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عْیال ػلیزضاًضاد ،1عْزاب خذایاری ،2پزٍیي عَادیاى
چکیذُ:

پشػؾ آغبصیٗ دس ایٗ پظٞٚؾ ػجبست اػت اص «آیب ػیبػتٌزاسیٞبی ٔحّّی ثرش اسقمربی ػرغ
احؼبع قؼّك ثٔ ٝحّ ٝوٞٛؼبس ٔؤحش ثٛد ٜاػت؟» ثشای ا٘زبْ ایرٗ پرظٞٚؾ یره سٚؽ قشویجری
عشاحی ؿذ .دس ثخؾ ویفی اص د ٚسٚؽ ٔغبِؼٝی ٔیذا٘ی  ٚالرذاْ پظٞٚری  ٚدس ثخرؾ وّٕری اص
سٚؽ پیٕبیؾ اػتفبد ٜؿذ .اثضاس ٌشدآٚسی اعالػبت دس ٔغبِؼٝی ٔیذا٘ی ٔلبحجٝی ٘یٕرٝػربتت
یبفت ٝثٛد  ٚدس الذاْ پظٞٚی اص قىٙیه ٞبی ٔختّف  ٚ PRAدس پیٕربیؾ ٘یرض اص پشػـرٙبٔ ٝثرشای
ٌشدآٚسی اعالػبت اػتفبد ٜؿذ .یبفتٞٝب ٘ـبٖ ٔی دٞذ الرذأبقی ور ٝدس عر٘ ٛیٔرذت دس ٔحّرٝ
ا٘زبْ ؿذ ،احؼبع قؼّك ثٔ ٝحّ ٝسا وبٞؾ داد ٜاػت .ػیبػتٌزاسیٞب ػٕذقبً ٔتىی ثش ٘ٛػبصی
ثٛدٛٔ ٚ ٜرت ا٘ـمبق ثیـتش دس ػبوٙبٖ ٔحُ ؿذ ٜاػتٟٔ .ربرشت فضآیٙرذ ٜثر ٝیرب اص ٔحّر ٝثرش
وبٞؾ ػغ قؼّك ثٔ ٝحّ ٝافضٚد ٜاػت .اسصاٖ ثٛدٖ لیٕت ٔؼىٗ  ٚػذْ أٙیتٔ ،حّ ٝوٞٛؼربس
سا ثٔ ٝىب٘ی ٌزسٌبٞی قجذیُ وشد ٜاػت.
ٍاصگاى کلیذی :ؿٟش٘ـیٙیٟٔ ،برشت ،ؿٛسایبسی ،احؼبع قؼّك ثٔ ٝحّ ،ٝػیبػتٍزاسی ٔحّی
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بیاى هغألِ
ا٘ؼبٖ أشٚص دس ؿٟشٞب ػبوٗ اػت .ػى٘ٛتٌبٞ ٜبی ؿٟشی ٘ٛیٗ ث ٝقِٛیذ تٛد ا٘ؼبٖ
أشٚص  ٚقـىیُ لّٕش ٚلجیّ ٝای (ٞبسٚی ٔ ٚشی فیّذ ) 7-8 :1392 ،و ٝؿبیذ ا٘ؼبٖ ثرٝ
٘حررٛی آٖ سا اص دػررت داد ٜاػررتٔ ،رری پشداص٘ررذٞ .رربسٚی دس ایررٗ ثرربس ٜثرر ٝإٞیررت
ػیبػتٌزاسی ٞبی دِٚتی  ٓٞاؿبسٔ ٜی وٙذ (ٕٞبٖ) .ؿىُ ٌیشی لجیّ ٝدس ؿرٟش ٔرذسٖ
اص آٖ ثبثت ٔ ٟٓاػت ور ٝورالٖ ؿرٟشٞبیی ٔخرُ قٟرشاٖ داإربً دس ٔؼرشم ٟٔربرشت
ٞؼتٙذ .ا فشاد سیـ ٝوٗ ؿذ ٜاص ٌزؿت ٝدس رؼتزٛی پی٘ٛذٞبی قبص ،ٜثر ٝآٖ ٟٔربرشت
ٔی وٙٙذ .آ٘چ ٝؤ ٝی قٛا٘ذ ربی سٚاثظ ػٕیك پیـیٗ سا ثٍیشد ٔؼٕ ً ٛدس ٔحّر ٝیبفرت
ٔی ؿٛد؛ و ٝپٙبٍٞبٞی ثشای ا٘ؼبٖ اػت.
ٟٔبرشت ث ٝؿٟشٞب اص ٔـخلٞ ٝبی ٔ ٟٓحشوت رٕؼیت دس رٟربٖ أرشٚص اػرت
أب ثیؿه دس  ٕٝٞی ٔٙبعك ؿٟشی یىؼبٖ ٘یؼت .دس والٖؿٟش قٟشاٖ ٔٙغمرٝی چٟربس
ؿٟشداسی اص رّٕٟٔ ٝبرشپزیشقشیٗ ٔٙبعك اػت .ایٗ ٔٙغم ٝیبصد ٜدسكذ اص ٔؼربحت ورُ
قٟشاٖ  ٚد ٜدسكذ اص وُ رٕؼیت ایٗ ؿٟش سا دس ثشٔیٌیشد (ِٚی ٘ٛسیٙٔ .)1390 ،غمرٝی
چٟبس اص ؿٕبَ  ٚغشة (پبػذاساٖ ِٛ ٚیضاٖ)  ٚاص ؿشق  ٚرٛٙة (تبن ػفیذ  ٚؿرٕیشاٖ
٘ )ٛسا دس ثشٔی ٌیشد .آٔبسٞب حىبیت اص ٘بثشاثشی ارتٕبػی التلربدی ؿرذیذ ،ررٛاٖ ثرٛدٖ
ٔیبٍ٘یٗ ػٙی رٕؼیت ٚ ٚرٛد الـبس آػیتپرزیش دس ٔحّرٞٝربیی ٕٞچر ٖٛتربن ػرفیذ،
ؿٕیشاٖ ٘ ٚ ،ٛغیش ،ٜداسد (ِٚی ٘ٛسی.)1390 ،
ٕٞشا ٜثب فشآیٙذ ٘ٛػبصیٞ ،زٟٔ ْٛبرشاِٖ ٚ ،غٕٛٙٔ ٛػیت ػبتت  ٚػربص دس اثترذای
ا٘مالة اػالٔی ،پیذایؾ  ٚسؿذ ٔحّٞ ٝربیی ثرب اػرىبٖ غیشسػرٕی ٔب٘ٙرذ تربن ػرفیذ ٚ
ؿٕیشاٖ ٘ ٛدس قٟشاٖ ٔـبٞذ ٜؿذ (ثشغٕرذیٔ .)1388 ،حّرٝی وٞٛؼربس ٘یرض ور ،ٝلجرُ اص
قمؼیٕبت ػبَ  1387رضٔ ٚحّٝی تبن ػفیذ 1ثٛد ،اص رّٕٙٔ ٝبعمی اػت ورٟٔ ٝربرشاٖ
ثؼیبسی دس آٖ ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ  ٚدس ٘تیز ٝایٗ ٔحّ – ٝاٌش ثتٛاٖ آٖ سا ث ٝایٗ ٘بْ تٛا٘ذ -
اص ٔـىالت ٔٙبعك ٟٔبرش ٘ـیٗ ٔؼتخٙب ٘یؼرت .اص ػرٛی دیٍرش دس پری ثرشٚص ٔـرىالت
 -1تبن ػفیذ ثؼذٞب ثٔ ٝحٌّّ ٝـٗ قغییش ٘بْ داد.

