط اظ اللين ذبل ّط هٌ

جِ ز ضا ثطاي وؿهحل زلذصيطي ضا ثطاي ذطيساضاى ٍ هىبًي ضاح هٌبؾجي ضا فطاّن هي آٍضًس ٍ اظ ؾَي زيگط،

 ؾٗي زض ػصة سطافيه ديبزُ سب حساوظط هوىي هي وطزًس.دسيساض هي ًوَزًس ٍ ثسيي َطيك 

اهىبى ٖجَض چبضدبيبى ثِ ّوطاُ زضقىِ يب زز ديبزُ ّب ثَزُ ٍ زض هَالٕ ذبل سط اٍلَيز ٖوسُ حطوززض ثبظاضّب 

 گبضي ّب ثِ هٌَٓض ػبثؼبيي وبالّب ٍ سرليِ ٍ ثبضگيطي اػٌبؼ اظ زاذل ثبظاض هيؿط هي قس ٍ حشي زض ثطذي

چگًَگي  ثٌبثطايي ثب ثطضؾي ديكيٌِ هوٌَٖيز سطزز اؾت ٍػَز زاقشِ اؾز.ثبظاضّب اظ ػولِ چْبضثب٘ انفْبى 

ثطي ّبي گًَبگَى زض ثبظاضّبي ؾٌشي هي سَاى ثبظاضّب ضا اظ اٍليي گصضّبي ٍيػُ ديبزُ زاًؿز وِ ضقىل گيطي وب

 (9،ل 0930)هبفي ٍ هجَْر،اظ زيط ثبظ زض ايطاى لسين قٌبذشِ ٍ اػطا قسُ ثَزًس.

 

  در شْز ْاراّ ادُیپ یکالبذ-ییًقش فضا-5-2

 يًمف ّب ييثِ ثطػؿشِ سط ليزض ش يقْط يهحَضّب طيضاُ ّب ًؿجز ثِ ؾب بزُيد يْبيػگيٍ ٍ زيسَػِ ثِ ذبن ثب

 :قَز يضاُ اقبضُ ه بزُيد

 يثْجَز الشهبز قْط-9گصضاى اٍلبر فطاغز -9 يقْط هيثْجَز سطاف-2 يريسبض يحفّ ثبفز ّب-0 

 ييا يثطا ييطحصف َٖاهل ذُط آف يثطا يٗيالساهبر ٍؾ يريسبض يوطزى ثٌبّب ٍ ثبفز ّب سايد زياّو يضاؾشب زض

اظ  ليسطزز اسَهج زيسَاى ثِ هوٌَٖ يه عيزٍم  ً يٍ زض ظهبى دْلَ طاىيزض ػْبى نَضر گطفز.زض ا يريآطبض سبض

ضاُ  بزُياؾز وِ ثب احساص د ييلبثل سَػِ ا ِانفْبى ثَز اقبضُ وطز. ًىش يهبًٌس دل ذَاػَ يريسبض يدل ّب يضٍ

هطزم زض اَطاف آى ّب  كشطيحفّ وطزُ ثلىِ ثبٖض سطزز ّطچِ ث ليسَهجًِ سٌْب آًْب ضا گعًس ا يريزض اَطاف آطبض سبض

 يوبضثط يبيثبظگطزاًسى ضًٍك ٍ اح ،ياػشوبٖ يآى ّب زض ثُي ظًسگ يطيآطبض، لطاضگ ييآى ّب ثب ا ييٍ سَػِ ٍ آقٌب

 (78ص  ،0939قَز.)قطوز ظاز ثَم، يهٌُمِ ه يثبال ضفشي ؾُح الشهبز ٍآى ّب 
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 يضاُ ّب حش بزُيثبقس.زض د يه يقْط هيضاُ ّب زض ؾُح قْط ون وطزى ثبض سطاف بزُيد يًمف ّب يياظ هْن سط يىي

 .زاقشِ ثبقس ييزض سطزز ٖبثط يبزيسَاًس ؾْن ظ يوَسبُ ّن ثبقس ه ياگط هؿبفش

 طًس،وِيضاُ هس ًٓط لطاض گ بزُيالظم زض د الريسؿْ سيثب يقْط يىيقسى ثبض سطاف نيزض ؾْ بزُيد زيثْجَز ٍيٗ يثطا

 يطّبيهؿ ؼبزيزض ؾُح قْط،ا بزُيد بظيهَضز ً هيقَز:ًهت سبثلَ ٍ ٖالئن سطاف ياقبضُ ه يثِ ثطذ ٌؼبيازض 

