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 هَلفبى پيشگفتبس
اثسأ  أ٦ٷس. ٲٷك ٲب ضا تحطي٥ ٲي ٻ٪يطي ٧ٞط اؾ . ز٢  ٶٓط ٸ حبٞٓ تٗبضو، ذطزٺ

زاضز ... تٗذبضو قذطٌ    اٶسيكي ٸاٲذي  ٦ٷس ٸ ثٻ هبضٺ تحط٦ي زٸض ٲي اؾ . ٲب ضا اظ ثي
 الظٰ تبٲ٭ ٸ ذال٢ي  اؾ .

John Dewey (1922; quoted in NOSR, 2007) 

٦ٷذس ٲذطزٰ تٗذبضو ضا ٲذسيطي       ٞطا٪يط ثٹزٴ آٴ ايزبة ٲذي   تٗبضو، أنطٜ ٶٓط اظ ٲٷك
١ ثطؾٷس. حتي ٲي تذط ٶٽبزټذب، ا٪ذط ٶ٫ذٹييٱ      تٹاٴ اؾتسال٬ ٦طز ٦ذٻ ثذيف   ٦ٷٷس ٸ ثٻ تٹٞا

ټبيي ثطاي ٲسيطي  ٲربٮٟذ  ٸ تًذبز ؾيبؾذي، زٸٮتذي يذب       ي ٶٽبزټب، ثٻ ٶٹٖي ٶٓبٰ ټٳٻ
 آيٷس. اي ٲسيطي  ثٻ قٳبض ٲيټبيي ثط ٢ًبيي ټؿتٷس، يٗٷي ٶٓبٰ

Netherlands Organisation for Social Research (NOSR, 2007) 

٪ٹٶٻ ٦ذٻ رذبٴ    ټبي ارتٳبٖي اٶؿبٶي اؾ . زض ٸا٢ٕ ٸ ټٳبٴ ٶبپصيط ٶٓبٰ ي ارتٷبة تٗبضو رٷجٻ
ي ثبال تٹنيٝ ٦طزٺ، ثطذي ٲٗت٣سٶس ٦ذٻ تٗذبضو ٸا٢ٗيذ  يذطٸضي      زيٹيي زض ٪ٟتبض َٷع٪ٹٶٻ

 آيس. ظيطا ٣ٍٞ اظ َطي١ تالـ اؾ  ٦ٻ تٛييط ٲبٶس٪بض ٸ ٲٗٷبزاض ثٻ ٸرٹز ٲيظٶس٪ي اؾ ، 
 ٦ٷس: ٪ٹٶٻ تٗطيٝ ٲي ٶٹؾط تٗبضو ضا ايٵ 

ټذب، ٲٷذبٕٞ ٸ ٲٷذبثٕ،     قٹز ٦ٻ اٞطاز يب ٪ذطٸٺ  تٗبضو ٞطايٷسي اؾ  ٦ٻ ظٲبٶي آٚبظ ٲي
طاٴ ٲٽٱ اؾ ، زض تًبز يب ٲتٟبٸت ثب زي٫ يكبٴضا ٦ٻ ثطاتي ټب يب ضؾٹٲب ثبٸضټب، اضظـ

ټذب،   ټذب، ؾذبظٲبٴ   ٲٯذ   - ي ٪ٹٶب٪ٹٴټب َطٜ زضتٹاٴ  ضا ٲي تٗبضو ثيٷٷس. ٞطايٷس ٲي
 ټبي پٷٽبٴ تذب ذكذٹٶ  آقذ٧بض    اظ تٷف -ٸ زض تٳبٲي اٶٹأ تٗبضو -ټب يب اٞطاز ٪طٸٺ

 .ٲكبټسٺ ٦طز



  ة 

 ثب تٹرٻ ثٻ اټٳي  ٲحٹضي ٲٷبثٕ آة زض تٳبٲي رٹاٲٕ اٶؿذبٶي، َجيٗذي اؾذ  ٦ذٻ تٗبضيذبت     
آيس. ثب ايٵ حب٬ ثٻ ټٳذيٵ   رهيم، تٹؾٗٻ ٸ ٲسيطي  ايٵ ٲٷجٕ ثٻ ٸرٹز ٲيزؾتطؾي، ت زضثبضٺ

ټبي ٪ؿتطزٺ  ي ټٳ٧بضي اٶساظٺ ٶيع ضٸقٵ اؾ  ٦ٻ احتيبد ٶٻ ٣ٍٞ ٲبزض اذتطأ اؾ ، ثٯ٧ٻ پبيٻ
زض ظٲذبٴ ٸ ٲ٧ذبٴ ٸ    -آٲيع ٸ ټٱ ټٳ٧بضي زض ٢ٯٳطٸ ٲٷبثٕ آة اؾ . ثٷبثطايٵ، ټٱ ضٞتبض تٗبضو

ٲٷبثٕ آة ٲؿبئ٭ آٸضٶس ٦ٻ  ټٷزبضي ضا ثٻ ٸرٹز ٲي -ٳبٖي اٶؿبٶيزض تٳبٲي ؾُٹح ؾبظٲبٴ ارت
 .قٹز ح٭ ٸ ٞه٭ ٲي

قٳبضي اظ ٦ٷكذ٫طاٴ، ٶيطٸټذب ٸ    ي ٺٲٷبثٕ آة تح  ٞكبضټبي ٞعايٷس ثٻ َٹض ٦ٯي تٳبٲي اٶٹأ
(. آٶچٻ ٲح٭ ٶ٫طاٶي اؾ ، ضاټي اؾ  ٦ٻ ٦كٹضټبي ٲؿت٣٭ ثذطاي ضٞذٕ   2ٖٹاٲ٭ ٢طاض زاضٶس )

ټبي آثطيع ٲكتط٤ زض پذيف   ؾبظ( زض حٹيٻ ٯي، ٲُٯ١، َجيٗي، اٶؿبٴټبي ٞعايٷسٺ )ٞه ٦ٳيبثي
 ذٹاټٷس ٪طٞ .

 زؾذ ( ٸ زض  پبييٵ٦ٷس. ٲٹ٢ٗي  زض حٹيٻ )ثبالزؾ /  اي ايٟب ٲي ٲٹ٢ٗي  رٛطاٞيبيي ٶ٣ف ٸيػٺ
ذك٥( ٖٹاٲذ٭ ٦ٯيذسي زض تٗبضيذبت آثذي آيٷذسٺ       ټبي ذك٥/ ٶيٳٻ ظيؿ  )ا٦ٹؾيؿتٱ ٲحيٍ
ټذبي ذبنذي ضٸثذطٸ     ٶيع رٹاٲٕ تح  تٷف آثي ضا ثب هذبٮف قسٴ ظٲيٵ  قٹٶس. ٪طٰ ٲي قٷبذتٻ
ي ث٣ب ثبيؿتي ؾبظ ٸ ٦بضټبي ترٟيٝ ٸ ؾبظ٪بضي ضا پيبزٺ  ثطاي ازاٲٻ ٦ٷس. ايٵ ٢جي٭ ٦كٹضټب ٲي

ي ثٽيٷٻ اظ ٲٷذبثٕ ٲحذسٸز ثذٻ ٸرذٹز      ي اؾتٟبزٺ ټبي ٲٽٳي زضثبضٺ ٦ٷٷس. زض ؾُح ٲٯي، ٶ٫طاٶي
٦ٷٷس٪بٴ )قذٽطي/   زاذ٭ تٷٹٔ ٸؾيٗي اظ ٲهطٜ ټب ٸ اذتالٞبت ا٦ٷٹٴ ٲيبٴ ٸ آٲسٺ اؾ . ثحج

ټب،  ټب، ا٦ٹؾيؿتٱ ظيؿ ؛ ٣ٞيط/ ٚٷي(، زضٸٴ حٹيٻ ضٸؾتبيي؛ نٷٗ / ٦كبٸضظي؛ اٶؿبٴ/ ٲحيٍ
 قٹز قبٴ اٞعٸزٺ ٲي ټبي ؾيبؾي ٸ قٽطټبيي ٦ٻ ضٸظ ثٻ ضٸظ ثٻ رٳٗي  ټبي آثطيع، حٹظٺ حٹيٻ

 . زض حب٬ ْٽٹض اؾ 
، ثطٸظ اذتالٞذبت ٸ تٗبضيذبت   قٹز اظ آٴ حبن٭ ٲيي ٦ٻ ٸ ٲٷبٞٗ آثي يثب تٹرٻ ثٻ تٷٹٔ ٶيبظټب

ي  ثط ؾط ايٵ ٲٷجٕ، ٖبزي اؾ . ثٻ ٖجبضتي ثبيؿتي آٶٽب ضا اٶتٓبض زاقذ . ثذب ايذٵ حذب٬، ټٳذٻ     
 ثطذذي قذٹٶس.   ثٻ ذكٹٶ  تجسي٭ ٶٳيٶيع ي تٗبضيبت  ؛ ٸ ټٳٻاٶزبٲٷس ٶٳياذتالٞبت ثٻ تٗبضو 

يي ټذب  ؾتطؾي ٲحسٸز ثٻ آة قطة زض ثرفثٻ ٲبٶٷس ٖٟٹٶ  زايٳي ٸرٹز زاضٶس. ثطاي ٲخب٬، ز
ٶٹاحي قٽطي، ثركي اظ ضٸاثٍ ارتٳبٖي ټٳيكذ٫ي ټؿذتٷس. ثذب ايذٵ حذب٬، تٛييذط زض ايذٵ         اظ

تٹاٶذس   ٲذي  -ٲٷتٓذطٺ يذب تٛييذط زض ؾيبؾذ  زٸٮذ       ٲخذ٭ ذك٧ؿذبٮي يذب ؾذي٭ ٚيذط      -ٲحيٍ
 ټبي پٷٽبٴ ضا ٶٳبيبٴ ؾبظز. ٶبضيبيتي

ز؟ آيب ٶجبيؿتي آٲذبزٺ ثذٹز؟ ټذسٜ ايذٵ ضاټٷٳذب      ضٸيسازټب ٸ پيكبٲسټب هٻ ثبيس ٦ط زض ايٵ ٢جي٭
 شيٷٟٗذبٴ اي ٦بضثطپؿٷس اؾ  تب  آٸضزٴ اَالٖبت ٖٳٹٲي الظٰ ٸ اثعاضټبي ذبل ثٻ قيٹٺ ٞطاټٱ
اٮُطٞيٵ ح٭ ٸ ٞه٭ ٦ٷٷس. زض  اي ٲطيي اٮٹ٢ٹٔ ضا ثٻ ٪ٹٶٻ س اذتالٞبت ٲٹرٹز يب ٢طيتٷآة ثتٹاٶ



  ت 

ضٸي٧ذطزي   -قذٹز  تأ٦يس ٲيانٹٮي  ي ٺ٦طٸيػٺ ٲصا ټبي ح٭ اذتالٜ، ثٻ ايٵ ضاټٷٳب ضٸي ٪عيٷٻ
ثٯٷسٲست، پبيساض، ٖبزالٶٻ  ٦ٻ ثٻ زٶجب٬ تخجي  ٶتبيذ ٸ ٞطايٷسټبيي اؾ  ٦ٻ ثٻ ٶيبظټبي ارتٳبٖي

 ٸ ٦بضآٲس ٦ٳ٥ ذٹاټس ٦طز.
ي ٲٷذبثٕ آة ٲذس ٶٓذط ٢ذطاض      تط ٲذسيطي  ي٧ابضهذٻ   ثعض٨ ثيټبي ح٭ اذتالٜ زض هبضهٹ ٪عيٷٻ
ي  ثذطاي ٲذسيطي  ٸ اؾذتٟبزٺ    ضاټ٫كب يٲٷبثٕ آة هبضهٹثي  ٪يطز. اٲطٸظٺ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ٲي

 قٹز.  ٲي قٷبذتٻپبيساض 
زض ٦ٷذبض زي٫ذط ٶٽبزټذب،     1ي ٲٷذبثٕ آة  ؾبظي زض ٲسيطي  ي٧ابضهذٻ  اٮٳٯٯي ْطٞي  ي ثيٵ قج٧ٻ
ټذبي   ثيٷي زض٪يذطي  ټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲصا٦طٺ ضا ثب پيف ټب، قٳبضي اظ ٦بض٪بٺ ټب ٸ قج٧ٻ ٪طٸٺ
٦ٷٷس٪بٴ  آة ثط٪عاض ٦طزٺ اؾ . تٽيٻ كسيس ثط ؾط ايٵ ٲٷجٕ ثطاي ٲسيطاٴاٮٹ٢ٹٔ يب ضٸ ثٻ ت ٢طيت

ضيذعي ٸ   زض ثطٶبٲذٻ  -تذط  رسا٪بٶٻ، ثب ټٱ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ثركذي اظ يذ٥ تذيٱ ثذعض٨     -ايٵ ٶٹقتبض
ي  ي تٹؾذٗٻ  اي )ربٲٗٻ ؾبظي هٷسيٵ ٦بض٪بٺ اظ ايٵ زؾ  زض ؾُٹح ٲٯي )اتيٹپي(، ٲٷ٣ُٻ پيبزٺ

ي ايذٵ ضاټٷٳذبي    ي تٽيذٻ  ٲبيٻ زؾ  ٶٹيؿٷس٪بٴاٶس. تزبضة  رٷٹة اٞطي٣ب ٸ ٶي٭( قط٦  زاقتٻ
زض حذ٭ تٗذبضو ٸ    ضاټٷٳذب ٖٷٹاٴ  آٲٹظقي ٢طاض ٪طٞتٻ اؾ . اٲيس اؾ  ٦ٻ ايٵ ٶٹقتبض ثتٹاٶس ثٻ

 ي ٲٷبثٕ آة ثٻ ٦بض آيس. ٲصا٦طٺ زض ٲسيطي  ي٧ابضهٻ

                                                                 
1- International Network for Capacity Building in Integrated Water Resources Management 

(Cap-Net)  
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 شاى رْبًي آةثح -1

ثذطزاضي ٲٷذبثٕ آة    ي اٶؿبٶي زاضز. تٹاٶبيي اٶؿبٴ زض ٲٽبض ٸ ثٽطٺ اټٳيتي اؾبؾي زض تٹؾٗٻ آة
اؾ . زض ؾُح رٽبٴ، ضا ثٻ ْٽٹض ضؾبٶسٺ اي  ټبي پيچيسٺ ٲيٵ ٶيبظټبي ذٹز، تٳسٴتأثٻ ٲٷٓٹض 

ي اٶؿذبٶي   ٲزٳٹٔ ٲهطٜ آة زض ٦كٹضټب ٲؿت٣يٳب ثب زضآٲس ٶبذبٮم ٲٯذي ٸ قذبذم تٹؾذٗٻ   
زض ٲ٧بٴ ٸ  ٮعٸٲب ؾ . ثٻ ٸٞٹض ٸرٹز زاضز ٸٮي ٶٻ ا ٦ٷس. آة، ٦باليي ٖٳٹٲي ٸ ٪طاٶجٽب ٛييط ٲيت

ايٱ. زض ثرف  ٶ٧طزٺ ٦ٳ٧يټب ثٻ آٴ ٶيبظٲٷسٶس. اٮجتٻ ٲب تب٦ٷٹٴ ثٻ ح٭ ٲٹيٹٔ  ظٲبٶي ٦ٻ اٶؿبٴ
ثب ايذٵ حذب٬ ثذب     اؾ .  آٖٱ تبضيد ثكطي، اٶؿبٴ تأحيط ٲحسٸزي ثط ٲٷبثٕ پيطاٲٹٴ ذٹز زاقتٻ

ٲحيُذذي ٶبقذذي اظ  ؾذذب٬ اذيذذط، آحذذبض ظيؿذذ  500تٛييذذط ؾذذطيٕ ت٧ٷٹٮذذٹغي٧ي ٸ ارتٳذذبٖي زض 
تطيٵ هذبٮف پذيف ضٸي تٳذسٴ     اي ضؾيسٺ اؾ  ٦ٻ اٲطٸظ ثب ثعض٨ ټبي اٶؿبٴ ثٻ ٶ٣ُٻ ٞٗبٮي 

قٹز، ثط ايٵ ٲٽٱ  ضٸثطٸ ټؿتيٱ. ټط رب ثحج ٲٷبثٕ آة ٲُطح ٲي قسٴ ظٲيٵ اٶؿبٶي، يٗٷي ٪طٰ
ثؿيبضي اظ ٲٷب١َ رٽبٴ، آحبض ٲهبضٜ آة، اظ ؾُح ٲحٯي ٖجٹض ٦طزٺ قٹز ٦ٻ زض  ٶيع تأ٦يس ٲي
ٶٳبيذبٴ قذسٺ اؾذ . ا٦ٷذٹٴ ٸيذٗي  ٲٷذبثٕ آة زض ثطذذي         اي حٹيذٻ ٸ ٲٷ٣ُذٻ  ٸ زض ؾُح 

يب ت٣طيجب ٦بٲ٭ ثطاي ٲهبضٜ ٲرتٯٝ )زض ٲح٭ ٸ  ٲ٭اي اؾ  ٦ٻ ٦ب ټبي رٽبٴ ثٻ ٪ٹٶٻ حٹيٻ
ټبي ٸاثؿذتٻ ثذٻ    ٻ اؾ ؛ ا٦ٹؾيؿتٱذبضد اظ ٲح٭( ترهيم يبٞتٻ اؾ ؛ ٦يٟي  آة تٷع٬ يبٞت

 (.5اٶزبٲس ) ٲي ٪بٺ ثٻ ٶعأاٶس ٸ اٞعايف ت٣بيب ثٻ ض٢بث  قسيس ٸ  ضٸزذبٶٻ تٽسيس قسٺ
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 ثحشاى آة ّبي ٍالعيت -1-1وبدس 
  ٍ٣ٞ4/0 ټب ٢طاض زاضز. آة رٽبٴ زض زؾتطؼ اٶؿبٴ زضنس اظ ٦٭ 

  ضٸثطٸ ټؿتٷسجٹز آة ٦ٳ ثب٦كٹض رٽبٴ  40ٲيٯيبضز اٶؿبٴ زض ثيف اظ  2اٲطٸظٺ ثيف اظ. 
 263 اؾ  ٲكتط٤زٸ يب هٷس ٦كٹض ثيٵ آثطيع،  ي حٹيٻ. 
  قٹز. ټب ترٯيٻ ٲي ٲيٯيٹٴ تٵ ظثبٮٻ زض آثطاټٻ 2ضٸظاٶٻ 

 ايذٵ   .آة ٢طاض زاضٶس ي قسٺ زض ٲٗطو ٲٷبثٕ آٮٹزٺ ،ٶيٳي اظ رٳٗي  ٦كٹضټبي زض حب٬ تٹؾٗٻ
 زټس. قيٹٔ ثيٳبضي ضا اٞعايف ٲي ٸيٗي ، اثتال ٸ

 90 زاقتٻ اؾ ثب آة اضتجبٌ  90 ي زټٻيبي َجيٗي زض زضنس ثال. 
  انٯي ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة زض  ي ثطٶسٺ ٶيطٸي پيفٲيٯيبضز، ثٻ  9ٲيٯيبضز ثٻ  6اٞعايف رٳٗي  اظ

 ؾب٬ آيٷسٺ تجسي٭ ذٹاټس قس. 50
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طٸ ټؿذتيٱ.  اٲطٸظٺ ثٻ َٹض ٦ٯي ټٳ٫بٴ زض ايٵ ثبضٺ تٹا١ٞ زاضٶس ٦ٻ ٲب ثب ثحطاٴ رٽبٶي آة ضٸث
ٸضي اټٳيذ  ثٷيذبزي زاضز. ٸٮذي تًذٳيٵ      زؾتطؾي ثٻ آة ثطاي ث٣بي اٶؿبٴ، ؾالٲ  ٸ ثٽذطٺ 

ټذبي ٲتٗذسزي ضٸثطٸؾذ . زض     پبيساضي زؾتطؾي اٞطاز ثٻ آة ثطاي ٲ٣بنس ٲرتٯٝ، ثذب هذبٮف  
ي٧ابضهذٻ زض   قذٹز. ٶ٫ذبٺ ثركذي ٸ ٚيذط     ٶكسٶي تهٹض ٲذي  تٳبٰ ٲٷجٗيټب، آة  ثؿيبضي اظ َطح

، ٞكبضټبي ظيذبزي ضا ثذط ٲٷذبثٕ ٲحذسٸز آة ٸاضز آٸضزٺ اؾذ . ٶتذبيذ ايذٵ        ي ٲٷبثٕ آة تٹؾٗٻ
ٸيػٺ اٞعايف رٳٗي  ٸ تٛييط ا٢ٯيٱ( ٸيٗيتي ضا ثذٻ ٸرذٹز    ضٸي٧طز، ثٻ ټٳطاٺ ٖٹاٲ٭ ثيطٸٶي )ثٻ

اؾ . ٖالٸٺ ثط ايذٵ،   ٪طٞتٻتح  تٷف ٢طاض  ا يب قسيس ضٸز ٲياؾ  ٦ٻ ٲٷبثٕ آة ثٻ ټسض   آٸضزٺ
ټذب   ټب، ٸ٢ٹٔ ؾي٭ قسٴ هكٳٻ ټب، ذك٥ ي ثيف اظ حس ؾٟطٺ ترٯيٻ ثطٸظ ٞزبيٗي هٹٴ آٮٹز٪ي،

 ټبي ٶبٲٷبؾت، اظ ٶتبيذ ايٵ ضٸي٧طز اؾ . زض پطٸغٺ  ٸ اتالٜ ثٹزرٻ

 ثحشاى حىوشاًي -2

ټذبي ثطزاقذذ  اظ آٴ ثذذطاي َطاحذذي   ٦ذذٻ قذذٷبذ  ٲٷذبثٕ آة، پٹيذذبيي ٸ ٲحذذسٸزي   زض حذبٮي 
قٹٶس، ثٻ َٹض ٦ٯي ثذبٸض ثذط ايذٵ     ساز ٲيٖٹاٲٯي اؾبؾي ٢ٯٳ  ټبي ٲسيطي  پبيساض آة، اؾتطاتػي

 ٦ٳيبثي.ٲُٯ٣ب  ټؿتٷس تب  ح٧ٳطاٶي ٶبٲُٯٹةتط پيبٲس  اؾ  ٦ٻ ٲك٧الت اٲطٸظ ٸ ٞطزا ثيف
ح٧ٳطاٶي ټٱ ٶتيزٻ ٸ ټٱ ٞطايٷس اؾ  ٸ تٷٹٖي اظ ٦ٷك٫طاٴ ٲكطٸٔ ٸ نبحت ا٢تساض ضا قبٲ٭ 

، ثذٻ ٲٗٷذبي   ُٯذٹثي زاضز قٹز. زض ٲ٣بٰ ٶتيزٻ، ثبظتبة ضٸاثٍ ارتٳبٖي اؾ . ا٪ط ٸيذٗي  ٲ  ٲي
ي اٶتٽذبيي   حب٦ٱ ثط آٴ اؾ . ح٧ٳطاٶي ٲُٯٹة ټط٪ع ثٻ ٶ٣ُٻ ټبي تأئيس ٸؾيٕ ارتٳبٖي ضٸيّٻ

 ٦ٷس ٸاثؿتٻ اؾ . تط ٲي ټبيي ٦ٻ اٖتٳبز ضا ٖٳي١ ضؾس؛ زض ٲ٣بٰ ٞطايٷس، ثٻ ت٧طاض ٞٗبٮي  ٶٳي
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قذٹز ٦ذٻ ثذطاي     ٢تهبزي ٸ ازاضي اَال٠ ٲذي ټبي ؾيبؾي، ارتٳبٖي، ا ح٧ٳطاٶي آة ثٻ َيٟي اظ ٶٓبٰ
 (.4ذسٲبت آثي زض ؾُٹح ٲرتٯٝ زايط ټؿتٷس ) ي ٖطيٻتٹؾٗٻ ٸ ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة، ٸ 

 :ثُٗس تٗطيٝ قسٺ اؾ ح٧ٳطاٶي آة هٽبض ثطاي رٽبٶي آة ؾبظٲبٴ ٲٯ٭،  ي تٹؾٗٻزض ٪عاضـ زٸٰ 
  ؛«ٖبزالٶٻ ي اؾتٟبزٺ»ثُٗس ارتٳبٖي ٲُٗٹٜ ثٻ 
 ؛«٦بضآٲس ي اؾتٟبزٺ»ٻ ثُٗس ا٢تهبزي ٲُٗٹٜ ث 
  ؛ ٸ«پبيساض ي اؾتٟبزٺ»ٲحيُي ٲُٗٹٜ ثٻ  ثُٗس ظيؿ 
  1ټبي ثطاثط ٞطن »ثُٗس ؾيبؾي ٲُٗٹٜ ثٻ.» 

ٲسٶي ٸ ثرذف ذهٹنذي    ي ربٲٗٻټبي ح٧ٳطاٶي زض ؾٻ ؾُح: زٸٮ ،  زض ٶٓبٰ»ټط ي٥ اظ ايٵ اثٗبز 
 «قٹٶس. تخجي  ٲي
 ٦ٷس ٦ٻ قبٲ٭ ٲٹاضز ظيط اؾ : ضا پيكٷٽبز ٲي٪عاضـ ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٞٽطؾتي  2«ح٧ٳطاٶي ٲٹحط»ثطاي تح١٣ 

 ٲكبض٦ ؛ 
 قٟبٞي ؛ 
 ٲؿبٸات؛ 
 ٸ ثبظزټي؛ 3احطثركي 

 ٢بٶٹٴ؛ ٦ٳي حب 
 ؛4٪ٹيي پبؾد 

 ٰ؛5اٶؿزب 

 ؛6زټي پبؾد 

 ؛7ي٧ابضه٫ي 

 .ٲالحٓبت اذال٢ي 
ٖجبضت  تٗطيٝ ؾبزٺ آٴ   ٦ٻ٣ٞساٴ ثًٗي يب تٳبٲي ايٵ ٖٹاٲ٭ ثٻ ح٧ٳطاٶي ثس يب يٗيٝ اٶزبٲيسٺ اؾ

ضٚٱ ٸرٹز  ٖٯي، بيساضي يب ٖسٰ تٳبي٭ ثٻ تٛييط اٮ٫ٹټبي ترهيم ٲٷجٕ، اؾتٟبزٺ ٸ ٲسيطي ٶبپ اؾ  اظ:
 ي ٸ ٶبثطاثطي ارتٳبٖي.زايٳٲٷجٕ، ضٞتبض ٚيط ا٢تهبزي ٸ ٣ٞط  تجبټي ي زضثبضٺقٹاټس ضٸقٵ 

 WWDR2, 2006ٲٷجٕ: 

                                                                 
1- Equal democratic opportunities   
2- Effective governance  
3- Effectiveness   
4- Accountability   
5- Coherency   
6- Responsiveness   
7- Integration   
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تذط ؾذب٦ٷبٴ    ٵ ٸا٢ٗي  اؾ  ٦ذٻ ثذيف  ٦ٷس اي تط ٲي ضا پيچيسٺ٪ٟتٻ  پيفاي ٦ٻ ٸيٗي   ٲؿئٯٻ
٦ٷٷذس. ايذٵ    ي آثطيع ٲكتط٤ ثيٵ زٸ يب هٷس ٦كذٹض ظٶذس٪ي ٲذي    حٹيٻ 300ظٲيٵ زض ي٧ي اظ 

٦كذٹض ٸا٢ذٕ زض    145زټٷذس. اظ ٲيذبٴ    زضنس ؾُح ظٲيٵ ضا پٹقذف ٲذي   45ټب ثيف اظ  حٹيٻ
ي  قذبٴ زض يذ٥ حٹيذٻ    زٸؾٹٰ آٶٽذب حذسا٢٭ ٶيٳذي اظ ؾذطظٲيٵ     ت٣طيجب ټبي ٲكتط٤،  حٹيٻ
ي  ٴ زض يذ٥ حٹيذٻ  بقذ  تذط ؾذطظٲيٵ   زضنس يذب ثذيف   80ؾٹٰ آٶٽب  اٮٳٯٯي، ٸ ثيف اظ ي٥ ثيٵ
ايٵ ح١ ضا ثطاي ذٹز ٢بئ٭ اؾ  ٦ذٻ  اٮٳٯٯي ٢طاض زاضز. ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ټط ٦كٹض ٲؿت٣ٯي،  ثيٵ

اظ ٲطظټذبي   ٮعٸٲذب  ، ٸ ثذب تٹرذٻ ثذٻ ايٷ٧ذٻ آة     ثبقسي ٲٷبثٕ ٸا٢ٕ زض ذب٤ ذٹز  تٹؾٗٻ ثٻ ٧ٞط
يبثس، احتٳب٬ ثطٸظ تٗبضيبت ٶيع  ٦ٷس، ثٻ ٶؿجتي ٦ٻ ت٣بيبي آة اٞعايف ٲي ؾيبؾي پيطٸي ٶٳي

 يبثس. اٞعايف ٲي

 هٌبثع آة يِ هذيشيت يىپبسچ -4

ؾبظ ٲٷبثٕ، ٶيبظٲٷذس ٶذٹآٸضي    ٦ٳيبثي ٞيعي٧ي ٸ اٶؿبٴ ٶبقي اظاحطات ٲٷٟي  يب ٦بټفرٯٹ٪يطي 

ٜ  ٦ٻ َٹضي اؾ  ثٻ 1ٶٽبزي ٹاظٴ زض اٲٷيذ   ټذبي ٚذبيي ٸ ايزذبز تذ     تٳط٦ع ټٳعٲبٴ ضٸي ټذس

ؾذبظز. هٷذيٵ ٶ٫طقذي ا٦ٷذٹٴ زض      پذصيط   اٲ٧بٴضا ٲحيُي  ٚصايي، ٦بټف ٣ٞط ٸ پبيساضي ظيؿ 
ثذطاي آٴ  اثعاضي ٲٽٱ  ،٦ٻ ح٭ تٗبضو  ٲٷبثٕ آة تجٯٹض يبٞتٻ اؾ ، ي ٻٲٟٽٹٰ ٲسيطي  ي٧ابضه

 قٹز. ٢ٯٳساز ٲي
 

                                                                 
1- Institutional innovation  
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 ي هٌبثع آة ٍ حل تعبسع هذيشيت يىپبسچِ :فظل اٍل

هاييادگيريهدف

 ي ٲٷبثٕ آة ٸ تكطيح اضتجذبٌ آٴ ثذب ٲذسيطي      تٹنيٝ ٲٗٷب ٸ انٹ٬ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ

 تٗبضيبت.

  ٝتٗبضو ٸ ټٳ٧بضي زض ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة. ټبي ٲٽٱ ثطٸظ ظٲيٷٻتٹني 

نتايج

 : س قسيثب ٲٹاضز ظيط آقٷب ذٹاټ ي ايٵ ٞه٭ ثب ٲُبٮٗٻ

 ي ٲٷبثٕ آة، تٗبضو ٸ ٲسيطي  تٗبضو؛   اضتجبٌ ٲيبٴ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ 

 ټبي ٲسيطي  تٗبضو. ٲٽبضت 

هامهارت

 تٹاٶيس: ي ايٵ ٞه٭ ٲي ثب ٲُبٮٗٻ

 ي ٲٷذبثٕ   ضا ثطاي تحٯي٭ ضٸقٳٷس ٶٳٹٶٻ ٲُبٮٗٻ اظ زيس ٲذسيطي  ي٧ابضهذٻ   ٶ٣بٌ ٸضٸزي

 آة قٷبؾبيي ٦ٷٷس؛  

 بي ٲرتٯٝ ح٭ اذتالٜ ثكٷبؾٷس.ټ ربي٫بٺ ح٭ تٗبضو ضا زض ٲيبٴ ٪عيٷٻ 



 ي آة ٸ ح٭ تٗبضو ٞه٭ اٸ٬. ٲسيطي  ي٧ابضهٻ 8

 

 ي هٌبثع آة چيست؟ هذيشيت يىپبسچِ -1-1

ي ٲٷبثٕ آة اشٖبٴ ثٻ ايٵ ٸا٢ٗي  اؾ  ٦ٻ ٲهبضٜ ٲرتٯذٝ ٲٷذبثٕ آة    ثٷيبز ٲسيطي  ي٧ابضهٻ
ٲب آقذ٧بض اؾذ . ٶيبظټذبي ٞذطاٸاٴ آثيذبضي ٸ        ي ټٳٻثٻ ي٧سي٫ط ٸاثؿتٻ ټؿتٷس. ايٵ اٲط ثطاي 

تط ثطاي قذطة يذب نذٷٗ      ٦كبٸضظي ثٻ ٲٗٷبي آة قيطيٵ ٦ٱي ٶبقي اظ  قسٺ ټبي آٮٹزٺ ظټبة
ټذب ضا تٽسيذس    ټذب ضا آٮذٹزٺ ٸ ا٦ٹؾيؿذتٱ    ي قٽطي ٸ نذٷٗتي، ضٸزذبٶذٻ    آٮٹزٺټبي  اؾ ؛ پؿبة

ټذب ثذب٢ي ثٳبٶذس،     ٦ٷٷس. هٷبٶچٻ آة ثبيؿتي زض ضٸزذبٶٻ ثطاي حٟبْ  اظ آثعيبٴ ٸ ا٦ٹؾيؿتٱ ٲي
  . تطي ثطاي آثيبضي ٲعاضٔ ٢بث٭ ثطزاق  اؾ حزٱ ٦ٱ

ي ٲٷبثٕ آة، ٞطايٷسي اؾ  ٦ٻ تٹؾٗٻ ٸ ٲسيطي  ټٳبټٷ٩ ٲٷبثٕ آة، ذب٤  ٲسيطي  ي٧ابضهٻ»
اي ٖبزالٶٻ ٸ ثسٸٴ  ٸاثؿتٻ ضا ثٻ ٲٷٓٹض حسا٦خط٦طزٴ ضٞبٺ ا٢تهبزي ٸ ارتٳبٖي ثٻ ٪ٹٶٻٲٷبثٕ ٸ 

 (.8« )٦ٷس. ټبي حيبتي زٶجب٬ ٲي زيسٴ پبيساضي ا٦ٹؾيؿتٱ ٮُٳٻ
 

 يىپبسچِ -1-1وبدس 

قٹٶس.  ثسيٵ ٲٗٷبؾ  ٦ٻ تٳبٲي ٲهبضٜ ٲرتٯٝ ٲٷبثٕ آة تٹأٲبٴ زضٶٓط ٪طٞتٻ ٲي بسچِيىپٲسيطي  

ظيؿ  ثط  ايٵ ٶ٫بٺ ثب ضٸي٧طز ثركي ٲتٟبٸت اؾ . ٸ٢تي ٲؿئٹٮي  آة قطة، آثيبضي، نٷٗ  ٸ ٲحيٍ
ثركي، ثذٻ تٹؾذٗٻ ٸ ٲذسيطي  ٶبټٳبټٷذ٩ آة      ټبي ٲرتٯٝ ثبقس، ٣ٞساٴ ضٸاثٍ ٲيبٴ ي زؾت٫بٺ ٖٽسٺ

 ټبي ظائس ٸ ٶبپبيساض ذٹاټس ثٹز. حبن٭ آٴ تٗبضو، ٶٓبٰ قٹز ٸ ٲٷزط ٲي
 

ي پبيذساض، ترهذيم ٸ    ي ٲٷبثٕ آة ضا ٞطايٷس ؾيؿذتٳبتي٥ تٹؾذٗٻ   ٲسيطي  ي٧ابضهٻ 1ٶ  ٦پ

٦ٷذس.   ٲحيُي تٹنيٝ ٲذي  پبيف ٲهطٜ آة زض هبضهٹة اټساٜ ارتٳبٖي، ا٢تهبزي ٸ ظيؿ 
بيؿتي ثب ټٱ زضٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ ايٵ ٪ٟتٻ ثسيٵ ٲٗٷبؾ  ٦ٻ تٳبٲي ٲهبضٜ ٲرتٯٝ ٲٷبثٕ آة ث

ي ٶيبظټبي آثي ٲطزٰ ثٻ حؿبة آيٷس. ترهيم آة ٸ تهٳيٳبت ٲذسيطي  آة   ٸ َيٝ ٪ؿتطزٺ
ٲحيُي تٹرذٻ   ٸ اټساٜ ارتٳبٖي، ا٢تهبزي ٸ ظيؿ  آة ثط ي٧سي٫طثبيؿتي ثٻ احطات ٲهبضٜ 

 زاقتٻ ثبقس.
 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
1- Cap-Net (2005)  



 9 ي ٲٷبثٕ آة ٲصا٦طٺ ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲٽبضت

 

 هعٌبي هذيشيت -2-1وبدس 

٦ٷس ٦ذٻ ٲذب ٶجبيؿذتي ٣ٞذٍ      قٹز. ثط ايٵ ٲٹيٹٔ تأ٦يس ٲي زٺ ٲيتطيٵ ٲٗٷبي آٴ اؾتٟب ٲسيطي  زض ٖبٰ
اي ٲذسيطي    ي ٲٷبثٕ آة ضا ثٻ قذيٹٺ  ي ٲٷبثٕ آة تٳط٦ع ٦ٷيٱ ثٯ٧ٻ ثبيؿتي آ٪بټبٶٻ تٹؾٗٻ ضٸي تٹؾٗٻ

 ټبي آتي تًٳيٵ ٦ٷيٱ. ٦ٷيٱ ٦ٻ ٲهطٜ پبيساض ضا ثطاي ٶؿ٭
 

ټبي ظيذط ضا ثذٻ ضؾذٳي      ٻي ٲٷبثٕ آة رٷج آٶچٻ ٪ٟتٻ قس ثسيٵ ٲٗٷبؾ  ٦ٻ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ
 قٷبؾس: ٲي

 ي آثي: ٍ چشخِ 1سيوبي عجيعيپيًَذّبي 

ټبي ٲرتٯٝ اضايذي ٸ ٲهذطٜ    ٦بضثطيق٧٭ ثٻ  تٛييط ؾيٳبي َجيٗيي آثي پيٹؾتٻ ٲتأحط اظ  هطذٻ
ي آثي ثطاي اضت٣بي ٲسيطي  آة اټٳيذ  زاضز. تٹرذٻ    ٸ هطذٻ ؾيٳبي َجيٗيآة اؾ . زض٤ ضٸاثٍ 

ظٴ بټذب )ٲرذ   ټذب ٸ ؾذٟطٺ   قسٺ زض تبالة اټٳي  زاضز هطا ٦ٻ آة شذيطٺي آثي زض ٦٭ ؾب٬  ثٻ هطذٻ
ي ضٸزذبٶذٻ زض ٞهذ٭ ذكذ٥ اؾذ .      ظيطظٲيٷي( اظ َطي١ تٛصيٻ زض ٞه٭ ثبضٶس٪ي، ٲٷجٕ رطيبٴ پبيٻ

تٛييط پٹقف ذب٤ ثٻ ؾجت تٛييط ٦بضثطي )ٲخال  ضٸؾتبيي ثٻ قٽطي، ٦كبٸضظي ثٻ قذٽطي، رٷ٫ذ٭   
ظزايذي تٛييطاتذي ضا زض    ټذب ٸ رٷ٫ذ٭   ټذب ٸ تذبالة   زق  ؾيالة ثٻ ٦كبٸضظي ٸ ٚيطٺ(، تزبٸظ ثٻ حطيٱ

 ؾذيٳبي َجيٗذي  ټب، انالحبتي ضا زض  آٸضز. ايٵ ٢جي٭ ٞٗبٮي  ذٹال ٞيعي٧ي ؾُح ظٲيٵ ثٻ ٸرٹز ٲي
ي آة ظيطظٲيٷذي ٸ   ي ذذٹز تٛييطاتذي ضا زض ٞطايٷذسټبي ٶٟذٹش ٸ تٛصيذٻ       ٶٹثٻآٸضز ٦ٻ ثٻ  ثٻ ٸرٹز ٲي

آٸضٶس. ايذٵ تٛييذطات ؾذجت اٞذعايف رطيذبٴ       ٸرٹز ٲي ٹة ثٻضٸاٶبة ؾُحي ٸ ٞطايٷسټبي حٳ٭ ضؾ
 قٹز. ؾيالثي ٸ ٦بټف رطيبٴ ٞه٭ ذك٥ زض ضٸزذبٶٻ ٸ تٛييط ضغيٱ ضٸزذبٶٻ ٲي

 وبسوشدّبي سيستن هٌبثع آة:

  
 زض ټذب ٸ آة ظيطظٲيٷذي، اٞذعايف رطيذبٴ      ي تبالة تٛصيٻ هحيغي: وبسوشدّبي صيست

 ٞه٭ ذك٥، رصة يبيٗبت ٸ ٚيطٺ؛

 ٦ذذطزٴ ضَٹثذذ  ذذذب٤ ثذذطاي پٹقذذف ٪يذذبټي،    ٞذذطاټٱ َلااَطيىي:وبسوشدّاابي او
ي ظيؿت٫بٺ ثطاي ٲبټيبٴ، ٪يبټبٴ آثي ٸ حيذبت ٸحذف، حٟبْذ  اظ تٷذٹٔ      ٦ٷٷسٺ ٞطاټٱ

 ظيؿتي ٸ ٚيطٺ؛

                                                                 
1- landscape 
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 تأٲيٵ آة ثطاي ٲهبضٜ ذبٶ٫ي، ٦كبٸضظي، نٷٗ   ارتوبعي: -وبسوشدّبي التظبدي
 ٚيطٺ. ٸ تٹضيؿٱ تٟطيح،ضاٶي،  ٸ تٹٮيس اٶطغي، اٲ٧بٴ ٦كتي

ټذبي ٲذبٮي ٸ ا٢تهذبزي تهذٳيٳبت      ټذب ٸ ٞبيذسٺ   ي ٲٷبثٕ آة ٶٻ ٣ٍٞ ټعيٷذٻ  ٲسيطي  ي٧ابضهٻ
ٲحيُي ضا ٶيذع   ټبي ارتٳبٖي ٸ ظيؿ  ټب ٸ ٞبيسٺ آٸضز، ثٯ٧ٻ ټعيٷٻ ٲسيطي  آة ضا ثٻ حؿبة ٲي

 ٲٽٳي ثطتٹاٶس احطات  ٪طٞتٵ ايٵ ٦بض٦طزټب زض تهٳيٳبت ٲسيطي  آة ٲي ٦ٷس. ٶبزيسٺ ٲٷٓٹض ٲي
 زاقتٻ ثبقس. ظيؿ  ٸ ٲٗيك ٍ ا٢تهبز، ٲحي

 ّب: ٍاثستگي هتمبثل خبن، آة ٍ اوَسيستن

ټب ثٻ ٲٹرٹزي آة ٸاثؿتٻ ٸ ٲتأحط اظ ٲربَطات ٲطتجٍ ثب آة ټؿذتٷس ٸ زض ٖذيٵ    ثطذي ٦بضثطي
ټبي آثذي، اظ   آٸضٶس. ٦ٳي  ٸ ٦يٟي  آة ٸ ا٦ٹؾيؿتٱ حب٬ تٛييطاتي ضا زض ضغيٱ آة ثٻ ٸرٹز ٲي

ټب ثطاي ٲ٣بنذس ذذبٶ٫ي، ٦كذبٸضظي، نذٷٗ  ٸ      ټب ٸ آثرٹاٴ ضيبهٻټب، ز ثطزاق  آة اظ ضٸزذبٶٻ
 پصيطٶس. ٚيطٺ تأحيط ٲي

 وٌٌذگبى هختلف، ًيبصّبي هتعبسع ٍ افضايش تمبوب: هظشف

 ٦ٷس ٸ ثط ٲٷذبثٕ ٲحذسٸز آة   آة ٶيع ضقس ٲي ثطاي ت٣بيبي ا٢تهبزي،  ثب ضقس رٳٗي  ٸ تٹؾٗٻ
ثبظزټي ٲهذطٜ آة ٸ حٟذّ ايذٵ ٲٷجذٕ      ثطاي اضت٣بي ٲ٣تًيقٹز. ا٪ط ا٢ساٲبت  ٞكبض ٸاضز ٲي

٦ٳيبة نٹضت ٶ٫يطز، تح١٣ اٲٷي  آثي زقٹاض ذٹاټس ثٹز. ٶيبظټذبي ض٢يذت آة ٲؿذجت ثذطٸظ     
تٗبضيبت ٲيبٴ ٲهذبضٜ ذذبٶ٫ي ٸ ٦كذبٸضظي، ٦كذبٸضظي ٸ نذٷٗ ، ٦كذبٸضظي ٸ قذيالت،        