عیاعتگذاری هحلّی ٍ احغاط تؼلك بِ هحلِّ؛ هغالؼِای در هحلِ کَّغار 27 /

ػبتتبسی دس قٟشاٖ ،ا٘ذیـرٝی ثؼرظ ٔـربسوت ٔرشدْ دس أرٛس ؿرٟش ٔغرش  ٚ ،فؼبِیرت
ؿٛسایبسی اص اسدیجٟـت  1385آغبص ؿذ .ثی ؿه ػیبػت ٞبی قٛػؼ ٝای دس ؿرىٌُیرشی
حغ قؼّك ثٔ ٝحّٔ ٚ ٝـبسوت ٔشدْ ثشای حفظ ٔحّ ٝثؼیبس ٟٔرٓ اػرت .اص ایرٗسٟٔ ٚرٓ
اػت ثذا٘یٓ و ٝػّٕىشد ؿٛسایبسی قب چ ٝحذ دس ایٗ ثبس ٜدس ٔحّٝی وٞٛؼبس ٔؤحش ثرٛدٜ
اػت.
هباًی ًظزی
ؿٟش یه ٘ظبْ ػبصٔبٖیبفت ٚ ٝداسای ػبتتبس وّی اػت ورٔ ٝحّرٞ ٝرب اررضای آٖ ٞؼرتٙذ.
ٔحّٞ ٝب ٔؼىٗ ،وبس ٚ ،قفشی ػبوٙبٖ سا قبٔیٗ ورشد٘ ٚ ٜـرب٘ ٝؿرٟش ٞؼرتٙذ (فیربِى،،ٛ
 .)24 :1389أب ٘ىت ٟٓٔ ٝفشآیٙذی اػت و ٝصیُٕ اص آٖ یربد ٔریوٙرذ« .ررٛسد صیٕرُ دس
ؿٟش٘ـیٙی اص فشآیٙذ ربٔؼٝصدایی ػخٗ ٔریٌٛیرذ ور ٝافرشاد سا اص ٔحریظ ربٔؼرٝپرزیشی
اِٚیٝؿبٖ رذا ٔی وٙذٕٞ( ».ربٖ )22 :ؿرٟش دسثشٌیش٘رذٜی ػربصٔب٘ی ٌؼرتشدٔ ،ٜتـرىُ اص
ارضای سػٕی  ٚغیشسػٕی دس اثؼبد ٔختّف ارتٕبػی ،التلبدی  ٚوبِجذی اػت ور ٝثرشای
قأٔیٗ ٘یبصٞبی ػبوٙبٖ فشأ ٚ ٓٞذیشیت ٔیؿٛد (وبظٕیبٖ ٕٞ ٚىربساٖ .)55 :1389 ،ؿرٟش
ٕٞچٙیٗ قجّٛس فضبیی ػّٕىشدٞبی ا٘ؼب٘ی اػت  ٚا٘تظبس ٔریسٚد ٘یبصٞربی ؿرٟش٘ٚذاٖ سا
قأٔیٗ وٙذ اص ایٗس ٚاسقجبط ٕٞ ٚىبسی قٍٙبق ًٙثریٗ ؿرٟش٘ٚذاٖ ٔ ٚرذیشاٖ ؿرٟشی ثرشای
ظٟٛس ؿٟش پبیذاس أرشی ٘ربٌضیش اػرت (ٔؼلرٔٛی45 :1390 ،؛ پشٞیضوربس  ٚفیشٚصثخرت،
 .)44 :1390قٛػؼٝی پبیذاس ٔؼغ ،ٛث ٝاسقمبی ػغ  ٚویفیت ص٘ذٌی افشاد  ٚثٟجٛد سفربٜ
ػٕٔٛی ربٔؼ ٝاػت  ٚپبیذاسی آٖ اؿبس ٜث ٝاػتٕشاس ایٗ فشآیٙرذ دس عر٘ َٛؼرُ ٞرب ،داسد.
ثذاٖ ٔؼٙی و٘ ٝیبصٞبی ٘ؼُ حبضش سا ثذ ٖٚثٔ ٝخبعش ٜا٘ذاتتٗ ٔٙربفغ ٘ؼرُ ٞربی آیٙرذ،ٜ
قبٔیٗ وٙذ .ث٘ ٝظش ٔی سػذ ؤ ٝحّ ٝثٟتشیٗ ؿشایظ سا ثشای ا٘زبْ ایٗ ٔ ٟٓفشأ ٓٞریوٙرذ.
قٛػؼ ٝی پبیذاس ٔحّٝای ث ٝقٛػؼٝای د ِت داسد و ٝدس ٔحیظ ٔحّ ٝؿىُ ٔی ٌیرشد  ٚثرٝ
پبیذاسی ٔٙبثغ ٘ ٚتبیذ دس ػ ٝثؼذ ٔحیظ صیؼت ،التلربدی ٚ ،ارتٕربػی ٔٙزرش ٔری ؿرٛد.
قٛػؼ ٝی پبیذاس ٔحیغی ،قٛػؼٝای اػت و ٓٞ ٝث ٝحفظ ٔحیظ صیؼت  ٚثٟذاؿت وٕره
وٙذ  ٓٞ ٚؿبتقٞبی دػتشعپزیشی  ٚلبثّیت صیؼت ٔحیظٞبی ا٘ؼربٖ ػربتت سا داسا
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ثبؿذ (پشٞیضٌبس  ٚفیشٚصثخت.)46 :1390 ،
ٔحّ ٝث ٝػٛٙاٖ ػّ َٛحیبت ؿٟشی ٔغش اػت  ٚثب اقىب ث ٝدیرذٌب ٜقٛػرؼٝی پبیرذاس
ٔفبٞیٕی اص لجیُ ویفیت ص٘ذٌی ،سفب ٚ ٜػذاِت ارتٕبػی دس ایٗ ثبسٔ ٜغش اػت (ٔبفی ٚ
ٕٞىبساٖ .)64 :1388 ،قّفیك د ٚدیذٌب ٜقٛػؼٝی پبیذاس ٔ ٚحیظٌشایی فشٍٙٞی ٔٙزرش ثرٝ
ظٟٛس سٚیىرشد قٛػرؼٝی ٔحّرٝای پبیرذاس ؿرذ .دس ایرٗ دیرذٌبٔ ٜحرالت ؿرٟشی داسای
دسٕ٘ٚبی ٝػظیٓ ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی ٞؼتٙذ  ٚثبصآفشیٙی فش ًٙٞؿرٟش٘ٚذی ثرب قٛرر ٝثرٝ
ٔحّ ٝث ٝػٛٙاٖ ثؼتش ص٘ذٌی ارتٕبػی ػبوٙبٖٔ ،غش اػت (ٔؼلٔٛی .)61 :1390 ،ثرذیٗ
قشقیت ػبوٙبٖ ٔحّ ٝث ٝػٛٙاٖ ؿشوب  ٚثٟشٜثشداساٖ اكّی فشآیٙذ قٛػرؼٝی پبیرذاس ؿرٙبتتٝ
ؿذ ٚ ٜثبیذ دس قلٕیٌٓیشیٞب ،ػیبػتٌزاسیٞب  ٚقخلیق ٔٙبثغ ػرٟیٓ ثبؿرٙذ .دس ایرٗ
سٚیىشد ٔؼیبس پبیذاسی ٔحّ ٝؿبُٔ ٛٞیت ،ػشص٘ذٌی ،دػتشػی ٔٙبػت ،قأٔیٗ تذٔبتٚ ،
أٙیت اػت .سٚیىشد ٘ٛیٗ ٔحّٔٝجٙب دس پی ؿٙبتت قٛا٘بییٞب ٚ ٚیظٌریٞربی ٔحّرٞٝرب ٚ
٘بحیٞٝبی ؿٟشی اػت و ٝفشأٛؽ ؿذٜا٘ذ .ایٗ سٚیىشد ،تٛد داسای دٍ٘ ٚشؽ ػرٙتی یرب
«٘یبص ٔجٙب» ٍ٘ ٚشؽ ٘ ٛیب «داسایی ٔجٙب» اػت .سٚیىشد ٘یبص ٔجٙب ،قٛػؼ ٝسا ٔم ِٝٛای ٔی دا٘رذ
و ٝاص عشیك ػٛأُ ٔؤحش ثیش٘ٚی ا٘زبْ ٔی ؿٛد .ایٗ سٚیىشد ث ٝػالاك ٔـتشی  ٚاسصؽ ٞبی
حشفٝای اػتمبد داسد؛ دس ٔبٞیت ،تشدٌشاػت ،ثش ٔحلٟ٘ َٛبیی قٛػؼٔ ٝتٕشوض ثٛد ٚ ٜثرٝ
اثؼبد وبِجذی قٛػؼٔ ٝیا٘ذیـذ (ػبسفی1380 ،؛ أیٙری  ٚفشیرذ٘ظاد .)129 :1390 ،سٚیىرشد
«داسایی ٔجٙب» ث ٝقٕبٔی ٘یبصٞربی ا٘ؼربٖ پشداتتر ٚ ٝثر ٝقٛػرؼ ٝاص دس ٖٚقٛرر ٝداسد .ایرٗ
سٚیىشد ثٔ ٝـبسوت ثٟشٜٚساٖ ،ویفیت ٔحیغی ٚ ،تٛاػت ٔشدْ قأویذ داسد .ایرٗ سٚیىرشد
ثش دسٌیش ػبتتٗ ػغٔ ٛحّی ٔٚـبسوت آحبد ٔشدْ دس ص٘ذٌی ارتٕبػی ٟ٘ ٚبدی ٝٙؿرذٖ
آٖ قبویذ داؿت ٚ ٝاػبع ارتٕبػبت ٔحّٝای سا داساییٞبی آٖٞرب لرشاس ٔریدٞرذ (أیٙری ٚ
فشیذ٘ظادٕٞ ،بٖ) .ثش ایٗ اػبع سٚیىشد «داسایی ٔجٙب» قٛػظ ٔـخلٞ ٝربی ػربد ٜقؼشیرف
ٔیؿٛد و ٝػجبسقٙذ اص:
اِف :ؿٙبػبیی داسایی ٔحّی :قٛػؼ ٝثش ٔجٙبی لبثّیتٞبی ػربوٙبٖ ،ا٘زٕرٗٞرب ٟ٘ ٚبدٞربی
ػٕٔٛی ٔحّ ٝقؼشیف ٔی ؿٛد ٘ ٝثشٔجٙبی آ٘چ ٝدس ٔحّٛٔ ٝرٛد ٘یؼت  ٚث ٝآٖ ٘یبص اػرت.
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وشقضٔٗ ٔ ٚه ٘بیت )1993( 1داساییٞبی ارتٕبع ٔحّی ؿبُٔ افشاد ،ا٘زٕرٗٞرب ٟ٘ ٚبدٞرب
اػت .دس ثؼیبسی اص ارتٕبػبت ،ا٘زٕٗ ٞبیی ٚرٛد داسد و ٝاػضبی آٖثشای حُ ٔـىالت
ثب ٔٙبفغ ٔـتشن ٌشد ٔ ٓٞی آیٙذٕٞ .چٙیٗ ٟ٘بدٞبیی (ٔىبٖ ٞربی ػٕرٔٛی ٔب٘ٙرذ ٔؼربرذ،
وتبثخب٘ ٚ ٝغیشٚ )ٜرٛد داس٘ذ و ٝداسایی ٞبی ػیٙی ٔحّ ٝسا قـىیُ داد ،ٜصٔیٝٙػبص حضرٛس
ٔشدْ ثٛد ٚ ،ٜأىبٖ ا٘زبْ فؼبِیتٞبی ٔـتشن سا ایزبد ٔی وٙذ .داسایی ٔحّر ٝدس سٚیىرشد
«داسایی ٔجٙب» ٘ٛػبً ػشٔبیٝی ارتٕبػی  ٚوبِجذی سا ؿبُٔ ٔری ؿرٛد .ثرٔ )1999(2ِٗٛؼتمرذ
اػت ثذ ٖٚػرشٔبی ٝی ارتٕربػی ،قٛػرؼ ٝی ارتٕربع ٕٔىرٗ ٘خٛاٞرذ ثرٛد (سضربصادٚ ،ٜ
ٕٞىبساٖ.)42 :1392 ،
ة -رّت ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ :دِٚت ٔ ٚشدْ ؿشوبیی ٞؼتٙذ و ٝثب یىذیٍش قمؼریٓ وربس
ٔیوٙٙذ.
د -ظشفیتػبصی٘ :مؾ ػٛأُ تبسری ،ثؼیذ  ٚقزٟیض داسایری ٞرب دس قٛػرؼ ٝی ارتٕربع
ٔحّی ٔذ٘ظش اػت و ٝثشای ظشفیتػبصی ارتٕبػبت إٞیت فرٛقاِؼربدٜای داسدٚ .اِریغ

3

( )1998ػشٔبیٞ ٝبی ارتٕبػی  ٚوبِجرذی سا ػٛأرُ ؿرتبة دٙٞرذ ٜثرشای ظشفیرتػربصی
ٔیدا٘ذ (ٕٞبٖٕٝٞ .)43 ،ی ٔٛاسد ثب ثب ویفیت ص٘ذٌی دس ٔحّٔ ٝشقجظ اػت(فشٌٛػرٗ ٚ
دیىٙض)2-3 : 1999 ،4
اص آ٘زب و ٝقٛػؼٝی پبیذاس سیـ ٝدس ػغ ٛتُشد ؿٟشی داسدٕٞ ،ىبسی ٔؼؤٔ ٖ ٚحّی
دس أىبٖ پزیش ٕ٘ٛدٖ آٖ ،قؼییٗ وٙٙرذ ٜاػرت .ثر ٝػجربسقی ؿرٛساٞبی ٔحّری صٔیٙرٝػربص
قٛػؼٝی ػبصٌبس ثب ؿشایظ ٔحّ ٝاػت (كشافی ٕٞ ٚىبساٖ.)121 :1390 ،
هحلِ ٍ َّیت
ٔحّٔ ٝفٟٔٛی رغشافیبیی  ٚارتٕبػی اػت و ٝلؼٕتی اص ؿٟش سا قـىیُ ٔی دٞرذ ور ٝثرٝ
ٚػیّٝی ٔشصٞبیی ٔـخق ؿذ ٜاػت  ٚػربوٙبٖ آٖ اص ٘ظرش عجمر ٝارتٕربػی یرب لٔٛیرت
ٔـبثٟٙذ (ٔؼلٔٛی15 :1390 ،؛ سضبیی ٘ ٚؼبریٔ .)75 :1393 ،حّ ٝیه ٚاحذ ارتٕربػی
1- Kretzmann & McKnight
2- Bullen
3- Wallis
4- Ferguson & Dickense
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ٔ ٚحُ ارتٕبع ػٕٟی اص رٕؼیت ثٙٔ ٝظٛس ػى٘ٛت  ٚص٘ذٌی اػت .ارتٕربع ثرٔ ٝفٟرْٛ
ٌشٞٚی اػت و ٝداسای ٚرٔ ٜٛـتشوٙذ (فیبِى .)46 :1389 ،،ٛدس قؼشیف ٔحّ ٟٓٔ ٝقشیٗ
ػبُٔ ،اؿتشان ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی ػبوٙبٖ آٖ اػت .فیبِىٔ ،ٛؼتمذ اػت ؤ« ٝحّ ٝثشای
ػبوٙب٘ؾ ٔشوض حمُ ص٘ذٌی اػت ٚثر ٝآٖ دِجؼرتٍی داس٘رذٕٞ( ».ربٖ) ٔحرُٞربی تربعش
اٍ٘یض ،ٜفؼبِیتٞبی التلبدی ،فضبٞبی ػٕٔٛی  ٚؿجبٞت ؿشایظ ص٘ذٌی تب٘ٛادٌیٔ ،حّرٝ
سا ث ٝیه ارتٕبع قجذیُ ٔی وٙذ (فیبِىٕٞ ،،ٛبٖ؛ ٔؼلٔٛیٞ .)15 :1390 ،بِجٛاوغ ٔؼتمذ
اػت افشاد ٌزؿت ٝتٛد سا ثب وٕه ٔحیظ ث ٝتبعش ٔی آٚس٘ذ .ثشیذٌی فشد اص ٌشٞٚی ورٝ
ث ٝآٖ قؼّك داسد ٔی قٛا٘ذ ٔٙزرش ثر ٝفشأٛؿری ؿرٛد ثٙربثشایٗ ثر ٝصػرٓ ٞربِجٛاوغ ٌرشٜٚ
ارتٕرربػی ٘مررؾ اػبػرری دس ظٟررٛس  ٚحفررظ حبفظرر ٝافررشاد داسد (فیرربِى.)39 :1389 ،،ٛ
فیبِى ،ٛقزوش ٔی دٞذ وٛ٘ ٝػربصی ػربتتبس ٔحّرٞٝربی ؿرٟشی سا قغییرش داد ٚ ٜضرٕٗ
قضؼیف تبعشات ،افشاد سا ثٗ وٗ ٔیوٙذ (ٕٞبٖ ،)46 :ثذیٗ قشقیت ٘رٛػی ػرّت ٛٞیرت
ٔحّی اص ؿٟش٘ٚذاٖ سخ ٔیدٞذ؛ ستذادی و ٝظبٞشاً دس ٔحّٝی وٞٛؼبس سخ داد ٜاػت.
وٛیٗ ِیٙچ فضبی ؿٟش سا لّٕشٚی ثشای ص٘ذٌی ٛٞ ٚیتیبثی ٔی دا٘ؼرت .ثر٘ ٝظرش ِیرٙچ
فضب ثبیذ داسای ٛٞیتی لبثُ ادسان  ٚؿٙبػبیی ،ث ٝیبد ٔب٘ذ٘ی ٚ ٚاض ثبؿذ .ایرٗ ٚیظٌری
دس ثیٙٙذ ٜحغ ٔىبٖ سا ثشاٍ٘یختٔ ٚ ٝیبٖ ٔشدْ ٔ ٚىربٖ احؼربع قؼّرك ثرٚ ٝررٛد آٚسد
(ق ٛیی .)116 : 1372،صٔب٘ی و ٝاػتفبد ٜاص یه فضب ،ػبدت سٚصٔشٜی فشد ثبؿذ؛ احؼبع
ایٗ ٕٞب٘ی لٛت ٔیٌیشد ٛٞ ٚیت فشأ ٓٞیؿٛد (پبوضاد .)104 :1376 ،ثذیٗ قشقیت یره
فضبی ؿٟشی صٔب٘ی ٔیقٛا٘ذ حغ ٔىبٖ سا پذیذ آٚسد و ٝأىب٘بقی ثشای ٛٞیت ثخـریذٖ
ث ٝافشاد اساا ٝوٙذ؛ دیذاس ثب دیٍشاٖ دس ٔحّ ،ٝثشٌضاسی ٔشاػٓ ٞرب  ٚقحمرك ٔـربسوتٞربی
فشٍٙٞی  ٚارتٕبػی ثبػج ؿىُ ٌیشی تبعشٜٞبی رٕؼی ؿرٟش٘ٚذاٖ اص یره ٔحّرٔ ٝری
ؿٛد (لبدسٔشصی .)1391 ،ثب اسااٝی تذٔبت سٚصٔرشٜی ٔرٛسد ٘یربص ػربوٙبٖ ٘ ٚیرض ایزربد
ٕ٘بدٞبی ٔحّٝای ،اص لجیُ قبػیؼبت ٔحّی ٔخرُ ٔشاورض ٔرزٞجی ،پربسن ،ثبؿرٍب ٚ ٜغیرش،ٜ
احؼبع قؼّك ثٔ ٝىبٖ دس فشد ؿىُ ٔی ٌیشد .قؼّك ٔىب٘ی ث ٝایٗ ٔؼٙبػت ؤ ٝشدْ ترٛد
سا ثٚ ٝاػغٝی ٔىب٘ی و ٝدس آٖ لشاس داؿت ٝیب داس٘ذ ،قؼشیف ٔیوٙٙذ .ایٗ اسقجبط ور ٝحرغ