هَػَز زض ؾُح  يضٍ ّب بزُيزٍچطذِ ٍ د يطّبيهؿ يؾبظ وييزٍچطذِ زض ؾُح هٗبثط قْط،انالح ٍ ا

 (21ص  ،0930ت،يضٍّب)وٌف الذط، لط بزُيد ىيسٗط كياظ َط بزُيٖبثط د يطّبيهؿ ؼبزيقْط،ا

ؾْن ضا زض ثطآٍضزُ  ييكشطيسَاًٌس ث يضاُ ّب ه بزُياظ اقىبل گصضاى اٍلبر فطغز اؾز وِ د يىيزض قْط  گطزـ

 ييؾجع وِ اظ هْن سط يفًبّب عيٍ ً يسؼبض يضاُ ّب ثِ ٖلز زاضا ثَزى فًبّب بزُيزاقشِ ثبقٌس.د بظيً ييوطزى ا

قْطًٍساى ثِ هٌَٓض گصضاى اٍلبر فطاغز زض  ةػص يضا ثطا يهٌبؾج يسَاًٌس فًب يثبقٌس،ه يٌٖبنط ؾبظًسُ آى ه

 .وٌس ؼبزيََل ضٍظ ا

هُلت اؾز  ييّو عيؾبظز ً يه عيهبًٌس دبضن هشوب يزضٍى قْط يفطاغش يفًبّب گطيضاُ اظ ز بزُيوِ د يانل ًىشِ

ٍضزى وٌس.ثب ثَػَز آ يزّ ؽيقَز ٍ زض اهَض هرشلف ثِ آًبى ؾطٍ ييضٍظهطُ قْطًٍساى اػ يسَاًس ثب ظًسگ يوِ ه

اظ ضفز ٍ  يوطزُ ام ثلىِ احؿبؼ آضاهف ًبق ييقْطًٍساى ضا سبه بظيهَضز ً يفطاغش يًِ سٌْب فًبّب ييفًب ييچٌ

آى  ؼِيقَز وِ ًش يه طُيٍ غ يٖبهل ػصة هربَجبى اظ اًَأ هرشلف ضّگصض،هكشط ييفًبّب،هْن سط ييآهس زض ا

 ؼبزيّسف ا ييثبقس وِ ذَز هْوشط يضاُ ه زُبيسٗبهالر هطزم زض د فيٍ افعا يظًسگ كشطيقسى ّط چِ ث يػبض

 (25،ص 0939،يضاُ اؾز.)قبُ ٖل بزُيد

 يه ؼبزيا يسؼبض يضاُ ّب زض فًبّب بزُيد ييا كشطيث ٌىِيٍ ا يقْط يضاُ ّب بزُيثِ حًَض هطزم زض د ًٓط

هطزم ثِ  شطكيزاقشِ ثبقٌس ٍ هَػت ػصة ث يا ػُيٍ طيهٌُمِ سبط هي يالشهبز ٍيسَاًٌس زض ثْجَز قطا يقًَس،ه

ضاُ  بزُيد بيسْطاى احساص قسُ  لسٍلِچْبضضاُ هرجطا يىيوِ زض ًعز يضاّ بزُيفًبّب قًَس، هبًٌس د ٌگًَِيا

ٍ  يفيضاّْب ٍ ثبال ثطزى ؾُح و بزُيحًَض زض د يػصة هطزم ثطا ياظ ضاّىبضّب يىي ييثٌبثطا.ؾذْؿبالض سْطاى

 ثبقس. يه يسؼبض يآًْب زض فًبّب ؼبزيا

 هَردی:پیادُ راُ لیاى بزرسی ًوًَِ-3

 هَقعیت پیادُ راُ لیاى-1-3

غطثي قْط ؾبذشِ قس. ايي -قطلي  ضاؾشبيزض  وِ م سطيي ذيبثبى ّبي قْط ثَقْط اؾزذيبثبى ليبى اظ قبذ

، اظ ػٌَة ثِ هطاوع ذطيس (اظ چْبض هحلِ ثبفز لسين ثَقْط )ذيبثبى اظ قوبل ثِ هحلِ ّبي وَسي ٍ زّسقشي

انلي  ػسيسالشبؾيؽ، اظ غطة ثِ حبقيِ ؾبحل ذليغ فبضؼ ٍ اظ قطق هحسٍز ثِ هيساى اًمالة اظ لسيوي سطيي ٍ

