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 چکیذُ

ٍیؽةػاف ك گؼدقػگؼ لٕایػغی اٍؼكزق مّؿث گؼدقگؼی ةْ ؾّٕاف یکی از گـحؼدق جؼیُ مّؿث ٓای دِیا ةْ قَار ٍی ركد ك ةػؼای 

ؿث پؼؿػٕد ةػْ ظػؼز هاةػى رقغ ایُ مػّ ازحَاؾی ك... ةٔؼق ةتؼد.-دارد ةؿّٕاف ٍذاؿ ٍیؽةاف ٍی جٕاِغ از لٕایغ اهحنادی ك لؼّٓگی

جٕزٔی رك ةْ رقغ اؿث ك ؿؼٍایْ زیادی در ایُ مّؿث در گؼدش اؿث َٓچّیُ اٍؼكزق ةْ ؾّػٕاف اهحنػاد اكؿ یػا ةعػف هاةػى 

کكٕر ؾؽیؽٍاف ایؼاف ِیؽ ػؼلیث ٓای گؼدقگؼی زیػادی را داراؿػث کػْ  جٕزٔی از ٍّتؽ درآٍغ ةؼظی کكٕرٓا گؼدقگؼی اؿث.

 ٍی ةاقػغ قٔؼ ةّغرجؼکَُ اؿث کْ ٍٕضٕع ٍا ِیؽ جادیؼ گؼدقگؼی ةؼ ایُ قٔؼ،یکی از ایُ قٔؼٓا ِیازٍّغ ٍغیؼیث قایـحْ اؿث

ك ؾالكق ةؼ زّتْ جٕریـحی ةٕدف ك اهحنادی اش ةؼ ةعف کكاكرزی ِیؽ جادیؼ دارد َٓچّیُ از زٔث ةّغری ةٕدف آف ٍیحػٕاف ةػْ 

کػْ ؾاٍػى اهحنػادی یالحْ ٓای جضوین ِكاف ٍی دٓغ  .ركش ِیؽ کحاةعاِْ ای اؿثةعف جسارت ٌٓ در صغ جٕاف ةّغر جٕزْ کؼد

زیـث ٍضیعی،لیؽیکػی زیؼؿػاظث -،لیؽیکیازحَاؾی -ةیكحؼ از ؿایؼ ؾٕاٍى جادیؼ پػیؼی دارد ك در درزات ةؿغ ؾٕاٍى لؼّٓگی
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 هقذهِ. 1

ی اهحنادی ك در قَار ؿْ مّؿث ؾَغق زٔاف ٍضـػٕ  ٍػی قػٕد ك در الؿايیث ٓجؼیُ  اٍؼكزق مّؿث گؼدقگؼی از ٌٍٔ

-149:1389ارهاـ ةؽرگی از ٍتادالت زٔاِی را ةْ ظٕد اظحنػاص دٓغفلاضػى ِیػا ك ٓػغایحی، .ٍغت کٕجآی جٕاِـحْ اؿث

 (. ةػػْ ؾّػػٕاف یکػػی از ةػػؽر  جػػؼیُ ك ٍحّػػٕع جػػؼیُ مػػّایؽ دِیػػا ٍعػػؼح ٍػػی ةاقػػغ ك رقػػغ ؿػػؼیؽ آف جقییػػؼات148

در كاهػؽ گؼدقػگؼی یکػی از  (.159:1388ازحَاؾی،اهحنادی ك ٍضیعی لؼاكاِی را ةْ دِتاؿ داقحْ اؿثفجوٕی ك ؿًیَاِی،

زؼیػػاف ٓػػای زٔػػاِی اؿػػث کػػْ ةػػْ ظػػٕةی ةیػػاِگؼ جؼکیػػب اٍػػٕر اهحنػػادی،ازحَاؾی ك لؼّٓگػػی اؿػػثفٕٓايسٕا ك 

کػْ ٍـػالؼت  1950ظٕردار ةٕدق اؿث.از ؿػاؿ ؿاؿ اظیؼ،گؼدقگؼی از رقغ پیٕؿحْ ای ةؼ 60در ظی  (.132:2003ایٕاِکا،

زّتْ ی زٔاِی ةْ ظٕد گؼلث ك در ؿعش ةیُ ايًًَی ةْ مػٕرت یػف لؿايیػث ؾَػٍٕی ٍعػؼح قػغ ٓػؼ ؿػاؿ ةػؼ جؿػغاد 

،گؼدقػگؼی ةػیُ 1950-2005ٍعاةن ةؼآكرد ؿازٍاف زٔاِی گؼدقگؼی در ظی ؿػاؿ ٓػای  گؼدقگؼٓا الؽكدق قغق اؿث.

الػؽایف یالػث  2005ٍیًیٕف در ؿاؿ  806ةْ  1950ٍیًیٕف گؼدقگؼ در ؿاؿ  25مغ،از در 5/6ايًًَی ةا ِؼخ رقغ ؿاالِْ 

ٍیًیػارد ِمػؼ ظٕآػغ رؿیغفؿػازٍاف 5/1جؿغاد گؼدقگؼ كركدی در ؿعش زٔػاف ةػْ  ،2020ك پیف ةیّی ٍی قٕد جا ؿاؿ 

مػّؿث ٍكػارکث  در جؿؼیك گؼدقگؼی ك جؿییُ هًَؼك آف، ةایغ گؼكق ٓای ٍعحًمی کْ در ایػُ (.2006زٔاِی گؼدقگؼی،

 دارِغ ك از آف جادیؼ ٍیپػیؼِغ را يضاظ کؼد.

 ؾٕاٍى ؾَغق در ایُ مّؿث ؾتارجّغ از:

 جٕریـث ٓا ك یا گؼدقگؼاِی کْ در مغد کـب جسار  لیؽیکی ك ركاِی ك رضایث ك راصحی از ؿمؼ ٓـحّغ.-1

ؿازٍاف ٓای ٍػکٕر از ایػُ ظؼیػن ةػْ  کاالٓا ك ظغٍات ٍٕردِیاز گؼدقگؼاف؛ ؿازٍاف ٓای لؿاؿ در زٍیّْ جٔیْ ك جغارؾ-2

 ٍّالؽ ظٕد ٍی اِغیكّغ.

قاٍى ؿیاؿحَغاراِی کْ ةْ گؼدقگؼی ةْ ؾّٕاف كؿیًْ ای ةؼای ایساد درآٍغ قػٔؼكِغاف ك الػؽایف  دكيث کكٕر ٍیؽةاف،-3

 درآٍغٓای ٍايیاجی ٍـحویٌ ك فیؼ ٍـحویٌ ٍی ِگؼِغ.

غق ای لؼآٌ ٍی آكرد کْ ایُ جؿاٍى ٍی جٕاِغ ادؼات ٍذتث یا ٍّمػی ٍؼدٍاِی کْ ةْ جٕریـٌ ةْ ؾّٕاف پغی زاٍؿْ ٍیؽةاف،-4

 (4:1385داقحْ ةاقغ.فزآغی،

ؿػازٍاف ٓػای  ةیُ جٕریـػث ٓػا، داری، ةّاةؼیُ گؼدقگؼی ٍسَٕؾْ جؿاٍى ٓایی اؿث کْ در لؼایّغ زػ  ك ٍیَٔاف

 .(12:2006پٕر،فؿًیَاِ دكيث ٓای ٍیؽةاف ك ٍؼدـ ٍضًی ةؼهؼار ٍی قٕد دكيث ٓای ٍتغا، ٍـالؼجی،

 ازحَػاؾی ك ٍضیعػی ٍػی ةاقػغ. در كاهؽ گؼدقگؼی ٍوٕيْ ای چّغ كزٔی اؿث،کْ افًب جؼکیتی از اةؿاد اهحنػادی،

ةػْ  ةّاةؼیُ ّٓگاٍی کْ ةْ ٓؼیف از ایُ جادیؼات جٕزْ ٍی قٕد ةایغ جٕزْ داقث کػْ ایػُ جػادیؼات چّػغ كزٔػی ٓـػحّغ.

ٍضیعی یا اهحنادی ةػْ مػٕرت ٍسػؼد  ا جّٔا در ٍوٕيْ ٓای ازحَاؾی،ؾتارت دیگؼ َِی جٕاف ةْ راصحی ادؼات گؼدقگؼی ر

در صػػايی کػػْ ایػػُ اٍػػؼ ةػػْ ؿػػَث ٍوٕيػػْ ای چّػػغ كزٔػػی ةػػا اةؿػػادی در ٓػػٌ جّیػػغق جَایػػى  ظتوػػْ ةّػػغی کػػؼد،

ازحَاؾی ك لؼّٓگی در زٕاٍؽ اٍػؼكز  ةا جٕزْ ةْ جادیؼ قگؼؼ گؼدقگؼی در زٍیّْ ٓای اهحنادی،. (28:2003داردفٍاؿٕف،

آگآاِْ ك ةا ةؼِاٍْ ریؽی درؿث، در زٔث گـحؼش آف جالش کػؼدق ك آدػار ٍّمػی را  ةا ِؼؼی ةًّغ ك ٍغیؼیحی ؾايَاِْ،ةایغ 

ةػغیُ ٍّؼػٕر قػٔؼ ةّػغرجؼکَُ را ةػْ ؾّػٕاف َِِٕػْ ٍعايؿػاجی . (130:1386فمغرٍٕؿٕی ك کَّٕٔئی، ةْ صغاهى رؿاِیغ

 کّیٌ.زِغگی ؿاکّاف قٔؼ ةّغرجؼکَُ را ةؼرؿی ٍیاِحعا  کؼدیٌ ك ادؼات گؼدقگؼی ةؼ زّتْ ٓای ٍعحًك کیمیث 
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ٓػؼ چّػغ کػْ در ؿػاؿ ٓػای اظیػؼ  قٕد. گؼدقگؼی یا جٕریـٌ ةْ ظٕر کًی ةْ ؾّٕاف ٍـالؼت جمؼیضی در ِؼؼ گؼلحْ ٍی

ظٕد ظارج قٕد. ةْ کـی کْ گؼدقػگؼی  قٕد کْ قعل ةْ كاؿعْ آف از ٍضیط کار یا زِغگی قاٍى ٓؼگِْٕ ٍـالؼجی ٍی

كاژق گؼدقگؼ از ازٍاِی پغیغ آٍغ کْ الؼاد ظتوْ ٍحٕؿط اهغاـ ةْ ٍـػالؼت کػؼدف  ٍیکّغ گؼدقگؼ یا جٕریـث گمحْ ٍیكٕد.

