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 چكيذِ

 

اِا صع وٕاع آثاع ِثثت تـيااع  . ٔاپظيغ اؿت ٘ا تغاي ولٛع ِا يه ًغٚعت اجتٕاب ؿاػي ياعأٗ٘ضفّٕض

تٛأض تيٗ ٚليٕٛ    ِي أضيلاضٖ ٔلٛص،اي  چاعٖآْ آْ، پااِض٘اي ٔاگٛاعي ُ٘ سٛا٘ض صاكت وٗ اگغ تغاي 

٘يا   آثاع تٛعِي ٔاكي اػ افؼايق لاّت. جتّاٗي ٚ دتي تٙضيض إِات اجتّاٗي تإجاِضتغسي ِلىالت ا

ٗ صع ٔتاجيٗ اييٓ ًٚي٘ات، أتٔياع     تٛأض ِٛجة افؼايق تاىاعي ٚ گـتغف فمغ ٚ ٔاتغاتغي كٛص و ِي

تؼٕٔيض تيا   اي  وٕٕضٖپظيغ صؿيت تيٗ اليضاِات ؿياػگاع     صيضٖ ٚ آؿاة سأٛاع٘اي آؿاةتغسي اػ عٚص  ِي

 .ض ٚ افؼايق ٘ؼيٕٗ سٛص عا جثغاْ وٕٕضوا٘ق صعآِ

٘اي وياعي، اٌيؼاَ تيٗ وياع      هٛعت افؼايق ؿاٗات واع يا ت٘ضص ٔٛتت تٗوٕٕضٖ الضاِات ؿاػگاع ايٓ

ٗ ِوغف واال٘يا ٚ ٌيٛاػَ   ًغٚعي سأٛاع، عٚي آٚعصْ ت٘اي غاغ وٛصواْ ٚ ٔٛجٛأاْ، دظف ٘ؼيٕٗ

غظايي، تٙضاكتي ٚ صعِأي ٘اي  ق ٘ؼيٕٗوافات، وا٘ق اٚلات فغاغت، وا٘ ِوغفي غاغاؿتأضاعص ٚ تي

 ،آِٛػكي ٚ ِإٔض آْ، ٘غچٕض وٗ ِّىٓ اؿت فلاع٘اي التواصي عا تغ سأٛاع أيضوي ويا٘ق ص٘يض    ٚ

كيٛص ويٗ صع ٔٙاييت     ِيي  اجتّاٗي ٚ هضِات جـّي ،اِا ِٛجة ٚاعص آِضْ فلاع٘اي عٚدي، عٚأي

 .ؿالِت افغاص ٚ جاِ٘ٗ عا صع ِ٘غى سِغ لغاع سٛا٘ض صاص

ٚ   تٍٕضوٕٕضٖ سأٛاع٘يا تيغاي   ص٘ض وٗ الضاِات ؿياػگاع  ِي ٔلاْ٘ا  تغعؿي  ِيضت پاؿيش ٛ ٔاـيت 

ٗ صييضٖ اػ تذيٛالت التوياصي،     فلاع٘اي ٚاعص كضٖ تٗ افيغاص آؿياة   ُ ئ٘يا ٚ جيغا   وجيغٚي  هيٛعت  تي

 .وٕض ِي ٘ا ٚ صع ٔٙايت گـتغف جٕايت سلٓ صع جاِ٘ٗ تغٚػ جٛيي  ٘ا، أتماَ ٚعػي اجتّاٗي، وإٗ

ٔمضي ٚ سياع  اػ ؿياستاع    هٛعت ٘ا تٗ اعأٗياػ  يکٗ ؿُٙ لاتً تٛجٙ يهٛعتصعاػ ؿٛي صي غ، 

صاكتٗ تاكض کٗ  ئاٍِِٛت ياِض٘ااتٛأض پ ِي سٛص يٖ كٛص، تٗ سٛصيتٛػ يٓ اجتّاٗأٔاَ تأِ يعؿّ

، تيغجاخ ِويغف ٔااػ٘ياي آٔيي تيغ کاال٘يا ٚ سيضِات        ف فغٕ٘گ کياع ٚ تيالف  ااػ آْ جٍّٗ تٗ تٌ٘

ي جاِ٘يٗ  ض ٚاتـت ي٘ا، تلض ئفؾ افغاص، عٚا  تمٍة ٚ صعٚٙ صع سٛصآٙاع غت تا ٗؼتيًغٚعي، ِغا

، ؿٛءاؿيتفاصٖ ِ٘تياصاْ ؿغپغؿيت سيأٛاع، ٗيضَ      يفـاص اصاع٘اي  ٕٗاق ػِيغ تٗ صٌٚت، افؼاات  وّه 

ٚ فالض ٔ يسأٛاع٘ا ي، پغصاست تٗ تغسياػِٕضاْ ٚال٘ااػ ٔ يٚ پٛكق تغس ييكٕاؿا تيٛاْ   ِيي  ...اياػ 

 .اكاعٖ کغص
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ا جثيغاْ  يي اِض٘ا آ پياػ تغٚػ ا يغاجٍٛگ يتغا يجاِ٘ ياؿتاكٛص تـتٗ ؿ ِي ايٓ، تٛهاٗتٕاتغ

ٛ  تيغ  ِثتٕيي )ٔذٛي وٗ تا تمٛيت ٔٔاَ تأِآ اجتّياٗي وليٛع    تٗكٛص ٓ يآثاع آْ تضٚ ي چٕيض الييٗ   اٌ ي

اػ يه ِـياغ ِِّي ٓ ٚ پاييضاع صع استاياع جاِ٘يٗ      ٘ا  ياعأٗ( ٚ تىّاٍياي  ؿاػي، تاّٗدّايتي، تٛإّٔض

 .٘ضف لغاع گاغص

 

 يقذيّ
 

تٗ ؿيّت جاِ٘يٗ ٘يضف، اػ ديضٚص صٚ ص٘يٗ      ٘ا  ٘ا، تٗ ِفَٙٛ ٘ضايت ِـتماُ ياعأٗ ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ

٘اي ؿَٛ ٚ چٙاعَ تٛؿ٘ٗ ٔايؼ تيٗ آْ اكياعٖ     تٛصٖ ٚ صع تغٔاِٗ٘ا  پاق تاوْٕٛ صع صؿتٛع واع صٌٚت

ٚ . كضٖ اؿت ( (01)ِياصٖ  )تيأِآ اجتّياٗي    ايٓ ًِٕٛٛ ّ٘چٕآ صع لأْٛ ؿاستاع ٔٔاَ جاِٖ عفياٖ 

ٓ   تيا . ٕٗٛاْ يه تىٍاف لأٛٔي ِٛعص تأواض لغاع گغفتٗ اؿيت  تٗ ٗ  ،ٚجيٛص ايي صٌايً آثياع ٚ پااِيض٘اي     تي

ت ِشاٌف ا٘اؿت ي ايٓ ًِٕٛٛ ّ٘ٛاعٖ تا ٔٔغ  ؿاػي لاّتٔاپظيغ آْ ي وٗ ّٗضتًا ٔاكي اػ آػاص   اجتٕاب

اع اجتّاٗي آْ ِٛجة تأساغ ٚ ت٘ٛييك اجيغاي   ٚ ِٛافك عٚتغٚ تٛصٖ ٚ صع ِجّٕٛ ٔ غأي اػ آثاع ٔاگٛ

 .آْ كضٖ اؿت

 ٘ضفّٕضؿياػي ٕٔغاْ صع ِٛعص ًيغٚعت  ٚػٖ تا ٚجٛص اجّاٗي وٗ تآ ؿااؿت ظاعاْ ٚ هادثاِغ

٘ايي ُ٘ صع ِٛعص آثاع ٚ پااِض٘اي اجتّياٗي آْ ٚجيٛص صاعص    ٚ صغضغٗ٘ا  ٚجٛص صاعص، ٔ غأي٘ا  ياعأٗ

 .وٗ ٔثايض تٗ ؿاصگي اػ وٕاع آْ گظكت

وٗ اساغًا تا اهالداتي اػ ؿٛي ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي تٗ تويٛية  ٘ا  ياعأٗ ٘ضفّٕضؿاػياليذٗ 

ٚ « ا٘ آػاصؿاػي لاّت»اؿت وٗ يىي اػ آٔٙا ( ٚيٗ صيض ايٓ ِِاٌ٘ٗادضالً اػ ػ)عؿاض، صاعاي صٚ ِذٛع 

صاعٔيض   ٘غيه اػ ايٓ صٚ ِذٛع آثاع ِثثت ٚ ِٕفي سام سيٛص عا . ؿت«٘ا تٛػيٖ ٘ضفّٕض ياعأٗ»صي غي 

عؿض، ِذٛع صَٚ، يٕ٘ي پااِض٘اي تٛػيٖ ٔمضي  ِي ٔٔغ اِا تٗ. ٔٗ ِٛعص تغعؿي لغاع گاغصوٗ تايض جضاگا

 .ٕٔغاْ وّتغ ِٛعص تٛجٗ لغاع گغفتٗ اؿتصع ٔمض ٚ تغعؿي هادث٘ا  ياعأٗ

اْ ِٛافك ٚ ٕٔغهادثگاغي اػ ِجّٛٗٗ ِِاٌ٘ات أجاَ كضٖ ٚ ٔٔغاتي وٗ  صع ايٓ ِِاٌ٘ٗ تا تٙغٖ

ٗ  ٘ضفّٕضؿاػيأض، آثاع ٚ پااِض٘اي ُغح  صع ايٓ تاعٖ اتغاػ صاكتِٗشاٌف  صع صٚ ِذيٛع يياص   ٘يا   ياعأي

٘ايي تغاي پال اغي اػ تغٚػ ايٓ پااِض٘ا يا جثغاْ آثياع آْ  ِٛعص تغعؿي لغاع گغفتٗ ٚ پالٕٙاصكضٖ 

 .اعائٗ كضٖ اؿت
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  تعزيف يفاْيى. 1
 

 

 آٌ ْاي  إَاع ٔ ْذف اراَّ، ييفٕٓو . 1-1

ٓ اُالق اِ٘٘اي  صٌٚت صع ِماُٖ ٚ ػِاْ ي اْ ٚ اٗأٗ ِاٌيعا٘اي  تٗ کّک يأٗ صع ِفَٙٛ التواصاعي

ٚكيٕضگاْ  ا فغيضاعاْ يتٛؿَ صٌٚت تٗ سغ ياعأٗ أتماي ِٕاتٖ التواصي غ، يص يفيتٗ ت٘غ تٕا 1.كٛص يِ

ّيت فيغٚف ٚ   اق ليا افيؼا يضاعاْ يسغ يّت تغااکٗ ِٛجة کا٘ق ل يا گٛٔٗ تٗ کاال٘ا ٚ سضِات اؿت، 

ت يي اعأيٗ، دّا يٓ داٌيت آثياع سياٌن    يصع ا. کٕٕضگاْ كٛصضاتٌٛ يض کاال ٚ سضِات تغااتٌٛ٘اي  ٕٗي٘ؼ

 2.کٕٕضٖ اؿت ضکٕٕضٖ ٚ ِوغفاّ٘ؼِاْ اػ تٌٛ

اػ . کٕٕيض  يُ ِي اتمـ يٓ ٔذٖٛ ٚ عٚف پغصاست تٗ أٛإ ِشتٍفاعا تغدـة ٘ضف ٚ ّ٘چٕ٘ا  اعأٗي

  .يّاکاال ٚ تٕٔ يٕاض تٌّي، سغي، جٕـي، تغاتغياتااٌ، اٗتثاعات، ِئمض٘اي  اعأٗي :جٍّٗ

ٗ  اعأٗي ، ياعأٗ التواصي: ٗثاعتٕض اػ ٘ا تغدـة ٘ضف ٘ا اعأٗيأٛإ  ٗ  ي ، يا تٛؿي٘ ، ياعأيٗ اجتّيا

اعأيٗ  يٚ  ياعأٗ سضِاتي ، ي٘ياعأٗ تٛػي ، يضااعأٗ تٌٛي ، ياعأٗ ِوغفي ، ياعأٗ فغٕ٘ ي، ياؿااعأٗ ؿي 

 .كٛص يتٗ صٚ هٛعت آكکاع ٚ پٕٙاْ پغصاست ِ٘ا  ٔٗاعاي. يهاصعات

ؼ اي تالٗٛى ٔ٘اي  صٌٚت تٗ دـاب آِضٖ ٚ کّک٘اي  ٕٗي٘ؼ  اؿت کٗ جؼءاي  اعأٗي : اراَّ آضکاري

افيت ٚ  يُ صٌٚيت عا صع اِـتم٘اي  پغصاست يا ِماَ ِـ ٛي صٌٚتيک ؿاػِاْ يِّ٘ٛاًل . كٛٔض يضٖ ِأاِ

ٗ يٓ صؿيتٗ اػ  يي ا. کٕيض  يٕٗ ِي يصٌٚت، ٘ؼ ياعائٗ كضٖ اػ ؿٛ٘اي  اؿاؽ تغٔاِٗتغ ُ ٚ اِـيتم ٘ياي   اعأي

 .٘ـتٕضآكکاع ٘اي  اعأٗي يؼ ٔٛٗاُ ٔاِـتمغاغ

اِيا   ،غصاي گ ِيي  ت ليغاع يي صٌٚت ِيٛعص دّا  ياػ ؿٛ يا سضِتيِٛاعص کاال  يصع تغس: اراَّ پُٓاٌي

اعأيٗ  ي ٓ جٙيت آْ عا ااعأٗ أ٘کياؽ ٔيضاعص ٚ تيٗ ّ٘ي    يپغصاست ٘اي  ت صع دـابيٓ دّايا٘اي  ٕٗي٘ؼ

اعأٗ آكکاع لاتً ِذاؿثٗ اؿت ٚ يٓ اؿت کٗ ياعأٗ آكکاع صع اياعأٗ تا يٓ يتفاٚت ا 3.ٔإِض ِي پٕٙاْ

ٗ   اعأٗ پٕٙياْ ّٗيالً  ياِا  اتض، ي ِي أ٘کاؽ يٍِ٘اي  صع دـاب ْ  تي  ياتاي کيغص ٍّٗ  اْيي ا ػيي اعأيٗ  ي ٕٗيٛا

ٓ يي تيٗ ا . صع ٔٔغ ِي گاغصام س يي٘ا تشق ياػ اؿت کٗ صٌٚت تغاااِت يتٍکٗ ٔٛٗ كٛص،  يِذـٛب ّٔ

تاػاع ٗغًيٗ   تٗكضٖ آٔٙا  ّت تّاَاغ ليص کٗ کاال٘ا ػاّٗاي كٛاي  گٛٔٗ تٗ يتياؿت دّااة اگغ ؿاتغت

ٗ  اصٌٚيت کيٗ صع تٛصجيٗ ؿياٌ     يجياع ٘ياي   ك صعآِيض ياػ ُغآٔٙا  يكٛٔض ٚ ِٕاتٖ ِاٌ  أٗ صع ٔٔيغ گغفتي

 4.ٕضيٛگ ِي اعأٗ آكکاعي اعأٗ، يٓ يتٗ ا  ،كٛص ِي ٓاكٛص تأِ ِي

                                                 
 .1236م   ،1361 چاپ پٕجُ،  ، يتٗ فاعؿ يـاأ ٍ – يِٕٛچٙغ فغٕ٘گ ، فغٕ٘گ ٍَٗٛ التواص . 1