ٍ ذيبثبى ايي هحَض هحسٍز ثِ زهشط اؾز.  293هشط ٍ ََل آى  3ّبي قْطي هي ثبقس. ٖطو ذيبثبى سطيي گطُ 

هشط اؾز ٍ زض هحل اسهبل هحَض ثِ  02 زض غطة ثِ ٖطو ط ٍ ذيبثبى ؾيطافهش 01اًمالة زض قطق ثِ ٖطو 

 زٍ ذيبثبى شوط قسُ، زٍ گطُ ي هيساى اًمالة ٍ هيساى هٗلن ايؼبز قسُ اًس.
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 تاریخ پیادُ راُ لیاى-2-3

زض ضاثُِ ثب گؿشطـ قْط هساضوي لبثل اؾشٌبز هبًٌس ًمكِ ٍ ٖىؽ َّايي  0911اظ سحَالر ايي هحسٍزُ سب ؾبل 

قوؿي سْيِ قسُ، ًكبى  0239قس. سَػِ زض ػعئيبر ًمكِ اي وِ سَؾٍ اًگليؿي ّب زض ؾبل زض زؾشطؼ ًوي ثب

هي زّس وِ ثط ذالف سهَض اٍليِ سبضيد ديسايف ذيبثبى ليبى ٍ قجىِ قُطًؼي زض ػٌَة آى هطثٌَ ثِ زٍضاى 

وطزُ اًس  لبػبضي هي ثبقس ٍ ّن ظهبى ثب ضًٍس سرطيت حهبض، ثرف ّبي ػسيس قْطي ًيع قطٍٔ ثِ قىل گطفشي

ٍ ٖالٍُ ثط ذيبثبى ليبى زٍ هؿيط ػسيس وِ اهطٍظُ ثِ ًبم ذيبثبى ًبزض ٍ ًَاة زض شّي ؾبوٌبى ًمف ثؿشِ اؾز 

اهَى آى ثِ ٍػَز آهسُ اؾز.)قطوز ضاًَّس ي ٍ ديطػْز اضسجبٌ هطوع قْط ثب هحلِ ػسيس االحساص ػجط

 (291،0930قْط،

زض ثبفز قْط ثَقْط َْْض هي وٌس ٍ حهبض ٍ زضٍاظُ ّبي زض زٍضُ ضيب قبُ دْلَي ًرؿشيي هساذالر وبلجسي 

لسيوي قْط سوبهبً ٍيطاى هي قًَس ٍ ثِ ػبي آى ذيبثبى ليبى فٗلي احساص هي گطزز. ثسيْي اؾز ثب وبّف ضًٍك 

ثبظاض اغلت وبضوطزّبيي وِ لجالً زض ثبظاض لسين هشوطوع ثَز ثِ حبقيِ ذيبثبى ّبي ػسيس هٌشمل ٍ زض ًشيؼِ اظ اضظـ 

 )ّوبى هٌجٕ(اٖشجبض ثبظاض لسين ثِ قسر وبؾشِ هي گطزز. ٍ 

 
 )هٌجٕ:ؾبيز ثَقْط ًيَظ(0912ذيبثبى ليبى، ؾبل -0سهَيط قوبضُ 

 

 پیادُ راُ لیاى تحلیلی  بز قابلیت ّای-3-3

ذيبثبى ليبى ثَقْط ثِ ٍاؾُِ اؾشمطاض هٌبؾت زض قْط ٍ لطاضگيطي زض هيبى زٍ لُت سبضيري)ثبفز سبضيري( ٍ 

حسٍزُ لطاض ٍ هَضز اؾشمجبل قْطًٍساى ٍ وؿجِ ه ثِ ٌَٖاى هحَضي فٗبل ٖول هي وٌس شبؾيؽ سَاًؿشِ اؾزػسيسال

ثب ثطضؾي ًٓبم وبضثطي اضايي زض قْط ثَقْط ثِ ايي ًشيؼِ هي ضؾين وِ ثبظاض قْط ثَقْط ثب هطوعيز هيساى  گيطز.