افًػب  ایػُ اٍػؼ ٍَکػُ قػغ. از زٍاِی کْ ٍؼدـ جٕاِایی ٍايی ةیكحؼی پیػغا کؼدِػغ ك ؾَؼقػاف ظػٕالِی جػؼ قػغ، َِٕدِغ.

دؼكجَّغاف َٓیكػْ ةػْ ٍّاظوػْ  لؼّٓگ یا ظتیؿث ٍونغ ظٕد ؾالهْ ٍّغ ٓـحّغ. ٓؼ چیؽ ةْ آ  كٕٓا، گؼدقگؼٓا ةیف از

ةْ ظٕر ٍذاؿ ةؼای دیغف ؿػاظحَاف  ةًکْ در ِٔایث ةْ یف ٍّؼٕر ظاص. ايتحْ ِْ ةْ مٕرت اجماهی، دكردؿث ؿمؼ کؼدق اِغ،

گؼدقگؼی ؿػازٍاف یالحػْ اٍػؼكزق یػف  حماكت،إٍٓظحُ زةاف ٓای زغیغ ك چكیغف فػآای ٍ ٓای ٍؿؼكؼ ك ك آدار ّٓؼی،

 مّؿث ةـیار ٌٍٔ در جَاـ زٔاف اؿث.

ارائػْ قػغق ةٕدِػغ در ؿػاؿ  1994کْ جا هتى از ؿػاؿ  یگؼدقگؼ كیجؿار یةا جٕزْ ةْ جَاٍ یگؼدقگؼ یؿازٍاف زٔاِ

 :ٍّحكؼ کؼد ییِٔا كیجؿؼ فی 1995

قػب ك  فیػظػٕد ٍـػالؼت ك صػغاهى  یزِػغگ یؾػاداز ٍکػاف  ؼیف یکْ ةْ ٍکاِ یالؼاد ایلؼد  یٓا ثیلؿاي ٍسَٕؾْ

 ؼیػِؼ یگػراِغف اكهػات لؼافػث اؿػث. ايتحػْ آػغال ؽیك ٓغؼ از ٍـالؼت آِاف ِ کّّغ یؿاؿ در آِسا اهاٍث ٍ فیصغاکذؼ 

 غقیػگؼدقػگؼ ِاٍ ؽیػِ قػِٕغ یٍػ كیػجؿؼ ُیػا اٍىکػْ قػ یاؿاس کـاِ ُیةؼا «قٕد یاقحقاؿ ك کـب درآٍغ قاٍى آف َِ

( یکی از دالیى پیكؼلث کكٕرٓای جٕؿؿْ یالحْ جٕزْ ةْ اِساـ جضویوػات درؿػث ك امػٕيی 1389ِْ:فصیغری چیاقِٕغ یٍ

در راةعْ ةا جؿاریك ك ٍمآیٌ کًیغی ٓؼ ٍٕضٕؾی اؿث.زیؼا جٕزْ ةْ ٍمآیٌ ك ِؼؼیْ ٓای امػٕيی از َٓػاف اةحػغای اِسػاـ 

ریؽی درؿحی ةؼای جٕؿؿْ آف اِساـ ٍی گیػؼد ك جضوین ةاؾخ دؿحیاةی ةْ ِحایر درؿث ك دهین ٍی قٕد ك در ِحیسْ ةؼِاٍْ 

ِٔایحا جٕؿؿْ ٍعًٕ  ك پیكؼلث ةْ ارٍقاف ٍی آیغ.گؼدقگؼی قاٍى ٍسَٕؾْ ای از ؾّامؼ اؿث کْ ةغكف صحی یکی از آِٔا 

  ایُ ؾّامؼ کْ ٓؼ یػف رکّػی از ایػُ مػّؿث را جكػکیى  جضون آغاؼ جٕؿؿْ گؼدقگؼی دقٕار ك صحی ِاٍَکُ ٍی ةاقغ.

 كزق ةْ مٕرت رقحْ ٓای ؾًَی ك جعننی ٍـحوى درآٍغق اِغ.اٍؼ ٍی دّٓغ،

ایػُ ادػؼات ظیػك گـػحؼدق ای از ادػؼات  گػػارد. گؼدقگؼی ادؼات گِٕاگِٕی ةؼ ٍونغ ك زاٍؿْ ٍیؽةاف ةػْ زػای ٍػی

ةا جٕزْ ةْ جّػٕع ك پیچیػغگی لؿايیػث ٓػای  ؿیاؿی ك یا زیـث ٍضیعی را قاٍى ٍی قٕد. اهحنادی، لؼّٓگی،-ازحَاؾی

ادؼات ِاقی از ایُ لؿايیث ٓا ِیؽ اةؿاد گـحؼدق ك ةْ ٌٓ پیٕؿحْ ای دارِغ کْ ةایغ در ٍعايؿْ ادػؼات گؼدقػگؼی  گؼدقگؼی،

از زًَْ ٍَٔحؼیُ ایػُ  ِٕع ك ٍیؽاف ادؼات گؼدقگؼی در یف ٍونغ از ؾٕاٍى ٍحؿغدی ٍحادؼ ٍی قٕد؛ ةْ آف ٓا جٕزْ قٕد.

ظتن ِؼػؼ ةؼِػؽ ك ًٓػغف  ايیث ٓای گؼدقگؼ در ٍونغ ٍی ةاقّغ.ؾٕاٍى كیژگی ٓای زاٍؿْ ٍیؽةاف ك ٍیَٔاف ك ٍآیث لؿ

اصحَاؿ الؽایف ادػؼات ةـػیار  زٍاِی کْ اظحالؼ زیادی ةیُ لؼّٓگ زاٍؿْ ی ٍیؽةاف ك زاٍؿْ ی ٍتغاء كزٕد داقحْ ةاقغ،

آف ةػؼای ؿاکّاف ٓؼ ٍّعوْ ٍیؽةاِی ٍَکُ اؿث گؼدقگؼی را ةعاظؼ پحاِـػیى . (207:1389فضیایی ك جؼاةیاف، ظٕآغ ةٕد

ٍوٕيْ ای ٍذتث ارزیاةی َِایّػغ.َٓاف ظػٕر کػْ در  اقحقاؿ زایی،جٕيیغ درآٍغ ك ارجواء جـٔیالت ك زیؼ ؿاظث ٓای ؾٍَٕی،

در ٍواةى، ؿاکّاف ٓؼ ٍّعوْ ٍیؽةػاِی ِیػؽ ٍَکػُ اؿػث گؼدقػگؼی را ةعػاظؼ  ةـیاری از زٕاٍؽ ٍیؽةاف دیغق قغق اؿث.

ی ٍّمی هًَغاد َِایّغ، َٓاف ظٕر کْ در زٕاٍػؽ ٍیؽةػاف ةـػیاری دیػغق لؼّٓگی ك ٍضیعی ٍوٕيْ ا-ٓؽیّْ ٓای ازحَاؾی

ةؼظی از کكٕرٓای زٔاف، َٓگاـ ةا ةؼِاٍْ ریؽی ةؼای جٕؿؿْ ی گؼدقػگؼی . (172:2003فآِغركجیؾ ك كائٕگاف، قغق اؿث
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یػغار گؼدقػگؼی را ك در ِٔایث جٕؿؿْ اهحنادی،ازحَاؾی ك لؼّٓگی ةْ ةؿغ پایغاری آف ِیؽ جٕزْ دارِغ ك ؿیاؿث جٕؿؿْ پا

در پیف ٍی گیؼِغ.در گؼدقگؼی پایغار،جٕزْ ةْ ِیازٓای زاٍؿْ ی ٍیؽةاف آَیث لؼاكاِی دارد ك ةْ ّٓگاـ ةؼِاٍػْ ریػؽی ك 

در لؼایّغ ٍغیؼیث،ةْ ایُ ِیاز ٓا جٕزْ زیادی ٍی قٕد،ةْ كیژق در چّیُ مّؿحی ةْ ایُ ٍـئًْ جٕزْ ٍػی قػٕد کػْ ٍتػادا 

ی ك ازحَػػاؾی زاٍؿػػْ ی ٍیؽةاف،جػػادیؼات كیؼاِگػػؼ یػػا ٍّمػػی ةگػػػاردفصازی ِػػژاد ك ایػػُ ٍٕضػػٕع ةػػؼ ؿػػاظحار لؼّٓگػػ

 (92:1388دیگؼاف،

جٕؿؿْ مّؿث گؼدقگؼی لٕایغ زیادی از زًَْ ایسػاد اقػحقاؿ،ركِن اهحنػادی ك ةٔتػٕد جٕزیػؽ درآٍػغ ةػؼای ٍّعوػْ 

نادی،ازحَاؾی ك لؼّٓگػی زٕاٍػؽ گؼدقگؼی را ةْ َٓؼاق دارد ك ةْ ؾّٕاف یف مّؿث پیكؼك ِوف ٍَٔی را در جٕؿؿْ اهح

ٍی جٕاِغ ایماء َِایغ.ةؼ ایُ اؿاس ٍعايؿات زیادی در ظنٕص ةؼرؿی ك قّاؿایی ؾٕاٍى ٍٕدؼ ةؼ جؿغاد زػػ  گؼدقػگؼ در 

ٍوامغ گؼدقگؼی اِساـ قغق اؿث.ةـیاری از ٍضوویُ ٍؿحوغِغ کْ ٍیؽاف ادػؼات ٍذتػث گؼدقػگؼی ةػؼ زٕاٍػؽ ةػْ ظػٕؿ 

ٓؼ چْ ظٕؿ اهاٍث گؼدقگؼ در ٍونغ گؼدقگؼی ةیكحؼ ةاقغ،ِؼخ اقحقاؿ ٓحى ٓػا ك ٍیػؽاف اهاٍث گؼدقگؼاف كاةـحْ اؿث.