زؾ ، ؾطاة ٸ پبيبة، ٶٹاحي قذٽطي ٸ ضٸؾذتبيي ٸ ٚيذطٺ ټؿذتٷس. اظ رٳٯذٻ       ثبالزؾ  ٸ پبييٵ
ٲحيُي، تٗبضو ٲيبٴ ٲهبضٜ اٶؿذبٶي آة ٸ يذطٸضت ٸرذٹز آة زض     ټبي ٲٽٱ ظيؿ  طاٶيٶ٫

اؾذ .   ضٸزذبٶٻ ثطاي حٳ٭ ضؾٹة، حّٟ ٲٹضٞٹٮٹغي ضٸزذبٶذٻ ٸ تذأٲيٵ ٶيبظټذبي ا٦ٹٮذٹغي٧ي    
ټبي ٲرتٯذٝ ٸ ٶيذع پيبٲذس تهذٳيٳبت      ي ٲٷبثٕ آة َيٝ ٦بٲ٭ ٲٷبٕٞ ثرف ٲسيطي  ي٧ابضهٻ

 آٸضز.  ضا ثٻ حؿبة ٲي ټب ٸ اټساٜ ترهيم ٲٷبثٕ آة، ٲحسٸزي 
 ٦ٷس: ٲٷبثٕ آة ٲٹاضز ظيط ضا تطٸيذ ٲي  ي ثٻ َٹض ٦ٯي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ

 ٦طزٴ اټذساٜ ا٦ٹٮذٹغي٧ي،    ي٧ابضهٻ ثٻ ٲٷٓٹضتط  ثركي تٛييط ٶ٫بٺ ثركي ثٻ ٶ٫بٺ ٲيبٴ
 ا٢تهبزي ٸ ارتٳبٖي ثطاي تح١٣ ٲٷبٕٞ هٷس٪بٶٻ ٸ ثيٷبثيٵ؛

 ٲسيطي  ټٳبټٷ٩ آة، ذب٤ ٸ ٲٷبثٕ ٸاثؿتٻ؛ 

 ټبي ٞٷي، ارتٳبٖي ٸ ؾيبؾي، اظ رٳٯذٻ حذ٭ تٗذبضو زض ت٣بيذب،      ؾبظي رٷجٻ ابضهٻي٧
 ٲحيُي يب غئٹپٯتي٧ي؛ ٲهطٜ ٸ ٶ٫بٺ ا٢تهبزي، ظيؿ 
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 ټذب، ي٧اذبضه٫ي ٲهذطٜ، ي٧اذبضه٫ي ت٣بيذب، ي٧اذبضه٫ي ثذب         ؾذبظي ثرذف   ي٧ابضهٻ
 ظيؿ  ٸ ٶيع ثب ٲطزٰ؛ ٲحيٍ

 ټبي ٲتأحط ٸ شيٷٟٕ زض ح٭  ٲكبض٦  ٸ تٹاٶٳٷسؾبظي شيٷٟٗبٴ. زذبٮ  ٞٗب٬ تٳبٲي ٪طٸٺ
تٗبضو ٸ تذطٸيذ پبيذساضي ٖٳذٹٲي ثذطاي ضؾذيسٴ ثذٻ ٲذسيطي  ٦بضآٲذستط ٲٷذبثٕ ٸ          

ټبي ربٲٗٻ اؾ  ٸ ٲؿتٯعٰ  پبؾر٫ٹيي ارتٳبٖي ٲسيطي  آة ٦ٻ ثٻ ٶٟٕ تٳبٲي ثرف
 تطتيجبت ٶٽبزي رسيس ذٹاټس ثٹز؛ ٸ

 ٲٽذٱ ٦ذٻ    ټبي ٲٷٟطز ٸ ٶيع ضٸاثذٍ ٲيذبٴ آٶٽذب، ٸ ايذٵ     ټب ٦ٻ ثٻ ٲإٮٟٻ ٶ٫طـ ؾيؿتٱ
 قٹز ٸ٢ٹٜ زاضز. ٶيع ٲٷت٣٭ ٲي آٴټبي  ؾيؿتٱ ثٻ زي٫ط ثرف اظاذتال٬ زض ي٥ ٶ٣ُٻ 

٦ٷف آة ؾُحي  ي آثي زضٸٴ حٹيٻ، ثطټٱ ثٻ َٹض ذالنٻ، ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة ثبيؿتي هطذٻ
ټبي َجيٗي ٸ ارتٳبٖي ا٢تهبزي ضا ٲذٹضز تٹرذٻ    ٦ٷف آة ثب زي٫ط ؾيؿتٱ ٸ ظيطظٲيٷي ٸ ثطټٱ

٦ٷٷس٪بٴ ٲرتٯٝ ثب ٲ٣بنس ٲرتٯٝ ٸ ٶيبظټذبي ٲتٗذبضو ضا    بيؿتي ٲهطٜثټٳچٷيٵ ٢طاض زټس. 
ٶ٣ذف آة زض  ثذٻ  ټب تٹرذٻ ٦ٷذس ٸ    ثٻ حؿبة آٸضز؛ ثٻ ٸاثؿت٫ي ٲت٣بث٭ ذب٤، آة ٸ ا٦ٹؾيؿتٱ

 .تٹرٻ زاقتٻ ثبقسٲحيُي  ي ارتٳبٖي ٸ ا٢تهبزي ٸ پبيساضي ظيؿ  تٹؾٗٻ

 وليذيهٌبثع آة ٍ هعيبسّبي  ي يىپبسچِاطَل هذيشيت  -1-2

ظيؿ  اؾتٹاض قسٺ  ي آة ٸ ٲحيٍ ي انٹ٬ زٸثٯيٵ زضثبضٺ ي ٲٷبثٕ آة ثط پبيٻ سيطي  ي٧ابضهٻٲ
 اؾ . ايٵ انٹ٬ آقٷب ٸ ت٣طيجب  ٲ٣جٹ٬ رٽبٶي ٖجبضتٷس اظ:

ٍ ثشاي تذاٍم حيابت، تَساعِ ٍ    استپزيش  آة شيشيي هٌجعي هحذٍد ٍ آسيت -1

 صيست وشٍسي است. هحيظ

آٴ زضنس  ٦97ٻ  زضحبٮي زټس، تك٧ي٭ ٲيقيطيٵ آة  ضا ٲٷبثٕ رٽبٶي آةاظ زضنس  3تٷٽب 
زض زؾتطؼ ٶيؿ  هذٹٴ ثذٻ قذ٧٭    زضنس آة قيطيٵ  3اظ زضنس  87زضيبؾ . قٹض آة 

زضنس ٦٭  4/0يد/ يرچب٬ زض ٶٹاحي ٢ُجي ٢طاض زاضز. ايٵ اض٢بٰ ثسيٵ ٲٗٷبؾ  ٦ٻ ٣ٍٞ 
 ثطاي ٲهطٜ زض زؾتطؼ ٢طاض زاضز.آة ٲٷبثٕ رٽبٶي 

2-  ٍ يىااشدي هشاابسوتي داشااتِ ثبشااذ، شاابهل   تَسااعِ ٍ هااذيشيت آة ثبيسااتي س

 گزاساى دس توبهي سغَح. سيضاى ٍ سيبست وٌٌذگبى، ثشًبهِ هظشف

اي اؾ  ٦ٻ ټط ٞطزي زض آٴ شيٷٟٕ اؾ . ٲكبض٦  ٸا٢ٗي تٷٽذب ظٲذبٶي اتٟذب٠     آة ٲ٣ٹٮٻ
٪يطي ثبقٷس. ٶٹٔ ٲكبض٦  ثٻ ٲ٣يبؼ ٲ٧بٶي  اٞتس ٦ٻ شيٷٟٗبٴ ثركي اظ ٞطايٷس تهٳيٱ ٲي
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٪صاضي ثؿت٫ي ذٹاټس زاق . ايٵ ٲ٣ٹٮٻ اظ ٲبټي   ٲسيطي  ٸ ؾطٲبيٻ ٲطتجٍ ثب تهٳيٳبت
ثؿيبض ٲتأحط ذٹاټس ثٹز. ضٸي٧طز ٲكذبض٦تي ثٽتذطيٵ ٸؾذيٯٻ     ٪يطي تهٳيٱٲحيٍ ؾيبؾي 

 ثطاي زؾتيبثي ثٻ اتٟب٠ ٶٓط پبيساض ٸ تٹا١ٞ ٲكتط٤ اؾ .

 وٌٌذ. هذيشيت ٍ حفبظت آة ايفب هي  صًبى ًمشي هحَسي دس تأهيي، -3

ٜ   بٴ ثذٻ ٖٷذٹاٴ تذأٲيٵ   ٶ٣ف ٲحٹضي ظٶذ  ٦ٷٷذس٪بٴ آة ٸ حٟبْذ  اظ    ٦ٷٷذس٪بٴ ٸ ٲهذط
ظيؿ  ثٻ ٶسضت زض تطتيجبت ٶٽبزي تٹؾٗٻ ٸ ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة ثبظتبة يبٞتٻ اؾ .  ٲحيٍ

ټبي ضاټ٫كب ثطاي تٹرٻ ثٻ ٶيبظټذبي ذذبل    پصيطـ ٸ ارطاي ايٵ ان٭ ٲؿتٯعٰ ؾيبؾ 
ټبي ٲٷبثٕ آة، اظ  زض َطحظٶبٴ ٸ تزٽيع ٸ تٹاٶٳٷسؾبظي ثطاي ٲكبض٦  زض تٳبٲي ؾُٹح 

٪يذطي ٸ ارذطا ٲكذبض٦      ي تهٳيٱ ٪يطي ٸ ارطاؾ . ظٶبٴ ثبيؿتي زض قيٹٺ رٳٯٻ تهٳيٱ
 زاقتٻ ثبقٷس.

آة دس توبهي هظابسف سليات خاَد اسص  التظابدي داسد ٍ ثبيساتي واب يي        -4

 التظبدي شٌبختِ شَد.

ٜ آٴ زض اي ٲسيطي  قٹز ٦ٻ اضظـ ا٢تهبزي  آة ثبيؿتي ثٻ ٪ٹٶٻ ثبظتذبة   تٳبٲي ٲهذبض
تذأٲيٵ   ي ٻ٦طزٴ ټعيٷ ثطاي ٲٷ٧ٗؽثي ٪صاضي ذسٲبت آ ثب ٢يٳ ثٻ ٖجبضتي ثبقس،  زاقتٻ
. زض ايٵ ان٭، ثبيؿتي ثٻ ايٵ ٲٽٱ اشٖبٴ زاقذ  ٦ذٻ ثطذذٹضزاضي اظ    قٹز ٪صاضي  ٶطخ آٴ

ػٺ ا٢كبض ٸي ٻث٦ٻ زض تٹاٴ پطزاذ  ٲطزٰ، ثب ٢يٳتي  ثٽساقتيذسٲبت ٞبيالة آة ؾبٮٱ ٸ 
ټبؾ . ٲذسيطي  آة ثذٻ ٖٷذٹاٴ ٦ذباليي ا٢تهذبزي، ضاٺ       ي اٶؿبٴح١ تٳبٲ ،يٗيٝ ثبقس

ٲٽٳي ثطاي ضؾيسٴ ثٻ اټساٜ ارتٳبٖي ٲخ٭ ٲهطٜ ٦بضآٲستط ٸ ٖبزالٶذٻ ٸ تكذٹي١ ثذٻ    
 اؾ . رٹيي ٸ حٟبْ  اظ ٲٷبثٕ آة نطٞٻ

 

زٸ ٲٟٽٹٰ ٲتٟبٸتٷس ٸ ثبيؿتي ت٧ٟي٥ ضٸقٷي ٲيذبٴ آٶٽذب ٢بئذ٭     ثْب ٍ آةآة اسص   -3-1وبدس 

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷجٗي ٦ٳيبة اټٳي  زاضز،  ٴزض ٲهبضٜ ٲرتٯٝ ثطاي ترهيم ٲٷ٣ُي آقٹيٱ. اضظـ آة 
، اٖٳب٬ اثعاضي ا٢تهذبزي  ثٽب( آةثٽب )يب ٖسٰ اذص  آةا٢تهبزي. اذص ټبي  ضٸـيب  تٷٓيٱ ٲ٣طضاتاٖٱ اظ 

آٸضزٴ  ټبي ٲحطٸٰ، تأحيط ثط ضٞتذبض زض رٽذ  حٟبْذ  ٸ ٲهذطٜ ثٽيٷذٻ، ٞذطاټٱ       ثطاي حٳبي  اظ ٪طٸٺ
ټعيٷذٻ ٸ زضيبٞذ  ٖالئذٱ تٳبيذ٭ پطزاذذ        ٲذسيطي  ت٣بيذب، تًذٳيٵ ثبظيبٞذ      ضاؾتبيزض  ټب ٲكٹ٠
 زض ذسٲبت آثي اؾ . تط ثيف٪صاضي  ٦ٷٷس٪بٴ ثطاي ؾطٲبيٻ ٲهطٜ
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ٖالٸٺ ثط ايٵ، اټٳي  ثٷيبزي ت٣ٗيت انالحبت زض ٲهطٜ ٸ ٲسيطي  آة ټٳبټٷ٩ ثب ٲٗيذبضي  
ثبيؿذتي ثذٻ ضؾذٳي      تٻ ثبقذس ضا زضٶٓط زاقذ ٲحيُي  ٦ٻ قطايٍ ارتٳبٖي، ا٢تهبزي ٸ ظيؿ 

 ي ظيط ټؿتٷس: ٪بٶٻ (. ايٵ ٲٹاضز، ٖٹاٲ٭ ؾٻ9قٷبذتٻ قٹز )
ٲبټي  ٲحسٸز ٸ ټٳچٷيٵ ٦ٳيبثي آة ٸ ٲٷبثٕ ٲبٮي،  تكسيسثٻ زٮي٭  يي هظشف آة:آوبس -1

آٴ، آة ثبيؿتي ثب  ثطايٸ ت٣بيبټبي ٞعايٷسٺ حيبتي پصيط آة ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٲٷجٕ  ٸ آؾيت
 زٺ قٹز.حسا٦خط ثبظزټي ٲٳ٧ٵ اؾتٟب

 ظٶذس٪ي ثٽتذط  ثذطاي   ٲٷبؾذت زؾتطؾي ثٻ آة ثب ٦ٳيذ  ٸ ٦يٟيذ     تسبٍي حمَق پبيِ: -2
 زض ؾُح رٽبٴ ثٻ ضؾٳي  قٷبذتٻ قٹز.ټب  تٳبٲي اٶؿبٴ اي بيٻپثٻ ٖٷٹاٴ ح١ ثبيؿتي 

اي ٲسيطي  قٹز ٦ذٻ   ثبيؿتي ثٻ ٪ٹٶٻآة ٲهطٜ  هحيغي ٍ اوَلَطيىي: پبيذاسي صيست -3
ټبي آتي ٮُٳذٻ   ٧ٷس ٸ ثسيٵ ٸؾيٯٻ ثٻ ٲهطٜ ٶؿ٭پكتيجبٶي حيبت ضا تًٗيٝ ٶ ي ٻؾبٲبٶ
 ٶعٶس.

 
 

 اسوبى هذيشيت هٌبثع آة -1 شىل

 ٍ ّوىبسيتعبسع  ثشٍص ّبي هْن صهيٌِ -1-3

ي ٸيٗي  رٽبٶي آة ٪ٟتٻ قس، آٚبظ تٛييط زض ضاؾذتبي تح٣ذ١ ٖٹاٲذ٭     ثب تٹرٻ ثٻ آٶچٻ زضثبضٺ
ټبي ؾيبؾي، ا٢تهبزي ٸ ارتٳبٖي  تطزيس ٞبض٘ اظ رٷجٻ ي ثبال، ټط هٷس يطٸضت زاضز، ثي ٪بٶٻ ؾٻ
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يذب   ٲٷزذط قذٹز  ٲحيُذي   ټبي ذبل ٲٳ٧ٵ اؾ  ثٻ ظٸا٬ ظيؿ  ٦ٻ قيٹٺ ٶرٹاټس ثٹز. زضحبٮي
ټب  يّٻټب ٸ ضٸ ثطٶس٪بٴ اظ ايٵ ؾيبؾ   ٶٟٕ ؛ټبي ذبني زض ربٲٗٻ ٢طاض زټس ٲٷبثٕ ضا زض اذتيبض ٪طٸٺ

 ي ٻض٤ ٦ٷذيٱ تٹنذي  زض ثطاثط تٛييطات ٲ٣بٸٲ  ذٹاټٷس ٦طز. اظ ايذٵ ضٸ يذطٸضي اؾذ  ٦ذٻ ز    
تٹاٶس ًٞبيي ضا ثطاي تٗبضو ٸ ټٳ٧ذبضي ثذٻ ٸرذٹز     ي ٲٷبثٕ آة ثٻ تٛييط ٲي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ

 قٹٶس. ٲي ټبي ٲٽٱ تٹنيٝ ظٲيٷٻثطذي زض ازاٲٻ آٸضز. 

 

 دستيبثي ثِ حىوشاًي هغلَة آة 

 ؾيعزٺ ٢ٯٳطٸ انٯي تٛييط ضا زض هبضهٹة ٦ٯي ح٧ٳطاٶذي آة  ،2004زض ؾب٬  ټٳ٧بضي رٽبٶي آة
ټذب، ٢ذٹاٶيٵ، تذأٲيٵ ٲذبٮي ٸ ؾذبذتبضټبي       ٲكرم ٦طز ٸ آٶٽب ضا اظ ٶٓط ٲحيٍ ٲٷبؾت )ؾيبؾ 

ٸ اثعاضټبي ٲسيطي  )اضظيذبثي ٲٷذبثٕ     ؾبظي ٶٽبزي(  تكٹي٣ي(، ٶٽبزي )هبضهٹة ؾبظٲبٶي، ْطٞي 
ي ٲٷبثٕ آة، ٲسيطي  ت٣بيب، اثعاضټبي تٛييذط ارتٳذبٖي،    ضيعي ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ آة، ثطٶبٲٻ
الٖبت( زؾذتٻ  بضو، تٷٓيٱ ٲ٣طضات، ح٭ تٗ ثٷذسي ٦ذطزٺ    اثعاضټبي ا٢تهبزي، ٲسيطي  ٸ تجبز٬ َا

تذط، ٦بضآٲذستط ٸ پبيذساضتط آة ٶ٣ذف      اؾ . ټطي٥ اظ ايٵ ٢ٯٳطٸټب زض ٲهطٜ ٸ ٲسيطي  ٖبزالٶذٻ 
ټبي ٲٹرٹز ټؿتٷس، پتبٶؿي٭ ايزبز تٗبضو ضا  يّٻزاضٶس. هٹٴ ټط ي٥ اظ ايٵ ٲٹاضز ٶيبظٲٷس تٛييط ضٸ

ي ٸضٸز  ٦ٻ تٛييط ٦ٯيس اؾ ، ٶحٹٺ حبٮي ٦ٷٷسٺ ٶيع زاضٶس. زض ټب ٸ رٹاٲٕ ٲهطٜ يبٴ ٪طٸٺزاذ٭ ٸ ٲ
 ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ اټٳي  زاضز. -ظٲبٴ، ٲ٧بٴ ٸ ؾطٖ  -ثٻ ايٵ ٲحيٍ

 اهٌيت آثي ثشاي هشدم 

ٸ ثذطاي   اؾ اي اٶؿبٴ  ٶيبظټبي پبيٻاظ  زؾتطؾي ثٻ آة ؾبٮٱ ٸ ٦بٞي ٸ ٞبيالة ثٽساقتي،
اي  تذط ٦كذٹضټب تذأٲيٵ ٶيبظټذبي پبيذٻ      ٦ٻ ثيف ټٳي  اؾبؾي زاضٶس. ثب ايٵؾالٲتي ٸ ضٞبٺ ا
آة قطة ؾبٮٱ  اظپٷزٱ رٳٗي  رٽبٴ  زټٷس، ت٣طيجب  ي٥ ٲيضا زض اٸٮٹي  ٢طاض اٶؿبٴ ثٻ آة 

. ٲحطٸٲيذ  اظ ذذسٲبت ٖٳذستب  ثذط     ٲحطٸٰ ټؿتٷسٞبيالة ثٽساقتي اظ ٸ ٶيٳي اظ رٳٗي  
. زض ايٵ ٦كٹضټب، تأٲيٵ ز٪صاض ٬ تٹؾٗٻ تأحيط ٲي٣ٞيطتطيٵ ا٢كبض ربٲٗٻ زض ٦كٹضټبي زض حب

ټب  تطيٵ هبٮف ٶٹاحي قٽطي ٸ ضٸؾتبيي ي٧ي اظ رسيزض ٶيبظټبي آة ٸ ٞبيالة ثٽساقتي 
رٳٗي  ٲحطٸٰ اظ ذذسٲبت آة ٸ ٞبيذالة    ٦بټف پٷزبٺ زضنسيټبي آتي اؾ .  زض ؾب٬

بضي ٶيبظٲٷذس  ټعاضٺ اؾ . اٶزبٰ هٷذيٵ ٦ذ    ي ي٧ي اظ اټساٜ تٹؾٗٻ 2015ثٽساقتي تب ؾب٬ 
 ٪صاضي ذٹاټس ثٹز. ټبي ؾطٲبيٻ تٛييط رٽ  اؾبؾي زض اٸٮٹي 
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 اهٌيت غزايي 

تذطي ثذطاي    ٚصاي ثيف ، ثٻؾب٬ آيٷسٺ 25آٴ اؾ  ٦ٻ زض  حب٦ي اظټبي رٳٗي   ثيٷي پيف
اي ثٻ ٖٷذٹاٴ ٲحذسٸزي     ٲيٯيبضز ٶٟط زي٫ط ٶيبظ ذٹاټس ثٹز. آة ثٻ َٹض ٞعايٷسٺ 3تب  2تٛصيٻ 
ا٦ٷٹٴ ثيف اظ  . ټٱقٹز ثطاي تٹٮيس ٚصا قٷبذتٻ ٲي ٗبز٬ ثب ٦ٳيبثي ظٲيٵحسا٢٭ ٲ يب٦ٯيسي 
زضنذس ٦ذ٭ اؾذتٟبزٺ     ٦90كبٸضظي آثي تٗٯ١ زاضز )ثيف اظ  زضنس ٦٭ ثطزاق  آة ثٻ 70

 تط ثذطاي آثيذبضي   زضنس آة ثيف 20تب  15ؾب٬ آتي  25زض  ٲهطٞي آة(. ٲُبث١ ثطآٸضزټب
ثطٸظ تٗبضيبت رسي ٲيبٴ ٦كبٸضظي آثي  -اؾ ٦ٻ احتٳبال  حس پبييٵ آٴ  - ٶيبظ ذٹاټس ثٹز

 ٸ زي٫ط ٲهبضٜ اٶؿبٶي ٸ ا٦ٹؾيؿتٱ ٲحتٳ٭ اؾ .

 ّب آة ثشاي اوَسيستن 

٪يذطي زض تٹؾذٗٻ ٸ    زض تهذٳيٱ  زض ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة ٸ ذب٤ ثبيؿذتي تًذٳيٵ قذٹز ٦ذٻ    
ٸ ثٻ آحبض ٶبٲُٯٹة ضٸي زي٫ط ٲٷبثٕ قٹٶس  ٲيټبي حيبتي ٲحبٞٓ   ا٦ٹؾيؿتٱ، ٲسيطي  آة

ټذبي   قٹز. ا٦ٹؾيؿذتٱ  پصيط اؾ  ايٵ آحبض ٦بټف زازٺ ٲي تٹرٻ قسٺ ٸ ټط رب اٲ٧بٴ َجيٗي
ټذب ثذٻ    ٦ٷٷذس. ا٦ٹؾيؿذتٱ   ټبي ا٢تهبزي ضا تٹٮيس ٲذي  ذك٧ي ٸ آثي َيٝ ٲتٷٹٖي اظ ٞبيسٺ

قذٹٶس. آيذب    ٞهٯي ٸ ٶٹؾبٶبت تطاظ آة ٸاثؿتٻ ټؿتٷس ٸ ثب ٦يٟي  ثس آة تٽسيس ٲي رطيبٶبت
ظيؿ  ثبيؿتي اٸٮٹيذ  ثذبالتطي ٶؿذج  ثذٻ      ْ  اظ ٲحيٍايٵ ٪ٟتٻ ثسيٵ ٲٗٷبؾ  ٦ٻ حٟب

؟ ٲٹا٢ٗي ٦ٻ ٲٷبثٕ ٲذبٮي، اٶؿذبٶي ٸ ٞٷذي ٲحذسٸز     ثبقسي ا٢تهبزي زاقتٻ  ٶيبظټبي تٹؾٗٻ
ظيؿ  ثبقذس ټٳيكذٻ    ظيؿ  ٸ تٹؾٗٻ، اظ ضاټي ٦ٻ ؾبظ٪بض ثب ٲحيٍ ټؿتٷس، ٲسيطي  ٲحيٍ

بٴ اټساٜ ٲرتٯٝ ٶيبظ ذٹاټس تٹاظٴ ٲيثطاي ثط٢طاضي پصيط ٶيؿ . ثٷبثطايٵ، زاز ٸ ؾتس  اٲ٧بٴ
 ٪يطز؟ ثٹز، ٸٮي ه٫ٹٶٻ ٸ هٻ ٦ؿي تهٳيٱ ٲي

 ًبثشاثشي رٌسيتي 

زض ٲذسيطي    ظٶذبٴ  آٞطيٷذي  ٶ٣ف٦ٻ  ٲطزاٴ اؾ . ثب ايٵ ي ٺٲسيطي  ضؾٳي آة تح  ؾيُط
اٞعايف زاقتٻ اؾ ، ټٷٹظ ټٱ ٶٳبيٷس٪ي ٸ تذأحيط ظٶذبٴ زض ثرذف آة ثؿذيبض ٦ٳطٶذ٩      آة 

ثط ظٶذبٴ  ٲٷبثٕ آة تأحيط ٲتٟبٸتي  ٲسيطي  ي ٺقيٹ ٦ٻٽٱ اؾ  ٲ اظ ايٵ ٶٓط اؾ . ايٵ ٶ٧تٻ
ٸيػٺ زض ٶذٹاحي ضٸؾذتبيي، ظٶذبٴ ؾطپطؾذ  ؾذالٲ  ٸ       ٻزاضز. زض ؾطتبؾط رٽبٴ، ثٸ ٲطزاٴ 

٦ٷٷس٪بٴ آة ذبٶ٫ي ٸ ٚصا ټؿتٷس. ثٷبثطايٵ ظٶبٴ شيٷٟٗبٴ انٯي زض  ثٽساق  ذبٶٹازٺ ٸ تأٲيٵ
ټبي تأٲيٵ آة ٸ  ي ت٧ٷٹٮٹغي يٳبت زضثبضٺټؿتٷس. ثب ايٵ حب٬، تهٳ ذبٶٹازٺآة ٸ ثٽساق  

ثطزاضي ٸ ٶ٫ٽساضي ٖٳستب  ثٻ زؾذ  ٲذطزاٴ نذٹضت     ثٽطٺٶٓبٰ ثٽساق ، ٶ٣بٌ تأٲيٵ آة ٸ 
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زض  ثٻ ق٧٭ ٲإحط تٛييط ٦ٷس؟ ٸا٢ٗب  ثطاثذطي رٷؿذيتي   تٹاٶس ٲيايٵ ٸيٗي  ه٫ٹٶٻ  .٪يطز ٲي
 ثٻ هٻ ٲٗٷبؾ ؟ ٖٳ٭

 ّب هذيشيت سيسه 

ټذبي   اي، احذطات ٞٗبٮيذ    اي ٸ ٚيطٶ٣ُذٻ  اظ ٲٷذبثٕ ٶ٣ُذٻ  ذك٧ؿبٮي، ؾي٭، آٮذٹز٪ي ٶبقذي   
اتٟب٢بت ٲتساٸٮي ټؿتٷس ٦ذٻ پيبٲذسټبي ٶذبٲٗٳٹ٬ ٸ ٚيذط ٢بثذ٭       اظ زؾ ، ثبالزؾ  ثط پبييٵ

ثذطاي   ٲٷبؾذت اي  ؾبظٺضاټ٧بضټبي ټكساض ؾطيٕ ٸ  ټبي ؾبٲبٶٻؾبظي  ثيٷي زاضٶس. پيبزٺ پيف
سي زض ارتٷذبة اظ تٗذبضو ٲحؿذٹة    ټبي ٦ٯي ؾبظ، ٞٗبٮي  ٲ٣بثٯٻ ثب ثاليبي َجيٗي ٸ اٶؿبٴ

 قٹٶس.  ٲي

  آة گزاسي اسص 

ٞطايٷسټبي تٹٮيسي ٶيؿ ، ٸٮي ٚبٮت اٸ٢ذبت ثذب آٴ هٷذيٵ    ثطاي  ٺ ٶٽبزي٥ ثب ايٷ٧ٻ آة نطٞب  
ټبي ارتٳذبٖي،   ټب زاضاي اضظـ  قٹز. آة ٖالٸٺ ثط اضظـ ا٢تهبزي، زض تٳبٲي اؾتٟبزٺ ضٞتبض ٲي
قذٹز ٸ ثذٻ    تذط ٲذي   ٻ رٽبٴ ضٸظ ثذٻ ضٸظ قذٽطي  ٲحيُي ٸ ٞطټٷ٫ي اؾ . ثٻ ٶؿجتي ٦ ظيؿ 

ثذطاي ټذط    -ټبي آثطؾذبٶي  ؾبذ  قج٧ٻ ي ٻيبثس، ټعيٷ ٶؿجتي ٦ٻ ت٣بيب ثطاي ٚصا اٞعايف ٲي
ضيعز، اٲب ؾذبذ    ٲإيس ايٵ ٲٹيٹٔ اؾ  )ثبضاٴ ضاي٫بٴ ٞطٸ ٲي -ٶٹٔ ٲهطٜ ثب ټط ٶٹٔ اضظـ

تؿذبٸي   ع ثبيؿتي ثبظتذبة ٪صاضي آة ٶي ٶطخي  اؾ (. ٶحٹٺ  ټبي آثطؾبٶي ٲؿتٯعٰ ټعيٷٻ قج٧ٻ
پذصيط ثبقذس. ٲُبٮٗذبت ٶكذبٴ      ظيؿ ، ا٢كبض ٣ٞيط ٸ آؾيت ح٣ٹ٠ پبيٻ، ٸ تأٲيٵ ٶيبظټبي ٲحيٍ

ٸٮي ٢يٳذ  ايذٵ ٢جيذ٭     -٦ٷٷس٪بٴ تٳبي٭ پطزاذ  ثطاي ذسٲبت آثي زاضٶس زټس ٦ٻ ٲهطٜ ٲي
قٷس. تط اظ ټٳٻ، ٢بث٭ اَٳيٷبٴ ثب ٦ٷٷس٪بٴ ثبقس ٸ ٲٽٱ ذسٲبت ثبيؿتي زض تٹاٴ پطزاذ  ٲهطٜ

ثٽتطيٵ قذيٹٺ ٸ ٲهذطٜ    ي ٺ٪يطي زضثبض ثط ضٸي ټٱ، ايٵ ٸا٢ٗيبت ثٻ ٲٗٷبي يطٸضت تهٳيٱ
٦ذٻ  ٲحيُذي اؾذ     ٲؿبي٭ ٞطټٷ٫ي، ارتٳبٖي، ا٢تهذبزي ٸ ظيؿذ   زضٶٓط ٪طٞتٵ ٖب٢الٶٻ ثب 
 زټس. ټبي تٗبضو ضا ٦بټف ٲي ٲُٳئٷب  ظٲيٷٻ

 

 آة ثشاي طٌعت ٍ شْشّب 

٦٭ ربٲٗٻ، ثٻ تًذٳيٵ تذأٲيٵ حزٳذي آة ثؿذت٫ي     ٦بٞي ثطاي اٶتٟبٔ  تٹٮيس حطٸت ا٢تهبزي
قذٹز، تهذٳيٳبت    زاضز. زض ٸيٗيتي ٦ٻ ترهيم ٲٷبثٕ آثي ثٻ ٲطظ ْطٞي  حٹيٻ ٶعزي٥ ٲي

 70 ثبيذس ثٽتطيٵ ٲهطٜ ٪طٞتٻ قذٹز. آيذب ٦كذبٸضظي آثذي ټٳچٷذبٴ       ي ٺزقٹاض ثبيؿتي زضثبض
ذبٮم زاذٯذي ضا  زضنس تٹٮيس ٶب ٦4ٻ تٷٽب  زضحبٮي ثٻ ذٹز اذتهبل زټسزضنس ٦٭ ثطزاق  ضا 



 17 ي ٲٷبثٕ آة ٲصا٦طٺ ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲٽبضت

 

تطي زاضٶس ٸٮذي ٞذبض٘    ٦ٷٷس ٸ ؾٹزآٸضي ثيف تطي ٲهطٜ ٲي زټس؟ نٷبيٕ، آة ٦ٱ تك٧ي٭ ٲي
٦ٻ ٲكتب٠ رصة نٷبيٕ رسيس ټؿذتٷس، ٸٮذي    ٦كٹضټبييٲحيُي ٶيؿتٷس.  ټبي ظيؿ  اظ ټعيٷٻ

ثذٻ اظاي  پطزاذ   ي ٺټطاؾٷس ٦ٻ ثب اٖٳب٬ ٢بٖس ْطٞي  پبيف ضٞتبض نٷبيٕ ضا ٶساضٶس، ٪بټي ٲي
ټذب تٳذبيٯي ثذٻ     ، نٷبيٕ ثٻ ٦كٹض ٲزبٸض ضاٶسٺ قٹٶس. اظ ايٵ ضٸؾ  ٦ذٻ ثطذذي زٸٮذ    يآٮٹز٪

ٲحيُي ٸ ارتٳبٖي ذٹزقبٴ ٶساضٶذس. ثذب ضقذس قذٽطټب، ت٣بيذبي آة       پيطٸي اظ ٢ٹاٶيٵ ظيؿ 
ي زي٫ذط   اي ثٻ حٹيٻ ټب ٲٳ٧ٵ اؾ  ؾسؾبظي يب اٶت٣ب٬ آة اظ حٹيٻ يبثس ٸ زٸٮ  اٞعايف ٲي

تذٹاٴ ٦ذطز؟ ٸ    زض ايٵ ٢جي٭ تهٳيٳبت ثبظٶسٺ ټؿتٷس. هذٻ ٲذي   بٴضٸؾتبئي. ضا ٲسٶٓط ٢طاض زټٷس
 آيس ٲسيطي  ٦طز؟ تطزيس پسيس ٲي تٹاٴ تٗبضيبتي ضا ٦ٻ ثي ه٫ٹٶٻ ٲي

 ِفشاهشصيّبي  آة دس حَو 

ٲٹيذٹٔ   زضټذب   قٹٶس. زٸٮ  ٲبرطا تكسيس ٲي ثٻټب  زٸٮ  ثب ٸاضز قسٴقسٺ زض ثبال  تٳبٲي ٶ٧بت ٪ٟتٻ
٦ٷٷس. ايٵ ٸيٗي  ثٻ ٸيػٺ ظٲبٶي ٸرٹز زاضز ٦ذٻ   ربٶجٻ ٖٳ٭ ٲي ي٥ ټبي ٲكتط٤ ٚبٮجب  ٲسيطي  آة

ط ؾيبؾي ٸ ا٢تهبزي ٢سضتٳٷستط اظ ٦كٹض پبييٵ اٮٳٯٯذي   زؾ  اؾ . ٢ٹاٶيٵ ثذيٵ  ٦كٹض ثبالزؾ  اظ ٓٶ
هٽذبض تٹنذيٝ ذٹاټذس قذس،      ٞهذ٭ ٪ٹٶذٻ ٦ذٻ زض    آق٧بضا زض ايٵ ظٲيٷذٻ يذٗيٝ ټؿذتٷس. ټٳذبٴ    

١ بضيذبت ثذبٮ٣ٹٺ    ټبي رٽبٶي ٲتٗسزي زضثبضٺ ٴټب ٸ ٦ٷٹاٶؿيٹ ټب، ثيبٶيٻ ٶبٲٻ تٹٞا ي ٲؿبي٭ ربضي يب ٗت
ټذبي ٚيذط    ي اؾذتٟبزٺ  اي اظ ايذٵ ٲٗبټذسات، ٦ٷٹاٶؿذيٹٴ ؾذبظٲبٴ ٲٯذ٭ زضثذبضٺ       ٸرٹز زاضٶس. ٶٳٹٶٻ

ثٷب ثط ٲٷذبٕٞ   -(. ثب ايٵ حب٬، ٚبٮت اٸ٢بت ٦كٹضټب 1997اٮٳٯٯي اؾ  ) ټبي ثيٵ ضاٶي اظ آثطاټٻ ٦كتي
٦ٷٷس. اذذتالٜ ٦كذٹضټب ثذط     ربٶجٻ ٖٳ٭ ٲي ٟبزٺ ٸ ٲسيطي  ٲٷبٕث آة ي٥ضيعي، اؾت زض ثطٶبٲٻ -ٲٯي

اؾذبؼ ٦ٳيذ  آة ٸ    زټس ٦ٻ ٚبٮت اٸ٢بت ٦كٹضټب ثذط  ٶكبٴ ٲي 21ي  ؾط هيؿ ؟ ق٧٭ نٟحٻ
 ٦ٷٷس.   ٪صاضٶس اؾتسال٬ ٲي ثٷسي رطيبٶبت تأحيط ٲي ٶٹٔ ظيطؾبذتي ٦ٻ ثط ٲ٣ساض ٸ ظٲبٴ

ثٷبثطايٵ  -٦ٷٷس ٳبٴ ٲؿبي٭ ٶيع ټٳ٧بضي ٲيي ټ زټس ٦ٻ ٦كٹضټب زضثبضٺ ټٳبٴ ق٧٭ ٶكبٴ ٲي
  ي٧ابضهٻ ضٸي٧طزضيعي ٸ ٲسيطي  ثب  ٪يطٶس. ثطٶبٲٻ ٲجٷبي پطټيع اظ تٗبضو ٸ ٶٟٕ ٲت٣بث٭ ٢طاض ٲي

 س:ٶٳبيتط ٦ٷس ٸ ٲٷبٕٞ ٲكتط٦ي ضا ٶهيت ٦كٹضټب  تٹاٶس ټٳ٧بضي ضا ثيف ٲي ،زض ٦٭ حٹيٻ
 آثي؛ ټبي ٦ٱ ټب زض زٸضٺ ي ضٸزذبٶٻ ٖبزالٶٻ ثٷسي ؾٽٱ 

 ثيٷي ؾي٭؛ ټبي ٞٷي ثطاي پيف اَالٖبت ٸ ترهم ٸ ټب اقتطا٤ زازٺ 

 آثريعزاضي؛ 

 تٹٮيس ثط٢بثي؛ 

 آثي؛ ي ٦ٱ اٞعايف رطيبٴ زٸضٺ 

 ټٳ٧بضي زض ٲسيطي  ؾي٭؛ 



 ي آة ٸ ح٭ تٗبضو ٞه٭ اٸ٬. ٲسيطي  ي٧ابضهٻ 18

 

 ضاٶي؛ ي ٦كتي ټٳ٧بضي زض قج٧ٻ 

 ٦ٷتط٬ ٶك ، ضؾٹة ٸ زي٫ط تٯٟبت؛ 

  ٲسيطي  آٮٹز٪ي زض زٸ ؾٹي ٲطظټب؛ 

 ٶٻ.ټٳ٧بضي زض ٖٳٯيبت ؾبٲبٶسټي ضٸزذب 

ثطذذي تٗبضيذبت ټٳ٧ذبضي ثؿذيبض      ٖٯيذطٚٱ ٸرذٹز  قٹاټس حب٦ي اظ آٴ ټؿتٷس ٦ذٻ   ټٳچٷيٵ
 ټبي ؾُحي ٸرٹز زاضز. ټبي ٲرتٯٝ اظ آة زض اؾتٟبزٺ تطي ثيف

 

 ّبي آثي رٌگ -4-1وبدس

ټبي ٲكتط٤، اٶزبٰ قسٺ، ايٵ ثطزاق   آة ي زضثبضٺاذيط  ي ٻزض زټټبيي ٦ٻ  پػٸټف تط ثيف ي ٺاٶ٫يع
٪ٯيذ٥  « ټبي آتي ثط ؾط آة ذٹاټس ثذٹز.  رٷ٩»ٸ « ٶٟ  آيٷسٺ ذٹاټس ثٹز»٦ٻ آة  زيطيٷٻ ثٹزٺ اؾ 

تبضيد، آة زض تٗبضيبت ثٻ ٖٷذٹاٴ اثذعاضي ؾيبؾذي يذب ٶٓذبٲي، ټذسٜ       َٹ٬ زټس ٦ٻ زض  ( ٶكبٴ ٲي7)
 ٸ اټطٰ ٞكبض زذي٭ ثٹزٺ اؾ . ٜ تطٸضيؿٱ، ثركي اظ اذتالٜ تٹؾٗٻٶٓبٲي، ټس
زض٪يطي ثط ؾط ٲٷبثٕ آة ثٻ رٷذ٩ ٲيذبٴ قذٽطټبي     ي ٻكيٷپي»(، 13ٸٸٮٝ ٸ ټٳ٧بضاٴ )ٶٓط ثطاؾبؼ 

 ثطاؾذبؼ  «٪ذطزز.  ؾب٬ پذيف اظ ٲذيالز ثذبظ ٲذي     2500ٞطات زض  -زرٯٻ ي حٹيٻزض  2ٸ يٹٲب 1ال٪بـ

 اٲًب قسٺ اؾ .  1984پؽ اظ ٲيالز تب  805 ؾب٬ آثي اظ ي ٶبٲٻ پيٳبٴ 3600ٞبئٹ، ثيف اظ ضـ عا٪
تٗبضيذبت قذسيس ثذط ؾذط      ٦ذٻ  زضحذبٮي : »ٲذسٺ اؾذ   آ (6٪ٯذسيف ٸ تٹؾذ  )   ي ٲُبٮٗٻثٷسي  زض رٳٕ
ي ثذطاي  تذط  ثذيف ثؿيبض  ي ثٽبٶٻٲكتط٤ ثعض٨،  ي حٹيٻي ٲٷٟطز ٶبزض ټؿتٷس، ٸرٹز ي٥ ټب ضٸزذبٶٻ

ٶيؿ ، ثٯ٧ٻ ٲٷبثٕ آثي ٲكتط٤  «ټبي آثي رٷ٩» قبټسي ثطايزټس ... ايٵ ٲٹيٹٔ  ٶعأ ثٻ زؾ  ٲي
ٕ ثذٻ ټذيو ٸرذٻ    ايذٵ ٸيذٗي    ثبقس.  زٸٮ ٲيبٴ زٸ  پبييٵتٗبضو ؾُح  ي ٺثطاٶ٫يعاٶٷستٹاٶس  ٲي  ٲذبٶ

ثبقس.  تط ثيفٲٳ٧ٵ اؾ  ٲكٹ٠ ٲٽٳي ثطاي ټٳ٧بضي  پبييٵ، تٗبضو ؾُح زض ٸا٢ٕ .ټٳ٧بضي ٶيؿ 
 «ي اؾ .تط ثيفاٮجتٻ ايٵ اضتجبٌ ٶيبظٲٷس ثطضؾي 

ثب آټٷ٩  ،ثط ؾط ٲٷبثٕ آثي ٲكتط٤ قسيس ٢ٹٔ تٗبضوٸٲيعاٴ »(، 13ٸٸٮٝ ٸ ټٳ٧بضاٴ )ٶٓط  ثطاؾبؼ
٪طٞتذٻ   تذط ا٢ذساٲبت نذٹضت    ؾذتٳساضاٴ ... ثذيف  ثط ذالٜ ظثبٴ تٷذس ؾيب »؛ «يبثس ٦بټف ٲي ټٳ٧بضي
ي زض ٲٹضز ټٳ٧ذبضي ٶؿذج  ثذٻ تٗذبضو     تط ثيفي ټب ٶٳٹٶٻ»؛ «اذتالٞبت آثي ٲاليٱ ټؿتٷس ي زضثبضٺ

