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 هذسع داًـگاُ ی،اسؿذ حمَق خلَك کاسؿٌاع

 

 چکیذه

 هذیشیت ٍ ّا گزاسی ػشهایِ توام اًزام تِ لادس تٌْایی تِ دٍلت کِ اػت اهش ایي هثیي اػاػی لاًَى اكَل تِ ػغحی ًگاّی

 دس خلَكی تخؾ ٍ کٌذ فشاّن تقاًٍی ٍ خلَكی تخؾ فقالیت تشای سا فشكِ تایذ ؿک تی ٍ ًیؼت التلادی ّای عشح توام

 التلادی ّای تشًاهِ ٍ ّا عشح تا دٍلتْا. تاؿذ ؿذُ ایزاد ّا آى تشای دٍلت تَػظ الصم اًگیضُ کِ کشد خَاّذ فقالیت كَستی

 ػشهایِ استماء ٍ سؿذ دًثال تِ دٌّذ هی لشاس خَد کاس دػتَس دس هکاًی ٍ هاًیص ؿشایظ اػاع تش کِ خَد کـَس خاف ٍ هتفاٍت

 ؿَد هی ٍضـ کـَس فلیِ تش کِ ؽالواًِ ّای تحشین ٍرَد ٍ ها کـَس کًٌَی ؿشایظ دس. تاؿٌذ هی خَدی گزاساى ػشهایِ ٍ خَد

 گزاسی ػشهایِ خلَف تِ گزاسی ػشهایِ ذتاؿ هی ّا تحشین ؿذى تاحیش کن یا تاحیش تی ساػتای دس کِ هماٍهتی التلاد عشح ٍ

 ٍ تَدُ هحلَلی تک کِ کـَس دس آًْن تاؿذ هی خاسری االت هاؿیي ٍ فٌاٍسی ٍ داًؾ ًیاصهٌذ کِ هقادى ٍ كٌایـ لؼوت دس

 اًگیضُ داسای تایذ هقادى یا كٌایـ تخؾ دس گزاسی ػشهایِ.ؿذُ هَارِ تضسگی هـکالت تا ؿَد هی اداسُ ًفت هثٌای تش

 هماٍهتی التلاد سٍیکشد .کٌذ تخؾ آى دس فقالیت آى اص پغ ٍ گزاسی ػشهایِ تِ تشغیة سا خلَكی تخؾ تا تاؿذ ػَدآٍسی

 تِ کِ ؿَد ّایی ػیاػت اتخار تِ هٌزش کِ تَد ًخَاّذ هقٌا ایي تِ ٍ اػت ای ٍیظُ تقشیفی اػت،داسای رذیذ کاهال هفَْهی کِ

 دلیما تاؿذ،تلکِ هذًؾشؽ خاسد دًیای سٍی تِ کـَس دسّای تؼتي ٍ سکـَ اص خاسد تا التلادی هثادالت لغـ هخال فٌَاى

 کِ التلادی سٍیکشد ایي تاٍرَد هقادى تخؾ دس گزاسی ػشهایِ.ؿَد هْیا تایذ آى ؿشایظ هٌتْا تاؿذ هی تقشیف ایي فکغ

 لثیل اص هـکالتی تا یمیي تِ اػالهی روَْسی اػاػی لاًَى التلادی اكَل تا تغثیك ٍ عشف یک اص تَدُ ّا تحشین اص ًاؿی

 تِ تایذ کِ ؿَد هی  هَارِ...  ٍ الصم اهکاًات تشداسی،ًثَد تْشُ رْت االت هاؿیي گزاساى،ًثَد ػشهایِ تِ تَدرِ تخلیق فذم

 . تاؿین ساّکاس دًثال

 

 تَػقِ ،اػاػی لاًَى ،هماٍهتی التلاد ،هقادى  ،گزاسی ػشهایِهای كلیذی:  واژه
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 مقذمه. 1

ای اص افشاد تـکیل ؿذُ ٍ افشاد ّش راهقِ ای تِ حکن  اًگیضُ ای کِ خذاًٍذ هتقال دسٍى آًْا لشاس دادُ دس تی ؿک ّش راهقِ  

صیشا سؿذ ٍ پیـشفت فشدای ّش راهقِ دس گشٍ ػشهایِ گزاسی اهشٍص افشاد آى راهقِ هی  آتاداًی ػشصهیي خَد هی کَؿٌذ،

اسی ّا تش چٌذ اكل اػاػی اػتَاس اػت کِ هْوتشیي آى ّا اكل تاؿذ.ػشهایِ گزاسی دس تخؾ هقادى هاًٌذ ػایش ػشهایِ گز

 حذاکخش کشدى ػَد ؿخلی ػشهایِ گزاس ٍ دٍم فذم دخالت دٍلت دس ػشهایِ گزاسی اػت.