ظُ هحلي ٍالٕ قسُ اؾز،اظ دشبًؿيل قْطوِ زض هيبى حَ CBD ،اًمالة ثِ ٌَٖاى هْوشطيي هطوع سؼبضي ثَقْط

 ّبي هْن هحسٍزُ اؾز.
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غبلجب اظ ٍاحسّبي سؼبضي دَقبن، لَاظم الىشطيىي، ثبًه ٍ هَاز غصايي سكىيل قسُ اؾز  ،ليبى ثِ لحبِ وبضثطي

وِ هي سَاًس ثِ ذَثي سوبهي گطٍُ ّبي ؾٌي ٍ اػشوبٖي ٍ ذبًَازگي ضا ثِ ذَز ػصة وٌس ٍ زض افعايف 

ثب سَػِ ثِ ايي وِ هطاوع ذطيس ػسيسالشبؾيؽ زض ثرف ػٌَثي اظ َطفي،  بر اػشوبٖي هَطط ثبقس.ؾطظًسگي ٍ حي

ػَاى ػبهِٗ زض آى ًبحيِ هكبّسُ هي قَز. سطاون حًَض افطاز ٍ  ذٍ هطظي ليبى لطاض گطفشِ اًس حًَض لكط ًؿجشبً

ٌَثي ذيبثبى اًمالة، ذيبثبى فٗبليز ّبي ذطيس، دطؾِ ظًي ٍ گكز ٍ گصاض قْطًٍساى زض هيساى اًمالة، ثرف ػ

)سهَيط ٍ ديبزُ ضاُ ليبى، ذيبثبى قْسا ٍ ثرف ّبي قوبلي ذيبثبى ّبي حبفّ ٍ ًَاة نفَي ثِ چكن هي ذَضز.

 (2قوبضُ 

 
ليبى ثِ لحبِ وبلجسي، زٍ هحَض ديبزُ ٍ هٌُٗف زاضز ٍ ثسًِ ػٌَثي آى وِ ثيكشط قبهل ٍاحسّبي سؼبضي فطٍـ 

ّوچٌيي ايي هحسٍزُ زاضاي ذٍ ثطاي ؾبهبًسّي ثب هكىالر ووشطي هَاػِ اؾز.  لَاظم الىشطًٍيىي هي ثبقس،

حبلبر ووشطي زاضز ٍ ثِ ٍاؾُِ سٌبؾت ذَة ٖطو ثِ اضسفبٔ زض لٍ ا آؾوبًي ّوبٌّگ ٍ سمطيجب يه زؾز اؾز

، اظ َطفي هٌبؾجي ًيع زض َي قت ٍػَز زاضز. همُٕ، زضػِ هحهَضيز آى هشٗبزل اؾز ٍ زض آى ضٍقٌبيي ًؿجشبً

هَلٗيز لطاضگيطي فيعيىي ليبى ثِ گًَِ اي اؾز وِ زض اهشساز قطلي ثِ هحَض ثبظاض لسيوي ٍ زض اهشساز غطثي ثِ 

 ؾبحل زضيب هي ضؾس ٍ ّط زٍ اًشْب دشبًؿيل گطزقگطي ٍ ػصة افطاز ٍ ذطيساضاى ضا زاضز.
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 )هٌجٕ :ًگبضًسُ(ضاُ    بزُيزض د يحًَض هطزم ٍ دطؾِ ظً-2قوبضُ  طيسهَ 
 

ذيبثبى ؾٌگ فطـ قسُ ليبى زض ًعزيىي ثبظاض هحل  -9يط قوبضُ سهَ

 اػشوبٔ زؾز فطٍقبًي اؾز وِ ثؿيبضي اظ آًبى ضا هْبػطاى فهلي سكىيل 

)هٌجٕ:ًگبضًسُ(هي زٌّس.

زض ٖسم سَػِ ثِ سبطيط قطايٍ الليوي زض قىل گيطي هحالر ٍ هؼوَِٖ ّبي هؿىًَي زض  همبثل ًىبر شوط قسُ، 

. ايي هَئَ ثيبى گط ايي حميمز اؾز وِ سيس اظ هًٗالر ذيبثبى ليبى هحؿَة هي قَزسَؾِٗ ّبي قْطي ػ

ّوچٌيي  زض ثبفز ػٌَثي ليبى زؾشبٍضزّبي فطٌّگي ؾبوٌبى قْط ٍ ؾبظًسگبى ثٌبّبي لسيوي فطاهَـ قسُ اؾز.

