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 آثی سایٌذُ رٍد، پیبهذّب ٍ راّکبرّبکن ثحزاى 

 ***  هزاحن رحوتی ** یصوذ هحسي*  ادی ًضسیذراهیي اهیٌ

 عضَ ّیئت علوی داًطگبُ پیبم ًَر استبى اصفْبى هزکش ٍسٍاى*

 هزکش یزثٌبئیس اهَر هطبلعبت دفتز زیهذ ٍ یکطبٍرس جیتزٍ ٍ آهَسش قبت،یتحق سبسهبى یعلو ئتیعضَّ**  

   هجلس یّب پضٍّص

  سیزثٌبئی هزکش پضٍّص ّبی هجلسّوکبر طزحی دفتز هطبلعبت اهَر ***

 

 

 

 

  چکیذُ:

 پذيذ٥دس اي٠ َٝب٦ٙ ١خؼت ث٦ ج٢ج٦ ٝـْالتي ٦ّ ثبفج ثحشاٟ ّٜ آثي ٣ خـْي صاي٢ذ٥ س٣د ٕشديذ٥ پشداخت٦ ؿذ٥ اػت ٦ّ ف٤اٝٚي ٝب٢١ذ 

چ٦ دس اػتبٟ ثبالدػت يق٢ي اػتبٟ ثيؾ اص حذ  فذٛ سفبيت حٌ آث٦ ٧بي پيـي٠ ٣ ثبسٕزاسي٨بي ثشه ٣ ثبساٟ ،خـْؼبٙي ، ّٞج٤د ثبسؽ 

چ٨بسٝحبٗ ٣ ثختيبسي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ايجبد ّب١بٗ ٧بي ا١تَبٗ آة ثشاي ّبؿبٟ ٣ اػتبٟ يضد ٦ّ ثبسي ثش د٣ؽ صاي٢ذ٥ س٣د ٝي ثبؿذ ، پشداخت٦ 

ثش اي٠  . اخت٦ ؿ٤دػقي ؿذ٥ اػت فال٥٣ ثشاي٠ ث٦ ٤ٝض٤ؿ  سا ٧ْبس٧بي ثش٣ٟ سىت اص اي٠ ٝـْ٘ ١يض پشد ٧ٞچ٢ي٠ دس اي٠ َٝب٦ٙ.  ؿذ٥ اػت

ثبصٕـت ث٦ ٝذيشيت جبٝـ ح٤ص٥ آثشيض ٣ آة س٣دخب٦١ ، تجذيذ ١ؾش دس ثبسٕزاسي٨بي ثي س٣ي٦ ، ايجبد تنييش دس ٧ٞچ٤ٟ  يسا٧ْبس٧بياػبع 

  ١ح٥٤ ٝلشه ٣ كشى٦ ج٤يي دس ٝلشه آة دس ٦ٞ٧ ثخؾ ٧ب ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس ٕشىت٦ اػت . ١تيج٦ اكٚي ثحج آٟ اػت ٦ّ ثي ت٤ج٨ي ث٦

  سا٧ْبس٧ب ١ٞي ت٤ا١ذ دس دساص ٝذت تذا٣ٛ يبثذ .ػت اي٠ د

 

 ، ح٤ض٦ آثخيض، تبالة ٕب٣خ١٤يٝذيشيت جبٝـ س٣دخب٦١صاي٢ذ٥ س٣د، اكي٨بٟ،  کلیذ ٍاصُ:
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 هقذهِ

، ػجت خـِ ؿذٟ اي٠ س٣دخب٦١ (1388 -92) ٨بي اخيشػبٙدس ع٤ٗ س٣د يبٟ آة س٣دخب٦١ صاي٢ذ٥ تذا٣ٛ خـْؼبٙي ٣ ّب٧ؾ جش

ػبٗ اخيش ت٢ؾ ٧بي آثي صيبدي دس  50آمبص ؿذ٥ ٣ عي  70اي٠ س١٣ذ اص ا٣اخش د٦٧ ٥ اػت. اكي٨بٟ ؿذؿ٨شػتبٟ  دس ٝحذ٣د٥

 120ت٨٢ب دس ٝؼيش ، اي٠ س٣دخب٦١ تشي صاي٢ذ٥ س٣د اص ػشاة تب پبيبةّي٤ٚٝ ٤٢350ٟ اص ٝؼيش ٧ٜ اّ .ح٤ض٦ ٝالحؾ٦ ؿذ٥ اػت  

چ٢ذي ٍج٘ فذ٥  .(1383)ػبٙٞي  ّي٤ٚٝتشي پغ اص خش٣جي ػذ صاي٢ذ٥ س٣د جشيبٟ داسد ٣ ثَي٦ اي٠ ٝؼيش خـِ ٣ ثي آة اػت

خجش داد٥ ث٤د١ذ ٣ ىلٚي ؿذٟ س٣دخب٦١ صاي٢ذ٥ س٣د اي اص ّبسؿ٢بػبٟ ثب ت٤ج٦ ث٦ ّب٧ؾ ٢ٝبثـ آة ٣ تذا٣ٛ چ٢ذػب٦ٙ خـْؼبٙي اص 

دسكذي حجٜ رخيش٥ ػذ صاي٢ذ٥ س٣د  60ّب٧ؾ  آة ٝحش٣ٛ ٝب١ذ٥ اػت.جبسي ؿذٟ د٣ ثبس ثؼتش صاي٢ذ٥ س٣د اص ، ٦1380 عي د٧

دسكذي ٣س٣دي آة اي٠ س٣دخب٦١ دس َٝبيؼ٦ ثب ٣س٣دي ث٢ٚذ ٝذت ثبفج ؿذ٥ تب خش٣جي ػذ ث٦ ؿذت  42اص يِ عشه ٣ ّب٧ؾ 

 .(1392) اػالٝيبٟ ٣ ٧ْٞبساٟ  ديذاس ص١ذ٥ س٣د ٝحش٣ٛ ؿ٤د اصاي٠ ؿ٨ش٧ؾ يبىت٦ ٣ جشيبٟ صاي٢ذ٥ س٣د ث٦ ؿ٨ش اكي٨بٟ ١شػذ ٣ ّب

 ٣ ٣ضـ ٣خيٜ ١٤٢ّي سا ٧ٜ اص ٙحبػ صيؼت ٝحيغي ٣ ٧ٜ اص ١ؾش ص١ذٕي ٣ حيبت ٝشدٛ اػتبٟ اكي٨بٟ سا سٍٜ ثض١ذ .

  سیوبی عوَهی ٍ ّیذرٍلَصی حَضِ آثخیش سایٌذُ رٍد

يذ ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤س ت٤ػق٦ ك٢قتي ، ّـب٣سصي ٣ ّٚي٦ ىقبٙيت٨بي شي٠ س٣دخب٦١ ١جذ ايشاٟ ثـٞبس ٝي آس٣دخب٦١ صاي٢ذ٥ س٣د ٨ٝٞت

ثخيض صاي٢ذ٥ س٣د يِ ح٤ض٦ ّبٝال ثؼت٦ اي اػت ٦ّ ي٠ اػتبٟ اكي٨بٟ ث٤د٥ اػت. ح٤ض٦ آاٍتلبدي اص ديشثبص ٤ٝسد ت٤ج٦ ػب٢ّ

ث٦ ؿشً  مشة اص ٨٧٤ّبي صإشع ػشچـ٦ٞ ٕشىت٦ ٣ دسّي٤ٚٝتش دس اٝتذاد  350ثغ٤ٗ  ث٦ آث٨بي آصاد سا٥ ١ذاسد. اي٠ س٣دخب٦١

 ّي٤ٚٝتش  26917حذ٣د ٝؼبحت ح٤ض٦ آثي صاي٢ذ٥ س٣د  ّي٤ٚٝتشٝشثـ ٣ 41500ٝؼبحت ح٤ض٦  .ختٜ ٝي ؿ٤دح٤ض٦ ٕب٣خ١٤ي 

 اي٠ ٕيت ٟات٤ ٝي ٣ اػت ىت٦ٕش ٍشاس ثختيبسي چ٨بسٝحبٗ اػتبٟ دس% 7 ٣ اكي٨بٟ اػتبٟ دس% 93 ٝيضاٟ اي٠ اص اػت، ٝشثـ