ٓؽیّْ گؼدقگؼاف در ٍونغ گؼدقگؼی ةیكحؼ ةٕدق ك ةْ ایُ جؼجیب ٍونغ گؼدقگؼی از ٍّالؽ گؼدقػگؼ اؿػحمادق ةیكػحؼی 

جؿػغاد گؼدقػگؼاف ك ظػٕؿ ظٕآغ ةؼد. از ایُ رك ٍعايؿْ در ظنٕص مّؿث گؼدقگؼی ٍـحًؽـ جٕزْ ةْ ٓؼ دك ةؿغ یؿّػی 

 اهاٍث آِٔا ٍی ةاقغ کْ در ٍعايؿات اِساـ قغق کَحؼ ةْ ایُ ِکحْ جٕزْ قغق اؿث.

کكٕرٓای در صاؿ جٕؿؿْ ؾَغجا ِـتث ةْ جادیؼ ٓای ازحَاؾی ك لؼّٓگی گؼدقػگؼی صـػاس ٓـػحّغ ك صسػٌ كركد 

ّگی ك ِضٕق زِغگی ؿتب ةؼكز جػّف گؼدقگؼاف ظارزی ةْ كیژق از کكٕرٓای مّؿحی ٍَکُ اؿث ةْ ؾًث جماكت ٓای لؼٓ

(جیَٕجی ك ِیاپاف ِیؽ در جضوین ظٕد پیؼاٍػٕف گؼدقػگؼی در کكػٕرٓای در صػاؿ جٕؿػؿْ 245:1384گؼددفكال ك ةیؼچیى،

اػٔار ٍػی دارِػغ کػْ ایػُ هتیػى کكػٕرٓا ةػیف از َٓػْ كازػغ هاةًیػث ٓػای ٍحؿػغد ةػؼای رقػغ گؼدقػگؼی لؼّٓگػی 

از َْٓ ایُ ِٕع گؼدقگؼی ٍحّاؿب ةا جٕؿؿْ در ایُ کكٕرٓاؿث ةْ ایُ ٍؿّا کػْ ةیف  ( 3:2009ٓـحّغفجیَٕجی ك ِیاپاف،

ةا ایُ ِٕع گؼدقگؼی،ادؼات ك پیاٍغٓای ِاقی از گـحؼش آف ةْ ٍؼاجب کَحؼ از دیگؼ گِْٕ ٓای گؼدقگؼی ظٕآغ ةػٕد.زیؼا 

ٍؿؼلث قّاؿی ةیكػحؼ ؿػمؼ گؼدقگؼی لؼّٓگی ٍؿَٕال ةا زٍیّْ ای از آگآی ك ةیّف لؼّٓگی اؿث ك گؼدقگؼ ةْ ٍّؼٕر 

ةایغ جٕزْ داقث گؼدقگؼی لؼّٓگی جّٔا ٍكحَى ةػؼ ةازدیػغ از آدػار ك ةّآػای جػاریعی  (70:1390ٍی کّغ.فؾًی اکتؼی،

 (25:1391ةًکْ ةازدیغ گؼدقگؼاف از ٍیؼاث ظتیؿی ك ٍیؼاث ٍػٓتی را ِیؽ در ةؼٍی گیؼدفقؼیمی جٔؼاِی ك یٕؿمی، ِیـث،

ف ِؼیؼ ٍَٔاِـؼا ك فػاؿؼا ك ٍکاف ٓای جمؼیضی کْ در کؼاِْ ٓای دریا ك ٍّاظن زّگًی ك در جسٔیؽات ٍٕرد ِیاز زٔاِگؼدا

اظؼاؼ چكَْ ٓای آ  گؼـ ٍؿغِی جاؿیؾ قغق اِغ،گٕیای ِوف ك جػادیؼ زٔػاِگؼدی در دگؼگػٕف ؿػاظحُ چٔػؼق زٍػیُ 

ححػؼ اؿػث.ایُ اٍػؼ جػا اؿث.ؿّسف ادؼات اهحنادی ك زیـث ٍضیعی ةْ ِـتث ادؼات لؼّٓگی ك ازحَاؾی گؼدقػگؼی راص

صغی جٕضیضی اؿث ةؼ ایُ کْ چؼا ادؼات لؼّٓگی ك ازحَاؾی در گػقحْ کٌ آَیث جػؼ از ادػؼات اهحنػادی هًَػغاد ٍػی 

قغق اؿث.یکی از ٍَٔحؼیُ لٕایغ ازحَاؾی گؼدقػگؼی ةؼهػؼاری پیِٕػغ ك ارجتػاط لؼّٓگػی ٍیػاف ٍػؼزی،دركف ٍػؼكزی ك 

ِـاف ةا لؼّٓگ،آدا  ك رؿٕـ،ظؼز جمکؼ ك قیٕق ٓای زِغگی،ّٓؼ ك پیكػؼلث لؼاٍؼزی ةا زٕاٍؽ ك ًٍث ٓا اؿث.ضَُ ؿمؼ ا

ٓای لّی ك مّؿحی ؿایؼ ِواط زٔاف آقّا ٍی قٕد ك ایُ اٍؼ ؿتب اقاؾْ لؼّٓگ ك جَػغف ك جٕؿػؿْ اِغیكػْ ٓػا ك الکػار 

  لًـمی اؿث.صاؿ ةْ ةؼرؿی قٔؼ ةّغرجؼکَُ اةحغا ةا َِایف ِوكْ قٔؼ ٍی پؼدازیٌ.
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 يًقطِ بٌذرتزکو

قَـی جٕؿط رضاقػاق پًٔػٕی  1306ةّغرجؼکَُ کْ در هغیٌ ةّغرقاق ِاـ داقث در فؼ  اؿحاف گًـحاف اؿث ك در ؿاؿ 

ةّیاف گػاری قغ.ایُ قٔؼ زؽك ِعـحیُ قٔؼٓای ایؼاف اؿث کْ راق آُٓ ةْ آف کكػیغق قػغ ك دریػای ظػؽر را ةػْ ظًػیر 

رای ؿْ ؿاؿکًْ ةٕدق کْ اکّٕف ةازٍاِغق ٓایی از آف ٓا ةػْ لارس ك ةّغراٍاـ ظَیّی پیِٕغ ٍی دٓغ.ةّغرجؼکَُ در هغیٌ دا

 ِمؼ ةٕدق اؿث.53790زَؿیث ةعف ٍؼکؽی قٔؼ ةّغرجؼکَُ ةايـ ةؼ  1395زا ٍاِغق،ةؼ ظتن ؿؼقَاری رؿَی در ؿاؿ 

قٔؼؿحاف جؼکَُ در ةعف قَاؿ فؼةی اؿحاف کْ از قَاؿ ةْ قٔؼؿحاف گَیكاف،از زّٕ  ةْ قٔؼؿػحاف کؼدکػٕی،از 

کیًػٍٕحؼ ٍؼةػؽ 295ؼؿحاف آؽ هال ك از فؼ  ةْ دریای ظؽر ك ظًیر گؼگاف ٍضغكد ٍی قٕد.كؿػؿث قٔؼؿػحاف قؼؽ ةْ قٔ

آةادی جكکیى قغق اؿث ك زَؿیػث  24اؿث کْ از دك ةعف ٍؼکؽی ك ؿیسٕاؿ ك یف قٔؼ ةّغرجؼکَُ ك چٔار دٓـحاف ك 

 ِمؼ اؿث. 79978کًی آف ٓا 

در صغكد یف کیًػٍٕحؼی ؿػاصى اقػارق َِػٕد کػْ جػا چّػغ ؿػاؿ هتػى  آقٕرادقاز ِواط گؼدقگؼی آف ٍی جٕاف ةْ زؽیؼق 

 ٍـکِٕی ةٕدق اؿث ك در صاؿ صاضؼ در اظحیار قیالت اؿث.

 اثزات گزدضگزی بز جاهعِ هیشباى در ابعاد هختلف:

 اقتصادی

 هثبت هٌفی

الػػؽایف قػػاظل هیَػػث کاالٓػػا ك ظػػغٍات در ٍوامػػغ 

 گؼدقگؼی

 ٍحّٕع ؿازی اهحناد ٍضًی

زػ  جؿغاد زیادی ِیؼكی کػار ةػْ ديیػى کػارگؼ ةػٕدف  یف هیَث اٍالؾ ٍضًیالؽا

 مّؿث
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  هحیطی 

 هثبت هٌفی

 ِٕؿازی ؿاظحَأِا ك آدار ك ؿایحٔای جاریعی ٍٕزٕد    جٕيیغ زةايْ،آيٕدگی آ  ٓا از لاضال  جنمیْ ِكغق ك...  