وبفي ثطاي  ثِ زليل ٖسم ٍػَز اسهبل هٌبؾت ثيي ذيبثبى ٍ زٍ گطُ هيساى اًمالة ٍ هيساى هٗلن ٍ ًجَز فًبي

 ُاثبٖض ٖسم ايوٌي ايي ديبزُ ضهحسٍزُ ديبزُ ٍاضز قسُ، اسَهجيل ٍ هَسَضؾيىلز ثِ دبضويٌگ، ٍؾبيل ًمليِ ّوچَى 

(9ٍ1قوبضُ)سهَيطكًَس.هي

 
ٍضٍز اسَهجيل ٍ ايؼبز ًب اهٌي ٍ اظزحبم زض ديبزُ -9سهَيط قوبضُ

 )هٌجٕ:ًگبضًسُ(ضاُ

 
ثِ زاذل ديبزُ ضاُ  ضفز ٍ آهس هَسَضؾيىلز ّب-1قوبضُ  سهَيط

ثطاي ٖبثطيي هَػت هعاحوز ٍ ٖسم آؾبيف هي 

)هٌجٕ:ًگبضًسُ(قَز.
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ػْز زؾشيبثي ثِ ّسف َطح )سجسيل ذيبثبى ليبى ثِ يه فًبي هُلَة افطاز ديبزُ( ثِ سحليل  زض ازاهِ

. زض دطزاذشِ قسُ اؾز swotديبزُ ضاُ ثِ ووه ضٍـ ايي  ًمبٌ لَر، يٗف، فطنز ّب ٍ سْسيسّب 

ٍ اهىبى زؾشيبثي ثِ فًبيي ثب ثْجَز  سحليل، ديكٌْبزاسي اضائِز ًيع ثب ًشبيغ حبنل اظ ايي سؼعيِ ٍ ًْبي

ؾبيل ًمليِ زض ايي هؿيط ٍيٗيز وبلجسي ٍ هحيُي ٍ ايؼبز سٗبهالر اػشوبٖي ثيكشط ثب حصف حطوز ٍ

 .ثطضؾي ذَاّس قس

 تْذیذّا فزصت ّا ضعف ّا قَت ّا

دط ضًگ ثَزى ًمف الشهبزي 

 ُهحسٍز

ووجَز فٗبليز ّبي 

 ذسهبسي ٍ دصيطايي

ٍػَز ثسًِ سؼبضي زض زٍ 

ؾوز هحَض هٌؼط ثِ 

سمَيز هٗبهالر اػشوبٖي 

 قسُ

هَافك ًجَزى ثطذي اظ وؿجِ 

زض سجسيل قسى ايي هحَض 

ثِ ديبزُ ضاُ ثِ زليل ًگطاًي 

ثبثز اظ زؾز زازى هكشطيبى 

 ذَز

حًَض زٍضُ گطزّب ٍ   ٖطو هٌبؾت ذيبثبى

هٌؼط ثِ زؾشفطٍـ ّب وِ 

وبّف ؾُح هفيس ديبزُ 

 ضٍ هي قَز

هَلٗيز لطاضگيطي ايي 

ذيبثبى زض هؼبٍضر ثبفز 

سبضيري فطنشي اؾز ثطاي 

 هحبفٓز ٍ ؾطظًسگي ثبفز

 

زيس هٌبؾت اؾشفبزُ وٌٌسگبى ثِ 

 زضيب زض اًشْبي هؿيط

ٖسم ٍػَز فًبّبي  

ػوٗي ثطاي اؾشطاحز زض 

 هيبًِ ي هؿيط

ٍػَز ثسًِ سؼبضي فٗبل 

ل فًب ثِ فًبيي ثبٖض سجسي

 دَيب ٍ ؾطظًسُ هي قَز

 

لطاضگيطي زض هطظ ثبفز لسيوي 

 قْط

ٖسم ٍػَز فًبي ؾجع 

هٌبؾت ثب سَػِ ثِ ًيبظ 

قسيس ثِ ؾبيِ اًساظي 

 َجيٗي

ٍػَز ثبظاض لسين زض اهشساز 

هحَض فطنشي اؾز ثطاي 

ػصة افطاز اظ الكبض 

اػشوبٖي ٍ گطٍُ ّبي ؾٌي 

 هشفبٍر 

 

ّبي  ؾبظگبض ثَزى غبلت فٗبليز

 هحَض

ووجَز فًبّبي فطٌّگي 

 زض هحَض

  

ٍػَز هٗبثط فطٖي وِ ثبٖض 

 وبّف حؼن قلَغي هي قَز

   

زاقشي هميبؼ اًؿبًي ثِ زليل 

 هحسٍز ثَزى َجمبر 
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 پیشٌْادّای راّبزدی در جْت ارتقاء سطح کیفی هحذٍدًُتیجِ گیزی ٍ 