عیاعتگذاری هحلّی ٍ احغاط تؼلك بِ هحلِّ؛ هغالؼِای در هحلِ کَّغار 31 /

ٔىبٖ ٘بٔیذٔ ٜی ؿٛد افشاد سا ث ٌٝ٘ٛ ٝای ػٕیك ٔ ٚب٘ذٌبس قحت قأحیش لشاس ٔی دٞذ .احؼبع
قؼّك  ٚدِجؼتٍی ثٔ ٝىبٖ ،ػٕیمتش اص حغ ٔىبٖ اػت .اسقجبط ثب ٔىربٖ ٛٞیرت  ٚلرذست
فشدٌ ،شٞ ٜٚب  ٚالٛاْ سا قمٛیت ورشد ٚ ٜثر ٝآ٘ربٖ حجربت ٔری ثخـرذ (لربدسٔشصی1391 ،؛
فالحت60 :1385 ،؛ فبضّی .)35 :1386 ،رٙیفش وشاع حغ ٔىربٖ سا دس ٞفرت ػرغ اص
ثیقفبٚقی قب حغ فذاوبسی ٘ؼجت ثٔ ٝىبٖ ،عجمٝثٙذی وشد:
 )1ثیقفبٚقی ٘ؼجت ثٔ ٝىبٖ،
 )2آٌبٞی اص لشاس ٌشفتٗ دس یه ٔىربٖ :فرشد ٘ؼرجت ثر ٝص٘رذٌی دس ٔىربٖ آٌرب ٜاػرت،
ٕ٘بدٞبی آٖ سا ٔی ؿٙبػذ أب احؼبػی ا ٚسا ثٔ ٝىبٖ ٔتلُ ٕ٘ی وٙذ،
 )3قؼّك ثٔ ٝىبٖ :فشد ػال ٜٚثش ٔٛاسد پیـیٗ احؼبع ثٛدٖ  ٚقمذیش ٔـتشن ثب ٔىبٖ داسد،
 )4دِجؼتٍی ثٔ ٝىبٖٔ :ىبٖ ثشای فشد ٔؼٙب داسد،
 )5یىی ؿذٖ ثب اٞذأ ،ىبٖ :ایٗ ػغ ٘ـبٖدٙٞذٜی دسآٔیختٍری  ٚپیٛػرتٍی فرشد ثرب
٘یبصٞبی ٔىبٖ اػت،
 )6حضٛس دس ٔىبٖ :قؼّك ثٔ ٝىبٖ ٔٛرت ٘مؾ فؼبَ دس ٔىبٖ اػت،
 )7فذاوبسی ثشای ٔىبٖ :فشد ثشای سٞب وشدٖ ػالاك فشدی ث ٝتبعش ػالاك ثضسٌترش ٘ؼرجت
ثٔ ٝىبٖ ،آٔبد ٜاػت (ضشاثیبٖ ٙٔ ٚؼبْ.)25-26 :1387 ،
ؿٔٛجبست ث ٝقفبٚت عجمبت دس قؼّك ثٔ ٝىبٖ ٔؼتمذ اػت .أ ٚی ٌٛیذ ثٛسطٚا سٚاثغرؾ
ثب وؼجٝی ٔحُ ػشد  ٚػغحی اػت ،أب وبسٌش ثب ٕٞؼبیٍب٘ؾ  ٚثرب اٞرُ ٔحرُ سٚاثغری
ٌشْ  ٚكٕیٕب٘ ٝداسد .وبسٌش اص عشیك ایٗ سٚاثظ ٕٞجؼتٍیاؽ سا ثیبٖ ٔیوٙذ (فیربِى،،ٛ
 .)45 :1389ثب قٛر ٝث ٝوبسٌشی ثٛدٖ ثبفت وٞٛؼبس ا٘تظبس ٔیسٚد و ٝدس ایٗ ٔحّ ٝسٚاثظ
٘ضدیه ثٛد ٚ ٜحغ قؼّك ثٔ ٝىبٖ ٔٛرٛد ثبؿذ .أب ػیبػتٌزاسیٞبی ا٘زبْ ؿذ ٜقٛػرظ
ؿٛسایبسی ٕٔىٗ اػت ایٗ حرغ سا قضرؼیف ورشد ٚ ٜثرب وربٞؾ حرغ قؼّرك احتٕرب ً
ٔـبسوت ٔشدْ ٓٞ 1دس ٔحّ ٝوٓ ؿٛد.
ٔ -1ـبسوت ارتٕبػی ث ٝآٖ دػت ٝاص فؼبِیت ٞبی اسادی د ِت داسد و ٝاص عشیك آٖ اػضبی یه ارتٕبع ث ٝعٛس
ٔؼتمیٓ یب غیشٔؼتمیٓ دس ؿىُ دادٖ ث ٝحیبت ارتٕبػی تٛد قبحیشٌزاس٘ذ (ٔحؼٙی قجشیضی)92 :1375 ،
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رٍػتحمیك
ایٗ پظٞٚؾ ث ٝسٚؽ قشویجی (ویفی  ٚوّٕی) ا٘زبْ ؿذ .ثخؾ ویفری ،ثرب قشویجری اص د ٚسٚؽ
ٔغبِؼٝی ٔیذا٘ی  ٚاسصیبثی ػشیغ (( )1PRAاصویب ٕٞ ٚىبساٖ )1387 ،ا٘زربْ ؿرذ؛ پیٕربیؾ دس
ادأ ٚ ٝثب قىی ٝثش یبفتٞٝبی ثخؾ ویفی ارشا ؿذ .اثرضاس ٌرشدآٚسی اعالػربت دس ثخرؾ ویفری
ٔلبحج٘ ٝیٕ ٝػربتت یبفتر ٚ ٝقىٙیره ٞربی ٔختّرف  PRAثرٛد .دس پیٕربیؾ ٘یرض اص اثرضاس
پشػـٙبٔ ٝاػتفبد ٜؿذ .دس ایٗ پظٞٚؾ ثب ٞـت ٘فش اص ػبوٙبٖ ٔحُ ،د ٚقٗ اص وؼرج ،ٝؿرٟشداس
ٔ ٚؼب ٖٚارتٕبػی ٘بحیٝی چٟبسٔ ،لبحج ٝؿذ .پغ اص آٖ ثب اػتفبد ٜاص قىٙیره ٞربی  PRAاص
لجیُ قىٙیه لذْص٘ی٘ ،2مـٝی ارتٕبػی ٔ ٚؼیـتی ،دستت ٔـرىالت ٚ ،ثٛقر ٝاحشثخـری ثرٝ
ارتٕبع ٔحّی سرٛع ؿذ .ػپغ قىٙیه ٘ SWOTیض ارشا ؿذ.
ػشؿٕبسی ػبَ  1385حبوی اص ٚرٛد رٕؼیتی ٔؼبدَ ٘ 22744فرش ثرب ی  15ػربَ دس
وٞٛؼبس اػت٘ .ظش ث ٝػذْ دػتشػی ث ٝچبسچٛةٌٕٝ٘ٛ٘ ،یشی ث ٝؿیٜٛی ػٕٟیٝای ا٘زربْ
ؿذ .حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛدس ثخؾ وٕی ثب قٛر ٝث ٝفشٔ َٛوٛوشاٖ ٘200فش ٔحبػج ٝؿذ  ٚپرغ اص
قىٕیُ پشػـٙبٔٞٝب  ٚحزٛٔ ،اسد ٘بلق یب ٔؼیٛة ٕٝ٘ٛ٘ 196ی وبُٔ ث ٝدػت آٔذ.
آؽٌایی با جوؼیت ًوًَِ
دأٝٙی قغییش ػٗ پبػخٍٛیبٖ ثیٗ  16قب 77ػبَ اػت .پشاوٙذٌی قحلیالت پبػخٍٛیبٖ
ؿبُٔ  %35صیشدیپّٓ %33 ،دیپّٓ %11.7 ،فٛق دیپِّٓ %14 ،یؼب٘غ  %5 ٚفٛق ِیؼب٘غ ٚ
ثب قش اػت .ثب قٛر ٝث ٝػشؿٕبسی ػٕٔٛی ػبَ٘ ،1385ؼجت رٙؼی دس ایٗ ٔحّٝ
 116/88اػت .دس ایٗ ٔحّ ٝثیـتشیٗ فشاٚا٘یٔ ،ؼبدَ ٔ %15/28تؼّك ثٌ ٝش ٜٚػٙی -24
20ػبِ ٝاػت ،و٘ ٝـبٖ اص قؼّظ ٔشداٖ رٛاٖ دس ثبفت رٕؼیتی داسد.
آؽٌایی با هحلِی کَّغار ٍ تاریخچِی آى
ٔحذٚدٜی ٔٛسد ثشسػی دس ایٗ پظٞٚؾٔ ،حّٝی وٞٛؼبس دس ؿشق قٟشاٖ اػت و ٝاص ٘ظرش
قمؼیٕبت ؿٟشی ،اص ؿٕبَ ثب حشیٓ ٔٙغمٝی چٟبس ؿٟشداسی قٟشاٖ ،اص رٛٙة ثرب ٔحّر ٝی

)1- PRA (Participatory Rural Appraisal
2- Transect walk
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تبن ػفیذ ٔ ٚحّ ٝی قٟشاٖ پبسع ؿشلی ،اص عش ،غشة ثب ٔحّٝی ٔزیرذآثبد  ٚاص عرش،
ؿشق ثب ٔحّ ٝی حىیٕیٕٞ ٝؼبی ٝاػت .وٞٛؼبس و ٝلجرُ اص قمؼریٕبت ػربَ  1387ررضٚ
ٔحّٝی ٌّـٗ (تبن ػفیذ) ثٛد ،ثٙب ث ٝاظٟبسات ػبوٙبٖ لذیٕی قرشٟٔ ،ربرشاٖ ثؼریبسی اص
ٔیبٖ الٛاْ قشن ِ ٚش ٘ ٚیض ٟٔبرشاٖ افغبٖ دس ایٗ ٔحُ ػبوٗ ٞؼتٙذ .دس تالَ ثحجٞربی
ٌشٞٚی ٌفت ٝؿذ «ػبِٟب پیؾ رٕؼیت ٔحّ ٝثؼیبس وٕتش ثٛد  ٚاوخش ػربوٙبٖ ثرٔٛی ٔحّرٝ
ثٛد٘ذ ،أب وٓ وٓ ثب قـذیذ ٟٔبرشت ٞب ،رٕؼیت ٔحّ ٝث ٝؿذت افضایؾ یبفت  ٚثرٔٛی ٞرب
ٔٙغم ٝسا قشن وشد ٚ ٜثبفت رٕؼیتی ٔحّ٘ ٝیض وبٔالً قغییرش ورشد ».ثرٌ ٝفترٝی اٞربِی «دس
فبكّ ٝی ػبَ ٞبی  63قبو ٖٛٙػبوٙبٖ ایٗ ٔحّ ٝاص حرذٚد  25ترب٘ٛاس دس یره وٛچر ٝثرٝ
حذٚد 100تب٘ٛاس دس ٕٞبٖ وٛچ ٝسػیذ ٜاػتٕٞ ».چٙیٗ دس اعرشأ ،حّر ٝؿرٟشنٞربی
صیبدی ٔخُ ؿٟشن ػپ ٝؿٟش ،ؿٟشن اِغذیش  ٚؿٟشن ثٟـتی ػربتت ٝؿرذ .اٞربِی لرذیٕی
ٔحّٔ ٝی ٌٛیٙذ ثب ا٘مالة اػالٔی ،صٔیٗٞبی ٔحّ ٝقٛػظ ٔشدْ قلش ،ؿذ  ٚقب ٔرذتٞرب
قحت ٔبِىیت تبكی ٘جٛد ،أب  ٓٞاو ٖٛٙثشتی اص اسٌبٖ ٞب ٔبِره ایرٗ صٔریٗ ٞرب ثرٛدٚ ٜ
ثیـتش ػبتتٕبٖٞب لِٙٛبٔٝای اػتٔ .زٕٛػ ٝؿشایظ فٛق ٔری قٛا٘رذ دس وربٞؾ احؼربع
قؼّك ثٔ ٝىبٖ ٔٛحش ثبؿذ.
دس تالَ قىٙیه لذْ صدٖ لغؼ ٝصٔیٙی دس ٚػظ ٔحّٔ ٝـبٞذ ٜؿذ و ٝثٌ ٝفتٝی اٞربِی
حذٚد  35ػبَ پیؾ ،صٔیٗ فٛقجبَ ،پبسن  ٚفضبی ػجض ثٛدٞ .ـت ػبَ پریؾ ثب٘ره ػرپٝ
ٔذػی ٔبِىیت صٔیٗ ؿذ  ٚدٚس قب دٚس آٖ حلربس وـریذ .ثرٌٕ ٝربٖ اٞربِی ایرٗ صٔریٗ ٚ
ػبتتٕبٖ ٞبی ٘یٕٝوبسٜی آٖٔ ،حّ ٝی وٞٛؼبس سا ث ٝد ٚثخؾ قمؼیٓ وشد ٜاػرت .اررشای
قىٙیه ػٛآت ٘ـبٖ داد و ٝدٚپبس ٜؿرذٖ ٔحّرٝی وٞٛؼربس ،ػرجت دٌٚربٍ٘ی فشٍٙٞری،
ارتٕبػی ٚ ،التلبدی ٔحّ ٝؿذ ٜاػت .قىٙیه ػٛآت ٕٞچٙیٗ ٘ـبٖ داد ؤ ٝحّ ٝدسٌیرش
ٔـىالقی اص لجیُ :اص ٌ ٓٞؼیختٍی ثبفت ٔحّ ٝث ٝػرجت ٚررٛد صٔریٗ ثربیش  ٚایزربد دٚ
ثخؾ ٘ب ،ٍٕٗٞقشاوٓ صیبد رٕؼیتٟٔ ،برشپزیشی ،وٕجرٛد ػرشا٘ٞٝربی ترذٔبقی اص لجیرُ
ثب٘ه ،ػیؼتٓ حُٕ ٘ٚمُ ػٕٔٛی ،فشٚؿٍبٞ ٜبی ثضسي ،ثبؿٍبٚ ٜسصؿری  ٚغیرش ٜاػرت.
اٞبِی ٌفتٙذ و ٝدا٘ؾآٔٛصاٖ ،ثٛیظ ٜدتتشاٖ ،ثشای ادأٝی قحلیُ دس ٔمبعغ ثب قش ثبیذ ثرب
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اسااٝی لِٙٛبٔٞٝبی رؼّی ثٔ ٝحّٞٝبی دیٍش ٔشارؼ ٝوٙٙذ .وٞٛؼبس داسای چٟبس ٔؼرزذ ٚ
حؼیٙی ٝاػت .ثشتی اص ایٗ ٔؼبرذ سٚحب٘ی ٘ذاس٘ذ  ٚثشتی اص ٔؼبرذ  ٚحؼیٙیٞٝب ٔرٛسد
اػتفبدٔ ٚ ٜتؼّك ث ٝل ْٛتبكی اػت .یىی اص ػبوٙبٖ لذیٕی ٔحّ ٝدس ایٗ ثبسٌ ٜفرت« :دس
ٔحّ ٝچٟبس ٔؼزذ ٚرٛد داسد و ٝد ٚقب اص آٖ ٞب وبٔالً ثذ ٖٚاػتفبد ٚ ٜد ٚقبی دیٍش ٘یض ثٝ
دِیُ دٚس ثٛدٖ وٕتش ٔٛسد اػتفبد ٜاٞبِی لشاس ٔی ٌیرشد؛ ثرٕٞ ٝریٗ دِیرُ یىری اص اٞربِی
لذیٕی ،پبسوی ًٙتب٘ٝی تٛد سا ثشای ثشٌضاسی ٕ٘بص رٕبػت دس اتتیربس ٞرٓ ٔحّرٝای ٞرب
ٌزاؿت ٝاػت ».ثٌ ٝفتٝی ثشتی اص اٞبِی ،قِٛیت ٔؼرزذ  ٚحؼریٙیٞٝرب أىربٖ اػرتفبد ٜاص
فضبی ساوذ  ٚثذ ٖٚاػتفبد ٜی ایٗ أبوٗ سا ثشای ثشٌضاسی ثش٘بٔٞ ٝبیی اص لجیُ والع ٞربی
آٔٛصؿی ،قأػیغ یب قزٟیض وتبثخب٘ ٝػّٕی  ٚآٔٛصؿی سا فشإ٘ ٓٞی ػبصد .اص ایٙرش٘ ٚرٛػی
ٌؼؼت دس ثیٗ ثخؾٞبی ٔختّف ٔحّ ٝدیذٔ ٜی ؿٛد صیشا ٔغبثك ٘ظش فیربِى ،،ٛقٛصیرغ
فؼبِیتٞب  ٚرذایی فضبٞب  ٚغیشٔ ٜی قٛا٘ذ ٔجریٗ ٙٞزبسٞرب  ٚػربدتٞربی ربٔؼر ٝثبؿرذ
( .)33 :1389ؿشایظ وبِجذی  ٚفشٍٙٞی ٔحّٔ ٝب٘غ ایزبد حغ قؼّك ٔحّٝای ٔی ؿٛد.
تصَیز هحلِ اس ًگاُ عاکٌاى
ثشای دسن ٍ٘شؽ ػربوٙبٖ ٔحّر ٝاص ٔٛلؼیرت  ٚؿرشایظ ٔىرب٘ی آٖ ٘مـرٝی ارتٕربػی ٚ
ٔؼیـتی ٔحّٝی وٞٛؼبس قٛػظ اٞبِی ٔحُ قشػیٓ ؿذ .قشػیٓ ٘مـ ٝاص یه عش ،ثٔ ٝشدْ
ٔحّی وٕه ٔی وٙذ قب ثٔ ٝحرُ ػرى٘ٛت ترٛد دٚثربس ٜثٍٙش٘رذ (اصویرب ،صاسع  ٚایٕرب٘ی،
 .)1387:140قشػیٓ ٘مـ٘ ٝـبٖ داد و ٝاص ٘ظش اٞبِی ٚرٛد رِٛ ٍُٙیضاٖ دس ؿرٕبَ ٔحّرٝ
فشكتی ٔٙبػت ثشای قٛػؼٝی ثش٘بٔٞ ٝبی قفشیحی اٞبِی قّمی ٔیؿٛد ،دس حبؿیٝی ٔحّ،ٝ
دا٘ـٍب ٜتٛار٘ ٝلیش لشاس داسد  ٚفضربیی تربِی دس تیبثربٖ ؿرٟیذ ثختیربسی ور ٝثرذٖٚ
اػتفبد ٜاػت .ثٌ ٝفتٝی اٞبِی ایٗ فضب ٔیقٛا٘ذ ثرشای ایزربد ثبؿرٍبٚ ٜسصؿری یرب پربسن
اػتفبد ٜؿٛد.
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ت