فذم دخالت دٍلت دس ػشهایِ گزاسی تِ فٌَاى یکی اص اكَل اػاػی کِ هَسد تَرِ ػشهایِ گزاس اػت ّویـِ هَسد تَرِ تَدُ 

ِ کشد ّش کـَسی داسای ػیاػت ّای التلادی اػت ٍ تی ؿک ػشهایِ گزاسی ٍ تزاست دس آى کـَس تایذ اػت، اها تایذ تَر

 سلاتتی،التلاد-هٌغثك ٍ ّوؼَ تا ػیاػت ّای کلی آى کـَس ٍ ًؾام تاؿذ. کـَس ها ػیاػت ّایی ّوچَى التلاد دٍلتی

َى ّن ػیاػت التلاد هماٍهتی سا دس پیؾ گشفتِ اػت.دس اًضثاعی،ػیاػت ّای اًثؼاعی التلادی،اًمثاضی التلادی ٍ ّن اکٌ

هی تاؿین کِ ٍرَد التلاد هماٍهتی اص یک عشف ٍ ػشهایِ گزاسی دس تخؾ هقادى اص عشف دیگش ایي همالِ تِ دًثال ایي هؼالِ 

 آیا ّن خَاًی تا ّوذیگش ٍ ّوؼَئی تا لاًَى اػاػی ٍ اكَل ایي لاًَى داسد یا خیش؟
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سؿذ ٍ پیـشفت ّش راهقِ ٍاتؼتگی هؼتمین تا ٍضقیت ػشهایِ گزاسی یا فذم ػشهایِ گزاسی دسآى کـَس داسد فلی سغن ایٌکِ 

تقشیف هـخلی اص تَػقِ التلادی دس راهقِ اهشٍصی كَست ًگشفتِ اػت اها هی تَاى گفت هٌؾَس اص تَػقِ التلادی ایزاد 

هغلَب تشای صًذگی هی تاؿذ.دیي اػالم هقتمذ اػت تشای سؿذ ٍ تَػقِ التلادی ٍرَد لَاصم ٍهمذهاتی ضشٍسی یک ٍضقیت 

اػت کِ اص رولِ آًْا کاس ٍفقالیت افضای خاًَادُ تِ خلَف پذس تشای سفـ ًیاص ّای ضشٍسی خَد ٍ خاًَادُ ٍ دس دسرِ تقذ 

شای کؼة ػشهایِ تیـتش ٍ تثذیل آًْا تِ خاًِ ٍ...عثك فشف آى راهقِ سفـ ًیاصّای حاًَیِ ٍ دس دسرِ تقذتش تالؽ ٍ فقالیت ت

هی تاؿذ.پغ ًیاص التلادی دس سٍایات اػالهی تِ غزا ٍ لثاع ختن ًوی ؿَد تلکِ لثاع عثك فشف ٍ داؿتي هال تشای كلِ 

تشای تزاست یا صهیي تشای ،الذام تِ حذ ٍ فوشُ ٍ صیاست لثَس ائوِ،ػاختي تٌاّای خیشیِ ٍ ػشهایِ ای ،پشداخت كذلِسحن

صسافت ٍ ... ّوگی رضء ًیاصّای التلادی ؿخق هحؼَب هی ؿَد کِ تالؽ تشای کؼة هال دس ایي حذ هَسد تـَیك لشاس 

 . (1373)اٍسفی،  گشفتِ اػت

اؿذٍ کـَس ها دُ ّا ػال هی تاؿذ کِ التلاد خَد سا تا ًفت ٍ كادسات آى هی چشخاًذ ٍ ایي اهش هی تَاًذ یک ضقف تضسگی ت

تایذ تَرِ کشد ػشهایِ گزاسی دس تخؾ ّای هَلذ التلادی تِ سؿذ هلی ٍ خَد اتکایی تیـتش التلادی کوک هی کٌذ ٍ یگاًِ 

عشیك سّایی اص ٍاتؼتگی تِ ًفت اػت. ًگاّی ػغحی تِ اكَل لاًَى اػاػی هثیي ایي اهش اػت کِ دٍلت تِ تٌْایی لادس تِ 

ٍ هذیشیت توام عشح ّای التلادی ًیؼت ٍ تی ؿک تایذ فشكِ سا تشای فقالیت تخؾ اًزام توام ػشهایِ گزاسی ّا ٍ سّثشی 

خلَكی فشاّن کٌذ ٍ تخؾ خلَكی دس كَستی فقالیت خَاّذ کشد کِ اًگیضُ الصم تَػظ دٍلت تشای آى ّا ایزاد ؿذُ تاؿذ 

اد ّش کـَسی، هاًٌذ هَاسد فَق کِ تِ فٌَاى هخال فقالیت دس تخؾ كٌایـ یا هقادى تشای ایزاد اسصؽ افضٍدُ تیـتش دس التل

 اؿاسُ ؿذ اًگیضُ ػَدآٍسی داؿتِ تاؿذ تا تخؾ خلَكی سا تشغیة تِ ػشهایِ گزاسی ٍ پغ اص آى فقالیت دس آى تخؾ کٌذ.