٦ٷٷذسٺ ٸ ټذٱ ٖبٲذ٭     ذكٹٶ ، ا٢ساٲبت آثذي ټذٱ ثذٻ ٖٷذٹاٴ ٖبٲذ٭ تحطيذ٥       ؾٹاي»؛ ٸ «ٸرٹز زاضز
٦ٷس ٦ذٻ اذتالٞذبت    تبضيري حبث  ٲي ي ؾبث٣ٻ»٪ٹيٷس،  ثٷسي ٲي زض رٳٕ«. ٷس٦ٷ ثرف ٖٳ٭ ٲي ٸحست
زي٫ذط   ٲؿذبي٭  ي زضثذبضٺ ٸ حتي ظٲبٶي ٦ٻ تٗبضيذبت   ، حتي ٲيبٴ زقٳٷبٴٲٷبثٕ ٲكتط٤ ي زضثبضٺآثي 

اٶذس يذب زض ٞطايٷذس     ٶيع ثط ؾط تٹا٣ٞبت آثي ٲذصا٦طٺ ٦ذطزٺ   ټب َطٜتطيٵ  قٹٶس. زقٳٵ ٸرٹز زاضز ح٭ ٲي

                                                                 
1- Lagash  
2- Umma  



 19 ي ٲٷبثٕ آة ٲصا٦طٺ ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲٽبضت

 

ٜ   زاضٶس، ٸ ٖٳٯ٧طز ٶٽبزټبيي ٦ٻ تأؾيؽ ٦طزٺاٶزبٰ آٴ ٢طاض  پذصيط   اٶس ٚبٮجب  حبث  ٦طزٺ اؾ  ٦ذٻ اٶُٗذب
 .«ټؿتٷس، حتي ٸ٢تي زض ضٸاثٍ آٶٽب تٷف ثطٸظ ٲي ٦ٷس

 

 هفبّين ًَيي -5-1وبدس

ي ٲٷذبثٕ آة ٸ ارتٷذبة اظ تٗذبضو، ٲٟذبټيٱ      ٪يطاٴ زض تح١٣ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ثطاي ٦ٳ٥ ثٻ تهٳيٱ
اٮٳٯٯذي ثذط ؾذط     تط ٢ٹاٶيٵ ثذيٵ  ٦ٻ ثيف آة اثسأ قسٺ اؾ . ثب تٹرٻ ثٻ ايٵ ٶٹيٷي ثطاي زض٤ رسيس اظ

 -ټذب  ټذب، تذبالة   ټذب، ضٸزذبٶذٻ   زضيبهذٻ  -اٶذس  ٦يٟي  ٸ ٦ٳي  ٲٷبثٕ ٢بث٭ ضؤي  آة قيطيٵ ٲصا٦طٺ قسٺ
ي اضتجذبٌ ثذب    ټب ٸ ٶحٹٺ اضظـ ٦بضقٷبؾبٴ آثي رٽبٴ تالـ ٞطاٸاٶي ٦طزٶس تب ايٵ زض٤ ٲحسٸز اظ آة،

ٲذبض٤ ٸ ضا٦ؿذتطٸٰ    س. ٞذبٮ٧ٵ زټٷذ قذٹٶس تٛييذط    ټبيي ٦ٻ زض آٴ يبٞ  ٲذي  ي ا٦ٹؾيؿتٱټب زي٫ط رٷجٻ
)آة « ضَٹثذ  ذذب٤  »قذٹز( ٸ   )يٗٷي آثي ٦ٻ تٹؾٍ ٪يبٺ تجريذط ٲذي  « آة ؾجع»( ثط اټٳي  2004)

يٗٷذي   -آٮذٵ « آة ٲزذبظي »٦ٷٷس. ٲٟٽٹٰ  ٪يبټبٴ( زض تٹٮيس ٚصا تأ٦يس ٲي ي ٻضيك ي ٻٲٹرٹز زض ٲٷ٣ُ
٪ذصاضاٴ   اظ زي٫ط ٲٟبټيٱ رسيسي اؾ  ٦ذٻ ثذٻ ؾيبؾذ     -قسٺ ثطاي تٹٮيس ٲحهٹ٬ٲ٣ساض آة اؾتٟبزٺ 

 ي ترهيم آة زض حٹيٻ ث٫يطٶس. تطي زضثبضٺ زټس تهٳيٳبت آ٪بټبٶٻ اربظٺ ٲي
 

  

  
 Wolf, Stahl and Macomber, 2003ٲٷجٕ: 

 ّبي هشتشن ّوىبسي ٍ تعبسع دس حَوِ -2-1شىل
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 هذيشيت تعبسعهٌبثع آة ٍ  ي يىپبسچِهذيشيت  -1-4

اؾ  ٸ حتي ثطذي ٸ٢ٹٔ آٴ ضا   ي ٲٷبثٕ آة ثؿيبض پطضٶ٩ ٲٹيٹٔ تٗبضو زض ٲسيطي  ي٧ابضهٻ
ي ٲٷذبثٕ آة   ي َٹالٶي ٶ٫بٺ ثركي زض تٹؾٗٻ تط ٦كٹضټب، ؾبث٣ٻ زاٶٷس. ٲك٧٭ ثيف ٲي ٶب٪عيط
ي ا٢تهذبزي اؾذ . زض ٪ذعاضـ زٸٰ     زض٤ ٶب٢م اظ آة ثذٻ ٖٷذٹاٴ يذ٥ ٶٽذبزٺ زض تٹؾذٗٻ      ٸ

رٽبٶي ثعض٪ذي ضا آٚذبظ    ي اٶؿبٴ پطٸغٺ»( آٲسٺ اؾ ، 2006ٽبٶي آة ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ )ي ر تٹؾٗٻ
ٶساق .... زض ثرف آة، ضا ٦ٻ حسا٢٭ يب ټيو تهٹض ٢جٯي، يب زاٶف ٦بٲ٭ اٲطٸظي  ٦طز، زضحبٮي
ٚصا، ٶيبظټبي ٞطايٷس تٹٮيس نٷٗتي ٸ اٶذطغي ٸ  تٹٮيس ثطاي ؾالٲ  ٸ آة ٲُٳئٵ تًٳيٵ تأٲيٵ 

ټب ضا زض ؾطاؾط  ، ٶٓٱ َجيٗي ضٸزذبٶٻظٲيٵح٣ٹ٠ اؾتٟبزٺ اظ آة ٸ ي  بزٮٻثبظاضټبي ٲج  ي تٹؾٗٻ
 «اٮٗبزٺ تٛييط زازٺ اؾ . ٞٹ٠ رٽبٴ

ي َجيٗ  ثطاي ٦ؿذت   ٦ٻ ذٹزٲبٴ ثب زؾت٧بضي ٶبآ٪بټبٶٻضا ذٹاټيٱ ٲك٧الت ثعض٪ي  حب٬ ٲي
هذبٮف   ٸ ضا . يطٸضت تٛييط اٶ٧بضٶبپصيط اؾ  ٸ تٛييط هذبٮف ح٭ ٦ٷيٱايٱ  ثٻ ٸرٹز آٸضزٺ ٲٷبثٕ

تٽسيس ثطاي ٢سضت ٸ ٲ٣بٰ اٞطاز ٸ تهٹض آٶبٴ اظ ذٹزقذبٴ   ،آٸضز ثٻ ټٳطاٺ ٲي ضا تٽسيس ٸ ٞطن 
ثذطاي  ټذبيي   ظٲيٷذٻ ي ٲٷبثٕ آة ٲؿتٯعٰ آٴ اؾذ  ٦ذٻ    ٲسيطي  ي٧ابضهٻ .ثٻ ٖٷٹاٴ ٦بضقٷبؼ

 ٲٽيب قٹز. زاضٶس ٶبپصيط  ټبي آقتي تٟبٸت ٦ٻ زض ْبټط ٶيټٳ٧بضي شيٷٟٗب تح١٣
 ٦ٷس: ضي رٽبٶي آة هٷيٵ ثبظ٪ٹ ٲيايٵ ٲٹيٹٔ ضا ټٳ٧ب

ٲطؾٹٰ ضا ثٻ هذبٮف   ټبي ٦بضقٷبؾي ټب، ٣ٖبيس ٸ ٢ُٗي  ي ٲٷبثٕ آة، قيٹٺ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ»
َٯجذس آة ثذطاي اٶتٟذبٔ     ٲذي  ، ثٷبثطايٵ٪يطز ټب ٢طاض ٲي زاض ثرف ضيكٻ زض ثطاثط ٲٷبٕٞ ٸ ٦كس ٲي

ټبي ٲذسيطي    ٸيي ثب هبٮف٦ٷس ٦ٻ ضٸيبض ٦ؽ ازٖب ٶٳي ٶ٫طاٶٻ ٲسيطي  قٹز. ټيو ربٲٕ ټٳ٫بٴ
يذطٸضتي حيذبتي ٸ ارتٷذبة اظ ثحطاٶذي      ثٻ ذذبَط ي ٲٷبثٕ آة آؾبٴ ذٹاټس ثٹز ثٯ٧ٻ  ي٧ابضهٻ
 «ا٦ٷٹٴ ثبيس زؾ  ثٻ ٦بض قس. اٮٹ٢ٹٔ ټٱ ٢طيت

اي ٦ذٻ   آيٷسٺ  ي زضثبضٺ ٲٷس ت٧ٟط ضٸقٵثطاي ضا ي ٲٷبثٕ آة هبضهٹة اؾتٹاضي  ٲسيطي  ي٧ابضهٻ
 ثبقذس يساض، اظ ٶٓط ارتٳبٖي ٖبزالٶٻ ٸ اظ ٶٓط ا٢تهبزي ٦بضآٲس ٲهطٜ آة اظ ٶٓط ا٦ٹٮٹغي٧ي پب

ټبي ٲهذطٜ   ټبيي زض ٞطايٷس انالح قيٹٺ ٦كٹض رٽبٴ ٪بٰ ٦154ٷس. اٲطٸظٺ ثيف اظ  ٞطاټٱ ٲي
٪بٶٻ  اٶس. تح١٣ ٖٹاٲ٭ ؾٻ ي ٲٷبثٕ آة ثطزاقتٻ ٸ ٲسيطي  آة ټٳؿٹ ثب انٹ٬ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ

 ٺسٶثط - ٺسٶيذ ثطبٶتٶبپصيط زض ٢بٮت  تٗبضيبت ارتٷبة ٦طزٴ آؾبٴ ٶرٹاټس ثٹز. هبٮف انٯي ح٭
 ٦ٷس. تبٲيٵضا َطٞيٵ ٷبٕٞ زضاظٲست اؾ  ٦ٻ ٲ
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 :ثِ آًْب پبسخ دّيذّبي هْوي وِ ثبيستي  پشسش -6-1 وبدس

 ؟هيؿ ي ٲٷبثٕ آة زض ٦كٹض قٳب  قٹاټس اټتٳبٰ ثٻ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ 
   بت ٶٽذبزي يذب ٢ذبٶٹٶي ثذطاي ارذطاي      ثب تٹرٻ ثٻ ؾبذتبضټبي ٲسيطي  آة زض ٦كٹض، هذٻ انذالح

 ي ٲٷبثٕ آة الظٰ اؾ ؟ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ

 اي ي٧ابضهٻ ٸرٹز زاضز ٸ ه٫ٹٶٻ ايٵ ٦بض ثٻ ثٽتذطيٵ   آيب يطٸضتي ثطاي ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة ثٻ قيٹٺ
 ټبي ٲرتٯٝ هٻ ذٹاټس ثٹز؟ قٹز؟ ٲٷبٕٞ ايٵ ٦بض ثطاي ثرف ق٧٭ اٶزبٰ ٲي

  ٲتٟبٸت تح  تأحيط تٛييطات زض ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة ٢طاض زض ٦كٹض قٳب ٲطزاٴ ٸ ظٶبٴ ه٫ٹٶٻ ثٻ َٹض
 ٪يطٶس؟ ٲي

 

 

 1توشيي

 دس وشَس هتجَع
 ي ٲٷبثٕ آة ٸ تٗبضو ٸ ټٳ٧بضي  ٲطثٹٌ ثٻ ٶكؿ  زٸٰ: ٲسيطي  ي٧ابضهٻ

تٗذساز  ټبي هٽبض تب قذف ٶٟذطٺ ؾذبظٲبٶسټي قذٹٶس )ثؿذتٻ ثذٻ        ٦ٷٷس٪بٴ ثبيؿتي زض ٢بٮت ٪طٸٺ قط٦ 
اي، ت٧ذطاض   ټذب ٸ ارتٷذبة اظ تكذ٧ي٭ زاض ٸ زؾذتٻ     ٺ ثطاي تك٧ي٭ ٪ذطٸٺ تطيٵ ضا ٦ٷٷس٪بٴ(. آؾبٴ قط٦ 
ثٷسي اٖساز ي٥ تب پٷذ ثٻ ٖٷٹاٴ ٪طٸٺ ي٥، زٸ ٸ  ٸ ؾاؽ ٪طٸٺ 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5قٳبضـ 

 اٮي آذط اؾ .
 ټبي ظيط ؾبظٲبٴ زټيس: پطؾف پيطاٲٹٴضا  ثحج

 ؟٦ساٲٷستطيٵ ٲؿبي٭ ٲسيطي  آة زض ٦كٹض قٳب  ؾٻ ٲٹضز اظ ٲٽٱ 
 يطٶس؟ ه٫ٹٶٻ ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٲيؿبئ٭ ايٵ ٲ٪ 

 ټط ٪طٸٺ ثبيؿتي ي٥ ٶٳبيٷسٺ اٶتربة ٦ٷس.
تٹاٶٷس ٲحذيٍ ذذبل ذٹزقذبٴ ضا ٲ٣بيؿذٻ ٸ      ټبي ٲتٗسز، اًٖبي زٸضٺ ٲي ٲخب٬اضائٻ زض ايٵ تٳطيٵ ثب 
ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ثطضؾي ٲك٧الت ٲكتط٤ تجبز٬ ٦ٷٷس. ايٵ تٳذطيٵ   ي ضاٺ ټبيي زضثبضٺ ٲتٳبيع ٦ٷٷس ٸ ايسٺ

ي آٶٽذب   يبثٷذس ټٳذٻ   هطا ٦ٻ زض ٲي ،آٸضز ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ ٸرٹز ٲي ي زٸؾتبٶٻ ٲيبٴ قط٦  ٖ  ضاثُٻثٻ ؾط
 ٲؿبٞط ي٥ ٦كتي ټؿتٷس.

 اي ټط ٪طٸٺ. ز٢ي٣ٻ 30ز٢ي٣ٻ ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ ٪عاضـ  30ظٲبٴ: 
 



 ي آة ٸ ح٭ تٗبضو ٞه٭ اٸ٬. ٲسيطي  ي٧ابضهٻ 22

 

 

ي ٲكرهبت رٯؿٻ آٸضزٺ قسٺ اؾ  ٦ٻ ثبيؿذتي   اي اظ ثط٪ٻ زض ظيط ٶٳٹٶٻ ي هشخظبت رلسِ: ثشگِ

 قٹز. آٲٹظقي ٲسضؼ زٸضٺ يٳيٳٻ ٲي ي ٺض٪بٺ ثطاي ټط ٞٗبٮي  ٦بٲ٭ قٹز. ايٵ ثط٪ٻ ثٻ رعٸپيف اظ ٦ب
 

 ي هشخظبت رلسِ ًوًَِ ثشگِ -7-1وبدس

 ٲٷبثٕ آة ي ي٧ابضهٻټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲصا٦طٺ ثطاي ٲسيطي   آٲٹظـ ٲٽبضت
 2006طٍئي  19 سٍص اٍل دسن تعبسع رلسِ

 ٕ آة ٸ تٗبضو ٸ ټٳ٧بضي ي ٲٷبث آقٷبيي ثب ٲسيطي  ي٧ابضهٻ عٌَاى
اظ تٹا١ٞ آضاٰ تب تٽسيس ٸ ذكٹٶ  ٞيعي٧ذي. ثطذذي    -ټبي ٲرتٯٟي زاضٶس تٗبضيبت آثي ق٧٭ هٌغك

ثب ٦ٳجٹز آة ٲٹارٻ ټؿتٷس يب ذٹاټٷس قس. ٦ٳيبثي  -اظ رٳٯٻ ٚطة آٞطي٣ب -ټبي رٽبٴ ثرف
ٲذسيطي   ټذب.   : ٶبقي اظ ٖطيٻ؛ ت٣بيذب يذب ؾذبظٺ   تٗبضيبت ٲرتٯٟي ضا پسيس آٸضزٲٳ٧ٵ اؾ  
٦ٷذٹٶي   ي ٺي ٲٷبثٕ آة ٞطايٷسي اؾ  ٦ٻ ثٻ زٶجب٬ ٲسيطي  تٗبضيبت ثب تٛييط قذيٹ  ي٧ابضهٻ

 ٶٹاٶسيكذي ي ترهذيم ٸ ٲهذطٜ ٸ    زضثذبضٺ  ٪يطي تهٳيٱاؾتٟبزٺ اظ ايٵ ٲٷجٕ؛ تٛييط ٞطايٷس 
ثذٻ َذٹض ذالنذٻ،     اؾذ . ي ٖبزالٶٻ، ٦بضآٲس ٸ پبيذساض   اؾتٟبزٺ آة زض ضاؾتبي تح١٣زضثبضٺ 

 .ضٸز قٳبض ٲي ثٻ ي ٲٷبثٕ آة ٶٹٖي اثعاض ثطاي ٲسيطي  ٸ ح٭ تٗبضو هٻٲسيطي  ي٧ابض
 

 

 ي٥ ؾبٖ  هذت
ي ٲٷبثٕ آة ثطاي رٯٹ٪يطي، ٲسيطي  ٸ حذ٭   زازٴ اثعاضټبي ٲتٷٹٖي ٦ٻ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ٶكبٴ اّذاف

 ټٳ٧بضي يب تٗبضو زض ٲؿبي٭ آثي. ټبي ثطٸظ ظٲيٷٻ٦ٷس؛  تٗبضيبت آثي ٖطيٻ ٲي
ّبي  سٍ 

 آهَص 
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1- Semi- structured debriefing  
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presented at the annual meeting of the ISA, Portland, Oregon. 
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 دس هذيشيت تعبسعسٍيىشدّب  :فظل دٍم

يادگيريهايهدف

 ټبي ٲرتٯٝ ٲسيطي  تٗبضو  ٦طزٴ ضٸـ ثطرؿتٻ. 

 ټذبي   يب ٪عيٷذٻ  1ټبي ٲسيطي  تٗبضو تأ٦يس ثط ؾٹزٲٷسي ٞٷٹٴ ح٭ تٗبضو ٦ٻ ٪عيٷٻ

 قٹٶس. ٶيع ٶبٲيسٺ ٲي 2ح٭ تٗبضو

 يطي  تٗبضو.قٷبؾي ح٭ اذتالٜ ٸ ٲس تجييٵ ضٸـ 

نتايج

 ي  اي يطٸضي ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ټبي ح٭ اذتالٜ، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲإٮٟٻ قٷبذ  ضٸـ

 .ٲٹ١ٞ ٲٷبثٕ آة

 هامهارت

 ي آٚذبظيٵ   اي تٗبضو ثٻ ٖٷذٹاٴ ٶ٣ُذٻ   اؾتٟبزٺ اظ اثعاضټبي تحٯي٭ ضٸقٳٷس ٖٯ٭ ضيكٻ

 ٲسيطي  تٗبضو.

                                                                 
1- Alternative conflict management (ACM)  
2- Alternative conflict resolution (ACR)  
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 هذيشيت تعبسع -2-1

٦ٷذيٱ. تٗذبضو    ثبضټب ٸ ثبضټب آٴ ضا تزطثذٻ ٲذي   تٗبضو ٸا٢ٗي  ظٶس٪ي اؾ  ٸ زض َٹ٬ حيبت،
 يذس ٸ آ ٦ٻ اظ ٲيبٴ تط٦يجي اظ قطايٍ ٖيٷي ٸ شټٷذي پسيذس ٲذي   هطا ثركي اظ ي٥ ٞطايٷس اؾ ، 
 قٹز.ٸ ٞه٭ ثبيؿتي ثط ٲجٷبيي پبيساض ح٭ 

قٹٶس. زض ظيذط   ٢ٯٳطٸټبيي ټؿتٷس ٦ٻ ؾجت ثطٸظ تٗبضيبت ٲي ي ٲٷبثٕ آة زض ٲسيطي  ي٧ابضهٻ
 قٹز: ظ آٴ اقبضٺ ٲيټبيي ا ثٻ ٶٳٹٶٻ
  ټب؛ ٸاثؿت٫ي ٲت٣بث٭ اٞطاز ٸ ٲؿئٹٮي 

 ټٳاٹقبٶي ٸْبيٝ؛  اثٽبٲبت زض حسٸز اذتيبضات؛ 

 ض٢بث  ثط ؾط ٲٷبثٕ ٦ٳيبة؛ 

 تٟبٸت زض ٸيٗي  ٸ تأحيط ؾبظٲبٶي؛ 

 ټبي ٶبؾبظ٪بض؛ اټساٜ ٸ ضٸـ 

 تٟبٸت زض ؾج٥ ٲهطٜ؛ 

  ؛  ضٸاثٍاذتال٬ زض 

 ٶكسٺ. اٶتٓبضات ثطآٸضزٺ 

اؾذ  ٦ذٻ ثذب    « ٲذسيطي  تٗذبضو  »رٷجذٻ،   ًخساتيي ٸرٹز زاضز. زٸ رٷجٻ  ي تٗبضو زض ازاضٺ
اؾذ .  « ح٭ تٗبضو»تط  رٷجٻ، ضؾٱ ٲتساٸ٬ دٍهيي ٦ٷس. تط ثٻ تٗبضو ٶ٫بٺ ٲي ضٸي٧طزي ربٲٕ

٦ٷٷذس،   ضٸي اؾذتٟبزٺ اظ ٞٷذٹٴ پذؽ اظ ثذطٸظ تٗذبضو تٳط٦ذع ٲذي       « ح٭ تٗذبضو »ټبي  ضٸـ
ضي حٳطثرف ٲيبٴ ٲٷبٕٞ ٲتٷٹٔ، تٹرذٻ  ثب تطٸيذ اضتجبٌ ٸ ټٳ٧ب« ٲسيطي  تٗبضو»٦ٻ  زضحبٮي

ضيعي ٲكبض٦تي ٸ رٳٗي ثطاي  اي تٗبضيبت، اٖتٳبزؾبظي ٸ زض٤ ٲت٣بث٭ ٸ ثطٶبٲٻ ثٻ ٖٯ٭ ضيكٻ
 .٦ٷس ، ٶ٣ف ٚيطاٶٟٗبٮي زض رٯٹ٪يطي اظ تٗبضو ايٟب ٲياٶزبٰ ٸْبيٝ پيچيسٺ

 

 تعبسع: -1-2وبدس 

٪يطٶذس   يبثٷس، ٲٹايٕ ذهٳبٶٻ ٲذي  ٲيټبي ٲرتٯٝ ٲٷبٕٞ ذٹز ضا ٶبؾبظ٪بض  ٦ٻ َطٜ اؾ تٗبضو ظٲبٶي 
ٜ  يب ٲٷبٕٞ ذٹز ضا اظ َطي١ ا٢ساٲبتي زٶجب٬ ٲي ظٶذس. ٲٷذبٕٞ    ټذبي زي٫ذط ذؿذبضت ٲذي     ٦ٷٷس ٦ٻ ثٻ َذط

 تٹاٶس زض ٲٹاضز ظيط ٲتٟبٸت ثبقس: ٲي
 زؾتطؾي ثٻ ٲٷبثٕ ٸ تٹظيٕ آٴ )ٲخال  ظٲيٵ، پٹ٬، ٲٷبثٕ اٶطغي، ٚصا(؛ 

 يطي ؾيبؾي؛ ٢سضت ٸ ٲكبض٦  زض تهٳيٱ٪ 

 زي  )رٹاٲٕ ٞطټٷ٫ي، ارتٳبٖي ٸ ؾيبؾي(؛ ٸٲٹرٹ 

 ( 8پبي٫بٺ، ثٻ ٸيػٺ آٶٽبيي ٦ٻ ربي٫بٺ زٸٮتي، زيٷي، يب ايسئٹٮٹغي٧ي زاضٶس.) 



 29 ي ٲٷبثٕ آة ٲصا٦طٺ ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲٽبضت

 

 ي آة ٲٷجٕ: ٪عاضـ رٽبٶي تٹؾٗٻ
 

٪يطز ٦ٻ ٲؿذتٯعٰ   ٦بض ٲي ټبيي ضا ٶيع ثٻ ٲسيطي  تٗبضو، زض ٦ٷبض ضٸي٧طز ٚيطاٶٟٗبٮي ذٹز، ضٸـ

 اؾ . 4ٸ ٸٞب٠ 3، تٹا2١ٞ(٪طي ٲيبٶزي) زضٲيبٶي ، پب1ٲصا٦طٺ

ي  قذٹز. ثذطاي ٲخذب٬، زض ٲطحٯذٻ     ٞطايٷس ٲسيطي  تٗبضو ثب تكريم تٗبضيي ذبل آٚبظ ٶٳي
قٹز تٗبضو ثذبٮ٣ٹٺ زض ح٣ذٹ٠    ثيٷي ٲي ٦ٻ پيف ي ٲٷبثٕ آة ضيعي پطٸغٺ يب َطح تٹؾٗٻ ثطٶبٲٻ
 ٹز زاضز،اٶس( ٸرذ  ي شيٷٟٗبٴ )٦ٻ ثط حؿت هبضهٹة ظٲبٶي، ًٞب ٸ ثعض٪ي ٲكرم قسٺ اؾتٟبزٺ

 ٲٷبؾت اؾ .
ثٷبثطايٵ، ٲسيطي  تٗبضو، ٞطايٷذسي رذبضي اؾذ  ٦ذٻ زض آٴ شيٷٟٗذبٴ پيٹؾذتٻ ثذطاي ايزذبز         

حٳط ٸ ٲكٹ٠ ٞطايٷسټبي حذ٭ تٗذبضو اؾذ  )ثذب ضٸي٧ذطز ٶتذبيذ        قطايُي ٦ٻ ٲبٶٕ تٗبضو ثي
 ٦ٷٷس. ٖٳ٭ ٲي«( ٶسٺطث -ثطٶسٺ»

ثيٷذي،   زض پذيف  قذٹز ٦ذٻ   ٲذي  ٻ٪ٟتاثعاضټب اي اظ  تط، ٲسيطي  تٗبضو ثٻ ٲزٳٹٖٻ ثٻ ظثبٴ ٞٷي
. اؾتطاتػي ٲسيطي  تٗبضو قبٲ٭ تط٦يجذي  ضٸز ٦بض ٲي ثٻرٯٹ٪يطي ٸ ٸا٦ٷف زض ثطاثط تٗبضيبت 

ټذب ثذٻ قٷبؾذبيي ٲؿذبي٭      اظ اثعاضټبي ٲتٷٹٔ ذٹاټس ثٹز. اظ ايٷ٫ٹٶٻ اثعاضټب ثطاي تطٚيت َطٜ
قٹز. ثب ايٵ  ٟبزٺ ٲياؾت« ثطٶسٺ -ثطٶسٺ»ټبي  ح٭ قسٺ ٸ يبٞتٵ ضاٺ ٸا٢ٗي پك  ؾط ٲٹايٕ اٖالٰ
زض زؾتيبثي ثٻ  تٹٞي١ ثطايپصيط ٶيؿ .  اٲ٧بٴ« ثطٶسٺ -ثطٶسٺ»حب٬، ټٳيكٻ زؾتيبثي ثٻ ٶتبيذ 

اٖت٣ذبز پيذسا   ي٧ي اظ َطٞيٵ ، تٹاظٴ ٸ ٲهبٮحٻ ٶيبظ ذٹاټس ثٹز. حتي زض ثًٗي ٲٹاضز، ا٪ط ٶتبيذ
٪ٹٶذٻ ٖٳذ٭    ثب ټيوز، ثٹٶرٹاټس  ثٽتطٖٳ٭ ي٧زبٶجٻ  ي ٶتيزٻ اظتالـ رٳٗي ي  ٶتيزٻ٦ٷس ٦ٻ 

 رٳٗي ټٳطاټي ٶرٹاټس ٦طز.
ثٻ َٹض ٦ٯي، ح٭ اذتالٞبت يب تٗبضيبت ثب ٶتبيذ ح٣ٹ٢ي ټٳطاٺ ټؿتٷس: زٸ َذطٜ اذذتالٜ ثذب    

٦ٷٷس ٦ٻ ٚبٮجب  ثٻ ٶتذبيذ   ، يب ح١ ثب ٦يؿ ؟ ثٻ ٢بٶٹٴ ضرٹٔ ٲي«ي٥ ثبض ثطاي ټٳيكٻ»ضٸي٧طز 
٦ٻ يذ٥ َذطٜ ضا ٲذأيٹؼ، ٶب٦ذبٰ ٸ     قٹز  تٹا٣ٞي ٲٷتٽي ٲي يب ثٻ اٶزبٲس ٲي« ثبظٶسٺ -ثطٶسٺ»

ي ٲب ثٻ آة ٶيذبظ زاضيذٱ، اظ ايٷ٫ٹٶذٻ     ٪صاضز. هٹٴ ټٳٻ ثب٢ي ٲي رٹيي قبيس زض رؿتزٹي اٶت٣بٰ

ٜ  ټب ثبيؿتي ارتٷبة ٦طز. ثٻ ربي ضٸي٧طزټبي ٢بٶٹٶي ضؾٳي، ٪عيٷٻ ضټيبٞ   5ټبي ح٭ اذذتال

                                                                 
1- negotiation  
2- mediation  
3- conciliation  
4- consensus  
5- Alternative Dispute Resolution (ADR)  
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٦طٺ زض ضاؾذتبي  يٗٷذي تٳبيذ٭ رذسي ثذٻ ٲذصا      - 1ي انٹٮي ټب ثط ٲصا٦طٺ ٸرٹز زاضز. ايٵ ضٸـ

 .ٲجتٷي ټؿتٷس ثطٶسٺ ثطاي ٲٷبٕٞ زضاظٲست -زؾتيبثي ثٻ ٶتبيذ ثطٶسٺ
ي ٦ٯي تٛييط زض تٳبٲي ؾُٹح ربٲٗٻ اؾ . اظ يذ٥   ٲؿئٯٻ ،اي ٲٽٱ زض ٲسيطي  تٗبضو ٲؿئٯٻ

ي تٛييذط اؾذ . ٸ٢تذي     ي تٗبضو اؾ  ٸ اظ ؾٹيي زي٫ط، ثبظزاضٶذسٺ  ؾٹ ټط تٛييطي پسيسآٸضٶسٺ
ٲٳ٧ٵ اؾ  ٶبټٷزبضي ٸ تًبزټبيي ضا ثٻ ٸرٹز آٸضز ٦ٻ ٲبٶٕ پيكطٸي قٹز،  تٗبضو پسيساض ٲي
ثطپبيي زؾذتٹض ٦ذبض ٲٯذي     ثبٖجقٹز. ايٵ ٸيٗي  ٲٳ٧ٵ اؾ    ټبي ربٲٗٻ  زض ثًٗي اظ ثرف

تط ٸ پبيذساضتط   ي ٖبزالٶٻ ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾ  اؾتٟبزٺ قٹزثطاي انالحبت ٸؾيٕ ارتٳبٖي ٸ ٶٽبزي 
بيس پطؾيس آيب تٳبٲي تٗبضيبت ثبيؿتي ثٻ ٲحذى ٸ٢ذٹٔ   ٶتيزٻ زټس. ثٷبثطايٵ، ث ٲٷبثٕ َجيٗي ضا

ٲسيطي  قٹٶس يب ٶٻ. ح٭ ٸ ٞه٭ قتبثعزٺ ٲٳ٧ٵ اؾ  ايٵ قجٽٻ ضا ثٻ ٸرٹز آٸضز ٦ذٻ ثًٗذي   
 .ثطؾٷس٦ٹقٷس ٲؿبي٭ ضا اظ زيس ٲطزٰ پٷٽبٴ ٦ٷٷس تب ثٻ ٲٷبٕٞ ذٹزقبٴ  شيٷٟٗبٴ ٲي

ٸ ٖٯذ٭ ظيطثٷذبيي تٗذبضو     2ټب ٻٶكبٶزي٫طي ٦ٻ ثب ٲٹيٹٔ ثبال اضتجبٌ زاضز، تٳبيع ٲيبٴ  ٲُٯت

٦ٷٷس ٦ٻ تٗذبضو   اؾ . زض ٲٹاضز پيچيسٺ، تٳبيع ٲيبٴ ايٵ زٸ زقٹاض اؾ  ٸ ٲطزٰ ؾٽٹا  ٧ٞط ٲي
ثطَطٜ قسٺ اؾ   ټب ٶكبٶٻ٦ٻ زض ٸا٢ٗي  ٣ٍٞ  ٲٹضز ٶٓط ثٻ ق٧٭ ٲإحط ح٭ قسٺ اؾ  زضحبٮي

ظٰ اؾذ  ٖٯذ٭   . ثطاي ح٭ زضاظٲست تٗبضيذبت، ال قسٺ ثبقساي تٹرٻ  ثسٸٴ آٶ٧ٻ ثٻ ٖٯ٭ ضيكٻ
 اي قٷبؾبيي ٸ ثٻ ق٧٭ ٲ٣تًي ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪يطٶس. ضيكٻ

 ّبي حل تعبسع سٍ  -2-2

٪ٹٶذٻ ٦ذٻ    تٗبضو ٲٳ٧ٵ اؾ  زقٹاض ثبقس، ٸٮي ثٻ ټيو ٸرٻ ٞطايٷسي ٲرطة ٶيؿذ . ټٳذبٴ  
 ټبي زذي٭ زاقتٻ ثبقيٱ َطٜ زيس٪بٺاٞعايي  ټبي الظٰ ضا ثطاي ايزبز ټٱ اقبضٺ قس، ا٪ط ٲٽبضت

٦ٷذس. ټذيو ت٧ٷيذ٥ ؾٟبضقذي ذذبل، هذٻ ضؾذٳي ٸ هذٻ         ايٟذب  ٹاٶس ٶ٣ف ٲخجتي ت تٗبضو ٲي
٦ٻ ايٵ ٞٷٹٴ ثذط قذٽٹز، ٖٯذٱ ٲٷُذ١ ٸ      ٚيطضؾٳي ثطاي ٲسيطي  تٗبضيبت ٸرٹز ٶساضز، ثب ايٵ

ټذبي حذ٭ تٗذبضو ٲٗطٞذي      تطيٵ ضٸـ قسٺ ٲجتٷي ټؿتٷس. زض ازاٲٻ، قٷبذتٻ ټٷطټبي اضتجبَي
 قٹز. اضائٻ ٲي 2-2ح٭ تٗبضو زض رسٸ٬  ټبي ٲرتٯٝ ٞٷٹٴ قٹٶس. ٲ٣بيؿٻ ثيٵ ٪عيٷٻ ٲي
 
 

                                                                 
1- Principled negotiation  
2- symptoms  



 31 ي ٲٷبثٕ آة ٲصا٦طٺ ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲٽبضت

 

 ( ي البهِشىبيت )دعَا 

اي ثذب هبقذٷي ٞكذبض ٸ ذكذٹٶ       تذب اٶذساظٺ   ؾبظ ٸ ٦بض ٶٽبيي ضؾٳي ثطاي ح٭ تٗبضو ٦ذٻ 
ٜ   ٞيعي٧ي ټٳطاٺ اؾ  تٹؾ٭ ثٻ ٶٓبٰ ٢ًبيي ٦كٹض اؾ . زض ا٢بٲٻ  ي زٖٹا، َذطٞيٵ اذذتال

ي پطٸٶسٺ ثط ٲجٷبي ٢ٹاٶيٵ ربضي  زضثبضٺ  ٺ٦ٷٷس ٸ زاز٪ب ټبي ذٹز ضا زض زاز٪بٺ ثبظ٪ٹ ٲي حطٜ
ايٵ ضٸـ تٷٽب ضاٺ ثطاي ح٭ تٗبضو اؾ  ٸٮذي زض    ٪يطز. زض ثطذي ٲٹاضز، ٦كٹض تهٳيٱ ٲي

ي ٲٷذبثٕ   ٲٳ٧ٵ اؾ  هٷيٵ ٶجبقس. ايٵ ٲٹيٹٔ ثٻ ٸيػٺ زض ٲذسيطي  ي٧ابضهذٻ   ٲٹاضز زي٫ط،
 آة ٲهسا٠ زاضز هطا ٦ٻ:

 ٕيذ٥ اظ   ټذيو ٲكتط٤ ٲُذطح اؾذ  ٦ذٻ     زض ثطذي تٗبضيبت، ٲٹيٹٔ اؾتٟبزٺ اظ ٲٷبث
 س؛ٶٸ ضٸقٵ ٶساضپؿٷس  آٴ ٲؿتٷسات ٲح٧ٳٻ ي زضثبضٺټب  َطٜ

   زضنٹضتي ٦ٻ ح٣ٹ٠ َطٞيٵ ٲؿت٣يٳب  ٶ٣ى قسٺ ثبقس، ٢ٹاٖس ح٣ٹ٢ي ربضي ثبظزاضٶذسٺ
 ثبقس. ضرٹٔ ايكبٴ ثٻ زاز٪بٺ ٲي

  ثبقذس، حتذي زض    ټذب  قب٦ي ثٻ زاز٪ذبٺ  ٲٳ٧ٵ اؾ  ٲبٶٕ زؾتطؾيربضي ٢ٹاٖس ح٣ٹ٢ي
 ٳبٔ پطٸٶسٺ؛ ٸاؾت

 زټٷس. هٷيٵ قذطايُي حذ٭    ح٣ٹ٢ي ثٻ ٲؿبي٭ ؾيبؾي اٸٮٹي  ٲي ټبي ثطذي ضٸيّٻ
 ؾبظز. ټبي ٲتربنٱ ضا زض ٶٓبٰ ٢ًبيي ثب ٲحسٸزي  ضٸثطٸ ٲي اذتالٞبت َطٜ

 

  ٍّبي حل اختالف س 

ټبي ٶٓبٰ ٢ًبيي، ٞٷذٹٴ زي٫ذط حذ٭ اذذتالٜ زض ٚذطة زض ٢ذطٴ        ثطاي ٚٯجٻ ثط ٲحسٸزي 
آٲيع ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ  ټبي ٢ًبيي ٲٹ٣ٞي  ټب زض ثطذي حٹظٺ اؾ . ايٵ ضٸـ٪صقتٻ اثسأ قسٺ 

قسٺ اؾ . ٞٷٹٴ ح٭ اذتالٜ، ثب تأ٦يسي ٦ٻ ضٸي ٶتبيذ ارٳبٖي زاضٶس، يبزآٸض ثطذي رٹاٲٕ 
 ؾٷتي ټؿتٷس. زض ايٵ ٢ؿٳ  ٲطٸضي ارٳبٮي ثط ايٵ ٞٷٹٴ ذٹاټيٱ زاق . 

 ُهزاوش 

اٮُذطٞيٵ ثذٻ    حذ٭ ٲطيذي   ي ضؾيسٴ ثذٻ ضاٺ ثطا ،ٲصا٦طٺ، ٞطايٷسي اؾ  ٦ٻ َطٞيٵ اذتالٜ
٪ط يب ٲيبٶزي حبٮج ٸرٹز ٶساضز: ټط َطٜ ٲٷبٕٞ ذٹزـ ضا  ٶكيٷٷس. ټيو تؿٽي٭ ٸ٪ٹ ٲي ٪ٟ 

ٖٳذٹٲي ثذٻ قذ٧٭      ؾبظي ؾيبؾذ   ي پيبزٺ ٦ٷس. اذتالٞبت ثعض٨ ثط ؾط ٶحٹٺ ٶٳبيٷس٪ي ٲي
قٹٶس، ٦ٻ ٲٗٳٹال   ٪طي ٸ ٲصا٦طٺ ح٭ ٸ ٞه٭ ٲي  اي ثب اؾتٟبزٺ اظ ٞطايٷسټبي ٲيبٶزي ٞعايٷسٺ
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قذٹز. اظ   اظ آٶٽذب ٶذبٰ ثذطزٺ ٲذي     2ٲٷذس  ي ٢بٖسٺ يب ٲصا٦طٺ 1اي ؾبظي ٲصا٦طٺ ثب ٖٷبٸيٵ ٢بٖسٺ

ټبي شيٷٟٕ ثطاي قط٦  زض ٲصا٦طات ثطاي تٹاٞذ١ ثذط ؾذط ٢ٹاٖذس رسيذس       ٶٳبيٷس٪بٴ َطٜ
ٲحيُذي ٶبقذي اظ    ي ٲؿبيٯي هٹٴ اؾتبٶساضزټبي ايٳٷي نذٷٗتي ٸ آٮذٹز٪ي ظيؿذ     زضثبضٺ
 قٹز. زٖٹت ٲي زٞٵ ظثبٮٻټبي  ٲ٧بٴ

 گشي تسْيل 

َطٜ زض َطاحي ٸ ټذساي  رٯؿذبت ثذطاي     ٪طي ٞطايٷسي اؾ  ٦ٻ زض آٴ ٞطزي ثي تؿٽي٭
٦ٷس. ايٵ  ټب قط٦  ٲي ح٭ يبثي، َطاحي ٸ ارطاي ٲكتط٤ ضاٺ ٦ٳ٥ ثٻ َطٞيٵ ثطاي ٖبضيٻ

رذٹز زاضز  ، ٲؿبي٭ ٸ شيٷٟٗبٴ ٲرتٯٝ ٸټب َطٜقٹز ٦ٻ  ٞطايٷس ٚبٮجب  زض قطايُي اؾتٟبزٺ ٲي
٪ذطاٴ، قذطايُي ضا ثذٻ     ٪ط/ تؿذٽي٭  ٸ ٶيع ٲٹا٢ٗي ٦ٻ ٲؿبي٭ ٸيٹح هٷساٶي ٶساضٶس. تؿٽي٭

ضٸز  س ٸٮي اظ آٶبٴ اٶتٓذبض ٶٳذي  ٷس آظازاٶٻ نحج  ٦ٷٷتٹاٶ ي اٞطاز ٲي آٸضٶس ٦ٻ ټٳٻ ٸرٹز ٲي
زض َذذطح ٶٓذذطات ذذذٹز زاٸَٯذذت ثبقذذٷس يذذب ٞٗبالٶذذٻ زض ضاؾذذتبي تٹاٞذذ١ ٲكذذبض٦  ٦ٷٷذذس. 