تصَیز ؽوارُی ً :1مؾِ اجتواػی ٍ هؼیؾتی هحلِ کَّغار

ؿٟشن ٞبیی پیشأ ٖٛوٞٛؼبس ٞؼت و ٝاٞبِی ؿشایظ آٖٞب سا ثذیٗ ؿش ٔؼشفی وشد٘ذ:
جذٍل ؽوارُی  :1هؾخصات ؽْزنّای پیزاهَى هحلِی کَّغار
سدیف

٘بْ ٔٙغمٝ

ؿشایظ

1

ؿٟشن ؿٟیذ ثٟـتی

ٔغبثك ٘مـٝی ٔؼیـتی ػبوٙبٖ ٔٙغم ٝاص سفبٔ ٚ ٜؼیـت تٛثی ثشتٛسداس٘ذ.

2

ؿٟشن ػپ ٝؿٟش

اوخشاً وبسٔٙذ یب ثبص٘ـؼت ٝاسقؾ  ٚػپبٞ ٜؼتٙذ .ؿٟشن ث ٝعٛس ٘ؼجی اص ٘ظش
دسیبفت تذٔبت دس حذ ٔغّٛة اػت.
ػبوٙبٖ اغّت وبسٔٙذ ٞؼتٙذ٘ .ؼجت ث ٝػبیش ثخؾٞبی ٔحّ ٝاص سفبٔ ٜغّٛثی
ثشتٛداس٘ذ .ػبتتٕبٖٞبی ایٗ ؿٟشن ٘ٛػبصقش اص ػبتتٕبٖٞبی تٛد ٔحّٝی
وٞٛؼبس ٞؼتٙذ.

دس رٛٙة ؿٟشن ؿٟیذ ثٟـتی ػبصٔبٖ ٌٛؿت لشاس ٌشفت ٚ ٝثیٗ ؿٟشن ؿٟیذ ثٟـتی
 ٚػپ ٝؿٟش ،پبسوی ًٙاقٛثٛعٞبی ؿشوت ٚاحذ لشاس داسد ؤ ٝـىالقی سا ثشای اٞبِی ثرٝ
ٕٞشا ٜآٚسد ٜاػت.
٘مـ ٝی ٔؼیـتی ٔحّٕٞ ٝچٙیٗ ٘ـبٖ داد و ٝػبوٙبٖ لذیٕی ٔحّ ٝدس وٛچٞٝبی یىٓ قب
ؿـٓ ػبوٗ ٞؼتٙذ .اوخش ػبوٙبٖ ٔحّ ٝوبسٌش ثٛد ٜیب ثٔ ٝـبغّی اص لجیُ ثؼتٝثٙذی ٘ربٖ دس
تب٘ ٚ ٝفشٚؽ دس ٔحالت دیٍشٔ 1یپشداص٘ذٚ .ضرؼیت ٔؼیـرت ػربوٙبٖ ٔحّر ٝثر ٝعرٛس
ٔؼٙبداسی اص ػبوٙبٖ ؿٟشن ٞبی پیشأ٘ٛی ٔتفبٚت ثٛد ٚ ٜثرٌ ٝرشٜٞٚربی ؿرغّی ٔتفربٚقی
 -1ایٗ فؼبِیت ٔٛرت ایزبد ؿغُ ثشای ص٘بٖ ٔحّ ٝؿذ ٜاػت.
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ٔتؼّمٙذ .ایٗ ٚیظٌی ٔب٘غ ثشلشاسی اسقجبط  ٚاحؼبع ٕٞذِی ٔی ؿٛد.
جذٍل ؽوارُی  :2هؾخصات کَچِّای هحلِی کَّغار
ردیف
1

2

ؽوارُی کَچِّا
وٛچٞٝبی اٚ َٚ
دْٚ
وٛچٞٝبی دٚ ْٚ
ػْٛ

3

وٛچٝی چٟبسْ

4

وٛچٝی پٙزٓ

5

وٛچٝی ؿـٓ

6

وٛچٝی ٞفتٓ

7

وٛچٞٝبی ٞـتٓ ٚ
ٟ٘ٓ

هؾخصات عاکٌاى کَچِّا
دس ایٗ د ٚوٛچ ٝتب٘ٞٝب ثضسي  ٚداسای ػٙذ (قفىیه ٘ـذ )ٜاػت .ػبوٙبٖ ایٗ
تب٘ٞٝب قمشیجبً ٔؼٗ ثٛدٕٞ ٜذیٍش سا ٔیؿٙبػٙذ  ٚث ٓٞ ٝوٕه ٔیوٙٙذ؛ ایٗ افشاد اص
ػبوٙبٖ لذیٕی ٔحّٞ ٝؼتٙذ.
دس تیبثبٖ ؿٟیذ سربیی لشاس داس٘ذ .لٜٟٛتب٘ ٝدس آٖ لشاس داسد .تب٘ٞٝبی اعشا،
لٜٟٛتب٘ ٝچٙذ عجم ٝاػتٚ .ضغ ٔبِی ػبوٙبٖ ایٗ د ٚوٛچٔ ٝتٛػظ  ٚثؼضبً ثب قش
اص ٔتٛػظ اػت.
دس ایٗ وٛچ٘ ٝب٘ٛایی لشاس داسد .ایٗ وٛچٔ ٝشصی اػت و ٝػبوٙبٖ لذیٕی ٔحّ ٝدس
آٖ ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ.
ٔحُ ص٘ذٌی قؼذاد صیبدی ٟٔبرشاٖ افغب٘ی اػت ؤ ٝؼٕ ً ٛث ٝكٛست ٔزشد ٚ
تٛاثٍبٞی ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ.
وٛچٝی ٔشوضی اػت و ٝث ٝوٛچٝی اسارَ  ٚاٚثبؽ ٔـٟٛس اػت .اٞبِی ٔحُ
ثٛیظ ٜثب٘ٛاٖ ؿت ٍٙٞبْ رشأت ػجٛس اص ایٗ ثخؾ اص ٔحّ ٝسا ٘ذاس٘ذ.
لٜٟٛتب٘ ٝدس آٖٞب لشاس داسد.
ػبوٙبٖ ایٗ وٛچٞٝب اص ٚضؼیت ٔبِی ثٔ ٝشاقت ضؼیفقشی ثشتٛسداس٘ذ .ػبوٙبٖ
ایٗ وٛچٞ ٝب اغّت وبسٌشاٖ فلّی ٟٔ ٚبرشاٖ افؼب٘ی ٞؼتٙذ .ثٌ ٝضاسؽ ٔحّیٞب
ایٗ وٛچٞٝب ٔحُ قزٕغ اسارَ  ٚاٚثبؽ ؿذ ٜاػت.