 ایساد اِگیؽق ك اهغاـ ةؼای ةؼِاٍْ ریؽی ك ٍغیؼیث ٍضیعی   ك ٕٓا ك مٕجی ك ٍّؼؼق آيٕدگی آ   

 صماػث دائٌ ك ٍـحَؼ ٍضیط  از ٌٓ گـیعحگی اکٕيٕژیکی 

ایساد جاؿیـات لیؽیکػی ك ةػْ زیػؼ ؿػاظث ك ؿػاز رلػحُ  

 اراضی کكاكرزی

 جٕؿؿْ زیؼؿاظث ٓا 

 َف ةْ صمغ ٍّاةؽ ظتیؿیک   آيٕدگی ك قًٕفی جؼالیف ؿٕارق ك پیادق 

 ةٔـازی ٍضیط  جَؼکؽ ِاکارآٍغ ظغٍات رلآی 

 فزٌّگی -اجتواعی 

 هثبت هٌفی

ؾغـ اِؿکاس ٍّاؿب لؼّٓگ ك آدا  ك رؿٕـ ٍّعوْ ةازدیغ 

 قغق

 گـحؼش جتادالت لؼّٓگی ةیُ گؼدقگؼاف ك الؼاد ةٍٕی

پٕقف ِاٍّاؿب گؼدقگؼاف در ٍٕاردی ك ادػؼات ٍّمػی ةػؼ 

 یافةٍٕ

رقغ قعنیث ك قکٕلائی اؿحؿغادٓا ك ارجواء ؿعش داِف ك 

 آگآی ؿاکّیُ

ٍحادؼ ؿػاظحُ زاٍؿػْ ٍیؽةػاف از لؼّٓػگ ك آدا  ك رؿػٕـ 

 گؼدقگؼاف

ةٔتٕد ؾغايث ةیُ ٍؼداف ك زِاف از زٔث دؿحیاةی ةْ لؼمث 

 ٓای ققًی

ی،ازحَػػاؾی زاٍؿػػْ ٍیؽةػػاف ك جٕؿػػؿْ ركاةػػط لکؼی،لؼّٓگ جكغیغ جضاد ازحَاؾی ةیُ ظتوات ٍعحًك ٍؼدـ

 ٍَٔاف

 ای دیگؼٓقّاظث ٍؼدـ از لؼّٓگ ك جَغف کكٕر اٍکاف رایر قغف کاالٓای يٕکؾ ك گـحؼش ٍنؼؼ گؼایی

 ایساد جضٕؿ،ِٕؿازی ك ٍؿؼلی لؼّٓگ ٍضًی جقییؼ ِضٕق ی زِغگی الؼاد ةٍٕی کكٕر ٍیؽةاف

ؿاصى زّٕ  قؼهی دریای ظؽر ك در زًگػْ پـػث ك َٓػٕار  ٍّعوْ ٍٕرد ٍعايؿْ جضوین قٔؼ ةّغرجؼکَُ ٍی ةاقغ کْ در

دهیوػْ ك 4درزْ ك 54کیًٍٕحؼی قَاؿ فؼةی ٍؼکؽ اؿحاف گًـحاففگؼگاف(كاهؽ قغق ك دارای ٍعحنات 40گؼگاف در صغكد 

 ةٔتٕد صَى ك ِوى ٍضًی ك دؿحؼؿی ةْ ةازار ٍضًی جقییؼ ٍايکاف زٍیُ از ةٍٕی ةْ فیؼةٍٕی

پػػاییُ ةػػٕدف ةّیػػْ اهحنػػادی ك در ِحیسػػْ لنػػًی ةػػٕدف 

 گؼدقگؼی

 جوٕیث ةّیْ اهحنادی ك لؿايیث کكاكرزی ٍّعوْ

 الؽایف ةازرگاِی دركف ٍؼزی لؽایف ٓؽیّْ ی زِغگی ؿاکّاف ٍّعوْا

 ةٔتٕد اؿحمادق از زٍیُ زاةسایی اقحقاؿ در الؼاد ةٍٕی
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یکػی از جٕاَِّػغی ٓػای  (.114:1368داِیْ ؾؼض قَايی ٍػی ةاقػغ.فزؿمؼی، 30ك  53درزْ ك 36داِیْ ظٕؿ قؼهی ك 15

گؼدقگؼی ٍی جٕاِغ ةاقػغ ةػْ قػؼظی  ؼکَُ ةْ ؾّٕاف یف قٔؼ ؿاصًی،در کّار لؿايیث ٓای قیالجی ك ةّغری،قٔؼ ةّغرج

کْ از دادق ٓا ك ٍٕٓتث ٓای ظغادادی آف از زًَْ ؿٕاصى ظٕالِی دریای ظؽر ك ظًیر گؼگاف ك قتْ زؽیػؼق ٍیاِکايػْ کػْ 

در ایُ مٕرت ٍی جٕاِػغ ةػْ ؾّػٕاف یکػی از ٍّػاظن  د.اؿحمادق ٍعًٕ  ك ةٔیّْ مٕرت گیؼ در راس آف آقٕرادق هؼار دارد،

ٍـحؿغ در ظنٕص زػ  گؼدقگؼ در اؿحاف ك قَاؿ ایؼاف ٍضـٕ  گؼدد.از ٌٍٔ جؼیُ ٍّاظن ك زاذةػْ ٓػای گؼدقػگؼی 

دیٕار جاریعی هؽؿ آالف،ِػٕاصی ؿػاصًی  ایُ ٍّعوْ ٍی جٕاف ةْ زؽیؼق آقٕرادق در قتْ زؽیؼق ٍیاِکايْ،ٍـاةوات اؿتغكاِی،

 .(133:1387فآِاٍؼادِژاد،ی قٔؼ ك جاال  گَیكاف اقارق َِٕدٍضى قّا،اؿکًْ ك ةازارچْ ؿاصً ٍاِّغ

دیگؼ قٔؼٓای اظؼاؼ قٔؼؿحاف ركِن ةـیار داقحْ اِغ جا ایّکػْ ةػا ةٕزٕدآٍػغف  ،ةّغرگؽ پیف از جاؿیؾ ةّغرجؼکَُ،

دچار الث ركِػن قػغِغ.ةّغرجؼکَُ،پایحعث ةّغرجؼکَُ کْ در اةحغا ةْ ِاـ ةّغرقاق جٕؿط قاق آف زٍاف ِاٍگػاری قغق ةٕد 

 ظاكیار دِیاؿث ك در کّار پّتْ لؼاكاِی کْ در اظؼاؼ آف کكث ٍی قٕد،از ارکاف امًی اهحناد ٍضًی ةْ قَار ٍی ركد.

اٍػؼكزق  اهحناد قٔؼ ةؼپایْ راق آُٓ ك ةّغر ظؼاصی قغق ةػٕد کػْ ةػا ةاالآٍػغف ؾَػن دریػا ك کػآف آةعػٕر کكػحیٔا،

ساری ِغارد ك جّٔا ٍٕاد ؿٕظحّی ك ِمث ظاـ در ٍویاس ةـیار ِاچیؽ ةػْ ٍونػغ ِیؼكگػاق ٓػای ٍّعوػْ ؾَالظامیث ةّغر ج

کكاكرزی ك مػّایؽ دؿػحی ك  میغ ك جٕيیغ ظاكیار، اهحناد قٔؼ در صاؿ صاضؼ ةؼ پایْ جٕيیغ لؼش ك گًیٌ، جعًیْ ٍی گؼدد.

 گؼدقگؼی ركِن دارد.

 یافتِ ّا:. 3

 اقتصادی. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایػُ اٍػؼ ِكػاف ٍػی دٓػغ کػْ زاذةػْ ٓػای  جادیؼپػیؼی را از گؼدقگؼی در ٍّعوْ ِكاف ٍی دٓػغ. ایُ ؾاٍى ةیف جؼیُ

اؿکًْ ك ةازارچْ ؿاصًی ةْ َٓػؼاق زاذةػْ ٓػای لؼّٓگػی  گؼدقگؼی قٔؼ ةّغرجؼکَُ ٍاِّغ قتْ زؽیؼق ٍیاِکايْفآقٕرادق(،

چػؼا کػْ گؼدقػگؼی ك كزػٕد  ؼدد.ٍّعوْ ةا زػ  گؼدقگؼ جٕاِـحْ اؿث جقییؼاجی را در اهحنػاد ٍػؼدـ ٍّعوػْ ؿػتب گػ
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الؽایف لؼمث ٓای ؿػؼٍایْ گػػاری  ركِن صَى ك ِوى، گؼدقگؼؿتب ایساد اقحقاؿ ظغٍاجی،جٕيیغ ك لؼكش مّایؽ دؿحی،

ایُ جقییؼات ٓؼ چّغ ِاچیؽ ةاقغ ةْ جٕاَِّغی گؼدقگؼی ةؼ جادیؼگػاری اهحنادی آف در زِػغگی  ك...در ٍّعوْ گكحْ اؿث.