2. Federal financial interventions and subsideries in energy market; 1999. Energy transformation, May 2000. 

 .1381 ، يِ٘اٚٔت پژٚ٘ل ، يتاػعگأ ي٘ا ٛ٘ق ژ  ِِاٌ٘ات ٚ پ ِؤؿـٗغ آْ تغ التواص کلٛع، اٚ تأث يپٕٙاْ ِوغف ياعأٗ ٘ايتغآٚعص  .3

 .ٓالإِثٖ پ.  4
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ٗ ين اِٛعص ٔٔغ صع تشو يکٍ٘اي  ٘ضف، ِثٕا ايٓ تغ  يق ليضعت ٚال٘ي  يتيٛاْ افيؼا   ِيي  عا٘يا   اعأي

ٚ  يثثات التواص ٖ صعآِض، يتغ کغصْ تٛػ ٗاصالٔٗ ضکٕٕضگاْ، اق لضعت فغٚف تٌٛيافؼا کٕٕضگاْ،  ِوغف

 .صأـت يعفاٖ اجتّاٗ يصٌٚت جٙت دفْ ٚ اعتما٘اي  اؿتااػ ؿ يجثغاْ آثاع ٔاك

 

 ح آٌ يراْاي  ٔ رٔش ْذفًُذساسييفٕٓو . 2-1

٘ضفّٕضؿاػی تغ ايٓ فغى اؿتٛاع اؿت وٗ تشلي اػ جاِ٘ٗ تغاي صعيافت وّه ٘اي أتمياٌي صع  

اٌٚٛيت تالتغي ٘ـتٕض ٚ اػ آٔجا وٗ ِٕاتٖ ِذضٚص اؿت، تاييض صع تٛػييٖ اييٓ وّيه ٘يا، اٌٚٛييت ٘يا        

ٚاجض كغایَ صعیافيت کّيک ٘يای     ِٕٔٛع اػ ٘ضفّٕض ؿاػي، ت٘ییٓ کـأی اؿت کٗ. عٗايت كٛص

. أتماٌي ٘ـتٕض، تٗ ٔذٛي کيٗ عفياٖ داهيً اػ پغصاسيت ٘يای أتمياٌی صع استیياع فميغا ليغاع گیيغص          

 تٕياتغايٓ،  .تٕاتغايٓ، أتشاب ٚ ت٘اآ افغاص ٚاجض كغايَ ٚ گغٖٚ ٘اي ٘ضف، كغٍ الػَ ٘ضفّٕضي اؿت

  :صالضاِات ػيغ أجاَ ِي كٛ٘ا  ياعأٗ ؿاػي٘ضفّٕض صع فغايٕض 

 ،(ا تشقي، کاال کٕٕضٖ ضاتٌٛ ، کٕٕضٖ سأٛاع، ِوغف )اعأٗ يِلّٛي ٘اي  دٛػٖ تفىاه( اٌف

  ،ييٚ عٚؿتا يكٙغ يسأٛاع٘ااي ٗ يٍّٗکغص تغظ يتغعؿ ( ب

ٗ ي( ا دظفي)اػ کا٘ق  يآثاع ٔاك يغاگ أضاػٖ(   ِشتٍيف  ٘ياي   تيغ سأٛاع٘يا ٚ تشيق   ٘يا   اعأي

 ،يالتواص

 ،اعأٗيافت يِـتذك صع ئٛاع٘اسا ييك صع ِٛعص كٕاؿااتذم( ص

 ،اعأٗيؼاْ ٍِِٛب آ ِاااع٘ا ٚ ت٘آ ِ٘اات٘ (ي٘

  .اعأٗيپغصاست  عٚف ِٕاؿة تغايأتشاب  (ٚ

 صع چياعچٛب آْ هيٛعت   يصاعص کيٗ ٘ضفّٕضؿياػ    يتيدّا٘اي  تٗ تغٔاِٗ يتـت  ي٘ضفّٕضؿاػ عٚف

ٚ ِٕياتٖ   يِٕاتٖ أـيأ   ،يثأاپلت)٘ا  ؿاستغيػ يض ؿاػٚکاع الػَ عا تغايتا يٖٛ ٘ضفّٕضاك. غصاگ ِي

چٕض ٘غ .عا ٌذاّ کٕض يٚ فٕ يفغٕ٘  ، ياؿاؿ ، يِاٌ٘اي  يغيپظٗ تاكض ٚ اِکأَ صاكتاٚ ِذ( يؿاػِأ

صع أتشياب عٚف ٘ياي   . غصاي ِض ٔٔغ لغاع گ يِشتٍف٘اي  ٖٛاک تغٔاِٗ سام كي يِّکٓ اؿت تغاوٗ 

 :1٘ضف گاغي تايض تٗ چٕض ٔىتٗ تٛجٗ وغص

 ه ٘ا تٗ افغاص غاغ فماغ عا تٗ دضالً تغؿأض؛تـغي اِٗاي وّ -

 اػ پٛكق ٚ تغسٛعصاعي افغاص فماغ اُّإاْ داهً كٛص؛ -

 .ِ٘ااع٘اي ٘ضف گاغي تا ؿااؿت ٘اي ِاٌي ٚ أ اؼٖ ٘اي التواصي ؿاػگاع تاكض -

ٗثاعتٕيض  ٘ا  ٓ عٚفياػ ا يغص کٗ صع اصاِٗ تغساگ ِي هٛعت يِشتٍف ي٘ا تٗ عٚف ي٘ضفّٕضؿاػ 

                                                 
 .1384، تاتـتاْ 21ٚداضٖ ٔ آ، ِثأي ُغادي تٛع ايّٕي اجتّاٗي، فوٍٕاِٗ تأِآ اجتّاٗي، كّاعٖ .  1
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 1:اػ

 كٕاؿايي ٚ پٛكق افغاص يا سأٛاع٘اي ٔااػِٕض؛ (:(:سأٛاعسأٛاع  اايي))  ييأفغاصأفغاص  ييغغااگگ  ٘ضف٘ضف  --

 ٘اي اجتّاٗي ٔااػِٕض ٚ تٛػيٖ وّه ٘ا تآ آٔٙا؛كٕاؿايي اجتّاٗات يا گغٖٚ: يياجتّاٗاجتّاٗ  ييغغااگگ  ٘ضف٘ضف  --

كٕاؿايي ِٕاُك ِذغَٚ ٚ ٔااػِٕض ٚ تشوان ِٕاتٖ ٚ وّه ٘ياي ٚييژٖ تيٗ     ::اياي٘ضف گاغي ِِٕمٗ٘ضف گاغي ِِٕمٗ  --

 ايٓ ِٕاُك؛

٘اي ٚيژٖ ِإٔيض ؿيإٌّضاْ،   كٕاؿايي ٚ تأِآ ٔااػ٘اي گغٖٚ ::٘اي ٚيژٖ٘اي ٚيژٖف گاغي تغ ِثٕاي گغٖٚف گاغي تغ ِثٕاي گغٖٚ٘ض٘ض  --

 ؛...وٛصواْ، ػٔاْ تي ؿغپغؿت، ٍِ٘ٛالْ ٚ 

تٛػيٖ واال٘ا يا سضِات ِٛعص صع ٔٔغ تغٔاِٗ ٘اي اجتّياٗي تيٗ ٔذيٛي ويٗ فميَ       ::سٛص ٘ضف گاغيسٛص ٘ضف گاغي  --

 .آٔٙا عا صاكتٗ تاكٕض ٔااػِٕضاْ ٚ افغاص ٚاجض كغايَ تّايً تٗ اؿتفاصٖ اػ

 

 آٌْاي  خايعّ ْذف ٔ يصذاق. 3-1

 ٘ضفّٕضؿياػي اؿيت ويٗ صع چياعچٛب ُيغح      ٘يايي  گغِٖٕٚٔٛع اػ جاِ٘ٗ ٘ضف، افغاص ٚ سأٛاع٘ا يا 

ٗ اييٓ اكيشام غاٌثيًا وـيأي ٘ـيتٕض ويٗ       . گاغٔيض  ِي ِٛعص دّايت لغاع ٘ا ياعأٗ ِـيتماُ ييا    ُيٛع  تي

، تّاَ يا تشلي اػ صعآِض سٛص عا اػ صؿت صاصٖ يا تيٗ  واصيالت٘اي  غاغِـتماُ صع اثغ اجغاي ؿااؿت

 .گاغٔض ِي ٘غ ٔذٛ صي غي صع ِ٘غى آؿاة لغاع

لأْٛ ؿاستاع ٔٔاَ جاِٖ عفاٖ ٚ تأِآ اجتّاٗي، آٔجيا ويٗ پيؾ اػ آٔىيٗ ٘يضف اػ      ( 1)صع ِاصٖ 

ص وليٛع صع  تٛؿ٘ٗ ٗضاٌت اجتّاٗي ٚ دّايت اػ ّ٘ٗ افغا»اؿتمغاع ٔٔاَ جاِٖ عفاٖ ٚ تأِآ اجتّاٗي 

آثاع ٚ تث٘ات ِٕفي ادتّاٌي »طوغ كضٖ، « تغاتغ عٚيضاص٘اي اجتّاٗي، التواصي، ُثا٘ي ٚ پااِض٘اي آْ

. صأـيتٗ كيضٖ اؿيت   « ٔاكي اػ الضاِات صٌٚت، اػجٍّيٗ ِوياصيك عٚييضاص٘اي التوياصي ٚ اجتّياٗي     

جاِ٘ٗ ٘يضف   ٕٗٛاْ تٗتٕاتغايٓ ِِاتك ايٓ لأْٛ، ّ٘ٗ وـأي وٗ تذت تأثاغ ايٓ عٚيضاص٘ا لغاع گاغٔض، 

 .گاغٔض ِي لغاع( يىي اػ ِٕاتٖ ُِٙ آْ اؿت٘ا  وٗ ياعأٗ)ٔٔاَ دّايتي ولٛع 

تغيٓ آٔٙيا ٗثاعتٕيض    گاغص وٗ عايج ِي ِشتٍفي أجاَ٘اي  تٗ عٚف٘ا  كٕاؿايي جاِ٘ٗ ٘ضف ياعأٗ

ْ     (واٌغي صعيافتي سأٛاع)ؿٕجق ِاؼاْ فمغ غظايي : اػ ٘ؼيٕيٗ   ، ِايؼاْ صعيافيت أيغغي غيظايي، ِايؼا

ٗ   ٕٗٛاْ تٗ ٔااػِٕض ٚ ٚاجض كغايَ،تغ ايٓ ِثٕا، سأٛاع٘اي . 2ٔااػ٘اي پايٗ اؿت ٘يا   جاِ٘ٗ ٘يضف ياعأي

 .كٛٔض ِي كٕاؿايي ٚ ت٘اآ

لأْٛ ؿاستاع ٔٔاَ جاِٖ عفاٖ ٚ تأِآ اجتّاٗي، ؿاػِأض٘ي ٚ ٘ضفّٕض وغصْ ( 4)تغِثٕاي ِاصٖ 

تيغ اييٓ ِثٕيا    . ف دٛػٖ دّيايتي ٚ تٛأثشليي اؿيت   ٖ دّايتي اػ جٍّٗ ا٘ضاف ٚ ٚٓايتٚ ِٕا٘ا  ياعأٗ

                                                 
 .ٔ آ، ّ٘اْ ِٕثٖ ٚداضٖ  .1

 .1384ژٚ٘ق تأِآ اجتّاٗي، پوغيـتٛفغ اصِأضػ، ِثاعػٖ تا فمغ صع آؿاا، تغجّٗ ٔاهغ ِٛفمااْ، ِؤؿـٗ ٗاٌي . 2
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ٗ  )اجتّاٗي ٘اي  جاِ٘ٗ ٘ضف دّايت٘اي  يٓ ِوضاقِّٙتغ ٘يا   وٗ ِٕاتٖ داهً اػ ٘ضفّٕضؿياػي ياعأي

 :ٗثاعتٕض اػ 1،(يىي اػ ِٕاتٖ ُِٙ آْ اؿت

ٗ  ٘ايي وٗ صعآِض وافي افغاص ٚ سأٛاصٖ - ٚ عٚأيي  صالييً جـيّي    ٔضاعٔض، تا اٌٚٛيت افغاصي وٗ تي

 ،واع ٔاـتٕض تٗلاصع 

 ،(ّايت تٗ كىً ٚاَ تغاي ِضت ِذضٚصد)افغاص جٛياي واع  -

 ،ؿغپغؿتؿغپغؿت ٚ ػٔاْ سٛص تي٘اي  سأٛاصٖ -

 ،سوٛم صع صٚعاْ تاعصاعي ٚ دٌأت فغػٔض ِاصعاْ تٗ -

 .ٔااػِٕضاْ عٚؿتايي ٚ ٗلايغ -

 ٚ «ٍِِك فمغ سَ ػيغ جّ٘ات»لأْٛ تغٔاِٗ چٙاعَ تٛؿ٘ٗ، ( 96)ٚ ( 95)ِٛاص  تغِثٕايّ٘چٕآ 

ٗ »سأٛاع٘ياي ٚاليٖ صع    ،«ٔـثي فمغ سَ ٚ ٍِِك فمغ سَ تآ جّ٘ات»  ٚ« صعآِيضي  ٓياپيا  ص٘يه  ؿي

وـأي  ءجؼ«  ؿغپغؿت تي وٛصواْ اٌٚٛيت تا ؿغپغؿت تي افغاص ٚ سأٛاع ؿغپغؿت ػٔاْ » ّ٘چٕآ 

ْ  « اجتّياٗي  التوياصي،   ٘اي تغٔاِٗ آثاع» تٕض وٗ تايض ِٛعص دّايت لغاع گاغٔض ٚـ٘  ُغييك  اػ تيغ آٔيا

 .جثغاْ كٛص آٔاْ سغيض لضعت افؼايق

 

 ْا اراَّي يحّ ْذفًُذساسيتّ ال ياخًان يَگاْ. 2
 

ت ٚػييغاْ تيٗ تويٛية عؿياضٖ      ي ٘ا 5/8/1387وٗ صع جٍـٗ ِٛعر ٘ا  اليذٗ ٘ضفّٕض وغصْ ياعأٗ

 04ِياصٖ ٚ   04 ايٓ اليذٗ صاعاي يه ِمضِٗ تٛجاٙي،. تٗ ِجٍؾ اعؿاي كض 9/11/1387تٛص، صع تاعيز 

اهيالح   ٕيٗ ِٕياتٖ،   ان تٙاايٓ اليذٗ، تذمك ٗضاٌت، چٙاع ِذٛع تشوي  يٙاصع ِمضِٗ تٛج. تثوغٖ تٛص

اهيً   يکٍي ٘ياي   اؿيت اؿ يأضاػ کلٛع ٚ اجيغا  تذمك ا٘ضاف ؿٕض چلُ ِٕٔٛع تٗ) يؿاستاع التواص

ٖ ياػ اؿغاف ٚ تثظ يغاجٍٛگ يتغا)ت ِوغف يغيٚ ِض ( يلأْٛ اؿاؿٚچٙاعَ  چًٙ ٗ ( غ ِٕيات ْ  تي  ٕٗيٛا