امٚت آة ٤ٝحش آٟ دس ثبالدػت ػذ آٟ ٣اٍـ ؿذ٥ اػت.  ؿ٤د ٝي ؿبٝ٘ سا اكي٨بٟ اػتبٟ ّ٘ ٝؼبحت ػ٤ٛ يِ تَشيجبً ح٤ض٦

ٝيٚي ٝتش دس ػبٗ اػت ٣ امٚت سيضؽ ٧بي ج٤ي آٟ دس ٝب٨٧بي  150ثخؾ افؾٜ اص ١بحي٦ ح٤ض٦ اثخيض داساي ثبس١ذٕي ّٞتش اص 

ٝيضاٟ ثشآ٣سد تجخيش ػبٙيب٦١ ح٤ض٦ آثخيض صاي٢ذ٥  صٝؼتبٟ( ك٤ست ٝي ٕيشد ٣ ٧يذس٤ٙ٣طي آٟ ثشىبة اػت.ػشد ػبٗ ) پبئيض ٣ 

)ػبٙٞي  ثيبسي ػخت ٣ ميش ٠ْٞٝ ػبخت٦ اػتآبت ّـب٣سصي دس اي٠ ح٤ض٦ سا ثذ٣ٟ ٝيٚي ٝتش ثشآ٣سد ؿذ٥ ٦ّ فٞٚي1500س٣د 

د٣ عشه ٝؼيش س٣دخب٦١، ّب١ب٨ٙبي آثشػبٟ ث٦ اساضي ّـب٣سصي دس . اص اي٢ش٣ ثب تقجي٦ د٧ب٦١ ٧بي آثٖيش٣ث٢ذ٧بي ا١حشاىي دس (1383

١ـب١ٖش اي٠ اٝش  1جذ٣ٗ ؿٞبس٥  ٢ٝبعَي اص ؿ٨شػتبٟ اكي٨بٟ ١ؾيش ؿج٦ْ ٤ْ١آثبد، ثشخ٤اس ٣ ٨ٝيبس اٍذاٛ ث٦ آثشػب١ي ؿذ٥ اػت.

  ٝي ثبؿذ .

ؿشايغي ٦ّ حتي ٢ٝبعٌ خـْي دس ٣ضقيت ثبسؽ دس اي٠ ح٤ض٦ دس ٤ٝسد ٣ضقيت ّٞج٤د آة اي٠ ح٤ص٥ ثبيذ ٝتزّش ؿذ ٦ّ 

ثب  خ١٤ي ح٤ض٦ ٕب٣اي٠ دس اٝب  دسكذ سؿذ ثبسؽ ث٦ ١ؼجت دساص ٝذت ٤ٝاج٦ ث٤د١ذ،  65ٝب٢١ذ ١بئي٠ ٣ خ٤سثيبثب١ِ ١يض ثب 

١ؼجت ث٦  % 173ثب سؿذ  ثبسؽ٧ٜ اكي٨بٟ  ػتبٟؿ٨شػغح دس  .٥ اػت٤ٝاج٦ ث٤د دسكذ ّب٧ؾ ثبسؽ ث٦ ١ؼجت ث٢ٚذ ٝذت20

٧ب دس حبٙي اػت ٦ّ دس چٖٚشد ٦ّ  ٣ٙي ٦ٞ٧ اي٠ اىضايؾ ٥دث٤ػب٦ٙ ٤ٝاج٦  41ت ث٦ ٝت٤ػظ ي ١ؼجدسكذ٣23  1390 ػبٗ

٣ٙي ٝيضاٟ  ث٤د٥دسكذي ١ؼجت ث٦ ػبٗ ٍج٘ ٤ٝاج٦ اػتبٟ اكي٨بٟ اػت، ٧شچ٢ذ ثب سؿذ د٥ صاي٢ذ٥ س٣د دس ٢٢ّذ٥ اكٚي آة  تبٝي٠

٦ اػت ي٠ ثخؾ ثبسيذ ١يض ّب٧ؾ ٍبث٘ ت٤ج٨ي داؿت% ١ؼجت ث٦ ٝيب١ٖي٠ ث٢ٚذٝذت ّٞتش ث٤د ٣ ٝيضاٟ ثشىي ٦ّ دس ا 24 آٟ ثبسؽ

اي٠ ٝيضاٟ ث٦ ، س٣د ؿذ٥ ٣اسد ػذ صاي٢ذ٥ 91د ػبٗ خشدا 15تب  90اص اثتذاي ٨ٝشٝب٥ ػبٗ  ي ٦ّٝيٚي٤ٟ ٝتشْٝقت آث 682اص  .

 282دس حذ٣د  91خشداد ػبٗ 15دس صاي٢ذ٥ س٣د ٧ٜ دسكذ ّب٧ؾ داؿت٦ اػت. حجٜ آة ػذ  38ػب٦ٙ  ١40ؼجت ٝت٤ػظ 

س٣د ثذتشي٠  دسكذ ّب٧ؾ داؿت٦ ٣ ثب اي٠ ؿشايظ، ػذ صاي٢ذ٥ ١75ؼجت ث٦ ٝت٤ػظ چ٨٘ ػب٦ٙ ٦ّ  اػت ث٤د٥ٟ ٝتشْٝقت ٝيٚي٤
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ٝقب١٣ت ٕضاسؽ )ثب اي٠ حبٗ ثشداؿت آة اص اي٠ س٣دخب٦١ تـذيذ ؿذ٥ اػت. . ٥ اػتدشّ عي چ٨٘ ػبٗ ٕزؿت٦ سا تجشث٦  ٣ضقيت

  (1392 اكي٨بٟ 11خذٝبت ؿ٨شي ؿ٨شداسي ٢ٝغ٦َ 

 

 ًسق ّبی آثی سایٌذُ رٍد در گذضتِ: -3

 7تش ثي٠  ػ٨بٛ جضئي275ػ٨ٜ ّٚي ٣ 33ث٦ دس ٕزؿت٦  صاي٢ذ٥ س٣د ّ٘ آة س٣دخب٦١ ػيب٦٧ ٢ٝل٤ة ث٦ ؿيخ ث٨بئي،ثشاػبع 

 ؿذ٥ اػت.ٝي ّي٤ٚٝتشي ؿشً اي٠ ؿ٨ش ادا٦ٝ داؿت٦، تَؼيٜ 120ّي٤ٚٝتشي مشة اكي٨بٟ تب  70 حذ٣د ٦ّ اص  ث٤ُٚ آثخ٤س آٟ

س٣ص جبسي ث٤د٥ ٣ دس ىل٤ٗ ػشد ػبٗ ٦ّ ١يبص ث٦ 160ٝذت  ٝب٥ ث٦  س٣ص ثقذ اص ٤١س٣ص تب آخش آثبٟ 75 تَؼيٜ آة ثشاػبع ع٤ٝبس اص 

ت٤ا١ؼت اص آٟ  د ث٤د٥ ٣ ٧ش ّغ ث٦ ٧ش ٝيضاٟ ١يبص داؿت٦ ٝياكغالح س٣دخب٦١ آصا ، ث٦(1382) ١جبسي  آثيبسي ١ج٤د٥ اػت

اي  اي دس ّ٘ ٢ٝغ٦َ ٣ ٧يچ ثبك ٣ ٝح٦ٚ ٧بي اكٚي ع٤ٝبس يْي اي٠ اػت ٦ّ دس آٟ ٧يچ س٣ػتب ٣ ٝضسف٦ اص ٣يظٕي ثشداسي ٢ّذ. ث٨ش٥

٤ٝسد دس  ٧بي ثي ح ٣ ثؼتكيح٦ ت٢ؾيٜ ٣ اص ؿش27دس داخ٘ ؿ٨ش اص ٍٜٚ ١ييتبد٥ ٣ ١ٞبي ثيؾ اص يِ ٧ضاس ٣احذ آثيبسي آٟ دس 

٣يظٕي ديٖش آٟ اي٦ْ٢ ع٤ٝبس ث٦ خظ ػيبٍي ٤١ؿت٦ ؿذ٥ اػت ٣ ثقضب اػبٝي آٟ ثذ٣ٟ ١َغ٦ حجت ؿذ٥  آٟ خ٤دداسي ؿذ٥ اػت.