يث دارد ك ایُ ِکحْ ٌٍٔ را ةؼزـحْ ٍی َِایغ کْ در مػٕرت ٍػغیؼیث ةٔیّػْ ك کارآٍغجؼفٍاِّػغ ؿاکّاف زاٍؿْ ٍیؽةاف دال

جٕاف جادیؼگػاری گؼدقگؼی را در  ٍی ٍغیؼیث ٍاِغگاری گؼدقگؼاف در قٔؼ ك ةٔتٕد اٍکاِات ك جـٔیالت اهاٍحی ك رلآی(

 ایُ زّتْ از زِغگی ؿاکّاف زاٍؿْ ٍیؽةاف جوٕیث َِٕد.

 اسکلِ

زػایی کػْ  دریای ظؽر ك اؿکًْ جٕریـحی ةّغرجؼکَُ در فؼ  قٔؼ كاهؽ قغق، ؼیُ ٍکاف ٓای ةّغرجؼکَُ اؿث.از زػا  ج

ٍی جٕاف ؿٕار هاین ٓای پغايی یا ٍٕجٕری ةكٕیٌ ك از ؿٕاری رك آةٔای آراـ ك در ٍٕاهؿی پؼجالظٌ يػت ةتؼیٌ ك َٓچّػیُ از 

 دارِغ ةازدیغ ك ظؼیغ َِائیٌ. ةازارٓای ؿاصًی ك رِگارِگ مّایؽ دؿحی کْ در اؿکًْ هؼار

 هیذاى اسبذٍاًی

در ةّغرجؼکَُ قػَا ٍػی جٕاِیػغ در  اؿب جؼکَُ در دِیا یکی از زیتاجؼیُ ك گؼاف هیَث جؼیُ اؿب ٓا قّاظحْ قغق اؿث،

لنى ٓای ةؼگؽاری ٍـاةوات اؿب دكاِی ِـى ٓایی از ایُ اؿب ٓػا را از ِؽدیػف ٍكػآغق کّیػغ ك از ٍـػاةوات آف يػػت 

 ةازدیغکّّغگاف زیادی ةؼای جَاقا ٓؼ ةار ةْ ایُ ٍّعوْ ٍی آیّغ کْ ةْ اهحناد قٔؼ ٓؼ چّغ کٌ کَف ٍی کّغ. ةتؼیغ،

 آضَرادُ:تٌْا جشیزُ ایزاًی دریای خشر

یکی از ةٔحؼیُ زاذةْ ٓای گؼدقگؼی ایُ ٍّعوْ ك اؿحاف گًـحاف ك ةؽرگحؼیُ زؽیؼق ایؼاِی دریای ظػؽر، در قػتْ زؽیػؼق 

در گػقحْ آقٕرادق از ؿْ زؽیؼق ةْ ٌٓ پیٕؿحْ جكکیى ٍی قغ کْ دك زؽیػؼق کٕچػف ك اِحٔػایی  اؿث. ٍیاِکايْ كاهؽ قغق

ايتحػْ ةعػاظؼ ظتیؿػث دؿػث  در ظٕؿ هؼف ٓا ةْ زیؼ آ  رلحْ اِغ ك صاال آقٕرادق ِیؽ ةْ َٓاف ديیى ٍحؼكؾ ٍاِػغق اؿػث.

ؼق ك اؿحمادق کؼدف از ٍضیط آراـ آف ك قّا در آ  ِعٕردق ك ةکؼ آف ّٕٓز ٍٕردؾالهْ ٍـالؼیُ اؿث ةؼای ةازدیغ از ایُ زؽی

دهیوػْ از اؿػکًْ ةّػغرجؼکَُ ةػْ زؽیػؼق آقػٕرادق 5ٓای جَیؽ ك قماؼ آف اؿث.ٍـالؼاف ٍی جٕاِّغ ةا هاین ٍٕجٕری ػؼؼ 

زؽیػؼق جػا اكایػى هػؼف صاضػؼ یکػی از امػًی جػؼیُ  ةؼؿّغ ك از زیتایی ٓای ةی ِؼیؼ ك آراٍف ٍذاؿ زدِی آف يػت ةتؼِغ.

 گاق ٓای ةتؼ ٍازِغراف ةْ قَار ٍی رلحْ اؿث.زیـح

 فزٌّگی -اجتواعی.2

ایُ زّتْ ةؿغ از ةعف اهحنادی ةیف جؼیُ جادیؼپػیؼی را داقحْ اؿث ك ِكاف ٍی دٓغ کْ گؼدقػگؼی ك كركد گؼدقػگؼاف 

ِمؾ ك آگآی از ِواط ٍعحًك کكٕر ةاؾخ آقّایی ؿاکّیُ ةا ؿایؼ لؼّٓگ ٓا، ةٔتٕد جؿاٍى ك ركاةط ؾٍَٕی، الؽایف ؾؽت 

 ِـتث ةْ لؼّٓگ ظٕیف ك... گكحْ اؿث.

 آداب ٍ رسَم

 اریةـػ یلؼّٓگػ یاؿث، دارا یك ًٍ یاز لؼّٓگ اؿالٍ یركزٍؼق کْ ِاق یجؼکَُ ٓا ةْ يضاظ کذؼت آدا  ك رؿٕـ در زِغگ

 .دارِغ یٍؼاؿٌ ظام یٓؼ ٍّاؿتح یةؼا تاًیجوؼ ،یَیهغ اریةـ یلؼّٓگ ّْیكیاز پ یٓـحّغ. آف ٓا ةا ةؼظٕردار یفّ

 ىآداب ٍ رسَم هاُ هبارک رهضا

ٍػاق از  ُیٍاق را کْ َِٔػ ُیةؼظٕردار اؿث. ا ژقیك یگآیاز زا ؼافیا ؽیك ِ ایٍـًَاِاف ؿؼاؿؼ دِ افیٍتارؾ رٍضاف در ٍ ٍاق

ك « ( ؾػؼكج » اصحَػاال  ایػ« ف اكركج » ، جؼؾ ٓػا «قٔؼ ايؼٍضاف »  ای«  اـیقٔؼ اين» اؿث. ؾؼ  ٓا  یهَؼ یٓسؼ ٌیجوٕ
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جػؼکَُ ٓػا  افیػٍاق در ٍ ُیِاٍّغ. ا یٍ« رٍضاف »  ایاؿث ؟( ك « ركزق » کًَْ  الحْی ؼییاصحَاالً جق« ف اكرازا » ؼکَُ ٓا ج

 قٕد. یٓؼ لؼد جؼکَُ ٍ یآف ةاؾخ ظٕقضاي غفیدارد ك لؼا رؿ ییكاال گاقیزا

 رسَهات اسدٍاج

ةػْ «  یاك»  جؿًػن دارد« اكةػْ » الػؼاد  یْ ةػْ جَػاٍةًکػ ـثیجؼکَُ ٓا ٍؼاؿٌ ازدكاج ٍحؿًن ةْ ظإِادق داٍاد ِ افیدر ٍ

ك  یكاصػغ اهحنػاد ُیك کٕچػف جػؼ ؼِػغیگ یکْ در کّار ٌٓ هػؼار ٍػ«  یاك» گؼدد ك ةْ چّغ  یاظالؽ ٍ یظإِادق جؼکَّ

کارٓػا ك  ْیػقػِٕغ ك کً یٍػ یٍؼاؿٌ ؾؼكؿػ ؽةافیزَؽ ٍ ُی(. ا ّغیگٕ یٍ« اكةْ » دّٓغ  یٍ ىیجؼکَُ را جكک یازحَاؾ

در امػعالح  یِػٕع ٍكػارکث ك َٓکػار ُیػقٕد کْ ةػْ ا یاكةْ ؿؼقکُ ٍ یآاي ُیاز ٍعارج ة یهـَح ؽیٓا ك ِ ثیٍـئٕي

 .( 43 -42، 1382 ،یف زؼزاِاؿث یجؿاكف ك َٓکار یةْ ٍؿّ ُیکْ ا ّغیگٕ یٍٍضًی یاكار 

 یةػا كزػٕد ةؼظػ ؼافیػا ٍّػاظن ؼیاز آف ٓا ةا رؿػٕـ ؿػا یاریدارد کْ ةـ یك رؿٍٕاج ُیجؼکَُ ٓا هٕاِ افیدر ٍ ازدكاج

 .جماكت ٓا، ٍكحؼؾ اؿث

ةؼادراف ك  ،یك ِاجّ یجّ -ةؼادراف ك ظٕآؼاف ُ،یٍـًَاف، ازدكاج ةا ٍضارـ قاٍى كايغ یگؼكق ٓا گؼیجؼکَُ ٓا َٓچٕف د

 .داِّغ یزف پغر ك زف پـؼ را صؼاـ ٍ ،یظٕآؼاف رضاؾ

 .ازدكاج کّغ ؼجؼکَُیزف ف ایٍؼد جؼکَُ ٍساز اؿث ةا دظحؼ 

 کّغ.ازدكاج  ؼجؼکَُیپـؼ ف ایةا ٍؼد  ـثیدظحؼ جؼکَُ ٍساز ِ ایزف 

 غ.ِاٍّ یٍ«  ُیگًِ» ك ؾؼكس را « کٕرؾ / کٕراکُ » جؼکَُ ٓا، داٍاد را 

کػْ  یاؿػت ایػ یاراةْ گػاك فی ایقحؼ  فیؿادق ةٕدق ك ؾؼكس جّٔا ةا  اریجؼکَُ ٓا ةـ افیٍ یزٍاف ؿاةن ٍؼاؿٌ ؾؼكؿ در

ٍسًػى  اریٍؼاؿػٌ ةـػ ُیػرلث. صاؿ آِکْ اٍػؼكزق ا یاز اهٕاـ ةْ ظاِْ قٕٓؼ ٍ یَؼاق ةا جؿغادآف کساكق ةـحْ ةٕدِغ، ٓ یرك