ایٌکِ ػشهایِ داس دس اتتذای اهش تِ دًثال حوایت ّای لاًًَی اػت تا تتَاًذ ػشهایِ خَد سا دس لثال هخاعشات ػیاػی هاًٌذ 

ؿَسؽ،افتشاضات ٍ...ٍ هخاعشات التلادی ٍ ارتوافی تضویي کٌذ تش کؼی پَؿیذُ ًیؼت ٍ خَد دٍلت ًیض تِ خَتی آگاُ آؿَب،

تش ایي لضیِ هی تاؿذ.ٍرَد تضویي ّایی کِ دٍلت تِ ػشهایِ گزاس هی دّذ اص عشفی دیگش تضویي ّایی کِ ؿشکت ّای تیوِ 

ؿذ تشای تشغیة ػشهایِ گزاسی دس تخؾ كٌایـ ٍ یا هقادى،ًتیزِ ایٌکِ اهشٍصی تِ ػشهایِ گزاسی هی دّذ هی تَاًذ ػثثی تا

ػشهایِ دس هؼیشّایی تِ حشکت دس هی آیذ کِ اكل ٍ ػَد آى تضویي ؿَد پغ ٍرَد چتشّای حوایتی لاًًَی الصم ٍ ضشٍسی 

 تشای حفؼ ػشهایِ ٍ ػَد اػت.
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پشٍطّای لثلی ٍ تْشُ تشداسی ٍ هذیشیت فشٍؽ هٌاػثی  تکویل ٍ تاصُ هقادى اکتـاف تا فمظ هقادى حَصُ دس هلی حشٍت تَلیذ

 کـَس التلادی تَػقِ دس هقادى اهَس هتَلی رایگاُ ٍ ًمؾ تٌاتشایي. اػت پزیش اهکاى کِ پغ اص تاصاس یاتی هحمك هی ؿَد 

ٍ هَلقیت  ؿشایظ ٌذ ػیاػت التلاد هماٍهتی کًٌَی کـَس ها تشاػاعهاً کـَس ػیاػت ّای التلادی ّش.اػت احشگزاس تؼیاس

 دسصهاى کـَس ؿذُ ؿٌاختِ هقذًی رخایش هیضاى. ؿَد هی تذٍیي کـَس ّواى تالمَُ ٍ تالفقل ّای هضیت رغشافیایی ٍ ػیاػی ٍ

 تا ها کـَس دس هقذًی داس آیٌذُ ٍ هؼتقذ هٌاعك اص ای فوذُ تخؾ کِ اػت حالی دس ایي کًٌَی تِ یمیي تؼیاس صیاد هی تاؿذ

 اًزام دس کافی اهکاًات ًذاؿتي ٍ اعالفات ٍ رخایش ٍالقی ؿٌاخت فذم تِ تَرِ تا ٍ کـَس ؿٌاػی صهیي ػاختاس تِ تَرِ

 .كَست ًگشفتِ اػت. هٌْذػی اکتـافی فولیات ٍ هغالقات دػتشػی اص ٌَّص اکتـاف، فولیات

 فذم یا دخالت کِ اػت التلادی تقذ دس ًؾش هَسد اّذاف گزاسد هی حیشتا گیشی تلوین ػاختاس تش کِ هْوی هؼائل اص یکی

 هؼتمین ٍسٍد تاؿذ هی ای گؼتشدُ ٍؽایف داسای کـَس ّش دس دٍلت کِ را آى اص کٌذ، هی تزَیض سا دٍلت گؼتشدُ دخالت

 گزاس تاحیش ٍ ْنه ّای فقالیت اػت،کِ تقاًٍی ٍ خلَكی دٍلتی، تخؾ ػِ. سػذ هی ًؾش تِ ضشٍسی هَاسد تشخی دس دٍلت

 آب تضسگ ّای ؿثکِ ٍ ػذّا ًیشٍ، تاهیي تیوِ، تاًکذاسی، تضسگ، هقادى هادس كٌایـ تضسگ، كٌایـ چَى ّن کـَس التلاد

 اص پغ هشٍس تِ اها. اػت ػٌگیي تؼیاس دٍلت تشای کِ اًذ گشفتِ لشاس دٍلتی تخؾ ّای فقالیت ؿواس دس...ٍ سػاًِ ٍ سػاًی،سادیَ

 تِ ٍ ؿذُ تخلیق تِ لائل سا فَق هَاسد اص تشخی ٍ دادُ تیـتشی اّویت خلَكی تخؾ تِ دٍلت الباًم ٍلَؿ اص چٌذػال

 هشاحلی عی اص پغ تگیشد تحَیل سا ّا آى اص تشخی تخَاّذ اکٌَى خلَكی تخؾ اگش یا ٍ اػت کشدُ ٍاگزاس خلَكی تخؾ