 ؾ  ٪بٰ ٶرؿ  زض قٷبؾبيي ٞطايٷس ح٭ اذتالٜ ثبقس.٪طي ٲٳ٧ٵ ا تؿٽي٭

 گشي پب دس هيبًي/ هيبًزي 

٦ٷس. َطٞيٵ، قذرم   ي َطٞيٵ اذتالٜ ٶٓبضت ٲي ٞطزي ثيطٸٶي ثط ٲصا٦طٺ ،ٞطايٷسزض ايٵ 
حبٮخي ضا ٦ٻ ٲ٣جٹ٬ ټط زٸ ٪طٸٺ اؾ  ثطاي ټساي  آٶذبٴ زض َطاحذي ٞطايٷذس ٸ ضؾذيسٴ ثذٻ      

٦ٹقذس ٲحذيٍ    ٦ٷٷس. ٞطز ٲيذبٶزي ٲذي   طٞيٵ اٶتربة ٲياٮُ ټبي ٲطيي ح٭ تٹا١ٞ ثط ؾط ضاٺ
ي  اقتطا٤ اَالٖبت، ثطضؾي ٲك٧الت ظيطثٷبيي ٸ ترٯيذٻ  ٲٷٓٹض ثٻٲٷبؾجي ضا ثطاي َطٞيٵ 

ټبي  ٪طي اؾ  ٸ َطٞيٵ ٚبٮجب  زض ټعيٷٻ تط اظ تؿٽي٭ ټيزبٶبت ايزبز ٦ٷس. ايٵ ضٸـ، ضؾٳي
 ثؿ  ضؾيسٺ ثبقٷس. ٻ ثٵټب ث ٸؾبَ  ؾٽيٱ ټؿتٷس. ايٵ ضٸـ ظٲبٶي ٲٟيس اؾ  ٦ٻ َطٜ

 حىويت( داٍسي( 

 قذٹز،  ثذطاي ٶٓذبٰ ٢ًذبيي اؾذتٟبزٺ ٲذي      تط ضؾٳي ٲٗٳٹال  ثٻ ٖٷٹاٴ ربي٫عيٵ ٦ٱ٦ٻ زاٸضي 
َذطٜ ثبقذس،    تٹاٶس ي٥ قرم يب ي٥ ټيأت ثي ٱ ٦ٻ ٲي٧َزاٸض يب حَٞطايٷسي اؾ  ٦ٻ زض آٴ 

. زټذس  آٴ ضأي ٲذي  قٷٹز ٸ ثطاؾذبؼ  ټبي آٶٽب ضا ٲي ٦ٷس، حطٜ ٲال٢بت ٲي اذتالٜثب َطٞيٵ 
ټب پيف اظ آٚذبظ ضؾذٳي    قسٺ ٲيبٴ َطٜ هٷيٵ تهٳيٳي ٲٳ٧ٵ اؾ  ثؿتٻ ثٻ تٹا٣ٞبت حبن٭

٦ٷٷذس ٸ ٲٳ٧ذٵ    آٸض ثبقس يب ٶجبقس. َطٞيٵ زاٸض ضا ثب ارٳذبٔ اٶترذبة ٲذي    ٪ٟ  ٸ قٷٹزټب، اٮعاٰ

                                                                 
1- Negotiated rule making  
2- Regulated negotiation  
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٦ذبض  اؾ  ٢ٹاٖسي ضا تٗييٵ ٦ٷٷس ٦ٻ ثط ايٵ ٞطايٷس حب٦ٱ ثبقس. زاٸضي ٚبٮجب  زض زٶيبي ٦ؿت ٸ 
 ضٸز. ٦بض ٲي ټبي ؾطيٕ ثطاي ٲك٧الت پيسا ٦ٷٷس ثٻ ح٭ ټب ٲبيٯٷس ضاٺ ٸ زض ٲٹاضزي ٦ٻ َطٜ

 اروبع ريٌفعبى: سٍيىشد ثشٍصاص تعبسع پيش اص  پيشگيشي 

اٮ٣ٹٮٷس ٦ٻ ٲكبض٦  شيٷٟٗبٴ زض ٲهطٜ ٸ ٲسيطي  پبيساض ٲٷبثٕ، اٲطي  ٦بضقٷبؾبٴ آة ٲت١ٟ
ضٸٶس ٦ٻ اذتالٜ ثطٸظ ٦طزٺ اؾ .  ي ثٻ ٦بض ٲي٦ٯيسي اؾ . ٞٷٹٴ ح٭ تٗبضو ٲٗٳٹال  ظٲبٶ

ٖٷهذطي ٲٽذٱ زض حذ٭ تٗذبضو ثذٻ قذٳبض        ،ټبي آتي تٗبضو ثيٷي ق٧٭ ثب ايٵ حب٬، پيف
اؾذ    ثٽتذط ٦ٷس،  ثطٸظ ٲي ٪ٽ٫بٺي آثطيع ضٸزذبٶٻ، ٲٹا٢ٗي ٦ٻ اذتالٞبت  ضٸز. زض حٹيٻ ٲي

ٸ ٲٹايذٕ، ٲال٢ذبت ٸ   ي ٲٷذبٕٞ، ٶيبظټذب    ٦ٻ شيٷٟٗبٴ ثتٹاٶٷس ثٻ َٹض ٲٷٓٱ ثب ي٧سي٫ط زضثبضٺ
٦ٻ ټيو ضٸـ ي٧ٷٹاذتي ثطاي اٶزبٰ ايٵ ٞطايٷذس ٸرذٹز ٶذساضز،     اضتجبٌ زاقتٻ ثبقٷس. زضحبٮي

ي  ي ٲٽٱ ايزبز ثؿتطي اؾ  ٦ٻ شيٷٟٗبٴ ثتٹاٶٷذس ٞٗبالٶذٻ زض تجذبز٬ ٶٓذطات زضثذبضٺ      ٶ٧تٻ
 ضيعي ٸ َطاحي ثٗس اظ آٴ ٲكبض٦  ٦ٷٷس. ټب ٸ ٞطايٷس ثطٶبٲٻ ؾيبؾ 

 

 ي هحيغي شبددس رستزَ -2-2وبدس

ٲذطزٰ   ثٻ ٖجبضتيټب زاضٶس،  ضرٹٔ ٞطاٸاٶي ثٻ زاز٪بٺ ٲطزٰ آٴاي اؾ  ٦ٻ  اٲطي٧ب ربٲٗٻ ي ٺايبالت ٲتحس
٦ٻ تالـ ٦ٷٷس ذٹزقذبٴ حذ٭ ٸ ٞهذ٭     ٦ٷٷس تب ايٵ ٪يطي ٲي ټب پي تط زض زاز٪بٺ اذتالٞبت ذٹز ضا ثيف

ي٥ زٲٹ٦طاؾي ثبٮٙ اؾذ . اظ   ثبظتبة احتطاٰ ثٻ حب٦ٳي  ٢بٶٹٴ زض ٸيٗي رٽبت، ايٵ ثطذي ٦ٷٷس. اظ 
ضيذبي  يذ٥ َذطٜ ٦ٟبيذ      »رٽبت زي٫ط ٶيع، ثبظتبة ي٥ تطريح ٞطټٷ٫ي اؾ  ثطاي ٶتبيزي ٦ذٻ  

ټبي رٽبٴ، ٢بٶٹٴ هٷيٵ ربي٫بټي زض ٲيبٴ ٲذطزٰ ٶذساضز. زض ثطذذي ٲذٹاضز،      زض ثطذي ثرف«. ٦ٷس ٲي
 قٹز. تأٲيٵ ٲٷبٕٞ نبحجبٴ ٢سضت ٢ٯٳساز ٲي  ٢بٶٹٴ اثعاضي زض ذسٲ 

تط اٸ٢بت اٞطاز ٣ٞيط، آ٪بټي ٸ  ، ثيفاٮٗبزٺ ٢بئ٭ ټؿتٷس ٞٹ٢٠بٶٹٴ احتطاٰ ثطاي ٲٹا٢ٗي ٦ٻ زض حتي 
اؾتيٟبي ح٣ٹ٠ ذٹز ٶساضٶس. ثطاي ٲخب٬، ٲٹا٢ٗي ٦ٻ  رٽ ټب  زاز٪بٺ ٲطارٗٻ ثٻتٹاٴ ٲبٮي ضا ثطاي 

ي ٦ٷس ٸ تأحيط زؾ  ضا آٮٹزٺ ٲي ؾبظي زض ثبالزؾ ، قيالت پبييٵ ي ٦بقي ي پؿبة ٦بضذبٶٻ ترٯيٻ
٪صاضز. اثعاض انٯي زض زؾتبٴ ٣ٞطاي قٽطي ٸ ضٸؾتبيي ا٢ساٰ رٳٗي  ٲٷٟي ثط ٲٗبـ ايٵ اٞطاز ٲي

 اؾ .
ټذبي   ؾذبظي قذج٧ٻ   زازٴ ٶ٫طاٶي ذذٹز اظ ٞطايٷذس ذهٹنذي    زض ٦ٹهيجبٲجب زض ثٹٮيٹي، ٲطزٰ ثطاي ٶكبٴ

يبي  ض حس ٸؾٍ -ټبي ح٭ اذتالٜ ثٻ زٶجب٬ ٲحيُي قبز اؾ  ټب آٲسٶس. ضٸـ تحٹي٭ آة ثٻ ذيبثبٴ
تٷٽب ي٥ َطٜ ٸ ٖٳ٭ رٳٗي. ٞطايٷس زازضؾي زض ټط زٸ ٲٹضز َٹالٶي ذٹاټس ثٹز ٸ تٗذبضو ټٳچذٹٴ   

 ٲبٶس. آتكي ظيط ذب٦ؿتط ثب٢ي ٲي
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 سٍيىشدّبي هذيشيت تعبسععيف  -1-2شىل

 ټبي ظيط ضا ثطقٳطز: تٹاٴ ٪بٰ زض ايٵ ثبضٺ ٲي
 ټب؛ ح٭ تٗطيٝ ٲك٧٭ ثٻ ربي پيكٷٽبز ضاٺ 

 تٳط٦ع ضٸي ٲٷبٕٞ؛ 

 بؾبيي ضاټ٧بضټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ؛قٷ 

 يبثي اظ اضظيبثي آٶٽب؛ رسا٦طزٴ ٪عيٷٻ 

 ټب؛ انٹ٬ يب ٲٗيبضټبي اضظيبثي ٪عيٷٻي  ثبضٺتٹا١ٞ زض 

  ټبي ٶبزضؾ  ثٗسي؛ ٲؿتٷسؾبظي تٹا٣ٞبت ثطاي ٦بټف ضيؿ٥ ثطزاق 

   تٹا١ٞ ثط ؾط ٞطايٷس ثبظٶ٫طي تٹا٣ٞبت ٸ ٞطايٷس ح٭ ؾبيط اذتالٞبت؛ ٸ 

 ټبي شيٷٟٗبٴ زض ارذطاي ا٢ذساٰ/    ٦طزٴ ٶ٣ف بت ثب ٲكرمٲتٗٽسقسٴ ثٻ ارطاي تٹا٣ٞ
 قسٺ. َطح تٹا١ٞ

 

 يبس سبصي ٍ سبص ٍ وبسّبي تظوين  هذل -2-3

ٲٟيس ٸا٢ٕ   زض ٞطايٷس زؾتيبثي ثٻ ارٳبٔ 1ؾبظي تٗبٲٯي اثعاضټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲس٬ ټبي اذيط،  زض ؾب٬
ٞيٵ ٢طاض زاقذتٻ ٸ ثذٻ   ؾبظي ټؿتٷس ٦ٻ تح  تٳٯ٥ َط ټبيي اثعاضټبي قجيٻ اٶس. هٷيٵ ٲس٬ قسٺ
٦ٷٷس، تٳبي٭  ٪يطٶس. اظ آٶزب ٦ٻ شيٷٟٗبٴ ايٵ ٲس٬ ضا تٽيٻ ٲي ثهطي ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲي ي ٺقيٹ
قٹز تهٹيط ٦ٯي ٸيٗي   ؾبظي تالـ ٲي تطي ثطاي قط٦  زض تحٯي٭ ؾٷبضيٹ زاضٶس. زض ٲس٬ ثيف

ٶذساظ ٲكذتط٤ ٶيذع    ا ؾبظز. هكذٱ  ثٻ َطٞيٵ ٶكبٴ زازٺ قٹز ٸ ٸيٗي  تٗبضو آثي ضا ٶٳبيبٴ ٲي
ثذٻ  ي تح١٣ ٲٷبٕٞ ٶبقي اظ ټٳ٧بضي ٲٟيس ثبقس. ثٻ ٖجبضتي َذطٞيٵ   تٹاٶس ثطاي تكطيح ٶحٹٺ ٲي

                                                                 
1- Interactive modeling tools  
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. هٷذسيٵ ٶٳٹٶذٻ اظ ٲطارذٕ    قذٹٶس  ٲتٳط٦ع ٲي ضٸي تؿٽيٱ ٲٷبٕٞقسٴ زض ٦ٳيّ  آة  ربي ؾٽيٱ
 اٶس. آٲيع تٗبضو يب اذتالٜ قسيس تك٧ي٭ قسٺ  ي آثطيع ٸرٹز زاضٶس ٦ٻ زض پي ح٭ ٲؿبٮٳ  حٹيٻ

اثعاضټذبيي   -تٹاٶس ٲٟيس ٸا٢ذٕ قذٹز   ؾبظي ٲي يبض زض ٲس٬ اؾتٟبزٺ اظ ؾبظ ٸ ٦بضټبي ٲتٗسز تهٳيٱ
زازٴ تٛييطات پٹقذف ظٲذيٵ ثذب ٪صقذ       ټبي ظٲبٶي ثطاي ٶكبٴ ؾطي GISٶٹيٵ ټٳبٶٷس تهبٸيط 

ؾبظي رطيبٴ پبيٻ ثؿتٻ ثٻ رذصة ٪يذبٺ زٸ ٶٳٹٶذٻ اظ ايذٵ ؾذبظ ٸ ٦بضټذب ټؿذتٷس.         ٸ قجيٻ  ظٲبٴ،
ټبي ٦ٯيسي  بت ز٢ي١، ٦ٯيس ح٭ پبيساض اذتالٜ اؾ . ظزٸزٴ تٹټٳبت ٸ اٖتٳبزؾبظي، رٷجٻاَالٖ
يذبض   تٹاٴ اظ ؾبظ ٸ ٦بضټذبي تهذٳيٱ   ټبي ح٭ اذتالٜ ټؿتٷس. زض ټط ي٥ اظ ايٵ ٲٹاضز ٲي ضٸـ

 ٦ٳ٥ ٪طٞ .

 

 

 فٌَى حل تعبسع -2-2رذٍل

 هزاوشُ دعَا ي البهِ تىٌيه

 ٞيٵاٮُط تٹا١ٞ ٲطيي ٢ًبٸت زاز٪بٺ ًتيزِ
داٍعلجبًِ/ غيش 

 داٍعلجبًِ
 اذتيبضي ارجبضي

آٍس/ غيش  الضام

 آٍس الضام
 ا ذٹاټس ثٹز.تٹا١ٞ ثٻ ٲخبثٻ ٢طاضزاز ٢بث٭ ارط آٸض اٮعاٰ

 ذهٹني زٸٮتي خظَطي/ دٍلتي
 ٣ٍٞ َطٞيٵ ٢بيي ٸ َطٞيٵ وٌٌذگبى ششوت

حضَس شخض 

 حبلج
 .َطٞيٵ ٲؿت٣يٳب  اضتجبٌ زاضٶس .ٸرٹز ٶساضز

 پصيط اٶُٗبٜ .٦ٷس ي٥ َطٜ ثٻ زاز٪بٺ ق٧بي  ٲي تّبي ًخس گبم

 ضؾٳي - سٍيىشد/ سٍ 
قذسٺ ؾذبظٲبٶسټي    ثب ٢ٹاٖس اظ پذيف تٗيذيٵ   -
 .قٹز ٲي
 آٲيع ذهٹٲ  -

 ٶيبٞتٻ ٲٗٳٹال  ٚيطضؾٳي ٸ ؾبظٲبٴ -
 آٲيع ٚيط ذهٹٲ  -
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٦بض٪يطي ٢ٹاٖس ح٣ذٹ٢ي ٲٳ٧ذٵ اؾذ  ثذٻ      ثٻ ًىبت هخجت
 ٶبثطاثطي ٢سضت تٹرٻ زاقتٻ ثبقس.

ٲكي ٸ ٶتيزٻ ٦ٷتذط٬   تط؛ َطٞيٵ ضٸي ذٍ تط ٸ اضظاٴ ؾطيٕ
ثطٶذسٺ   -ټبي ثطٶسٺ ح٭ زاضٶس؛ َطٞيٵ ثب ټٱ ثطاي يبٞتٵ ضاٺ

تٹاٶذس ثذب ٶيبظټذبي َذطٞيٵ      ٦ٷٷس؛ تهٳيٳبت ٲي تالـ ٲي
 ٸ١ٞ زازٺ قٹز؛

قذٹٶس ٸ ٲكذ٧الت    تطي ارطا ٲذي  تٹا٣ٞبت ثٻ احتٳب٬ ثيف
 قٹٶس. آتي ٚيط ذهٳبٶٻ ح٭ ٲي

ټبي  ٸ پطټعيٷٻ؛ ٲٳ٧ٵ اؾ  ثٻ زاز٪بٺثط  ظٲبٴ ًمبط وعف
زي٫ذط ثيٷزبٲذس؛ تهذٳيٱ زاز٪ذبٺ ٲحذسٸز ثذٻ       
پبضاٲتطټبي ح٣ٹ٢ي اؾ ؛ َطٞيٵ ثط ٞطايٷذس ٸ  
تهٳيٱ ٦ٷتط٬ ٶساضٶس؛ زض اذتالٞبتي ٦ٻ ٲؿبي٭ 

قٹز ٶبٲٷبؾت  تط ؾيبؾتي ضا قبٲ٭ ٲي ٪ؿتطزٺ
 اؾ .

ايٵ ضٸـ ٲٳ٧ٵ اؾ  زض ٲذٹاضز ثذعض٨ ٸ پيچيذسٺ ٲٟيذس     
ض ارطاي تٹاٞذ١ ٲٳ٧ذٵ اؾذ  تٹؾذ٭ ثذٻ      ثبقس؛ ٶب٦بٲي ز

 .ضا ايزبة ٦ٷس  زاز٪بٺ

 

 

 داٍسي )حىويت( )پبدسهيبًي( ٍسبعت

 ح٧ٱ زاٸضي اٮُطٞيٵ تٹا١ٞ ٲطيي

 اذتيبضي اذتيبضي

 آٸض اٮعاٰ ذٹاټس ثٹز. تٹا١ٞ ثٻ ٲخبثٻ ٢طاضزاز ٢بث٭ ارطا

 ذهٹني ذهٹني

 زاٸض ٸ َطٞيٵ ٲيبٶزي ٸ َطٞيٵ

زاٸض )ٲٷترت َطٞيٵ( ٞطايٷس ٲصا٦طٺ ضا تؿٽي٭  .٦ٷس طايٷس ٲصا٦طٺ ضا تؿٽي٭ ٲيٲيبٶزي )ٲٷترت َطٞيٵ( ٞ
 .٦ٷس ٲي

ي زاٸضي تٹا١ٞ ٦ذطزٺ ٸ زاٸض ضا   َطٞيٵ زضثبضٺ .٦ٷٷس ي ٸؾبَ  تٹا١ٞ ٦طزٺ ٸ ٲيبٶزي ضا تٗييٵ ٲي َطٞيٵ زضثبضٺ
 .٦ٷٷس تٗييٵ ٲي
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 ٲٷُٗٝ -
 ٶيبٞتٻ ٲٗٳٹال  ٚيط ضؾٳي ٸ ؾبظٲبٴ -
 عآٲي ٚيط ذهٹٲ  -

 تط ضؾٳي ٦ٱ -
ٸ ٢ٹاٶيٵ ثٷيذبزي ٲٳ٧ذٵ اؾذ      اي ضٸيّٻ٢ٹاٖس 

 .تٹؾٍ َطٞيٵ تٗييٵ قٹز

تٹاٶذس   ټذبي ذذال٠ ٸرذٹز زاضز؛ ٲذي     حذ٭  يذبٞتٵ ضاٺ  تط؛ اٲ٧بٴ  تط ٸ اضظاٴ ؾطيٕ
ٲؿبي٭ ؾيبؾتي ضا ح٭ ٦ٷس يب ٲٹا٢ٗي ٦ذٻ ح٣ذٹ٠/ تٗٽذسات    زضثبضٺ تٗبضيبت 

ٶتيزذٻ ضا زض اذتيذبض زاضٶذس؛    ٢بٶٹٶي ضٸقٵ ٸرٹز ٶساضز؛ َطٞيٵ ٦ٷتط٬ ٞطايٷس ٸ 
٦ٷٷذس؛ ٲؿذبيٯي    ثطٶسٺ تالـ ٲي -ټبي ثطٶسٺ ح٭ ثطاي يبٞتٵ ضاٺثب ټٱ َطٞيٵ 

تٹاٶس ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪يطز؛ تهٳيٳبت  ٦ٻ ثطاي َطٞيٵ اټٳي  ثٷيبزي زاضز ٲي
تٹاٶٷذس زاٶذف    تٹاٶس ثب ٶيبظټبي َطٞيٵ ٸ١ٞ زازٺ قٹز؛ َطٞيٵ ٲؿت٣يٳب  ٲي ٲي

قذٹز ٸ ٲكذ٧الت    تطي ارطا ٲذي  ثب احتٳب٬ ثيف ترههي ٖطيٻ ٦ٷٷس؛ تٹا١ٞ
ـ   قٹز؛ ٲي اي ٚيط ذهٳبٶٻ ح٭ ٲي آتي ثٻ قيٹٺ ي  قذسٺ  تٹاٶس اضتجذبٌ ٲرذسٸ
 ټب ضا ثبظ ٦ٷس. ٸ ٪طٺ تطٲيٱَطٞيٵ ضا 

ي زٖذٹا؛ َذطٞيٵ    تذط اظ ا٢بٲذٻ   تط ٸ اضظاٴ ؾطيٕ
تٹاٶٷس ضٸا٬ ٦بض ضا ثب ٶيبظټبي ذٹز ٲتٷبؾذت   ٲي

ٴ ٲٹيذٹٔ  تٹاٶٷس ٲترههذب  ؾبظٶس؛ َطٞيٵ ٲي
 اذتالٜ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ زاٸضاٴ اٶتربة ٦ٷٷس.

تط قٹز؛ ٲٳ٧ٵ اؾ  تٹاٞذ١ حبنذ٭ ٶكذٹز؛     ٶبثطاثطي ٢سضت ٲٳ٧ٵ اؾ  ثيف
 ارطاي تٹا١ٞ ٲٳ٧ٵ اؾ  تٹؾ٭ ثٻ زاز٪بٺ ضا ايزبة ٦ٷس. زضٶب٦بٲي 

َذطٞيٵ ضٸي تهذذٳيٱ ٶٽذذبيي ٦ٷتذذط٬ ٶساضٶذذس؛  
ٲٹ٣ٞيذذ  ثذذٻ نذذالحي  زاٸض ثؿذذت٫ي زاضز؛   

 ثٻ تهٳيٱ ٸرٹز ٶساضز.ذٹاټي ٶؿج   ٞطربٰ
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ثبيؿتي قطايٍ ٲٗيٷي ضا ثطاي ٶتبيذ ٲٹ١ٞ احطاظ ٦ٷٷذس.   ٢ؿٳ  ٢ج٭ ٲٗطٞي قسٶسزض ي ٦ٻ ٞٷٹٶ
 ٖجبضتٷس اظ: ټب ثًٗي اظ قطٌ

 توبيل ثِ هشبسوت 

ٞطايٷس حذ٭ تٗذبضو    ٖسٰ ٲكبض٦  زضٲكبض٦  يب  ٪يطي رٽ  ثبيؿتي زض تهٳيٱ شيٷٟٗبٴ
زض ايٵ  الظٰ اؾ ي ضٸقي ٦ٻ  ثبيؿتي زؾتٹض ٦بض ضا ٲكرم ٦ٷٷس ٸ زضثبضٺ آٶٽببقٷس. آظاز ث
اظ  ي٦ذٻ ي٧ذ   پيطٸي قٹز تهٳيٱ ث٫يطٶس. ثب ايٵ حب٬، حهٹ٬ تٹا١ٞ، زضنٹضتياظ آٴ ٞطايٷس 
 ذٹز پبٞكبضي ٦ٷس ٶبٲٳ٧ٵ اؾ . ټب ثط ٲٹيٕ يب ٶٓبٰ اضظقي َطٜ
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  هتمبثلفشطت ًفع 

اظ َطيذ١  احتٳذب٬ زټٷذس ٦ذٻ    ټبي ٲتربنٱ  ؾ  ٦ٻ َط٦ٜٯيس ٲٹ٣ٞي  ح٭ تٗبضو ايٵ ا
ي ثٽتطي ذٹاټٷس ضؾيس. هٷبٶچٻ ي٥ يب ټط زٸ َطٜ ثط ايٵ ثذبٸض ثبقذٷس    ثٻ ٶتيزٻ ټٳ٧بضي

 يبثٷس، ثطاي ٲكبض٦  زض ايٵ ٞطايٷس اي ثٽتط زؾ  ٲي ثٻ ٶتيزٻ ربٶجٻ ٦ٻ اظ َطي١ ا٢ساٰ ي٥
 تٳبي٭ ٶرٹاټٷس زاق .

 فشطت هشبسوت 

ضا  ټبي شيٷٟٕ ثبيؿتي ٞطن  ٲكبض٦  زض ايٵ ٞطايٷس و، تٳبٲي َطٜثطاي ح٭ ٲٹ١ٞ تٗبض
 هذٹٴ آٲيع اؾ   زاقتٻ ثبقٷس. ٦ٷبض٪صاقتٵ ي٥ َطٜ ٶٻ تٷٽب ٲٷهٟبٶٻ ٶيؿ  ثٯ٧ٻ ٲربَطٺ

 قٹز.٪يطي  ٲبٶٕ ٶتيزٻٲٳ٧ٵ اؾ  ثب تٹؾ٭ ثٻ اثعاضټبي ٢بٶٹٶي يب ٞطا٢بٶٹٶي 

  هٌبفعشٌبسبيي 

ؾبيي ٲٷبٕٞ ثٻ ربي ٲٹايذٕ اټٳيذ  زاضز. َذطٞيٵ    زض تالـ ثطاي زؾتيبثي ثٻ ارٳبٔ، قٷب
ٜ  ٲؿتح٧ٱ ٦ٷٷس ذٹاټٷس ٲٹايٕ ذٹز ضا  تٗبضو ٚبٮجب  ٲي ٲ٣بثذ٭    ثسٸٴ آٶ٧ٻ ثٻ ٲٷذبٕٞ َذط

 قٹز ٸ ٲبٶٕ زؾتيبثي ثٻ ارٳبٔ اؾ . . ايٵ ٸيٗي  ؾجت ضٸيبضٸيي ٲيثيبٶسيكٷس

 ِّب گضيٌِ ي تَسع 

ټذبي ٲٳ٧ذٵ    ټب ٸ ٪عيٷذٻ  ح٭ ضاٺ ي ٻَطٞبٶ ي ثي ثرف ٲٽٳي اظ ٞطايٷس ح٭ تٗبضو، تٹؾٗٻ
ټب  تٹاٶس ايسٺ هطا ٦ٻ ٲي اؾ ٲٹټج  ثعض٪ي ثطاي ايٵ ٞطايٷس  ،قرم حبٮج َطٞي ثي اؾ .

 ٲُطح ٦ٷس. َطٞبٶٻ ثيٸ پيكٷٽبزټب ضا 

 تَافك وشدى عولي 

ٜ   قسٶي ح٭ ٶٻ تٷٽب ثبيؿتي ٲؿئٯٻ اظ َطي١ ٞطايٷس ٲكبض٦تي ټذب ٶيذع    ثبقس ثٯ٧ٻ ذذٹز َذط
 قسٺ ٸ تٹا١ٞ ضا ٖٳٯي ٦ٷٷس.ٲيساٴ  ٸاضزثبيؿتي ٢بزض ثبقٷس 

 فشايٌذ تعبسع ي ًمشِ: دسست دس هسيش حشوت -2-4

اي اؾ  ٸ ٲٳ٧ٵ اؾ  ثب ٲٹاٶٕ ٲتٗذسزي ضٸثذطٸ قذسٺ ٸ اظ ٲؿذيط      ح٭ اذتالٜ، ٞطايٷس پيچيسٺ
ټط  ٦ٻي انٯي ٸ زٺ ٪بٰ ت٣ؿيٱ قٹز  تٹاٶس ثٻ هٽبض ٲطحٯٻ زضؾ  ٲٷحطٜ قٹز. ايٵ ٞطايٷس ٲي

زټٷذس ٦ذٻ ثذٻ     ضا قذ٧٭ ٲذي   يي ٞطايٷس ټب ٶ٣كٻ َٯجس. ايٵ ٪بٰ ذبني ضا ٲيټبي  ي٥ ٞٗبٮي 
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 ٲٷٓذٹض  ثٻټبي ح٭ اذتالٜ  ٪طاٴ زض ضٸـ ٪طاٴ ٸ ٲيبٶزي ٖٷٹاٴ اثعاضي ثطاي ٦ٳ٥ ثٻ تؿٽي٭
 قٹز. حط٦  زض ٲؿيط زضؾ  ٸ پيكجطز ٞطايٷس ثٻ ؾٳ  ٶتبيذ ٲٹ١ٞ تٽيٻ ٲي

٪ط  / تؿٽي٭ اضي ٲٟيس ثطاي ٦ٳ٥ ثٻ ٲيبٶزيي ٞطايٷس ثٻ اثع ، ٶ٣كٻٸ٢تي تٗبضيي ثطٸظ ٦طزٺ اؾ 
ٲيذساٴ  ٪ط/ ٲيبٶزي ٲٗٳٹال  ثذٻ هٽذبض نذٹضت ٸاضز     قٹز. تؿٽي٭ زض ح٭ ٲٹ١ٞ تٗبضو تجسي٭ ٲي

ثذٻ حذ٭ ٸ ٞهذ٭ تٗذبضو زٖذٹت       ټذب ٸي ضا  َطٜي  ټٳٻقٹز: ي٥ يب  ح٭ ٸ ٞه٭ تٗبضو ٲي
؛ يذب  ٦ٷذس  طٞذي ٲذي  ثذٻ َذطٞيٵ ٲٗ  ي ٸي ضا، حذبٮخ قرم ؛ قٹز ٲيزاٸَٯجبٶٻ ٸاضز ٲبرطا ؛ ٦ٷٷس ٲي

 .٦ٷس ٲٷهٹة ٲيٸي ضا ؾبظٲبٴ زٸٮتي 
 تحٯيذ٭ تٗذبضو   ثٻقٹز. هٽبض ٪بٰ ٶرؿ   ي ٞطايٷس اظ زٺ ٪بٰ ٸ هٽبض ٲطحٯٻ تك٧ي٭ ٲي ٶ٣كٻ

َطٞيٵ ثذٻ ٦ٳذ٥    زؾ  ثٻ ؾاؽ٪ط ٸ  ٪ط/ تؿٽي٭ ٲيبٶزيزؾ    ثٻ اذتهبل زاضز ٦ٻ زض اثتسا
 .قٹز اٶزبٰ ٲي ٪ط ٲيبٶزي/ تؿٽي٭

٪ط/ ٲيبٶزي ٶ٣ف ذذٹز ضا زض ٞطايٷذس ضٸقذٵ     ؾبظي ٦ٻ تؿٽي٭ ي آٲبزٺ ٻ)ٲطحٯ گبم يهثٗس اظ 
ِ قٹز(،  ٪ط/ ٲيبٶزي ثٻ ٲحيٍ تٗبضو ٸاضز ٲي )٦ٻ تؿٽي٭ گبم د٦ٍٷس( ٸ  ٲي ٶيبظٲٷذس   گبم سا

ٕ  آٴ اؾ  ٦ٻ تؿٽي٭ تحٯيذ٭ ٦ٷذس. تحٯيذ٭     ٪ط/ ٲيبٶزي تٗبضو ضا تب حس اٲ٧بٴ ز٢ي١ ٸ رذبٲ
انذٹٮي اټٳيذ  ظيذبزي      ي ثط ٲصا٦طٺ ساض ٸ ٲجتٷيي پبي زضؾ  تٗبضو اؾبؾب  ثطاي ي٥ ٶتيزٻ

ثرٹاټذس ٖٳذال     ٞطايٷذسټبي ارٳذبٖي  اظ تٹاٞذ١ حبنذ٭   ا٪ذط  زاضز. ثٻ ٧ٖذؽ ٶٓذبٰ ٢ًذبيي،    
ٜ پكتيجبٶي ٸ ثبقس ٶيبظٲٷس  ثرف ٶتيزٻ ټذب اؾذ . ثٷذبثطايٵ ثطضؾذي ز٢يذ١       تٳبي٭ تٳبٲي َذط
 ټبي تٗبضو ثطاي پبيساضي تٹا١ٞ حيبتي اؾ . ضيكٻ

ٲتٳط٦ع  (4گبم( ٸ ٪ؿتطـ ٲكبض٦  شيٷٟٗبٴ )3گبمٹٴ تحٯي٭ تٗبضو )ضٸي ٞٷ 2ٲبث٣ي ٞه٭
 پطزاظيٱ. ٲي 10تب  5ّبي  گبمثٻ  3قٹز. زض ٞه٭ ٲي

 

 ي فشايٌذ ًمشِ -4-2وبدس

 قٹز. ؾبظي: ٶ٣ف ٞطز ٲيبٶزي ٲكرم ٲي آٲبزٺ -1گبم
 ٦ٷس. ي تٗبضو: ٲيبٶزي ثب َطٞيٵ اذتالٜ ٲال٢بت ٲي ٸضٸز ثٻ نحٷٻ -2گبم
 قٹز. قسٺ ثطاي ثطضؾي ز٢ي١ تٗبضو اؾتٟبزٺ ٲي بضو: اظ ٞٷٹٴ ٲُٳئٵ ٸ آظٲٹزٺتحٯي٭ تٗ -3گبم

 ي يه: ٍسٍد هشحلِ

 ضؾس ٦ٻ تٗبضو ٲٹضز ٶٓط زض ٞطايٷسټبي ح٭ اذتالٜ ٢بث٭ ثطضؾي اؾ . ثٷسي ٲي ٲيبٶزي ثٻ ايٵ رٳٕ
 ، ثطاؾذبؼ ٪ؿتطـ حًٹض شيٷٟٗبٴ: ٲيبٶزي ٞٷٹٴ ٲتٷٹٖي ضا ثطاي ٦ٳ٥ ثٻ َذطٞيٵ تٗذبضو   -4گبم
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 ٪يطز. ٦بض ٲي ٯي٭ ذٹزقبٴ اظ تٗبضو ثٻتح
اٶذساظ ٸ تٗيذيٵ ثٽتذطيٵ     ي هكذٱ  ټب: ٲيبٶزي اظ ٞٷٹٶي ٲبٶٷس تٹٞبٴ ٧ٞطي، تٽيذٻ  ثطضؾي ٪عيٷٻ -5گبم

 ٦ٷس. ټبي ٲحتٳ٭ اؾتٟبزٺ ٲي قٷبؾبيي َيٝ ٪عيٷٻ ٲٷٓٹض ثٻ 1اي ٪عيٷٻ ثطاي تٹا١ٞ ٲصا٦طٺ
 ي ريٌفعبى ي دٍ: گستش  هذاخلِ هشحلِ

 ٦ٷٷس. يٵ تٗبضو ٲٹا٣ٞ  ذٹز ضا ثب ٲكبض٦  زض ٲصا٦طات اٖالٰ ٲيظٲبٶي اؾ  ٦ٻ َطٞ
 ٦ٷس. آٲبزٺ ٲيٲصا٦طات ضا ٲٯعٸٲبت تساض٤ ٲصا٦طات: ٲيبٶزي  -6گبم
قذٹز   تؿٽي٭ ٲصا٦طات: ٲٗٳٹال  زقٹاضتطيٵ ثرف ٞطايٷس اؾ . ايٵ ٲطحٯٻ تٷٽب ظٲبٶي ٦بٲ٭ ٲي -7گبم

 ضؾٷس. ٦ٻ َطٞيٵ ضٸي ي٥ ٪عيٷٻ ثٻ تٹا١ٞ ٲي
 ارطا ٸ پبيف اؾ . ٲ٣تًيقٹز ٸ قبٲ٭ ؾبظ ٸ ٦بضټبي  احي تٹا١ٞ: تٹا١ٞ َطاحي ٲيَط -8گبم

 ي سِ: هزاوشُ هشحلِ

 پصيطٶس. ټب ٲت٣بثال  تٹا١ٞ ضا َطاحي ٸ ٶٽبيتب  ٲي ظٲبٶي اؾ  ٦ٻ َطٜ
 .تٗييٵ ٦ٷٷذس ضا ي پبيف ضٖبي  تٹا٣ٞبت  ٦ٷس ٶحٹٺ ټب ٦ٳ٥ ٲي پبيف تٹا١ٞ: ٲيبٶزي ثٻ َطٜ -9گبم
ؾذبظي ثذطاي پذطزاذتٵ ثذٻ      ټب زض اٖتٳبزؾذبظي ٸ ظٲيٷذٻ   ؾبظي اذتتبٰ: ٲيبٶزي ثٻ َطٜ آٲبزٺ -10گبم

 ٦ٷس. اذتالٞبت آتي ٦ٳ٥ ٲي
 : خبتو4ِي هشحلِ

 ټبي اذتالٜ اظ تٹا١ٞ رسيس احؿبؼ ضيبي  زاضٶس. ٦ٷس َطٜ ظٲبٶي اؾ  ٦ٻ ٲيبٶزي حؽ ٲي
 Korf (2005)ٸ  Engelٲٷجٕ: 
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٪ط/ ٲيبٶزي ثبيؿتي ثٻ ٲٹاضز ظيذط   ثؿت٫ي زاضز. تؿٽي٭ آٴٯي٭ ز٢ي١ ح٭ ٲٹ١ٞ تٗبضو ثٻ تح
 تٹرٻ زاقتٻ ثبقس:

 ؛ٶٹٔ تٗبضواٮٝ( 
 ٪ط/ ٲيبٶزي ٸرٹز زاضز؛ ي تٗبضو ٦ٻ ثطاي َطٞيٵ ٸ ٶيع تؿٽي٭ ټبي ٲرتٯٝ ازاضٺ ة( ؾج٥

ي  ي ضقس تٗبضيبت. اثعاضټبيي ٲبٶٷذس ٶ٣كذٻ   يٗٷي قٷبذ  ٶحٹٺ ،د( ٲؿيطټبي ٦ٯي تٗبضو
ؾذبظٶس اظ   ٪ذط/ ٲيذبٶزي ضا ٢ذبزض ٲذي     ٸرٹز زاضٶس ٦ٻ تؿٽي٭2« ق٧٭ اثعاض پيبظي»ٸ تٗبضو، 

ټبي تٗبضو ٞبنٯٻ ث٫يطز تب ٲٷذبٕٞ ٸ ٶيبظټذبي اؾبؾذي ضا آقذ٧بض      ي َطٜ ٲٹايٕ اثطاظقسٺ
 ٦ٷس.

                                                                 
1- Best alternative to a negotiated agreement (BATNA)  
2- Onion tool 
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 اًَاع تعبسع 

ؾيبؾي ٶٳٹز پيسا  ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ٸ زض ؾُٹح ٲرتٯٝ رٛطاٞيبيي ٸ ارتٳبٖي تٗبضيبت  ثٻ ضاٺ
 ثٻ َٹض ٦ٯي، هٽبض ٶٹٔ تٗبضو ٸرٹز زاضز: ٦ٷٷس. ٲي

 (؛آيس ٸرٹز ٲي ثٻ)٦ٻ زضٸٴ اٞطاز  1قرهي 

 آيس(؛ )ٲيبٴ زٸ يب هٷس ٶٟط ثٻ ٸرٹز ٲي 2اقربل  ٲيبٴ 

 آيس(؛  )زاذ٭ ي٥ ٪طٸٺ ثٻ ٸرٹز ٲي 3٪طٸټي زضٸٴ 

 آيس(. )ٲيبٴ زٸ يب هٷس ٪طٸٺ ثٻ ٸرٹز ٲي 4٪طٸټي ٲيبٴ 

اٞتس. هطا ثبيؿتي حٳبٰ ٦ٷٱ يذب زٸـ ث٫يذطٰ    ٲي تٗبضيبت آثي زض تٳبٲي ايٵ ؾُٹح اتٟب٠
قٹز؟ هٷيٵ تٗبضيي ٲيذبٴ اٞذطاز ٶيذع ثذٻ      ٲيٲهطٜ تطي  زاٶٱ زض حٳبٰ آة ثيف ٸ٢تي ٲي
ٲحذسٸز   ي ٺٲٹا٢ٗي ٦ٻ شذيذط  يب آيس، ظٲبٶي ٦ٻ تأٲيٵ آة ثب ٲحسٸزي  ضٸثطٸؾ  ٸرٹز ٲي

تٹاٶذس اؾذتٟبزٺ    زٸٰ ٲذي  ٶٟطاٸ٬ اظ آٴ اؾتٟبزٺ ٦ٷس، ٲ٣ساضي ٦ٻ هٷبٶچٻ ٶٟط آة ٸرٹز زاضز، 
٪طٸټي ٶيع تٗٳيٱ زاز.  تٹاٴ ثٻ ؾُح ٪طٸٺ ٸ ٲيبٴ ضا ٲي  يبثس. ايٵ ٲخب٬ ؾبزٺ ٦ٷس ٦بټف ٲي

٦ٷٷذس، ٲذخال  ٸ٢تذي َذطح      ټب ي٧سي٫ط ضا ثب ا٢ساٰ ٶٓبٲي تٽسيس ٲي ٦كٹضزض حبزتطيٵ حبٮ ، 
 اي ٸ ٶٓبيط آٴ ٢طاض اؾ  اٶزبٰ قٹز. حٹيٻ اٶت٣ب٬ ٲيبٴ ،ؾسؾبظي

 قٹٶس. اذتالٜ ثطؾط حٳبٰ تط ٲي پيچيسٺ ټب تٗبضو آيس اٲ٭ زي٫طي ثٻ ٲيبٴ ٲيٸ٢تي پبي ٖٹ
زض ٲيبٴ اًٖبي ذبٶٹازٺ نطٞب  ثط ؾط اٶتربة ٦ؿي اؾ  ٦ٻ حذ١ اؾذتٟبزٺ اظ آة ضا    ٦طزٴ

ټذبي آثذي ثذب     تط ٦ٷذيٱ، تٗذبضو   ٦ٻ ٸ٢تي ٲ٣يبؼ ؾبظٲبٴ ارتٳبٖي ضا ٪ؿتطزٺ زاضز، زضحبٮي
ټبي اضظقي، ٲك٧الت زض ضٸاثٍ، ٣ٞساٴ  تٟبٸت ٲبٶٷسس ٶضذٹ تٷٹٖي اظ ٲؿبي٭ زي٫ط پيٹٶس ٲي

ٲؿبي٭ ؾبذتبضي )ٲخ٭ تٹظيٕ ٶبثطاثط ٲٷبثٕ زض ٲيبٴ ٦ٷك٫طاٴ  ٸ ټب ثطاٶ٫يع ثٹزٴ زازٺ ب اثٽبٰي
 ثٻ ؾجت َج٣ٻ، ٶػاز، ٲٹ٢ٗي  زض اٲتساز ضٸزذبٶٻ يب حٹيٻ(.