 :ِذٛع٘اي اهٍي ايٓ اليذٗ تٗ ايٓ كغح اؿت. ايٓ اليذٗ ِِغح كضٖ اؿت يا٘ضاف اهٍ

 اْ اصالذ ٔ تعذيم قيًت( انف

 ،((0)ِاصٖ )أغغي ٘اي  اهالح لاّت داًِ -

 ،((2)ِاصٖ ) صعيافت ِاٌاات تغ ِوغف أغغي -

 ،((3)ِاصٖ )آٚعي فاًالب ِتٕاؿة تا لاّت تّاَ كضٖ آْ  ت٘اآ لاّت آب ٚ واعِؼص جّٖ -

ت٘اآ لاّت ؿايغ واال٘ا ٚ سضِات اؿاؿي ٚ ّ٘ أي غاغداوّاتي ِ٘اصي دضالً لاّيت تّياَ كيضٖ     -

 .((4)ِاصٖ )

                                                 
 (.(7)ِاصٖ  «اٌف -2»تٕض )لأْٛ ؿاستاع ٔٔاَ جاِٖ عفاٖ ٚ تأِآ اجتّاٗي، .  1
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 ْا تٕسيع ْذفًُذ ياراَّ( ب

 ((5)يادِ )يُاتع آساد ضذِ  06پذيز حذاكثز تا  خثزاَي تّ خإَارْاي آسيةْاي  كًك. 1

 ،اع٘اي جاِ٘ٗ ٘ضفٔمضي ٚ غاغٔمضي تٗ سأٛ٘اي  وّه ِـتماُ ٚ صع لاٌة پغصاست -

اجتّاٗي ٚ سضِات صعِيأي،  ٘اي  اػ لثاً گـتغف ٚ تأِآ تاّٗ)اجغاي ٔٔاَ جاِٖ تأِآ اجتّاٗي  -

اٌ٘يال ، وّيه تيٗ     سيام ٚ هي٘ة  تأِآ ٚ اعتماي ؿالِت جاِ٘ٗ، پٛكق صاعٚيي ٚ صعِأي تاّاعاْ 

 ،(يت اجتّاٗيدّا٘اي  ؿاػي ٚ اجغاي تغٔإِّٗٔضااكتغاي تغاي جاِ٘ٗ ٘ضف ٚ تٛ تأِآ ِـىٓ ٚ

 .٘ا ؿايغ اِٛع ِغتٍٛ تٗ ٘ضفّٕض وغصْ ياعأٗ -

 ((6)يادِ )درصذ يُاتع آساد ضذِ  11ي ٔ تٕنيذ در يٕارد سيز، تا گذار سزيايّْاي خثزاَي تّ  كًك. 2

 ،ؿاػي ِوغف أغغي صع ٚادض٘ا تٙإٗ -

 ،اهالح ؿاستاع فٕاٚعي صع ٚادض٘ا -

 ،ٔفتي٘اي  اًالب، تغق، گاػ ُثا٘ي ٚ فغآٚعصٖصٕ٘ضٖ سضِات آب ٚ ف ئٗااع٘اي  جثغاْ ػياْ كغوت -

ْ   ٘ياي   وٕٕيضگاْ صع تشيق  ٚٔمً ِّٗٛي، دّاييت اػ تٌٛاض  گـتغف دًّ -  ولياٚعػي ٚ هيٕ٘تي، ٔيا

 ٔفتي،هٕ٘تي أثٖٛ ٚ تٛؿ٘ٗ هاصعات غاغ

اي دٔنتت تتّ َفتت ٔ خثتزاٌ آثتار آٌ تتز اعتثتارت         كًك تّ كاْص ٔاتستگي اعتثارات ْشيُّ. 3

  .((22)يادِ )درصذ يُاتع آساد ضذِ  21اي، تا  سزيايّْاي  اي ٔ تًهك دارايي ْشيُّ

ٓ، ٔفيت گياػ،   يتٕيؼ ) يأيغغ ٘اي  ّت داًِآ اؿت کٗ ليسالهٗ ا ُٛع تٗذٗ يٓ اليا يجٗ اجغاأت

ٖ (غ ِلتماتيٖ ٚ ؿايض، گاػ ِاأفت کٛعٖ، ٔفت ؿف ٓ اٚ صفيٖ فاًيالب ٚ ّ٘چٕي    يآٚع ، تغق، آب، جّي

اتيض ٚ  ي ِيي  قيّت تّياَ كيضٖ افيؼا   اتا ؿِخ ل يتاغداکّاٚ غ يّ٘ أ يغ کاال٘ا ٚ سضِات اؿاؿيؿا

ٓ يي ا يجثغاْ آثاع تٛعِ ِٕٔٛع تُٗ اغِـتماا غيُ اِـتم ُٛع تٗكٛص،  ِي ك آػاصيٓ ُغيکٗ اػ ا يِٕات٘

غ يپيظ  ةاآؿي  يض سأٛاع٘يا يي ق ليضعت سغ يکٕٕضگاْ صع جاِ٘ٗ ٚ افؼاضاکٕٕضگاْ ٚ تٌٛ غ ِوغفُغح ت

 .كٛص ِي ِوغف

 يذٗ صٌٚت تا اهالداتي، الياؿالِ يؿاٌٗ صع ِجٍؾ كٛعا کيدضٚصًا  ي٘ا يپؾ اػ تذث ٚ تغعؿ

صع ًِٛيٛٗات ِيٛعص   ) لٕٙاص صٌٚتاپتا ِوٛتٗ ِجٍؾ  تفاٚت صعِٛاعص تغسي اػ . ضاة عؿيتٗ توٛ

 .آِضٖ اؿت 0صع جضٚي ( ٓ گؼاعفيِِاٌ٘ٗ ا
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 يٕرد يطانعّ در يٕضٕعاتتزخي اس يٕارد تفأت در يصٕتّ يدهس تا پيطُٓاد دٔنت . 1خذٔل 

 يصٕتّ يدهس طُٓاد دٔنتيپ يٕضٕع

ً  ااهيالح ل  يصٚعٖ ػِأ ، آب، تيغق،  يأيغغ ٘ياي   ّيت داِي

 يٚ ّ٘ أ يکاال٘ا ٚ سضِات اؿاؿ
 اْ تغٔاِٗ پٕجُ يج تا پايتٗ تضع ٓغف ؿٗ ؿاي

ُ اِـيتم ٘ياي   افيت کّيک  يِليّٛي صع  يافغاص ٚ سأٛاع٘يا 

 يغٔمضاٚ غ ئمض
 (تٗ ٔـثت صعآِض)٘ا ٗ سأٛاعاکٍ جاِ٘ٗ ٘ضف يسأٛاع٘ا

ک اػ يؿُٙ ٘غ

٘اي  عٚف

اعأٗ يٖ يتٛػ

 اػ ِٕاتٖ

جثغأييي صع لاٌيية پغصاسييت  ٘يياي  وّييه

ِ اِـيتم  ٓ ا، تييأِيٓ اجتّيياٗاُ، ٔٔيياَ تيأ

 ...ٚ  يؿاػّٕضِـکٓ ٚ اكتغاي، تٛأ

 صعهض 51دضاکثغ تا  صعهض 61دضاکثغ تا 

ٗ   وّه گيظاعي ٚ تٌٛايض ِإٔيض     تيٗ ؿيغِاي

الح ، اهيييِوييغف أييغغ يؿيياػ ٕييٗاتٙ

اْ يي ٚاديض٘ا، جثيغاْ ػ   يؿاستاع فٕاٚع

 ...ٚ ٘ا  كغکت

 صعهض 31دضاکثغ تا  صعهض 15دضاکثغ تا 

وّييه تييٗ وييا٘ق ٚاتـييت ي اٗتثيياعات    

اي صٌٚت تٗ ٔفت ٚ جثغاْ آثياع آْ   ٘ؼيٕٗ

٘ياي   اي ٚ تٍّه صاعايي تغ اٗتثاعت ٘ؼيٕٗ

 اي ؿغِايٗ

 صعهض 21دضاکثغ تا  صعهض 25دضاکثغ تا 

 .ياؿالِ يٚ ِوٛتٗ ِجٍؾ كٛعا٘ا  اعأٗي ٘ضفّٕضؿاػيذٗ يال تغِثٕايٓ كضٖ يتضٚ :يأخذ

 

 

 ْا اراَّي يْذفًُذساس اختًاعيآثار . 8
 

ّت کاال٘ا ٚ سضِات ِيٛعص اؿيتفاصٖ ّٗيَٛ ِيغصَ ٚ     اغ آْ تغ لاً تأثاصٌ تٗ٘ا  اعأٗي ٘ضفّٕضؿاػي

صاكيتٗ  ػيياصي   يِثثيت ٚ ِٕفي   ياِيض٘ا اتٛأض آثاع ٚ پ ِي ،٘ا اعأٗيٖ يغ عٚف تٛػااً تغاصٌ ٓ تٗاّ٘چٕ

ٓ يي صعتياعٖ ا  ٕٔغهيادث کيٗ کاعكٕاؿياْ    ٚ پااِيض٘ايي ٓ آثاع يِّٙتغٓ تشق اػ گؼاعف، يصع ا. تاكض

 ياصيآْ، ٔمق ػ يياجغا يلأْٛ ٚ ؿاػٚکاع٘ا ياجغا يًٕا چ ٛٔ امي. كٛص ياْ ِاأض، ت ُغح تغكّغصٖ

 .ٓ آثاع سٛا٘ض صاكتيک اػ ايصع ٔذٖٛ تغٚػ ٚ ٓٙٛع ٘غ

 

 ْا ياراَّ ْذفًُذساسير يثثت آثا. 1-8

 يصع کلٛع ٔاکاعآِض تٛصٖ ٚ ُ٘ا  اعأٗيپغصاست  ي، ٔٔاَ فٍ٘يضٖ اکثغ کاعكٕاؿاْ التواصاتٗ ٗم

ن اتشوي تٛػيٖ ٔاتغاتغ ياعأٗ ٘ا تآ ص٘ه ٘اي ِشتٍيف صعآِيضي،   ِإٔض  پااِض٘اييگظكتٗ ٘اي  ص٘ٗ

ٗ ٖ ٔاٗاصالٔيٗ ثي  يي تٛػ  ،يٗ أيغغ يي عٚ يِويغف تي   ٕٗ ِٕياتٖ،  اتٙغاغ ، يتثيٖ آْ كيکاف ُثميات    غٚت ٚ تي

ٗ يق ٘ؼيافيؼا  ، يعلياتت غاٚ غ يالتواصغاغ٘اي  يٚعافٕ يغاکاعگ تٗ  ليتغ تيٗ   ات يصٌٚيت ٚ اتکيا  ٘ياي   ٕي

ِّکٓ ؿاستٗ ٚ اهالح غات ِٛجٛص عا غآ اِغ اصاِٗ ًٚ٘يا. تٗ ّ٘غاٖ صاكتٗ اؿتعا  ئفت يصعآِض٘ا



 

 

P1 9 

فيغى   تٕاتغايٓ، صع تغٔاِٗ ٘ضفّٕض ؿاػي .ً کغصٖ اؿتيک ًغٚعت تثضيعا تٗ ٘ا  اعأٗئٔاَ پغصاست 

صع ًٚيٖ  ٚ تاييض   ٘اي ِٛعص ٔٔغ اهاتت ّٔيي وٕيض  ايٓ اؿت وٗ صع ًٖٚ وٕٛٔي ياعأٗ ٘ا تٗ ٘ضف تغ

 .ِٛجٛص تاػٔ غي كٛص

صع ِمضِٗ اليذٗ پالٕٙاصي صٌٚت پؾ اػ تااْ كاسن ٘ايي وٗ تايأ غ ًٚيٖ ٔإِاؿية تٛػييٖ      

جٍّٗ تٛػيٖ ٔاتغاتغ ياعأٗ ٘ا تٗ ٔفٖ ص٘ه ٘اي تاالي صعآِيضي،  اػ )ياعأٗ ٘ا ٚ پااِض٘اي ٔاٍِِٛب آْ 

، تيٗ تغسيي آثياع ِثثيت ِيٛعص      ...(افؼايق تي عٚيٗ ِوغف أغغي، تٙغٖ ٚعي پايآ ٗٛاِيً تٌٛايض ٚ   

تذميك ٗيضاٌت، تشويان تٙإيٗ ِٕياتٖ،      : أتٔاع اػ ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ ٘ا اكاعٖ كضٖ وٗ ٗثاعتٕيض اػ 

 .1ؿغاف ٚتثظيغ ِٕاتِٖضيغيت ِوغف ٚ جٍٛگاغي اػ ا

ُِٙ تغيٓ ٔتاجٗ ِٛعص أتٔاع اػ ٘ضفّٕض ؿاػي ٗاصالٔٗ تغ كضْ تٛػيٖ ياعأٗ ٘اؿت تٗ ايٓ ِٕ٘يا  

وٗ ص٘ه ٘اي پايآ صعآِضي ؿُٙ ِتٕاؿثي اػ ياعأٗ ٘ا عا تٗ صؿت سٛإ٘ض آٚعص ٚ صع ٔتاجيٗ أتٔياع   

ايٓ، أتٔاع ِيي عٚص تيا اهيالح    ٗالٖٚ تغ. ِي عٚص ًٚ٘ات تٛػيٖ ياعأٗ ٘ا تٗ ٗضاٌت ٔؼصيه تغ كٛص

ٔٔاَ لاّت گظاعي تغسي واال٘ا، تٗ سوٛم داًِ ٘ياي أيغغي، أ ايؼٖ الػَ تيغاي ِويغف تٙإيٗ،       

 .جٍٛگاغي اػ ٘ضععٚي ِٕاتٖ ٚ ّ٘چٕآ تشوان تٙإٗ ِٕاتٖ ايجاص كٛص

 

 ْا  اراَّي ْذفًُذساسي يآثار يُف. 2-8

، ٔيغر  يؼاْ فميغ ٚ ٔياتغاتغ  اي غ صع ِااِإٔض تغ ياػ جٙات ِشتٍف٘ا  اعأٗي ٘ضفّٕضؿاػي ِٕفيآثاع 

ً تيٗ ِلياعکت صع تياػاع کياع، ٚليٕٛ      يي ، فغٕ٘گ ِوغف سأٛاع٘ا، ؿِخ ؿالِت جاِ٘ٗ، تّايکاعات

اِا اػ آٔجيا کيٗ ٕ٘يٛػ    . اؿت يً لاتً تغعؿآ لثياػ ا يٚ ِٛاعص ياجتّاٗ ي، ّ٘ثـت يُ اجتّاٗئجغا

٘ياي   ٓ گيؼاعف تيٗ تذيث   يي ـيت، صع ا اغ٘ا ِّکٓ ٔآ ِتغيا يغاگ ٓ ُغح آغاػ ٔلضٖ ٚ أضاػٖيا ياجغا

 .كٛص ِي اکتفا غ کلٛع٘ايتجغتٗ ؿا تغ ِثتٕي ي٘ا ٚ اؿتضالي ئٔغ

 يغ ِٛعص تغعؿي يتٛاْ صع لاٌة صٚ ٗاًِ ػ ِي ٓ ُغح عايا ي، آثاع اجتّاٗيکٍ يتٕضُ اک تمـيصع 

 : لغاع صاص

 ض سأٛاع٘ا ياػ کا٘ق لضعت سغ يآثاع ٔاكي 

 ٘ا ياعأٗ يػ پغصاست ٔمضا ئاك يآثاع اجتّاٗي 

 

 ذ خإَارْاياس کاْص قذرت خز يآثار َاض. 1-8-8

ّيت کاال٘يا ٚ سيضِات ِليّٛي     اق لي٘ا، افيؼا  ياعأٗ ٘ضفّٕضؿاػيجٗ تاعػ ٚ عٚكٓ آ ٔتأشـت