 فٌَاى تِ دٍلت خَاّذ ًوی کِ تاؿذ هی ػاػیا لاًَى 43 اكل ارشای ساػتای دس ٍالقیت ایي ٍ گشفت خَاّذ كَست کاس ایي

 دس اؿخاف فقالیت ٍ ػاصی خلَكی تِ لائل کِ آهذُ اػاػی لاًَى 44 اكل دس آى تاییذ ٍ کٌذ ًفَر افوال تضسگ فشهای کاس

 حذی تا كشفا خلَكی تخؾ تش ًفَر افوال ٍ دٍلت کشدى هذیشیت كشفا ٍ دٍلت کشدى الغش ساػتای دس اػت ّا صهیٌِ تشخی

 ٍ سؿذ ایزاد تِ کـَس التلاد گًَاگَى ّای تخؾ فقالیت 44 اكل ریل دس کِ گًَِ ّواى.کٌذ ایزاب کـَس ٍ ًؾام هٌافـ کِ

 اص تَاًٌذ هی کـَس اداسُ هزشیاى ٍ گزاساى لاًَى کِ هقٌا تذیي اػت ؿذُ هـشٍط راهقِ صیاى فذم ٍ کـَس التلاد تَػقِ

 اختیاس حاکن ٍ اػالهی حکَهت تِ 45 اكل دس کِ را آى اص ٍ کٌٌذ رلَگیشی سػاًٌذ هی صیاى راهقِ تِ کِ ٍاحذّایی فقالیت

( خلَكی ٍ تقاًٍی) کـَس التلادی ّای تخؾ اص یک ّش ػَد تِ تَاًذ هی هَضَؿ ایي ؿذُ دادُ فوَهی هلالح عثك اًفال

 .دّذ لشاس ًؾش هَسد هؼیش دس ٍ کٌذ تلحیح سا ّا تخؾ دسٍى سلاتت ٍ کـَس التلاد تخؾ ػِ هیاى سلاتت ٍ تاؿذ
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 دس هٌاتـ ٍ هقادى ًمؾ. اػت کـَس آى صیشصهیٌی رخایش ٍ هقذًی هٌاتـ ّشکـَسی التلاد ّای پایِ اكلی تشیي ٍ هْوتشیي اص

 ادىهق اص تشداسی تْشُ تشدیذ تذٍى. اػت ًاپزیش تِ خلَف کـَس ها ٍ کـَسّایی آػیایی اًکاس  کـَسی ّش التلادی سؿذ

 هقادى اص تشداسی تْشُ التلادی، تَػقِ تِ سػیذى تشای اػت ٍ التلادی تَػقِ ٍ سؿذ دس هْن ٍ هخثت کاهال فاهل یک کـَس،

 تیي تاصاس دس تٌگاتٌگ سلاتت. پشسًگی داسد تؼیاس ًمؾ رْاًی تاصاس دس هقذى تخؾ.تاؿذ ّا ساُ تْتشیي اص یکی تَاًذ هی کـَس

ٍ التلاد داًاى ٍ ػیاػیَى تِ دًثال تْتشیي  گزاساى ػشهایِ تا اػت ؿذُ هقذًی،هَرة ولیاتف دس تاال سیؼک ٍرَد ٍ الوللی

 اػت، الصم کِ آًچٌاى ٌَّص تخؾ ایي رایگاُ کِ لثَل داؿت ایشاى تایذ التلاد دس هقذى تخؾ رایگاُ ساّْا تگشدًذ.دستاسُ

 .اػت ًـذُ تثییي

كَست گیشد کِ هْوتشیي ایي تخؾ ّا تحمیمات صهیي ػشهایِ گزاسی دس تخؾ هقذى دس چٌذ تخؾ اػاػی تایذ 

ؿٌاػی،کـف هَاد هقذًی ٍ صیش صهیٌی ٍ تزْیض کاسگاُ اػت تا تتَاى اص رخایش هقذًی اسصؿوٌذ کـَس تِ ًفـ 

اؿتغال،كادسات،تَسم ٍ...تْشُ تشد. دس ّشیک اص هشاحل فَق چٌاًچِ ػشهایِ گزاسی الصم تَػظ ػشهایِ گزاس تاهیي ًـَد یا تِ 

اى دیگش تاهیي افتثاس ًـَد کاس تِ دسػتی پیؾ ًخَاّذ سفت ٍ دس ّش هشحلِ تا تَلف هَارِ خَاّذ ؿذ ٍ ًثایذ تِ کاسایی تی

هؼتوش آى اهیذ داؿت. دس کـَس ها کـف توام هقادى تِ رض ًفت ٍ هَاد سادیَ اکتیَ لاتل ٍاگزاسی تِ تخؾ خلَكی اػت، 
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ت ّا ٍ هَػؼات صهیي ؿٌاػی ٍاگزاس هی ؿَد ٍلی دس ایشاى کـف هَاد ّشچٌذ دس تشخی اص کـَسّا کاس اکتـاف تِ ؿشک