حذب٬ ٲٷذبٕٞ ثذط     قٹٶس. ثب ايٵ ٲٷبٕٞ ٲتٗبضو ٶيع اظ ٲٷبثٕ ٲتساٸ٬ ثطٸظ تٗبضو ٲحؿٹة ٲي
 ٦ٷٷس. حؿت ٶٹٔ ٶيع تٛييط ٲي

 ي  ي تؿذٯٍ ثذط ٲٷجذٕ يذب ٶحذٹٺ      ثبقذٷس )ٲذخال  ٶحذٹٺ   ټذب   ي ضٸيّذٻ  ٲٳ٧ٵ اؾ  زضثبضٺ
 ي اؾتٟبزٺ اظ ٲٷجٕ(؛ ٪يطي زضثبضٺ تهٳيٱ

                                                                 
1- Intra-personal  
2- Inter-personal  
3- Intra-group  
4- Inter-group  
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 قٷبذتي ثبقٷس )ٲخال  ٸ٢تي ي٧ي اظ ٦ٷك٫طاٴ ثط ايٵ ثبٸض اؾ  ٦ٻ ثذب   ٲٳ٧ٵ اؾ  ضٸاٴ
 قٹز(؛ يب اظ َطٜ ٲ٣بث٭ ربٶجساضي ٲيقٹز ٸ  آٶبٴ ٚيطٲٷهٟبٶٻ ضٞتبض ٲي

 ثذبٸض ٶذساضز ٸ ٲٗت٣ذس اؾذ  ٦ذٻ       ټبي ٲطثٹٌ ثذٻ تذأٲيٵ آة ضا   ي٥ ٪طٸٺ نح  زازٺ
 ٦ٷٷس يب ٦ٷك٫طاٴ ثبالزؾ  ح٣ي٣  ضا پٷٽبٴ ٲي

  ثٻ رطيبٴ  بثيتٹٮيس ثط٢ ثطايزؾ   پبييٵ زضٲٳ٧ٵ اؾ  ثٷيبزي ثبقس )ٲخال  ٲٹا٢ٗي ٦ٻ
٦ٹهذ٥ ٸ  ٦ٻ ٞٗبٮي  ٲبٮ٧ذبٴ ٸ ٦كذبٸضظاٴ    ياؾ  زضحبٮآة زض َٹ٬ ؾب٬ ٶيبظ ٲساٸٰ 
 آٸضز(. ٸرٹز ٲي ثٻضا ، ٦ٳجٹزټبي ٞهٯي ثبالزؾ  ثعض٨

 

 (:57ي  ي تعبسع دس طفحِ اًَاع تعبسع )ًيض ًگبُ وٌيذ ثِ چشخِ -5-2وبدس

٦ٻ قبٲ٭ ٣ٞساٴ اَالٖبت ٸ اَالٖبت ٶبزضؾذ  اؾذ ، ٸ    :ټب يب اَالٖبت ي زازٺ تٗبضو زضثبضٺ
 ي اٶزبٰ اضظيبثي. ټب ٸ ٶحٹٺ ټبي ٲٷبؾت، تٟؿيط زازٺ ي زازٺ ضثبضٺټبي ٲتٟبٸت ز ٶيع ٶ٫طـ

ضٞتذبض  ت٧طاض اي، اضتجبٌ ٶبزضؾ ، ٸ  ي ټيزبٶبت تٷس، تهٹضات ٦ٯيكٻ ٦ٻ ٶتيزٻ :تٗبضو اضتجبَي
تٹاٶٷس ٲطٸد تٗبضو ٲرذطة   ي اذتالٞبت ټؿتٷس ٸ ٲي ٲٷٟي اؾ . ايٵ ٶٹٔ تٗبضو ٚبٮجب  ثٽبٶٻ

 ٭ زي٫ط ٲٷبثٕ تٗبضو ٲٽيبؾ .قٹٶس، حتي ٸ٢تي قطايٍ ثطاي ح
ي اضظيذبثي   ټبي ايسئٹٮٹغي٧ي يب اؾتبٶساضزټبي ٲتٟذبٸت زضثذبضٺ   ثٻ ؾجت تٟبٸت :تٗبضو اضظقي

اٶزبٲٷس. ٣ٍٞ ظٲبٶي  آيس. تٟبٸت ٸا٢ٗي يب تهٹضي ٮعٸٲب  ثٻ تٗبضو ٶٳي ا٧ٞبض يب ضٞتبضټب پسيس ٲي
ټذب اظ حٟذّ ٶٓذبٰ     ب ٪ذطٸٺ ټب تحٳي٭ قسٺ يذ  ټب ثط ٪طٸٺ قٹٶس ٦ٻ اضظـ ٲؿجت ثطٸظ تٗبضو ٲي
 قٹٶس. اضظقي ذٹز ٲٷٕ ٲي
ټبي  ٢سضت ٸ ٲٷبثٕ اؾ . ٲحسٸزي  ي ٻٶبقي اظ تٹظيٕ ٶبثطاثط ٸ ٚيط ٲٷهٟبٶ :تٗبضو ؾبذتبضي

ٲحيُذي ٶساضٶذس، زض    ظٲبٶي، اٮ٫ٹټبي ٲرطة تٗبٲ٭ ٸ ٖٹاٲٯي ٦ٻ ٲٷكأي رٛطاٞيبيي يب ظيؿذ  
 تٗبضو ؾبذتبضي ٶ٣ف زاضٶس.

ث  ٸا٢ٗي يب تهٹضي ثط ؾط ٲٷبٕٞ اؾ ، ٲبٶٷس ض٢بث  ثط ؾط ٲٷبثٕ، ٦ٻ قبٲ٭ ض٢ب :تٗبضو ٲٷبٕٞ
 ټبي ٲتٟبٸت اظ اٖتٳبز ٸ اٶهبٜ. اذتالٜ يب ثطزاق ح٭ ي  قيٹٺ

 تعبسعي  اداسُّبي  سجه 

ٔ    اٞطاز ٸ ٪طٸٺ اي اظ  پذبضٺ ضٶذس.  ټذبي ٲرتٯٟذي زا   تٗذبضو ضاٺ  ټبي ٲرتٯٝ ثذطاي ضٞذٕ ٸ ضرذٹ
٦ذطزٴ نذٹضت    ثذب پذب٤    س. پطټيذع اظ ٲكذ٧٭  ٷ٦ ٲي ٲك٧٭ ضا ثستط ،ي تٗبضو ازاضٺټبي  قيٹٺ

قسٴ ٲك٧٭ ٲٷزذط قذٹز.    تط ٶبپصيط ح٭تطقسٴ ٸ  ٲؿئٯٻ، ٲٳ٧ٵ اؾ  ثب ٪صق  ظٲبٴ ثٻ رسي
ټذبيي ٦ذٻ    زض ٸيذٗي   ټذبي ٲرتٯذٝ،   ( ٶكبٴ زازٺ قسٺ، ؾج2٥-2٪ٹٶٻ ٦ٻ زض ق٧٭ ) ټٳبٴ
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ٲٳ٧ٵ اؾذ   زټس. اٖٳب٬ ٞكبض ثطاي پيطٸظي  ٲك٧٭ ي٧ؿبٴ اؾ  ٶتبيذ ٲرتٯٟي ثٻ زؾ  ٲي
 قٹز. ٲست زض پي زاقتٻ ثبقس ٸٮي احتٳبال  ثٻ ٲك٧الت زضاظٲست ٲٷزط ٲي ٲٷبٕٞ ٦ٹتبٺ

 

 
Psychological Reports, No 37, 1975. Pp. 971- 980 

 تعبسع ي اداسُّبي  سجه -2-2شىل

 تعبسع سشذ 

تٹرٽي ثٻ آٴ ٲٳ٧ٵ اؾ  ؾجت ضقذس ٸ تٛييذط تٗذبضو     اؾ  ٸ ثي پٹيبتٗبضو ٲبټيتب  
ا٪ذط   ٸ آيٷذس  ؾبزٺ ثٻ ٸرذٹز ٲذي   ټبي ثطذي تٗبضيبت نطٞب  ثٻ ذبَط ؾٹء تٟبټٱقٹز. 

 اي پبضٺتطي پيسا ٦ٷٷس.  ؾطيٗب  ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٶ٫يطٶس ٲٳ٧ٵ اؾ  ٸيٗي  ثستط ٸ ٸذيٱ
ضا ربٲٗٻ اظ  يټبي ثرف ٸقٹٶس  اظ تٛييطي ٚيطٲٷتٓطٺ زض قطايٍ ٶبقي ٲيٶيع تٗبضيبت 

٦ٻ ټعاضؾب٬ ي٧جذبض  اؾ  ٸ٢ٹٔ ؾيٯي اظ ايٵ زؾ   اي ٶٳٹٶٻ. سٷزټ تح  تأحيط ٢طاض ٲي
٦ٷٷس. ثٷبثطايٵ ٢بثذ٭   رم ضقس ٲيٲكتط تٗبضيبت زض اٲتساز ٲؿيطي  ثيف .زټس ضخ ٲي
ضا ٶتٹاٴ آٴ ، ٲٳ٧ٵ اؾ  قٷبذتٻ ٶكٹزثيٷي ټؿتٷس. ا٪ط ٲبټي  تٗبضو ثٻ ذٹثي  پيف
 قٹز. ي ٲُٯت، ٲؿيط ضقس تٗبضو تٹنيٝ ٲي . زض ازاٲٻ٦طز٦ٷتط٬ 
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 هشىل ثشٍص 

ٲكي زٸٮ ، يب  اظ ٲٷٓط ٲهطٜ آة، ٖبٲ٭ ثطٸظ تٗبضو ٲٳ٧ٵ اؾ  نطٞب  تٛييط زض ذٍ
ي قذٽط ٸ   ټبي آة زض حٹٲٻ اٖالٰ زٸٮ  ٲجٷي ثط تٛييط ضٸا٬ ٪صقتٻ ثبقس. ٶهت ثبرٻ
ټبي ذهٹني زٸ ٶٳٹٶذٻ اظ   تهٳيٱ قٹضاي قٽط ٲجٷي ثط ؾاطزٴ تأٲيٵ آة ثٻ قط٦ 

ٶٻ تهٳيٳبت ثذسٸٴ ٲكذبض٦  ٲطزٲذي ٪طٞتذٻ     ايٵ ٲٹاضز ټؿتٷس. ٚبٮت اٸ٢بت ايٵ ٪ٹ
َطح ټؿتٷس ٚبٮجب  ايٵ تهٳيٱ ضا تٽسيسي ثطاي ٲٗبـ  ٲكٳٹ٬قٹٶس ٸ ا٢كبضي ٦ٻ  ٲي

 پٷساضٶس. ذٹز ٲي

 اختالف  گيشي عشفيي شىل 

ضٞتٻ ثٻ اضزٸ٪ذبٺ   ايٵ ٲؿئٯٻ زاقتٻ ثبقٷس، ضٞتٻ اضتجبَي ثب٦طزٶس  اٞطازي ٦ٻ تب٦ٷٹٴ ٧ٞط ٶٳي
تذطي قذ٧٭    ي ٲكرم تط، ٣ٖيسٺ قسٴ اٞطاز ثيف قٹٶس. ثب رٳٕ ټب ٲٯح١ ٲي ي٧ي اظ َطٜ

ټذبي ٲكذبثٽي زاضٶذس     ٦ٷٷس ٦ٻ ثٻ زي٫طاٶي ٦ٻ زيس٪بٺ ٪يطز ٸ اٞطاز احؿبؼ يطٸضت ٲي ٲي
٪يطٶذس ٸ اظ ٲٹايذٕ ي٧ذسي٫ط حٳبيذ       زض ٦ٷبض ټذٱ ٢ذطاض ٲذي    تطتيت اٞطازايٵ ثٻ ثايٹٶسٶس. 

ټذبي ٚيذط    ټذب ٸ ؾذبظٲبٴ   . ضؾبٶٻ٪يطز ٲ٣بث٭ ٶيع ق٧٭ ٲي  َطٜ ثٻ ټٳيٵ نٹضت٦ٷٷس.  ٲي
ايٟذبي ٶ٣ذف ٦ٷٷذس. تٗذبضو ثذب      « ٲب زض ثطاثط آٶٽب»زٸٮتي ٲٳ٧ٵ اؾ  زض تح٧يٱ شټٷي  

 يبثس. تطي ٶؿج  ثٻ آٴ ٪ؿتطـ ٲي قسٴ اٞطاز ثيف آ٪بٺ

 هَاوع شذى تش  سخت 

ٶيؿذتٷس   ٣ٖيذسٺ  ټٱتط ٸ ثب اٞطازي ٦ٻ  ټبي ٲكبثٻ زاضٶس ثيف ٦ٻ ٶ٫طـ ٦ؿبٶياٞطاز ثب 
قذٹز. ٲٹايذٕ    ٦ٷٷس، حتي زض قطايُي ٦ٻ ثٻ اذذتالٜ ٲطثذٹٌ ٶٳذي    ج  ٲيتط نح ٦ٱ

ٜ   ٸ اٞطاز تٗطيٟي ٦ٻ اظ ٲك٧٭ ٸ ٲربٮٝ قٹٶس تط ٲي ؾر  ٶبپذصيطتط   قبٴ زاضٶذس اٶُٗذب
تهذٳيٱ  ؾذٹي يذ٥   ٦ٻ َطٞيٵ ضا ثٻ تٳط٦ع ضٸي زاليٯي قٹز. ٚبٮجب  اٞطاز ثٻ ربي  ٲي

قذٹٶس   پيكٷٽبزي ٲتٳط٦ع ٲي ، ضٸي ا٢سا٦ٰطزٺتط  ٲٹايٗكبٴ ضا ٲؿتح٧ٱٸ ؾٹ٠ زازٺ 
 ټبي آة(. ثبرٻ)ٲخال  

 

 تَلف استجبعبت 

قذٹز. زض ٲذٹاضزي ٦ذٻ     ټذب ثذسٸٴ ٶٓذٱ ٲكرهذي ٲجبزٮذٻ ٲذي       اَالٖبت ٲبثيٵ َطٜ
ټبي ٖٳي١ ٢سضت ٸرٹز زاضز )ٲخال  زٸٮ  ٲط٦عي ٸ ضٸؾتبئيبٴ(، اضتجبٌ حتذي   ٶبثطاثطي
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ټب ٲٗٳٹ٬ ټؿتٷس ٸ اضتجبٌ ثذٻ   ټب ٶيع ٚبٮجب  پطا٦ٷسٺ اؾ . ؾٹء ثطزاق  زض ثٽتطيٵ ظٲبٴ
٦بضضٞتٻ اظ ؾٹي  ثٻ  ٪يطز. ظٲبٴ ٸ ضٸـ آٲيعي ثٻ ذٹز ٲي اي ٮحٵ ذهٹٲ  َٹض ٞعايٷسٺ

اي ٦ذٻ تٗذبضو زض آٴ    زازٴ ٲطزٰ ٲٳ٧ٵ اؾ  ثب تٹرٻ ثٻ ٲطحٯٻ ٲ٣بٲبت ثطاي زذبٮ 
تٗذبضو ٲٳ٧ذٵ    ي ٻ٢طاض زاضز ٶبٲٷبؾت ثبقس. ثط٪عاضي رٯؿبت ٖٳٹٲي زض ٲطاح٭ اٸٮي

٦ٷٷس ٸ ٣ٖبيذس ضا   ٦ٻ اٞطاز ثب ي٧سي٫ط نحج  ٲي ټب ضا تكسيس ٦ٷس. ثب ايٵ  اؾ  ذهٹٲ

ٖٳٹٲي ٲجذس٬   2ي ٖٳٹٲي ثٻ ٲزبزٮٻ 1اي اظ ايٵ ٲؿيط، ثحج ٦ٷٷس، زض ٶ٣ُٻ ٲجبزٮٻ ٲي

ټذبي   قذٹٶس. زيذس٪بٺ   قٹز. اٞطاز اظ ايٵ ٸيٗي  ٶباٲيس ٸ اظ ي٧ذسي٫ط ٖهذجبٶي ٲذي    ٲي
ٶذس ٚيذط اظ زيذس٪بٺ ذٹزقذبٴ، اظ ٶ٫ذطـ      اي ٶساض ٦ٷٷس ٸ ٖال٢ذٻ  ي٧سي٫ط ضا تحٳ٭ ٶٳي

 زي٫طاٴ نحج  ثٻ ٲيبٴ ثيبيس.
قٹز ٸ اَالٖبت ثٻ ٖٷذٹاٴ ؾذالحي    ټب ٲتٹ٢ٝ ٲي ٪ٟ  ٸ قٷٹز ٲيبٴ َطٜزض ايٵ قطايٍ 

ح٭ ذذتٱ   تٹاٶؿ  ثٻ ضاٺ اَالٖبتي ٦ٻ ٲي ،ضٸز ٦بض ٲي ثطاي تطٸيذ ٲٹايٕ يب ٦ؿت اٲتيبظ ثٻ
 ٦ٷس. ټب ٪طزـ ٶٳي قٹز، زي٫ط ٲيبٴ َطٜ

 تظبص هٌبثع اخ 

اٶذس. ضټجذطاٴ    تط اًٖذبي ربٲٗذٻ ٶ٫ذطاٴ ٲكذبرطات ضٸ ثذٻ ضقذس ثذٹزٺ        تب ايٵ ٲطحٯٻ، ثيف
اٶس. اظ ايٵ ٲطحٯٻ ثٻ ثٗس، اقربل ٲٗتذس٬ ٸ   ٪ط زيسٺ قسٺ ٯٽزٻ ٶيع ثٻ ٖٷٹاٴ آقٹةٮا نطيح
ٶبپصيطتط ذٹاټٷذس قذس. ضٖبيذ      َٯجبٴ اٶُٗبٜ تط ٲٹضز تٹرٻ ذٹاټٷس ثٹز ٸ آقٹة ضٸ ٦ٱ ٲيبٶٻ

٦ٷٷذس ٸ   ٸ ت٧ٟي٥ زضؾ  ٸ ٶبزضؾ  زي٫ط ٲٽٱ ٶيؿتٷس. اٞذطاز احؿذبؼ ٢ذسضت ٲذي    اٶهبٜ 
 قٹٶس. ټب ٲي ٲٽيبي اذتهبل ٲٷبثٕ ٸ تحٳ٭ ټعيٷٻ

 ٌِتعبسع ي  گستش  داه 

ټذبي   قذٹٶس. آٶذبٴ اظ هٽذطٺ    ثٻ اٞطاز ثيطٸٶي ٲتٹؾ٭ ٲذي  اٞطاز ثطاي ٦ؿت ٢سضت ٸ حٳبي 
٦ٷٷس. آٶچذٻ   اٮٳٯٯي زضذٹاؾ  ٦ٳ٥ ٲي ټبي ٲٯي يب حتي ثيٵ ٲٹرٻ ايبٮتي يب ٲٯي ٸ ؾبظٲبٴ

تذطي   ثٻ ٢ٯٳطٸي رسيس ٸ ٪ؿذتطزٺ  -ٲخال  تأٲيٵ آة قٽطي -ي٥ ٲك٧٭ ٲحٯي ثٹز ظٲبٶي
ټبي ٲحٯي ٲٷبثٕ ٲذبٮي ٸ زاٶذف    ٪يطي ائتالٜ ثب اٞطاز ثيطٸٶي، ٪طٸٺ قٹز. زض ق٧٭ ٸاضز ٲي

ټذبي   َذطح  ثذب ٦ٷٷس، ثب ايٵ حب٬ اټساٞكذبٴ   ټبي ٲجبضظٺ ضا ٦ؿت ٲي ي ضاٺ ترههي زضثبضٺ
 قٹز. ٲي ټٳؿٹاٮٳٯٯي  تط ؾبظٲبٴ ٲٯي يب ثيٵ ٪ؿتطزٺ

                                                                 
1- discussion  
2- debate  
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ټبي  ټبي ٲربٮٝ قٽطي ثب رٷجف ؾبظي آة، ثطذي ٪طٸٺ ذهٹني ي ٻثطاي ٶٳٹٶٻ زض ظٲيٷ
قٹٶس. زض ټٳيٵ ظٲذبٴ، ثطذذي ٦ٷكذ٫طاٴ زض     ؾبظي ټٳؿٹ ٲي رٽبٶي ارتٳبٖي يس رٽبٶي

٦ٷٷذس   ثيٷذي ٲذي   ٴ پذيف زاذ٭ ارتٳبٔ ٲٳ٧ٵ اؾ  اظ تٛييط ؾيبؾ  زٸٮ  حٳبي  ٦ٷٷس هٹ
ظا ذٹاټس ثٹز. قٹضاټبي قٽط ٚبٮجب  ٲيبٴ تأٲيٵ ٶيبظ قٽطٸٶساٴ ٦ٻ  ټبي رسيس، اقتٛب٬ ٞطن 

ذذسٲبت زض تٷ٫ٷذب ٢ذطاض     ي ٻثطذي اظ آٶٽب ٣ٞيط ټؿتٷس ٸ ٶيبظ ثٻ تٹٮيس ؾطٲبيٻ ثذطاي ٖطيذ  
 .٪يطٶس ٲي

ي اٞذطاز   ٺقذٹٶس اظ ٲذصا٦ط   ضٸٶذس ٸ ثًٗذب  ثبٖذج ٲذي     ٲكبٸضاٴ ح٣ٹ٢ي ثٻ ؾطا٘ َطٞيٵ ٲذي 
زټٷذس.   رذٹتط ضا اظ زؾذ  ٲذي    ضٸټب ٦ٷتط٬ ثط ضټجطاٴ رسيذس ٸ ؾذتيعٺ   رٯٹ٪يطي قٹز. ٲيبٶٻ

. اٞذطاز زٸؾذ    قذٹز  ي٧سي٫ط ٦كيسٺ ٲي تٽسيس٦بض ثٻ قٹز.  تط ٲي ذهٳبٶٻي َطٞيٵ  ضاثُٻ
ٸ ٚبٮجذب  ثذٻ   قذسٺ   ؾذبظ  ٲؿذئٯٻ  ،ي اذتالٜ ٶساضٶس تٽسيس قٹٶس، ثٷبثطايٵ تٽسيسټب زض ثحجٹحٻ

 قٹٶس. تٟؿيط ٲي قرهيت ٖٷٹاٴ حٳال

 ًٍِّب  ثشداشتشذى  ٍاس 

ٕ   ټب زض ثطزاق  ذٹز اظ ٲبټي  ٸ اٶ٫يعٺ َطٜ زټٷذس.   ثيٷذي ضا اظ زؾذ  ٲذي    ي ٲٷب٢كذٻ ٸا٢ذ
ٲبٶذس: َذطٜ ٲذب زضؾذت٧بض      قٹز ٸ ٣ٍٞ ؾيبٺ ٸ ؾٟيس ثب٢ي ٲذي  ي ذب٦ؿتطي ٶبپسيس ٲي ؾبيٻ

قٹٶس  زقٳٷي ٢ٯٳساز ٲي َطٜ ٶيع ثركي اظ ايٵ ٦بض اؾ . اٞطاز ثي اؾ ، َطٜ ٲ٣بث٭ ٞطيت
تذط   ٦ٷٷس ٸ ٦ٱ ثب پيكطٞ  تٗبضو، اٞطاز تٳط٦ع ذٹز ضا ٲحسٸز ٲي«. َطٜ ٲب ٶيؿتٷس»هٹٴ 
 ټبي رسيس ضا ثطاي ح٭ ٲك٧٭ انٯي ٲُطح ٦ٷٷس. تٹاٶٷس اؾتطاتػي ٲي

 ثحشاى  صثشٍ احسبع 

ٞطاز قٹز. ٲٗٳٹال  ا ثٻ زٸ زؾتٻ ت٣ؿيٱ ٲي -تط ي ٪ؿتطزٺ حتي قبيس ربٲٗٻ -ارتٳبٔ ٲحٯي
٦ٷٷس ٸ ٲٷتٓطٶذس اټذبٮي    ذكٳ٫يٵ ٖبزت ٲي ٲطزٰارتٳبٔ ٲحٯي ثٻ ٲكبرطات ٲ٣بٲبت ٸ 

ضؾذس ثذٻ حذ٭ اذذتالٜ      قٽط اذتالٞبت آٶٽب ضا ح٭ ٸ ٞه٭ ٦ٷٷس. ٸٮي ا٦ٷٹٴ ثٻ ٶٓط ٲي
ي ٲكذ٧الت آٴ ٲتعٮذع٬    انٯي اٲيس هٷساٶي ٸرٹز ٶساضز. ثبٸض ثٻ تٹاٶبيي ربٲٗذٻ زض ازاضٺ 

ټذب ضا ثطرؿذتٻ    ضټجطاٴ ٪ذطٸٺ   ټب اؾتسال٬ . ضٸظٶبٲٻآيس ٲيپسيس قٹز ٸ احؿبؼ ثحطاٴ  ٲي
ٜ  ح٭ ٸ ٞه٭ ٶبزيسٺ ٲي ضا ثطايټبي ٲخج   ٦ٷٷس ٸ تالـ ٲي ټذب ثذٻ تحٳذ٭     ٪يطٶس. َذط

ضؾيس.  ټبيي ٦ٻ زض آٚبظ ٶبٲ٣ٗٹ٬ ثٻ ٶٓط ٲي ټعيٷٻ ؛٦ٷٷس تط تٳبي٭ پيسا ٲي ټبي ثيف ټعيٷٻ
ي  ٦ٷٷس اظ ٢سضت، اؾذتٟبزٺ  ٲي ايٷ٥ ټسٜ آٶبٴ پيطٸظي ثٻ ټط ٢يٳتي اؾ . َطٞيٵ ؾٗي

٘  ي ٺاٞعايٷذس ٸ ٦ذٹض   تٽسيسآٲيع ٸ ٲرطة ث٧ٷٷس، ثٷبثطايٵ ثٻ ٲؿبي٭ ٲذي  تذط   تٗذبضو ضا زا



 47 ي ٲٷبثٕ آة ٲصا٦طٺ ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲٽبضت

 

ٍ ثٻ ؾطا٘ ا٢ساٲبتي ثطٸٶس ٦ٻ زض اؾ  ٦ٷٷس. َطٞيٵ ٲٳ٧ٵ  ٲي آٲيعتذط ٦ٷذبض    نذٯح  قذطاي
 .٪صاقتٻ قسٺ ثٹز

  تغييش ًتبيذ 

٦ذٻ ٦ذساٰ    ٖذسٰ اَٳيٷذبٴ اظ ايذٵ   ٲطحٯٻ زض ايٵ ي زٖٹا ثبقس.  ٪بٰ ثٗسي ٲٳ٧ٵ اؾ  ا٢بٲٻ
٦ٻ زازضؾي هٻ ٸ٢ذ  ثط٪ذعاض    تطيٵ ٶٟٕ ضا ذٹاټس ثطز ثب ٶباَٳيٷبٶي ٶؿج  ثٻ ايٵ َطٜ ثيف

 ٞيهٯٻ ذٹاټس زازضا ذٹاټس قس، ٦ساٰ ٸ٦ي٭ ٲسإٞ پيطٸظ ذٹاټس قس ٸ ٢بيي ه٫ٹٶٻ ٲك٧٭ 
ضٞتذٻ اؾذ .   ټب اظ زؾ   ي ٲؿت٣يٱ َطٜ ټب ثطاي ٲصا٦طٺ قٹز. تٳبٲي ٞطن  ربي٫عيٵ ٲي

زذبٮذ    ثذٻ يبثس. زض حبٮتي زي٫ط، زٸٮ  ٲٳ٧ٵ اؾ  ٲزجذٹض   ټب ټٳچٷبٴ اٞعايف ٲي ټعيٷٻ
ٜ نٹضت زض ايٵٸ ثٻ ٖٷٹاٴ يبثٍ ٖٳ٭ ٦ٷس. قٹز  ټذب اظ   پذصيطي زض اٶترذبة ٪عيٷذٻ    ، اٶُٗذب

ح٭ حذب٦ٱ ٶرٹاټذس قذس. ذكذٹٶ  اٲ٧ذبٴ زي٫ذط اؾذ .         ضٸز ٸ ٮعٸٲب  ثٽتطيٵ ضاٺ زؾ  ٲي
تٹاٶٷذس   ٸ ٲذي  ٻ تالٞي ٪بټي اٸ٢بت زض تٗبضيبت ٖٳٹٲي ٸرٹز زاضٶسرٹيي ٸ ٪طايف ث اٶت٣بٰ

٪ذصاضي   ضټجطاٴ ؾيبؾي يب ثٳت ٶٳٹٶٻ تطٸضثطاي  ،قسٴ ٲٷزط قٹز ثٻ رطاح  اٞطاز يب ٢طثبٶي
 ٖٳٹٲي. ټبي زض ٲ٧بٴ

 ٌِاي ّبي تعبسع ٍ ًتبيذ غيش هزاوشُ ّضي 

ٲبٶٷس. ٲٳ٧ٵ اؾ  تذب ٲذستي    ٶبقسٺ ثب٢ي ٲي ټب، ٲٗٳٹال  ح٭ ٶتبيذ تحٳيٯي يب تهٳيٱ زاز٪بٺ
اي حذ٭   آضاٲف ثط٢طاض قٹز، ٸٮي ٶبضيبيتي ټٳچٷبٴ ثب٢ي اؾذ . تٗبضيذبتي ٦ذٻ تذب اٶذساظٺ     

 قٹٶس هٹٴ اٞذطاز زذيذ٭ ٶؿذج  ثذٻ َذطٜ ٲ٣بثذ٭،       تط ٲي قٹٶس رسي قٹٶس يب ح٭ ٶٳي ٲي
ټبي تٗبضو ٚبٮجب  ٸا٢ٝ ٶيؿتٷس ٦ٻ ثطزاق  آٶٽذب   ٶ٫طاٴ، ټطاؾبٴ ٸ ٲك٧ٹ٤ ټؿتٷس. َطٜ

ټذب ٸ   اي ٲتحٳ٭ ضيؿذ٥  ٦ٷس ٸ ثٻ َٹض ٞعايٷسٺ ٞي ٲبثيٵ تٛييط ٲي ي ٻقبٴ ٸ ٲٷب٢كاظ ذٹز
قٹٶس ٦ٻ ثٻ ٶٓط ذبضد اظ ٲٹيٹٔ تٗبضو ثٹزٺ اؾذ . ثطذذي اذتالٞذبت ثذب      ټبيي ٲي ټعيٷٻ
ضٸز  ضؾٷس ٦ٻ اٲيس ثذٻ حذ٭ اظ ثذيٵ ٲذي     اي ٲي قٹٶس ٸ ثٻ ٶ٣ُٻ اي ٢بث٭ ح٭ آٚبظ ٲي ٲؿئٯٻ

 ي ٦بٞي ٶيؿ . ثٻ اٶساظٺتٹرٻ قٹز ٸ يب  ثٻ آٴ تٹرٻ ٶٳي انال  يب٦بض  ٬هٹٴ زض ټٳبٴ اٸ
قسٴ ضٸاثٍ،  زيسٴ اٖتجبض، ٲرسٸـ ټبي ٲبٮي، ٮُٳٻ تٹاٶس قبٲ٭ ظيبٴ ټبي تٗبضو ٲي ټعيٷٻ

ٜ  ،. ٪بټي اٸ٢بت ٲٷبثٕ ثٻ ربي حذ٭ ٲكذ٧٭  ثبقس اٚتكبـ زض ارتٳبٔ  تذساٸٰ ٲجذبضظٺ   نذط
 قٹز. ٲي
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 تعبسع پيششفتهشاحل  -3-2شىل

 ِتعبسع  ي ًمشِ تْي 

ي تٗبضو ضا ثٻ ز٢  تٽيٻ ٦ٷس. ايٵ ٦ذبض قذبٲ٭ ثطضؾذي     ٪ط ثبيؿتي ٶ٣كٻ ٲيبٶزي/ تؿٽي٭
شيٷٟٗبٴ، تطؾيٱ ٞيعي٧ي ٲ٧بٴ تٗذبضو ٸ تطؾذيٱ تهذٹيطي ٦بٲذ٭ اظ ربٶٳذبيي ٞيعي٧ذي،       

 قٷبذتي تٗبضو اؾ . ارتٳبٖي ٸ ضٸاٴ
ټذب ٸ   طٜټبي تٗذبضو، ضٸاثذٍ َذ    اظ ضيكٻ ٲجٽٱٲٳ٧ٵ اؾ  تهٹيطي  ٶب٢م  ي ي ٶ٣كٻ تٽيٻ

ثطاٶ٫يع اؾذ ، ٸٮذي    ٦ٻ تحٯي٭ )تب حس اٲ٧بٴ( ز٢ي١ تٗبضو هبٮف ٚيطٺ ثٻ زؾ  زټس. زضحبٮي
 ي آٴ ضا ٶبزيسٺ ٪طٞ . تٹاٴ ٲحبؾٵ ثبٮ٣ٹٺ ٶٳي

 

 ّبي هفيذ دس  تشخيض ٍ اسصيبثي ريٌفعبى پشسش -6-2وبدس

 ؟ اضتجبٌ آٶٽب ثب ي٧سي٫ط هيؿ ؟ټؿتٷس ٦ؿبٶي هٻټبي تٗبضو  َطٜ

 هيؿ ؟ آيب ثًٗي ٦ٷك٫طاٴ زض ٲٹ٢ٗي  رٛطاٞيبيي ثٽتطي ٢طاض زاضٶس؟رٛطاٞيبي تٗبضو 
 

حذ٭   ٲذإحط ټذبي   ضاٺ٦ٻ تٹاٶس ثٻ اٞطاز ٦ٳ٥ ٦ٷس  تط ٲي ثيف ټطهٻ تحٯي٭ ثٽتط ثبقس، ٲيبٶزي
س. ټذط هذٻ تحٯيذ٭    ي ٲسيطي  زضاظٲست تٗذبضو ضا تٽيذٻ ٦ٷٷذ    پبيساض اذتالٜ ضا پيسا ٸ ثطٶبٲٻ

 تط ذٹاټس ثٹز. ثيفض ثستطقسٴ تٗبضو ٪ط ز ٲيبٶزي/ تؿٽي٭ ؾٽٱتط ثبقس،  يٗيٝ
 

 ّبي هفيذ دس تحليل تعبسع پشسش -7-2وبدس

 تٗبضو تب هٻ اٶساظٺ ٪ؿتطـ زاضز؟ 

 تب هٻ ٲست تٗبضو ٸرٹز زاقتٻ اؾ ؟ 

 تٗبضو ه٫ٹٶٻ آٚبظ قس؟ 
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 اي تٗبضو هيؿ ؟ ٖٯ  ضيكٻ 

 تٗبضو ثط ؾط هيؿ ؟ 

 اٶس؟ هٻ اٞطازي ٲؿجت تٗبضو ثٹزٺ 

 زذي٭ ټؿتٷس؟ هٻ اٞطازي زض ايٵ تٗبضو 

  ثطاي ح٭ ٲك٧٭ تالـ قسٺ اؾ ؟هٻ اٶساظٺ 

 آيب ٲكٹضت ٸرٹز زاقتٻ اؾ ؟ 

 هٻ ٦ؿبٶي ضا ثبيؿتي زض ح٭ ٲك٧٭ ٸاضز ٦ٷيٱ؟ 

  ثبيؿتي ح٭ قٹٶس؟ ٲؿبي٭تب هٻ اٶساظٺ ايٵ 

 ٍ؟ضؾٳي هيؿ  ٲكي ٲطارٕ ذ 
 ؟اٶس ثٹزٺاٶس يب ٲبٶٕ  آيب ٲطارٕ ثٻ ايٵ ٞطايٷس ٦ٳ٥ ٦طزٺ 
 ايس؟ ٷجٕ هٻ ح٣ٹ٢ي زاقتٻثطاي اؾتٟبزٺ اظ ايٵ ٲ 

  ايٵ ٢جي٭ تٗبضيبت ٸرٹز زاقتٻ اؾ ؟ ٢جال  ٶيع اظآيب 

 اٶس؟ زض ٲٹا٢ٗي ٦ٻ هٷيٵ تٗبضيبتي ٸرٹز زاقتٻ ثٻ هٻ ٦ؿي ثطاي ح٭ ٸ ٞه٭ آٶٽب ضرٹٔ ٦طزٺ 
 

 چشا تحليل تعبسع اّويت داسد؟ -8-2وبدس

 طاض ظيط اؾ :ټبي ثط٪عاضقسٺ ثٻ ٢ ٦ٷٷس٪بٴ زض ٦بض٪بٺ قط٦   ټبيي اظ پبؾد ٶٳٹٶٻ
 قٷبذ  ثٽتط تٗبضو؛ 

 تٗييٵ ٖٹاٲ٭ انٯي ٸ تٗييٵ اؾتطاتػي ح٭/ ٲسيطي ؛ 

  پيف اظ ا٢ساٰ ٖٳٯي؛ تط ثيف٦ؿت آ٪بټي 

 ټبي ح٭ آٴ؛ زض٤ تٗبضو ٸ اٖٳب٬ اؾتطاتػي 

 ح٭ تٗبضو ضا ثكٷبؾيس؛ ي ٶحٹٺ٦ٷس  ٲٽٱ ثٹزٺ هٹٴ ٦ٳ٥ ٲي 

 زاقتٵ ضاټي ثطاي ح٭ ٲك٧الت ٲرتٯٝ؛ 

 يطي ت٧ٷي٥ زضؾ / ضٸـ ح٭ ٲك٧٭؛٦بض زض٤ ثٽتط ثطاي ثٻ٪ 

  ي ح٭ تٗبضو؛ټب ضاٺپيسا٦طزٴ 

 قٷبذ  قط٦بي زذي٭؛ ٸ 

 تٗييٵ اټٳي  ٲك٧٭ 
 

 2توشيي
 سسذ ثَي تعبسع ثِ هشبم هي

 تحٯي٭ تٗبضو -ٲطثٹٌ ثٻ ٶكؿ  ؾٹٰ
زټٷذس. اظ   ٶكذيٷٷس( اٶزذبٰ ٲذي    ايٵ تٳطيٵ، ي٥ تٳطيٵ ٞطزي اؾ  ٦ٻ اًٖبي زٸضٺ )٦ٻ زٸض ٲيذع ٲذي  
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تٗبضيذي ٦ذٻ    -ثرٹاټيس حسٸز پٷذ ز٢ي٣ٻ ثٻ تٗبضيي ٦ٻ ثطاي آٶٽب آقٷبؾ  ٧ٞط ٦ٷٷس٦ٷٷس٪بٴ  قط٦ 
٦ٷٷذس يذب ثذٻ     اٶس. ټٳبٶُٹض ٦ٻ ثٻ آٴ ٧ٞط ٲذي  ټب قبټس ثٹزٺ اٶس يب زض ضؾبٶٻ ثٻ ق٧٭ ٞطزي تزطثٻ ٦طزٺ

 ي آٴ يبززاق  ٦ٷٷس. تٳبي٭ ٶ٧بتي ضا زضثبضٺ  آٸضٶس، زضنٹضت ذبَط ٲي
ٸيسئٹ٦ٯيپ ٦ٹتبټي اظ ي٥ يب هٷس ٶٳٹٶٻ تٗبضو تٽيٻ قذٹز ٦ذٻ ثذب     )ضٸـ زي٫ط ايٵ اؾ  ٦ٻ اظ ٢ج٭

ټبي ٸيذسئٹيي ثذطاي ثطضؾذي ٶذٹٔ تٗذبضو ٸ       ثبال ٲُبث٣  زاضز ٸ ؾاؽ اظ ٶٳٹٶٻ ي ٻي٥ يب هٷس ٲ٣ٹٮ
ټبي زي٫ط، ثؿت٫ي ثٻ ايٵ زاضز  ي آٴ اؾتٟبزٺ قٹز. تهٳيٱ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ايٵ ضٸـ يب ضٸـ ؾج٥ ازاضٺ
 ذٹاټٷس ثط تٳطيٵ ٦ٷتط٬ زاقتٻ ثبقٷس.( ساظٺ ٲي٪طاٴ تب هٻ اٶ ٦ٻ تؿٽي٭

٦ٷٷذس   ٦ٷٷس٪بٴ ثرٹاټس حبٮ  تٗبضيي ضا ٦ٻ اٶتربة ٲي ٪ط ثبيؿتي اظ قط٦  ثٗس اظ پٷذ ز٢ي٣ٻ، تؿٽي٭
 ٲكرم ٦ٷٷس:

 قرهي )زضٸٴ ٞطز(؛ 

  ٲيبٴ اقربل )ٲبثيٵ ذٹزقبٴ ٸ ٞطز زي٫ط(؛ 

 طٸټي )زاذ٭ ٪طٸټي ٦ٻ ًٖٹي اظ آٴ ټؿتيس(؛ يب زضٸٴ٪ 

 ٸټي )ثيٵ زٸ يب هٷس ٪طٸٺ(.ٲيبٴ ٪ط 

ي ٶٹٔ تٗبضو ؾإا٬ ٦ٷس )ايٵ اَالٖذبت ضا ثذطاي اؾذتٟبزٺ زض ثحذج      ٪ط ثبيؿتي زضثبضٺ ؾاؽ تؿٽي٭
 ثٻ ذبَط ثؿابضيس(.« ي تٗبضو زايطٺ»

 ٪ط ثبيؿتي اظ ټٳيٵ اٞطاز ثاطؾس ٦ٻ تٗبضو ه٫ٹٶٻ ازاضٺ قسٺ اؾ : ؾاؽ تؿٽي٭
  اٶس؟ اظ آٴ ثٹزٺي تٗبضو زض آٚبظ ثٻ زٶجب٬ ارتٷبة ټب َطٜآيب 

 ټب ثٹزٶس؟ آيب ثٻ زٶجب٬ تأٲيٵ ټعيٷٻ 

 آيب ضٸي اټساٜ تٹا١ٞ ٦طزٶس؟ 

  ؟َطي٣يهٻ  ثٻهيع ثٹز ٸ ا٪ط هٷيٵ ثٹز  ټٳٻ ي ٺثطٶسټب  ي٧ي اظ َطٜآيب 
  ٲت٣بث٭ ٦ٹقف زاقتٷس؟ ثطزٴ ي اذتالٜ ثطاي ٶٟٕټب َطٜآيب 

 ؾد ثسټٷس:اظ اًٖبي زٸضٺ ثرٹاټيس ضٸي ٦بٚصټبي ضٶ٫ي ٦ٹه٥ ثٻ ٲٹاضز ظيط پب
 تٗبضو ه٫ٹٶٻ احؿبؼ قس؟ 

 اي زاق ؟ هٻ ٲعٺ 

 ه٫ٹٶٻ ضٸي زاز؟ 

 ه٫ٹٶٻ قٷيسٺ قس؟ 

 هٻ ثٹيي زاق ؟ 

تذٹاٴ   ټذب ضا ٲذي   ټب ضا اؾذترطاد ٦ٷذس. پبؾذد    ٪ط ثبيؿتي پبؾد زازٴ ثٻ ټط پطؾف، تؿٽي٭ پؽ اظ پبؾد
ايٵ ثرف اظ آٸضي ٦طز ٸ ثٻ زيٹاض هؿجبٶس )حيٵ پيكطٞ  تٳطيٵ يب زض ظٲبٴ تٷٟؽ ثٗسي(. ټسٜ  رٳٕ

 ټبي حؿي تٗبضو اؾ . ٦ٷٷس٪بٴ زض رٷجٻ تٳطيٵ تأٲ٭ قط٦ 
نذساي  »، «ٞطيذبز »، «تٯذد  ي ٺٲذع »قذٹز ٲذٹاضزي اظ ايذٵ زؾذ  اؾذ :       ټبيي ٦ٻ ٲٗٳٹال  ٲُطح ٲي پبؾد
ټذبي   ٦ٷٷس٪بٴ ٲٗٳذٹال  ضٸي ؾذٷبضيٹي ثذستطيٵ حبٮذ  تٗذبضو، ثذٻ رذبي تٗذبضو         قط٦ «. ذطاـ ٪ٹـ
اٶذس تٳط٦ذع    ثطٶسٺ ٲٷزذط قذسٺ   -يب ثب ٪صق  ظٲبٴ ٶٽبيتب  ثٻ ٶتبيذ ثطٶسٺاٶس  تطي ٦ٻ ذٹزقبٴ ح٭ قسٺ ٦ٹه٥
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٦ٷٷس. هبٮف ٦بض زض ايٵ اؾ  ٦ٻ آٶٽب زض٤ ٦ٷٷس ايٵ ٶٹٔ تٗبضيبت زض يذ٥ ؾذٹي َيذٝ تٗذبضو ٢ذطاض       ٲي
ٸ آٶچٻ زٸؾ  زاضيٱ آٶٽب اٶزبٰ زټٷذس آٴ اؾذ  ٦ذٻ     -ذٹاټيٱ اظ آٴ ارتٷبة ٦ٷيٱ حسي ٦ٻ ټٳٻ ٲي -زاضٶس

 زازٴ ًٞبي ٲٷٟي ثٻ ًٞبي ٲخج  ٲٷبؾت اؾ . س ٦سٰا ضٸـ ح٭ اذتالٜ ثطاي ؾٹ٠اثتسا زض٤ ٦ٷٷ
 ز٢ي٣ٻ 30تب  20ظٲبٴ: 

 

 3توشيي
 هي ًيست تَح دس صهيي

 هٽبضٰ )آة ٸ تٗبضو( ٶكؿ  ٸ (تحٯي٭ تٗبضو) ؾٹٰ ٶكؿ  ثٻ ٲطثٹٌ
 ٪ط اثتسا ٲٹاضز ظيط ضا ٲطٸض ذٹاټس ٦طز: زض ايٵ تٳطيٵ، تؿٽي٭
 اٮٝ( ٲٹ٢ٗي  تٗبضو؛

 تٗبضو؛ ٸ ي زايطٺتحٯي٭ ٲؿئٯٻ تٗبضو اظ َطي١  ة(
 ټبي ازاضٺ )اظ ارتٷبة تب ټٳ٧بضي(. ؾج٥ ي زضثبضٺد( ثحج 

 قٹز: ٲٹاضز ظيط ثحج ٲي ي زضثبضٺيبثس ٸ  ؾاؽ ايٵ رٯؿٻ ازاٲٻ ٲي
 ز( تحٯي٭ شيٷٟٗبٴ؛

 ضقس تٗبضو(؛ ٸ ي زضثبضٺ( ٲطاح٭ تٗبضو )ثحج   ټ
 .ق٧٭ پيبظي تٗبضو ٸ اثعاض ي ٶ٣كٻٸ( تحٯي٭ تٗبضو ثب اؾتٟبزٺ اظ 

ي ذذبل، ٲ٧ذبٴ )ٲحٯذي،     ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ تٗبضيبت آثي ضا ثب تأ٦يس ثط ٲؿذئٯٻ  ٪ط ق٧٭ زض ايٵ رٯؿٻ، تؿٽي٭
ټذب(، ظٲذبٴ )ٶب٪ٽذبٶي ٸ ٚيذط ٲٷتٓذطٺ؛ ٞهذٯي؛ ٢بثذ٭         اٮٳٯٯي(، هطايي )ٖطيٻ، ت٣بيب، ؾذبظٺ  ثيٵ  ، ٲٯي، حٹيٻ