٧بي اخيش ٦ّ ؿج٦ْ جذيذ آثيبسي س٣دخب٦١ تْٞي٘  ٦ّ تغجيٌ ٝحٚي آٟ ثشاي ميشا٧٘ ى٠ ّٞي ٝـْ٘ اػت. ع٤ٝبس ٝضث٤س تب ػبٗ

٧ٞچ٢ي٠  آة حبك٦ٚ اص ت١٤٘ ا٣ٗ  .( 1376 حسیٌی اثزی) ث٤د اجشٍبث٘ ايذُمٞؾ، آؿيبٟ ٣ س٣دؿتي٠( ١ـذ٥ ث٤د )دس ث٤ُٚ آ

ػ٨ٜ حٌ آث٦ داساٟ صاي٢ذ٥ س٣د احذاث ٕشديذ٥ اػت ) اٝي٢ي ،  ٧٤ّ33ش١ٔ ٝتقٌٚ ث٦ حٌ آث٦ داساٟ اػت ، صيشا ثب ػشٝبي٦ 

 ( .                                    1388اػي٢ذيبس 
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 ٕب٦١ حٌ آث٦ داساٟ ٢ٝغ٦َ اكي٨بٟ 33ػ٨ٜ ٧بي  – 1ؿْ٘ 

 رٍدخبًِ سایٌذُ رٍداس  ثزداضت هٌبثع آة ٍ کًٌَیٍضعیت   

حجت  ٦ داسد.٤ٞ١ٝد٥ ٦ّ ا٤٢ّٟ ٧ٜ اداسا عي ٣ خيٚي پيـتش اص آٟ ( 1387-91) يِ د٣س٥ خـْؼبٙي پ٢ج ػب٦ٙ صاي٢ذ٥ س٣د  

ثبفج ٝـْالت جذي دس صاي٢ذ٥ س٣د ؿذ٥  ػبٗ ٕزؿت٦ 50اٙي  40 س٣د دس دس ح٤ض٦ صاي٢ذ٥ س٤ّسد دس صٝي٦٢ تذا٣ٛ خـْؼبٙي

د٣س٥ پ٢ج ٣ج٤د داؿت اٝب دس ػب٨ٙبي اخيشخـْؼبٙي ػ٦ اٙي چ٨بس ػب٦ٙ ٍج٘، ٧بي  د٣س٥ (. ٧شچ٢ذ دس 1392اػت )خبت٤ٟ آثبدي 

آثي تجشث٦ ؿذ ٦ّ پ٢جٞي٠ ػبٗ خـْؼبٙي ١يض دس اي٠ ح٤ض٦  1391 ػب٦ٙ حجت ؿذ٥ ث٤د ٦ّ ٝتبػيب٦١ ثب تذا٣ٛ خـْؼبٙي، ػبٗ

ؿبخلي ثب ف٤٢اٟ ضشيت ثشىي ث٦ ف٤٢اٟ ؿبخلي  ختٜ ؿ٤د ٣ ادا٦ٝ ١ذاؿت٦ ثبؿذ. 5اي٠ س٤ّسد ث٦ ٧ٞي٠ فذد اػت تب  اٙجت٦ اٝيذ

٢ّذ چ٦ ٝيضاٟ اص ّ٘ ثبسؽ ٢ٝغ٦َ ث٦ ؿْ٘ ثشه ث٤د٥ اػت ٦ّ ثب ثشسػي اي٠ ؿبخق دس چ٨بس د٦٧  ٧يذس٤ٙ٣طيْي، ٝـخق ٝي

ؿ٤د ٦ّ ١ـبٟ د٢٧ذ٥ ّب٧ؾ اي٠  حبك٘ ٝي ٣0.39  0.43، 0.55، 0.57ؿ٤يٜ ث٦ تشتيت افذاد  ٝت٤ج٦ ٝي ٣80  70، 60، 50

ح٤ض٦ آثشيض ػذ  يق٢ي عي اي٠ چ٨٘ ػبٗ ٝيضاٟ ثشه ح٤ض٦ ث٦ ؿذت ّب٧ؾ داؿت٦ اػت. .ضشيت دس چ٨٘ ػبٗ اخيش اػت

د٧ذ دسكذ پ٤ؿؾ  ١ـبٟ ٝي 90ب٥ س٣د عي چ٨٘ ػبٗ ٕزؿت٦ دس ا٣اخش دي ٝب٥، پ٤ؿيذ٥ اص ثشه ث٤د اٝب آٝبس٧بي دي ٝ صاي٢ذ٥

  (1392) اػالٝيبٟ ٣ ٧ْٞبساٟ  س٣د اػت ١بدسي ثشاي صاي٢ذ٥ ثشه دس اي٠ ح٤ض٦ ث٦ ؿذت ّب٧ؾ پيذا ّشد٥ ٦ّ اي٠ ٝؼب٦ٙ پذيذ٥

فجبست  ثبسٕزاسي ثيؾ اص حذ ؽشىيت ٣ ث٦ ، فال٥٣ ثش آٟ .س٣د تٞبٛ جنشاىيبي اكي٨بٟ سا دسٕيش ّشد٥ اػت خـْؼبٙي صاي٢ذ٥   

ع٤س ّٚي ت٤ػق٦ ثيؾ اص ت٤اٟ ػشصٝي٠ دس ح٤ض٦  ٧ب ٣ ث٦ خل٤ف دس ثبالدػت ٣ ػشؿبخ٦ ثشداؿت ثيؾ اص حذ آة ث٦ديٖش 

٣ج٤د آ٣سد٥ اػت. فال٥٣ ثشاي٠، ؿ٨ش  س٣د سا ث٦ ٣ضقيت ٤ٝج٤د صاي٢ذ٥ ،س٣د چ٦ دسثخؾ ك٢قت ٣ چ٦ دس ثخؾ ّـب٣سصي صاي٢ذ٥

ث٦ اي٠ ف٤اٝ٘  .١تيج٦ آٟ اىضايؾ ٝلشه آة ؿشة اػت٦ اكي٨بٟ ثذ٣ٟ دس١ؾش ٕشىت٠ ؽشىيت ٝحيظ دس حبٗ سؿذ اػت ّ

س٣د سا ث٦ س٣صٕبس اػيجبس اٝش٣ص ٝجتال ّشد٥  دػت ٧ٜ داد٥ ٣ صاي٢ذ٥ ث٦ دػت٧ٞشا٥ ا١تَبٗ آة ث٦ اػتبٟ يضد ٣ ؿ٨شػتبٟ ّبؿبٟ 

 اؿبس٥ ٝي س٣دآة فٚٞي ٣ ٍب١٤١ي ٢ٝبثـ  جبٝـ ١ج٤د ٝذيشيت اي٠ ٝليجت اص ػ٤ي ّبسؿ٢بػبٟ ث٦ ػٞتا١ٖـت ات٨بٛ  مبٙجباػت. 

 جبٝـ س٣دخب٦١ ٣ إش ٣صاست ١يش٣ ٝتق٨ذ ث٦ اجشاي اك٘ ٝؼٜٚ ٝذيشيت اي٠ ٕش٥٣ ٝقتَذ١ذ .٦ّ اٙجت٦ حشه ثي سثغي ٧ٜ ١يؼت

سفبيت ١ـذ اي٠ تل٤س ايجبد ؿذ ٦ّ آة ى٤ً اٙزّش ٧ب  ؿب٧ذ ٝقضالت ٤ٝج٤د ١ج٤ديٜ. ٣ٍتي حَبث٦ ،٧ب ث٤د آة يق٢ي سفبيت حَبث٦

. ثب ٝـْ٘ ٤ٝاج٦ ؿذ١ذ خـْي -فبدي ؿشايظ ٞي٠ ١ٖب٥ سا دس ؿشايظ تشػبٙي ت٤ػق٦ داد١ذ ٣ دس ١تيج٦ دس ٧ .ىشا٣ا١ي ٣ج٤د داسد

٧بي خ٤ة، يِ  خبعش ثبس١ذٕي ث74٦تب 64اص ػبٗ ثغ٤سي٦ْ  ١بدسػت اػت.ثش خاله ٕزؿت٦ د٧ذ ٝذيشيت ٢ٝبثـ آة  اي٠ ١ـبٟ ٝي