ٖ  ِي ياعأٗ اؿت وٗ ِ  تٛأض ي دضالً صع کٛتا اْ ٕٔغ اػ ِاؼهغف. ي صاكتٗ تاكضٕاؿٕ  يِضت ي آثاع تٛع

                                                 
 .صٌٚت يلٕٙاصاذٗ پئمً اػ ِمضِٗ ال .1
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اي ويٗ ُيي صٚ ص٘يٗ     ٘ا، آثاع ٚ پااِض٘اي اجتّاٗي تٛعَ تغ جاِ٘ٗ اػ ايٓ ؿااؿت ٚ كضت تٛعَ ٔاكي

 .گظكتٗ ّ٘ٛاعٖ تا ٔغر تٛعَ صٚ علّي عٚتغٚ تٛصٖ، لاتً تٛجٗ اؿت

صع چغسٗ أتماي تيٛعَ،  . كٛص ِي گفتٗ٘ا  ّتال يق ِضاَٚ ٚ ٔاسٛاؿتٗ ؿِخ ِّٗٛيتٛعَ تٗ افؼا

کٕٕيضگاْ   يافيت صع يٕ٘ي ي.  يغاْ عا ٔضاعٔيض  يتمياي آْ تيٗ ص  تغٔض کيٗ ليضعت أ   ياْ ِياػ آْ ػ يتٕٙا کـأ

غاْ ٚ ٔاؼ هادثاْ صعآِض اػ ِذً ؿٛص ثاتت ات  يغ ِـتّغيصعآِض٘اي ثاتت ِإٔض تاػٔلـت اْ ٚ ؿا

 يتيٗ تاياْ صي يغ، تاػٔيضگاْ تيٛعَ کـيأ      . كيٛٔض  ي ِيتٛعَ ِ٘غف ي، تاػٔضگاْ اهٍيتأک ي٘ا ؿپغصٖ

ٖ  يِت تغاصع دکٛ يٚ پغلضعت ي٘ـتٕض کٗ گغٖٚ داِ  يصاعا٘ياي   صفإ اػ دمٛق سٛص ٔضاعٔض ٚ اػ گيغٚ

  1.عٚٔض يكّاع ّٔ اؼ تٗٔ يلضعت اجتّاٗ

گيغفتٓ   يصاعٔيض، تيغا   يکّتغ يٚ التواص يکٗ لضعت ِاٌ ي٘ا ٚ اللاع صع ػِاْ عكض تٛعَ، ص٘ک

ٓ يغاتٕيات . ـيتٕض اغ صعآِيض سيٛص ٔ  اأضاعٔض ٚ لاصع تٗ تغ يکاف يػٔ التغ لضعت چأٗا پٛي تيصؿتّؼص٘ا 

ة يجيٗ ًيغ  آ جاِ٘يٗ آٚعصٖ ٚ صع ٔت ياتيٗ اللياع پيا    يلتغاآْ اؿت کٗ تٛعَ فلاع ت ي٘اأتٔاع ُث

 يصعآِيض ٘ياي   يق ٔياتغاتغ يٚ افيؼا  يگـتغف كيکاف ُثميات   يٓ اِغ تٗ ِٕ٘ايکٗ اياتض ق يافؼا يٕاج

 . اؿت

ٖ تاكيض،  وٕٕضٖ تيغاي فميغا ّ٘يغا    ٔمضي جثغاْ٘اي  تٛعَ عٚ تٗ عكض، دتي اگغ تا پغصاستتٕاتغايٓ 

ؿيٛ ِٛجية    آثاع تيٛعِي يياص كيضٖ، اػ ييک     .صٔثاي صاعص عا صع جاِ٘ٗ تٗ٘اي صعآِضي ٘اي صعآِضي   تلضيض ٔاتغاتغيتلضيض ٔاتغاتغي

كيٛص ٚ اػؿيٛي صي يغ تشليي اػ سأٛاع٘ياي ٚاليٖ صع        افؼايق صعآِض ثيغٚت تغسيي سأٛاع٘يا ِيي    

ضي ايٓ اِغ، ِٛجة افؼايق كکاف صعآِي . ٘اي پايآ صعآِضي عا تٗ ػيغ سَ فمغ ؿٛق سٛا٘ض صاص ص٘ک

 .ٚ ٔاتغاتغي صع جاِ٘ٗ سٛا٘ض كض

كيٛص   کٗ صع سأٛاع٘اي فماغ ايجياص ِيي   ادـاؽ ٔاتغاتغي ٚ تث٘ايادـاؽ ٔاتغاتغي ٚ تث٘ايتغ ٔاتغاتغي ٚال٘ي،  ٗالٖٚ 

٘ياي   ٘ياي ٔاكيي اػ جٙيق    ٔياتغاتغي  .ٗ تاكيض صاكيت صع پي  پااِض٘اي اجتّاٗي ٔاگٛاعي ِي تٛأضٔاؼ 

ي صاعص ي ّ٘يٛاعٖ اػ ؿيٛي    صٖ عا صع پي تاصآٚع٘اي  ثاتت، ثغٚت٘اي  تٛعِي ي وٗ تغاي هادثاْ صاعايي 

كيٛص ٚ تيٗ ادـياؽ فميغ ٚ ِذغِٚايت صع       ِي صيضٖ ٔاِٛجٗ ٚ ٔاٗاصالٔٗ تٍمي صعآِض ٚ آؿاة اللاع وُ

 .ػٔض ِي ؿِخ ٚؿا٘ي اػ جاِ٘ٗ صآِ

( افتيٗ تاكيض  يتضْٚ آٔکيٗ صعآِيض آٔٙيا کيا٘ق      يدت)صعآِض٘ا  ي کُتغا ادـاؽ فمغ ٚ ِذغِٚاتادـاؽ فمغ ٚ ِذغِٚات

ت اي تيٗ کياع ٚ ف٘اٌ   يٍي اِ ياػ سيٛص ٚ تي   ي يأ  ا، ادـاؽ دـياصت، ت يٗاجتّا٘اي  جاص ٗمضٖيِمضِٗ ا

ٗ  ياجتّاٗ ٗ ص٘يض ٚ   ِيي  غااي عا تغ ياؿت کٗ تٗ ِغٚع عٚاتَ اجتّيا ٘ياي سليٓ ٚ   ٘ياي سليٓ ٚ     ٚاکيٕق ٚاکيٕق  هيٛعت  تي

 گـياشت ي اجتّياٗي  گـياشت ي اجتّياٗي  . کٕيض  ِيي  ً صع جاِ٘يٗ تيغٚػ  اي صٌ يٖ ٓيا٘غًا تي  اي فج٘ياي   ٚ گاٖ لتً جٛيأٗجٛيأٗ  أتماَأتماَ

اؿيت کيٗ جاِ٘يٗ عا تيٗ صٚ گيغٖٚ سٛكيثشت ِـيٍَ ٚ         يآِضصع٘اي  يٓ ٗاعًٗ ٔاتغاتغيتغ صعصٔاک

                                                 
 .1387٘اي تاػعگأي،  ٚ پژٚ٘ق ػيٖ صعآِض، ِؤؿـٗ ِِاٌ٘اتادّض اسٛي، ٔاتغاتغي تٛ. 1
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 1.کٕض ِي ُاتضتشت ِٕذَ تمـ

 ٘يا ٚ افيؼايق اعتکياب أذغافيات    ٘يا ٚ افيؼايق اعتکياب أذغافيات      کاعيکاعي  پاضايق تؼٖپاضايق تؼٖاػ جٍّٗ ٗٛاًِ ُِٙ  يلتافمغ ٚ ِلکالت ِ٘

ٖ  ئاتٛأ. اؿت اجتّاٗياجتّاٗي ٛ ٘يا   سيأٛاص ِ  يًيغٚع  ياػ٘يا اتيٗ ٔ  ييصع پاؿيش  ٗ سيٛص، ػ ؿياػ تيغٚػ    إي

ٗ   ي ِيي عٚد٘اي  يٚ ٔاعادت يـغصگ، افي، ؿغسٛعصگيػصگ صي تٛأيض تيٗ اعتکياب اّٗياي      ِيي  كيٛص کي

ْ   ادتّاي صٚ ٘ا   غ، فلاع فمغ تغ سأٛاصٖيص ياػ ؿٛ. ـت ِٕجغ كٛصئاكا آٚع  يا چٕضكيغٍٗ تيٛصْ ٔيا

فغػٔيضاْ   يٚ عٚأ يعٚد ياػ٘ااتٗ ٔ يتٛجٙ يتٛأض ِٛجة ت ِي ٓ اِغيص٘ض ٚ ا ِي قيسأٛاصٖ عا افؼا

  2.كٛص يٚ اسالل ي، عٚأيتغٚػ ِلکالت تغتاتي ٚ ِـائً عٚدسأٛاصٖ ٚ  يٚ اٌٗا

تـيااع  ٘يا   ؿياػي لاّيت  ؿت وٗ ادتّاي ٚلٕٛ آْ صع پيي آػاص ٗاعًٗ اجتّاٗي صي غي ا تاىاعيتاىاعي

ٗ ٘ياي   يّياع اتيٛاْ ِياصع تّياَ ت    ِي عا يکاعات. ػياص اؿت کياعاْ  آ عٚ، تاصأـيت ٚ اػ ّ٘ي   ياجتّيا

ٗ . ٘ـيتٕض  ياجتّاٗ٘اي  ةآ اللاع صع تغاتغ آؿيغتغيپظ اةآؿ ٗ   تيٗ ا كٕاؿياْ ٚ   تمياص تغسيي اػ جاِ٘ي

آٚعص  ٚجيٛص  تٗٔـثت تٗ جاِ٘ٗ عا  يؼاعاِضت ادـاؽ تٕفغ ٚ تتٍٕضتٛأض صع  ي ِيکاعاكٕاؿاْ، ت جغَ

 يٚ فغٕ٘ ي  ئُٔ اجتّاٗ يتغا يکاعاْ، سِغ تؼعگاصع ط٘ٓ ت ييجٛ ي ٚ أتماَجاص داالت صكّٕيٚ تا ا

ُ ئَ فلاع ٚ اًِغاع تيٗ أيٛإ جيغا   يصاعٔض کٗ صع كغا ياصيػ يکاعاْ آِاصگات. جاِ٘ٗ ِذـٛب كٛص

صع . آٚعٔيض   يعٚ... ، ؿغلت، ِوغف ِٛاص ِشيضع ٚ  (لاچاق) يغ لأٛٔاغ يؿتض٘اي، ِإٔض صاصٚاجتّاٗ

تٛأيض   ِيي  جٗ آْاصاعص کٗ ٔت يپ عا صع ياجتّاٗ٘اي  يِّ٘ٛاًل ٔاتغاتغ يکاعاٚ ت يِجّٕٛ، فمغ التواص

ٗ ٘ياي   كيٛعف  ِّٙتيغ ُ سليٓ ٚ اػ ّ٘يٗ   ئٕٛ جيغا اك ٘ا، ئّٔ ي، ت٘ا إٗ، ٗضاٚت، ت٘اعىک  ياجتّيا

 3.تاكض

ق فمغ يادـاؽ افؼا. پااِض صي غ ايٓ ٕٔٛ ٔاتغاتغي، تأثاغ ِٕفي آْ تغ ؿِخ ؿالِت جاِ٘ٗ اؿت

َ ثاتيت کيا٘ق   يتٛأض ؿيِخ ِويغف عا صع كيغا    ِي ض،يآ ٚجٛص ِي تٗ يصعآِض يجٗ ٔاتغاتغاکٗ صع ٔت

ٗ يِإٔيض ٘ؼ  ياجتّاٗ کا٘ق ِوغف سضِات. ص٘ض ٚ  يذي ي، تفغي، ٚعػكي يغالي  ا، پيتٙضاكيت ٘ياي   ٕي

صأـيتٗ   ياػ ٔٔيغ ؿغپغؿيت سيأٛاصٖ ًيغٚع     يَ تٕ ضؿيت يکيٗ صع كيغا  )ق سيأٛاصٖ  يً آؿايٚؿا

جيٗ  اٚ صع ٔت يٗويث  ي، تغٚػ فلياع٘ا يٚ جـّ ي، عٚأيعٚد٘اي  يّاعاق تيِٛجة افؼا( كٛص ئّ

 4.كٛص ِي کا٘ق ؿِخ ؿالِت جاِ٘ٗ

ٗ  ٘ضفّٕضؿياػي اؿيت  اصع چياعچٛب ؿ )٘يا   ّتال يؿاػيُ آػاصغي، اگغ تپظيکٍ ُٛع تٗ  (٘يا  ياعأي

عٚص تيا كيضت    ِيي  كٛص، أتٔياع  يُٛالٔ ٔـثتًا يک صٚعٖ ػِأيق ٔغر تٛعَ صع يتٛأض ِٛجة افؼا ِي

                                                 
 .ًٌاْ. 1

 .1387٘اي اجتّاٗي، فوٍٕاِٗ ِِاٌ٘ات اجتّاٗي، كّاعٖ پأؼصُ٘،  ٓ ِاغي، ِِاٌ٘ٗ أذغافات ٚ کجغٚيدـاضؿا. 2

ِٗ ِِاٌ٘ات اجتّاٗي، كيّاعٖ  ٘اي ِ٘التي صع عفاٖ ٚ إِات التواصي ي اجتّاٗي، فوٍٕا  غ ؿ٘اضي ٚ صي غاْ، جاي اٖ ف٘اٌاتهغ ا ٍٗي. 3

 .1387پأؼصُ٘، 

 .ًاٌْ. 4
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غ سَ فميغ  ي، ت٘ضاص تالتغي اػ سأٛاع٘ا تٗ ػيٚ اجتّاٗ ي٘اي التواص يٚ ٔاتغاتغ يکاعاگغفتٓ فمغ، ت

افيت  يً اػ صعاي ٓ صٌاٚ تيٗ ّ٘ي  )غٔيض  اگ ِيي  ک تٗ سَ فمغ ليغاع يؼ کٗ ٔؼصأ يئض ٚ سأٛاع٘إِتمً كٛ

 .صچاع كٛٔض يلتغات٘اي  ةاتٗ آؿ( أض تٙغٖ يؼ تاصٌٚت ٔ ي٘يتاػتٛػ٘اي  کّک

ِّ٘يٛاًل صٚ ٔيٕٛ   ٘ا  سأٛاع يِيٓ كغااصع ِٛاجٙٗ تا چٕتجغتٗ تغسي ولٛع٘ا ٔلاْ ِي ص٘ض وٗ 

 يق ِٕياتٖ صعآِيض  يا افيؼا يي کاع جٙت دفيْ   تغ ِثتٕي ئشـت، عا٘ثغص٘ا 1.غٔضاگ ِي قاعا٘ثغص صع پ

ٕٗ کاال٘يا ٚ سيضِات   اِوغف سأٛاع صع ػِ يغ اٌ ٛااصع جٙت تغ يالضاِات أمثاً ي غيسأٛاع ٚ ص

 .اػاِٛعص ٔ

صٕ٘يض ٚ   ِي سأٛاع أجاَ ياؿت کٗ اٌٗا يي٘ا تاض کاع٘ا ٚ ف٘اٌيتلض يعا٘ثغص ٔشـت، تٗ ِٕ٘ا

ٗ يآٚع سأٛاع، افيؼا  ٔاْ يکاع٘اي  ٔٛتت قيافؼا هٛعت تٗ ٘يا، اٌيؼاَ تيٗ کياع ػٔياْ ٚ       يکياع  ق اًياف

اػ كکـت صع عا٘ثيغص   يداي آٔکٗ عا٘ثغص صَٚ کٗ اغٍة ٔاك. کٛصکاْ ٌٗٛ سأٛاصٖ ٚ ِإٔض آْ اؿت