هقذًی تشفْذُ کاؿف ٍ هقذى داس خَاّذ تَد ٍ اص آى را کِ هٌافـ ػشهایِ گزاس دس ایي تخؾ صیاد اػت ػشهایِ گزاساى فاللِ 

ًیض دس ایي تاصگـت ػشهایِ هٌذ تِ کاس ؿثاًِ سٍصی هی تاؿٌذ،ّشچٌذ کِ فمظ اكل ػشهایِ ػشهایِ گزاساى تضویي هی ؿَد ٍ 

صهیٌِ هذت ّا صهاى هی تشد. اسصؽ افضٍدُ اکتـاف تِ كَست حمَق دٍلتی یا حك دٍلت دس ٍاگزاسی هقادى تِ افشاد حمیمی ٍ 

حمَلی هتقلك تِ دٍلت حاکن اػت ٍ ػشهایِ گزاس دس دٍسُ ای کِ تْشُ تشداسی عثك هلَتِ دٍلت تِ کاؿف ٍاگزاس هی ؿَد تِ 

 ی کاس خَد، ػشهایِ گزاسی هی کٌذ لیکي ػشهایِ گزاسی اًثَُ ّویـِ خاف دٍلت تَدُ اػت.كَست رضئی ٍ تا تکیِ تِ ًیشٍ

ّوچٌیي تایذ تَرِ داؿت ػشهایِ ای کِ كشف آهادُ کشدى هقذى هی ؿَد هاًٌذ حفش تًَل، رادُ، آػفالت ٍ...لاتل         

ٍ ٍالقا ّضیٌِ ّای صیادی تش ػشهایِ گزاس هتحول اًتمال ًیؼت، ایي تخؾ اص ػشهایِ گزاسی دس ٍالـ ػشهایِ هلی تلمی هی ؿَد 

خَاّذ کشد. پغ هی علثذ کِ تخؾ فوَهی تا ایي ّوِ ػشهایِ خَد تِ اهش احذاث رادُ، تًَل ٍ...تپشداصد صیشا هلک خَد اٍ 

ؾ اكلی تا حؼاب هی آیذ،صیشا دس غیش ایي كَست ػشهایِ گزاس فوذُ ای اص ػشهایِ خَد سا تایذ كشف ایي اهَسات کشدُ ٍ دس تخ

کوثَد هٌاتـ هالی هَارِ خَاّذ ؿذ،دٍلت تْتش اػت تشای ٍی تاهیي افتثاس کشدُ تا اص ایي عشیك اًگیضُ ای کِ اتتذای کاس 

 كحثت اص آى ؿذ فشاّن ؿَد.

اهشٍصُ تا ٍرَد سؿذ ٍ پیـشفت کافی ٍ سٍصافضٍى دس فشكِ صهیي ؿٌاػی ٍ هقذى،هقذى کاسی ٍ فقالیت هقذًی یافتي گٌذ ٍ تش 

اػاع ؿاًغ ٍ الثال ًوی تاؿذ تلکِ لغقی ٍ یمیٌی اػت تلکِ ًیاصهٌذ تشًاهِ سیضی ّای دلیك،ارشای دلیك ٍ ػشهایِ کافی هی 

تاؿذ ٍ هشحلِ تقذ کِ دس تخؾ هقذى تؼیاسهْن اػت تحج تاصاسیاتی هَاد هقذًی اػتخشاد ؿذُ هی تاؿذ،صیشا هـتشیاى ایي 

ٍ ًیاصهٌذ فشضِ دس تاصاس رْاًی اػت ٍ فشضِ دس تاصاس رْاًی فشضِ کٌٌذُ لذست گًَِ هحلَالت گاّْا هٌحلش تِ فشد ّؼتٌذ 

کافی تشای تقییي لیوت ًذاسد ٍ ًَػاى لیوت اختیاس ٍ اسادُ فشضِ کٌٌذُ سا تحت ًفَر  لشاس خَاّذ داد ٍ هؼتلضم دػت ّای 

 یاتی سا خَد دس دػت تگیشد.استثاعی دس آى عشف هشصّا هی تاؿذ کِ هقتوذ تاؿٌذ ٍ خَد ٍاسد کاس ؿَد ٍ تاصاس
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سؿذ كادسات هَاد هقذًی غیش ًفتی تی ؿک هَحش دس كادسات ًفتی خَاّذ تَد ٍ تایذ تَرِ کشد اًگیضُ ّای ػشهایِ گزاسی دس 

ػة ػشهایِ گزاسی رْت تَلیذ هَاد ایي تخؾ تایذ هتٌاػة تا ّذف كادسات تمَیت ؿَد ٍضشٍسی اػت تا اتخار ساّثشدّای هٌا