 .( 30 -29، 1382راد،  یقغق اؿث ف اؾؼَ

 آداب غذا خَردى

ك ةؿػغ از فػػا،  فیاؿث. جؼکَُ ٓػا پػ یاؿالٍ یآدا  فػا ظٕردف جؼکَُ ٓا ٍّتؿخ از إٍٓزق ٓا ؼاف،یٍاِّغ اکذؼ ٍّاظن ا

 یکّّغ کْ ةْ آف ؿػاچاؽ گمحػْ ٍػ یپُٔ ٍ یظٕرِغ ك ؿمؼق ا یفػا ٍ ُیزٍ ی. آف ٓا ٍؿَٕالً ركّغیقٕ یدؿث ظٕد را ٍ

(. از ؾػادات  127، 1374 ،یظاِواق ك کَاي یظٕرِغ ف ؾـگؼ یگػارِغ. زِاف ك ٍؼداف زغاگاِْ فػا ٍ یآف ٍ یقٕد ك ِاف جٕ

 ایػك ةؿػغ از ٓػؼ فػػا، ةػؽر   ّػغیگٕ یٍ« ـٌ اهلل ة» اؿث کْ هتى از قؼكع ةْ ظٕردف فػا  ُیارزقَّغ جؼکَُ ٓا ا اریةـ

 یٍ ُیقغق اؿث، آٍ تكافیکْ ِن یِؿَح ُیةْ قکؼاِْ ا ْیکّغ ك ةو یرا جالكت ٍ ٌیاز هؼآف کؼ یاجیلؼد ظإِادق آ ُیؼجؼیپ

زكػُ  ،یٍاِّغ ؿػٕگٕار یکْ ٍؿَٕالً در ٍؼاؿَ -ك اهٕاـ ةاقغ افیاز دكؿحاف ك آقّا یك اگؼ مؼؼ فػا ةا صضٕر زَؿ ّغیگٕ

از هػؼآف  یاجیػدؾػا صحَػاً آ ُیؿمؼق را ةعٕاِغ. ا یکّّغ کْ دؾا یٍضى جواضا ٍ یاز ركصاِ -اؿث ُیچّ یٍػٓت ادیٓا ك اؾ

 .اؿث ٌیکؼ

 اتیةػا ظنٕمػ ؽیػِ یاؿػث ك ةؼظػ یَٓگاِ یاقحقاؿ ك ٍضى ؿکِٕث، ةؼظ ،یجؼکَُ ٓا ةا جٕزْ ةْ ِٕع زِغگ ظٕراؾ

جعٌ  ات،یجؼکَُ ٓا ِاف اؿث. جؼکَُ ٓا يتّ ی(. ظٕراؾ امً 112، 1382 راد، یف اؾؼَظاص ٍؼدـ جؼکَُ اؿث ،یا ژقیك

ٍاِّػغ  یاؿحمادق کػؼدق ك چػا ادیؿتؽ ز یاز چا ژقیك ةْ یکّّغ. جؼکَُ ٓا از چا یٍنؼؼ ٍ ؽیك ةؼِر ِ یٍؼغ، گٕقث، ٍآ

 یکػال ؽافیػةػْ ٍ ؼیك ؿػ یّیزٍ بیؿ از،یپ ،یظٕد، گٕزْ لؼِگ یدارد. جؼکَُ ٓا در آقپؽ یظام ثیآف ٓا آَ یِاف ةؼا
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، 1374 ،یظاِوػاق ك کَػاي یقػٕد ف ؾـػگؼ یٍ ْیجٔ یٍآ ایؾٍَٕاً از گٕقث گٕؿمّغ  یجؼکَّ یکّّغ. فػآا یٍنؼؼ ٍ

125- 127 ). 

فػآا ةا جٕزْ ةْ اٍکاِػات ك ٍوػغكرات آِػاف  ُیقٔؼت ك ٍٔارت دارِغ. ا یظٕقَؽق ٍضً یفػآا ْیجؼکَُ در جٔ زِاف

  پؽِغ، ؾتارجّغ از: ؿٕزٍْ کػْ یآِاف ٍؿَٕؿ ةٕدق ك ّٕٓز ٌٓ ٍ ُیة ٌیکْ از هغ یجؼکَّ یػآاف ُیگؼدد ك ٌٍٔ جؼ یٍ ْیجٔ

از  يػف کػْ هػاجن  ،( 28 :1382 ،یقٕد ف زؼزػاِ یٍنؼؼ ٍ قثاؿث کْ ةا گٕقث ك ظٕر یٍؿَٕي غقیَٓاف پًٕ آ  کك

 .قٕد یةؼِر درؿث ٍ یگٕقث ك ٍوغار کَ

چگغرٍْ ٌٓ ِػٕؾی  ةا گٕقث ك یا ٍآی ٍی پؽِغ ك ةْ آف پالك ٍی گٕیّغ. ةؼِر را آف ٓا َٓچّیُ در جَاـ ٍؼاؿٌ ظٕد،

 ٕقث اؿث کْ ةؼای ٍیَٔاِاف ك ِیؽ در ٍؼاؿٌ ٍی پؽِغ کْ گآی کكَف یا داِْ اِار ةْ  آف اضالْ ٍی کّّغ.پًٕ ةا گ

 (. 127 -125 :1374، ظاِواق ك کَايی، ؾـگؼیف

 آداب تَلذ فزسًذ

 فیػ بیػجؼج ُیالحػغ ك ةػغ یلؼزِغ ظٕد ك ظػإِادق اك ٍػ یٍسؽا ةؼا یظاِْ ا سادیةْ لکؼ ا ةْ دِتاؿ جٕيغ لؼزِغ، پغر ةؽر 

 ىیلاٍ یزِاف ك ةچْ ٓا ،یلؼزِغ ٍحٕيغ قغ، ةا ظتؼ کؼدف هاةًَْ ٍضً ّکْیقٕد. پؾ از ا یك ٍضى اضالْ ٍ یظإِادق ةْ آةاد

 یؼكیػٍكث ةػْ ِ فی غیگٕ یِغ پـؼ ةاقغ هاةًْ ٍ. چّاِچْ لؼزؼِغیگ یٍ یرا آگاق کؼدق ك ٍژدگاِ ىیالؼاد لاٍ ُیجؼ فیِؽد

ٍضػى را دؾػٕت  ی. پؾ از قـحكٕ دادف ِٕزاد ةاللامًْ ركصاِغیدؼكجَّغ قغ غیگٕ یظإِادق اضالْ قغ ك اگؼ دظحؼ ةاقغ ٍ

 فیػغ کّ یقّٕد آركز ٍ یاکتؼ را ٍ ةار کْ ةاِگ اهلل ُیاكي یك ٍؿحوغِغ کْ ِٕزاد ةؼا غیکّّغ جا در گٕش ِٕزاد اذاف ةگٕ یٍ

الزـ از زًَػْ يتػاس،  یایٓػغا ْیػٍعنػٕص ك جٔ یّیؼیةا پعحُ ِاف ك قػ ىیپؾ لاٍ ُیةؼكد. از ا ایاز دِ َافیٍـًَاف ةا ا

 .کّّغ یٍ یَْٓ قاد ث،یؿکْ ك ِوى ةؼ ؿؼ زَؿ عحُیك ةا ر ّغیآ یِؽد ِٕزاد ٍ ؼقیکٕدؾ، پٕؿ ك ف یةاز ىیپارچْ، كؿا

 یهزاسن هتَف

دارد. لاجضػْ کػْ  یادیػز یقػتآث ٓػا یؼاِػیاهػٕاـ ا ؼیدارِغ کْ ةا ٍؼاؿٌ ؿا یؿٌ ظامٍؼدگاف ظٕد ٍؼا یٓا ةؼا جؼکَُ

قػٕد. پػؾ از آف،  یٍؼاؿٌ دلُ در ؿػکٕت، ظٕاِػغق ٍػ الحُی افیپؾ از پا ّغ،یگٕ یٍ« اكکاٍاؽ  اتیآ» جؼکَُ ٓا ةْ آف 

دارد، ةػْ  یاز ٍحػٕل یظًتػ ایػك  یکّغ کْ ٓؼ کؾ ةغٓ ی، اؾالـ ٍیرك ةْ صضار کؼدق ك ةا ذکؼ كم یٍحٕل کافیاز ِؽد یکی

 .غیٍؼازؿْ َِا یكم

از  ،یةًّػغ ك ةػا ذکػؼ ِػاـ ٍحػٕل یَِاز ةا مػغا فیپ ،یك ظاکـپار ثیرؿٌ اؿث کْ پؾ از ظٕاِغف َِاز ٍ ُیَٓچّ

         : ّػغیگٕ یةٕد؟ ( کْ در پاؿط َْٓ صضػار ٍػ یچگِْٕ آدٍ یلالِ یؿّی« ف  ؟یآداـ د یًیِأٓ یلالِ» کّغ:  یصضار ؿؤاؿ ٍ

 .قٕد یك زٕا  ؿْ ةار جکؼار ٍ ؿؿؤا ُیةٕد (. ا یآدـ ظٕة یؿّی« ف  یآداـ د یاكِگات هٕك» 

» دّٓغ کْ ةػْ آف  یٍ یك ِػر ؼِغیگ یرا ٍؼاؿٌ ٍ یجؼکَُ ٓا ؿٕـ، ٓمحٌ، چًٌٔ، مغـ ك ؿاؿ ٍحٕل ُیدر ة ٍؿَٕالً