٣ج٤د آ٣سد ٣ ثبفج  بدسػتي اص ٣ضقيت آة سا ثشاي ٝؼئ٤الٟ ث٦تجشث٦ ّشديٜ اي٠ پشآثي، ثشداؿت ١دس صاي٢ذ٥  د٣س٥ پشآثي سا 

ث٦   1384دس ػبٗ  س٣د ٧ب ٝغشح ٣ ث٦ تجـ آٟ ٝذيشيت ح٤ض٦ صاي٢ذ٥ حؼبة ٣ّتبة ؿذ. ثقذ ٍب٤١ٟ اػتَالٗ آة اػتبٟ ت٤ػق٦ ثي

ثيت  ذ. اٝب ؿب٥دسفي٠ حبٗ، دس اػتبٟ چ٨بسٝحبٗ آة ثيـتشي ثشداؿت ؿ .ٍؼٞت اكي٨بٟ ٣ چ٨بسٝحبٗ ٣ ثختيبسي تَؼيٜ ؿذ2
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ٕيت٦ ؿذ ٧ش ا١ذاص٥ آة  84. دس ػبٗ(1391) كٞذي ؿ٤د س٣د كبدس ٝي س٣ي٦ اص صاي٢ذ٥ ٝبجشا آ١جبػت ٦ّ دػت٤س ثشداؿت ثي

ج٤٨ٞس)٣ٍت( دس  ٧بي سئيغ س٣د ثشداسيذ، يِ ٣جت دس اػتبٟ چ٨بسٝحبٗ ١جبيذ ثذ٣ٟ ّـت ثبؿذ. اي٠ ٕيت٦ خ٤ا٧يذ اص صاي٢ذ٥ ٝي

 ٝيٚي٤ٟ ٝتشْٝقت105 حذ٣د ٧ٜ ا٤٢ّٟس٣د  ٤ٝج٤دي ػذ صاي٢ذ٧٥شچ٢ذ حبٗ ٣ ثختيبسي پخؾ ؿذ. ٝشح٦ٚ اص ت٤ٚيضي٤ٟ چ٨بس3ٝ

ٝتشْٝقت ثشاي ك٢قت ٣ دس 7اٙي  6ٝتشْٝقت ثشاي ؿشة اكي٨بٟ ٣ يضد ٣ 12اٙي 10حذ٣د  صٝبٟ آٟدس تخٞي٠ صد٥ ٝي ؿ٤د، اٝب 

ٝتش ْٝقت آة  ٝيٚي٤ٟ 40ٝب٥ حذاٍ٘ ث٦  ٧ذ ٧شد ذ. اي٠ سٍٜ ١ـبٟ ٝيؿ ْٝقت دس حب١ي٦ اص ػذ ثشداؿت ٝيٝتش20ٝج٤ٞؿ حذ٣د 

 .(1392) ٍيلشي  ١ٖشديذ٥ اػتاي٠ ٝحبػج٦ ٙحبػ دس ؿذ٥ ٣  ٝخت١٘يبص داسيٜ. اي٠ دسحبٙي اػت ٦ّ ّـب٣سصي 

دثي خش٣جي  ثبفج ؿذ٥ب٧ؾ ػغح آة ػيش٥ ٧بي صيشصٝي٢ي، تذا٣ٛ خـْؼبٙي ٣ ضقو ؿذيذ ٢ٝبثـ آة ٧ٞشا٥ ثب ٧ّٞچ٢ي٠   

٦ّ اي٠ خش٣جي ثب ٧ذه تبٝي٠ آة ثخؾ ك٢قت ٣ تبٝي٠ آة چب٥ ثبؿذ ٝتش ْٝقت دس حب١ي٦  20تب  18ي٠ اص ػذ صاي٢ذ٥ س٣د ث

٧بي ى٠ٞٚ ك٤ست ٝي ٕيشد ٦ّ ثب اي٠ دثي س٣دخب٦١ اص ػذ صاي٢ذ٥ س٣د تب پبيي٠ تش اص ػذ ٤ْ١آثبد جشيبٟ ٝي يبثذ، اٝب آة تح٤يٚي 

تب دس تبٝي٠ آة ؿشة ث٦ ف٤٢اٟ ا٤ٙ٣يت ا٣ٗ  يبىت٦دسكذ ّب٧ؾ  30تب  20ث٦ ثخؾ ك٢قت ١يض ث٦ دٙي٘ ّب٧ؾ ؿذيذ ٢ٝبثـ اص 

اص ػ٤ي ديٖش ّٞج٤د ؿذيذ جشيبٟ آة دس صاي٢ذ٥ س٣د ثبفج ؿذ٥ ٝـْالت  .(1391) كٞذي ثش٣ج٢ي  ٝـْٚي ايجبد ١ـ٤د

ىش٣ؽ اص ١ؾش ثيـتش ّـب٣سصاٟ اي٠ ٢ٝغ٦َ تب چ٢ذػبٗ ٕزؿت٦ جض٣ اىشاد پشدسآٝذ  .سا د٣چ٢ذاٟ ٢ّذ ٣سص٦١ّـب٣سصاٟ ؿ٨ش 

  ث٤د١ذ ٣ٙي اي٢ِ ثب ٝـْالت ٝقيـتي ٤ٝاج٦ ٧ؼت٢ذ.ٝحل٤الت ّـب٣سصي 

 .ؿ٤د اي اص آة صاي٢ذ٥ س٣د ث٦ ّبؿبٟ ٢ٝتَ٘ ٝي دس پبيي٠ دػت صاي٢ذ٥ س٣د، ثخؾ فٞذ٥ 2ثب احذاث ت١٤٘ ٕالة اص عشه ديٖش 

ثب   .٤ٞ١د٥ ا١ذي آٟ سا پيٖيشي ٧ب پيؾ ثشخي ٝؼئ٤الٟ ّبؿب١ عشح ا١تَبٗ آة صاي٢ذ٥ س٣د ث٦ ّبؿبٟ ٤ٝض٤في اػت ٦ّ اص ٝذت

اي٠ ٧ذه ٦ّ ّبؿبٟ اص ؿشايظ صيؼتي ث٦ حذي ثشػذ ٦ّ ٍبثٚيت تجذي٘ ؿذٟ ث٦ اػتبٟ سا احشاص ٢ّذ. اي٠ دسحبٙي اػت ٦ّ 

. اي٠ دسحبٙي ؿ٤د س٣د تحٞي٘ ٝي ، ثبس ٝضبفيي ث٦ صاي٢ذ2٥ثب احذاث ت١٤٘ ٕالة  . ٙزاصاي٢ذ٥ س٣د ت٤اٟ ثبسٕزاسي جذيذ سا ١ذاسد 

صيبٟ ١بؿي اص ا١حشاه آة صاي٢ذ٥  ؿ٤د.ٝي پزيش  ٧بي ا١تَبٗ آة ١ؾيش عشح ث٨ـت آثبد ت٤جي٦ عشح ٦ّ ثب احذاث اي٠ ت١٤٘اػت 

ٕيشد ٣ پغ اص آٟ، ثيـتشي٠  س٣د ث٦ ػٞت ّبؿبٟ دس ٦ٚ٧٣ ١خؼت دا٠ٝ ّـب٣سصاٟ ٣ ثبمذاساٟ چ٨بسٝحبٗ ٣ ثختيبسي سا ٝي

ٍجال صيؼت ٕب٧ي ٢ٝبػت ٕيب٧بٟ ٣ جب٤١ساٟ ثبتالً ٕب٣خ١٤ي ٦ّ ٕيت ٦ّ  اٙجت٦ ثبيذخؼبست ٝت٤ج٦ ّـب٣سصاٟ اكي٨ب١ي اػت. 