هقذًی لاتل كذٍس تیـتش هَسد تـَیك لشاس گیشد ٍ دٍلت دس ایي صهیٌِ تَرِ تیـتشی تِ تْشُ تشداساى ًـاى دّذ ٍ ّوچٌیي 

هَاسدی دیگش ٍرَد داسد کِ تافج افضایؾ کاسایی ػشهایِ گزاساى دس تخؾ هقادى هی ؿَد، هاًٌذ تشخَسداسی كادسکٌٌذگاى 

ی اص تواهی اسص حاكل اص كادسات ایي هَاد کِ ػثة هی ؿَد تزْیض کاسگاُ ٍ ؿشٍؿ تِ کاس تا تْشُ گیشی اص تْتشیي هَاد هقذً

داًؾ ّای سٍص ٍ تْتشیي دػتگاُ ّا ٍ هاؿیي آالت سٍص هیؼش گشدد ٍ تْشُ تشداسی اص هقذى تِ كَست تْیٌِ تش ٍ تا کاسایی تاال 

ا حذالل ػَد ٍ حذاکخش تٌفغ دس تاصپشداخت ّا هتٌاػة تا ًیاصّای تْشُ ٍساى اص كَست گیشد.ّوچٌیي اسائِ تؼْیالت تاًکی ت

هقادى الصم اػت کِ ایي اهش دس ػال ّای اخیش دس تخؾ هقادى تا هـکالتی هَارِ ؿذ کِ تقضا تَػقِ ٍ سؿذ سٍصافضٍى هقادى 

گزساى کِ دس اکخشیت ّن تَدًذ الذام تِ  ٍ اکتـافات آى ّا سا تا ٍلفِ اػاػی هَارِ کشدُ تِ گًَِ ای کِ تشخی اص ػشهایِ

 ٍاگزاسی ٍ فشٍؽ صیش لیوت کشدُ اًذ کِ ٍالقا ػضاٍاس ًیؼت.  

اهشٍصُ تش ًمؾ دٍلت دس تَػقِ التلادی کـَسّای دس حال تَػقِ ارفاى هی ؿَد ایي تَرِ تِ ٍیظُ تا دس ًؾش گشفتي ًمؾ     

. تِ فثاست دیگش تا تَرِ تِ فمذاى یا ضقف (1378)یَػفی،  ؿَد کلیذی دٍلت دس تَػقِ کـَسّای رٌَب ؿشلی آػیا تاسص هی

یک عثمِ تَسطٍاصی ًیشٍهٌذ دس کـَسّای رْاى ػَم تِ ًاچاس تایؼتی تِ دًثال یک تاصیگش فقال تَد کِ داسای ًیشٍ ٍ تَاى کافی 

فمذاى تَسطٍاصی هلی تِ ایفای ایي تشای تِ حشکت دسآٍسدى لغاس تَػقِ التلادی دس ایي کـَس تاؿذ، دٍلت هی تَاًذ تا تَرِ تِ 

. (1393)ّضاٍُ ئی،  تَػقِ یافتِ ٍ ًمؾ دٍلت دس تَػقِ آًْا ًیض هَیذ ایي ادفاػت ًمؾ تپشداصد. ًوًَِ تشخی دٍلت ّای تاصُ

پیـشفت داًؾ تـشی هَرة ؿٌاخت تْتش اص استثاط دسًٍی پذیذّای التلادی ارتوافی ٍ فشایٌذ ػیاػی گشدیذ کِ دس ًْایت 
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اػتفادُ اص سٍیکشدی تِ ًام  التلاد ػیاػی ؿذ.تٌاتشایي التلاد ػیاػی سا هی تَاى ًگشؿی چٌذ پایِ تِ التلاد ٍ هؼائل هَرة 

 .ًیشٍّای رْاًی ٍػشهایِ داسی رْاى اػت تِ تیاى دیگش التلاد ػیاػی ًاؿی اص سٍاتظ هیاى لذست، .(1376)ػیف،  آى داؿت

س هی گیشد ٍ سٍیکشدی رذیذ هی تاؿذ سٍیکشد التلاد هماٍهتی اػت کِ هفَْهی سٍیکشد دیگش کِ هَسد تحج ٍ كحثت لشا    

احتواال ایي گًَِ تِ رّي هتثادس ؿَد کِ ایي ًَؿ اص التلاد، تقشیفی ٍیظُ داسد کِ هٌزش تِ اتخار ػیاػت  کاهال رذیذ اػت،

کـَس تِ سٍی دًیای خاسد هذًؾشؽ  ّایی ؿَد کِ تِ فٌَاى هخال لغـ هثادالت التلادی تا خاسد اص کـَس ٍ تؼتي دسّای

تاؿذ.اها خَاّین دیذ کِ ًِ تٌْا ایي تلمی اص هفَْم التلاد هماٍهتی ًادسػت اػت تلکِ ایي هفَْم تِ اتخار ػیاػت ّای تشافقی 