طاي اٍلبر فطاغز ٍ َطاحي فًبّبيي ثطاي ثب زض ًٓط زاقشي قطايٍ ظًسگي هٗبنط، اّويز ثطًبهِ ضيعي ث

سٗبهالر اػشوبٖي ثيف اظ ديف سبويس هي گطزز. زض گصقشِ فًبّبي قْطي زض ايطاى ّوبًٌس ثبظاضّب، هيبزيي 

هحلي، ديبزُ ضاُ ّب ٍ وَچِ ّب ذبنيز اػشوبٔ دصيطي زاقشِ ٍ ظهيٌِ ضا ثطاي هىض ٍ ثطلطاضي اضسجبٌ اػشوبٖي 

ب سطٍيغ فطٌّگ قْطًكيٌي ٍ اؾشفبزُ اظ اسَهجيل، هيعاى سٗبهالر اػشوبٖي ٍ اؾشفبزُ اظ فطاّن هي آٍضزُ اًس، اهب ث

ديبزُ ضاُ ّب ضفشِ ضفشِ سًٗيف قس. هحيٍ قْطي وًٌَي ًيبظ ثِ دبسَق ّبي قْطي ٍ هىبى ّبي سؼوٗي زاضز وِ 

ليز ّبي ثطضؾي قسُ اظ چِ ثؿب زض الشمبٌ ثب ؾبيط فٗبليز ّبي ضٍظاًِ قْطًٍساى، ّوچَى ذطيس لطاض گيطًس. لبث

ديبزُ ضاُ ليبى ايي گًَِ ًكبى هي زّس وِ اگط ؾُح ويفي هحسٍزُ ثب السام ثِ اًؼبم سساثيطي ثِ قطح شيل اضسمبء 

يبثس، فًبيي ثطاي ديبزُ احيب قسُ وِ ثب زض ًٓط گطفشي َّيز هىبًي ٍ سبضيري هحسٍزُ هي سَاًس ؾْوي ٖٓين ضا 

ى زاقشِ ثبقس.ٍ ّوچٌيي ثب سَػِ ثِ هَلٗيز ايي ديبزُ ضاُ زض وٌبض ثبفز زض ثطآٍضزى ًكبٌ ٍ قبزاثي قْطًٍسا

 ّْبي ثيكشط زض ايي هٌُمِ ووه وٌس:سبضيري قْط ٍ زض هيبى هطوع سؼبضي قْط ثِ ػصة هطزم ٍ ايؼبز ديبزُ ضا

زض حبل حبيط ٍضٍزي ّبي : َطاحي ٍضٍزي هٌبؾت ثطاي ديبزُ ضاُ  زض هحل اسهبل ثب هحَض ّبي ؾَاضُ 

ثي ٍاؾُِ ٍ ثسٍى ّيچ سوْيسي ثِ ذيبثبى ؾَاضُ هشهل هي قًَس ٍ هبًٕ ؾَاضُ ثِ سٌْبيي  هؿيط

دبؾرگَي ٍضٍزي هٌبؾت ثطاي هحَض ديبزُ ًيؿز.

ثِ زليل ٖسم اهىبى  :هسيطيز ظهبًي ٍ هىبًي ثطاي دبضويٌگ هَسَض ؾيىلز ٍ ٍؾبيل ًمليِ غيط هَسَضي 

بًي ٍ اًشمبل ثبض سب هغبظُ ّب هي سَاًس اظ َطيك ٍؾبيل ٍضٍز ٍؾبيل ًمليِ ثِ هحَض ديبزُ ضاُ، ذسهبر ضؾ

ًمليِ غيطهَسَضي هبًٌس گبضي اًؼبم گطزز. لصا ثطاي هحل دبضويٌگ ايي گًَِ ٍؾبيل ٍ ّوچٌيي ؾبٖبر 

اؾشفبزُ آى ّب زض هحَض ديبزُ ضاُ ثبيس سوْيساسي نَضر دصيطز.