. ث٢بثشاي٠ ثب ت٤ج٦ ث٦ اي٠ ؿشايظ ( 1388) دس٣يؾ ، ٝحٞذ ٧بػت خـِ ؿذ٥ ٣ ديٖش ٝحٚي اص افشاة ١ذاسد ٝذتٝختٚو ث٤د ، 

 چ٦ ت٤جي٨ي ثشاي ا١حشاه آة صاي٢ذ٥ س٣د ٣ج٤د داسد؟ 

اي٠ س٣يْشد ١ـبٟ  .ؿ٤د ٞيآثي ٣ؿشايظ ثحشاٟ آثي ػيبػت تنييش ا٤ٖٙي ّـت دس اكي٨بٟ د١جبٗ ١ ثب ٣ج٤د ّٜديٖش،  ػ٤ياص 

 د. ؿ٤ ٞي١د٧ذ تيْش ّٞج٤د آة دس صاي٢ذ٥ س٣د ٣ خـِ ؿذٟ اي٠ س٣دخب٦١ د١جبٗ  ٝي

ٟ اػت ٦ّ دس ع٤ٗ ١بؿي اص آ ٧ٜ ثشٝـْالت اىض٣د٥ اػت. اي٠ افتشاضبت افتشام ثشخي اص ؿ٨ش١٣ذاٟ چ٨بسٝحبٗ ٣ثختيبسي

اص ٧ٞي٠ س٣،  .ثش١ذ ٣ ثب پٞپبط ّشدٟ، آة سا ثشاي ّـت ثبداٛ ث٦ استيبفبت ٝي ؿذ٥ اػت ٧بي صيبد ّبسٕزاؿت٦ پٞپس٣دخب٦١ ٝؼيش

آة الصٛ سا ثشاي ّـت ث٦  ،٧ؼت٢ذ ٦ّ دس ؿشايظ ّٜ آثي ٦ّ ا٤ٙ٣يت ثب آة ؿشة اػت ١ت٤ا٢١ذ ثب پٞپبط ّشدٟث٨ش٥ ثشداساٟ ١ٖشاٟ 

 .١1ذاستيبفبت ثجش

                                                           
٣ ٝضاسؿ  حبٙيؼت٦ْ ثبفبت ظ ث٦ استيبفبت ثشد٥ ٝي ؿ٤د چ٢ب١چ٦ يبسا٦١ ثشً آٟ حزه ؿ٤د ديٖش اٍتلبدي ١خ٤ا٧ذ ث٤د ٣ اي٠ دس   آثي ٦ّ ث٦ ك٤ست پٞپب -1

) ثليشي ،  ذصيبدي ٦ّ دس پبيي٠ دػت س٣دخب٦١ ثب ّٞتشي٠ ٧ضي٦٢ ا١تَبٗ ٣ ثب سا١ذٝبٟ ١ؼجتب ثبال دس ع٤ٗ ٍش٣ٟ ٣ افلبس ّـت ٝي ؿذ١ذ ، ثي آة ٝب١ذ٥ ا١

  .  ( ٨ٝ1388ذي 
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دٙي٘ اكٚي ثؼت٦ ؿذٟ  ثشخي اص ّبسؿ٢بػبٟ آة ٢ٝغ٦َ اي اؿبس٥ ّشد. ٧٤ّش١ٔ ػ٤ٛ ت١٤٘اص ٝـْالت ديٖش صاي٢ذ٥ س٣د ثبيذ ث٦ 

ا١تؾبس تْٞي٘ چـٜ  ٧ٜ ٣ ثش ٧ٞي٠ اػبع ؿ٨ش١٣ذاٟ اكي٨ب١ي ٝي ٢٢ّذػبخت ت١٤٘ ػ٤ٛ ٧٤ّش١ٔ ف٤٢اٟ  ،سا  آة صاي٢ذ٥ س٣د

اٝب حَيَت آٟ اػت ٦ّ اىتتبح  .ٌ، ديٖش ؿب٧ذ جبي خبٙي صاي٢ذ٥ س٣د دس ؿ٨ش ١جبؿ٢ذ١ذ تب اص اي٠ عشيث٤دت١٤٘ ػ٤ٛ ٧٤ّش١ٔ 

آ٠٧ ٣ ٝجتٞـ ى٤الد  ثشاي ت٤ػق٦ ك٢بيـ اصج٦ٚٞ پباليـٖب٥ اكي٨بٟ، ؿشّت ر٣ة آٟ ي اص آة٨ٝٞ ثخؾثبفج ؿذ تب اي٠ ت١٤٘ 

سا٧ْبس ث٦ْٚ سا ح٘ ٢ّذ.  پبثي صاي٢ذ٥ س٣د ْ٘ت٤ا١ذ ٝـ ث٦ ت٨٢بيي ١ٞيث٢بثشاي٠ اي٠ ت١٤٘ ٧ٜ . دشيٝجبس٦ّ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٍشاس ٕ

دسكذ ث٦   30ج٤يي دس چ٨بسٝحبٗ ٣ ثختيبسي، ّب٧ؾ ٝلشه آة ؿشة اص  س٣د كشى٦ ججشاٟ ّٞج٤د آة دس ح٤ضچ٦ صاي٢ذ٥

٥ ثش خـْؼبٙي اص ١ؾش فال٣ 1390 ػبٗدس ٧ٞچ٢ي٠عشح ت١٤٘ ػ٤ٛ ٧٤ّش١ٔ اػت. كحيح اص  داسيشث٦ ٧ٞشا٥ ث٨ش٥ ثدسكذ 25

ٝيٚي٤ٟ ٝتشْٝقت 600 ؿذ٥ ٦ّ تب ٣س٣دي ػذ ١ؼجت ث٦ ٝت٤ػظ ث٢ٚذٝذت ثبفج ّب٧ؾؼبٙي ٧يذس٤ٙ٣طيْي ٧ٜ اٍٚيٞي، خـْ

) ٝقب٣ٟ مالٝحؼي٠ حيذسپ٤س .  ث٦ فَيذ٥ (1390ثب ١ـشي٦ اٝشداد  ٝلبحج٦ دّتش ٨ّشٛ) ٕضاسؽ ؿذ٥ اػتّٜ دس ٝخضٟ ػذ  آة 

دسكذ  40تب  ٥35 س٣د ١ؼجت ث٦ ٝت٤ػظ ث٢ٚذٝذت ٣س٣دي ػذ آة صاي٢ذ (، 1391 -ث٨ش٥ ثشداسي ؿشّت آة ٢ٝغ٦َ اي ٣ٍت

ٝيٚي٤ٟ ٝتشْٝقت  700تب يِ ٝيٚيبسد ٣  600اص ػبٗ ثبيذ ثبٙل ثش يِ ٝيٚيبسد ٣  )پبئيض( ّب٧ؾ يبىت٦ اػت ٣ ػذ ٦ّ دس اي٠ ىل٘

٦ّ حجٜ آة ذ ٝي اىضايٝيٚي٤ٟ ٝتشْٝقت آة داسد. حيذسپ٤س   40تشي٠ حبٙت ت٨٢ب يِ ٝيٚيبسد ٣   آة داؿت٦ ثبؿذ دس خ٤ؿجي٢ب٦١

اىتتبح ت١٤٘ ػ٤ٛ ٧٤ّش١ٔ، ٝـْ٘ اٝش٣ص ٝقتَذ اػت اي جض ثؼت٠ آة ػذ ١يؼت. ٣ي  پـت ػذ اص ثشآ٣سد٧ب ّٞتش اػت ٣ چبس٥

٣ ١جبيذ ا١تؾبس  ذ٧ب ثشاي ّٞج٤د آة ؿشة ٣ ّـب٣سصي سا ث٨ج٤د ثخـ ّٞي اص ىـبسذ ت٤ا١ ٢ّذ اٝب ٝي خـْؼبٙي اكي٨بٟ سا ح٘ ١ٞي

ٟ ثشعشه ٢ّذ. دس اػتبٟ اكي٨بٟ خـْؼبٙي سا داؿت ٦ّ اي٠ ت١٤٘ ثت٤ا١ذ  يضا َٗب آة ث٦ٝ  ي٠ ٣ ا١ت ٢ؾ٤س تٝأ ٦ ث٦ٝ   ّ ٧٤ش١ٔ ت١٘٤ ػ٤ّٛ 

ٗ عشاحي ؿذ٥ 255حذ٣د  تشْٝقت دس ػب  ٟٝ ٚي٤  اػت اٙجت٦ ثخؾ ٨ٝٞي اص آة آٟ ت٤ػظ ثخؾ ك٢بيـ ٝلشه ٝي ٕشدد. ٝي

ت٢ؾ ٧بي اجتٞبفي ث٤د  ث٤د٥ اػت . ٟ حَبث٦ ٧ب ١بؿي اص ّٞج٤د آة صاي٢ذ٥ س٣د ٣ پبيٞبٗ ؿذ 1391چبٙؾ ديٖشي ٦ّ دس ػبٗ 

٣ اٝخب٨ٜٙ  ؿ٨ش ٣سص٦١، ىال٣سجبٟ ٝجبس٦ّ، ؿ٨ش،  خٞي٢ي آثبد، ػٚغبٟ ػييذ، ٍٚق٦ آثبد، ١جو ٧بي ؿ٨شػتبٟ ٣ س٣ػتب٧ب ٦ّ ثشاي ا٧بٙي

اػت ٦ّ ثبفج ٝشٓ خ١٤ي اص ٝقضالت ديٖشي  ٕب٣ تبالة ث٦ ٢ٝت٨ي آة ٧بي ٧ٞي٢غ٤س ثشداؿت ميشٍب١٤١ي اص ّب١بٗ ثذ١جبٗ داؿت.