س دس ؿشایظ تحشیوی ٍ فـاسّش هزوَفِ ٍ ًؾاهی تِ ًاچا. (1393)ّضاٍُ ئی،  ٍ آگاّاًِ دس رٌگ التلادی تا دؿوي اؿاسُ داسد

تایؼتی یک تؼتِ ػیاػی تشای تشٍى سفت اص چٌیي ؿشایغی ٍ تثذیل تْذیذ پیؾ آهذُ تِ فشكتی تشای تحَل ػاختاسی خَد 

تقشیف کٌذ،صیشا ّوچٌاى کِ ًـاى خَاّین داد تحَل ػاختاسی دس التلاد ػیاػی ساًتیش تا اتخار یک ػیاػت تک ٍرْی هوکي 

التلاد هماٍهتی یک تؼتِ  هماٍهتی دس اداهِ هالحؾِ خَاّین کشد کِ دس حمیمت، ًخَاّذ تَد ٍ تا تَضیح تیـتش الضاهات التلاد

اص ػیاػت ّای التلادی تشای هذیشیت التلادی ٍ ػیاػی کـَس دس صهاى هَارِْ تا فـاس ٍ تحشین اػت.ایي اكغالح اٍلیي تاس 

 اٍهتی سا ایٌگًَِ تقشیف کشدُ اػت:  ایـاى دس ضوي تیاًات خَد التلادی هم تَػظ سّثش اًمالب اػالهی تِ کاس تشدُ ؿذ.

التلاد هماٍهتی هقٌایؾ  التلاد هماٍهتی یقٌی التلادی کِ ّوشاُ تاؿذ تا هماٍهت دس هماتل کاسؿکٌی دؿوي،خثاحت دؿوي،

حلاس کـیذى دٍس خَد ٍ فمظ اًزام یک کاسّای تذافقی تاؿذ؛ ًِ، التلاد هماٍهتی یقٌی آى التلادی کِ تِ یک هلت اهکاى 

ذ ٍ اراصُ هی دّذ کِ حتی دس ؿشایظ فـاس ّن سؿذ ٍ ؿکَفایی خَدؿاى سا داؿتِ تاؿٌذ،التلاد هماٍهتی هقٌایؾ ایي هی دّ

ّن آػیة پزیشیؾ کاّؾ پیذا  اػت کِ ها یک التلادی داؿتِ تاؿین کِ ّن سًٍذ سٍ تِ سؿذ التلادی دس کـَس هحفَػ تواًذ،

تاؿذ کِ دس هماتل تشفٌذّای دؿوي ٍ دؿوٌاى کِ ّویـگی ٍ تِ ؿکل  کٌذ.یقٌی ٍضـ التلادی کـَس ٍ ًؾام التلادی رَسی

 .(1391 آحاس، ًـش ٍ حفؼ دفتش) ّای هختلف خَاّذ تَد کوتش آػیة تثیٌٌذ ٍ اختالل پیذا کٌٌذ

التلاد هماٍهتی خَد تِ تٌْایی یک تشًاهِ هٌؼزن ٍ ّوِ راًثِ تا ٍیظگی ّایی کِ تِ آى ّا اؿاسُ سفت ٍ دس اداهِ تیـتش 

 .َضیح هی دّین تشای سّایی کاهل اص ٍاتؼتگی دٍلت روَْسی اػالهی ایشاى تِ ًفت لاتل اتخار اػتت

ٍ ایي ّا هحمك ًخَاٌّذ ؿذ تا صهاًی کِ  فذم اتکاء تِ ًفت یقٌی اتکاء تِ هالیات، كٌقت، هقذى، ػشهایِ گزاسی خاسری ٍ...

تاؿٌذ.دس ایي فضا التلاد هماٍهتی عشاحی ٍ هذل ػاصی ٍیظُ ای  هذیشاى دٍلتی اسادُ ٍ فضم آٌّیي دس ساػتای ایي هَاسد داؿتِ

اص ؿشایظ ٍ ػاص ٍ کاسّای التلادی اػت کِ هثتٌی تش آى، فضای التلادی کـَس تش اػاع فشم ٍرَد حذاکخش تحشین ّا ٍ 

ل ػاصی گًَِ ٍیظُ فـاسّا تِ كَست فقال ًِ هٌفقل، عشاحی هی ؿَد. دس ٍالـ التلاد هماٍهتی تٌیاًی ًؾشی ٍ فولی تشای هذ

ای اص التلاد اػت کِ فقاالًِ خَد سا تشای هَارِ تا تحشین ّا تیؾ اص پیؾ آهادُ ػاختِ اػت. هکاًیؼن ّای التلادی، فضای 

تزاست خاسری، ًْادّای هالی ٍ ٍاػغِ ای ٍ...دس التلاد هماٍهتی هثتٌی تش ایي پیؾ فشم عشاحی هی ؿًَذ کِ  کؼة ٍ کاس،