١ ظٲبٶي ٦ٹتبٺ(؛ پيف  سيس، تٓبټطات، ذكٹٶ  ثبضظ( ثطرؿتٻ ذٹاټس ٦طز.ٸ ه٫ٹٶ٫ي )تٽ  ثيٷي؛ قبٲ٭ ٞا
ټذب ثبيؿذتي اظ ٶٓذط     ٶٟطي ت٣ؿيٱ قٹٶس. ايٵ ٪ذطٸٺ  6تب  4ټبي رسيس  ٦ٷٷس٪بٴ ثبيؿتي ثٻ ٪طٸٺ قط٦ 

٪طٸٺ ضا ٶؿذج  ثذٻ    ي ٺاٶساظ ذٹاټيس ٲي ټبيي ٦ٻ ٢جال  تك٧ي٭ قسٶس ٲتٟبٸت ثبقٷس. ا٪ط تط٦يت ثب ٪طٸٺ
اؾتٟبزٺ ٦ٷيس  ٶٟط ثطؾبٶيس( اظ ضٸـ قٳبضـ 6تب  5اٞطاز ٪طٸٺ ضا ثٻ  تٳطيٵ اٸ٬ تٛييط زټيس )ٲخال  تٗساز

  ايس(. ٦طزٺ )٢جال  ٶيع اؾتٟبزٺ
اي اظ ي٥ تٗبضو آثي ؾبزٺ ضا اظ ٢جذ٭ آٲذبزٺ ٦ٷٷذس )ٲذخال       تٹاٶٷس ثطاي ټط ٪طٸٺ ٶٳٹٶٻ ٪طاٴ ٲي تؿٽي٭

ترهذيم آة زض   ي ٺزضثذبض اي ٲكٽٹض ٲبٶٷس تٹاٞذ١   ٲحٯي؛ يب ٶٳٹٶٻ ي ٺي٥ اذتالٜ ٶٻ هٷساٴ پيچيس
زازٴ ثذٻ   ، يب تهٳيٱ ثٻ پبيذبٴ آثعيبٴٶي٭؛ يب ذبل ٲٷجٕ ٲخ٭ اذتالٜ ثط ؾط  ي حٹيٻٲيبٴ ٦كٹضټبي 

 ي ٻټب ٶٳٹٶذ  ذٹز ٪طٸٺ ٦ٻ ايٵآة( يب  ټبي ثبرٻقٽطټب ٸ اؾتٟبزٺ اظ  ي حٹٲٻضاي٫بٴ اظ آة زض  ي اؾتٟبزٺ
 ٦ٷٷس: ٲيظيط تحٯي٭  ذٹزقبٴ ضا اٶتربة ٦ٷٷس. اًٖبي ٪طٸٺ تٗبضيبت ضا ثط حؿت ٲٹاضز

 ( ؛اقربل  قرهي ٸ ٲيبٴٲٹ٢ٗي  تٗبضو)؛ زضٸٴ ٸ ٲيبٴ ٪طٸټي 

  تٗبضو. ي هطذٻتحٯي٭ ٲؿئٯٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ 

 ؾج٥ ازاضٺ ثط حؿت ٲبتطيؽ ؾج٥ ازاضٺ؛ ٸ 

 ق٧٭ تٗبضو ٸ اثعاض پيبظي تحٯي٭ شيٷٟٗبٴ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٶ٣كٻ. 
ٸ ي٥ پٹقٻ ثب نٟحبت ظيبز زاقتٻ ثبقذس. ټذط   ټبي ٲرتٯٝ(  ټبي زائٳي )ضٶ٩ ټط ٪طٸٺ ثبيؿتي ٶكبٶٻ
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٪طي تٳطيٵ تحٯي٭ تٗبضو اٶتربة ٦ٷس. تزؿٱ ثرذف ٲٽٳذي اظ    ٪طٸٺ ثبيؿتي ٞطزي ضا ثطاي تؿٽي٭
٦ٷٷس٪بٴ ثبيؿتي تكٹي١ قٹٶس ثٻ ق٧٭ ٪طاٞي٧ي ٶٳٹٶٻ ٲُبٮٗٻ ذٹز  اي اؾ . قط٦  تحٯي٭ ٖٯ٭ ضيكٻ

ٶ٣كذٻ زضآٸضٶذس. ثذطاي ٶٳذبيف      نٹضت ثٻ ضا ثط حؿت ٲٹ٢ٗي  ٞيعي٧ي ٸ ٲٹ٢ٗي  شيٷٟٗبٴ زض تٗبضو
يذب ٲخٯذج(، ٸ ٢ذسضت ٶؿذجي آٶٽذب ضا زض       زايطٺټبي ٲكبثٻ اؾتٟبزٺ ٦طز )ٲخال   تٹاٴ اظ ق٧٭ شيٷٟٗبٴ ٲي

اي ي٧ؿذبٴ ٖطيذٻ    ثبيؿتي تحٯي٭ ٦ٯي ذٹز ضا ثذٻ قذيٹٺ   ټب ٪طٸٺ ټٳٻټب ٲٷ٧ٗؽ ٦طز.  ق٧٭ ي ٺاٶساظ
 ٶيبظټب، ٲٷبٕٞ ٸ ٶٓطات شيٷٟٗبٴ ٪ٹٶب٪ٹٴ(. ي ٶ٣كٻ ثطايق٧٭  اثعاض پيبظيٷس )ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲخال  ٷ٦

٪ذعاضـ اذتهذبل زاز. حذيٵ اٶزذٰب تٳذطيٵ،       ي ٻثبيؿتي ٶٹظزٺ ز٢ي٣ٻ ثٻ ايذٵ تٳذطيٵ ٸ ؾذي ز٢ي٣ذٻ ثذٻ اضائذ      
قذٹز   ٪طاٴ ثبيؿتي اظ ٪طٸټي ثٻ ٪طٸٺ زي٫ط حط٦  ٦ٷس تب زض نٹضت ٮعٸٰ ثٻ آٶٽب ٦ٳ٥ ٦ٷس. تٹنيٻ ٲي تؿٽي٭

س اظ ٪صق  ي٥ ؾبٖ ، تٷٟ ټذب ثذب آٴ    تٹاٶس ثطاي ح٭ ټط ٪ٹٶٻ ٲك٧٭ ٦ذٻ ٪ذطٸٺ   ؽ زازٺ قٹز. ايٵ تٷٟؽ ٲيٗث
ٟبزٺ قٹز. ثذطاي ٶٳٹٶذٻ، ثطذذي ٪ذطٸٺ     ضٸثطٸ قسٺ ټذب ٲٳ٧ذٵ اؾذ  ضٸي هٷذسيٵ ٶٳٹٶذٻ تٳط٦ذع ٦ٷٷذس.         اٶس اؾت
ٻ ثٻ اٶذساظ  تؿٽي٭ ُبٗٮ ٳيٷبٴ حبن٭ ٦ٷس: ٶٳٹٶٻ ٲ ٟبزٺ اظ اثعاضټذبي حذ٭     ي ٺ٪طاٴ ثبيؿتي اظ تٳط٦ع َا  ٞطايٷذس اؾذت

س اظ تٷٟؽ، ٪طٸٺ ٗبضو ٲٽٱ ٶيؿ . ٗث ذبضو     زي٫ذط ثذٻ پبيذبٴ    ي ٻټب ثبيؿتي ؾي ز٢ي٣ ت زازٴ تٳذطيٵ تحٯيذ٭ ٗت
ٞبنٯٻ پؽ اظ اتٳٰب ايٵ ٦بض ثبيؿتي اظ ٪طٸٺ  ټب ٪عاضـ زضيٞب  قٹز. ذٹزقبٴ اذتهبل زټٷس. ثال

 ؾبٖ  2ظٲبٴ ٦٭: 
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 اًَاع تعبسع -4-2شىل

اي ضٞتذبض   طضؾي اذتالٞبت ٸ آق٧بضقسٴ ٖٯذ  ضيكذٻ  ي تٗبضو اثعاض تحٯيٯي ٲٟيسي ثطاي ث زايطٺ
ټب، ٲٷبٕٞ، ؾذبذتبض ٸ   اضتجبٌ، زازٺ ي ٻتٗبضيي اؾ . ثب ثطضؾي ٸ اضظيبثي تٗبضو ثطاؾبؼ پٷذ ٲ٣ٹٮ

زټس؛  تٹاٶيٱ ايٵ ٲٹاضز ضا تٗييٵ ٦ٷيٱ: آٶچٻ ٲؿجت اذتالٜ ثٹزٺ ٸ آٶچٻ آٴ ضا تساٸٰ ٲي اضظـ ٲي
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ٶبؾبظ٪بضي ٲٷبٕٞ اؾ  يذب ٲكذ٧الت تهذٹضي     ،ب ٖٯ ٦ٻ آي قٷبؾبيي ثرف انٯي؛ ٸ ثطضؾي ايٵ
٦ذٻ احتٳذب٬   تٗذبضو  تٹاٶس ثٻ ٲب زض َطاحذي اؾذتطاتػي حذ٭     ټب ٲي ټبي زذي٭. ايٵ ثيٷف َطٜ

 (.Moore، 1986تط اؾ  ٦ٳ٥ ٦ٷس ) ٲٹ٣ٞي  آٴ زض ٲ٣بيؿٻ ثب ضٸي٧طز ؾٗي ٸ ذُب ثيف

 
 تعبسع ي دايشُ -5-2شىل
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 ي تعبسع ي ًمشِ تْيِ

ټذبي ٲرتٯذٝ ٶٳٹٶذٻ     ٦ٷٷس٪بٴ ٢طاض زټيذس. ٸ٢تذي ٪ذطٸٺ    ضا زض اذتيبض قط٦  ثط٪ٻتٳطيٵ، ايٵ  زض آٚبظ
ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٦ٳذ٥   ثط٪ٻ٪ط اربظٺ ذٹاټس زاز اظ ايٵ  ٲُبٮٗٻ ضا اٶتربة ٦طزٺ اؾ  ايٵ ٦بض ثٻ تؿٽي٭

قذسٺ زض   تٹاٶٷذس اظ ٲذٹاضز تٗذبضو ٲكذرم     ٦ٷٷذس٪بٴ ٲذي   اؾتٟبزٺ ٦ٷس. قط٦  ثهطي زض تكطيح اثعاض
ايٵ اثعاض ثبيؿذتي   . ثٻ َٹض ٦ٯي اظاٶس اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس ٢جٯي يب تٗبضيي ٦ٻ زض ٪صقتٻ تزطثٻ ٦طزٺ ي ٻرٯؿ

 ٲتٷبؾت ثب ٶٳٹٶٻ ٲُبٮٗٻ اؾتٟبزٺ قٹز ٶٻ ثط٧ٖؽ.
ٲٟيس اؾ . ا٪ط تٗبضيبت زاذ٭  ي٪طٸټ ٪طٸټي، ٸ ٲيبٴ ، زضٸٴقرهيتٗبضيبت  تط ثيفايٵ اثعاض ثطاي 

ٹرٻ ٦طز ٦ٻ ٶٻ ٣ٍٞ ؾبذتبض ؾبظٲبٶي تطؾيٱ قٹز، ثٯ٧ٻ ضٸاثذٍ  قٹز، ثبيؿتي ت ي٥ ؾبظٲبٴ تحٯي٭ ٲي
زي٫ذط ٲخذ٭    ٲؿذبي٭ ٞطزي ٸ ؾبذتبضټبي ٢سضت ٶيع ٶكبٴ زازٺ قٹز )هٻ ٦ؿي هٻ ٲ٣ساض ٢سضت زاضز(. 

قٹز، زض نٹضت ٮعٸٰ ثذب ٶٳذبزي   ٲٗطٞي تٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ثرف رسيسي اظ ايٵ اثعاض  ضٸاثٍ ذبٶٹاز٪ي ٲي
ثبيؿذتي زض ايذٵ    ټب َط٦ٜٯيسي ٲيبٴ  ٲؿبي٭ٲُبٮٗٻ. ٖالٸٺ ثط ايٵ، ايبٞي ثطاي قٷبذ  ثٽتط ٶٳٹٶٻ 

 ٶ٣كٻ ٶكبٴ زازٺ قٹز.
ٚبٮجب  ت٧ٟي٥ اتحبزټب ٸ ضٸاثٍ ٶعزي٥ زقٹاضٶس. اتحبز، ٶٹٖي ټٳ٧بضي اؾ  ٦ٻ ثٷبثط زالي٭ اؾتطاتػي٥ 

ؾ . ايٵ ٶ٣كٻ ثذٻ َذٹض   ټب َطٜٲيبٴ  قرهيذٹة ٸ  ي ضاثُٻٶعزي٥، ي٥  ي ضاثُٻ٪يطز.  ق٧٭ ٲي
ٶٳٹٶٻ ٲُبٮٗٻ اؾ . ٶ٣ف ٸي ٶيع ثبيؿذتي   ي ٦ٷٷسٺ ٖطيٻ ټبي ثطزاق ٗي ثطذبؾتٻ اظ ايٵ ٲٷٓط ٸ َجي

 ٶكبٴ زازٺ قٹز.
ٶٳٹٶٻ ٲُبٮٗٻ ضا تكٹي١ ٦ٷيذس   ي ٦ٷٷسٺ ٦ٷٷس٪بٴ ثطاي قطٸٔ تطزيس زاقتٻ ثبقٷس، ٖطيٻ هٷبٶچٻ قط٦ 

تٹاٶس ٢سٰ ثٻ ٢ذسٰ   ٱ ٲيآٶٽب ثب زي٫طي آٚبظ ٦ٷس. تزؿټط ي٥ اظ ي ٲرتٯٝ ٸ اضتجبٌ ټب َطٜاظ تزؿٱ 
 نٹضت ٪يطز.
٪ذط ثذطاي    تؿٽي٭ تٹاٶس، ثؿتٻ ثٻ پيچيس٪ي ٸيٗي  زقٹاض ثبقس. ي زذي٭ ٲيټب َطٜ ي ٻقٷبؾبيي ٦ٯي

٦طزٴ پطؾف َذطح ٦ٷذس. ضٸاثذٍ ذذبل ٲٳ٧ذٵ اؾذ         ثطزٴ ايٵ ٞطايٷس ثبيؿتي ثٻ ربي تٹنيٻ پيف
 ټبيي ثطاي قطٸٔ ثٻ زؾ  زټس. ضٸظٶٻ

قٹز ٦ٻ ثط تٗبضو تذأحيط زاضٶذس ٸ    قسٺ زض ٶ٣كٻ اَال٠ ٲي ٶكبٴ زازٺ بي٭ٲؿثٻ ضٸاثٍ يب  ،ٶ٣بٌ ٸضٸزي
ح٭ هذٻ   ا٦ٷٹٴ ح٭ قسٺ، ٲٽٱ اؾ  پطؾيسٺ قٹز ضاٺ اي ٦ٻ ټٱ ٪كبتط ټؿتٷس. زض ٲٹضز ٶٳٹٶٻ ٲُبٮٗٻ ضاٺ

ٶٳٹٶٻ  ي ثطاي ثبظٶ٫طي ٪صقتٻس تٹاٶ ٲي ټب ثتٹاٶٷس ٶ٣بٌ ٸضٸزي ضا پيسا ٦ٷٷس. ايٵ ٲٹاضز ثٹزٺ. قبيس ٪طٸٺ
 ٶيع اضظقٳٷس ثبقٷس. ٮٗٻٲُب

ٲذخال   ي تٗبضو تٹييح زاز ٦ٻ ايٵ اثعاض رسا٪بٶٻ ٶيع ٢بث٭ ٦بضثطز اؾذ ،  ټب َطٜثٻ  تٹاٴ ٲيزض پبيبٴ 
ضا تٳذطيٵ  ايذٵ  تٹاٴ تٷٽب ثب ي٥ َطٜ  ٲتٟبٸت ذٹزقبٴ. ټٳچٷيٵ ٲي ټبي ثطزاق ٦طزٴ  ثطاي ضٸقٵ
 .ٲ٣بث٭ ضا ٞطو ٦طزَطٜ  ٸ ٶٹٔ ثطزاق  اٶزبٰ زاز
ٸ  پيذسا ٦ذطزٺ   ياحؿبؾ هٻ ايٵ ٞطايٷس ي زضثبضٺ ثاطؾيس ٶٳٹٶٻ ٲُبٮٗٻ ي ٦ٷٷسٺ ٖطيٻ اظ، ٻرٯؿزض پبيبٴ 

 ؟آيب ٶٓطات ٪طٸٺ ثطاي زض٤ ثٽتط تٗبضو ٲٟيس ثٹزٺ اؾ 
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 (ّب ًوًَِوليذ ) -6-2شىل

 شىل پيبصي اثضاس

ټذب ٲٳ٧ذٵ    ي تٗبضو تط٦يت ٦طز. ثًٗي اظ ٪ذطٸٺ  ي ٶ٣كٻ تٹاٴ ثب تٽيٻ ق٧٭ ضا ٲي اثعاض پيبظي
اي حيبتي ضا قٷبؾبيي ٦طزٺ ثبقٷس ٦ٻ قبيس ٖٷهط ٲحٹضي تٗذبضو ثبقذس. ؾذاؽ     اؾ  ضاثُٻ
 تط ثٻ ذٹز ايٵ ضاثُٻ ٦ٳ٥ ٦ٷس. تٹاٶس ثٻ ٶ٫بٺ ٖٳي١ ق٧٭ ٲي اثعاض پيبظي

قٹز ٸ ؾاؽ ثٻ ؾُح ٲٷبٕٞ ٸ ٶيبظټب ازاٲذٻ   ايٵ تٳطيٵ ثب رٹيبقسٴ ٲٹايٕ ٲرتٯٝ قطٸٔ ٲي
تٻ يب ٦بٚص تطؾذيٱ قذٹز ٸ زض آٴ، َذطٞيٵ تٗذبضو ٸ     قٹز رسٸٮي ضٸي تر يبثس. تٹنيٻ ٲي ٲي

 قسٺ ٶكبٴ زازٺ قٹز. ٲؿبي٭ ٶبٲ٫صاضي
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 ّذف توشيي

زض ؾُح ٲٷذبٕٞ يذب    ،ټب ي َطٜ ټبي ٲكتط٤ زض پؽ ٲٹايٕ اْٽبضقسٺ قٷبؾبيي ظٲيٷٻ  ټسٜ،
ي  تٹؾذٗٻ ثب ټسٜ ذٹاټس ؾسي ضٸي ضٸزذبٶٻ  . ثطاي ٶٳٹٶٻ، زٸٮ  ٲيؾ ٶيبظټبي اؾبؾي آٶٽب

٦ٷٷذس، ثذب ايذٵ حذب٬ اٞذطاز       ظز. ثًٗي ٲطزٰ آٴ ضا تأٲيٵ ٲُٳئٵ آة ٢ٯٳساز ٲذي ا٢تهبزي ثؿب
ٸ ٲٗيكذ  آٶٽذب تٽسيذس     سثيبيذ ٸرٹز  ثٻثب ايٵ ٦بض ٦ٳجٹز آة  ٦ٻ زؾ  ٶ٫طاٶٷس زي٫طي زض پبييٵ

 ز.ٹق
٪ٹيذس ثبيؿذتي ؾذبذتٻ     ٪ٹيٷس ٶجبيؿتي ؾس ؾبذتٻ قٹز. َطٜ زي٫ط ٲي زؾ  ٲي ؾب٦ٷبٴ پبييٵ

ي ٲطزٰ زض ي٥ ٶٟٕ ٲكتط٤ يٗٷي  يبثٷس. ثب ايٵ حب٬، ټٳٻ ٢ٹاٰ ٲي قٹز. ٲٹايٕ حٹ٬ ايسٺ ؾس
اٶس. ثب زض٤ ايٵ ٶٟٕ ٲكتط٤ ٸ قٷبؾبيي ٶيبظټذبي ٲرتٯذٝ، َذطٞيٵ     ؾٽيٱ تأٲيٵ ٲُٳئٵ آة

اي  تٹاٶٷس زض اذتالٜ ذٹز ثٻ تٹا١ٞ ثطؾٷس، ٲخال  ثب تٹا١ٞ ثط ؾط ؾبذ  ي٥ ؾس يب ٲزٳٹٖٻ ٲي
٦ٷس. ثذب ايذٵ حذب٬، ٚبٮجذب  قٷبؾذبيي       ټٳ٫بٴ تًٳيٵ ٲي اظ ؾسټب ٦ٻ تأٲيٵ پبيساض آة ضا ثطاي

ٶيبظټبي ظيطثٷبيي آؾبٴ ٶيؿ  ٸ ٶٽبيتب  ٲٳ٧ٵ اؾ  ٲكرم قٹز ٶبؾبظ٪بضٶس، ثطاي ٲخب٬ ٸ٢تي 
٦ذٻ   ثبالزؾ  ٶيبظٲٷس ٲ٣ساض ظيبزي آة ثطاي ي٥ قط٦  ٲٗسٶي اؾ ، زضحبٮي ٞٗبٮي  ا٢تهبزي
ٞطٸـ ٸ اٲطاض ٲٗبـ اظ َطي١ ٲحهٹ٬ س زؾ  ٶيبظٲٷس ٲ٣ساض ظيبزي آة ثطاي تٹٮي َطٜ پبييٵ
 .آٶٽبؾ 

 ٜ ټذب ٲٳ٧ذٵ اؾذ      ٚبٮجب  ت٧ٟي٥ ٲيبٴ ٲٹايٕ ٸ ٲٷبٕٞ زقٹاض اؾ . زض ي٥ اذتالٜ حبز، َذط
ٞطاٲٹـ ٦ٷٷس هٻ هيعي ٲٹيٕ آٶبٴ ضا زض اثتسا ثطاٶ٫يرتٻ اؾ ، ثطاي ٲخذب٬ اؾذتسال٬ نذطٞب     

 قٹز: ؾس يب ٶٻ؟ ضٸي ضاټ٧بض پيكٷٽبزي ٲتٳط٦ع ٲي
ټذبي ٲرتٯذٝ ٸ احتٳذبال      ٦ذطزٴ ثطزاقذ    تٹاٶٷس اظ ايٵ اثعاض ثذطاي ضٸقذٵ   ٲي َطٞيٵ تٗبضو

 .٦ٷٷسثبظاٶسيكي زض ٲٹايٕ اؾتٟبزٺ 
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 شىل اثضاس پيبصي -10-7شىل

 تَطيف

 .اؾ  ټبي َطٞيٵ ضٸقي ثطاي تحٯي٭ ذٹاؾتٻ

 همظَد

ط٤ ټبي ٲكت ثطاي ٖجٹض اظ ٲٹايٕ َطٞيٵ ٸ زض٤ ٲٷبٕٞ ٸ ٶيبظټبي ظيطثٷبيي ٸ قٷبؾبيي ظٲيٷٻ
 تط. ثيف ٪ٟ  ٸ قٷٹزثٻ ٖٷٹاٴ ٲجٷبي 

 ي استفبدُ  ًحَُ

ټط َطٜ ثبيؿتي ٲٹايٕ، ٲٷبٕٞ ٸ ٶيبظټب، ٸ ٶيع ثطزاق  ذٹز اظ ٲٹايٕ، ٲٷبٕٞ ٸ ٶيبظټبي َطٜ 
 ټبي ٲ٣بث٭ ضا ٲكرم ٦ٷس. يب َطٜ
ي ثيطٸٶذي حذبٸي    يح زټذس: اليذٻ  يذ تٹضا ٪ط زض اثتسا ثبيؿتي تٟبٸت ٲٹايذٕ ٸ ٲٷذبٕٞ    تؿٽي٭

ايذٱ،   ي آٴ تهٳيٱ ٪طٞتذٻ  ٦ٷيٱ )ٲٹايٕ هيعي اؾ  ٦ٻ زضثبضٺ ٦ٻ ٲب آق٧بض ٲيٲٹايٗي اؾ  
ذذٹاټيٱ اظ يذ٥    ثطاي ٲخب٬ ؾبذتٵ ؾس(. ظيطثٷبي ايٷٽب، ٲٷبٕٞ ٲب ټؿتٷس، ثٻ ٖجبضتي آٶچٻ ٲذي 
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قٹز ٲب ٲٹيذٗي ذذبل اترذبش ٦ٷذيٱ،      ٸيٗي  ذبل ٲح١٣ ٦ٷيٱ )هيعي اؾ  ٦ٻ ؾجت ٲي
تٟبزٺ اظ ؾس هٷسٲٷٓٹضٺ(. زض ٲط٦ع پيبظ ٶيبظټبيي ٢طاض ي ا٢تهبزي اظ َطي١ اؾ ثطاي ٲخب٬ تٹؾٗٻ

زاضٶس ٦ٻ ٶيبظ زاضيٱ ثطآٸضزٺ قٹٶس )ثطاي ٲخذب٬، تذأٲيٵ ٲُٳذئٵ آة ثذطاي ٶيبظټذبي ٲرتٯذٝ،       
 ظايي، اٲٷي  اٶؿبٶي(. اقتٛب٬

پيف ضٸز: اظ ثيطٸٴ ثٻ زاذ٭. ثب ٲٹايٕ آٚبظ ٦ٷيذس   ٦ٷسٴ پيبظ ايٵ تٳطيٵ ثبيؿتي ټٳبٶٷس پٹؾ 
ټذبي ٲرتٯذٝ ضا ثذٻ ٲٷٓذٹض      ٦ٷذسٴ اليذٻ   ٶيبظټب ثطؾيس. ايٵ ٦ذبض اٲ٧ذبٴ پٹؾذ     ٸ ثٻ ٲٷبٕٞ ٸ

 آٸضز. ټبي ٲرتٯٝ ٞطاټٱ ٲي آق٧بضقسٴ ٶيبظټبي اؾبؾي َطٜ

 ّب تَطيِ

تٟبٸت ٲيبٴ ٲٹايٕ ٸ ٲٷبٕٞ ثبيؿتي ٦بٲال  ضٸقٵ قٹز هٹٴ َذطٞيٵ تٗذبضو ٚبٮجذب  ٲٹايذٕ ٸ     
 اٶس. ي َطح ٲٹايٕ ثٹزٺ بظټبيي اٶ٫يعٺقٹز هٻ ٲٷبٕٞ ٸ ٶيثبيس ٲكرم زاٶٷس.  ٲٷبٕٞ ضا ي٧ي ٲي
ؾبظي ثطاي  حط٦  ٸ پٹيبيي ٸيٗي  تٗبضو، زض آٲبزٺ ٶ٣بٌ آٚبظتٹاٶس ثطاي زض٤  ايٵ اثعاض ٲي

٪طي اؾتٟبزٺ قٹز. ټٳيٵ َٹض ثذطاي   تؿٽي٭ ٪ٟ  ٸ ٪ٹ، يب ثٻ ٖٷٹاٴ ثركي اظ ٞطايٷس ٲيبٶزي
، ٲٷبٕٞ ٸ ٲٹايذٕ ذٹزقذبٴ   ٦طزٴ ٶيبظټب ټبيي ٦ٻ زض ٲصا٦طات زذي٭ ټؿتٷس ثطاي ضٸقٵ َطٜ

 ٲٟيس اؾ .
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 هزاوشُ ثشاي حل تعبسع :سَم فظل

يادگيريهايهدف

 ٝي انٹٮي ټبي ٲرتٯٝ ٲصا٦طٺ ثب تأ٦يس ثط ٲصا٦طٺ ضٸـ تٹني 

 ط/ ٲيبٶزي زض ٲصا٦طٺ ثطاي ح٭ تٗبضو ٦طزٴ ٶ٣ف تؿٽي٭ ثطرؿتٻ٪ 

 ټبي اضتجبَي تأ٦يس ثط ٶ٣ف ٲٽبضت 

 ٕتأ٦يس ثط ٞطايٷس ٖٳٯي تٳبيع ٲيبٴ ٶيبظټب، ٲٷبٕٞ ٸ ٲٹاي 

نتايج

 چيس٪ي ٲحيٍ ٲصا٦طٺقٷبذ  پي 

 ټبي پيف ضٸ ٸ ضاٺ  آ٪بټي اظ زقٹاضي زؾتيبثي ثٻ تٹا١ٞ زض ٲصا٦طٺ 

هامهارت

 ٲٷٓذٹض  ثذٻ ي انذٹٮي   ټبي اؾتٟبزٺ اظ ٲذصا٦طٺ  ٪ط/ ٲيبٶزي، زض٤ ضٸقٷي اظ ضاٺ تؿٽي٭ 

 پيسا ذٹاټس ٦طز.  ټبي اذتالٜ ثطاي ضؾيسٴ ثٻ تٹا١ٞ زض ٲصا٦طٺ ٦ٳ٥ ثٻ َطٜ

 ي تٗييٵ ثٽتطيٵ ربي٫عيٵ تٹا١ٞ زض ٲذصا٦طٺ  ٸقٷي اظ ٶحٹٺ٦ٷٷسٺ، زض٤ ض اٞطاز ٲصا٦طٺ  

 ٪ط/ ٲيبٶزي زض ٦ٳ٥ ثٻ ايٵ ٞطايٷس پيسا ذٹاټٷس ٦طز. ي ٦ٳ٥ تؿٽي٭ ٸ ٶحٹٺ
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 هزاوشُ -3-1

زض ظٶذس٪ي  اٞطاز ٦ٷٷسٺ ټؿتيس.  قٳب ي٥ ٲصا٦طٺ ٲصا٦طٺ ٸا٢ٗي  ظٶس٪ي اؾ  ٸ ذٹاټي ٶرٹاټي
ټذب   س. ثؿذيبضي اظ ٲٹ٢ٗيذ   ٷذ ٦ٷ ٲذصا٦طٺ   ي ٲٹيٹٖبت ٲرتٯٝ ضٸظٲطٺ ذٹز ٲٳ٧ٵ اؾ  زضثبضٺ

٪ذصاضز   ٶيبظٲٷس ٲصا٦طٺ ټؿتٷس. تٳبٲي اٞطاز زٸؾ  زاضٶس زض تهٳيٳبتي ٦ٻ ثذط آٶٽذب تذأحيط ٲذي    
زي٫ذطاٴ ضا   ي قذسٺ  تٹاٴ يبٞ  ٦ٻ تهذٳيٳبت زي٧تذٻ   تط ٦ؿي ضا ٲي ٲكبض٦  زاقتٻ ثبقٷس. ٦ٱ

زض ٦ٷٷذس.   بي ذٹز اؾذتٟبزٺ ٲذي  ټ ي تٟبٸت ٲصا٦طٺ ثطاي ازاضٺاظ ثاصيطز. اٞطاز ٲتٟبٸت ټؿتٷس ٸ 
تط تهذٳيٳبت اظ َطيذ١ ٲذصا٦طٺ     ٦ؿت ٸ ٦بض، زٸٮ  يب ذبٶٹازٺ، ثيف ٲرتٯٝ قبٲ٭ټبي  ظٲيٷٻ
 قٹٶس. ٲي٪طٞتٻ 

٪يطٶذس، زٸ ضاٺ ثذطاي ٲذصا٦طٺ پذيف ضٸ زاضٶذس:       ټبي زقٹاض ٢ذطاض ٲذي   اٞطاز ٸ٢تي زض ٸيٗي 
ظ تٗبضو قرهي پطټيذع  ي ٲاليٱ ثٻ زٶجب٬ آٴ اؾ  ٦ٻ ا ٦ٷٷسٺ ٲاليٳ  ٸ ذكٹٶ . ٲصا٦طٺ

آٲيذع   ٦ٷس ٸ اٲتيبظاتي ثسټس تب ثٻ آؾبٶي تٹا١ٞ حبن٭ قٹز. زض ٸا٢ٕ ثٻ زٶجب٬ حذ٭ ٲؿذبٮٳ   
ٸ احؿذبؼ    ٦ٷس اظ ٸي ؾٹء اؾتٟبزٺ قسٺ اؾذ   اذتالٜ اؾ ؛ ثب ايٵ حب٬ ٚبٮجب  احؿبؼ ٲي

اٶ٫ذبضز ٸ ٲٹايذٕ    رذٹيي ٲذي   ي ذكٵ ټط ٸيٗيتي ضا ؾتيعٺ ٦ٷٷسٺ ٶبذٹقبيٷسي زاضز. ٲصا٦طٺ
ذٹاټس پيطٸظ قٹز؛ ثب  . اٸ ٲي٦ٷس پبٞكبضي ٲيتط  ٦ٷس ٸ ثط زضيبٞ  اٲتيبظ ثيف تٷستطي اثطاظ ٲي

ثطز ٸ ثٻ ٲٷبثٕ ٸ اضتجذبٌ   قٹز، ٦ٻ ٶيطٸي اٸ ضا تحٯي٭ ٲي ايٵ حب٬، ٚبٮجب  ثب ٸا٦ٷف ضٸثطٸ ٲي
ظٶذس. ؾذبيط ضاټ٧بضټذبي ٲتٗذبضٜ ٲذصا٦طٺ، ٲيذبٴ ذكذٹٶ  ٸ         ٲ٣بث٭ آؾيت ٲي  ٸي ثب َطٜ
ټب ٸ تٟبټٱ  حبن٭ ٲيبٴ ٦ؿت ذٹاؾتٻ ٪يطٶس ٸ ټط ي٥ قبٲ٭ زاز ٸ ؾتس ثي طاض ٲيٲاليٳ  ٢

 ثب َطٜ ٲ٣بث٭ اؾ .
ي انذٹٮي   ٶٻ ٲاليٱ. ضٸـ ٲصا٦طٺ ٸ ضاٺ ؾٹٲي ٶيع ثطاي ٲصا٦طٺ ٸرٹز زاضز ٦ٻ ٶٻ ذكٵ اؾ 

ټذب ثذٻ رذبي     ثطاي تٗييٵ ت٧ٯيٝ ٲؿبي٭ ثط ٲجٷذبي قبيؿذت٫ي   1ي ټبضٸاضز ي ٲصا٦طٺ زض پطٸغٺ

 (.ٶ٫بٺ ٦ٷيس 1-3(. )ثٻ رسٸ٬ 2قس )ٸ پبٞكبضي ثط ٲٹايٕ َطاحي  ٶيظ هبٶٻ
 

 

 

 

 

                                                                 
1- Harvard Negotiation Project  



 63 ي ٲٷبثٕ آة ٲصا٦طٺ ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲٽبضت

 

 ي هزاوشُّب ساُ  هخبل -1-3رذٍل 

 هشىل

 وٌيذ؟ چبًِ ثش سش هَاوع: وذام ثبصي سا ثبيستي ارشا 

 حل ساُ

ي  ثبصي سا عَع وٌيذ ٍ دسثبسُ

 .ّب هزاوشُ وٌيذ شبيستگي

 اطَلي خشي هالين

َطٞيٵ ٖذعٰ رذسي ثذطاي حذ٭ ٲكذ٧٭       .ثب ټٱ زقٳٵ ټؿتٷس َطٞيٵ .َطٞيٵ ثب ټٱ زٸؾ  ټؿتٷس
 .زاضٶس

آٲيع ثٻ  ټسٜ، زؾتيبثي ٦بضآٲس ٸ ٲؿبٮٳ  .ټسٜ پيطٸظي اؾ  .ټسٜ ٶٽبيي تٹا١ٞ اؾ 
 .اي ثرطزاٶٻ اؾ  ٶتيزٻ

 دّذ ثشاي تمَيت استجبط اهتيبص هي
علت اهتيبص ثِ عٌَاى ششط 

 استجبط
 وٌذ. افشاد سا اص هشىل رذا هي

ز ٸ ٲك٧٭ ٲاليٳذ   زض ٲٹضز اٞطا
 زټس. ثٻ ذطد ٲي

زض ٲذذٹضز ٲكذذ٧٭ ٸ اٞذذطاز   
 ٦ٷس. ذكٵ ثطذٹضز ٲي

زض ٲٹضز اٞطاز، ٲاليٱ ٸ زض ٲذٹضز ٲكذ٧٭   
 ذكٵ اؾ .

 ضٸز. ٲؿت٣٭ اظ اٖتٳبز پيف ٲي اٖتٳبز اؾ . ثٻ زي٫طاٴ ثي ٦ٷس. ثٻ زي٫طاٴ اٖتٳبز ٲي

زض ثطاثط ٲٹيذٕ قذٳب ؾذٷ٫ط     زټس. ثٻ آؾبٶي ٲٹيٕ ضا تٛييط ٲي
 ز.٪يط ٲي

 قٹز، ٶٻ ٲٹايٕ ضٸي ٲٷبٕٞ ٲتٳط٦ع ٲي

 ٦ٷس. ٲٷبٕٞ ضا قٷبؾبيي ٲي ٦ٷس. تٽسيس ٲي زټس. پيكٷٽبز ٲي

 ثبظ٪ٹان٭ حطٜ َطٜ ٲ٣بث٭ ضا 
 ٦ٷس. ٲي

حطٜ انٯي قٳب اشټبٴ ضا اظ 
 .٦ٷس ٲٷحطٜ ٲي

 ٦ٷس. اظ زاقتٵ حطٜ آذط پطټيع ٲي

صيبى يه عشف سا ثشاي سسيذى 

 پزيشد. ثِ تَافك هي

وت تَافك، ًفع ثِ عٌَاى لي

 وٌذ. عشفِ سا علت هي يه

وٌذ وِ ثِ ًفع  ّبيي سا خلك هي گضيٌِ

 عشفيي است.

ثذذٻ زٶجذذب٬ پبؾذذد ٲٷٟذذطز اؾذذ : 
پبؾري ٦ٻ َطٜ ٲ٣بث٭ ذٹاټذس  

 پصيطٞ .

ثٻ زٶجب٬ پبؾد ٲٷٟطز اؾذ :  
 پبؾري ٦ٻ ثبيس ثاصيطيس.

ټبي ٲرتٯٟذي ضا ثذطاي اٶترذبة اظ     ٪عيٷٻ
ٳيٱ ٦ٷذس: ثٗذسا  تهذ    ٲيبٴ آٶٽب ٲُطح ٲذي 

 ٪يطز. ٲي

 وٌذ. ثش تَافك پبفشبسي هي
ثش هَوع خَد پبفشبسي 

 وٌذ. هي

ثش استفبدُ اص هعيبسّبي عيٌي پبي 

 فشبسد. هي

٦ٷس اظ ض٢بث  ٸ تحٳي٭  تالـ ٲي
 اضازٺ پطټيع ٦ٷس.

ي  ٦ٷس زض ٲؿذبث٣ٻ  تالـ ٲي
 تحٳي٭ اضازٺ ثطٶسٺ قٹز.

اي ٲجتٷذي ثذط    قٹز ثذٻ ٶتيزذٻ   تالـ ٲي
ظ اضازٺ زؾذ  يبٞتذٻ   اؾتبٶساضزټب، ٲؿت٣٭ ا

 قٹز.

 زض ٲ٣بث٭ انٹ٬ تؿٯيٱ اؾ ، ٶٻ ٞكبض ٦ٷس. ٞكبض ٸاضز ٲي قٹز. زض ثطاثط ٞكبض تؿٯيٱ ٲي

Barnett and Monay (1995) 
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 ُاطَلي ي هزاوش 

٦ٷذس.   تٛييط ٶٳذي ٲصا٦طٺ اي  ټبي ذٹز ضا زاضز، ٸٮي ٖٷبنط پبيٻ اي ٸيػ٪ي ثب ايٷ٧ٻ ټط ٲصا٦طٺ
ي٥ ٲؿئٯٻ يب هٷسيٵ ٲؿذئٯٻ  ٦طز: اٴ زض قطايٍ ٲتٷٹٖي اؾتٟبزٺ تٹ ٲيضا ي انٹٮي  ٲصا٦طٺ

ثبقٷس؛ آزاة ٲكرهي ٸرٹز زاقتٻ ثبقذس،   شذي٭ٸرٹز زاقتٻ ثبقس؛ زٸ َطٜ يب هٷس َطٜ 
تط،  ٦ٻ َطٜ ٲ٣بث٭ ٲزطة . ايٵ ضٸـ اٖٱ اظ ايٵاٮجساټٻ ثحج ٞيظٶي رٳٗي، يب  ټٳبٶٷس هبٶٻ

ي انذٹٮي يذ٥ اؾذتطاتػي     ز. ٲذصا٦طٺ ضٸ ثذٻ ٦ذبض ٲذي    تط، ذكٵ يب ٲاليذٱ ثبقذس   تزطثٻ ٦ٱ
٦ذٻ َذطٞيٵ ايذٵ ضٸـ ضا يذبز      نذٹضتي  ټذب، زض  هٷسٲٷٓٹضٺ اؾ . ثط ذالٜ زي٫ط اؾتطاتػي

 قٹز. تط ٲي آؾبٴٞطايٷس ٲصا٦طٺ ث٫يطٶس، اؾتٟبزٺ اظ آٴ هٷساٴ زقٹاض ٶيؿ  ثٯ٧ٻ 
 ٦طز:٢ًبٸت ٲٷهٟبٶٻ  تٹاٴ ٲي ټبي ٲرتٯٝ ٲصا٦طٺ  ثطاؾبؼ ؾٻ ٲٗيبض ظيط ضٸـي  زضثبضٺ

 پصيط اؾ (؛ ٦ٻ تٹا١ٞ اٲ٧بٴ ٲٷتٽي قٹز )زضنٹضتي 1ثبيؿتي ثٻ تٹا٣ٞي ثرطزاٶٻ -1

 ثبيؿتي ٦بضآٲس ثبقس؛  -2
 .ٸاضز ٶ٧ٷسآؾيت ثٻ آٴ ثبيؿتي ضٸاثٍ َطٞيٵ ضا ثٽتط ٦ٷس يب حسا٢٭  -3

٦ٷس، ٲٷذبٕٞ   تٹا١ٞ ثرطزاٶٻ، تٹا٣ٞي اؾ  ٦ٻ ٲٷبٕٞ ٲكطٸٔ َطٞيٵ ضا تب حس اٲ٧بٴ ثطآٸضزٺ ٲي
 (.2) ٪يطز زض ٶٓط ٲي٦ٷس، ثبزٸاٰ اؾ  ٸ ٲٷبٕٞ ارتٳبٔ ضا  ٲٷهٟبٶٻ ح٭ ٲي ٲتٗبضو ضا

ي اؾبؾذي   تذٹاٴ زض هٽذبض ٶ٧تذٻ    ضا ٲي 2ټب ي انٹٮي يب ٲصا٦طٺ ثط ٲجٷبي قبيؿت٫ي ٲصا٦طٺ

٦ٷٷذس ٦ذٻ ت٣طيجذب  زض     اي ضا ثطاي ٲصا٦طٺ تٗطيٝ ٲي ذالنٻ ٦طز. ايٵ هٽبض ٶ٧تٻ ضٸـ ؾبزٺ
 ټط قطايُي ٢بث٭ اؾتٟبزٺ اؾ .

ثبيذس  آٴ هذٻ   ي زضثبضٺ٦ٷس  قٹز ٸ تٹنيٻ ٲي اي ٲصا٦طٺ ٲطثٹٌ ٲي ط ٶ٧تٻ ثٻ ي٥ ٖٷهط پبيٻټ
 .٦طز
 اٞطاز: اٞطاز ضا اظ ٲك٧٭ رسا ٦ٷيس. -1
 ٲٷبٕٞ: ضٸي ٲٷبٕٞ تٳط٦ع ٦ٷيس، ٶٻ ٲٹايٕ. -2
 ٲتٗسزي ضا ذٯ١ ٦ٷيس. ټبي ح٭ ضاٺپيف اظ آٶ٧ٻ تهٳيٱ ث٫يطيس،  ټب: ٪عيٷٻ -3
 ٲجتٷي ثبقس. تٻ ثبقيس ٶتيزٻ ثط اؾتبٶساضزټبي ٖيٷيٲٗيبضټب: انطاض زاق -4

                                                                 
1- Wise agreement  
2- Negotiation on the merits  
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ثٻ ٲك٧٭  زض ٦ٷبض ټٱ٦ٷٷس٪بٴ زض ٲصا٦طٺ ثبيؿتي ذٹزقبٴ ضا زض قطايُي ثيبثٷس ٦ٻ  قط٦ 
ٶرؿ  ايٵ اؾذ : اٞذطاز ضا اظ ٲكذ٧٭     زؾتٹضاٮٗٳ٭٦ٷٷس، ٶٻ ثٻ ي٧سي٫ط. ثٷبثطايٵ،  حٳٯٻ ٲي
 رسا ٦ٷيس.  