٤ٝتشي ج٤٢ة ؿشٍي ؿ٨ش اكي٨ٟب ٣ دس  145دس ىبك٦ٚ تبالة ) اي٠ تبالة ؿذ٥ اػت ٤ٝتشي 30ّٚي ـ ؿذ٥ اػت ؿ٨ش ٣سص٦١ ّٚي اثتذاي . (٣ٍا

چشا ٦ّ تقذاد ٍبث٘ ت٤ج٨ي اص ػب٢ّبٟ ٝحذ٣د٥  .(1379) ٤١سي  ؿ٤د ٝي٣ ثش٤٧ت خـِ  ي آٟ اي٠ ّب١بٗ پشآة اػت اٝب ا١ت٨ب

شـث سا پ٤ؿب١ذ٥ ٣ دس  476 ٣ػقت ث٦ اي ٢ٝغ٦َ ثبتالً اي٠ ٢٢ّذ. يشٍب١٤١ي اص آٟ ثشداؿت ٝيّب١بٗ ث٦ ك٤ست م ٤ٝتشٝ  ٝتشي  167ّٚي ٤ ّٚي

ـ ؿذ٥ ٟ ٣ٍا ً اكي٨ب ٟ اص ػغح دسيب  ج٤٢ة ؿش ي 150 آٟ فٌٞٝتش ٣ ثيـي٦٢  1٬470اػت. استيبؿ آ تشٝ   .(6331 حسیٌی اثزی ) ثبؿذ ػب١تٞي
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 1380 ث٨بس –تبالة ٕب٣ خ١٤ي  - 1تل٤يش

٧ٞشا٥ ثب  س٣د ٢ذ٥ايصػبخت ٣ ػبص٧بي حبؿي٦ اص ديٖش ٝـْالت صاي٢ذ٥ س٣د ٕؼتشؽ ػبخت ٣ ػبص دس حشيٜ اي٠ س٣دخب٦١ اػت. 

) حؼي٢ي اثشي  اػت ٣ػتبئيس -ي ٝذيشيت ىضب٧بي عجيقي ؿ٨ش٧ٞشا٥ ثب فذٛ  آ٤ٙدٕي آة، ّب٧ؾ ثبس١ذٕي ٣ ك٢بيـ آالي٢ذ٥ 

س٣د ثبفج ؿذ٥ فال٥٣ ثش ف٤اٝ٘ عجيقي ٝؼبئ٘ ٝذيشيتي ١يض ثش ثَبي اي٠  صاي٢ذ٥ دس چ٢ذ پبس٥ ث٤دٟ ٝذيشيت٧ٞچ٢ي٠  . (1379

ثؼت٦ ٣اث٦ آٟ  كي٨بٟ اص ١ؾش ٕشدؿٖشي ٣ ٕزساٟ ا٣ٍبت ا٣ٍبت ىشامت اؿ٨ش١٣ذاٟ  س٣دي ٦ّ ثي ؿِ حيبت ؿ٨ش س٣د احش ثٖزاسد، 

 اػت.

 

 1389تبثؼتبٟ  –ثؼتش خـِ صاي٢ذ٥ س٣د دس ؿ٨ش اكي٨بٟ  (2تل٤يش)
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 َٝبيؼ٦ ٝلشه آة س٣دخب٦١ صاي٢ذ٥ س٣د ث٦ تيْيِ ثخـ٨بي ٝختٚو دس ػبٗ آثي ١شٝبٗ ثب ػبٗ خـِ -٤ٞ١1داس  

 

 ٝأخز: ؿشّت آة ٢ٝغ٦َ اي اكي٨بٟ

 هقبیسِ هسبحت ٍ هتَسط سطح سیز کطت آثی دٍ استبى -2ًوَدار 

 

 ة هٌطقِ ای اصفْبىهأخذ: ضزکت آ
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 َٝبيؼ٦ آة جبسي دس اػتبٟ چ٨بس ٝحبٗ ٣ ثختيبسي ثب ٝيضاٟ آة ا١تَبٙي ث٦ ح٤ض٦ اكي٨بٟ - ٤ٞ١3داس 

 

 ٝأخز: ؿشّت آة ٢ٝغ٦َ اي اكي٨بٟ

 اػتب٨١بي چ٨بس ٝحبٗ ٣ ثختيبسي، خ٤صػتبٟ ٣ اكي٨بٟ َٝبيؼ٦ ػشا٦١ آة -2جذ٣ٗ 

 ًبم استبى ثِ ًفز 6331آهبر جوعیت سبل  سزاًِ آة قبثل تجذیذ )هتز هکعت در سبل(

 چ٨بس ٝحبٗ ٣ ثختيبسي 857910 9555

 خ٤صػتبٟ 4274979 7950

 اكي٨بٟ )ح٤ض٦ صاي٢ذ٥ س٣د( 2500000 840

 اكي٨بٟ ايٝأخز: ؿشّت آة ٢ٝغ٦َ 

 : ّبّکبر ارٍ ًتبیج 

ٝذٙؼبصي ٝذيشيت  ٦ّ ١يبص٢ٝذ ٝذيشيت جبٝـ س٣دخب٦١ ٣ ح٤ض٦ آثخيض تب آثشيض صاي٢ذ٥ س٣د اػتتشي٠ سا٧ْبس سىـ اي٠ ٝقض٘  ٨ٜٝ

 يِ ا٤ٙ٣يت اػت٧ٜ ٧ب  ث٤ٛ ثشاػبع ٤ٍا١ي٠ ٝشتجظ ثب ٢ٝبثـ آثي، سفبيت حَبث٦ صيؼت. ( 1385ٝي ثبؿذ ) كي٤ي  يْپبسچ٦ آة

ج٤يي ثـ٤د يق٢ي اص يِ ػ٤، سفبيت  ٧ب كشى٦ . فال٥٣ ثشاي٠، ثبيذ دس ٦ٞ٧ صٝي٦٢ت٤ج٦ ٣يظ٥ ٝي ؿ٤د٦ّ دس ٝذيشيت جبٝـ ث٦ آٟ 

پيؾ ثش٣د ٣ ٕب٧ي ٧ٜ  ؿذ٥ ثغ٤س ثش١ب٦ٝ سيضيحَبث٦ اٙضاٝي اػت ٣ اصػ٤ي ديٖش، ت٤ػق٦ ّـب٣سصي، ك٢قت ٣ ؿ٨ش١ـي٢ي ثبيذ 

ص١ذ.  دا٠ٝ ٝي ١يض ٦ ؿ٨ش اكي٨بٟ ؿذ٥ ٦ّ ث٦ ؿ٨ش١ـي٢يت٨٢ب ثبفج ت٤ػق ػبخت ٝؼ٠ْ ٨ٝش ٦١ ثغ٤س ٝخبٗٝت٤ٍو ؿ٤د. الصٛ اػت 

ج٤يي  ىَظ دسثخؾ ّـب٣سصي كشى٧٦ب ٝحذ٣ديت افٞبٗ ؿ٤د ٦١ اي٦ْ٢  ٢ّذ دس ٦ٞ٧ صٝي٦٢ ٢ٝغٌ حْٜ ٝي٣ٍتي آة ١يؼت 