احغاط تؼلك بِ هحلِ ٍ هؾارکت
ٔحّٞٝبی ؿٟشی یىی اص وبٖ٘ٞٛبی ؿىُ ٌیشی ٛٞیتٞربی فشٍٙٞری  ٚقؼّرك ارتٕربػی
ٞؼتٙذ .احؼبع قؼّك ثٔ ٝحّ ٝدس كٛسقی پذیذاس ٔی ؿٛد و ٝآٖ ٔحُ ثشای فرشد إٞیتری
تبف داؿت ٝثبؿذ یب احؼبػی تبف سا دس آٖ فشد ثشاٍ٘یرضد .یىری اص وؼرج ٝور ٝدس ایرٗ
ٔحّ٘ ٝمبؽ ٔبؿیٗ اػتٔ ،ی ٌٛیذ« :ایٙزب ٟٔ ٕٝٞبرش٘ذ  ٚاص ؿٟشػرتبٖ ٔیربٖ ٔ ٚؼرتأرش
ٔیؿ٘ٛذ ،ؿبیذ ثٕٞ ٝیٗ تبعش اػت ؤ ٝحّ ٝسؿذ  ٚپیـشفت ٕ٘ریوٙر ».ٝأ ٚؼرتمیٕبً ثرٝ
احؼبع قؼّك ثٔ ٝحّ ٚ ٝقرالؽ ثرشای ثٟجرٛد آٖ اؿربس ٜداسد .پی٘ٛرذی ور ٝثرٌٕ ٝربٖ اٚ
سیـٝوٗ ؿذٖ ػبوٙبٖ ثٔ ٝخبثٝی ٔب٘غ آٖ ػُٕ ٔیوٙذ .آلبی  65ػبِ ٝػبوٗ لذیٕی ٔحّرٝ
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ٔی ٌٛیذٔ ٕٝٞ« :ی دٙ٘ٚذ و ٝایٙزب لیٕت تٙٔ ٝ٘ٛبػت ٘ ٚؼجت ث ٝربٞبی دیٍرٝی قٟرشاٖ
اسص ٖٚقش ،ٜاص ٞش دٞبقی ٚاسد قٟشاٖ ٔی ؿٙذٔ ،ی آیٙذ ایٙزب یره ت٘ٛرٝی ٔ 30ترشی ارربسٜ
ٔی وٙٙذ؛ حب ؿٕب ثجیٗ قشن ٞؼتٙذِ ،ش ٞؼتٙذ ،ؿٕبِی ٞؼتٙذ ،آ٘ٛلت ٔی تٛاٙٞرذ حرش،
ٕٞذیٍش سا ثفٕٟٙذ؟» ا ٚث ٝپیـیٞ ٝٙبی فشٍٙٞی ٔتفبٚت ثٔ ٝخبثٝی ٔب٘غ ایزبد پی٘ٛذ دس ثیٗ
اٞبِی اؿبسٔ ٜی وٙذ .ثشسػی لیٕت تب٘ ٝدس ایٗ ٔحّ٘ ٝـبٖ اص پبییٗ ثٛدٖ آٖ ث٘ ٝؼجت ثرٝ
ػبیش ٔحّٞٝب داسد (ٕٔتبص٘یٛص) .آلبی  53ػبِٝای اص وؼجٝی ٔحّٔ ٝیٌٛیرذٚ« :لتری ٔرشدْ
ٔحّ ٝتٛدؿبٖ ثب  ٓٞدػٛا داس٘ذ ،قشن ِ ٚش  ٚفبسع ثب ٕ٘ ٓٞیػبص٘ذ ،چغرٛس ؿرٟشداسی
ثٔ ٝـىالت ٔب سػیذٌی وٙذ ،تٛة ٔؼّ ْٛاػت ؤ ٝحّ ٝایٙغٛس ٔیؿٛد».
أشٚصٟٔ ٜبرشت  ٚاربسٜ٘ـیٙیٞب قشویرت رٕؼیتری ٔحّرٞٝرب سا قغییرش ٔریدٞرذ؛ ثرب ٚسٚد
ٌؼتشدٜی ٟٔبرشاٖ  ٚربثٝربییٞبی ٔتٛاِی ٌ ٚؼتشدٜی دس ٖٚؿٟشیٔ ٓٞ ،حّٝایٞبیی و ٝثرب
 ٓٞآؿٙب ثٛد٘ذ ،غشیج ٝؿذٜا٘رذ ٌ ٚرب ٜاص یىرذیٍش دس ٞشاػرٙذ؛ دس ایرٗ ثربس ٜتربٕ٘ی 60ػربِٝ
ٔی ٌٛیذ« :ػبَ ٞب پیؾ ؤٟ ٝبرشاٖ اص ؿٟشٞبی دیٍش ٘یبٔذ ٜثٛد٘ذ ایٙزرب ٕٞر ٝثرٞ ٝرٓ وٕره
ٔی وشد٘ذ ،اٌش ٔـىّی ثٛد  ٕٝٞثب  ٓٞحُ ٔیوشدیٓ ،أب ا ٖ ٔٗ ٕٞؼبیٝی ثغُ دػرتی ترٛدْ
سا ٕ٘یؿٙبػٓ ،ؿبیذ دصد ثبؿذ ثشای ٕٞریٗ دس تب٘رٝاْ ساٞرؾ ٕ٘ری دٞرٓ ».قٙرٛع فشٍٙٞری ٚ
ػى٘ٛت وٛقبٜٔذت ثٔ ٝخبثٝی ػبّٔی ثشای ػرذْ ایزربد پی٘ٛرذ  ٚاػتٕربد دس ثریٗ اٞربِی ػٕرُ
ٔیوٙذ.
یىی دیٍش اص ٔؼباُ ٔحّ٘ ٝجٛد یب وٕجٛد أىب٘بت  ٚفضبٞبی ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی ثرٛد.
اسااٝی تذٔبت ٔٛسد ٘یبص  ٚقأػیغ ٕ٘بدٞبی ٔحّٝای ٔٛرت ٔی ؿرٛد ػربوٙبٖ آٖ ٘رٛػی
احؼبع قؼّك ٛٞ ٚیت داؿت ٝثبؿٙذ .آلبیی ثبص٘ـؼت ٝاص ػبوٙبٖ ٔحُ ٘یض ٔیٌٛیذ« :فضبی
ٚسصؿی ٔحّ ٝوٓ اػت .أىب٘بت فشٍٙٞی  ٚقفشیحی دس ٔحّ ٝوٓ اػرت ».یىری دیٍرش اص
وؼجٝی ٔحُ ٔؼتمذ اػت« :دس ٔحّ ٝفضبی ٚسصؿی ٘ذاس٘ذ ٔـىُ ثضسٌی اػت  ٚرٛا٘ربٖ
 ٚػاللٙٔٝذاٖ ٔزجٛس٘ذ ثشای ٚسصؽ ثٙٔ ٝبعك دیٍش ثش٘ٚذٕٞ .یٗ ٘جٛدٖ أىب٘بت ٚسصؿری
 ٚثیىبسی رٛا٘بٖ ثبػج اػتیبد آ٘بٖ ٔیؿٛد ».ث٘ ٝظش ٔیسػذ ٔحّر ٝفبلرذ فضربٞبیی اػرت ورٝ
أىبٖ ایزبد تبعشٜی رٕؼی  ٚاسقمبی ػغ قؼّك ٔحّٝای سا فشأ ٓٞیوٙذ .ایٗ أرش دسثربسٜی
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ص٘بٖ حتی ثیـتش اػت .دتتشی رٛاٖ اص اٞبِی ٔحُ ٔیٌٛیذ« :دس ٔحّٝی ٔب ٞیچ أىب٘ی ثرشای
ص٘بٖ دس ٘ظش ٌشفت٘ ٝـذٜ؛ فضبی ػجض و٘ ٝذاسیٓ ،دس صٔیٗ ثبیشی و٘ ٝضدیه ٔحرُ اػرت چٙرذ
ٚػیّٝی ٚسصؿی ٌزاؿتٝا٘ذ و ٝتب٘ٓٞب ٕ٘یقٛا٘ٙذ اػتفبد ٜوٙٙذ ».تبٕ٘ی دیٍش اص ػربوٙبٖ ٔحرُ
ٔؼتمذ ثٛد« :اٌش ثشای تب٘ٓٞب ثبؿٍبٚ ٜسصؿی ٔیػبتتٙذ ،دتترشای ررٔ ٖٚٛرب ٔزجرٛس ٘جٛد٘رذ
ٔشقت اص ٔحّ ٝتبسد ؿ٘ٛذ  ٚساٜٞبی ع٘ ٛی ثش٘ٚذ ».ثٙب ثٌ ٝفتٝی اٞبِی ،دس ٔحّٝی وٞٛؼربس
فضبٞبی ػٕٔٛی ثشای قزٕغ ٌ ٚشدٕٞبیی ٔشدْ وٓ اػت  ٚاص ٔىبٖٞبی ٔٛرٛد ٔب٘ٙذ ٔؼربرذ
 ٚحؼیٙیٞٝب ٘یض ث ٝدسػتی ثٟشٜثشداسی ٕ٘یؿٛد .ث ٝعرٛس ٔؼٕرٚ َٛررٛد فضربٞبی فشٍٙٞری،
ارتٕبػی ٔ ٚزٞجی ٔب٘ٙذ ثبؿٍبٜٞبی ٚسصؿی ،وتبثخب٘ ،ٝپبسنٔ ،یذاٖ ٔحّٔ ٚ ٝؼربرذ دس ثرشٚص
احؼبع قؼّك ثٔ ٝحّ ٚ ٝا٘ؼزبْ ٔحّٝای ٔؤحش اػت  ٚثٔ ٝشدْ أىبٖ ٔیدٞذ و ٝقؼّرك تربعش
ثیـتشی ٘ؼجت ثٔ ٝحّٝی تٛیؾ پیذا وٙٙذ .تب٘ٓ  22ػبِٝی ػبوٗ ٔحّٔ ٝی ٌٛیذٚ« :لتری ورٝ
ٔب یه ػبَ ایٙزب ٔؼتأرش ٞؼتیٓ ،دِیّی ٘ذاسد ثب ؿٟشداسی دسٌیش ؿرٛیٓ ورٔ ٝرخالً چرشا ٔحّرٝ
رٛی ٞبی وخیفی داسد؟ ٔب تیّی دس ایٗ ٔحُ ثٕب٘یٓ د ٚػبَ اػت ».ث٘ ٝظش ٔی سػرذ احؼربع
قؼّك ٔحّٝای دس ٔحّٝی وٞٛؼبس ثب قٛر ٝثٟٔ ٝبرشپزیشی ٔٙغم ٚ ٝوٛقب ٜثٛدٖ صٔبٖ ػرى٘ٛت
دس ٔحّ ،ٝس ٚث ٝوبٞؾ اػت .دادٞ ٜربی پیٕربیؾ ٘یرض وربٞؾ احؼربع قؼّرك ٔحّرٝای سا دس
ٔحّٝی وٞٛؼبس قأییذ ٔیوٙذ.
جذٍل ؽوارُی  :3فزاٍاًی هیشاى احغاط تؼلك بِ هحلِ در بیي اّالی
هتغیز

فزاٍاًی

درصذ فزاٍاًی

درصذ تجوؼی

تیّی وٓ

12

5.9

11.5

وٓ

59

29.2

68.3

ٔتٛػظ

32

15.8

99

صیبد

1

0.5

100

هجوَع

104

51.5

ؿبتق احؼبع قؼّك ثب رٕغ ٌٛ 5ی1ٝػبتت ٝؿذ ٚ ٜثٌ 4 ٝش ٜٚاحؼبع قؼّك تیّری
 -1ؿبتق احؼبع قؼّك ٔحّٝای ثشٌشفت ٝاص ٌٛ 5ی ٝاػت )1 :ؿٕب قب چ ٝحذ حبضشیذ دس ثش٘بٔٞٝب  ٚوبسٞبی
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وٓ ،احؼبع قؼّك وٓ ،احؼبع قؼّك ٔتٛػظ  ٚاحؼبع قؼّك صیبد قفىیه ؿذ و ٝحذالُ
آٖ  ٚ 5حذاوخش آٖ  25ثٛد .دس ٘تیزٔ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد ثیؾ اص  %35اص اٞبِی احؼبع قؼّك
وٓ یب تیّی وٓ ٘ؼجت ثٔ ٝحّ ٝتٛد داس٘ذٕٞ .چٙیٗ  %15.8آٖ ٞب ایٗ احؼبع قؼّك سا دس
حذ ٔتٛػغی ٔی دا٘ٙذ  ٚاحؼبع قؼّك قٟٙب دس  %0/5اص ػبوٙبٖ ٔحّ ٝصیبد اػت .ثش ٔجٙربی
اعالػبت ث ٝدػت آٔذ ،ٜدس ٔیبٖ ثیؾ اص ٘یٕی اص اٞبِی ٔحّ( ٝثیؾ اص ٘ )%60رٛػی حرغ
رذا ثٛدٖ اص ٔىبٖ ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ،ث٘ ٝظش ٔیسػذ ایٗ احؼبع اص ػٛأّی چ٘ ٖٛذاؿرتٗ
تبعشٜی رٕؼی٘ ،جٛد فضبٞبی ػٕٔٛی  ٚقؼبٔالت ارتٕبػی دس ٔحّ٘ ٝبؿی ؿذ ٜاػت .اص
ایٙش ٚظبٞشا ػذْ قؼّك تبعش ثٔ ٝحّ ٝاص ٔٛا٘غ اكّی ٔـبسوت ٔشدْ دس أٛس ٔحّر ٝاػرت.
یىی اص تب٘ٓٞب ٔیٌٛیذٚ ٗٔ« :لتی ثچٝاْ سا ٟٔذ وٛدن ٔیبسْ ثب چٙذ قب اص ٔربدسای دیٍرش
دس ٔٛسد ٔـىالت ٔحُ كحجت وشدْ قرٛرٟی ٕ٘ری وٙٙرذ ،ا٘ٚرب اص ؿٟشػرتبٖ أٚذ٘رذ ٚ
ٔیٌٗ ؿبیذ ػبَ دیٍش ایٙزب ٘جبؿٗٔ ،ؼتأرش٘ذ ٔ ٚیس٘رذ ».ثؼریبسی اص ػربوٙبٖ ثرب ٔحّرٝ
پی٘ٛذ ٘ذاس٘ذ  ٚایٗ أش ثٙٔ ٝبفغ ػبوٙبٖ داإری ٔحّر ٝكرذٔٔ ٝریص٘رذ .احؼربع قؼّرك ٚ
احؼبع ٔؼؤِٚیت دس پی٘ٛذ ثب ٞ ٓٞؼرتٙذ .ػرذْ حرغ ٔؼرؤِٚیت ٔرب٘ؼی ثرضسي ثرشای
ٔـبسوت فؼبَ دس صٔیٞ ٝٙبی ٔختّرف ص٘رذٌی ؿرٟشی اػرت .ثرب ٔـرخق ؿرذٖ ٔیرضاٖ
احؼبع قؼّك ػبوٙبٖ ٔحّ ،ٝساثغ ٝی احؼبع قؼّرك ثرب ٔیرضاٖ ٔـربسوت دس أرٛس ٔحّرٝ
ػٙزیذ ٜؿذ.