زټس. ٲهبٮحٻ ٲيذبٴ ٲٹايذٕ ثٗيذس     ٮكٗبٔ ٢طاض ٲيا ټبي ٸا٢ٗي ضا تح  ٲٹايٕ ٚبٮجب  ذٹاؾتٻ
٦ٻ اٞطاز ضا ثٻ اتربش ايٵ ٲٹايذٕ ؾذٹ٠    ټؿتٷس ٶيبظټب ٦ٻ هطااؾ  تٹا١ٞ ضا ثٻ ٸرٹز آٸضز، 

 زټٷس. ٲي
ټب ضا ثب اذتهبل ٸ٢  ٲكرم ثطاي پيذسا٦طزٴ َيذٝ    تٹاٶيس ايٵ ٢جي٭ ٲحسٸزي  قٳب ٲي

ٹزٺ ٸ ذال٢بٶٻ ٲٷذبٕٞ ٲرتٯذٝ ضا   ټبي ٲٳ٧ٵ ٦ٻ ټٳؿٹ ثب ٲٷبٕٞ ٲكتط٤ ث ح٭ ٸؾيٗي اظ ضاٺ
ي پبيٻ ايٵ اؾ : پذيف اظ تذالـ ثذطاي     ٦ٷس رجطاٴ ٦ٷيس. ثٷبثطايٵ ؾٹٲيٵ ٶ٧تٻ ؾبظ٪بض ٲي

 ټبيي ضا ٦ٻ ثٻ ٶٟٕ َطٞيٵ ثبقس ذٯ١ ٦ٷيس. ضؾيسٴ ثٻ تٹا١ٞ، ٪عيٷٻ
٦ٻ ٪ٟتٻ ٸي ٦ذبٞي ٶيؿذ  ٸ تٹاٞذ١     ثط ايٵ تأ٦يساي ثب  ٦ٷٷسٺ ٲٳ٧ٵ اؾ  ثٻ هٷيٵ ٲصا٦طٺ

ي آق٧بض َطٞيٵ ثبقس پبؾد زټيذس.   ظتبة اؾتبٶساضزټبي ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٲؿت٣٭ اظ اضازٺثبيؿتي ثب
اي ٲخذ٭ اضظـ ثذبظاض، ٶٓذط     اؾذتبٶساضز ٲٷهذٟبٶٻ  ٶتيزذٻ ضا  ايٵ حبٮ  ثسيٵ ٲٗٷب ٶيؿ  ٦ذٻ  

 ٦ٷس. ٦بضقٷبؾي، ٖطٜ يب ٢بٶٹٴ تٗييٵ ٲي

 ُهشاحل هزاوش 

٦ٷيذس تذب ظٲذبٶي ٦ذٻ تٹاٞذ١       اظ ظٲبٶي ٦ٻ ثٻ ٲصا٦طٺ ٧ٞط ٲي ،ي انٹٮي هٽبض ح٧ٱ ٲصا٦طٺ
 ټؿتٷس. حب٦ٱپبيبٴ زټيس ٲصا٦طٺ ضا ٪يطيس  قٹز يب تهٳيٱ ٲي حبن٭ ٲي

 ضيعي ٸ ثحج. تٹاٴ ثٻ ؾٻ ٲطحٯٻ ت٣ؿيٱ ٦طز: تحٯي٭، ثطٶبٲٻ ايٵ زٸضٺ ضا ٲي
٪ذطزآٸضي اَالٖذبت،    -٦ٷيذس ٸيذٗي  ضا تكذريم زټيذس     ي تحٯي٭ تالـ ٲي زض ٲطحٯٻ

آٲيذع،   ذٹاټيس ثساٶيس ٲك٧الت اٞطاز ثب تهٹضات تٗهذت  ؾبظٲبٶسټي ٸ تأٲ٭ زض آٴ. ٲخال  ٲي
       ٕ  زٸَذطٜ هيؿذتٷس؟    احؿبؾبت ذهذٳبٶٻ ٸ اضتجذبٌ ٚيذط ضٸقذٵ هذٻ ٶؿذجتي زاضز ٸ ٲٷذبٞ

قٷبؾذبيي   ذٹاټيس ٲٗيبضټبيي ضا قٹيس ٦ٻ زٰ زؾ  ٢طاض زاضٶس ٸ ٲي ټبيي ضا ٲتص٦ط ٲي ٪عيٷٻ
 تٹاٶٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ٲجٷبي تٹا١ٞ پيكٷٽبز قٹٶس.  ٦ٷيس ٦ٻ ٲي
زټيذس،   ټٳبٴ هٽبض ٖٷهذط ضا ٲذٹضز تٹرذٻ ٢ذطاض ٲذي     ثطاي ثبض زٸٰ ضيعي  ي ثطٶبٲٻ زض ٲطحٯٻ

ي ٲكذ٧الت اٞذطاز هذٻ پيكذٷٽبزي      ثطاي ازاضٺ ثبيس ٦طز؟٦ٻ هٻ  يبثي ٸ تهٳيٱ ثط ايٵ ايسٺ
ثيٷبٶٻ هذٻ ټؿذتٷس؟ قذٳب     آٶٽب ٦ساٲٷس؟ اټساٜ ٸا٢ٕ  تطيٵ ٲرتٯٝ، ٲٽٱ  زاضيس؟ اظ ٲيبٴ ٲٷبٕٞ

 پيسا ٦ٷيس.  ټب ٸ ٲٗيبضټبي زي٫طي ضا ثطاي تهٳيٱ اظ ٲيبٴ آٶٽب ذٹاټيس ٪عيٷٻ ٲي
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ٸ ثٻ زٶجب٬ تٹاٞذ١   ٶسټب اضتجبٌ ثط٢طاض ٦طز ي ثحج، ٸ٢تي ٦ٱ ٸ ثيف َطٜ ٲزسزا  زض ٲطحٯٻ
، ټٳبٴ هٽبض ٖٷهط ثٽتطيٵ ٲٹيٹٖبت ثطاي ثحج ټؿتٷس. تٟبٸت ثطزاق ، احؿذبؼ  ثٹزٶس

ٹاٶٷس ٲٹضز تٹرذٻ ٢ذطاض ٪يطٶذس. ټذط َذطٜ      ت ټبي اضتجبٌ ٲي ٶباٲيسي ٸ ٖهجبٶي  ٸ زقٹاضي
ټبيي ذٯذ١   تٹاٶٷس ٲكتط٦ب  ٪عيٷٻ ٲي يٵثبيؿتي ٲٷبٕٞ َطٜ ٲ٣بث٭ ضا زض٤ ٦ٷس. ؾاؽ َطٞ

ثبقس ٸ تٹا١ٞ زضثبضٺ اؾذتبٶساضزټبي ٖيٷذي ثذطاي حذ٭ ٲٷذبٕٞ       ټط زٸ َط٦ٜٷٷس ٦ٻ ثٻ ٶٟٕ 
 ٲتٗبضو ضا زٶجب٬ ٦ٷٷس. 

ي  ٲٹيذٕ، ثذب اؾذتٟبزٺ اظ ضٸـ ٲذصا٦طٺ    ؾذط   ثطظٶي  زض پبيبٴ ثبيس ٪ٟ  ٦ٻ ثٻ ٧ٖؽ هبٶٻ
اٮُطٞيٵ ٸ اؾذتبٶساضزټبي ٲٷهذٟبٶٻ ثذٻ     ټبي ٲطيي انٹٮي ٸ تٳط٦ع ضٸي ٲٷبٕٞ پبيٻ، ٪عيٷٻ

تهذٳيٱ   ي زضثذبضٺ زټذس ثذٻ تذسضيذ     اٶزبٲس. ايٵ ضٸـ ثٻ قٳب اربظٺ ٲي تٹا٣ٞي ثرطزاٶٻ ٲي
س ٲؿذت٣يٳب  ٸ اظ  زټ ٲكتط٤ ثٻ اتٟب٠ ٶٓط ثطؾيس. رسا٦طزٴ اٞطاز اظ ٲك٧٭ ثٻ قٳب اربظٺ ٲي

ضٸي ټٳسٮي ثب َطٜ ٲ٣بث٭ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ اٶؿبٴ ضٸثطٸ قٹيس ٸ ثسيٵ تطتيت ظٲيٷذٻ تٹاٞذ١   
 آٲيع ضا ٲٽيب ؾبظيس. ٲؿبٮٳ 

 

 ي اطَلي: فْشستگبى اثضاسّب ٍ سٍال هزاوشُ -1-3وبدس
 ي يه: تحليل هشحلِ

 پيف اظ ٲصا٦طٺ (اٮٝ
 ٲك٧٭: ٖٹاضو/ ٸيٕ ٲٹرٹز 

 اټساٜ ٚبيي/ ٸيٗي  ٲُٯٹة 

 ريم: ٖٯ٭ احتٳبٮي؛ ٲٹاٶٕ زضٸٶي ٸ ثيطٸٶيتك 

 سيضي ي دٍ: ثشًبهِ هشحلِ

 پيف اظ ٲصا٦طٺ (ة
 ٸ آٶچٻ ٲٳ٧ٵ اؾذ  اٶزذبٰ قذٹز؛ تٹٞذبٴ ٧ٞذطي       ي زضثبضٺټبي ٦ٯي  تٗييٵ اؾتطاتػي: تٹٮيس ايسٺ

 ثٷسي آٶٽب اٸٮٹي 

 ي تٽيٻ BATNA 

 ي آظٲٹزٴ تزطثي تأحيط آٶٽبټب ضاٺٸ  ټب ربي٫عيٵؾبظي زضثبضٺ  ٞطييٻ 

 ٷبؾبيي ٸ اضظيبثي ضٸاثٍ: ٲٹرٹز؟ ٲُٯٹة؟ق 

  ي زذي٭ ټب َطٜتٗييٵ 

  ي ٦ٻ ثبيؿتي ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪يطٶسٲؿبيٯقٷبؾبيي 

 تجييٵ ٲٷبٕٞ: ٲب؟ آٶٽب؟ زي٫طاٴ؟ 

 ټب قٷبؾبيي ٪عيٷٻ 
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 ٔتٗييٵ ٲٗيبضټب ثطاي تٹا١ٞ ٲ٣جٹ٬ ٸ ٲكطٸ 

 ي سِ: ثحج هشحلِ

 ٲصا٦طٺ (د
 ٞطاز ٸ ٚيطٺ(ضيعي رٯؿٻ )ټسٜ، ٲحهٹ٬، ٞطايٷس، ا ثطٶبٲٻ 

 ټبي اضتجبَي( ٪يطي اظ ٲٽبضت ضيعي ٦ٷيس )ثٽطٺ ٪ٟ  ٸ ٪ٹ ضا ثطٶبٲٻ 

 زض٪يطقسٴ زض ٲصا٦طٺ 

 ارطا/ اضظيبثي (ز
 ٕثٷسي تٹا٣ٞبت رٳ 

 اضظيبثي ٸ پبيف تأحيط تهٳيٳبت ٲكتط٤ 

ًهسبعذ است؟ ششايظ ثشاي هزاوشُ يچِ صهب 

زض  اٮجتذٻ ط ٸرٹز زاقتٻ ثبقذس.  اؾ  ٦ٻ تٳبٲي قطايٍ ظي ظٲبٶيآ٬ ثطاي ٲصا٦طٺ  قطايٍ ايسٺ
آٲيذع ثذب    ټبي ٲؿبٮٳ  ح٭ ثٷبثطايٵ ضؾيسٴ ثٻ ضاٺ -ٶيؿتٷس قطايٍ ٲٽيب ي ټٳٻ ٲٹا٢ٕتط  ثيف

 ټبيي ټٳطاٺ اؾ . زقٹاضي
 ٜټبي اذتالٜ  تٳبي٭ ثٻ ٲصا٦طٺ ٲبثيٵ َط 

 ٸاثؿت٫ي ٲت٣بث٭ 

 آٲبز٪ي ثطاي ٲصا٦طٺ 

 ٜټب اثعاض تأحيط يب ٶٟٹش زاضٶس. َط 

  اٶس. ضٕٞ اذتالٜ ثٻ تٹا١ٞ ضؾيسٺ ايثطَطٞيٵ زض ٪صقتٻ 

 اضازٺ ثطاي تٹا١ٞ 

 ٶبپصيطي پيبٲسټبي ٖسٰ ٲصا٦طٺ ثيٷي پيف 

 احؿبؼ ايُطاض 

 قٷبذتي ضٸاٴ ي ٺٖسٰ ٸرٹز ٲٹاٶٕ ٖٳس 

 .ٲؿبي٭ ثبيؿتي ٢بث٭ ٲصا٦طٺ ثبقٷس 

 زاقتٻ ثبقٷس. ٪يطي اٞطاز زذي٭ ثبيؿتي اذتيبض تهٳيٱ 

 .تٹا١ٞ ثبيؿتي ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ارطاقسٶي ثبقس 

 ثبقٷس.ٲؿبٖس تٹا١ٞ ثطاي ٭ ثيطٸٶي ٖٹاٲ 

 قتٻ ثبقسٲٷبثٕ ٦بٞي ثطاي ٲصا٦طٺ ٸرٹز زا. 
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 ّبي هزاوشُ ٍ سٍ   سّيبفت -3-2

اؾذ ،   ٲتٗذسزي ي ٲٷبثٕ آة ثٻ ٶذب٪عيط قذبٲ٭ شيٷٟٗذبٴ     ضټيبٞ  ٲصا٦طٺ زض ٲسيطي  ي٧ابضهٻ
اظ ايذٵ   قسٺ، ؾطقٷبؼ ٸ ٚيذطٺ.  ٲؿت٣يٱ ٸ ٚيط ٲؿت٣يٱ، ٢سضتٳٷس، ثسٸٴ ٢سضت، ثٻ حبقيٻ ضاٶسٺ

ي انٹٮي ي٥ ؾذبظ ٸ ٦ذبض    ټبي ٶبثطاثط ٸ آضايف ٢سضت، ٲصا٦طٺ ضٸ، زض هٷيٵ ٲحيُي اظ ْطٞي 
ي انذٹٮي،   ټذبي ٲذصا٦طٺ   حٯي پبيساض اؾ . ثٻ ٦بض٪يطي اؾتطاتػي ي زؾتيبثي ثٻ ضاٺثطا٦ٯيسي 

ټبي آق٧بض ٢سضت ٸرٹز زاضز ٲٳ٧ٵ اؾ  زقٹاض يب حتي ٶبٲٳ٧ٵ ثبقس. زض  ٲٹا٢ٗي ٦ٻ ٶبثطاثطي
 ٪طي يب ٸؾبَ  تٹٞي١ ذٹاټٷس زاق . تطي تؿٽي٭ حبٮ ، ثٻ احتٳب٬ ثيف ايٵ

اٸ٬ ثبيؿتي ثٻ يبز زاقتٻ ثبقس ٦ٻ ټذيو آؾذيجي ٸاضز ٶ٧ٷذس.     ي ٻ٪ط/ ٲيبٶزي ذٹة زض ٸټٯ تؿٽي٭
 ظيذطا ثٷبثطايٵ ثبيؿتي زض هٷيٵ قطايُي ثٻ ايٷ٧ٻ ٸيٗي  ضا ثستط ٦ٷذس حؿبؾذي  زاقذتٻ ثبقذس،     

اظ پيكذطٞ  ٲذصا٦طٺ ٸ   ٲأٲٹضيذ  زاضز  ټب  ظ ربٶت ي٧ي اظ َطٜا٦ٻ قٹز هٷيٵ تٯ٣ي ٲٳ٧ٵ اؾ  
٦ذٻ  ثبقذس  اٞطاز ٸ ٲؿذبيٯي  ٲطا٢ت ٪ط ثبيؿتي  . ٲيبٶزي/ تؿٽي٭رٯٹ٪يطي ٦ٷسزؾتيبثي ثٻ ٶتيزٻ 

 .قٹٶس  ق٧ؿ  ٲصا٦طٺي٧سي٫ط ٸ  اظټب  ٲٳ٧ٵ اؾ  ؾجت ٶبضيبيتي َطٜ

 گشي تسْيل 

 ٦ٷس. ٦ٳ٥ ٲي ثٻ َطاحي رٯؿبت ٲال٢بت 

 ٻ زض ٲؿيط زضؾ  پيف ثطٸز.٦ٷس رٯؿ ٦ٳ٥ ٲي 

 ٜپصيطز. ٦ٷس ٸ ٲي ټب ضا زض ٲصا٦طٺ ضٸقٵ ٲي اضتجبٌ َط 

 صاضز. پصيطز ٸ ثٻ آٶٽب احتطاٰ ٲي احؿبؾبت ضا ٲي٪ 

 زټس. اي ؾبظٶسٺ ق٧٭ ٲي ٲك٧٭ ضا ثٻ ٪ٹٶٻ 

 ٦ٷس. ټبي ضؾيسٴ ثٻ تٹا١ٞ ضا پيكٷٽبز ٲي ضٸا٬ 

  ٷس.٦ ٸ ضٸقٵ ٲي ٲكرمرٽ  ضا 

 ٦ٷس. رٳبٔ ٲساذٯٻ ٲيزض ٶ٣بٌ ٲٷبؾت زض آظٲٹزٴ ا 

٦ٷذس؛ ثذسٸٴ    ٪ط ذٹة ٢ًبٸت يب اٶت٣بز ٶرٹاټس ٦طز؛ ٶٓطاتف ضا تحٳيذ٭ ٶٳذي   ي٥ تؿٽي٭
 ٪يطز. ٦الٰ ٶٳي ي ٻ٪يطز؛ يب ٪طٸٺ ضا ثب اَبٮ ٲكٹضت تهٳيٳبت ٲٽٱ ٶٳي

 ٍسبعت 

آٸض اؾ . ٞطز ٲيبٶزي ټذيو   پصيط، ٚيط ضؾٳي، ٢بث٭ اٖتٳبز ٸ ٚيطاٮعاٰ ٸؾبَ  ضٸقي اٶُٗبٜ
ٶساضز. ٲيذبٶزي   ؾبظي يٳي زض تٗبضو ٸ ٶتيزٻ آٴ ٶساضز. ټيو ٢سضتي ثطاي تهٳيٱٶٟٕ ٲؿت٣

 ټبؾ . ٲجتٷي ثط ٸا٢ٗيبت ٸ قبيؿت٫ي يټبي ثٻ زٶجب٬ ربي٫عيٵ
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 ټبي ظيط ثطذٹضزاض اؾ : ٲإحط اظ ٸيػ٪ي  ٲيبٶزي
 تٹاٶبيي اٖتٳبزؾبظي؛ 

 ي اذتالٜ زاضز؛ ٦طزٴ ٲؿبي٭ ضا زض ثحجٹحٻ تٹاٶبيي ٲكرم 

 ثب پكت٧بض اؾ ؛ نجٹض، ثطزثبض ٸ 

 ٜپصيط؛ رسي، ټٳس٬، اٶُٗب 

 ٞٽٱ ٲتٗبضٜ، ٲ٣ٗٹ٬؛ 

  زاقتٷي؛ قرهي  زٸؾ 

 ي ظيبز؛  تزطثٻ 

 ټبي ح٭ ٲؿئٯٻ، ذال٢ي ، ؾطٖ  ٖٳ٭ ٚطيي، ٲٽبضت َطٞي، ثي ثي 

ٲزٳٹٔ ٦ٷس. زض  ٞٗب٬ تب ٲٷٟٗالٶٻ تٛييط ٲيٲساذٯٻ ٪طي، اظ  ٪طي/ تؿٽي٭ ټبي ٲيبٶزي ؾج٥
 ثبقس ثبيؿتي:٪ط ٲإحط  ٦ٻ ٲيبٶزي ثطاي ايٵ

      ٲكتب٠ ثبقس ٸ ٢بزض ثبقس اظ زاٶف ترههي يب اثعاضټذبي پكذتيجبٶي تهذٳيٱ اؾذتٟبزٺ
 ٦ٷس؛

 ٜټبي ٶبضايي ٲال٢بت ٦ٷس؛ ٸ رسا٪بٶٻ ٸ ٲكتط٤ ثب َط 

 ټبي ټط زٸ َطٜ ضا ث٫يطز. ايسٺ 

 قٹز ثسٸٴ آٶ٧ٻ ٪صقتٻ ضا ٞطاٲٹـ ٦ٷس. ٪ط/ ٲيبٶزي ٲإحط ضٸي آيٷسٺ ٲتٳط٦ع ٲي تؿٽي٭

 شاستجبط هؤح 

. ٲصا٦طٺ ٞطايٷس ٦ذٱ ٸ ثذيف اضتجذبَي ثذٻ ٲٷٓذٹض      ٲٗٷب ٶرٹاټس زاق  ثسٸٴ اضتجبٌ ٲصا٦طٺ
 ضؾيسٴ ثٻ تهٳيٱ ٲكتط٤ اؾ . ؾٻ ٲك٧٭ ٲٗٳٹ٬ زض اضتجبٌ ٲإحط ٸرٹز زاضز.

تٳبيٯي ثٻ ايٵ ٦ذبض ٶساقذتٻ   ټبي اذتالٜ ٲٳ٧ٵ اؾ  ثب ي٧سي٫ط نحج  ٶ٧ٷٷس ٸ  ٶرؿ ، َطٜ
ٸ ٪ٹ ٦ٷٷس، ٲٳ٧ٵ اؾ  قٷٹاي ٲُٯجي ٦ذٻ َذطٜ ٲ٣بثذ٭     زٸٰ، حتي ا٪ط ثب ي٧سي٫ط ٪ٟ ثبقٷس. 

َطٜ ٲ٣بثذ٭ ٸ ٲٷٓذٹض    ي ثبضٺثٟٽٳبٶس ٶجبقس، احتٳبال  هٹٴ شټٷي  ذٹز ضا زضضا  آٴ٦ٷس  تالـ ٲي
ثبظ ټذٱ ثذطٸظ   ټب ٸرٹز زاضز،  ٸي ق٧٭ زازٺ اؾ . ؾٹٰ، حتي ٸ٢تي ټٳبټٷ٫ي ٶؿجي ٲيبٴ َطٜ

قذ  ٶبزضؾذ  ٖٳذٹٲي ٸرذٹز زاضز،     هذٹٴ ثطزا  اذتالٞي ٦ٻ ح٭ آٴ ٲك٧٭ ثبقس ٲحتٳ٭ اؾ 
 ظزٴ ثٻ ا٢ساٲي ذبل. ټبي ي٥ َطٜ ثطاي زؾ  اٶ٫يعٺي  ثبضٺثطاي ٲخب٬ زض
اٞعاض ٶٓبٲي ضا نذطٞب    . ٦كٹض اٮٝ رٷ٩ٲخب٬ ظزضا  ي تؿٯيحبتي تٹاٴ ٲؿبث٣ٻ زض ايٵ ثبضٺ ٲي

٦كٹض ة، ايٵ ٖٳذ٭ ضا ا٢ذساٲي    يٗٷي ي آٴ ٦ٷس. ټٳؿبيٻ ثطاي ٲ٣بنس زٞبٖي ذطيساضي ٲي
 ټٳؿذبيٻ ٦كذٹض  ټذبي رسيذس    ٦ٷس، ٸ ثطاي ٲ٣بثٯٻ ثب ؾذالح  رٹيبٶٻ ٖٯيٻ ذٹز تٯ٣ي ٲي ٺؾتيع
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٦ٷس ٸ ثٷذبثطايٵ   ٦كٹض اٮٝ ايٵ ٖٳ٭ ضا تٟؿيط ٶبزضؾ  ٲي ظٶس. زؾ  ثٻ ذطيس تؿٯيحبت ٲي
ذطز. هٷبٶچٻ ذُٹٌ آظاز اضتجبَي ٲيبٴ ايٵ زٸ ٦كٹض ٸرٹز ٶساقتٻ  تطي ٲي ټبي ثيف ؾالح
َذٹض   ثذٻ ٦ٻ ټط زٸ َطٜ ازاٲٻ يبثس تب آٶزب  تؿٯيحبتي زٸ ٦كٹضي  ٲؿبث٣ٻاٲ٧بٴ زاضز ثبقس، 
اظ ايٵ ضٸ ٸازاقذتٵ َذطٞيٵ ثذٻ ٪ٟذ  ٸ ٪ذٹ اظ       .قٹٶستزٽيع  اي اظ ٮحبِ ٶٓبٲي اٮٗبزٺ ٞٹ٠

 ټب ٸ ٞٷٹٴ ذبني زض اضتجبٌ ٲإحط ٸرٹز زاضز. . ٸيػ٪ييطٸضت زاضز َطي١ ٲيبٶزي
ثذٻ  ، ثٯ٧ذٻ  «٦طزٴ ٶيؿ   ٓط نحج ٲٷت»ي ٞٗب٬ اؾ . اٸ ٣ٍٞ  ٪ط ٲإحط ي٥ قٷٹٶسٺ اضتجبٌ
ټب، ايٵ ٦ذبض زقذٹاض اؾذ .     زض ثطذي ٞطټٷ٩ اٮجتٻ ٦ٷس. ٲيتٹرٻ ٶيع  َطٜ ٲ٣بث٭ټبي  ٪ٟتٻ

قٹز يذب   ٶعا٦تي ٢ٯٳساز ٲي رٹيي يب ثي هكٳي، ؾتيعٺ اضتجبٌ ټب زض ثطذي ٞطټٷ٩ثطاي ٲخب٬ 
يذ٥   ټٳذٻ،  ٵ. ثب ايذ آيس ثٻ حؿبة ٲي ٺٶٟي َطٜ ٲ٣بث٭ ضٞتبضي ظٶٷس يب ٤ ٸ ضاؾ ٪ٟتبض ض
٦ٷذس   زض٤ ذٹز ضا تكطيح ٲذي  ٖالٸٺ ثط ايٵ٦ٷس.  ٪ط ٲإحط، ضٸقٵ ٸ ز٢ي١ نحج  ٲي اضتجبٌ
 ضٸقٵ ٦ٷس. ٶيع ٦ٹقس ثطزاق  َطٜ ٲ٣بث٭ ضا  ٲي

احتٳذب٬   ٪ط ٲإحط پيٹؾتٻ ٲٹايٕ ذذٹز ٸ َذطٜ ٲ٣بثذ٭ ضا ثذطاي حذسا٦خط٦طزٴ      ي٥ اضتجبٌ
٦ٷذس   ټبي ثبظ اؾتٟبزٺ ٲي ظ پطؾفا ټٳچٷيٵ٦ٷس.  ثطٶسٺ تكطيح ٲي -ٶتبيذ ثطٶسٺ زؾتيبثي ثٻ

٦ٷذس   ٸ٢تي تالـ ٲذي  قسٴ اظ ٲٹيٹٔ ٞطاټٱ ٦ٷس. ٦ٻ ًٞبيي ضا ثطاي قطح ٸ ثؿٍ ٸ ذبضد
ټذبي   قذسٺ ټؿذتٷس ضٸقذٵ ٦ٷذس، اظ پطؾذف      ٲٷبٕٞ ٸ ٶيبظټبيي ضا ٦ٻ ظيطثٷبي ٲٹايٕ ثيذبٴ 

ٹحط، ٪ذط ٲذ   تط آٶ٧ٻ، اضتجبٌ ٦ٷس. ٲٽٱ اؾتٟبزٺ ٲي« هطا ثطاي قٳب ٲٽٱ اؾ ؟»بٶٷس ٲؿت٣يٱ ٲ
 ٦ٷس. ٞطز ضا اظ ٲك٧٭ رسا ٲي

٦طزٴ ٲٷبٕٞ َطٞيٵ اؾ  ٦ذٻ ٲٳ٧ذٵ اؾذ  زض انذ٭      ٪ط ثٻ زٶجب٬ ضٸقٵ ٲيبٶزي/ تؿٽي٭
تٹاٶٷس تط٦يت قٹٶس )َذطٞيٵ زض ثًٗذي ٲٷذبٕٞ     ٲٷبٕٞ آق٧بض قسٶس، ٲي ؾبظ٪بض ثبقٷس. ٸ٢تي

ٕ يٗٷذي  قطي٥ ټؿتٷس، ٸٮي زض ٲٹاضز زي٫ط تٟبٸت ثٷيبزي زاضٶذس،    ٪بضٶبپذصيط يذب ٶبؾذبظ    رٳذ
آق٧بض قذٹز ٸ ثذط ٲجٷذبي آٴ تٹاٞذ١ قذ٧٭      ؾبظ٪بضي ٲٷبٕٞ زٸؾ  زاضيٱ  ٲٗٳٹال . (ټؿتٷس

ثٷذبثط ٲٹايذٕ ذذٹز    ي ثٹزٴ يب ٶجذٹزٴ ؾذس    ث٫يطز. ثطاي ٶٳٹٶٻ، ٲٹا٢ٗي ٦ٻ شيٷٟٗبٴ زضثبضٺ
ٶٟٕ  ٲٳ٧ٵ اؾ  ثيٷي آة ثطاي تٹٮيس ٚصا ، ثطذٹضزاضي اظ تأٲيٵ ٢بث٭ پيف٦ٷٷس ٲياؾتسال٬ 

 قس.ٲكتط٤ ظيطثٷبيي ثب

 ّب ّب ٍ هسئَليت ًمش 

ٜ ثذٻ  ٦ذٻ  ٶي ټبي ٪ٹٶب٪ٹ ټب ٸ ٲؿئٹٮي  ٶ٣ف اظ ٪طاٴ ٲإحط اضتجبٌ زازٺ ټذبي اذذتالٜ    َذط
. ثطاي ٶٳٹٶٻ، ثٻ ي٧ي اظ ٦ٷك٫طاٴ ٲٳ٧ٵ اؾذ  ت٣ٗيذت ٲٷذبٕٞ ٪ذطٸٺ     ټؿتٷسآ٪بٺ  قٹز ٲي

٪ط ٲذإحط   ؾاطزٺ قٹز؛ يب ٲٳ٧ٵ اؾ  ٲٹْٝ ثٻ ت٣ٗيت اټساٜ ذبل ٪طٸٺ قٹز. ي٥ اضتجبٌ
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٪يطز. ٦ٷك٫طاٴ ٲٳ٧ٵ اؾذ  قرهذب  زض    اقتجبٺ ٶٳي« ټطهٻ قٳب ثرٹاټيس»ي  ضا ثب نٳيٳ
اي ٦ذٻ ثذٻ    ٸ٢  نطٜ ٶ٧ٷٷس، ثٷبثطايٵ تٳبي٭ ٶساقتٻ ثبقٷس زض ضاؾتبي ٶتيزٻ ٲصا٦طٺ ٶتيزٻ

ٶٟٕ َطٞيٵ اؾ  تالـ ٦ٷٷس. نٳيٳي  ٲٳ٧ٵ اؾ  نطٞب  ثبظتبة ايٵ ٸا٢ٗيذ  ثبقذس ٦ذٻ    
 پبيجٷس اؾ . ي٥ َطٜ ثط ٲٹيٕ ذٹز

 ُهتغيشّبي اثشاصًشذ 

الٖذبت ذبنذي ټؿذتٷس    زض ټط ٲصا٦طٺ . ايذٵ  اي تٗسازي ٲتٛيط اثطاظٶكسٺ ٸرٹز زاضز ٦ٻ حبٸي َا
ي ٲصا٦طات تأحيط ث٫صاضٶذس. ثذطاي    ټب ٶبقٷبذتٻ ټؿتٷس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾ  ثط ٶتيزٻ ثطاي َطٜ ٲتٛيطټب

ٲتجذٹٔ ذذٹز    ټبي ټبي ي٧ؿبٶي اظ ؾبظٲبٴ ٲؿئٹٮي زاض  ٖٽسٺٲخب٬، َطٞيٵ اذتالٜ ٲٳ٧ٵ اؾ  
ٞطزي ٸرٹز زاقتٻ ثبقس ٦ٻ  ثبقٷس ٸٮي زض ي٥ ٲحيٍ ٪طٸټي، ٲٳ٧ٵ اؾ  ٖٹاٲ٭ شټٷي ٸ ٲيبٴ

تط ٸ ؾٟيسپٹؾذ    سټس )ي٥ َطٜ ٲطزي ٲؿٵثتطي ٶؿج  ثٻ زي٫طي  ثٻ ي٥ َطٜ ٢سضت ثيف
پٹؾ  ثب ٦  ٸ قٯٹاض ٚيطضؾذٳي(.   تط ضٶ٫يٵ ٢يٳ ؛ َطٜ زي٫ط ٲطزي رٹاٴ ثب ٦  ٸ قٯٹاض ٪طاٴ

پٹقذيسٴ ٸ ٲ٧ذبٴ    جبضتٷس اظ ؾٵ، رٷؽ، رٷؿي ، ٶػاز، ا٢ٯي  ٸ حتي ؾذج٥ ٮجذبؼ  ايٵ ٖٹاٲ٭ ٖ
ٲال٢بت. ثؿتٻ ثٻ ايٵ قطايٍ، ثٗى يب تٳبٲي ايٵ ٖٹاٲ٭ ٲٳ٧ٵ اؾذ  تط٦يذت قذٹٶس ٸ ثطتذطي     

ټذب يذب    ٢سضت ارتٳبٖي ي٥ َطٜ ضا ٶؿج  ثٻ زي٫طي اٮ٣ب ٦ٷٷس. هٷيٵ ٖٹاٲٯي ثٻ ٸيػٺ زض حٹيٻ
ټذبي ٪ؿذتطزٺ ارتٳذبٖي ٸ     آٶٽذب ٶذبثطاثطي   ي ٻتٷس ٦ذٻ ٲكرهذ  ټبيي ضايذ ټؿذ  زض اٲتساز آثطاټٻ

٪ط ثبيؿتي اظ اٲ٧ذبٴ ٸرذٹز ايذٵ ٖٹاٲذ٭ آ٪ذبٺ ثذٹزٺ ٸ ثذطاي         ا٢تهبزي اؾ . ٲيبٶزي/ تؿٽي٭
 ٦طزٴ هٷيٵ ٢سضتي ٖٳ٭ ٦ٷس. ذٷخي

 شَد هيبًزي ثِ اختالف ًضديه هي -3-3

َذطٜ ثبيؿذتي    ٦ٷٷس، ايٵ قرم ثذي  ٪ط/ ٲيبٶزي نحج  ٲي تؿٽي٭ ثبٸ٢تي َطٞيٵ اذتالٜ 
 هٷس پطؾف ٦ٯيسي ٲُطح ٦ٷس:

 تٗبضو: ي زضثبضٺ
   زؾتطؾي ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ( ي زضثبضٺآيب ٲعٲٵ اؾ ؟ )ٲخال 

  ؾب٬ ي٧جبض( 8تب  5اؾ ؛ ټط  ٞهٯي؟ )ٲخال  ٦ٷس ثٻ تٷبٸة ثطٸظ ٲيآيب 

 )ٜآيب ٚيط ٲٷتٓطٺ اؾ ؟ )ٲخال  ٣ٍٞ اظ ؾٹي ي٥ َط 

 ټب( ٻ َطٜآيب ٚيط ٲٷتٓطٺ اؾ ؟ )ٲخال  اظ ؾٹي ټٳ 

 )آيب ٞطيي اؾ ؟ )٦بضي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾ  اٶزبٰ قٹز 
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 ټبي ح٭ اذتالٜ: ضاٺ ي زضثبضٺ
 ټبي اضتجبٌ هيؿتٷس؟ ٦بٶب٬ 

 ٜټبي اذتالٜ ثٻ ي٧سي٫ط زؾتطؾي زاضٶس؟ آيب َط 

  اذتالٜ، ي٥ ٸا٦ذٷف ذذٹز   ٪بټي ي تٳبؼ ٢بث٭ تكريم ٸرٹز زاضز؟ ) ٶ٣ُٻي٥ آيب
ي تٳذبؼ ثذطاي    بث٭ قٷبؾبيي يب ٶ٣ُذٻ ٢ ي ٻثٻ ذٹزي ثٻ تٛييط قطايٍ اؾ  ٸ ؾطزؾت

 .(ٸرٹز ٶساضزٶبضاييبٴ 

 هبضهٹة ٶٽبزي هيؿ ؟ 

 ؟زاضزضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت  ي ثطايآيب زٸٮ  ٲأٲٹض 
  آيب ټيئ  ح٭ اذتالٞبت آثي ٸرٹز زاضز ٸ زض نٹضت ٸرٹز آيب َطٞيٵ اذتالٜ اظ ٸرٹز

 هٷيٵ ټيئتي آ٪بټي زاضٶس؟

 ٌِتعيايي ثْتاشيي رابيگضيي     ثاشاي  ّبي اختالف عشف: ووه ثِ يبثي گضي

 اي تَافك هزاوشُ

ټذبي ٲٹرذٹز، ٲٷذبٕٞ     َطٞيٵ تٗبضو ٣ٍٞ زض نٹضتي اظ ذهٹٲ  زؾ  ذٹاټٷس ٦كيس ٦ٻ ٪عيٷٻ
ي ٞطايٷس زض ٞه٭ زٸٰ ٲطارٗٻ ٦ٷيٱ، َطٞيٵ ٣ٞذٍ   ٲت٣بث٭ آٶبٴ ضا تأٲيٵ ٦ٷس. ا٪ط زٸثبضٺ ثٻ ٶ٣كٻ

٦طٺ ٦ٷٷس. ثطاي ضؾذيسٴ ثذٻ ايذٵ    ي ة ذٹاټٷس ضؾيس ٦ٻ ثرٹاټٷس ثب ي٧سي٫ط ٲصا ٸ٢تي ثٻ ٲطحٯٻ
 5ي  ٪ذط ايذٵ ٲطحٯذٻ    ٦ٷٷسٺ ثبيؿتي تٹٮيس قٹٶس. ثطاي ٲيبٶزي/ تؿذٽي٭  ټبي ضايي ٲطحٯٻ، ٪عيٷٻ

 اي. اؾ : ٦ٳ٥ ثٻ َطٞيٵ ثطاي تٗييٵ ثٽتطيٵ ربي٫عيٵ ثطاي تٹا١ٞ ٲصا٦طٺ
BATNA   تذٹاٴ ؾذٷزيس.    ي ضا ٲذي زاؾتبٶساضزي اؾ  ٦ٻ ثب تٹرٻ ثٻ آٴ ټط تٹاٞذ١ پيكذٷٽب
BATNA   تٹاٶذس َذطٞيٵ ضا اظ پذصيطـ ٲٟذبز ٶبٲؿذبٖس ٸ ضز       تٷٽب اؾتبٶساضزي اؾ  ٦ٻ ٲذي

ٲٗيذبض  ٶٻ ٣ٍٞ  BATNAٲٟبزي ٦ٻ پصيطـ آٶٽب ٲُبث١ ثب ٲٷبٕٞ آٶبٴ اؾ  ٲحبٞٓ  ٶٳبيس. 
ټذبي   ح٭ ٦بٞي زض قٷبؾبيي ضاٺ ي ٺاؾ  ثٯ٧ٻ ايٵ ٲعي  ضا زاضز ٦ٻ ثٻ اٶساظ يثٽتطؾٷزف 

ټذب   حٯي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾ  ثبة ٲي٭ َطٜ ٦ٷبض٪صاقتٵ ضاٺ پصيطي زاضز. ثٻ ربي ذال٠ اٶُٗبٜ
ٲ٣بيؿٻ ٦ٷٷس تب زضيبثٷذس آيذب    BATNAقسٺ ضا ثب  تٹاٶٷس پيكٷٽبزټبي ٲُطح ٶجبقس، َطٞيٵ ٲي

 ٦ٷس يب ٶٻ. ٲيتأٲيٵ ضا ثٽتط  ٴٲٷبٕٞ آٶب
ي  ثذطاي ټٳذٻ   -ٲ٣ٗٹٮي زاقتٻ ثبقٷس، ثٽتذطيٵ ٶتيزذٻ ٲذصا٦طٺ    BATNA، ا٪ط ټط زٸ َطٜ

اي  ي ٲٹ١ٞ ٲصا٦طٺ   ٶطؾيسٴ ثٻ تٹا١ٞ ثبقس. زض هٷيٵ ٲٹاضزي ٲصا٦طٺٲٳ٧ٵ اؾ -ټب َطٜ
يبثٷس ٦ذٻ ثٽتذطيٵ ضاٺ ثذطاي پيكذجطز      ٸ ثٻ َٹض ٲإحطي زض ٲي  اؾ  ٦ٻ َطٞيٵ، ثب ٲؿبٮٳ 
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 ذذٹز ضا ضٸي ٲٷبٕٞ ٲٹضز ٶٓطقبٴ ايٵ اؾ  ٦ٻ ثٻ هيع زي٫طي ثيٷسيكٷس ٶٻ ايٷ٧ذٻ تذالـ   
 ٦ٷٷس.ٲتٳط٦ع ضؾيسٴ ثٻ تٹا١ٞ 
ٲذصا٦طٺ   ي ثبالټب ي ٲعي  ٦ٷس زضثبضٺ ٲيذٹة ثٻ َطٞيٵ ٦ٳ٥  BATNAزاقتٵ ي٥ 
، ٲٷبثٗي ضا ٦ٻ زض اذتيبض زاضيس ثٻ ٢سضت  BATNAتٹاٶيس ثب تٽيٻ ٸ اضت٣بي  ٦ٷٷس. قٳب ٲي

٦ٷٷس٪ي ٲإحط تجسي٭ ٦ٷيس. زاٶف، ظٲبٴ، پذٹ٬، اٞذطاز، ضٸاثذٍ ٸ ذذطز ضا ثذطاي       ٲصا٦طٺ
تط ٸ  زي٫ط ثٻ ٦بض ثجطيس. ټط هٻ آؾبٴ ح٭، ٲؿت٣٭ اظ ضيبي  َطٜ ي ثٽتطيٵ ضاٺ تٹنيٻ
تطي ثطاي تأحيط ضٸي ٶتذبيذ آٴ   ْطٞي  ثيف  تط ثتٹاٶيس اظ ٲصا٦طٺ ٞبنٯٻ ث٫يطيس آظازاٶٻ

 ذٹاټيس زاق .
 

 اي ثْتشيي گضيٌِ ثشاي تَافك هزاوشُ -2-3وبدس

٭ ثذسٸٴ ٲذصا٦طٺ حبنذ    اي ٦ذٻ  زض ٲ٣بيؿٻ ثذب ٶتيزذٻ  ٦ٻ اي اؾ   ٶتيزٻ زؾتيبثي ثٻټسٜ اظ ٲصا٦طٺ، 
اي ٦ٻ ثسٸٴ ٲصا٦طٺ يب ثٗس اظ ٶب٦بٲي ٲذصا٦طٺ حبنذ٭ قذسٺ ثبقذس، ثٽتذطيٵ       ثٽتط ثبقس. ٶتيزٻ قٹز ٲي

 قٹز.  اي ٶبٲيسٺ ٲي ربي٫عيٵ ثطاي تٹا١ٞ ٲصا٦طٺ
 قبٲ٭: BATNAتٽيٻ 

تٹاٶس زض نٹضت ٖسٰ حهٹ٬ تٹا١ٞ پي٫يطي  ټبي ٲٳ٧ٵ اؾ  ٦ٻ ٲي ٦طزٴ تٳبٲي ٪عيٷٻ ٞٽطؾ 
 قٹز؛

 تط؛ ٸ ټبي اٲيسثرف ات ٖٳٯي ربي٫عيٵاٮٝ( زض ٶٓط ٪طٞتٵ احط
 ثبقس. BATNAتطيٵ  ثرف ضؾس ضيبي  اي ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲي ة( اٶتربة ٪عيٷٻ

 Engel and Korf, 2005ٲٷجٕ: 
 

 

 

 BATNAتعييي  -3-3وبدس
 تعبسع ثشسسي

 ٲؿبي٭ انٯي زض ايٵ تٗبضو هيؿتٷس؟
 هٻ ٦ؿي زذي٭ اؾ ؟

 اي ټؿتيس؟ ثٻ زٶجب٬ حهٹ٬ هٻ ٶٹٔ ٶتيزٻ
 تطيٵ ٦ٳ٥ ضا ثٻ ضؾيسٴ ثٻ ايٵ ټسٜ ذٹاټٷس ٦طز؟ تي ثيفهٻ ا٢ساٲب

 ثٽتطيٵ ٶتيزٻ هٻ ذٹاټس ثٹز؟ 

 حسا٢٭ ٶتيزٻ هٻ ذٹاټس ثٹز؟ 

 ثستطيٵ ٶتيزٻ هٻ ذٹاټس ثٹز؟ 

 ّب اسصيبثي ربيگضيي
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 ي ٸرٹز زاضٶس ٦ٻ تٳبي٭ ٶساضيس ٲصا٦طٺ ٦ٷيس؟ٲؿبيٯآيب 
 ؟زاضيسٲٷبٕٞ  ٲيٵتأيي ثطاي ټب ربي٫عيٵزض نٹضت ٖسٰ زؾتيبثي ثٻ تٹا١ٞ هٻ 

 ثٽتطيٵ ربي٫عيٵ هٻ ذٹاټس ثٹز؟
 BATNAتمَيت 

 ز؟طتٹاٴ ٦ ثطاي تح١٣ ٲٷبٕٞ هٻ ٲي
 ؟تٹاٶس ٸرٹز زاقتٻ ثبقس تطي ٲي زض نٹضت ٮعٸٰ آيب ٲٷبثٕ ثيف

 تط يب پكتيجبٶي ٲبٮي ٶيبظ ذٹاټيس زاق ؟ آيب ظٲبٴ ثيف
 ّبي ديگش عشف  BATNAتَرِ ثِ 

 ٦ٷيس؟ هٻ ٧ٞط ٲي ٲٷبٕٞ ٦ٯيسي احتٳبٮي آٶٽب ي زضثبضٺ
 ٲٳ٧ٵ اؾ  هٻ ث٧ٷس؟ ، َطٜ ٲ٣بث٭زض نٹضت ٖسٰ زؾتيبثي ثٻ تٹا١ٞ

 Engel and Korf, 2005ٲٷجٕ: 
 

ي ٞطايٷس ضؾيسٺ اؾ :  ي ة ٶ٣كٻ ٪ط/ ٲيبٶزي ثٻ ٲطحٯٻ ، تؿٽي٭BATNAيبثي ٸ تٽيٻ  ثب ٪عيٷٻ
 ا٦ٷٹٴ شيٷٟٗبٴ ثطاي ٲكبض٦  زض ٲصا٦طٺ آٲبز٪ي زاضٶس.