ثشاي احيبي صاي٢ذ٥ س٣د الصٛ اػت ٝذيشيت جبٝـ س٣دخب٦١ ثب ٝـبسّت ػبصٝبٟ ٝحيظ صيؼت، ػبصٝبٟ ج٨بد ّـب٣سصي  .ٕشدد

٦َ اي )اداس٥ ّ٘ ٢ٝبثـ عجيقي، ٝذيشيت صسافت ٕيب٧بٟ يْؼب٦ٙ، ٝذيشيت ثبمجب١ي، ؿيالت ٣ ....(، ٣صاست ١يش٣ ) ؿشّت آة ٢ٝغ
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) ث٨ش٥  ٝـبسّت٨بي ٝشدٝي -٨١بئ٨بي ٝذ١ي ٣  ، ػبصٝبٟ ٕشدؿٖشي ٣ ٝيشاث ىش٢٧ٖياػتبٟ(، ػبصٝبٟ ك٢قت ٣ٝقذٟ اػتبٟ

 سيضي ٧بي كحيح ٣ ثش١ب٦ٝ ػيبػتٖزاسي ي ث٦ ٢ٝؾ٤سّبسٕش٧٣تـْي٘  ك٤ست پزيشد. ثب ٝح٤سيت اػتب١ذاسي ثشداساٟ ٣ ؿ٨ش١٣ذاٟ(

اػتبٟ  ػغح ٝالحؾبت ٝؼبئ٘ آثي سا دسذ٥ ٝي ت٤ا١ذ ثؼتش ٢ٝبػجي سا ج٨ت ثب ٝـبسّت ف٤اٝ٘ يبد ؿ ج٨ت ٝذيشيت جبٝـ

ا١تَبٗ آة اص ػشؿبخ٦ ٧بي ّبس٣ٟ، ا١تَبٗ آة ث٦ ػبيش ٢ٝبعٌ  ثشي ٧ٞچ٤ٟ ٧بي آة ذ. اي٠ ٝالحؾبت دس ثخؾ٢ثشسػي ّاكي٨بٟ 

اي٠ اٝش ذ ٤ٝسد ت٤ج٦ ثبؿذ. ٣ ك٢بيـ ٧ٜ ثبي ، ؿشةّـب٣سصي ّـ٤س ٝخ٘ اػتبٟ يضد ٣ ؿ٨شػتبٟ ّبؿبٟ، ث٨ش٥ ثشداسي دس ثخؾ

١يبص٢ٝذ ٝذيشيت يْپبسچ٦ ٣ ث٢ٚذٝذت اػت ٣ ضش٣سي اػت ثب ١ٖب٧ي جبٝـ ١ٖش ٝؼبئ٘ آٟ اص ػشچـ٦ٞ تب تبالة ٕب٣خ١٤ي ثشسػي 

س٣د ثبيذ ىشاتش اص  ٝقض٘ صاي٢ذ٥ ضش٣سي اػت. صيشا ١يض ٣ اػتبٟ يضد ٙزا دسٕيش ٤ٞ١دٟ ف٤اٝ٘ اػتبٟ چ٨بسٝحبٗ ٣ ثختيبسي ؿ٤د.

١ؼجت ث٦ ث٨ش٥ ثشداسي اص صاي٢ذ٥ ٕزؿت٦  دس ٝل٤ثبت د٣ٙتثشخي ثبيذ اص ٢ٝغ٦َ ٣ دس ػغح ٝٚي ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس ٕيشد.  اػتبٟ ٣

 يبٕزؿت٦  دس ٝل٤ثبت د٣ٙتاص ثشخي ٝغبٙقبت فٚٞي ٣ دٍيَي ك٤ست پزيشد. ٧شچ٢ذ ٦ّ  دس ٤ٝسد آ٨١ب ٣ ٕشددثبص١ٖشي  س٣د 

اي٠ ثشسػي ٧ب ثبيذ  حؾبت اجتٞبفي آٟ ثبيذ ثغ٤س دٍيٌ ثشسػي ؿ٤د.، اٝب ٝالٍبث٘ ح٘ ١يؼت  ث٦ ػبدٕي٤ٝج٤د ٝـْالت 

ٝذيشيت يْپبسچ٦ ح٤ض٦ آثخيض ٣  ثبيذ خبعش ١ـبٟ ػبخت ٦ّ. اسصيبثي اػتشاتظيِ ثبؿذ ٧بي آٝبيؾ ػشصٝي٠ ٣ عشح ثشاػبع

 ٣ ثبيذؿ٤د  ا ٝييب پزيشىت٦ ؿذ٥ ٣ اجش٧ٞچ٢ي٠ ٝذيشيت پي٤ػت٦ ٢ٝبثـ آثي ح٤ض٦، د٣ اك٘ ٣ اكغالحي اػت ٦ّ دس ػغح د١

  .٤ٝسد ت٤ج٦ ٍشاس ٕيشد

٦ٝ س١٣ذ اص يِ ػ٤ ٣ ادا 1390ثب ت٤ج٦ ث٦ ٣ضقيت ١ض٣الت ج٤ي ٣ آ٣سد ح٤ص٥ صاي٢ذ٥ س٣د دس عي ىل٤ٗ پبييض ٣ صٝؼتبٟ ػبٗ 

ذ ٦ّ اْٝبٟ ادا٦ٝ ت٤صيـ آة عجٌ ثش١ب٦ٝ ت٨ي٦ ؿذ٥ ٣ج٤د ١ذاسد ٣ ثبيذ ١ؼجت ث٦ ٝي ٢ّٝـخق  اص ػ٤ي ديٖش خـْؼبٙي

اسصيبثي  ٝغبٙق٦ اجتٞبفي، اٍتلبدي ٣ ى٢ي الصٛ ٣ ضش٣سي اػت.الصٛ دس ثش١ب٦ٝ ت٤صيـ آة اٍذاٛ ٤ٞ١د ٦ّ دس اي٠ ج٨ت تنييشات 

ّـت٨بي جبيٖضي٠، تنييش ا٤ٖٙي ّـت ٣ ٣ا٢ّؾ ث٨ش٥ ثشداساٟ ثب ت٤ج٦ ث٦ ثبىت اجتٞبفي ٣ اٍتلبد ٝقيـتي اص ج٦ٚٞ ثشسػي ٧بي 

٣ حيؼ ثبمبت ٤ٝج٤د ثب ت٤ج٦ ث٦ جبٝق٦ ؿ٢بػي اجتٞبفي ٢ٝغ٦َ اص ديٖش  ّب٧ؾ ٝخبعشات تأٝي٠ آة ؿشة اي٠ ٤ٝض٤ؿ اػت.

 ٣ حبؿي٦ اي اص ج٦ٚٞ ٝغبٙقبت ضش٣سي اػت.ث٦ ٧ٞشا٥ حيؼ ا٤ّػيؼتٜ ٧بي س٣دخب٦١ اي  ٦ّ ثشسػي ٧ب ٣ ٝغبٙقبتي اػت

١يبص٢ٝذ يِ ٝغبٙق٦  ٣ ثشسػي سا٧ْبس٧بي چبس٥ ػبص آٟ 90تب  70ثشسػي ثشداؿت٨بي جذيذ اص صاي٢ذ٥ س٣د ث٤يظ٥ دس د٦٧ ٧بي 

 سیزا. (1391) ؿشّت آة ٢ٝغ٦َ اي اػتبٟ اكي٨بٟ ٣ ٝيضاٟ ثذ٥ س٣دخب٦١ صاي٢ذ٥ س٣د اػت دٍيٌ ثب ت٤ج٦ ث٦ خـْؼبٙي ٧ب

تذسيجي ٣  يثشداؿت ٧بي جذيذ ج٨ت ت٤ػق٦ ك٢بيـ، آة ؿشة ٣ ّـب٣سصي ٦ّ دس عي اي٠ ٝذت سٍٜ خ٤سد٥ اػت ٝشٕ