ٌشٞٚی دس ٔحّٝی تٛد ؿشوت وٙیذ؟  )2آیب قب ث ٝحبَ اص ٔ ٓٞحّٝایٞب تٛاػتٝایذ دس الذأبت ثشای سفغ ٔـىالت
ٔحّٔ ٝـبسوت وٙٙذ؟  )3ؿٕب قب چ ٝا٘ذاص ٜحبضشیذ ثشای سفغ ٔـىالت ٔحّ ٝثب ؿٛسایبسی ٕٞىبسی وٙیذ؟  )4اٞبِی
ایٗ ٔحّ ٝقب چ ٝا٘ذاص ٜثشای حُ ٔـىالت ٔحّ ٝثب یىذیٍش ٕٞىبسی ٔیوٙٙذ؟  )5آیب اص ایٙى ٝدس ایٗ ٔحّ ٝػبوٙیذ
ساضی ٞؼتیذ؟
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جذٍل ؽوارُی  :4دٍبؼذی رابغِ هیاى احغاط تؼلك هحلِای ٍ هؾارکت اّالی
احؼبع قؼّك ٔحّٝای

ٔـبسوت
تیّی ضؼیف ضؼیف ٔتٛػظ تٛة

ٔزٕٛع

وٓ

16

26

18

8

68

ٔتٛػظ

4

25

42

6

77

صیبد

0

7

17

20

44

ٔزٕٛع

20

58

77

34

189

رذ َٚثب ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝثب افضایؾ احؼبع قؼّك ثٔ ٝحّٔ ،ٝـبسوت آ٘ربٖ دس أرٛس
ٔحّ٘ ٝیض افضایؾ ٔی یبثذ .ارشای وبی اػىٛاش دس ٔٛسد ساثغ ٝثیٗ احؼبع قؼّرك ٔحّر ٝای
ٔ ٚیضاٖ ٔـبسوتٔ ،ؼبدَ  43.911ثب دسرٝی آصادی  sig;0.000 ٚ 9اػت.
عیاعتگذاری ٍ تؼلك هحلِ
ػیبػتٌزاسیٞبی ا٘زبْ ؿذ ٜث ٝفؼبِیتٞبی ؿٛسایبسی ٔشثٛط اػت .اررشای د ٚقىٙیره
ثٛق ٝاحشثخـی  ٚػٛآت ٘ـبٖ داد و ٝالذأبت ؿٛسایبسی دس ساػتبی اسقمبی حغ قؼّك ثرٝ
ٔحّ٘ ٝجٛد ٜثّى ٝاص ربوٙذٌی ػبوٙبٖ ٔحّ ٝسا فض٘ٚی ثخـیذ ٜاػت.

تصَیز ؽوارُی  :2تزعین ًمؾِ تَعظ اّالی
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جذٍل ؽوارُی  :5عَآت هحلِ کَّغار (ًماط لَت ،ضؼف ،فزصتّا ٍ تْذیذّای هحلِ)
ًماط لَت

ًماط ضؼف

فزصتّا

تْذیذّا

.1اص رِٛ ٍُٙیضاٖ ٚ .1رٛد اسارَ ٚ
 .1والعٞبی آٔٛصؽ ؿٟش٘ٚذی  .1ػذْ ٚرٛد لشااتتب٘ٝ
اػتفبدٕ٘ ٜیؿٛد اٚثبؽ
 .2ػذْ ا٘ؼىبع حشٔ ،شدْ قٛػظ
 .2وتبثخب٘ٝی وٛچه
ٚ.2رٛد حؼیٙیٞٝبی  .2اػتیبد
 .3ػبٔبٖ دادٖ ث ٝرذا َٚتیبثبٖٞب ؿٛسایبسی
تبِی  ٚثی اػتفبد٘. 3 ٜجٛد ٔىبٖ فشٍٙٞی
٘ .3جٛد افشاد رٛاٖ  ٚثبػٛاد دس
 .4آػفبِت تیبثبٖٞب
 .4افضایؾ لٜٟٛتب٘ٞٝب
صٔیٗ ٔحُ
ؿٛسایبسی
 .5تشیذػشای ٔحّٝ
 .4ثش٘بٔٞٝبی ؿٛسایبسی فمظ سٚیىشد ٍٟ٘ذاسی دتتشاٖ  .5ػذْ أٙیت دتتشاٖ
ٚ .6رٛد سٚا٘ـٙبػبٖ ثشای
ٔ .6ؼضُ وبٔیٖٞٛب
فشاسی
ٔزٞجی داسد
ٔـبٚسٜی ثب٘ٛاٖ
 .7ػشلت
 .5ػذْ اػتٕبد ث ٝفؼبِیتٞبی ؿٛسایبسی ٚ .3رٛد
 .7پضؿه ثشای ٔشدْ
 .8ػبٔب٘ؼشای ِٛیضاٖ
صٔیٗٞبی ثبیش ٚ
٘ .6جٛد ػبِٗ ٚسصؿی
 .8ثشٌضاسی اػیبد  ٚثش٘بٔٞٝبی
٘ .9جٛدٖ أىب٘بت
ثذ ٖٚاػتفبدٜ
ٚ .7رٛد ػِٝٛی ثبصیبفت
ٔٙبػجتی
حُٕ ٘ ٚمُ  ٚسفبٞی
ثشٌضاسی
٘ .8جٛد ػبِٗ ٚسصؿی ثب٘ٛاٖ
 .9ثشٌضاسی والعٞبی آٔٛصؿی
 ٚثٟذاؿتی
ٕ٘بیـٍبٜٞبی
٘ .9جٛد ٔیذاٖ قشٜثبس
 .10آثبدی ٔحّٝ
ٚ .10رٛد ػٛأُ
فلّی
ٔ .11ذیش ٔحّ ٝفؼبِیت تٛة داؿت .10 ٝوٕجٛد ٔذسػٝ
قٛصیغوٙٙذٚ ٚ ٜاسد
ٚ .4رٛد افشاد
ٚ .11رٛد ٔٛؽ دس ٔحّٝ
ٔ .12شدٔی ثٛدٖ  ٚث ٝسٚص ثٛدٖ
وٙٙذٜی ٔٛاد ٔخذس ٚ
٘خجٝی ػّٕی،
٘ .12جٛد أٙیت ٔبِی  ٚرب٘ی
ٔذیش ٔحّٝ
ٔـشٚثبت اِىّی.
 .13ػذْ ٚرٛد دسٔبٍ٘ب ٚ ٜثیٕبسػتبٖ ٔحّٚ ٝسصؿی ،فٙی ٚ
 .13رٕغ آٚسی  ٚدػتٝثٙذی
ٔضاحٕت ثشتی ػبوٙبٖ
 .14وٕجٛد ػیؼتٓ حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی دیٙی دس ٔحّٝ
ٔـىالت
 .15قجّیغبت ٌؼتشدٜی ؿٛسایبسی ٚ .5 ٚرٛد صٔیٗ ثبیش ثشای ػبیش ٔشدْ
 .14سػب٘ذٖ ٔـىالت ٔشدْ ثٝ
 .11ػذْ ٕٞىبسی
دس ٔحّٝ
ثشٌضاسی رّؼبت فشٔبِیتٝ
ٌٛؽ ٔؼؤٖ ٚ
پّیغ
 .16ػذْ اعالعسػب٘ی ؿٛسایبسی
 .15ثشٌضاسی رّؼبت ٔىشس دس
 .12اؿغبَ ؿذٖ ٔحُ
 .17ػذْ ثشٌضاسی ٔؼبثمبت ٚسصؿی
ػشای ٔحّٝ
قٛػظ اقٛثٛعٞبی
ثشای رٛا٘بٖ
 .16ثشٌضاسی اسدٞٚبی صیبسقی
فشػٛدٜ
 .18ػذْ ٕٞىبسی ؿٛسایبسی ثب
 .17اػتٕبدػبصی ٔشدْ
 .13ػِٝٛی ثبصیبفت
ؿٟشداسیٔ .19حذٚد ثٛدٖ قجّیغبت
 .18ارشای عش وٛچ ٝػبِٓ
 .14ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ
ػشای ٔ
 .19ثشٌضاسی ٚیظ ٜثش٘بٔ ٝثشای
فلّی
 .19وٕشً٘ ثٛدٖ اسقجبط ؿٛسایبسی ثب
٘ٛرٛا٘بٖ
 .20الذاْ ثشای قـىیُ ٌش ٜٚدٚاْ ٔشدْ
 .21تشیذ ػبتتٕبٖ ثضسٌتش ثشای ٘ .20جٛد ثب٘ه٘ . ،جٛد ػیٕٙب ٚ
ثشٌضاسی والعٞبی ٔختّف ٙٞشی پبسن٘. ،جٛد فشٚؿٍبٜٞبی ثضسي٘ ،جٛد
ٔشاوض ثٟذاؿتی . ،ػذْ اسااٝی تذٔبت ثٝ
 ٚآٔٛصؿی
ٔشدْ ؿٟشن . ،ػذْ ٚرٛد فضبی ػجض ٚ
 .22ایزبد پُ ػبثش پیبد ٜثش سٚی
پبن
اقٛثبٖ ؿٟیذ صیٗ اِذیٗ
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عیاعتگذاری هحلی ٍ ًیاسّای هحلِ
قٛر ٝث٘ ٝیبصٞبی اكّی ػبوٙبٖ ٔحّ ٚ ٝقالؽ ثشای سفغ آٖ یىی اص سٞیبفت ٞبی قٛػؼٝی
ؿٟشی ٔحؼٛة ٔیؿٛد .ػذْ قٛر ٝث ٝایٗ ٘یبصٞب ٔیقٛا٘ذ ٔٛرت وبٞؾ ٔیضاٖ قؼّرك ثرٝ
٘ ٚیض ٔـبسوت ٔشدْ دس حُ ٔؼباُ ٔحّ ٝؿٛد .ؿٛسایبسی ایٗ ٔحّ ٝاص اسدیجٟـرت 1387
قب صٔؼتبٖ  1394حذٚد  110فؼبِیت قٛػؼ ٝای ا٘زبْ داد ٜاػت و ٝػٕذٜی ایٗ فؼبِیتٞب
اص ٘ٛع ٘ٛػبصی  ٚوبِجذی ثٛد .حتی دس ٔٛاسدی ٔخُ ٘لت ػت ثذٖػبصی ػٕالً ثخـی اص
ربٔؼ ،ٝاص رّٕ ٝص٘بٖ أىبٖ اػتفبد ٜاص آٖ سا ٘ذاس٘ذ.
ثٙب ثٌ ٝفترٝی یىری اص اػضربی
ؿٛسایبسی دس صٔیٙی و ٝػبثمبً ثربؽ
ا٘بس ثٛد ؿٟشداسی ٔٙغم ٝقلرٕیٓ
ثرر ٝقبػرریغ ػررِٝٛی ثبصیبفررت
ٌشفت .پغ اص ٔخبِفرت اٞربِی ٚ
ؿٛسایبسی ایٗ قلرٕیٓ ثر ٝایزربد
ٔیذاٖ ٔی ٚ ٜٛقش ٜثبس قغییرش ورشد؛
أب دس ٟ٘بیت ػِٝٛی ثبصیبفرت دس
وٙبس ایٗ ٔحّ ٝایزربد ٔ ٚـرىّی
ثٔ ٝـرىالت ٔحّر ٝاضربف ٝؿرذ.
ٕٞچٙرریٗ ػرربٔبٖػررشایی ثررشای
اػرررىبٖ دتترررشاٖ فرررشاسی دس
صٔیٗ ٞبی ٔفیذ ٔحّ ٝقأػیغ ؿذٜ
اػت؛ فضبٞبیی و ٝثٌٕ ٝبٖ آ٘ربٖ
ٔی قٛا٘رذ ثرشای حرُ ثؼریبسی اص
ٔـىالت ٔحّ ٝاص رّٕ ٝػربتت
أبوٗ فشٍٙٞی  ٚآٔٛصؿری ٔفیرذ

تصَیز ؽوارُی  :3درخت هؾکالت هحلِی کَّغار
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ثبؿذ .ث٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝالذأبت ا٘زبْ ؿذ ٜاص ٘ٛع ٘ٛػبصی  ٚثب قلٕیٓ ٌیشی اص ثب اػرت
 ٚاص ایٙش ٚاحؼبع قؼّك ثٔ ٝحّ ٝسا وبٞؾ داد ٜاػت .ثؼریبسی اص ؿرشوتوٙٙرذٌبٖ دس ثحرج
ٌشٞٚی اظٟبس ٔیوشد٘ذ وٕ٘ ٝیقٛا٘ٙذ قأحیشی دس ٚضؼیت ٔحّٝی تٛد داؿرت ٝثبؿرٙذ .تربٕ٘ی
 60ػبِ ٝاػتمبد داسد ... « :ا ٖ  ٓٞو ٝقؼذادی اص ٕٞیٗ ؿٛسایبسیٞب اص ایرٗ ٔحّر ٝسفتٙرذ ،پرغ
دسد آدٔبیی و ٝایٙزب ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ سٕ٘ ٚیدٙ٘ٚذ٘ ».ىت ٝآٖ اػت ور ٝاػضربی ؿرٛسایبسی دس
ٔحّ ٝػبوٗ ٘جٛد ٚ ٜػبوٙبٖ ٕ٘یقٛا٘ٙذ قؼّك ٔحّی آٟ٘رب سا ثپزیش٘رذ .ترب٘ٓ دیٍرشی اص ػربوٙبٖ
لذیٕی ٔحّٔ ٝیٌٛیذٚ« :لتی ؿٛسایبسی ثشای ٔشدْ وبسی ٘ىٙذٔ ،رشدْ ٔحرُ ٞرٓ دس رّؼربت
ؿشوت ٕ٘یوٙٙذ ».تبٕ٘ی30ػبِٔ ٝیٌٛیذ« :اٌش ؿٛسایبسی اربصٜی ا٘زبْ وبسی سا ٘رذاسد ،پرغ
ؿٛسایبسی چ ٝوبس ٜاػت؟ ث ٝچ ٝدسدی ٔیتٛسد ٚلتی ٕ٘یقٛا٘ذ ٔحُ ثبصیبفت صثبِ ٝسا اص ایرٗ
ٔحُ ثجشد ».ث٘ ٝظش ٔیسػذ ػذْ پی٘ٛذ صْ ثیٗ ػبوٙبٖ  ٚػیبػتٌزاساٖ ٔحّی ٔٛرت اػٕربَ
ػیبػتٞبیی ٔیؿٛد وِ ٝضٔٚبً ثب ٔحّٔ ٝشقجظ ٘جٛد ٚ ٜاص ػٛی ػبوٙبٖ ٔفیذ اسصیبثی ٕ٘ی ؿٛد.
یىی اص ٚظبیف اكّی ؿٛسایبساٖ ثرٔ ٝخبثر ٝػیبػرتٌرزاساٖ ٔحّری ،ؿٙبػربیی وٕجٛدٞرب ٚ
٘بسػبییٞبی ٔحّی  ٚؿٙبتت ٘یبصٞبی ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚیبسی سػب٘ذٖ ثٔ ٝذیشاٖ ؿرٟشی دس قرأٔیٗ
ایٗ ٘یبصٞبػت .ثیؾ اص  %65ػبوٙبٖ وٕجٛد أىب٘بت سفبٞی سا ثضسٌتشیٗ ٔـىُ ٔحّ ٝدا٘ؼرتٚ ٝ
پغ اص آٖ ٚ ،%21رٛد ٟٔبرشاٖ  ٚدس ٔشحّٝی ػ٘ ْٛجٛد أٙیت دس ٔحّ ٝسا ثٔ ٝخبثرٝی ٔـرىُ
روش وشدٜا٘ذ .ایٗ دس حبِی اػت و ٝالذأبت ا٘زبْ ؿذ ٜچٙذاٖ ثٔ ٝرٛاسد ثرب ٘پشداتتر ٝاػرت.
رذ٘ 5 َٚـبٖ ٔی دٞذ و ٝقٟٙب  %5اٞبِی ثش ایٗ ثبٚس ٞؼتٙذ و ٝأىب٘بت سفربٞی ٔحّر ٝترٛة
اػت.
جذٍل ؽوارُی  :6فزاٍاًی هؾکالت هحلِی کَّغار
فزاٍاًی