سَاًبى ػؿوي ٍ حطوشي هبًٌس  نوزض َي هؿيط ديبزُ ضاُ ثطاي گصضاًسى اٍلبر فطاغز  ثؿشطؾبظي 

زض حبل حبيط هؿيط ديبزُ ضاُ ثب ووجَز فًبّبي ؾجع ٍ ٖوَهي هَاػِ اؾز. ثب زض  :وَزوبى ٍ ؾبلوٌساى

ًٓط گطفشي سؼبضي ثَزى ايي هحَض ٍ ؾيطوَالؾيَى  ذُي ٍ ََالًي ذطيس، هي سَاى فًبّبي هىض 

ؾبلوٌساى فطاّن آٍضز. ايي گًَِ فًبّب ضا ٖوَهي ٍ اهىبًبسي ثطاي ّوطاّبى ذطيساضاى ّوچَى وَزوبى ٍ 

  -ثبًه ّبي هلي، ؾذِ ٍ هلز ٍ زثيطؾشبى ًوًَِ اهبم ذويٌي)ضُ(  _ثب سلفيك هحََِ ازضاي ٍ آهَظقي 

وِ زض ََل قت سُٗيل هي قًَس ٍ سؼبضي ثِ نَضر فًبّبي هىض زض َي هؿيط هي سَاى َطاحي 

ًوَز.

ثب سَػِ ثِ ايي وِ ٖبهل   ض لسين زض زٍ ػْز غطة ٍ قطق:اهشساز وبضثطي هحَض سب زٍ لُت زضيب ٍ ثبظا 

قْط ضا  -زض ؾِ ػْز غطة، قطق ٍقوبل  -زضيب ثِ ٌَٖاى يىي اظ هْوشطيي ػبشثِ ّبي قْط ثَقْط 

احبَِ وطزُ اؾز، دشبًؿيل اؾشفبزُ اظ زيس ٍ ؾبحل ضا زض ًمبٌ هرشلف زاضز. اهشساز هحَض ديبزُ ضاُ ليبى 
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ثبٖض ًكبٌ ٍ قبزاثي ّطچِ ثيكشط هحَض گطزز. اظ َطفي، ثبظاض لسين زض اهشساز  اظ غطة ثِ زضيب هي سَاًس

قطلي هحَض اظ گصقشِ هحل ذطيس ثؿيبضي اظ قْطًٍساى ثَزُ اؾز. اهشساز وبضثطي ديبزُ ضاُ ليبى سب ثبظاض 

ض لسين ٖالٍُ ثط ايي وِ ثب اًشمبل حؽ سٗلك ثبظاض ثِ ليبى َّيز هحَض ضا اضسمبء هي ثركس، ٖبهلي ز

ػْز ايؼبز ؾطظًسگي هحَض ذَاّس ثَز. 

زض حَظُ وبلجسي ًهت چطا٘ ّبي ضزيفي، يوي سمؿين فًب ثِ  :ًهت چطا٘  ثب سَػِ ثب هبّيز ّط فًب 

چٌس ًَاض ٍ ًيع اقغبل ؾُح وف اظ اًُٗبف آى هي وبّس. زض ايي ظهيٌِ هي سَاى چطا٘ ّب ضا ثِ سٌبؾت 

فطٍقگبُ ّب لُوِ اي ٍاضز ًؿبظز سٗجيِ وطز. ايي وبض ثبيسثِ ًيبظ ٖبثطاى ديبزُ ثِ نَضسي وِ ثِ ضٍقٌبيي 

ًحَي اًؼبم گيطز وِ ضاؾشبي حطوز هؿشمين سحويل ًكَز.

زض ثىبضگيطي ٌٖبنط هجلوبى قْطي ثبيس زلز ثيكشطي قَز سب هىبى  :َطاحي هٌُٗف هجلوبى قْطي  

ًِ اي اًُٗبف دصيط َطاحي وطز ّبي هٌبؾجي ثطاي اؾشمطاض آى ّب ثِ زؾز آيس. يوٌب آى ّب ضا ثبيس ثِ گَ

سب ثشَاًٌس زض اٖيبز ٍ هطاؾن ٍيػُ ثبظزّي الظم ضا زاقشِ ثبقٌس. وٌبضُ ّبي نلت ضا ًيع هي سَاى ثِ هحل 

ّبيي ثطاي ًكؿشي ٍ گخ ظزى ٍ ضفٕ ذؿشگي ذبًَازُ ّب سجسيل وطز.