ِاٍّغ. مػاصب  یٍ«  یًیی» ك «  یٕزی» ، « یؼهیه» ، « یؿ یغی» ، « یاكچ»  بیركزٓا را ةْ جؼج ُیا ّغیگٕ یٍ« مغهْ 

دّٓػغ ك  یرا گػٕش َِػ یآّٓگػ ایػك  یؿاز چیٓ ،یچًٌٔ ٍحٕل ٌصغاهى جا ٍؼاؿ ،یٍحٕل گافیَٓـا یك صح کافیؾؽا ك ِؽد

جؼاقّغ. جػا ؿػٕـ  یَِ ؽیظٕد را ِ ىیك ؿت فیجا ركز چًٌٔ، ر ،یٍحٕل کافیکّّغ. ماصتاف ؾؽا ك ِؽد یةؼپا َِ یزكُ ؾؼكؿ

فػػا  ؽا،ةازٍاِغگاف ك ماصب ؾػ یةؼا یٍحٕل گافیٍغت، َٓـا ُیپعحْ ِكٕد ك درا ییاؿث کْ در آف ظاِْ فػارؿٌ  ،یٍحٕل

 .کّّغ یدرؿث ٍ
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کػْ ؿػٕارق  یّٓگاٍ داِّغ ك یةؽر  ٍ یاٍؼ را گّآ ُیکّّغ ك ا یَِ تثیف یگاق پكث ؿؼ لؼد ٍحٕل چیٓا ٓ جؼکَُ

رؿػٌ ةػْ  ُیػکكّغ. ا یظٕاِغق ك دؿث ةْ مٕرت ظٕد ٍ ی، لاجضْ اکّّغ، در صاؿ گػر یاز کّار هتؼؿحاف ؾتٕر ٍ ادقیپ ای

ةْ ّٓگاـ گػر از هتؼؿحاف، دؿث ةػْ  ،یهًت ثیداِّغ، ةْ ِ یَآف ٓا کْ ظٕاِغف لاجضْ را ِ یاؿث کْ صح غیٍٕرد جأک یهغر

 .کّّغ یإٍات، ظًب رصَث ك آٍؼزش ٍ یکكّغ ك از ظغاكِغ ةؼا یمٕرت ظٕد ٍ

 ی(فیشیکی)هسائل سیست هحیط. 3

لؼّٓگی هؼار گؼلحُ ایُ ؾاٍػى در رجتػْ ؿػٕـ ِكػاف ٍػی دٓػغ کػْ گؼدقػگؼی ك كركد -ةؿغ از اةؿاد اهحنادی ك ازحَاؾی

گؼدقگؼاف ةْ قٔؼ جادیؼ کَحؼی را ةؼ زیتاؿازی، صماػث ك ةٔؼق ةؼداری از زاذةْ ٓای ظتیؿی ٍّعوْ را ةػْ َٓػؼاق داقػحْ 

سؼ ةْ جوٕیث ؾاٍى ٓای دیگػؼ گكػحْ ك ٓػٌ چّػیُ رضػایحَّغی از در صايی کْ جوٕیث ایُ ؾاٍى ظٕد ٍی جٕاِغ ٍّ اؿث.

ٍضیط ؿکِٕث را در ةیُ ؿاکّیُ الؽایف دٓغ.ٌٓ چّیُ ةا جٕزْ ةْ ٍآیث ك ٍضحٕای ٍحقیؼٓای یادقغق،ایُ ؾاٍى را ٍػی 

 جٕاف ٍـائى زیـث ٍضیعی زّتْ لیؽیکی ِاٍگػاری َِٕد.

 فیشیکی)تسْیالت ٍ سیزساخت ّا(. 4

غق ایُ ؾاٍى کَحؼیُ جادیؼپػیؼی را از گؼدقگؼی داقحْ اؿث ك ِكاف ٍی دٓػغ كزػٕد گؼدقػگؼی در در ةیُ ؾٕاٍى یادق

ٍّعوْ ةاؾخ ةٔتٕد جـٔیالت ك زیؼؿاظث ٓای الزٍْ در قٔؼ ةْ گِْٕ ای کػْ ٓػٌ ؿػتب ةٔػؼق ةػؼداری ةٔیّػْ از ٍؽایػای 

ث ایػُ ؾاٍػى آَیػث قػایاِی را در جوٕیػ گؼدقگؼی ك ٌٓ ٍّحمؽ قغف ؿاکّیُ ك زاٍؿْ ٍیؽةاف از آف گؼدد ِگكحْ اؿث.

ٍغیؼیث پایغار گؼدقگؼی در ٍّعوْ ٍی جٕاِغ داقحْ ةاقغ زیؼا جوٕیػث آف ؿػتب جوٕیػث ؾاٍػى ٓػای دیکػؼ ِؼیػؼ ؾاٍػى 

اهحنادی ك زیـث ٍضیعی ِیؽ ٍی گؼدد ك ٌٓ چّیُ ؿتب ٍّحمؽ قغف ك اؿحمادق ظٕد زاٍؿْ ٍیؽةاف ِیػؽ ظٕآػغ گكػث 

 ّعوْ ك ةٔتٕد کیمیث زِغگی زاٍؿْ ٍیؽةاف را ةْ َٓؼاق ظٕآغ داقث.کْ در ِٔایث ركِن گؼدقگؼی در ٍ

 

 اقتصادی

 هثبت هٌفی پیطٌْاد جْت رفع هَارد هٌفی

 ارائْ جعمیمات ك جـٔیالت كیژق

 

الػػؽایف قػػاظل هیَػػث کاالٓػػا ك 

 ظغٍات در ٍوامغ گؼدقگؼی

 ٍحّٕع ؿازی اهحناد ٍضًی

زػ  جؿغاد زیادی ِیؼكی کار ةػْ ديیػى  الؽایف هیَث اٍالؾ ٍضًی ییُارائْ  ٍکاف ٓایی ةا هیَث ٓای پا

 کارگؼ ةٕدف مّؿث

گػاقحُ قؼایط كیژق ك ٍعحًػك ةػؼای دك 

 هكؼ ةٍٕی ك فیؼةٍٕی

جقییػػؼ ٍايکػػاف زٍػػیُ از ةػػٍٕی ةػػْ 

 فیؼةٍٕی

ةٔتٕد صَى ك ِوى ٍضًی ك دؿحؼؿی ةػْ 

 ةازار ٍضًی

ایسػػاد اٍػػاکُ ارائػػْ رآکػػار ةػػؼای زػػػ  

 دقگؼی در جَاـ ظٕؿ ؿاؿگؼ

پػػاییُ ةػػٕدف ةّیػػْ اهحنػػادی ك در 

 ِحیسْ لنًی ةٕدف گؼدقگؼی

جوٕیث ةّیْ اهحنادی ك لؿايیث کكاكرزی 

 ٍّعوْ

 کآف ٍايیات-کّحؼؿ ٓؽیّْ ٓا

 

الػؽایف ٓؽیّػْ ی زِػغگی ؿػاکّاف 

 ٍّعوْ

 الؽایف ةازرگاِی دركف ٍؼزی

ارائػػْ -اكيٕیػػث هػػؼاردادف الػػؼاد ةػػٍٕی

 ای ةٍٕیافجـٔیالت ةؼ

 ةٔتٕد اؿحمادق از زٍیُ زاةسایی اقحقاؿ در الؼاد ةٍٕی
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 هحیطی

جْتت رفتع هتَارد     طٌْادیپ

 یهٌف

 هثبت هٌفی

ؿػػازٍاف دٓػػی ظػػغٍات ك ٍؼاکػػؽ 

 رلآی

 ةٔـازی ٍضیط  جَؼکؽ ِاکارآٍغ ظغٍات رلآی 

اجعػػاذ جػػغاةیؼ ةػػؼای زًػػٕگیؼی از 

آيٕدگی ٍذى زَػؽ آكری ؿػؼیؿحؼ 

 ث ةْ هتىزةايْ ِـت

جٕيیغ زةايػْ،آيٕدگی آ  ٓػا از لاضػال   

 جنمیْ ِكغق ك...

ِٕؿػػازی ؿػػاظحَأِا ك آدػػار ك ؿػػایحٔای  

 جاریعی ٍٕزٕد

جكػٕین ةػْ ؾػغـ -لؼّٓگ ؿػازی

 آيٕدگی

ایساد اِگیؽق ك اهغاـ ةػؼای ةؼِاٍػْ ریػؽی ك    آيٕدگی آ  ك ٕٓا ك مٕجی ك ٍّؼؼق 

 ٍغیؼیث ٍضیعی

ؿػازٍاف ٍؼاهتث ك ِؼارت جٕؿػط 

 ٍؼةٕظْ

 صماػث دائٌ ك ٍـحَؼ ٍضیط  از ٌٓ گـیعحگی اکٕيٕژیکی 

ٍكػػػعل کػػػؼدف زٍػػػیُ ٓػػػای 

 ٍكعل ةؼای ایساد ةازارچْ ٓا

ایسػػاد جاؿیـػػات لیؽیکػػی ك ةػػْ زیػػؼ  

 ؿاظث ك ؿاز رلحُ اراضی کكاكرزی

 ٓا ثجٕؿؿْ زیؼؿاظ 

ك آيػػٕدگی ك قػػًٕفی جؼالیػػف ؿػػٕارق   کَؼةّغی ٓا ك...-اصغاث راق ٓا

 پیادق

 کَف ةْ صمغ ٍّاةؽ ظتیؿی  

 