هتغیز

درصذ فزاٍاًی

ٚرٛد ٟٔبرشاٖ

44

21.8

ٔؼتبداٖ

7

3.5

٘بأٙی

12

5.9

فش ًٙٞپبییٗ

7

3.5

وٕجٛد أىب٘بت سفبٞی

130

65.3

ٔزٕٛع

200

100
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اص ٚظرربیف  ٚاتتیرربسات 1قؼشیررف ؿررذ ٜثررشای ؿررٛسایبسی ٔحررالت رّررت ٔـرربسوت
ؿٟش٘ٚذاٖ ،ؿٙبػبیی ٘یبصٞب ٔ ٚـىالت اػت .ثرب قٛرر ٝثر ٝدادٜٞربی ثر ٝدػرت آٔرذ ٜاص
ٔلبحجٞٝب  ٚاعالػبت اػتخشاد ؿذ ٜاص پشػـٙبٔ ،ٝث٘ ٝظرش ٔریسػرذ ؿرٛسایبسی ٔحّرٝی
وٞٛؼبس دس ثشلشاسی اسقجبط ٔؤحش ثب ػبوٙبٖ ثشای ؿٙبػبیی ٘یبصٞب ٔ ٚـىالت ٔحّرٛٔ ٝفرك
٘جٛد ٚ ٜقٛاٖ ثٟشٌٜیشی اص پتب٘ؼیُ ٞبی ٔٛرٛد دس ٔحّ ٝسا ٘ذاؿرت ٝاػرت .اٌرش ٘یبصٞربی
اكّی ٔحّ ٝث ٝدسػتی ؿٙبػبیی ٘ـذ ٚ ٜثشای ثشعرش ،ورشدٖ آٖ الرذاْ ٘ـرٛدٔ ،ـربسوت
ٔشدٔی سخ ٘خٛاٞذ داد .ػبوٙبٖ ٔحّٝی وٞٛؼبس ثرب ٕٞریٗ ٔـرىُ ٔٛاررٞ ٝؼرتٙذ .اترز
قلٕیٕبت غیشضشٚسی اص ٘ظش ػبوٙبٖ ،ایزبد قأػیؼبت یب قغییشاقی ور ٝثرشای افرشاد ٔحّرٝ
تٛؿبیٙذ ٘یؼتٔ ،ی قٛا٘ذ ٚاوٙؾ ایٗ افشاد سا ثشاٍ٘یضا٘ذ؛ ایٗ ٚاوٙؾ ٔی قٛا٘ذ ث ٝكرٛست
اػتشام ،ثی قفبٚقی یب ػذْ ٕٞىبسی دس ثش٘بٔٞٝبی رٕؼی ٔحّ ٝثشٚص یبثرذ .ایرٗ ؿرشایظ
ٔٛرت فمذاٖ حغ قؼّك ثٔ ٝحّ ٝدس ػبوٙبٖ ٔیؿٛد.
آلبیی  65ػبِ ٝاص ٔؼتٕذیٗ ٔحُ ٔیٌٛیذ« :ایٗ ٔحّ ٝاص لذیٓ ثب وٕه اٞبِی ٔحُ
ػبتت ٝؿذ  ٚؿٛسایبسی وٕىی ث ٝحُ ٔـىالت ٘ىشد .چشا قب حذٚدی وبسٞبیی وشد،ٜ
ٔخالً پُ ػبثش پیبد ٜصد ،ٜأب ٔشدْ ایٗ ٔحُ ٔـىالت ثضسٌتشی داس٘ذٔ ،حُ قزٕغ صثبِ ٝسا
رٕغ وٙٙذ ».یىی اص تب٘ٓٞب ٔیٌٛیذ« :دس ایٗ ٔحُ  5قب لٜٟٛتب٘ ٝاػت .وذاْ ٔحّ ٝسا
دیذیذ و ٝایٗ  ٕٝٞلٜٟٛتب٘ ٝداؿت ٝثبؿٝ؟ قفشی ر٘ٚٛبی ٔب ؿذ ٜلٜٟٛتب٘ ،ٝلٜٟٛتب٘ٓٞ ٝ
پبقٛق اسارَ  ٚاٚثبؽ ٔحّ ٝاػت ».ث٘ ٝظش ٔی سػذ ٕٟٔتشیٗ ٔحُ ٌشد ٓٞآٔذٖ افشاد دس
ٔحّ ،ٝلٜٟٛتب٘ٞٝب ٞؼتٙذ و ٝػٕالً ٘ٛػی تبف اص قزشثٝی ٔـتشن سا سلٓ ٔیص٘ٙذ.
جذٍل ؽوارُی  :7دٍبؼذی رابغِ هیاى الذاهات ؽَرایاری ٍ ًیاس هزدم هحلِ
الذأبت ؿٛسایبسی
سفغ ٘یبص ثؼیبس ا٘ذن
سفغ ٘یبص ا٘ذن
سفغ ٘یبص ٔتٛػظ
سفغ ٘یبص صیبد
ٔزٕٛع

ٔـىالت ٔحّٝ
ٚرٛد ٟٔبرشیٗ
18
21
3
0
42

ٔؼتبداٖ ٘بأٙی
2
3
2
0
7

2
7
1
0
10

 -1ثٙذٞبی  7 ٚ 5 ،2لب٘ ٖٛقـىیالت ٚ ٚظبیف ؿٛسایبسیٞب

فش٘ ًٙٞبٔٙبػت

وٕجٛد أىب٘بت سفبٞی

4
1
0
1
6

26
32
6
1
65
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ارشای وبی اػىٛاش دس ٔٛسد ساثغٝی الذأبت ؿٛسایبسی ٘ ٚیبصٞربی ٔرشدْ ٔحّرٔ ،ٝؼربدَ
 18.041ثب دسرٝی آصادی  Sig=0.03 ٚ 9اػت؛ ثٙربثشایٗ ػربوٙبٖ ٔحرُ ثرش ایرٗ ثبٚس٘رذ ورٝ
الذأبت  ٚػیبػتٌزاسیٞبی ا٘زبْ ؿذ ٜثشای سفغ وٕجٛدٞبی سفبٞی ٔحّٔ ٝؤحش ٘جرٛد ٜاػرت.
اص آ٘زب وٞ ٝذٟ٘ ،بیی سٚیىشد قٛػؼٝی پبیذاس ٔحّٝای قأٔیٗ ٘یبصٞبی اِٚی ٚ ٝاػبػی ٔشدْ ثرب
قٛر ٝثٔ ٝحیظ ص٘ذٌی آٖٞبػت ،ظبٞشا ػیبػتٌزاسیٞبدس پی٘ٛذ ثرب ٘یبصٞربی ػربوٙبٖ ٔحّری
٘یؼت .دس ایٗ صٔی ٝٙیىری اص رٛا٘ربٖ ٔحرُ ٌفرتٕٞ« :ر ٝچیرض اص پبیرٔ ٝـرىُ داسدٚ ،لتری
ٞیچىذاْ اص اػضبی ؿٛسایبسی  ٚوبسٔٙذاٖ ػشای ٔحّ ،ٝثٔٛی ٘یؼتٙذ  ٚحتی ٍٟ٘جربٖ ػرشا ٘یرض
ػبوٗ ایٗ ٔحّ٘ ٝیؼت ،چغٛس ثب ٚرٛد ایٗ افشاد دس ؿٛسایبسی ٔیقرٛاٖ ا٘تظربس داؿرت ور ٝاص
ٔـىالت ٔحّ ٝتجشداس ؿ٘ٛذ؟ چ ٝثشػذ ث ٝایٙى ٝثخٛاٙٞذ وبسی ثشای سفغ آٖ ا٘زربْ دٙٞرذ» ...
دادٞ ٜب حبوی اص وٕجٛد اػتٕبد ث ٝؿٛسایبسی  ٚػیبػتٞبی آٖ اػت.

تصَیز ؽوارُی  :4بَتِی اثزبخؾی ارسیابی فؼالیتّا ٍ الذاهات ؽَرایاری در هحلِی کَّغار

یىی اص ٔؼباّی و ٝافشاد ٔلبحج ٝؿ٘ٛذ ٜثر ٝآٖ اؿربسٔ ٜری وشد٘رذ ،ػرذْ اعرالعسػرب٘ی
ؿٛسایبسی ثٔ ٝشدْ ٔحّی دس صٔیٞٝٙبی ٔختّف ثرٛد .آلربی 45ػربِٔ ٝؼتمرذ اػرت« :اٌرش
ؿٛسایبسی ثٔ ٝشدْ ٔحّ ٝثٍٛیذ قب حب ثشای ٔحّ ٝچ ٝوبس وشد ٜیرب ٘بٔرٞ ٝربیی ور ٝثرشای
ؿٟشداسی ٘ٛؿت ٝثٔ ٝشدْ ٘ـبٖ دٞذٔ ،ب ٔ ٓٞی فٕٟیٓ ایٟٙب دِـبٖ ثشای ٔرشدْ ٔری ػرٛصد».
ٔشدی  35ػبِ ٝاص وؼجٔ ٝحُ ٔیٌٛیذ« :اٌش ؿٛسایبسی ٚلت ٔاللبت ثٔ ٝشدْ ثذٞذ تیّری
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اص ٔـىالت ٔشدْ حُ ٔی ؿٛدٚ .لتی ؿٛسایبسی دس رشیبٖ ٔـىالت ثبؿذ  ٚوبسی ٘ىٙٙذ،
ٔشدْ ٔی قٛا٘ٙذ پیٍیش ؿ٘ٛذ ؤ ٝب ٔـىُ سا ٌفتیٓ چشا حرُ ٘ىشدیرذ ».یىری اص ػربوٙبٖ ٚ
وؼجٔ ٝحّٝی وٞٛؼبس ضٕٗ ثیبٖ ٔـىالت ٘ ٚمبط لٛت ٔحّٝی تٛد ٔریٌٛیرذ« :اٞربِی
ٔحّ ٝدستٛاػت داس٘ذ ؿٛسایبسی ثٙشی یب قبثّٛیی ثض٘ذ  ٚصٔب٘ی ٔخُ ػلش 5ؿٙج ٝیب رٕؼٝ
ػبػت 6قب 7سا ٔـخق وٙذ  ٚثٍٛیذ ٞش وغ ٞش ٔـرىّی داسد ثیبیرذ ثٍٛیرذٔ .ریقٛا٘رذ
ٞفتٝای یىجبس یب دٞ ٚفت ٝیىجبس  ٓٞا٘زبْ ؿرٛد قرب ؿرٛسایبسی اص ٔـرىالت ٔحّر ٝثربتجش
ؿ٘ٛذٞ .ضاس ثبس ؿذٔ ٜشدْ پشػیذ٘ذ و ٝسایغ ؿٛسا ویٝ؟ چشا ٞش ٔٛلؼی ٔیبییٓ وؼی ایٙزب
٘یؼت ».دس ایٗ ثبس ٜرذ 8 َٚیبفتٞ ٝبی پیٕبیؾ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
جذٍل ؽوارُی  :8هیشاى اعالعرعاًی ؽَرایاری بِ اّالی هحلِ
ٔیضاٖ اعالعسػب٘ی

فشاٚا٘ی

دسكذ فشاٚا٘ی

دسكذ ٔؼتجش

دسكذ قزٕؼی

وٓ

73

36.1

37.6

37.6

ٔتٛػظ

77

38.1

39.7

77.3

صیبد

44

21.8

22.7

100

ٔزٕٛع

194

96

100

ایٗ رذ٘ َٚـبٖ ٔیدٞذ و %74.2 ٝاص ػبوٙبٖ ٔحُ ٔؼتمذ٘ذ ،اعالعسػرب٘ی ؿرٛسایبسی
ٔحّ ٝدس ٔٛسد الذأبت ا٘زبْ ؿذ ٜدس ػغ ٔتٛػظ  ٚوٕتش اص آٖ اػرت  ٚقٟٙرب  %21.8اص
ػبوٙبٖ ایٗ ٔیضاٖ اعالعسػب٘ی سا دس حذ صیبد  ٚتٛة ٔی دا٘ٙرذ .ؿربتق اعرالعسػرب٘ی
ؿٛسایبسی ثب رٕغ ػٌٛ ٝی ٝػٙزیذ ٜؿذ  ٚپغ اص قمؼیٓثٙذی ث ٝػٌ ٝش ٜٚاعرالعسػرب٘ی
وٓ  ٚضؼیف ،اعالعسػب٘ی دس حذ ٔتٛػظ  ٚاعالعسػب٘ی صیبد  ٚتٛة قمؼیٓ ؿذ.
جذٍل ؽوارُی  :9دٍبؼذی رابغِ هیاى اعالعرعاًی ؽَرایاری ٍ اػتواد هزدم بِ ؽَرایاری
اعالعسػب٘ی