تٗ صٌاً ٔثيٛص تماًيا صع تياػاع وياع ييا فميضاْ تٛأيايي ٘ياي الػَ صع اٌٗياي          ) کاع سأٛاصٖ تغ ِثتٕي

ة اؿيت کيٗ   اي ٓ تغتيي كٛص ٚ تٗ ا ِي ِٕاتٖ سأٛاع اتشاط يق ٚ کا٘ق جضيفغؿا يصعپ  اؿت، (سأٛاع

( اؿيت  يغًيغٚع اکيٗ اػ ٔٔيغ اٚ غ  )سأٛاع عا ٘اي  ٕٗياػ ٘ؼ يتغس يؿغپغؿت سأٛاع اػ ؿغ ٔاچاع

 .ا دظف کٕضيکا٘ق ص٘ض 

ٔٛاع ٔٗ سا يؿاػگاع ياػ آْ اؿت کٗ عا٘ثغص٘ا يِٛجٛص داک٘اي  اػ کلٛع٘ا، صاصٖ ياعاصع تـ

ٔٙفتيٗ  ٘ياي   تاي تٍکيٗ لاتٍ  ،ـيتٕض أ يکياف  يغات التواصااٚ تغ٘ا  کٕاع آِضْ تا ٗٛالة تذغاْ يتٕٙا تغا

ٓ اؿيت کيٗ   يي ٓ کيالَ ا يي ا يِفٙيَٛ ًيّٕ  . کٕٕض ِي فإضٖ عا ُ٘ تٌ٘يت صع آاض ف٘اٌيتجض يِغصَ تغا

تميا ي    يعا٘ثغص٘يا  صاعص ٚ ييدض ٚ ِغػ٘ا يالتواص٘اي  غ صع تغاتغ تذغاْاِغصَ فم يأِثال يعفتاع٘ا

ٗ سأٛاع٘يا تاكيض ي     يصعٚٔي  يض فلياع٘ا يتليض  تغ ِثتٕيکٗ  صع . 2ـيت أاِذيضٚص لاتيً صٚاَ ٔ   ُيٛع  تي

ٗ اعا صع ؿِخ جاِ٘ٗ كا٘ض تاك ئاٍِِٛت٘اي  هٛعت ِّکٓ اؿت ٚاکٕقٓ يا تٛأيض سيٛص عا    ِيي  ُ کي

 . تغٚػ ص٘ض يُ اجتّاٗئجغا ي٘ا ٚ دتئإ٘جاع هٛعت تٗ

ِجثيٛع تيٗ    يَ ؿيشت التوياص  يسأٛاع٘يا صع تغاتيغ كيغا    ::  طتتز طتتز ييکار تکار ت  ززتت  يثتُييثتُي  ييراْثزدْاراْثزدْا( ( انفانف

اؿت کٗ ِّکٓ اؿت سأٛاع٘ا  ييغ اػ جٍّٗ عا٘کاع٘ايِٛاعص ػ. كٛٔض ِي سٛص يت اٌٗااق ف٘اٌيافؼا

  : غٔضاتٗ کاع گ( ض سأٛاعيکا٘ق لضعت سغ) يَ ؿشت التواصيصع كغا

سوٛم صع تاػاع واع غايغ عؿيّي ٚ    تٗ) لتغلتغااکـة صعآِض تکـة صعآِض ت  ييتغاتغا  ييت التواصت التواصااض ف٘اٌض ف٘اٌييتلضتلض . 1

ق يافيؼا  ،سيأٛاصٖ تيٗ تياػاع کياع     ياػ اٌٗيا  يليتغ افغؿيتاصْ ت٘يضاص ت  اػ لثايً   (ف٘اٌات ٘اي پٕٙاْ

                                                 
، تغجّٗ ٔاهغ ِٛفمااْ، ِؤؿـٗ (داي تٛؿ٘ٗ٘اي ِثاعػٖ تا فمغ صع ولٛع٘اي صععا٘ثغص)٘اي فمغػصايي  آٌاأضعٚ گغيٕؼپاْ، ؿااؿت. 1

 .1382ٗاٌي پژٚ٘ق تأِآ اجتّاٗي، 

 .ًْاٌ .2
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گـيتغف   ،تيٗ کياع   يليتغ اا استويام ؿياٗات ت  يي ک كيغً  يي ق اػ ا، اكتغاي صع تيکاع٘اي  ٔٛتت

ِ  يالتواص٘اي  تالتغ ػٔاْ صع ف٘اٌاِلاعکت ت ،ضيجض٘اي  کـة صعآِض يتغا يسأ  يکاع٘ا ٓ اٚ تيأ

 .ِإٔض آْ ٚ کٛصکاْ تٗ کاع ساع  اػ ِٕؼي يٚاصاعؿاػ ،صعآِض سأٛاع

کياع   يعا تيغا  يليتغ اسيأٛاصٖ ٚليت ت   يٓ عا٘کاع٘ا ِـيتٍؼَ آْ اؿيت کيٗ اٌٗيا    يک اػ اي٘غ 

صع کٕاع  يتغا يٓ ِٕ٘اؿت کٗ افغاص سأٛاصٖ ٚلت کّتغيسٛص تٗ ا يٓ اِغ تٗ سٛصياستوام صٕ٘ض ٚ ا

ٗ تغ ؿاستاع، عٚاتَ ٚ  يأکاع تًلاغاغات غآ ًِٕٛٛ تأثيا. صاكتٗ تاكٕض... خ ٚيتفغ ُ٘ تٛصْ،  ُيٛع  تي

صع  ياجتّاٗ٘اي  ةإٗ ؿاػ تغٚػ آؿاتٛأض ػِ يسٛا٘ض صاكت کٗ تٗ ٔٛتٗ سٛص ِ٘ا  اْ سأٛاصٖاتٕ يکٍ

 .ؿِخ جاِ٘ٗ تاكض

ّ ٗ ٓ ِـ ٍٗ تيا تجغتيٗ  . كيٛص  ِيي  تغسيٛعصاع  يليتغ ات تاي سوٛم صع ِٛعص کاع کٛصکياْ اػ ا٘

ٗ  يالتوياص ٘ياي   يص٘ض سأٛاع٘ا صع ِماتٍٗ تا صگغگٛٔ ِي ٔلاْتغسي ولٛع٘ا  ٗ يٚ اجتّيا کياع   ، اػ تي

، افيت ؿيِخ ؿيالِت، تيغک     يِإٔض أذغافات اسالل يجيأض کٗ ٔتا ٔکغصٖ يگغفتٓ کٛصکاْ ُ٘ سٛصصاع

... ٚ فذليا ٚ   يِإٔيض صػص  يليأٛٔ غاغ يق تٗ کاع٘يا ي، گغايً، اػ صؿت صاصْ اِکأات آِٛػكاتذو

 يغ اهيالدات التوياص  اکيٗ تذيت تيأث    ييٓ ٔيٕٛ عفتاع٘يا صع کليٛع٘ا   يي اػ ا يي٘ا ّٛٔٗٔ. صاكتٗ اؿت

ِلا٘ضٖ كضٖ ... ، ِغٌٛـتاْ، تٍغاعؿتاْ، آٔ ٛال ٚ يأض، ِإٔض أضٚٔؼعا کا٘ق صاصٖ يصٌٚت٘اي  تيدّا

 1.اؿت

ٓ ِٕياتٖ  ياػ ِّٙتيغ  يکي ي يضات سيأ  اي تٌٛ: : ييييجٛجٛ  هغفٗهغفٗ  ِٕٔٛعِٕٔٛع  تٗتٗسأٛاع سأٛاع   ييلتلتااِِ٘٘٘اي ٘اي   تتااف٘اٌف٘اٌ  ..22

ض اي ٗ تيغ تٌٛ اي تک. غصاي گ ِيي  ت سيأٛاع ليغاع  يغيغ ِيض اق اػ ّ٘ٗ تذيت تيأث  اسأٛاع اؿت کٗ ت يلتاِ٘

كيض،   ِيي  يضاعيي کٗ لثاًل اػ تاػاع سغ يصع ِٛعص کاال٘ا ٚ ِٛاص ييجٛ ا هغفٗيفغٚف  يتغا يغعؿّاغ

ٓ عا٘ثيغص ِذيضٚص تيٗ    يي ا. ضؿاػص کٗ ِوغف سٛص عا ثاتت ٔ يٗ صاعٔي   ِي اػ سأٛاع٘ا عا لاصع ياعاتـ

٘ يِاَ ِذيؼ ِتٕاؿة تا كغاأ يـت ٚ صع ِٕاُك كٙغأ ييِٕاُك عٚؿتا کٕٕيض   ِيي  ي، سأٛاع٘ا ؿي

 . 2ض کٕٕضاض اػ تاػاع، صع سأٗ تٌٛيسغ يجا سٛص عا تٗ ياػ الالَ ِوغف يتشل

اؿيتأضاعص ٚ ٔإِاؿية كيٛص کيٗ تيغ      غاض ٚ ِويغف کاال٘يا غ  اتٛأض ِٛجة تٌٛ ِي تآ ًٚ٘يا

ً اػ صؿيت عفيتٓ   اصٌ ؼ تٗاض عا ٔآ، اسالي صع تاػاع تٌٛاگظاعص ٚ ّ٘چٕ ِي ِت سأٛاع اثغ ٔاٍِِٛبؿال

 . اي سٛا٘ض صاكتثصٔ ت تٗافاک يضات اعػاْ ٚ تاق تٗ تٌٛياْ ٚ گغاياػ ِلتغ يتشل

 ف٘اٌايت ض يتليض  يکٗ عا٘ثغص٘يا  يصع ِٛاعص ::خإَارخإَارْاي ْاي   ُُّّييکاْص ْشکاْص ْش  تزتز  يثتُييثتُي  ييراْثزدْاراْثزدْا  ((بب

ٗ  ِماِٚت يتغا ، ٔثاكيض  يکياف  ئٔياَ التوياص   يغات ؿياستاع ااي ا تغيي  ئاگٙيأ ٘ياي   صع تغاتغ ًيغت

كيٛٔض ويٗ ِٛجية ويا٘ق      ِيي  ِتٛؿً يک عكتٗ الضاِات أمثاًيسٛص تٗ  يدفْ تما يسأٛاع٘ا تغا

                                                 
 .ًْاٌ. 1

.ّ٘اْ. 2
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 :تغسي اػ ايٓ الضاِات ٗثاعتٕض اػ. ٘ؼيٕٗ سأٛاع كٛص

ٕضٖ تيٗ صٚ  يفؼا يصع تغاتغ تٕ ضؿت غاِغصَ فم ::ييييغ ٗاصات غظاغ ٗاصات غظاااااٚ تغٚ تغ  ييييکا٘ق ِوغف ِٛاص غظاکا٘ق ِوغف ِٛاص غظا  ..11

 يديظف ٍِِيك تٌ٘ي    ي يغ يغ ؿياستاع ِويغف سيأٛاع ٚ ص   ااي اػ آٔٙا تغ يکيکٕٕض کٗ  ِي ك ًّٗيُغ

ٗ  يٌٚي  ،غصاي گ ِي هٛعت يغات اتتضا صعتاعٖ الالَ ٔٗ چٕضاْ ًغٚعاآ تغيا. ٘اؿت ٕٗي٘ؼ ج تيٗ  يتيضع  تي

ٛ  يؿت کٗ صع تغسي أ غ آْ ااِِاٌ٘ات أجاَ كضٖ ت. کٕض ِي تيُ٘ ؿغا ييِٛاص غظا اػ جٍّيٗ  )٘ا عکلي

ٗ آٔياْ  يي ت تغظاي فاک يض ِغصَ تاٗث افت جيض يکا٘ق لضعت سغ( يٌتٛٔ ٚ ، ِغٌٛـتاْ، اٚگأضايأضٚٔؼ

 1.سوٛم فمغا كضٖ اؿت تٗ

ٛ  ٕٗيصع ٘ؼ ييجٛ هغفٗ يِغصَ تغا ، تغسي اػتغ آْ ٗالٖٚ غ ااي ِويغف سيٛص عا ٘يُ تغ    ي٘ا، اٌ ي

ٓ ٗٛاِيً ؿيالِت ٚ   يي ِجّٕٛ ا. کٕٕض ِي ضااتغ ؿٛق پ تافاک يتتغ ٚ  اعػاْ ييصاصٖ ٚ تٗ ؿّت ِٛاص غظا

 .ص٘ضغ لغاع اجاِ٘ٗ عا تذت تأث يكاصات

ٗ  يص يکي ي ::صعِيأي صعِيأي ٚ ٚ   ييتٙضاكيت تٙضاكيت ٘اي ٘اي   ٕٕٗٗييکا٘ق ٘ؼکا٘ق ٘ؼ  ..22 ، کاؿيتٓ اػ  يپيظيغ  آؿياة ٘ياي    يغ اػ ٔليأ

ي   اػ صعآِض سٛص عا يلتغاغ تشق تافم يِّ٘ٛي سأٛاع٘ا ُٛع تٗ. اؿت ييغغظااغ ياؿاؿ٘اي  ٕٗي٘ؼ

ٓ داي اغٍة آٔاْ لياصع  يتا ا. صٕ٘ض ِي استوام يصعِأ٘اي  ٕٗيتٗ ٘ؼ ي  ِغفٗ٘اي  اؽ تا سأٛاصٖاصع ل

ض سأٛاع٘يا ِٛجية کيا٘ق    يي کيا٘ق ليضعت سغ   .ٕيض يسيٛص تيغ آ   يصعِيأ ٘ياي   ٕٗيـتٕض اػ ٗٙضٖ ٘ؼأ

ٕٔيض  كٛص کٗ سأٛاع٘يا ٔتٛا  ِي ض آْ تاٗثيكٛص ٚ صع داٌت كض ِي آٔٙا صعِأيٚ  يتٙضاكت٘اي  ٕٗي٘ؼ

ٚ    ِيي  ٓ اِيغ يي ا. ٕيض يآتغ٘يا   ٕٗيٓ ٘ؼياػ ٗٙضٖ ا ْ   يتٛأيض ِٕجيغ تيٗ ع ٚ  يسيأ  ٘ياي   آٚعصْ تيٗ صعِيا

ِٕاؿة ٚ اؿيتأضاعص   ياؿتفاصٖ اػ اِکأات تٙضاكت يضٖ تٗ جايُ ٔضاتٍ٘ يا ِاِا٘اي يكفاصٕ٘ضگاْ ؿٕت

 .كٛص

اعٔيض کيٗ   اػ سأٛاع٘يا ٔاچ  ياعا، تـي يَ ؿشت التواصيصع كغا ::يياؿاؿاؿاؿغغااغغ٘اي ٘اي   ٕٕٗٗييدظف ٘ؼدظف ٘ؼ  ..33

ٓ اِغ تٗ ٔٛتٗ سٛص ِٕجغ يا. دظف کٕٕض (اؿت يغاؿاؿاػُٗ آٔٙا غ کٗ تٗ)عا  يفاک٘اي  ٕٗياػ ٘ؼ تغسي

چٕيآ  أ غ آْ اؿت کٗ سأٛاع٘يا صع  اکلٛع٘ا ت يتجغتٗ تغس. كٛص ِي سأٛاع٘ا يػٔضگ يفاتٗ افت ک

اػ . آٚعٔيض  ِيي  يعٚگٛٔياگْٛ  ٘اي  ييجٛ تٗ هغفٗ ،عٚػافؼْٚ٘اي  ٕٗيکٕاع آِضْ تا ٘ؼ يتغا يِيكغا

 :جٍّٗ آٔکٗ

 ،کٕٕض ِي اػ ؿٛست اعػاْ اؿتفاصٖ -

 ،کٕٕض ِي ٔٔغ سٛص هغفًغٚعي ً يغ سأٗ ٚ ٚؿاااػ تّ٘ -

 ،کٕٕض ِي ٔالن پغصاست ُٛع تٗاجاعٖ ِٕؼي سٛص عا  -

 ،أضاػٔض ِي كيآب، تغق، گاػ ٚ تٍفٓ سٛص عا تٗ ت٘ٛ ي٘ا پغصاست لثي -

 ،کإ٘ض ِي سٛص اتذيفغتٚ پٛكاک سٛعان، ٘اي  ٕٗياػ ٘ؼ -
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- ٚ. ...  