 فزٌّگی -اجتواعی 

 هثبت هٌفی یجْت رفع هَارد هٌف طٌْادیپ

ؾغـ اِؿکاس ٍّاؿب لؼّٓػگ ك آدا  ك  ایساد فؼلْ ٓا ك جتًیـ لؼّٓگ ٍّعوْ

 رؿٕـ ٍّعوْ ةازدیغ قغق

گـحؼش جتادالت لؼّٓگی ةیُ گؼدقگؼاف ك 

 الؼاد ةٍٕی

اذ جنػػَیٌ لؼّٓػػگ ؿػػازی ك اجعػػ

ٍّاؿب ٍذى جػکؼ ةػؼای ةػی صسػاةی 

یػػا ةػػغصساةی ةػػْ ظػػٕری کػػْ ٍقػػایؼ 

 قئِٕات اؿالٍی ةاقغ

پٕقف ِاٍّاؿب گؼدقگؼاف در ٍٕاردی 

 ك ادؼات ٍّمی ةؼ ةٍٕیاف

 

رقػػغ قعنػػیث ك قػػکٕلائی اؿػػحؿغادٓا ك 

 ارجواء ؿعش داِف ك آگآی ؿاکّیُ

لؼّٓگ ؿازی ك ایُ کْ ةْ ظػٕد لػؼد 

كاکػّف ِكػاف  ةؼٍیگؼدد کْ چگِٕػْ

 دٓغ

ٍحادؼ ؿاظحُ زاٍؿْ ٍیؽةاف از لؼّٓػگ 

 ك آدا  ك رؿٕـ گؼدقگؼاف

ةٔتٕد ؾغايث ةػیُ ٍػؼداف ك زِػاف از زٔػث 

 دؿحیاةی ةْ لؼمث ٓای ققًی
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ایساد ؾغايث ك جٕازف در زاٍؿػْ ةػیُ 

اهكار ٍعحًك ٍؼدـ ك کَف ةػْ ؿػایؼ 

 ظتوات

جكػػغیغ جضػػاد ازحَػػاؾی ةػػیُ ظتوػػات 

 ٍعحًك ٍؼدـ

لکؼی،لؼّٓگی،ازحَػػػاؾی  ْ ركاةػػػطجٕؿػػػؿ

 زاٍؿْ ٍیؽةاف ك ٍَٔاف

جتًیـ ك إٍٓزش ٍؼدـ ةؼای زًٕگیؼی 

 از اؿؼاؼ

اٍکػػاف رایػػر قػػغف کاالٓػػای يػػٕکؾ ك 

 گـحؼش ٍنؼؼ گؼایی

قّاظث ٍؼدـ از لؼّٓگ ك جَغف کكػٕرٓای 

 دیگؼ

لؼّٓگ ؿازی ك ارائػْ آٍػٕزش ٓػای 

 الزـ

جقییؼ ِضٕق ی زِغگی الؼاد ةٍٕی ٍّعوْ 

 ؽةافٍی

 ایساد جضٕؿ،ِٕؿازی ك ٍؿؼلی لؼّٓگ ٍضًی

 

 ًتیجِ گیزی:

گؼدقگؼی اٍؼكزق ةْ ؾّٕاف پغیغق ای اؿث کْ ؿتب رلؽ کؼدف ِیازٓای گػراف اكهات لؼافث ةكؼ در ٍکاف ٓای ٍونػغش 

قغ كيػی اؿث ك كركد ایُ گؼدقگؼاف ؿتب جقییؼاجی در زِغگی اِـاف ٍی قٕد ك ایُ ادؼات ٍَکُ اؿث ٍذتث ك یا ٍّمی ةا

اٍؼكزق ةؼای ؿاظحُ قٔؼی گؼدقػگؼپػیؼ ك از ٓػؼ ِؼػؼ  ةا ٍغیؼیث درؿث ٍیحٕاف ةٔؼق ةؼداری قایـحْ از ایُ لؼمث کؼد.

ظٕ  ةایغ ةْ ةؼِاٍْ ریؽی در اةؿاد ٍعحًك قٔؼی دهث ةـیاری کؼد جا ةحٕاف ِحایر ٍعًٕةی ةْ دؿث آكرد ك ةایغ ةْ ؿاظحار 

 قٔؼ ؾالكق ةؼ ػآؼ زػا  اٍکاِات ٍّاؿب را ِیؽ دارا ةاقغ.... جٕزْ کؼد جا ك  ،زیؼؿاظث ٓالضایی

ِٕقحْ ِیؽ ةْ ةضخ گؼدقگؼ،گؼدقگؼی ك جادیؼات آف ٓا ةػؼ کیمیػث ٍػؼدـ قػٔؼ ةّػغرجؼکَُ ةػْ ؾّػٕاف یػف قػٔؼ  

جٕریـحی پؼداظحْ اؿث ك پؾ از ةؼرؿی ٓا ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغیٌ کْ ؾاٍى اهحنادی جادیؼپػیؼی ةیكحؼی ِـتث ةػْ ؿػایؼ 

ةػا  زیؼؿاظث ٓا هؼار دارِغ. -زیـث ٍضیعی ك لیؽیکی -لؼّٓگی ك لیؽیکی -ى دارد ك در درزات ةؿغ ؾٕاٍى ازحَاؾیؾٕاٍ

در ةّغرجؼکَُ ٍی جٕاِػغ ةاؾػخ ةٔتػٕد ك ارجوػاء كضػؿیث اهحنػادی ك ایُ ةؼرؿی ٓا ٍی جٕاف ِحیسْ گؼلث کْ گؼدقگؼی 

زیـػث  ؾٕاٍػى گؼدد اٍا از آف زػا کػْ زیؼؿػاظث ٓػا ككضؿیث لؼّٓگی ك ازحَاؾی  ارجوای َٓچّیُ ةاؾخ ایساد ققى ك

ةػا  کػٍْضیعی کَحؼ ٍٕرد جٕزْ ةٕدق اؿث اهغاٍات ٍّاؿتی در ایُ زٍیّْ در ؿػعش قػٔؼ مػٕرت ِگؼلحػْ اؿػث در صايی

لؼّٓگػی ك -جوٕیث ایُ گؽیّْ ٓا ٍی جٕاف ؿتب ارجواء ةیكحؼ زّتْ ٓای دیگؼ زِغگی ؿاکّیُ ٍذى زّتػْ ٓػای ازحَػاؾی

 ةؼای ٍذاؿ ٍیحٕاف ةْ چّغ َِِْٕ اقارق کؼد: اهحنادی گؼدد

جوٕیث ةؿغ گؼدقگؼی زؽیؼق آقٕرادق ك رؿیغگی ةیكحؼ ةؼای زیتاؿازی اؿکًْ ةّغرجؼکَُ ةا كزٕد ظكکی ظًیر گؼگاف  -

 کْ ِیازٍّغ َٓث ٍـئٕيیُ اؿث.کْ ٍٕزب الؽایف چّغ ةؼاةؼی گؼدقگؼاف ٍی قٕد 

ی راق ٓای ارجتاظی قآغ ِٕاهنی ٓـحیٌ ك از ایُ رك ٍـالؼاف کػْ َٓػٕارق ةٔتٕد راق ٓای ارجتاظی قٔؼؿحاف کْ در ةؼظ -

 در زادق ٓـحّغ ةؼایكاف زادق ظیًی ٌٍٔ اؿث.

 جوٕیث لضآای ؿتؽ،پارؾ ٓا ك اٍاکُ جمؼیضی داظى قٔؼ -

 ایساد ٓحى،ٍـالؼظاِْ ةا كزٕد ةٕدف ؿٕئیث ٓا -

 لؿايیحی ةؼای ارائْ ظغٍات گؼدقگؼی یا...ارائْ جـٔیالت ةْ ٍؼدـ ؿاکُ قٔؼؿحاف زٔث ایساد کار یا  -

 زیتاؿازی كركدی ٓای قٔؼ -
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 هٌابع

 ؾػاًٍی جضًیػى ،کارةؼدزقؼالیا ك جٕؿؿْ. »(1389،ف یِژاد، ٍؼجض ىیٍضَغ؛ اؿَؿ ،یداِ یاؿکّغر ؛یـیزادق، ؾ ٌیاةؼآ

 17قَارق ،«ؼافیدر ا یا ٍّعوْ یقٔؼ یالحگیجٕؿؿْ ك جٕؿؿْ ِ ییلضاايگٕی  جتییُ در

 لؼافی ٍعحٍٕوًی اِحكارات: گًـحاف ِكؼ،ؼقی زقؼالیایی ةْ ةّغرجؼکَُِگ. (1387 ف ،ٌیرص ،یاد،آِا، ةؼدٍؼادِژ

ركؿػحآای  در زِػغگی کیمیػث ارزیاةی.» (1391ف یُ،اٍ ْ،یاؿحاد کال یٍضَغرضا؛ ٍضَغ ،یرضٕاِ غق؛یپًٕٔاِؽادق، صَ

 137قَارق ،ٍـکُ ك ٍضیط ركؿحا،« گًـحاف اؿحاف کَؼ پیف ادفاٍی ٍسَٕؾْ ٍٕرد ظتیؿی ؿٕاِش از پؾ قغق ادفاـ

پژكٓكػّاٍْ اهحنادی،ؿػاؿ  ایؼاف، گؼدقگؼی مّؿث رقغ ةؼ ٍٕدؼ ؾٕاٍى .(1388ف یؾً ،یَاِیؿً پٕریهً ؛یٍٔغ ،یجوٕ

 قَارق ؿٕـ ٌِٔ،

 
 

 