اػتٕبد

ٔزٕٛع

وٓ

ٔتٛػظ

صیبد

وٓ

17

54

2

73

ٔتٛػظ

3

54

20

77

صیبد

0

0

44

44

ٔزٕٛع

20

108

66

194
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ارشای وبی اػىٛاش دس ٔٛسد ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ اعالعسػب٘ی ؿٛسایبسی  ٚاػتٕبد ػربوٙیٗ
ٔحُ ث ٝآٖ ٔؼبدَ  130.079ثب دسرٝی آصادی  Sig=0.000 ٚ 4اػت ٔ ٚؼٙبداسی ساثغ ٝسا
٘ـبٖ ٔریدٞرذ .ثر ٝقؼجیرش پٛقٙربْ اػتٕربد ٕٟٔترشیٗ ٔؤِفرٝی ػرشٔبیٝی ارتٕربػی اػرت
(قبرجخؾٚ .)56 :1384 ،رٛد اػتٕبد دس ثیٗ ٔشدْ  ٚؿٛایبسی ػال ٜٚثش رّرت ٔـربسوت
ثیـتشٛٔ ،رت وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ٔـبسوت ؿذ ٚ ٜوبسآیی ٛٔ ٚفمیت ٔـبسوت سا افرضایؾ
ٔی دٞذ .ث٘ ٝظش ٔیسػذ اػتٕبد ػبوٙبٖ  ٚاٞبِی ٔحّٝی وٞٛؼبس ث ٝدِیرُ ػرذْ اٌربٞی اص
ٚظبیف ؿٛسایبسی ٞب٘ ،جٛد اسقجبط ٔتمبثرُ  ٚقؼبٔرُ ثریٗ ٔرشدْ  ٚؿرٛسایبسی ٘ ٚیرض ػرذْ
اعالعسػب٘ی اص الذأبت ا٘زبْ ؿذ ٜدس ٔحّ ،ٝوبٞؾ یبفت ٝاػت .تبٕ٘ی 42ػبِٔ ٝیٌٛیذ:
«ؿٛسایبسی وبس تبكی ٕ٘یوٙذ ،فمظ رّؼبت فشٔبِیتٔ ٝی ٌزاس٘ذ ،حتی تٛدؿبٖ دس ٔحّٝ
ص٘ذٌی ٕ٘یوٙٙذ ».تب٘ٓ دیٍشی ٔیٌٛیذٚ« :لتی ؿٛسایبسی ثشای ٔشدْ وبسی ٘ىٙرذٔ ،رشدْ
ٔحُ  ٓٞدس رّؼبت ؿشوت ٕ٘یوٙٙذٔ ».لبحجٞٝبی ا٘زبْ ؿذ ٜثرب اٞربِی  ٚوؼرجٔ ٝحرُ
٘ـبٖ داد و ٝقؼذادی اص اٞبِی اص اثتذای قـىیُ ؿٛسایبسی  ٚث ٝأیذ ایٙىٔ ٝـىالت ٔحّرٝ
اص ایٗ عشیك ٔشقفغ ؿٛد ،ثب ؿٛسایبسی ٕٞىبسی داؿت ٚ ٝداس٘ذ ،أب چ ٖٛاص ثریٗ ٔؼرباُ ٚ
ٔـىالت ٔٛرٛد ٔحّ ٝقؼذاد صیبدی اص آٖ ٞب حُ ٘ـذ ٜثبلی ٔب٘ذ ،ٜثشتی اص ایٗ افرشاد ٘رب
أیذ ؿذ ٚ ٜوٕتش دس أٛس ٔحّٕٞ ٝىبسی ٔیوٙٙذ .تب٘ٓ رٛا٘ی ور ٝاص ٟٔرذ ورٛدنػرشای
ٔحّ ٝثشای ٍٟ٘ذاسی وٛدن تٛد اػتفبدٔ ٜیوٙذٔ ،یٌٛیرذ :ؿرٛسایبسی وبسٞربی فشٔبِیترٝ
داسد ،ثشٌضاسی رّؼبت ثشای سفغ ٔـىالت ٔحّ ٝقب ثر ٝحربَ كرذ ثربس ا٘زربْ ؿرذ ٜأرب
فبیذٜای ٘ذاسد».
ساثغٝی ٔـبسوت ارتٕبػی ثب اػتٕبد ارتٕبػی دٚػٛی ٝاػت .اص یه ػٞ ٛشچ ٝاػتٕبد
ارتٕبػی ثیـتش ثبؿذٔ ،ـبسوت ٘یض ثیـتش ٔی ؿٛد  ٚاص ػرٛی دیٍرش ٔـربسوت ارتٕربػی
ِٔٛذ اػتٕبد ارتٕبػی دس ربٔؼ ٝاػت .دس ٔحّٝی وٞٛؼبس اػتٕبد ثریٗ ٔرشدْ ٔ ٚؼرؤٖ ٚ
وبٞؾ یبفتٕٞ ،ٝچٙیٗ اػتٕبد ثیٗ ػبوٙبٖ ٔحّ٘ ٝؼجت ث ،ٓٞ ٝث ٝػجت ٟٔبرشپزیشی ٔٙغمٝ
تذؿ ٝداس ؿذٕٞ ٚ ٜیٗ أش صٔی ٝٙسا ثشای ایزبد ثی قفبٚقی  ٚوبٞؾ حغ قؼّك ثرٔ ٝحّرٝ
فشا ٓٞوشد ٜاػت.
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جوغبٌذی ٍ ًتیجِگیزی
أشٚص ٜثشای حُ ٔـىالت ؿٟش٘ـیٙی ،سٞیبفت قٛػؼٝی ارتٕبػبت ٔحّٝای ثب قأویرذ ثرش
پبیذاسی ؿٟشی  ٚسٚیىشدی ٔشدْ ٔحٛس دس ٔذیشیت ؿٟشی ربیٍبٚ ٜیظٜای داسد .ثرب اقىرب
ث ٝسٚیىشد داسایی ٔجٙب ،ػشٔبیٞٝبی ٔٛرٛد دس وٞٛؼبس ثذاٖ حذ ٘یؼت ور ٝأىربٖ ایزربد
پی٘ٛذ ثب ٔحُ سا دس ػبوٙبٖ ایزبد وٙذ .آ٘بٖ ث ٝفضبٞبی ػٕرٔٛی ٔخجرت اص لجیرُ ٔؼربرذ،
وتبثخب٘ ،ٝحؼیٙی ،ٝپبسن  ٚفضبٞبی ٚسصؿی دػتشػی ٘ذاس٘ذ؛ دس ػرٛم دس ٔحّر ٝقؼرذاد
صیبدی لٜٟٛتب٘ٚ ٝرٛد داسد و ٝقزشثٔ ٝـتشن ثشای ٌشٞ ٜٚبی تبكی سا سلرٓ ٔری ص٘رذ.
اغّت ػبوٙبٖ ٔحّ ٝوٞٛؼبس ٘ؼجت ثٔ ٝىربٖ ثری قفربٚت ٞؼرتٙذٟٔ .برشپرزیشی ٔحّرٚ ٝ
ػیبػتٌزاسیٞبی ٔتىی ثش ٘ٛػبصی ،پی٘ٛذٞبی ػبوٙبٖ لرذیٕی ٔحّر ٝسا ثرب ٔحّر ٚ ٝثرب
یىذیٍش لغغ وشد ٜاػت .فمذاٖ ٔىبٖٞبی ٔٙبػت ثرشای قِٛیرذ تربعشٜی ٔـرتشن ،ایرٗ
فشآیٙذ سا قـذیذ وشد ٜاػت .ثب اقىب ث ٝقئٛسیٞب ایٗ ؿشایظ ،أىبٖ قٛػرؼٝی ٔحّری سا ثرب
قٛر ٝث ٝوٕجٛد ؿذیذ اػتٕبد وبٞؾ ٔیدٞذ .اص ػٛی دیٍرش وربٞؾ  ٚسیرضؽ ػرشٔبیٝی
ارتٕبػی اص عشیك ثی اػتٕبدی ث ٝالذأبت ا٘زبْ ؿذ ،ٜث ٝا٘ـمبق دس ٔحّر ٝافرضٚد ٜاػرت.
اصایٙش ٚثضسٌتشیٗ ٔـىُ ٔحّ٘ ٝبپبیذاسی ارتٕبػی اػت ور ٝحبكرُ ضرؼف دس احؼربع
قؼّك ثٔ ٝحّ ٝث ٝدِیُ ٟٔبرشپزیشی ٌؼتشد ٜدس ٔٙغم ،ٝػغ ٔـبسوت پبییٗ اٞبِی ٘ ٚجرٛد
أٙیت  ٚسفب ٜدس ٔحّ ٝاػتٕٞ .چٙیٗ ٘جٛد یرب وٕجرٛد فضربٞبی ػٕرٔٛی  ٚحتری ٔشاورض
آٔٛصؿی  ٚدسٔب٘ی دس ٔحّ ٝاص یه عش٘ ٚ ،بٍٕ٘ٛٞی ثبفت رٕؼیتری ٚ ٚررٛد رٕؼیرت
ٟٔبرش ،ػجت وبٞؾ ٛٞیت ٔـتشن ٔحّٝای ؿذٔ ٚ ٜـبسوت ٕٞ ٚجؼرتٍی رٕؼری سا دس
ٔحّ ٝقحت قأحیش لشاس داد ٜاػت .احذاث  ٚػبٔب٘ذٞی فضبٞبی ػٕٔٛیأىبٖ قؼبُٔ افرشاد
سا ثب یىذیٍش فشا ٓٞػبتت ٚ ٝقضبدٞب سا وبٞؾ تٛاٞذ داد؛ دس ػریٗ حربَ ایزربد تربعشٜ
رٕؼی ،احؼبع قؼّك ثٔ ٝحّ ٝسا قمٛیت  ٚدس ٘تیزٔ ٝـبسوت ثیـتش اٞبِی سا ثرشای سفرغ
ٔـىالت ٔٙغم ٝأىبٖپزیش تٛاٞذ ػبتتٔ .ـبسوت دس ػغٔ ٛختّف اص اعالعسػب٘ی ٚ
ثش٘بٔٝسیضی قب ارشا ٚ ،اسصیبثی ٔـبسوتی ٘تبیذ ٔٛرت اسقمبی ػغ احؼبع قؼّك ثٔ ٝحّٝ
ؿذ ٚ ٜػغ ٔـبسوت سا فض٘ٚی تٛاٞذ ثخـیذ .اٞربِی ٔحّرٝی وٞٛؼربس ٘یبصٔٙرذ قرأٔیٗ
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ؿشایظ ثشای ص٘ذٌی ٌ ٚزساٖ اٚلبت فشاغت دس داتُ ٔحّٞ ٝؼتٙذ قب حغ قؼّك آ٘ربٖ ثرٝ
ٔحّ ٝفض٘ٚی یبثذ .ث ٝػجبست دیٍش ػرغ پربییٗ ویفیرت ص٘رذٌی دس ٔحّرٛٔ ٝررت ػرذْ
احؼبع قؼّك ث ٝآٖ ؿذ ٚ ٜپیؾثیٙی پظٞٚؾ دسثربسٜی پی٘ٛرذ ثیـرتش دس ٔحّرٞٝربیی ثرب
ٔبٞیت وبسٌشی سد ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ٘ٛػی  ٓٞقغییشی دسثبس ٜحغ قؼّرك ثرٔ ٝىربٖ ٚ
ٔیضاٖ ٔـبسوت ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.
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 31اسدیجٟـت1391؛ ثبصیبثی ؿذ ٜدس 16تشداد .1394
وبظٕیبٖ ،غالٔشضب ،ؿبدٔبٖ فش ،سضب ،حك ؿٙبع ،فشیذ .)1389( .ٜبزرعی تـأثیز الگَّـای
ؽَرایاری هحالت در هؾـارکت ؽـْزًٍذاى در هـذیزیت هحـالت ؽـْزی ،فصـلٌاهِ
هغالؼات هذیزیت ؽْزی ،دٚس ،2 ٜؿٕبسٜی .3كق 23-37
ٔبفی ،ػضت اهلل ،تبوپٛس ،ثشاقؼّی ،ثبٚاٖ پٛسی ،ػّیشضربً .)1388( .مؼ عزهایِی اجتواػی
در تَعؼِی پایذار هحلِای؛ ًوًَِ کَی عجادیِی هؾْذ ،هجلـِ جغزافیـا ٍ تَعـؼِی
ًاحیِای ،دٚس ،7 ٜؿٕبس ،12 ٜكق .55-81
ٔحؼٙی قجشیضی ،ػّیشضب .)1375( .بیگاًگی هاًؼی بزای هؾارکت ٍ تَعؼِی هلیً ،اهِی
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پضٍّؼ فزٌّگی ،پیؾ ؿٕبس.1 ٜ
ٔؼلٔٛی ،ػّٕبٖ .)1390( .تَعؼِی هحلِای در راعـتای پایـذاری کـالىؽـْز .قٟرشاٖ:
ا٘تـبسات ربٔؼ ٚ ٝفش.ًٙٞ
ِٚی ٘ٛسی ،ػبٔبٖ .)1390( .تغییز ٍ تحَالت کاربزی اراضـی در هٌغمـِی چْـار ؽـْز
تْزاى ،پبیبٖ٘بٔٝی وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـىذٜی رغشافیب  ٚدا٘ـٍب ٜقشثیت ٔؼّٓ.
ٞبسٚی ،دیٛیذ؛ ٔشی فیّذ ،ا٘ذی .)1392( .حك بِ ؽْز ریؾـِّـای ؽـْزی بحـزاىّـای
هالی(چبح د .)ْٚتؼش ٚوال٘تشی ،قٟشاٖ :ا٘تـبسات ٟٔش ٚیؼتب.
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