ام حًَض قْطًٍساى ايؼبز اهىبًبر ٍ سؼْيعاسي وِ ثبٖض زٍ :افعايف ؾطظًسگي ٍ ًمف اػشوبٖي ذيبثبى 

زض فًب هي قَز ًيع ٖبهل هْوي زض ؾطظًسگي فًبيي ثِ حؿبة هي آيس. هظال سٗجيِ ؾطٍيؽ ّبي 

ثْساقشي، آثرَضي ّب، ًوبظذبًِ، زفبسط دؿز ٍ ذسًبر اضسجبَي ٍ ايؿشگبُ ّبي ٍؾبيل ًمليِ ٖوَهي، ثِ 

ف ٖوسُ اي زض ايي هيبى زاضز.لحبِ اضسمبء ؾُح وبضايي هحيٍ ٍ زٍام وبضايي فًب زض َي قجبًِ ضٍظ  ًم

اؾشفبزُ اظ زٍچطذِ زض َي هؿيط هي سَاًس ثبٖض سؿطيٕ حطوز قَز،  :ؾبذز ايؿشگبُ ّبي زٍچطذِ 

ذهَنب ظهبًي وِ افطاز فمٍ لهس گصض اظ هؿيط ضا زاضًس. وبضثطاى هي سَاًٌس اظ ػبيگبُ ّبي هرهَل 

ٌّس.زٍچطذِ ضا ثِ اهبًز گطفشِ ٍ زض اًشْبي هؿيط آى ضا سحَيل ز

يىي اظ انلي سطيي ضاُ ّبي ظًسُ ًگبُ زاقشي ثبفز ّبي  :ساضي اظ ثبفز سبضيريْحفبْز ٍ ًگ  

هؿىًَي سبضيري حًَض افطاز زض ثبفز ٍ اؾشفبزُ اظ آى اؾز. ثب سَػِ ثِ لطاضگيطي ليبى زض هطظ ثبفز 

لسيوي، هي سَاى اظ ايي لبثليز ثطاي ػصة قْطًٍساى ثِ ٍضٍز ثِ ثبفز ثْطُ ػؿز. 
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ٍ  يقْطؾبظ مبري،سْطاى،هطوع هُبلٗبر ٍ سحم بزُيد : هؿيطّبي01ثرف  يقْط يضاّْب يًبهِ َطاح ييآئ

 31اٍل،ثْوي طاى،چبحيا يهٗوبض

 وب،چبحيؾ بميَطح ٍ ًكط د طاى،سْطاى،قطوزيزض ا يقْط يفًبّب ي،َطاح0939،  يدبوعاز،ع،ضاٌّوب-

 39 ييزٍم،فطٍضز

 39سْطاى،زاًكگبُ سْطاى،هَؾؿِ اًشكبضار ٍ چبح،هطزاز ،يقْط ،هطهز0930،يٍ همهَز ،ميجيحج-

 سي:قْط ػسيهُبلِٗ هَضز-زيضاُ ّب،اظ آضهبى سب ٍالٗ بزُي،د0930،م،ي،ا،ّطًسي،ى،فسٍيضيَاً يسيؾٗ-

 213ٍ  219زاًف ًوب،قوبضُ  يسرهه يثْبضؾشبى،هبٌّبهِ فٌ

 يثْكش سيًبهِ قْ بىي،دب01مِ سْطاى هٌُ يؾجع قْط يسَؾِٗ فًب يعي،ثطًبهِ ض0939، ،ميقبُ ٖل-

 يهؿىي ٍ قْطؾبظ ،ٍظاضريًبزض ٍ نفَ بثبىيذ-قْط ثَقْط يهطوع سؼبض ي،َطاح0930قطوز ضاًَّس قْط،-

 اٍل ،ػلسيقْط يزض َطاح يضٍ بزُيٍ د بزُيد گبُي، ػب0939قطوز ظاز ثَم،-

هَؾؿِ اًشكبضار  ت،سْطاى،يلط سٍىيٍ زٍچطذِ،فط بزُيد ي( سطزز)َطاحضيعي ،انَل ثطًبهِ 0930وٌف الذط،ُ،-

 30جْكزيٍ چبح ،چبح اٍل،اضز

 ييضاٌّوب بثبىيذ يًوًَِ هَضز-ساضيضاُ ٍ ًمف آى زض سَؾِٗ حول ٍ ًمل دب بزُي،د0930،ٔ،هجَْر،م،يهبف-

 يٍ ٖوطاى قْط ساضيسَؾِٗ دب يهكْس،وٌفطاًؽ هل

 0931 عييبهساض،سْطاى،اًشكبضار آشضذف،چبح اٍل،د بزُيد ي،قْطّب0931،يهْس سي،ؾيٌيهٗ-

 يًوًَِ هَضز-يقْط بريثِ هٌَٓض اضسمبء ح بزُيحطوز ٖبثط د يٍ َطاح ي،همبلِ ؾبهبًس0933ّ،ـ،يعزچي-

 يًَؾبظ يٌشطًشيا ،هؼلِييحياهبهعازُ 

- 
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