دائوی تا ًؾام ػلغِ اػت ٍ ّش ضشتِ التلادی اص غشب هوکي اػت دس ّش لحؾِ تِ کـَس ٍاسد آیذ. دس  دس تقاسم ایذئَلَطیک

چٌیي فضائی، تحشین ّای التلادی ًِ تْذیذ تلکِ فشكت ٍیظُ ای ّؼتٌذ کِ صیش فـاس آى ّا هی تَاى ساّثشدّای التلاد 

ؼشیـ کشد. دس ایي سٍیکشد کؼة حشٍت ٍ دسآهذ هلی اص هماٍهتی سا تا لذست ٍ ارواؿ هلی ّوشاُ ٍ پیادُ ػاصی آى ّا سا ت

هؼیشّایی دًثال هی ؿَد کِ لذست چاًِ صًی کـَس دس فضای ػیاػی تیي الوللی سا تمَیت هی کٌذ، ًِ آًکِ کـَس ًاگضیش تاؿذ 

 .(1390)پیغاهی،  تِ دلیل هؼائل التلادی اص اّذاف ایذئَلَطیک خَد دس فضای ػیاػی دػت تکـذ

 

 زی. نتیجه گی6

التلادی ٍ ػیاػت ّای التلادی دسٍى کـَسهاى اص رولِ التلاد  گؼتشدُ ّای تحشین کًٌَی التلاد کـَس ٍ ؿشایظ دس

تحشاى تلمی  ایي اص گزس تشای ایشاى ّای هضیت هْوتشیي اص هماٍهتی تایذ ّوِ ایٌْا ساتِ دیذ یک فشكت ًگاُ کشد ٍ آى سا یکی

 فشكت ّایی تِ تْذیذّا سلاتتی، هضیت خلك تا اػت کـَس داخل ای کِ دس تالمَُ ّای لپتاًؼی ٍ هقذًی هٌاتـ تش تکیِ کشد،ٍ تا

 اػت دادُ ًـاى رْاًی، التلادی تحشاى دٍساى دس هقذى تخؾ. ؿًَذ کِ هؼیش کـَس سا دس ساُ سؿذ ٍ پیـشفت لشاس دّذ تثذیل
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 هماٍهتی التلاد ؿشایظ دس. اػت کشدُ لتلادا تِ سا کوک تیـتشیي ٍ داؿتِ سا تزاسی ّای ػیکل دس پزیشی آػیة کوتشیي کِ

 داؿتِ هْن تخؾ ایي تِ ای ٍیظُ ًگاُ هزلغ ٍ ؿَد ٍ ایي هَاسد ایزاب هی کٌذ دٍلت هی تشخَسداس هضاففی اّویت اص هقذى ًیض

 زلغه ًوایٌذگاى ػَی اص رذی عَس تِ تایذ هزلغ، تِ اسائِ تشای هقذى تخؾ اػتشاتظی پیگیشی ًیض ًؾاستی تخؾ دس. تاؿٌذ

 ایي دس کاس ًیشٍی ٍ ػشهایِ ٍسی تْشُ هزلغ هحتشم تشػذ ٍ  تلَیة تِ هقذى تخؾ ساُ ًمـِ اٍلیي صهاى دس تا ؿَد پیگیشی

 یافتِ تا اص ایي عشیك تَسم،تیکاسی،سکَد ٍ ػایش هقضالت التلادی کٌتشل ؿًَذ. افضایؾ تخؾ

ؿایذ . ؿًَذ هی اداسُ دٍلت تَػظ ػٌگ صغال هقادى رولِ اص ٍ تضسگ هقادى تٌا تش دالیلی کِ تَضیح دادُ ؿذ اکخش ایشاى دس

 سا هقادى اص تؼیاسی التلادی ٍضقیت هذت کَتاُ دس خلَكی تخؾ تِ کاس ٍاگزاسی ٍ هقادى هذیشیت ػیؼتن تغییش تتَاى تا

 آى ًایل یزِتیـتش هقادى کِ ًت کشدى التلادی ایٌکِ هقادى التلادی هی تاؿٌذ تش کؼی پَؿیذُ ًیؼت اها تشای .کشد اكالح

ٍ حوایت ّای هختلف  هقذًکاسی ٍ هقادى تِ دٍلت ٍ تاًک ّا خاف اػت تَرِ  تشای کـَس التلادی هغلَب ٍضقیت تِ ؿذى

رْت افضایؾ تْشُ ٍسی ٍ  آًْا ػاختاس رذیذٍ ... تغییش آالت هاؿیي تأهیي،افغای اهتیاصات هختلف اص رولِ تخلیق افتثاس،

 .سػذ هی ًؾش تِ ٍسیضش تْثَد کویت ٍ کیفیت کاس اهشی
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