تجـ آٟ آي٢ذ٥ اي اػيجبس سا ثشاي ػب٢ّي٠ اي٠ ٢ٝغ٦َ سٍٜ خ٤ا٧ذ صد ٣ ف٤اٍت آٟ ٢ٝبىـ ٣ ث٦  آ٣سد٥ پذيذخب٤ٝؽ سا ثشاي صاي٢ذ٥ 

ي ٝختٚو دس ػبٗ آثي ١شٝبٗ ثب ٝٚي سا ١يض تحت تبحيش ٍشاس خ٤ا٧ذ داد. َٝبيؼ٦ ٝلشه آة س٣دخب٦١ صاي٢ذ٥ س٣د ث٦ تيْيِ ثخـ٨ب

١ؼجت ح٤ض٦ آثشيض س٣د٧بي  دس ٤ٞ١داس٧بي ديٖش٧ٞچ٢ي٠  دس ٤ٞ١داس صيش تجيي٠ ؿذ٥ اػت. ؼبٙي ٧بي ٝت٤اٙي ٣ د٣س٥ ايخـْ

بٟ ٣ چ٨بسٝحبٗ ٨اكي َٝبيؼ٦ ٝؼبحت ٣ ٝت٤ػظ ػغح صيش ّـت آثي د٣ اػتبٟ، جبسي دس اػتبٟ چ٨بس ٝحبٗ ٣ ثختيبسي

َٝبيؼ٦ ػشا٦١ آة  ٣ َٝبيؼ٦ آة جبسي دس اػتبٟ چ٨بس ٝحبٗ ٣ ثختيبسي ثب ٝيضاٟ آة ا١تَبٙي ث٦ ح٤ض٦ اكي٨بٟ ،٣ثختيبسي

پبسچ٦ ق٦ فٚٞي ٣ دٍيٌ س ثشاي ٝذيشيت يْجٖٞٚي ضش٣ست يِ ٝغبٙ چ٨بس ٝحبٗ ٣ ثختيبسي، خ٤صػتبٟ ٣ اكي٨بٟاػتب٨١بي 

 س٣دخب٦١ ٣ ح٤ض٦ آثخيض آٟ ضش٣سي ٝي ػبصد.
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 : هٌبثع

ّب٧ؾ دثي صاي٢ذ٥ س٣د ٣ اىضايؾ آالي٢ذ٥ ، http://isfp.ir/web/tourism ، ػبيت1392، كبٙح تشّؾ اكي٨ب١ي ٣ػيذ ػقيذ  ،اػالٝيبٟ 

 1392دي  1، ٧ب

صاي٢ذ٥ س٣د مشيت ٣ ىشص١ذاٟ ١بػپبع ، ٧ٞبيؾ ثشسػي ثحشاٟ صاي٢ذ٥ س٣د ، ٝشّض ٝغبٙقبت ؿ٤ساي  – 1388اٝي٢ي ، اػي٢ذيبس )َٝب٦ٙ ( ،  -

 ػالٝي ؿ٨ش اكي٨بٟ ا

تحٚي٘ ثيالٟ ٣ ثشسػي فٚ٘ خـِ ؿذٟ صاي٢ذ٥ س٣د ، ٧ٞبيؾ ثشسػي ثحشاٟ صاي٢ذ٥ س٣د ، ٝشّض  – 1388ثليشي ، ٨ٝذي )َٝب٦ٙ (  -

 ٝغبٙقبت ٣ پظ٧٣ؾ ٧بي ؿ٤ساي اػالٝي ؿ٨ش اكي٨بٟ 

ـٖب٥ اكي٨بٟ ، د٣س٥ ي د٣ٛ ، ؿٞبس٥ ا٣ٗ ، ١ـشي٦ دا١ـْذ٥ ادثيبت ٣ ف٤ٚٛ ا١ؼب١ي ،دا1361١ػيذ حؼ٠ ، ٝشداة ٕب٣خ١٤ي ،  ،حؼي٢ي اثشي

 ٨ٝش ، اػي٢ذ ،

دا١ـْذ٥ ادثيبت ٣ ف٤ٚٛ ا١ؼب١ي  ٝج٦ٚ فٚٞي پظ٣ ٧ـي1376ػيذ حؼ٠، ٧ٞيبسي ػ٢تي دس ثبص ػبصي يِ ػذ ٍذيٞي ،  ،حؼي٢ي اثشي

 ،  10٣11ؿٞبس٥ ، دا١ـٖب٥ اكي٨بٟ

 1379ب ، حؼي٢ي اثشي ػيذ حؼ٠، صاي٢ذ٥ اص ػشچـ٦ٞ ٝشداة ، اكي٨بٟ ، ١ـش ٨ٕٚ 

 1392دي  5، صاي٢ذ٥ س٣د، ؿب٧شٓ حيبتي اكي٨بٟ، http://isfp.ir/web/tourism ، احٞذ، ػبيتخبت٤ٟ آثبدي

٧ٞبيؾ ثشسػي ثحشاٟ صاي٢ذ٥ س٣د ، ٝشّض ٝغبٙقبت ٣ پظ٧٣ؾ ، پيبٝذ٧بي صيؼت ٝحيغي ٝشٓ ّب٣خ١٤ي ،  1388دس٣يؾ ، ٝحٞذ ) َٝب٦ٙ ( 

 ٧بي ؿ٤ساي اػالٝي ؿ٨ش اكي٨بٟ 

ؿٞبس٥  15، ٝج٦ٚ ٢ٝبثـ آة د٣س٥ س٣د ػيٞبي ّٚي ٧يذس٤ٙ٣طي ح٤ض٦ آثخيض صاي٢ذ٥، 1383)َٝب٦ٙ(،  ٧ب١٤ٝذ٤ٝساي ساػت٣حٞيذسضب  ،يػبٙٞ

50  

 ، ٕضاسؽ ٝيضاٟ ثشداؿت آة اص صاي٢ذ٥ س٣د1391ؿشّت آة ٢ٝغ٦َ اي اػتبٟ اكي٨بٟ، 

 ، ١ـشي٦ دا١ـٖب٥ ؿ٨شّشدي٢ذ٥ س٣دسيـ٦ يبثي فٚ٘ ثحشاٟ ّٜ آثي دس صا ،1391حؼي٠ )َٝب٦ٙ(، كٞذي ثش٣ج٢ي،

د٣ٝي٠ (، ٤ٝسدي ح٤ض٦ آثشيض صاي٢ذ٥ س٣د ٝذٙؼبصي ٝذيشيت يْپبسچ٦ آة )ٝغبٙق٦، 1385كي٤ي، حٞيذ سضب ٣ فجبع اىـبس )َٝب٦ٙ(، 

 ٢ّيشا١غ ٝذيشيت ٢ٝبثـ آة

 اد ؿ٨شّشد، تأحيش ّب٧ؾ آة صاي٢ذ٥ س٣د ثشا٤ّػيؼتٜ تبالة ٕب٣ خ١٤ي، دا١ـٖب٥ آص1392ٍيلشي، فٚي )َٝب٦ٙ(، 

ٝلبحج٦ دّتش ٨ّشٛ ثب  ، ثشسػي ديذٕب٨٧بي ّبسؿ٢بػبٟ دسثبس٥ خـْي صاي٢ذ٥ س٣د ٣ٝؼبئ٘ صيؼت ٝحيغي ٣ح٤ٍَي ٝشث٤طدّتش٨ّشٛ، 

 ١27/4/90ـشي٦ اٝشداد د٣ؿ٢ج٦ 
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-http://kh /1392آرس  28، فٚت خـْؼبٙي صاي٢ذ٥ س٣د، اكي٨بٟ 11ٝقب١٣ت خذٝبت ؿ٨شي ؿ٨شداسي ٢ٝغ٦َ ٕضاسؽ     

mantaghe11.persianblog.ir  

 1382 صيؼت، ٝحيظ حيبؽت ػبصٝبٟ ، اكي٨ب٠ٟ اٙٞٚٚي ٕب٣ خ١٤ي حجيت اهلل ، تبالة ثي ،١جبسي

 1379,ث٨بس 15، تبالة ٕب٣ خ١٤ي ، ٝج٦ٚ ىش٢٧ٔ اكي٨بٟ ، ؿٞبس٥ )َٝب٦ٙ(٤١سي ، ػيذ ٧ذايت اهلل  -
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