 .1سأٛاع٘ا تٗ كضت ؿمٍٛ کٕض يت ػٔضگافاكٛص کٗ ک ِي تاٗث٘ا  ٓ ٚاکٕقيا يّ٘ 

ا ٔاِلغٕٚ صع ٚاکٕق تٗ ياي ٗ اداك٘اي  تااػ ف٘اٌ ياعاتـ ::ٚ ٔاِلغٕٚٚ ٔاِلغٕٚاي اي   ٗٗااداكداك٘اي ٘اي   تتااف٘اٌف٘اٌ  ..44

ٗ  يٛب ٔٛٗصع چاعچ٘ا  تآ گٛٔٗ ف٘اٌيغاٌة ا. أض ض آِضٖيعٚػافؼْٚ پض يپظيغ آؿاة ت کياطب  اِليغٚ

ٗ   ِي غص ٚاگ ِي هٛعت يٓ ٚ ِمغعات جاعآ کاًِ تا لٛأيا صع تثاي  ياػ ٔياتٛأ اي  تٛاْ آٔٙيا عا ٔليأ

 .َ صأـتاتا ِذ يصع ؿاػگاع

٘ا، اػ تمٍة صع کياع تيا ِلياعکت     يا ٔإ٘جاعيُ ئاػ جغا ي٘اف ٚؿاغٔضٖ ُاصع تغگ٘ا  تآ ف٘اٌيا

 يلأٛٔغاآكکاع ٔاِلغٕٚ ٚ غ٘اي  تاا الضاَ تٗ ف٘اٌياٖ اتاػاع ؿ ج صعيعا يض ٚ ِوغف کاال٘ااصع تٌٛ

دـياب   ، أجياَ سيضِات تيضْٚ هيٛعت    يتغ ةا، جيتٓ صاصْ تٗ فذلا، لاچاق ِٛاص ِشضع، صػص. اؿت

 يگيظاع  ٓ عفتاع٘اؿت کٗ تٗ صاٙياػ ا يي٘ا ِوضاق... اٗالَ ٔلضٖ ٚ ي٘ايصاع ٚ اجاعٖ٘ا  تا، ف٘اٌيعؿّ

 .كٛص ِيِٕجغ  ٚ ُغص افغاص اػ اجتّإ

اْ كيض، گـيتغف فميغ ٚ    اي کيٗ ت  يتغ ِيٛاعص  ٗالٖٚ ::ييٕٕاألٔل  ٗٗااق ِٙاجغت ٚ گـتغف داكق ِٙاجغت ٚ گـتغف داكييافؼاافؼا  ..55

ٗ )تيٗ سأٛاع٘يا    يالتوياص  يٚ ٚاعص آِيضْ فلياع٘ا   ئاتغاتغ  (ٕاْاسويٛم صع ِيٛعص عٚؿتألي    تي

٘ يي ا. ٗ كٙغ٘ا فغاُ٘ ؿياػص اُٚٓ ٚ ِٙاجغت آٔاْ عا تٗ داك يٕٗ جالاتٛأض ػِ ِي ت، ِّکيٓ  آ ًٚي

ٗ ً ٔاِـت٘ض تٛصْ تاػاع کاع صع عٚؿتا٘ا ٔـثت تيٗ كيٙغ٘ا ٚ   اصٌ ؿت تٗا ٛ  ِٕٔيٛع  تي كيغً   يجـيتج

ؼ ٌؼِٚيًا  اض ٔياػ آٔجا کٗ ِٙاجغت تٗ ِماهض جض .عر ص٘ض ييکاع عٚؿتا يايجٛأاْ جٛ يصعآِضػا تغا

ٓ اِغ يا ،ٕٕضاسٛص تضاعک تث يتغا يتٛإٔض صعآِض ِٕاؿث يٓ ّٔيـت ٚ ِٙاجغاضا کغصْ کاع ٔاپ يتٗ ِٕ٘ا

ٗ ٘اي  اِضاتٗ ٔٛتٗ سٛص، پ ٖ  يِإٔيض گـيتغف جيغَ ٚ تؼ٘کياع    عا  ئياگٛاع  ياجتّيا  ي٘يا  ، عكيض گيغٚ

سٛا٘يض  ... ٚ يٓ، ِلکالت ٗاُفيِٙاجغ يشتٓ ت٘اصي ػٔضگيع ُ٘ تٗ گٛٔٗ،  ٖ ٚ لاعچيتٗ كکً ؿغ ييااِاف

 .صاكت

 

 ْا ياراَّ يَقذ تٕسيعاس  يآثار َاض. 2-2-3

. ٘اؿت ِشتٍفي تٛػيٖ كٛص وٗ تٛػيٖ ٔمضي تٕٙا يىي اػ ايٓ عٚفاي ٘ تٛأض تٗ كاٖٛ ِي ٘ا ياعأٗ

ٓ يي ا ييآاِا کاع. غصاگ ِي اػِٕض تٍ٘كااؿت کٗ تٗ اللاع ٔ ياتي ِٕفاِاٌ يصع ٚالٖ ٔٛٗ ئمض٘اي  اعأٗي

ٓ أشـيت  .ض اؿيت يي آٔٙا صع ّٗيً ِذيً تغص   ياؿت کٗ تغلغاع يي٘ا كغٍ اقِـتٍؼَ پ ياؿتااتؼاع ؿ

ُ ٓ اي  غاصع غ. اتضاتضااق ٔق ٔيي، تٛعَ افؼا، تٛعَ افؼاايٓ تغٔاِٗايٓ تغٔاِٗ  ييّ٘غاٖ تا اجغاّ٘غاٖ تا اجغآ اؿت کٗ يغٍ اك اقپ  يتيغ  هٛعت ؿيٙ

٘ياي   اؿيت ااتيض ٚ اثيغ ؿ  ي ِيي  قيّيت کاال٘يا ٚ سيضِات افيؼا    اق ليثاتت تا افؼا٘اي  ييهادثاْ صاعا

افتيٗ ٚ  يق يافيؼا  يصعآِيض  ي٘ا، ٔياتغاتغ  اّتق ليِّکٓ اؿت تا افؼا يدت. کٕض ي ِيعا سٕث ي٘يتاػتٛػ
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 .غ سَ فمغ ولاضٖ كٛٔضيتٗ ػ يلتغات يسأٛاع٘ا

ص٘يض کيٗ    ٔلياْ ِيي   ٘يا  يتغعؿ. اؿت كٕاؿايي ٔـثتًا صلاك سأٛاع٘اي ٔااػِٕضكٕاؿايي ٔـثتًا صلاك سأٛاع٘اي ٔااػِٕضكغٍ،  قصِٚآ پا

سِاي ٕٔٛ اٚي تٗ ِٕ٘اي پٛكق کّتغ اػ ديض  . ٘ا ِّ٘ٛاًل تا صٚ ٕٔٛ سِا ّ٘غاٖ اؿت ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ

سِياي  . اػ سأٛاع٘اي غاغِـتذك اؿت سأٛاع٘اي ٔااػِٕض ٚ سِاي ٕٔٛ صَٚ تٗ ِٕ٘اي پٛكق تشلي

كيٛص   ٘اي پايآ ِٕجغ كٛص ٚ سِاي ٕٔٛ صَٚ ِٛجة ِيي  تٛأض تٗ كضت گغفتٓ فمغ صع ص٘ک ٕٔٛ اٚي ِي

 .٘ا تٗ ؿّت ّ٘ أي كضْ ِاً کٕض کٗ ياعأٗ

ٔذٛي کٗ تا گظكت ػِاْ  اؿت تٗ اِکاْ اؿتّغاع پغصاست ياعأٗ ٔمضي صع دض الػَاِکاْ اؿتّغاع پغصاست ياعأٗ ٔمضي صع دض الػَكغٍ ؿَٛ  پاق

ػٔي پايآ سأٛاع٘اي فمايغ،   اِا تا تٛجٗ تٗ لضعت چأٗ. صع ِماتً آثاع تٛعِي دفْ كٛص لضعت سغيض آْ

اِکاْ اؿتّغاع چٕآ ؿااؿتي صع تٍٕضِضت، تٗ سوٛم ٕ٘ ياِي ويٗ صٌٚيت تيا کّثيٛص ِٕياتٖ صعآِيضي        

 ٘ضفّٕضؿياػي ٘ضفّٕضؿياػي   ييالتالتااٚ تلکٚ تلک  يياصاعاصاع٘اي ٘اي   ٕٕٗٗييٓ تٛصْ ٘ؼٓ تٛصْ ٘ؼياياپاپاكغٍ چٙاعَ،  اقپ. ِٛاجٗ كٛص، ِلکً اؿت

ي ٚ اػ جٍّيٗ فـياص اصاع  ) يغ  يص يٓ ُيغح صع کٕياع آثياع ِٕفي    يي ا يهٛعت، تياع ِياٌ   يٓغ ااغ صع. اؿت

كيغٍ   اقپ. ُغح عا تا چاٌق ِٛاجٗ سٛا٘ض کغص يصؿتاٚعص٘ا( ٓ ِٕاتٖياػ ا يادتّاٌ٘اي  اؿتفاصٖ ؿٛء

اؿيت کيٗ ِٛجية     ييتتااٚ كشوي ٚ كشوي   ييفمغا اػ ٔٔغ عٚأفمغا اػ ٔٔغ عٚأ  ايٓ تغٔاِٗ تغايٓ تغٔاِٗ تغ  ييغ ِٕفغ ِٕفااتأثتأث  اِىاْ پال اغي اػاِىاْ پال اغي اػپٕجُ 

 1.كٛص ي ِيصع أٔاع ِّٗٛ آٔاْؽ دماعت ٚ كکـتٗ كضْ ادـا

ق يك افيؼا يي اػ ِٕياتٖ آػاص كيضٖ اػ ُغ   يِميغع كيضٖ کيٗ تشلي    ٘ا  اعأٗي ٘ضفّٕضؿاػيصع لأْٛ 

تيٗ  )٘يا   ٓ ٔيٕٛ پغصاسيت   يي ا. تٗ سأٛاع٘ا ِٕتمً كيٛص  يغٔمضاٚ غ ئمض٘اي  ٘ا، صع لاٌة پغصاست ّتال

ِي تٛأض آثاع ٔياگٛاعي  ( تأِآ اجتّاٗي أجاَ كٛصسوٛم اگغ اػ ِـاغي غاغ اػ ٔٙاص٘اي عؿّي 

 :تٗ ايٓ كغح صاكتٗ تاكض

افيت  يتيٗ صع عا  اػ سأٛاع٘يا  يتغسي تٛأيض   ِيي  ئميض ٘اي  اعأٗي ::ف فغٕ٘گ کاع ٚ تالفف فغٕ٘گ کاع ٚ تالفااتٌ٘تٌ٘  ..11

سويٛم صع   تٗ. ٚ فغاع اػ کاع ِٕجغ كٛص يتٓ پغٚع يصعآِض تضْٚ کاع ٚ تالف ٗاصت ص٘ض ٚ تٗ ٔٛٗ

ٗ    يتٛأض دك ا ِي ٘ا صاستٓ ٕٔٛ پغيا ،ِضتتٍٕض ٗ  يفغٕ٘ ي ٘ياي   جياص کٕيض کيٗ اػ جٕثي اع اتـي  يٚ اجتّيا

 .سٛا٘ض تٛص کٕٕضٖ ٔ غاْ

اعأيٗ  ي يپغصاسيت ٔميض    ػصٖ، ک التوياص ِويغف  يَ يصع كغا ::يياؿاؿاؿاؿ  ييکا٘ق ِوغف کاال٘اکا٘ق ِوغف کاال٘ا  ..22

ّ٘ؼِاْ،  ُٛع تٗاگغ . كٛص ِي يغًغٚعاغ يض کاال٘ايا سغيسأٛاع اي  ٕٗي٘ؼ يِٛجة پغکغصْ سأل٘ا

صع  ياؿاؿي  يِٕجغ تٗ کا٘ق ِوغف کاال٘يا  تٛأضِيافتٗ تاكض، يق يؼ افؼاأ ياؿاؿ يّت کاال٘اال

 .سوٛم ِاصعاْ ٚ کٛصکاْ، عا تٗ سِغ أضاػص سأٛاع، تٗ يص ٚ ؿالِت اٌٗاٛك غافم يسأٛاع٘ا

ت کـيغ كيأْ   ااػ ٚ ِذغِٚاکٗ تا ٚجٛص ٔ ييسأٛاع٘ا ::٘ا٘اعٚا  تمٍة ٚ صعٚٙ صع سٛص آٙاعيعٚا  تمٍة ٚ صعٚٙ صع سٛص آٙاعي. . 33

تيضْٚ   ي غيصع ِماتً، افغاص ص. تٙغٖ سٛإ٘ض ِأض ياػ سٛص عا آٙاع کٕٕض، ّ٘چٕاْ تاصإٔض کٗ ٔيِسٛص 
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 .ِٕض كٛٔضٓ اِکاْ تٙغٖيسٛإ٘ض تٛأـت اػ ا ياػِٕض تاكٕض، تا تّـک تٗ ٘غ تغفٕضإکٗ ٔيا

ا تيٗ  غ عاي ت   وّيه تٗ سأٛاع٘ا، جاِ٘يٗ   يپغصاست ٔمض  ::ييتٗ صٌٚت ٚ تغٚػ فـاص اصاعتٗ صٌٚت ٚ تغٚػ فـاص اصاع  ييٚاتـت ٚاتـت   ..44

ٗ  يصٌٚتي ٘اي صؿت اٖ ِ يي کٕيض ٚ ا  ِيي  ٚاتـيت ٖ  يٕيٗ فـياص صع تغسي   آ اِيغ ػ ٚ  يصٌٚتي ٘ياي   اػ صؿيت ا

ِ . ص٘يض  ِي قيعا افؼا وّه ت اغاْ ياػ ؿٛ يٚ اتغاػ صعٚٙ ٚ چاپٍٛؿ ييکاعگؼاعاْ اجغا ؼاْ اي ٘غچيٗ 

 .كٛص ِي لتغآ ٕٔٛ فـاص٘ا تيلتغ كٛص، ادتّاي ٚلٕٛ اااػ تاٚ ٔ يٓ ٚاتـت يا

ٗ  يپغصاسيت ٔميض   ::ا ٗؼت ٔفيؾ افيغاص  ا ٗؼت ٔفيؾ افيغاص  غت تغت تييِغاِغا  ..55 ٗ ٘يا  ياعأي ِ   ، تي  تيغ  ِثتٕيي کيٗ   يسويٛم ٕ٘ يا

ٓ اؿيت کيٗ   يي ض تغ ااِا تأک يٕيص٘اي  صع آِٛػٖ. تاكض، تا ٗؼت ٔفؾ افغاص صع تٌاص اؿت سٛصآٙاعي

. غصاي كيکاع أجياَ ٔ   آٚ  يؼ ٍٕٗي اي اػِٕيضاْ ٔ ااػ سٛص عا آٙاع ٔکٕٕض ٚ کّک تيٗ ٔ اِّکٓ ٔ افغاص تا دض

غٔيض، ّ٘يٛاعٖ سيٛص عا ٚاتـيتٗ     اگ ِي ا تضْٚ اؿتذماق ي يُ ي تضْٚ کاع ٚ تالف  اک ِـتمکٗ کّ يافغاص

 .صٕ٘ض ِي کٕٕض ٚ تٗ ِغٚع اٗتّاص تٗ ٔفؾ سٛص عا اػ صؿت ِي ادـاؽ

صعآِض ؿغپغؿيت سيأٛاع   ٘ا  اعأٗي يتا پغصاست ٔمض ::ؿغپغؿت سأٛاعؿغپغؿت سأٛاع  ييالت كشوالت كشوييغٍثٗ تّاغٍثٗ تّا  ..66

ٓ ًِٛيٕٛ  يي ا. تيغص  ِيي  سأٛاصٖ عا تياال  يِخ تٛلٖ اٌٗاسٛص ؿ يٓ اِغ تٗ سٛصياتض ٚ اي ِي قيافؼا

 ي٘يا  تيي ن اٌٚٛاتليش  يتيغا عا ت الػَ يغيت ٚ ِيض يي کٗ ؿغپغؿيت سيأٛاع صعا   يسوٛم ٕ٘ اِ تٗ

ض، يي جض يافتيي ٓ صعيسٛا٘ض صاكت ٚ ِّکٓ اؿت تشق ّٗضٖ ا يعا صع پ ئضاكتٗ تاكض، ِلکالت يػٔضگ

ٖ  ِيي  ً فمغ ؿيغکٛب اصٌ ٓ تٗياکٗ صع لثً اػ )ؿغپغؿت سأٛاع  يالت كشويتاتت تّا ِويغف  ( كيض

ة عا سٛإ٘يض  آ آؿي يليتغ آ ِٕٔغ تيؿغپغؿت ِ٘تاص اػ ا يصاعا ي٘اِلشن، سأٛاصٖ ُٛع تٗ .كٛص

 ضااي ٓ پيٛي تيٗ ؿيّت تياػاع ِيٛاص ِشيضع ؿيٛق پ       يهٛعت پغصاست پٛي ٔمض تٗ آٔاْ، اکٗ صع، ػيغاضيص

 .کٕض ِي

ػيٖ ٔمضي ياعأٗ ٘ا ؿياستاعي جيضا اػ ٔٔياَ    صع هٛعتي وٗ تغاي تٛ  ::يياصاعاصاع٘اي ٘اي   ٕٕٗٗييق ٘ؼق ٘ؼييافؼاافؼا  ..77

 تاتييت ايجيياص)عؿييّي تييأِآ اجتّيياٗي ولييٛع ايجيياص كييٛص، ِٛجيية افييؼايق ٘ؼيٕييٗ ٘يياي اصاعي    

( ... ٚ ي، کٕتغي تشٍفات ادتّياٌ تٗ اٗتغاًات يضگااػِٕضاْ، عؿأ يي، كٕاؿاکٕٕضٖ کٕتغي يؿاػٚکاع٘ا

 .سٛا٘ض كض

 

 يزيگ دّئ َت يتُذ خًع
 

ِثثيت ٚ   يآثياع  يغ صع کلٛع ِيا، ٘يُ صاعا  ئاپظ ک ًغٚعت اجتٕابي ٕٗٛاْ تٗ، ٘اٗ ياعأ ي٘ضفّٕضؿاػ

ٖ يي ص٘يض کيٗ صع ًٚيٖ ِٛجيٛص، تٛػ     ِي ٘ا ٔلاْ ياغٍة تغعؿ. سٛا٘ض تٛص يِٕف يياِض٘ااپصاعاي ُ٘ 

ٖ . تغٔيض  ِيي  يليتغ اـت ٚ اللاع ِغفٗ جاِ٘يٗ اػ آْ ؿيُٙ ت  اٗاصالٔٗ ٔ٘ا  اعأٗي ّيت  آ، ليي تيغ ا  ٗيالٚ

ٖ     ياؿاؿ ياػ کاال٘ا يٚ تغس يأغغ ي٘اداًِ يغٚال٘اغ  ِٛجة اؿيغاف صع ِويغف ٚ اتيالف ِٕيات
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ٛ   اصيي ّيت کاال٘يا ٚ سيضِات    اً ليٓ اؿت کٗ تا ت٘يض يٓ، أتٔاع ايتٕاتغا. كٛص ِي ِويغف   يكيضٖ، اٌ ي

٘ياي   ، کّيک ٘ا ياعأٖٗ ٘ضفّٕض يٓ، تا تٛػيتغا ِٕاتٖ کّتغ كٛص ٚ ٗالٖٚ يتغ ٚ اؿغاف ٚ ٘ضع عٚ يِِٕم

 .تغلغاع گغصص ي٘يُ تٗ جاِ٘ٗ ٘ضف اهاتت کٕض ٚ ٗضاٌت تٛػاِـتم عُٛ تٗ يصٌٚت

ـيت کيٗ   أ يضيي تغص. ٘يُ تاكيض   ئياگٛاع  ياِض٘ااپ يتٛأض صاعا ِي ٓ اهالداتي غ، ايص يؿٛاػ

غ اچليّ   يتٛأيض عكيض تيٛعَ عا صع ديض     ِيي  ٓ ُيغح يّت کاال٘ا ٚ سضِات ِلّٛي اال يؿاػ يٚال٘

ة ٚاعص اٚ صع ِ٘يغى آؿي   پيظيغ  آؿياة  يعا تغ سأٛاع٘يا  يٕاتٛأض فلاع ؿٕ  ِيتٛعَ . ِٛجة كٛص

 .غ سَ فمغ ِٕتمً کٕضياػ سأٛاع٘ا عا تٗ ػ يلتغاؿاػص ٚ تشق ت

 يؿاػگاعؿياػ  ية، تغااا صع ِ٘غى آؿيضٖ يص ةاآؿ يكٛص کٗ سأٛاع٘ا ِي َ ِٛجةيٓ كغايا

ٕيٗ آٔياْ عا   يؼق ٘يتؼٕٔيض تيا افيت صعآِيض ٚ افيؼا      ييض صؿت تٗ الضاِات ٚ عفتاع٘ايَ جضيسٛص تا كغا

ٗ . ضيجثغاْ ّٔا  يعا٘ثغص٘يا »صع صٚ صؿيتٗ  ؿاػگاعؿياػ  ٓ اليضاِات  يي ، ايجٙيأ ٘ياي   تا تٛجٗ تٗ تجغتي

ٗ « ٕٗيکا٘ق ٘ؼ تغ ِثتٕي يعا٘ثغص٘ا»ٚ « کاع تغ ِثتٕي ٓ ک اػيي ٘غ. اؿيت  يتٕيض  لاتً صؿيت اليضاِات،   ايي

٘ق ص٘يض، اِيا آثياع    غ عا کاافم يتغ سأٛاع٘ا يکٛتاٖ فلاع التواص يِضت ي٘غچٕض کٗ ِّکٓ اؿت تغا

٘ياي   ٕٗيصع ٘ؼ ييجٛ سأٛاع٘ا، هغفٗاي ٗ يتغظ يغ اٌ ٛااً تغاِشتٍف اػ لث٘اي  هٛعت تٗأثاع آْ يػ

، اكيتغاي تيٗ کياع کٛصکياْ،     يکياع ٘اي  ق ٔٛتتي، کا٘ق ؿِخ ؿالِت جاِ٘ٗ، افؼاي، صعِأيتٙضاكت

ٗ ئق جيغا يؼا، افي يق استالفيات سيأٛاصگ  ي٘ا، افيؼا  ت ٚ آعاِق سأٛاصٖکا٘ق اٚلات فغاغ ، يُ اجتّيا

ٗ اي ٚ تٗ سِغ افتاصْ إِ ياجتّاٗ يٓ عفتٓ ّ٘ثـت ا، اػ تياجتّاٗ٘اي  کا٘ق صغضغٗ لاتيً   يت اجتّيا

ت ٔيياگٛاع ٚ اتٛأييض ًٚيي٘ ِييي آٔٙييا ياِييض٘اآ الييضاِات ٚ پيييعٚكييٓ اؿييت کييٗ ا. اؿييت يٕييات قاپيي

 .ص٘ض ِي ضٖ عا ٔلاْاصكي ياِض٘ااآثاع ٚ پ 3جضٚي  .آٚعص ٚجٛص تٗکً جاِ٘ٗ  يعا تغا يغئاپظ تذًّ

 

 آَٓا( ياحتًان) ياختًاع يايذْائ پ ياقتصاد ياقذايات ساسگارساس خإَارْا در يقاتم فطارْا. 3خذٔل 

 ياختًاع يايذْايپ اقذايات راْثزدْا

 تغ ِثتٕي يعا٘ثغص٘ا

 کاع سأٛاع

٘ياي   ا ٔٛتيت يق ؿاٗات کاع يافؼا

ک يي ق اػ اا اكيتغاي صع تي  ي يکاع

 ٛاصٖآٚع سأ كغً تٛؿَ ٔاْ

 ٖ ٘ييا، کييا٘ق اٚلييات فغاغييت   فليياع ٌِيياٗف تييغ سييأٛاص

، کيا٘ق ٔميق   يٚ عٚأ يعٚد يق فلاع٘اي٘ا، افؼا سأٛاصٖ

 ٘ا سأٛاصٖ يٚ ِٕ٘ٛ يتاتغت

ً ات تايييف٘اٌ لييياغ ْ صعِ  ليييتغ ػٔيييا

ٛاعاتأِ يتغا يغعؿّاغ  ٓ صعآِض سأ

سوٛم ِاصعاْ ٚ کٛصکياْ ٚ   فلاع ٌِاٗف تغ سأٛاصٖ تٗ

 آٔاْ تغ يٚأٚ ع يعٚد يق فلاع٘ايافؼا

کياع سياع     کٛصکاْ تٗ يٚاصاعؿاػ

 اػ ِٕؼي

٘يياي  ً، آِييٛػف ٚ تغٔاِييٗات کٛصکيياْ اػ تذويياييِذغِٚ

ُ ائ٘يا ٚ جيغ   يق آٔاْ تٗ ٔإ٘جياع يٚ گغا يذيٚ تفغ يتاتغت

 ياجتّاٗ

سيييأٛاع  يليييتاِ٘٘ييياي  تايييف٘اٌ

 ييجٛ هغفٗ ِٕٔٛع تٗ

 ض ٚاغاؿتأضاعص، اسالي صع ٔٔاَ تٌٛاِوغف کاال٘ا ٚ ِٛاص غ

 تاػاع ِوغف

سأٛاع٘ييا ٚ تييٗ سِييغ افتيياصْ اي ٗ يييت تغظاييفاک يافييت جييضٚ  ييکييا٘ق ِوييغف ِييٛاص غييظا   تغ ِثتٕي يعا٘ثغص٘ا
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 ياختًاع يايذْايپ اقذايات راْثزدْا

ٕٗ يکا٘ق ٘ؼ

 سأٛاع

 آٔاْ يؿالِت ييغ ٗاصات غظاااتغ

ٚ  يتٙضاكييت٘يياي  ٕييٗيکييا٘ق ٘ؼ

 ييٚ صاعٚ يصعِأ

ً يغال اغفٍت اػ پ صع ِغاج٘يٗ تيٗ پؼكيکاْ،     يأ ياع  ، ؿيٙ

غاؿيتأضاعص،  اغ يٚ صاعٚ٘يا  يغٍّٗي اغ٘اي ْ ق تٗ صعِايگغا

 جاِ٘ٗ  يپؼكک٘اي  ٕٗيق ٘ؼيٚ افؼا٘ا  يّاعالغفت تاپ

ٓييييا٘غًا ٘يييياي  ٕييييٗيدييييظف ٘ؼ

، دييظف يذيييٚ تفغ يغًييغٚعاغ

 يِٕ٘ٛ٘اي  تغٔاِٗ

، پٛكاک، يؿٛست، ٌٛاػَ سأ )اؿتفاصٖ اػ کاال٘ا ٚ سضِات 

 ٓ ت ٚ گياٖ سِغٔياک، ديظف    اي فاک ياعػاْ، تي ( سٛصعٚ، ِـيک

جيٗ تيٗ سِيغ افتياصْ ؿيالِت      اٚ صع ٔت يذي يتفغ٘ياي   ٕٗي٘ؼ

 سأٛاع٘ا يٚ اجتّاٗ ي، عٚأي، عٚديجـّ

 صٕ٘ضٖٓ اٚ تـک يماتٍ٘٘اي  ٚاکٕق

٘ياي   ٕٗيسأٛاع، تًٍ٘ صع پغصاست ٘ؼ٘اي  يٗضَ پغصاست تض٘

٘ياي   ق پغٚٔضٖيا اجاعٖ ِٕؼي سأٛاع، افؼايتغق ٚ آب ٚ گاػ 

 ...ٚ ٘ا  صع صاصگاٖ يفغاٚ ک يدمٛل

َٚا وييغف پييؾِ ييضاػ٘ا،  ا ييي يغاييگ ٔا

    ٓ ٚ گظاكييت ا يييلييغى گييغفتٓ، گييغ

ٚ صاعا ٛاي  ٓ ِا ٛاع٘اي  ييفغٚست  سأ

تغ كيضْ آٔٙيا، عٚا    پيظيغ  آؿياة تض٘کاع كيضْ سأٛاع٘يا ٚ   

ٓ عفيتٓ  اِغتثَ تا آْ، اػ تي ٘اي  اؿتفاصٖ ٘ا ٚ ؿٛء يعتاسٛاع

 ٘ا ٗؼت ٔفؾ ٚ دغِت ٚ کغاِت سأٛاصٖ

 ٚ ٔاِلغٕٚاي ٗ اداك٘اي  تاف٘اٌ

ق تييٗ يأثيياع، گييغا يآٚعصْ تييٗ ِليياغً کيياطب ٚ ػ   يعٚ

ٚ  يُ التوياص ئق جيغا يغِجاػ، افؼااغ يالتواص٘اي  تاف٘اٌ

  يت اجتّاٗا، تٗ سِغ افتاصْ إِياجتّاٗ

ق ِٙييياجغت ٚ گـيييتغف  يافيييؼا

 يٕألٗ اداك

ق استالفييات يَ ٔإِاؿيية، افيؼا يت صع كيغا اييٚ ف٘اٌ يػٔيضگ 

ّ  ي٘يا يّياع اق تي، افؼايسأٛاصگ ، يٚ عٚأي  ي، عٚدي يجـي

  يت اجتّاٗا، کا٘ق ؿِخ إِياجتّاٗ٘اي  ةاگـتغف آؿ

 

٘ يي ـت کٗ اآ ٔيا يض تغ آْ، تٗ ِٕ٘اااِض٘ا ٚ تأکآ پياْ اااؿت کٗ ت ياصآٚعيالػَ تٗ  ت آ ًٚي

تٍکيٗ   ،صع جاِ٘ٗ ِا عر ص٘يض ٘ا  اعأٗي ٘ضفّٕضؿاػيُغح  يکثاعٖ پؾ اػ اجغايتاع لغاع اؿت تٗ  فاج٘ٗ

ٚ  ياػ کلٛع٘ا ي پيؾ اػ اهيالدات التوياص     يتا صع ٔٔغ صاكتٓ آٔچٗ صع تغس ٓ ِٕٔٛع اؿت کٗيتٗ ا

٘ ٘اي  تيکا٘ق دّا ٗ   يچ ادتّاٌاصٌٚت ي عر صاصٖ اؿت،   ياؿيت اؿ٘ياي   صٚع اػ ط٘ٓ ّٔأيض ٚ صع تـيت

 .غصآ ِٛاعص ِض ٔٔغ لغاع گيكٛص، ا ِي ٓيٓ ُغح تضٚيا ياجغا يثاْ کٗ تغااٚ پلت يجثغأ

 يٖ ٔميض يي تٛػ اػ ئاكي  ياِيض٘ا ا، پ٘يا  ّتاق لياػ افؼا ئاك ياجتّاٗ ياِض٘ااتغ آثاع ٚ پ ٗالٖٚ

ّ   ٘ا  اعأٗياػ  يکٗ ؿُٙ لاتً تٛجٙ يهٛعتصع. اؿت تٛجُٗ٘ لاتً ٘ا  اعأٗي  يسياع  اػ ؿياستاع عؿي

صاكتٗ تاكيض کيٗ اػ آْ    ئاٍِِٛت ياِض٘ااتٛأض پ ِي سٛص يٖ كٛص، تٗ سٛصيتٛػ يٓ اجتّاٗأٔاَ تأِ

، تيغجاخ ِويغف ٔااػ٘ياي آٔيي تيغ      ف فغٕ٘گ کاع ٚ تالف صع جاِ٘يٗ ٘يضف  اتٛاْ تٗ تٌ٘ ِي جٍّٗ

 يسأٛاع٘يا  ي، پغصاست تٗ تغسي ياػِٕضاْ ٚال٘ااػ ٔ يٚ پٛكق تغس يي، ٗضَ كٕاؿاي اؿاؿيکاال٘ا

جاِ٘يٗ   يض ٚاتـت ي٘ا، تلض يغت تا ٗؼت ٔفؾ افغاص، عٚا  تمٍة ٚ صعٚٙ صع سٛصآٙاعياػ، ِغاافالض ٔ

 ...، ؿٛءاؿيتفاصٖ ِ٘تياصاْ ؿغپغؿيت سيأٛاع ٚ     يفـياص اصاع ٘ياي   ٕٗاق ػِياغ تٗ صٌٚت، افؼات  وّه

 .اكاعٖ کغص
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 طُٓادْايپ
 

ٓ عا٘کياع  يتيغ  يٙيتغكيّغصٖ كيض، تيض   ٘ا  اعأٗي ٘ضفّٕضؿاػي يکٗ تغا يياِض٘ااتغ آثاع ٚ پ يتا ِغٚع

اْ آثياع  ا جثيغ يي اِض٘ا آ پياػ تغٚػ ا يغاجٍٛگ يتغا يجاِ٘ ياؿتآ اؿت کٗ تـتٗ ؿيٗ االاتً تٛه

 :تاكض کٗ يغٔضٖ ِٛاعصاض صعتغگيتا ياؿتاتـتٗ ؿ ٓيا. ٓ گغصصيآْ تضٚ

 ياتاي ک ٔٔياَ ِاٌ يك يتٛأض اػ ُغ ِي ٓ اِغيا. عا تا دض ِّکٓ کا٘ق ص٘ض يصعآِض٘اي  ئاتغاتغ .1

 .غصاي هٛعت گ ييتغ ثغٚت ٚ صاعا يتواٗض٘اي  اتاسوٛم ِاٌ کاعآِض ي تٗ

. عا صع ِماتً عكيض تيٛعَ دفيْ کٕيض     يٓ صعآِضياپا ٘اي ٚالٖ صع ص٘ک يض سأٛاع٘ايلضعت سغ .2

ٗ  )ٗ يي پا يّٕي يک تيٛع ا يي  يك تغلغاعيتٛأض اػ ُغ ِي ٓ کاعيا صع چياعچٛب تشيق   ( يِـياٗضت اجتّيا

 .أجاَ كٛص يٓ اجتّاٗأٔاَ تأِ يتيدّا

ت ليغاع ص٘يض   يي عا صع اٌٚٛ( يٚ اجتّاٗ ي، عٚأي، عٚديجـّ)ضٖ يص ةاافغاص آؿ يتٛإّٔض ؿاػ .3

 .غٔضاسٛص عا اػ ؿغ گ يت اجتّاٗاتاػگغصٔض ٚ ف٘اٌ يٗاص يا دض اِکاْ تٗ ػٔضگکٗ ت ئذٛ تٗ

ٛ أ يسأٛاع٘ا يِـتمً تغا يجاص ِٕثٖ صعآِضيٚ ا ييؼااكتغاٌ .4 . ت ليغاع ص٘يض  يي اػِٕيض عا صع اٌٚ

 يتيغا  يٚ سيٛص اكيتغاٌ   يٕيکياعآفغ ٘اي  ٚ آِٛػف يتٛإّٔضؿاػ٘اي  تغٔاِٗ يك اجغايٓ اِغ اػ ُغيا

 .ً أجاَ اؿتٓ سأٛاع٘ا لاتيا

ٗ اؿيالِت، ت ٘اي  ّٗات)٘ا  ّٗات أٛإ تيتٛؿ٘ٗ ٚ تمٛ .5 ٗ ا، تيتاػٔلـيت  ٘ياي   ّي اِيٛاي ٚ  ٘ياي   ّي

ج يت اػ سأٛاع٘ا صع ِماتً أٛإ سِغ٘ا عا تغٚيضاع جٙت دّايپا يعا تٗ ِٕؼٌٗ عا٘ثغص...( ٚ ٘ا  ييصاعا

 .ك کٕضيٚ تلٛ

عا تيا ديض ِّکيٓ     يصٌٚت٘اي   اُٖ صٌٚت ٚ سضِات صؿتاِـتم٘اي  اػِٕضاْ تٗ کّکأ يٚاتـت  .6

ك يي ٓ ُغيي کٕض تا اػ ا يؿاِأض٘... ٗ ٚيغا، سي، ت٘اٚٔيِغصِ٘اي  کا٘ق ص٘ض ٚ آٔاْ عا صع لاٌة تلکً

 .تٛإّٔض ٚ سٛصکفا كٛٔض

کاع گغفتٗ كٛص کيٗ ًيّٓ دفيْ ٗيؼت ٔفيؾ ٚ کغاِيت        تٗ يي٘ا صع ِجّٕٛ، عا٘ثغص٘ا ٚ عٚف .7

ٗ آٔا٘اي  يي٘ا، عكض اؿت٘ضاص٘ا ٚ تٛأا أـاْ ي صع   يغٔميض اٚ غ ئميض ٘ياي   کّيک  ياِٗيا  يجا ْ عا ي ت

 .ت لغاع ص٘ضياٌٚٛ

اػ آٔجا وٗ تٛػيٖ ياعأٗ ٘ا ساع  اػ ِـاغ عؿّي ٔٔاَ جاِٖ تأِآ اجتّاٗي ولٛع ِي صع ٚالٖ، 

ٖ ٘ضفّٕيض  يي تٛػ يٓ عٚف تيغا يتيغ  ِٕاؿية تٛأض پااِض٘اي ٔاگٛاعي صاكتٗ تاكض، تيٗ ٔٔيغ ِيي عؿيض     

اػ اي کٗ تٗ تٕاؿية ٔ  ياؿت تٗ ٔذٛ  ييٓ اجتّاٗٓ اجتّاٗااتأِتأِٗ يچٕض الٔٔاَ ٔٔاَ   اؿتمغاعاؿتمغاعضٖ، اصكيَ ي٘ا تا كغا اعأٗي

 . کّک تٗ آٔاْ ِلشن تاكض عٚفؼاْ ٚ اجاِ٘ٗ، ٕٔٛ، ِ ي٘ا ک اػ اللاع ٚ گغٖٚيٚ اؿت٘ضاص ٘غ
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  ذخآيُاتع ٔ ي
 

 .غاْيا ياؿالِ يجّٙٛع يٚ فغٕ٘  ي، اجتّاٗيلأْٛ تغٔاِٗ چٙاعَ تٛؿ٘ٗ التواص .1

 .يٓ اجتّاٗأاَ جاِٖ عفاٖ ٚ تأِلأْٛ ؿاستاع ٔ .2

 .ٚػيغاْ ٘ا ت 5/8/1387، ِوٛب ٘ا ياعأٗذٗ ٘ضفّٕض کغصْ يال .3

 .ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي 11/9/1388، ِوٛب ٘ا ياعأٗذٗ يه فٛعيتي ٘ضفّٕض کغصْ يال .4

 .1369غاْ، ِوٛب يا ياؿالِ يلأْٛ کاع جّٙٛع .5

٘ياي   آثاع آْ تغ التواص کلٛع، ِغکؼ پژٚ٘ق يٚ تغس ٘ا ياعأٗذٗ ٘ضفّٕض کغصْ يال ييِوٛتٗ ٔٙا يتغعؿ  .6

 .1388، ياؿالِ يِجٍؾ كٛعا

ً ااهالح ل يتغآٚعص آثاع تٛعِ: ٘ا ياعأٗصعتاعٖ ٘ضفّٕض کغصْ   .7 ٘ياي   ، ِغکيؼ پيژٚ٘ق  يأيغغ ٘ياي   ّت داِي

 .1387، ياؿالِ يِجٍؾ كٛعا

ِ  يِجٍيؾ كيٛعا  ٘ياي   سأٛاع، ِغکيؼ پيژٚ٘ق   ياُالٗات التواص يآٚع پغؿلٕاِٗ جّٖ ياتياعػ  .8 ، ياؿيال

1387. 

٘ياي   کلٛع ٘ا، ِغکؼ پژٚ٘ق يصع تغس٘ا  اعأٗي يٚ ِِاٌ٘ات تجغتي پغصاست ٔمض ئٔغ يتغ ِثأ يِغٚع  .9

 .1387، ياؿالِ يِجٍؾ كٛعا

ؿـيٗ ِِاٌ٘يات ٚ   ؤ، ِيض تيغ ٘ضفّٕيض  اي کأغاْ تيا ت يي صع ا ياؿاؿي  ياعأيٗ کاال٘يا  ياهالح ٔٔاَ پغصاست   .11

 .1385، يتاػعگأ٘اي  ٚ٘قژپ

 .1387، كّاعٖ ؿَٛ، ػِـتاْ ٘ا ياعأٗژٖ ٔاِٗ يٚ: غاْيلتواص اا يتٌٛتٓ تشوو .11

 .0331چاپ پٕجُ،  ، يفغٕ٘گ ٍَٗٛ التواص .ِٕٛچٙغ  فغٕ٘گ، .12

٘ياي   ٛ٘ق ژ  ؿـيٗ ِِاٌ٘يات ٚ پ  ؤِ غ آْ تيغ التوياص کليٛع،    اٚ تيأث  يپٕٙياْ ِويغف  ٘اي  اعأٗيتغآٚعص  .13

 .1381 ، يِ٘اٚٔت پژٚ٘ل ، يتاػعگأ

ژٚ٘ق تيأِآ  پي تيا فميغ صع آؿياا، تغجّيٗ ٔاهيغ ِٛفماياْ، ِؤؿـيٗ ٗياٌي          ِثاعػٖ .وغيـتٛفغاصِأضػ،  .14

 .1384اجتّاٗي، 

 .1384، 18كّاعٖ  ي، عكض ٚ فمغ، فوٍٕاِٗ عفاٖ اجتّاٗ٘ا ياعأٗ .يٍٗتغکّأي، صيٕي  .15

 .1387، يتاػعگأ٘اي  ٖ صعآِض، ِؤؿـٗ ِِاٌ٘ات ٚ پژٚ٘قيتٛػ ئاتغاتغ .ادّض ،اسٛي .16

ٚ  ِِاٌ٘يٗ أذغا  .ٓادـضاؿ ،ِاغي .17 ٗ ٘ياي   يفيات ٚ کجيغ ٗ   ياجتّيا ، كيّاعٖ  ي، فويٍٕاِٗ ِِاٌ٘يات اجتّيا

 .1387پأؼصُ٘، 

ْ ياهيغغ ٚ ص  يٍٗ ،ؿ٘اضي .18 ٗ   يت التوياص اي صع عفياٖ ٚ إِ  يليت اِ٘٘ياي   تاي  ياٖ ف٘اٌ يجا . يغا ، يي اجتّيا

 .1387، كّاعٖ پأؼصُ٘، يفوٍٕاِٗ ِِاٌ٘ات اجتّاٗ

ٛ       : ٘ا ياعأٗاهالح  .19 اػ آعاي اجتّياٗي، تشليي   ٘ياي   عفاجتٕياب اػ ويا٘ق وـيغي تٛصجيٗ تيٗ لاّيت كي

 .1387ؿاػي ٚ ِـائً آْ، تٌٛتٓ تشووي التواص ايغاْ، كّاعٖ ؿَٛ،  اؿتا ٍاتؼ صع وتاب جٙأي

ٗ  ٘اي ِثاعػٖ تيا فميغ صع وليٛع٘اي صع   عا٘ثغص)فمغػصايي ٘اي  ؿااؿت .آٌاأضعٚگغيٕؼپاْ،  .21 ، (دياي تٛؿي٘

 .1382تغجّٗ ٔاهغ ِٛفمااْ، ِؤؿـٗ ٗاٌي پژٚ٘ق تأِآ اجتّاٗي، 

ٗ يال ي، ِالدٔات ٚ ِذٛع٘ائٔغ يِثأ يتغعؿ :٘ا اعأٗيصعتاعٖ ٘ضفّٕض کغصْ  .21 ٘ياي   ِغکيؼ پيژٚ٘ق   ،ذي

 .1387ِجٍؾ، 
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، يّٗغأي ٘ياي   ّت تّاَ كضٖ ُيغح اتغ ل٘ا  اعأٗيذٗ ٘ضفّٕض کغصْ يغ الاتأث :٘ا اعأٗيصعتاعٖ ٘ضفّٕض کغصْ  .22

1387. 
23. Federal financial interventions and subsideries in energy market; 1999. Energy 

transformation, may 2000. 

24. Clements ;b.hugounenq, r.schwarts, g.goverment subsidies: concepts, international 

trends and reform option. Imf working pepers, no 91, 1995. 
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 202-پ-  :تايپيكّاعٖ   كٕاؿٕاِٗ گؼاعف
  ٘ا ٚ عا٘ىاع٘اي پالٕٙاصي آثاع اجتّاٗي ٘ضفّٕضؿاػي ياعأٗ :عُٕاٌ گشارش

 

 

 

 (اِٛع اؿتشضاِي، عٚاتَ کاع ٚ عفاٖگغٖٚ ) ِِاٌ٘ات اجتّاٗي:َاو دفتز

 ِذـٓ عياًي ،ِٔفغ کغيّي :كُُذگاٌ تٓيّ ٔ تذٔيٍ

  ايغٚاْ ِـ٘ٛص اهً، ٍٗي اسٛاْ تٙثٙأي: عهًي اٌَاظز

 يِ٘اٚٔت پژٚ٘ل: يتقاضي

 :ٔيزاستار تخصصي

 : ٔيزاستار ادتي

 

 

 

 :ْاي كهيذي ٔاژِ

 

 

 

 : تاريخ اَتطار

 

 

 