ثطاي ٲصا٦طٺ اؾ .  ٪ط/ ٲيبٶزي ټب، قبٲ٭ تؿٽي٭ ؾبظي ٦بٞي تٳبٲي َطٜ ٶيبظٲٷس آٲبزٺ 6٪بٰ 
ټبي ثذب زٸاٰ اظ َطيذ١ ٲذصا٦طٺ     ح٭ ثطٶسٺ ٸ ضاٺ -َطٞيٵ اذتالٜ ثطاي زؾتيبثي ثٻ ٶتبيذ ثطٶسٺ

 ثبيؿتي ثٻ ضټٷٳٹزټبي ذبني زض ٞبظټبي پيف اظ ٲصا٦طٺ ٸ ٲصا٦طٺ پبيجٷس ثبقٷس:
  ،قذٹز   تذأٲيٵ ٦ٻ اٶتٓبض زاضيس اظ َطي١ ٲذصا٦طٺ  قٷبذتي  ضٸاٴ ٸ اي ضٸيّٻٲٷبٕٞ اؾبؾي

 ٲكرم ٦ٷيس؛

 ي ٶيبظټبيي ٦ٻ ثطاي قٳب ٲٽٱ ټؿتٷس ٲُطح ٦ٷيس؛ زضثبضٺضا ټبي هطا ٸ ه٫ٹٶٻ  پطؾف 

 ٦ٷٷسٺ تأٲ٭ ٦ٷيس؛ ټبي زي٫ط اٞطاز ٲصا٦طٺ اٶ٫يعٺ ي زضثبضٺ 

 ٲصا٦طات ضا ثب ٞٽٳبٶسٴ ٲٷبٕٞ ذٹز ثٻ َطٜ ٲ٣بث٭ آٚبظ ٦ٷيس؛ 

 ثطٶذسٺ ٢بثذ٭    -ټبي ثطٶذسٺ  ثٷسي ٦ٷيس ٦ٻ اظ َطي١ ضټيبٞ  ضتٲك٧٭ ضا ثٻ ق٧ٯي نٹ
 ح٭ ثبقس؛

          ٲٗيبضټبي ٖٳٹٲي ضا ٦ٻ ثبيؿذتي زض ټذط تٹاٞذ١ ٢بثذ٭ ٢جذٹٮي حًذٹض زاقذتٻ ثبقذٷس
 ٲكرم ٦ٷيس؛

 ټبي ٲرتٯٟي تٹٮيس ٦ٷيس؛ ٪عيٷٻ 

 يبثي اؾتٟبزٺ ٦ٷيس؛ ي ٪عيٷٻ ٦ٷٷسٺ ي٧ابضهٻ اظ ٞٷٹٴ 

 ٷيس؛ضا اظ ٞطايٷس اضظيبثي رسا ٦يبثي  ٪عيٷٻ 
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 ټبي تٹا١ٞ ضا قٷبؾبيي ٦ٷيس، زٸثبضٺ آٶٽذب ضا ثيذبٴ    ظٲيٷٻ -زض ضاؾتبي تٹا١ٞ ٖٳ٭ ٦ٷيس
 ٦ٷيس، آٶٽب ضا ثٷٹيؿيس.

قذسٴ اظ ٶيبظټذب ٸ ٲٷذبٕٞ     ټب ثطاي اٖتٳبزؾبظي، آ٪بٺ ٪ط/ ٲيبٶزي ٦ٳ٥ ثٻ َطٜ ي تؿٽي٭ ٸْيٟٻ
ٺ ٪بٰ اؾ ، ثٻ ٸيػٺ ثطاٶ٫يعتطيٵ ٪بٰ زض ٲيبٴ تٳبٲي ز ( هبٮف7٪طي )٪بٰ  ي٧سي٫ط اؾ . تؿٽي٭

زاضٶس. ثذطاي تؿذٽي٭    تٳط٦ع ٢ٹي ټيزبٶي٪ط/ ٲيبٶزي ثب اٞطازي ؾط ٸ ٦بض زاضز ٦ٻ  ٸ٢تي تؿٽي٭
٪ط/ ٲيبٶزي ثبيؿتي ٢ٹاٖس ٲكبض٦تي ضا تٗيذيٵ ٦ٷذس تذب تٳذبٲي      ي انٹٮي، تؿٽي٭ ٞطايٷس ٲصا٦طٺ

ٷذب ٦ذٻ ټذط تذٹا٣ٞي     ثيٷبٶٻ ثبقٷس، ٖٳستب  ثسيٵ ٲٗ قسٺ ٸا٢ٕ ټبي ٲُطح ٶٓطات قٷيسٺ قٹٶس؛ ٪عيٷٻ
ٜ  اٶساظ ٲي ثبيؿتي ٢بث٭ ارطا ثبقس. تٹٞبٴ ٧ٞطي ٲ٧طض ٸ تٽيٻ هكٱ ټذب زض   تٹاٶس زض ٦ٳ٥ ثٻ َذط

 -ي ٲذس٬ تٹاٞذ١ ضا   ٪ذطاٴ تٽيذٻ   ٪طاٴ/ ٲيبٶزي ٲٟيس ٸا٢ٕ قٹٶس. ثًٗي تؿٽي٭ BATNAي  تٽيٻ
 زاٶٷس. اي پبيساض ٲي تٹا١ٞ ٲصا٦طٺ رٽ ٦بضي ٲٟيس زض  -رسا ٸ ثب ټٱ

 َافكسسيذى ثِ ت 

٪ذط/   ي انذٯي تؿذٽي٭   ٸْيٟٻ ،ټب ثطاي َطاحي تٹا١ٞ ٢بث٭ ٢جٹ٬ ثطاي ټٳٻ ٦ٳ٥ ثٻ َطٜ

قٹٶس: ثًٗي ثؿذيبض   ټبي ٲرتٯٝ حبن٭ ٲي ٲيبٶزي زض ٪بٰ ټكتٱ اؾ . تٹا٣ٞبت ثٻ ق٧٭

ثؿذيبض   اي ٶيذع  پذبضٺ ذٹاټٷذس.   ټبي تٗبضو ٶٳذي  ټؿتٷس ٸ ٦بض ظيبزي اظ َطٜ اٮٹنٹ٬ ؾٽ٭

. زض تٳذبٲي ٲذٹاضز، تٹاٞذ١    ٦ٷٷذس  ضا ايزذبة ٲذي  ا٣ٞبت ٸ پبيف ٲٟه٭ تٹ ٪يط ټؿتٷس ؾر 

 ؾٟ  ٸ ؾر ثرف ثبيؿتي ثبزٸاٰ ثبقس. زٸاٰ ثسيٵ ٲٗٷب ٶيؿ  ٦ٻ ثبيؿتي تٹا٣ٞي  ضيبي 

تطيٵ تٹا٣ٞبت آثي  ثبقس. زض ٸا٢ٕ ټٳبٶُٹض ٦ٻ زض ثرف هٽبضٰ ٶكبٴ زازٺ ذٹاټس قس، ثبزٸاٰ

ٸ تٳبٲي آٶٽب ٶ٫ذبٺ ٲتٟذبٸتي    قٹز، ټبي ٲرتٯٝ ثب ٲٷبٕٞ ٲتٟبٸت حبن٭ ٲي ٦ٻ ٲبثيٵ َطٜ

ٸ  اٶس، تٹا٣ٞبتي ټؿتٷس ٦ٻ ٲٟبز ثؿيبض ٖٳذٹٲي زض آٶٽذب ٢يذس قذسٺ اؾذ       ثٻ ايٵ ٲٷجٕ زاقتٻ

ي  ٪صاضٶس. ثط ٖٽذسٺ  ثب٢ي ٲيضا  آٲيع اذتالٞبت تط ٸ ح٭ ٲؿبٮٳ  ٲصا٦طٺ ٸ تٹا١ٞ ثيف ٲزب٬

ټؿتٷس، يذب  ٲٟبز ؾر  ٸ ؾطيٕ زض تٹا٣ٞبت  ذٹاټبٴتهٳيٱ ث٫يطٶس آيب ٦ٻ ټبؾ   ذٹز َطٜ

 ټٳذٻ ي د ظٲبٶي اؾ  ٦ٻ تٹا١ٞ ضؾٳب  تسٸيٵ قذسٺ ٸ   ٲطحٯٻ .ٲٟبز رعئي، ٲٹ٢  ٸ ٲكطٸٌ

 .آٴ ضا ٢جٹ٬ زاضٶسټب  َطٜ
 

 خظَطيبت تَافك ثبدٍام -4-3وبدس

 آيب نبز٢بٶٻ اؾ ؟
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 قسٺ تسٸيٵ قسٺ اؾ ؟اضائٻ ٲكتط٦ب   ي ٦ٻٸ اَالٖبتاَالٖبت ثطٲجٷبي ثٽتطيٵ 
 ټب ثٷب قسٺ اؾ ؟ ْطٞي  ٸ ټعيٷٻي  زضثبضٺ ثيٷبٶٻ ثط پبيٻ ٲالحٓبت ٸا٢ٕ

 آٴ ارطا ذٹاټس قس؟ ٲٟبزاَٳيٷبٴ تٳبٲي شيٷٟٗبٴ ضا رٯت ٦طزٺ اؾ  ٦ٻ 
 ثب زذبٮ  ٦بٲ٭ تٳبٲي شيٷٟٗبٴ ٦ٯيسي تسٸيٵ قسٺ اؾ ؟

 اؾ ؟پصيطـ آيب ٢بث٭ 
 ٦ٷس؟  ٲي  ق٧بيبتي ضا ٦ٻ ٶؿج  ثٻ ايٵ اذتالٜ ٲُطح اؾ  ح٭

  ؟ثٻ ٲك٧الت ٪صقتٻ تٹرٻ ٦طزٺ اؾ
 ٦ٷس؟ ٲٷبٕٞ ٸ ٶيبظټبي ظيطثٷبيي شيٷٟٗبٴ انٯي ضا تأٲيٵ ٲي

 ؟زاٶٷس ي شيٷٟٗبٴ ٞطايٷس حهٹ٬ تٹا١ٞ ضا ٲٷهٟبٶٻ ٲي آيب ټٳٻ
 ٢بث٭ ارطا ټؿ ؟

 ٦ٷس؟ ټب ٲٽيب ٲي ټبيي ثطاي ارطا تٹؾٍ َطٜ ٲكٹ٠
 قسٺ ضا ثٻ حبقيٻ ٶطاٶسٺ اؾ ؟ ي٥ َطٜ ٦ٷبض ٪صاقتٻ

قٷبؾس، ٸ قبٲ٭ ؾبظ ٸ ٦بضټبيي ثطاي ثطضؾذي   ضا ثٻ ضؾٳي  ٲي ٲك٧الت احتٳبٮي يب تٛييطات زض آيٷسٺ
 ي ٲزسز ضا ثٻ ضؾٳي  قٷبذتٻ اؾ ؟ آٶٽبؾ ، يب ٶيبظ ثٻ ٲصا٦طٺ
 آٸضز؟ ټب ثطاي ارطاي آٴ ثٻ ٸرٹز ٲي ضٸاثٍ ٦بضي ٲيبٴ َطٜ

 Godschalk et al, 1994ٲٷجٕ: 

 ٌِدس ربيي ثْتش آسايي طح 

تذط ضا   ٦ٷس اٲ٧بٶبت اٖتٳبزؾبظي ثذيف  يٵ ٦ٳ٥ ٲيي ٞطايٷس ثٻ َطٞ ٶ٣كٻ 10ٸ  9ټبي  ٪بٰ

قٷبؾبيي ٦ٷٷس. َطٞيٵ ٲٳ٧ٵ اؾ  تهٳيٱ ث٫يطٶس پبيف تٹا١ٞ ضا ثٻ ٪طٸټذي اظ شيٷٟٗذبٴ   

٪ط يب ٲيبٶزي ٶيع زض ايٵ تط٦يذت حًذٹض زاقذتٻ ثبقذس.      ٲحٹ٬ ٦ٷٷس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾ  تؿٽي٭

ٲخ٭  شيطثٍټبي  زؾت٫بٺ ٲٷهٹةقبٲ٭ زٸٮ  ثبقس )ثطاي ٲخب٬ ٣ٍٞ ٲٳ٧ٵ اؾ  ټٳچٷيٵ 

ٲأٲٹض ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت يب قٹضاي ترهيم آة(. ٚبٮجب  ايٵ ٸْيٟذٻ ثذٻ زٸٮذ  ٲحذٹ٬     

ٜ    ٲي ټذبي اذذتالٜ اؾذ ، ٲٳ٧ذٵ اؾذ        قٹز، ٸٮي ٲٹا٢ٗي ٦ٻ ذٹز زٸٮذ  ي٧ذي اظ َذط

 .ثبٖج قٹزاٖتٳبزي ثطذي شيٷٟٗبٴ ضا  ثي

خذب٬ زض  . ثذطاي ٲ اؾ ٪بټي اٸ٢بت قطايٍ پؽ اظ ٶعأ قطايٍ ٲٷبؾجي ثطاي ثط٢طاضي نٯح 

زٮتبي ا٦ُبٸاٶ٫ٹ، ضاټ٧بضټبي پيكٷٽبزي زٸٮذ  ٶبٲيجيذب زض اثتذسا ثذب ٲربٮٟذ  يذ٥ رٷذجف        

ټذبي يذ٥ ؾذبظٲبٴ ٚيذط      ثطٸ قس. ايٵ رٷجف اظ ٦ٳ٥يٝ( ضٸٗ)ثب ؾبظٲبٶسټي يارتٳبٖي 
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ثٻ  ي ټٳيك٫ي زٸٮ  زض ٲ٣بثٯٻ ثب ذك٧ؿبٮي َٹالٶي اٮٳٯٯي ثطذٹضزاض ثٹز. ثطٶبٲٻ زٸٮتي ثيٵ

ټبي ذذٹة، ذذٹز ثذٻ ذذٹز ٲطتٟذٕ قذس ٸ        ٵ اذتالٜ زض پي ثبضٶس٪يرٷزب٬ تجسي٭ قس. اي

ٲحٯي ٸ ٖٹاٲ٭  شيٷٟٗبٴثركيسٴ ثٻ پيٹٶسټبي  َطٞيٵ اذتالٜ اظ ايٵ ٞطن  ثطاي ضؾٳي 

آٲيذع   زٸٮتي اؾتٟبزٺ ٦طزٶس. ا٦ٷٹٴ ايٵ ؾبذتبض رسيذس ثذٻ ٖٷذٹاٴ ٲحٳذ٭ تٹاٞذ١ ٲؿذبٮٳ       

 ٦ٷس.   اذتالٞبت ٖٳ٭ ٲي

٪ذط/ ٲيذبٶزي ٲُٳذئٵ     ي ٞطايٷس، ظٲبٶي اؾ  ٦ٻ تؿٽي٭ ٻي پبيبٶي ٶ٣ك ٲطحٯٻ ي د، هشحلِ

 ٦ٷس. قسٺ اؾ  ٦ٻ تٹا١ٞ زض ضاؾتبي ضيبي  َطٞيٵ ٖٳ٭ ٲي
 

 ي فشايٌذ ّبي ًمشِ چبلش -5-3وبدس 

ٞطايٷذس   ي ٶ٣كذٻ اي اظ تٗبضو آثي زض ٦كٹضتبٴ ضا اٶتربة ٦ٷيس. ه٫ٹٶٻ ح٭ قس؟ ٞطايٷس آٴ ضا ثب  ٶٳٹٶٻ
 ي ٶ٣كذٻ ٦ٷيس  ٪طٞتٻ اظ ٪بٰ ي٥ تب زٺ ضا ٲكرم ٦ٷيس. آيب ٧ٞط ٲي تٲ٣بيؿٻ ٦ٷيس. ز٢ي٣ب  ا٢ساٲبت نٹض
 ٪ط يب ٲيبٶزي زض ٸضٸز ثٻ ٸيٗي  تٗبضو اؾ ؟ ٞطايٷس اثعاض ٲٟيسي ثطاي تؿٽي٭

 

 

 4توشيي

 دسخَاست ٍ پبسخ
 )اثعاضټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲصا٦طٺ( 6 ٶكؿ ٲطثٹٌ ثٻ 

ي ثحذج ضا حذٹ٬ قذف اٮذعاٰ حذ٭      ٪ط ثبيؿذت  ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ح٭ تٗبضو، تؿٽي٭ ضٸـ  ثٗس اظ تٹنيٝ
ثرٹاټٷذس ٸ   ٦ٷٷس٪بٴ ثبيؿتي ٞطنذ  زاقذتٻ ثبقذٷس تٹيذيح     آٲيع تٗبضو ټساي  ٦ٷس. قط٦  ٲٹ٣ٞي 
 .٦ٷٷسيي اظ تزبضة ذٹزقبٴ ضا ش٦ط ټب ٶٳٹٶٻ
 ز٢ي٣ٻ 30ظٲبٴ: 
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 5توشيي

 وٌيذ ثِ صثبى هي طحجت هي
 اضتجبٌ ٲإحط -7 ٶكؿ  ثٻ ٲطثٹٌ
ظثذبٴ ٖٷهذطي    ثٷبثطايٵ، ثساٶيٱَطٜ ٲ٣بث٭  ټبي ٪ٟتٻ ٽٱ زضؾ ضا ٞٲٹ١ٞ  ي ٲصا٦طٺي٥  ٲجٷبيا٪ط 
ثذطيٱ ٦ذٻ ٲٗٷذبي     . ٸٮي ثؿيبضي اظ اٸ٢بت ٲب ٦ٯٳبتي ضا ثٻ ٦ذبض ٲذي  آيس ثٻ قٳبض ٲيايٵ ٞطايٷس زض ٲٽٱ 

ذٹاټذس   ٪ذط اظ اًٖذبي زٸضٺ ٲذي    ٲرتٯٟي ثطاي اٞطاز ٲرتٯٝ زاضٶذس. زض ايذٵ تٳذطيٵ ٦ٹتذبٺ، تؿذٽي٭     
ٶ٫بضٶس٪بٴ، زٸ ٸاغٺ ٸرٹز زاضٶس ٦ذٻ   ي تزطثٻ٦بٚص ثٷٹيؿٷس. ثٷبثط  يضٸ اي ذبل قبٴ ضا اظ ٸاغٺ تٗطيٝ
ٸٮذي زض ٦ذ٭ ثذٻ    « رٷؿذي  »؛ ٸ «تٹؾٗٻ»آٸضٶس:  ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ ٸرٹز ٲي ضا زض ٲيبٴ قط٦  ربٮجي ثحج
 ٪ط اؾ  ٦ٻ ٦ٯٳٻ يب ٲٟٽٹٰ ضا اٶتربة ٦ٷس. تؿٽي٭ ي ٖٽسٺ
اٞطاز ثٻ . ؾٷزيسٺ قٹز اٞطاز  پبؾدآٴ  ؼثطاؾب تب آٸضزٺ قسٺ اؾ آ٬ رٷؿي   تٗطيٝ ايسٺ 6-٦3بزض زض 
ټذب ضا رٳذٕ ٦ٷيذس. زض ايذٵ      قبٴ ضا ٦بٲ٭ ٦ٷٷس. ؾاؽ ثط٪ذٻ  ز٢ي١ ٞطن  ثسټيس تٗطيٝ 10تب  5زٸضٺ 

اربظٺ زټيذس آٶٽذب ضا ثرٹاٶٷذس ٸ ثذيٵ      اٞطازنطٜ هبي ثٻ  زض ظٲبٴ٦طزٴ ٶيؿ .  ٲطحٯٻ ٶيبظي ثٻ ثحج
 ذٹزقبٴ زضثبضٺ آٶٽب ثحج ٦ٷٷس.

 ز٢ي٣ٻ 10ظٲبٴ: 

 

 رٌسيت چيست؟ -6-3وبدس

 ټط ٞطزي ٲإٶج يب ٲص٦ط اؾ .ثط ايٵ اؾبؼ قٹز.  رٷؽ اظ ٶٓط ثيٹٮٹغي٧ي تٗييٵ ٲي
قذٹز ٦ذٻ ٲذبثيٵ     ارتٳبٖي ٸ اٶتٓذبضاتي اَذال٠ ٲذي    ي قسٺ ثط ذالٜ رٷؽ، رٷؿي  ثٻ ضٞتبض آٲٹذتٻ

بتٹٲي ذهٹنذيبت غٶتيذ٥ ٸ آٶذ    ضا٦ٷس. ټٹي  رٷؿذي ثيٹٮذٹغي٧ي    ٲطزاٶ٫ي ٸ ظٶبٶ٫ي تٳبيع ايزبز ٲي
ٞطټٷ٩ ربٲٗذٻ ثذٻ   ټٹيتي ا٦تؿبثي اؾ .  ،ارتٳبٖي ي قسٺ رٷؿي  آٲٹذتٻ٦ٻ  زضحبٮي، ٦ٷس ٲيتٗييٵ 
. ايٵ ربٲٗٻ اؾ  ٦ٻ تهٳيٱ زاقتٻ ثبقٷسٲطز ٸ ظٴ   ٸ ټٹي  ثبقٷسه٫ٹٶٻ ٲطز ٸ ظٴ  زټس ٲييبز  اٞطاز
ايٵ زٸ ٲ٣ٹٮذٻ زض  ثٻ ټط ي٥ اظ ضا ټبيي  ٪يطز هٻ هيعي ٲطزاٶٻ ٸ هٻ هيعي ظٶبٶٻ اؾ  ٸ هٻ اضظـ ٲي

ٰ  . ثطاي ٲخب٬، ٲطزاٴ زض آٞطي٣ب سٶؿج  زټٲ٧بٴ ٸ ظٲبٶي ذبل  ظزٴ ضا  زؾ  ي٧سي٫ط ضا ٪ذطٞتٵ ٸ ٢ذس
ٸ يذ٥   قذٹز  تٯ٣ي ٲيظٶبٶٻ ضٞتبضي  ي٧سي٫ط ضا ٪طٞتٵ  زاٶٷس. زض آٲطي٧بي قٳبٮي، زؾ  ٚيطٲطزاٶٻ ٶٳي

ثطي ٲيبٴ ٲطزاٴ ٸ ظٶبٴ ثٻ ٶبثطا ي ٺټبي ذبل ٲطزاٶ٫ي ٸ ظٶبٶ٫ي ٸ ٪ؿتط تبثٹي ارتٳبٖي اؾ . ق٧٭
 ٦ٷس.  ټب تٛييط ٲي ق٧٭ هكٳ٫يطي زض ظٲبٴ ٸ ٞطټٷ٩

ثذٻ ټٳذيٵ   ، ٸ تط زض ظٶذبٴ ٲٗٳذٹ٬ اؾذ     ثيف ي اؾ  ٦ٻټبي ذهٯ   ثبظتبةثٹزٴ  ٦ٻ ظٴ اؾ زضؾ  
ټذب ٸ   ضا زض ظٲذبٴ  ي٧ذسي٫ط ټذبي   تٹاٶٷس ثًٗي اظ ذهذٯ   ٲطزاٴ ٸ ټٱ ظٶبٴ ٲي ٸٮي، نٹضت ٲطزاٶ٫ي

تٹاٶٷذس   تٹاٶٷس پطؾتبضي ٦ٷٷس ٸ ثچٻ تطثي  ٦ٷٷس؛ ظٶبٴ ٲذي   تٻ ثبقٷس. ٲطزاٴ ٲيټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ زاق ٲ٧بٴ
 ثزٷ٫ٷس. 
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پذصيط،   ٮُيذٝ، يذٗيٝ، آؾذيت    -زازټذب تٷذع٬    ثٻ ي٥ ؾطي ٦ٯيكٻ ضا ٶجبيسظٶبٴ  ٲٗت٣س اؾ ٞٳيٷيؿٱ 
٦ٷس. ثٻ ټٳذيٵ نذٹضت    آٶبٴ ضا زض تطتيت ارتٳبٖي اظ پيف تٗييٵ ٲي ربي٫بٺ٦ٻ  -٦ٷٷسٺ، پطؾتبض تطثي 

ٰ ٲذطزاٴ ٶجبيؿذتي    ٲٗت٣ذس اؾذ   ٞٳيٷيؿٱ  ثبقذٷس. ثٷذبثطايٵ ايذٵ    « زتطٲيٷيؿذٱ ثيٹٮذٹغي٧ي  » ٲح٧ذٹ
ثبيؿتي زض ذبٶٻ ثٳبٶٷذس. ثذٻ    ثچٻ ثٻ زٶيب ثيبٸضٶس تٹاٶٷس ٲيظٶبٴ ٣ٍٞ ٪يطي اقتجبٺ اؾ  ٦ٻ هٹٴ  ٶتيزٻ

ثٻ  ؿتيثبي ٣ٍٞ آٶٽبټٳيٵ نٹضت، ايٵ ٪ٟتٻ اقتجبٺ اؾ  ٦ٻ هٹٴ ٲطزاٴ ٲ٣بٸٲ  ثسٶي ثبالتطي زاضٶس 
 حيذبت ذذٹز  زٸضاٴ ( ظٶبٴ ي٥ تب هٷس ثذبض زض  تط ثيف. هٹٴ )حبيط قٹٶسرٷ٩  ٲيساٴزض ٖٷٹاٴ ؾطثبظ 
 آٸضٶس زٮي٭ ٲحسٸز٦طزٴ آٶٽب ثٻ آقاعذبٶٻ ٶيؿ . ثيٹٮٹغي ؾطٶٹق  ٶيؿ . ثچٻ ثٻ زٶيب ٲي

 

 6توشيي

 دست پبييي -ثب دست
 اضتجبٌ ٲإحط -7 ٶكؿ  ثٻ ٲطثٹٌ

اي اؾ   ارطا قٹز. ٦بض ؾبزٺ اٞطاز زٸضٺاؾ  ٦ٻ ثبيؿتي تٹؾٍ زٸ ٶٟط اظ  آٲيع َٷع اي ايٵ تٳطيٵ ٢ُٗٻ
ثبيؿتي زض ًٞبي ثذبظ ارذطا   ايٵ تٳطيٵ . ٦ٷس ثٻ ذٹثي تكطيح ٲيزض ٲصا٦طٺ ضا ٸٮي اټٳي  اضتجبٌ ٲإحط 

 قٹز. 
قسٺ ثبيؿتي زاٸَٯت ثبقٷس، ٸٮي ٪عيٷف آٶٽب ثط ٲجٷذبي ٲٗيذبض ذذبل ثذطاي ٦ٳذ٥ ثذٻ        اٞطاز اٶتربة
ٲصا٦طٺ ٲٟيس اؾذ . ثذٻ ٸيذػٺ، زاٸَٯجذبٴ ثبيؿذتي ثذب تأ٦يذس ضٸي         ي كسٺي ٚبٮجب  اثطاظٶټب جٻرٷتكطيح 
 ٞيعي٧ي ٸ ٶٹٔ ٮجبؼ اٶتربة قٹٶس. ي ٺټبي رٷؿيتي، حتي اٶساظ ؾٵ، ٶ٣ف ٲٗيبضټبي

ټب زض ٢ذسضت ٸ زؾتطؾذي ثذٻ     اٶٹأ تٟبٸت ي زضثبضٺَٷع ضاٺ ثؿيبض ٲٟيسي ثطاي اٶسيكيسٴ  ي ٢ُٗٻايٵ 
ټذبي رٽذبٴ، زض زٞذبتط ٸ زض     ټبي آثطيذع، زض اٲتذساز ثطذذي اظ آثطاټذٻ     حٹيٻ تط ثيفزض ٲٷبثٕ اؾ  ٦ٻ 

 ي زٸٮ  ٲٗٳٹ٬ اؾ .ټب ٸظاضتربٶٻ
 تط( ضا ثبظي ذٹاټس ٦طز )تطريزب  ٲطز ثعض٨، ٲؿٵ تط ثعض٨ ي ثچٻي٥ ٶٟط ٶ٣ف 
 تط( ، رٹاٴتط ٦ٹه٥)ظٴ  زتط ضا ثبظي ذٹاټس ٦ط رٹاٴ ي ثچٻي٥ ٶٟط ٶ٣ف 
قٹٶس، اٶساظٺ ٸ ؾٵ ثبيؿتي ٲٗطٜ ٞطييبت ٲطثٹٌ ثٻ ٢سضت ثبقس. ايٵ  ظٴ اؾتٟبزٺ ٲي ا٪ط زٸ ٲطز يب زٸ

 ي٥ ٶٳبيف َٷع اؾ  ٸ ٶٻ زيبٮٹ٨ اظ ٢ج٭ آٲبزٺ. 
 ؟ ه٣سض ذٹضزي؟هيعي ٲٹٶسٺزذتط: 
 ( ٶٻ ذيٯي.ذٷسز ٲيپيف ذٹزـ  ٦ٻ زضحبٮيپؿط: )

 زذتط: )ؾطاؾيٳٻ( ه٣سض ٲٹٶسٺ؟
 (ظٶس ٲيٷس ٮجر ٦ٻ زضحبٮي) هٷستبييپؿط: اٸٺ ... 

 (٦ٷس حط٦  ٲيثؿتٻ ق٧الت َطٜ زذتط: هٷستبيي ثٻ ٲٵ ثسٺ )ثٻ 
 (زټس ٲيٸ هٷستبيي ثٻ زذتط  زاضز ثطٲيٸ پك  ثٻ زذتط( ثبقٻ ... ثيب )يٹاق٧ي اظ ثؿتٻ  ظٶبٴ ٢سٰپؿط: )
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 زذتط: ٣ٍٞ ټٳيٵ! ثبيؿتي ٶهٝ ٶهٝ ثبقٻ. هٷس تب ثطزاقتي؟
 (زټس ٳيٸٮي رٹاة ٶ ظٶس ٲيپؿط: )ٮجرٷس 

 (٦ٷس ٳيٶ اٖتٷب تط ثعض٨؛ ثچٻ ضؾس ٲي: هٷس تب! )ؾطاؾيٳٻ اؾ  ٸ ثٻ ثؿتٻ زذتط
 (قٹز ٲيزٸض  تٟبٸت ثيٸ  ٪طزز ٲيپؿط: )ټٷٹظ ؾب٦  اؾ ، ثط 

 زذتط: ټي! ثيب ايٷزب!
 (٦ٷس ٶٳيپؿط: )تٹرٻ 
 !٪ٱ ٲيٶسي ثٻ ٲبٲبٴ  تط ثيفزذتط: ا٪ٻ 

 .ظٶٳ  ٲيٲبٲبٴ ث٫ي،  ( ا٪ٻ ثٻ٪طزز ٲيپؿط: )ثب حبٮتي تٽسيسآٲيع ثٻ ؾٳ  زذتط ثط 
 پبيبٴ ٢ُٗٻ

 
 فشايٌذ

پبيبٴ ٶٳبيف ضا اٖالٰ ٦ٷس. ؾاؽ ٞطزي ٦ٻ ٶ٣ف پؿذط ضا ارذطا ٦ذطزٺ     ظزٴ ٦ٝس ثب تٹاٶ ٲي ٪ط تؿٽي٭
 تٗبضٜ ٦ٷس. اٞطاز زٸضٺثبيؿتي ثؿتٻ ق٧الت ضا ثٻ زي٫ط 

 :ٲٹاضز ظيط ضا تٹييح زټس ٦ٷٷس٪بٴ قط٦ ثبيؿتي  ثٻ  ٪ط تؿٽي٭ؾاؽ 
 ٻ ثٹز؟ )ٲٷجٕ(تٗبضو زضثبضٺ ه -1
 هٻ ٦ؿي اظ ٲعي  آ٪بټي زضثبضٺ ٲٷجٕ ثطذٹضزاض ثٹز؟ -2
 ؟ه٫ٹٶٻ ثٹززؾتطؾي ثٻ ٲٷجٕ  -3
 ي اضتجبٌ ٲيبٴ َطٞيٵ اذتالٜ ٸرٹز زاق ؟ټب ٦بٶب٬تب هٻ اٶساظٺ  -4
 زيٷبٲي٥ ٢سضت زض ايٵ اذتالٜ هٻ ثٹز؟ -5
يذٵ ٲٷجذٕ ٸرذٹز زاقذ ؟     قذسٴ زض ا  زض زٸض اٸ٬ ٲصا٦طٺ، آيب ټيو ٲكٹ٢ي ثطاي پؿط ثطاي قطي٥ -6
 اذال٠، اٶهبٜ، ٖساٮ ( ضٖبي )
 ايٵ ٲصا٦طٺ ه٫ٹٶٻ ذٹزـ ضا ح٭ ٦طز؟ -7
 ٶتيزٻ احتٳبٮي ايٵ اذتالٜ هيؿ ؟ -8
ٸ  تط ٲٷهٟبٶٻ؟ ثطاي تًٳيٵ ٶتيزٻ اٸٮيٻ ثٹزاٶزبٰ  ٢بث٭هٻ ٦بضي  ٲٷهٟبٶٻ اي ٶتيزٻثطاي تًٳيٵ  -9

 ؟ٞتٻ اؾ هٻ ٦بضي نٹضت ٪ط قبيس رٯٹي پيكطٸي اذتالٜ ضا ٪طٞتٵ
س ثذب آٴ  تٹاٶذ  ٲذي ٦ٻ ت٣طيجذب  ټذط ٦ؿذي     اؾ . ٸيٗيتي قٹز ٲحؿٹة ٲيايٵ ٦بض ټٳعٲبٴ ي٥ تٟطيح 
 (. تط ٸ ٦ٹه٥ تط ٲيبٴ ثعض٨ اضتجبٌ ثط٢طاض ٦ٷس )ض٢بث 

ٴ ضا آ، ز٢  ٦ٷيس اٞذطاز  ٪طزز زٸض ٲي اٴ: ٸ٢تي ثؿتٻ ق٧الت پؽ اظ ٶٳبيف٪ط تؿٽي٭هٷس ٶ٧تٻ ثطاي 
٦ذٻ   تأ٦يذس قذٹز   تط ثيف اؾ  تب ثط ايٵ ٶ٧تٻ ايٵ ٦بض ٞطنتي -٦ٷٷس ٲيت٣ؿيٱ ه٫ٹٶٻ ٲيبٴ ذٹزقبٴ 
 .زټس ٲيضا ٶتيزٻ  تٷبؾت ثيٲٷجٕ ٲٗٳٹال  ٲٷبٕٞ  ثط ٦ٷتط٬ ثبالزؾتي

 ز٢ي٣ٻ 30ظٲبٴ: 
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 ي آثشيض لسوت اٍل: ثبصي حَوِ
 ٲصا٦طٺ -ٲطثٹٌ ثٻ ٶكؿ  ټكتٱ

ي  ٲٷذبثٕ آة ٸ تكذطيح ٲذصا٦طٺ، ٲذصا٦طٺ    ي ٲصا٦طٺ ثط ؾذط   ٪ط زضثبضٺ ايٵ تٳطيٵ ثٗس اظ تٹييح تؿٽي٭
 قٹز. ټبي ٲصا٦طٺ اٶزبٰ ٲي انٹٮي، ظٲبٴ ٲٷبؾت ثطاي ٲصا٦طٺ، ضٸي٧طزټب ٸ ضٸـ

ي تٗبضو ثبقس. ٪ذبټي اٸ٢ذبت    تٹاٶس زضثط٪يطٶسٺ ؾبظي ايٵ ٸا٢ٗي  اؾ  ٦ٻ تٛييط ٲي ٲٷ١ُ ايٵ قجيٻ
حذب٬ تٛييذط    ايٍ ٲحٯي ٶيذع زض ثيطٸٶي اؾ . ٲٹا٢ٗي ٦ٻ قطٖبٲٯي  ي ٻايٵ تٛييط ٶب٪ٽبٶي ثٹزٺ ٸ ٶتيز

ضٸاثذٍ ٦ٷكذ٫طاٴ حٹيذٻ قذ٧٭      ي ٺتٹاٶس ٲٹٮس تٗبضيبتي ثبقس ٦ٻ پك  پطز اؾ ، تٛييط ٶب٪ٽبٶي ٲي
 ٪يطز. ٲي

ټذبي پٷٽذبٴ ضا    ارتٳبٖي اؾ . تهٳيٱ زٸٮ  ٶب٪ٽبٴ ٶبضيبيتيٲتٛيط ي آثطيع ٲتأحط اظ زيٷبٲي٥  حٹيٻ
ثذٻ   ثبيذس ٦ٷٷذس٪بٴ   ا ٲسيطي  ٦ٷٷس. قط٦ قٹٶس ايٵ ٸيٗي  ض ٦ٷس. ٲطارٕ ٲحٯي ٲٹْٝ ٲي ٖيبٴ ٲي
ټبي ذٹز ضا ثب تٹرٻ ثذٻ ضاټ٧بضټذبي پيكذٷٽبزي زٸٮذ       ٸ ٪عيٷٻ قٹٶسټبي ٲرتٯٝ شيٷٟٕ ت٣ؿيٱ  ٪طٸٺ

٦ٷٷذس٪بٴ ثبيؿذتي اظ    ٲكرم ٦ٷٷس. ؾاؽ زض ٲصا٦طات قط٦  ٦ٷٷس تب ٶٽبيتب  ثٻ تٹا١ٞ ثطؾٷس )قط٦ 
 بزٺ ٦ٷٷس(.آيس اؾتٟ  ي ٲصا٦طٺ ٦ٻ زض ازاٲٻ ٲي ٞٽطؾت٫بٴ ٲطحٯٻ

زټس ٸ اثعاضټبيي ضا  ٪يطي ٢طاض ٲي ي تهٳيٱ اټٳي  ايٵ تٳطيٵ زض ايٵ اؾ  ٦ٻ اٞطاز ضا زض ٲتٵ پيچيسٺ
 5/3يبٞتٻ ثٻ ايٵ تٳطيٵ  ظٲبيٷس. ظٲبٴ اذتهبلآ ٲياٶس زض ٖٳ٭  ٦ٻ زض رٯؿبت ٪صقتٻ ثب آٶٽب آقٷب قسٺ

 اي اؾ . ز٢ي٣ٻ 30٪عاضـ  ي ٻؾبٖ  اؾ  ٦ٻ قبٲ٭ اضائ
 هزاوشُ ثش سش آةايفبي ًمش: 

 هذت

 ز٢ي٣ٻ 15 -ٲ٣سٲٻ
 ز٢ي٣ٻ 30 -تٽيٻ اؾتسال٬

 ز٢ي٣ٻ 30 -اؾتسال٬ ي ٻاضائ
 ز٢ي٣ٻ 60 -ٲصا٦طٺ
 ز٢ي٣ٻ 30 -ٶتبيذ ي ٻاضائ

 ز٢ي٣ٻ 30 -ثحج ٸ اْٽبض ٶٓط
 اّذاف

 زازٴ تٗبضو ٲٷبٕٞ ثٻ اٞطاز زٸضٺ ٶكبٴ
 ثٻ ٦بض٪يطي ٞٷٹٴ ٲصا٦طٺ 

 آة ي ٲٷبثٕ ثٻ ٦بض٪يطي انٹ٬ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ
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 تكٹي١ ٦بض ٪طٸټي
 پشًٍذُ

ضيذعز.   تط اؾ  ٦ٻ ثٻ زضيب ٲذي  اي ثعض٨ اي اظ ضٸزذبٶٻ ي ٞطيي زض زاذ٭ ٦كٹض ٢طاض زاضز. قبذٻ حٹيٻ
ثطزاضي ثيف اظ حس  تٹؾٗٻ زض حٹيٻ ثٻ تٛييطات هكٳ٫يط زض اٮ٫ٹټبي ٲهطٜ آة ٸ زض ٶتيزٻ ثٻ ثٽطٺ

 اظ ٲٷبثٕ آة ٲٷزط قسٺ اؾ .
پٹقف رٷ٫ٯي ثٹزٺ اؾذ . ٲذبث٣ي آٴ ٶيذع ثذطاي ٦كذ  ٸ ظضٔ اؾذتٟبزٺ        زضنس حٹيٻ 60تب ايٵ اٸاذط، 

قس. ا٦ٷٹٴ ٢ُٕ زضذتبٴ ٲٳٷٹٔ اؾ  ٸٮي ٢ُٕ زضذتبٴ زض ٪صقتٻ، آحذبض قذسيسي ضٸي ا٦ٹؾيؿذتٱ ٸ     ٲي
ټبي ٲٗسٶي زض ثبالزؾ ، ٦يٟي  آة ضا پذبييٵ   قطايٍ ټيسضٸٮٹغي٧ي ٲٷ٣ُٻ ثٻ ربي ٪صاقتٻ اؾ . ٞٗبٮي 

ټذبي تذأٲيٵ آة ٸاضز آٸضزٺ اؾذ .     ثط ٲٹرٹزي آة ٸ زؾذت٫بٺ ظيبزي ؿٱ ٞكبض ي تٹضي آٸضزٺ اؾ . تٹؾٗٻ
 اٖتجبض الظٰ ثطاي تأٲيٵ آة ثب ٦يٟي  ٲٷبؾت ٸ ٢بث٭ اٖتٳبز ثطاي ٲهطٜ ذبٶ٫ي ثؿيبض ظيبز اؾ .

ټبي تٹضيؿٱ زض ٶطخ ثبالي ثي٧بضي زض ايٵ  ثط ثٹزٴ ٲٗسٶ٧بضي ٸ ٞٗبٮي  ٲٳٷٹٖي  ٢ُٕ زضذتبٴ، ٸ ؾطٲبيٻ
زؾ  ضا ٸازاقتٻ اؾ  زض ٶ٣ذبٌ زي٫ذط ايذٵ     زاٲاطٸضاٴ پبييٵآة ؾُحي ٦يٟي  پبييٵ  زاضٶس. حيطأتٲٷ٣ُٻ 

ثٻ ٸيػٺ رٹاٶبٴ ٦ٻ ثذٻ   ي ٲطز٦ٰيٟي  ٸ ٦ٳي  آة، ثي٧بض ي ٻحٹيٻ ثٻ زٶجب٬ آة ثبقٷس. ٖالٸٺ ثط زٚسٚ
 ضٸز. ټبي ٲحٯي ثٻ قٳبض ٲي ټبي انٯي زؾت٫بٺ ٦ٷٷس اظ ٶ٫طاٶي ٶٹاحي قٽطي ٲٽبرطت ٲي

حٹيذٻ ثذطاي تؿذٽي٭    « ٪صقذتٻ »ٸ « حب٬ حبيط»ټبي  ٪طاٴ: تطؾيٱ ٶ٣كٻ ٽٱ ثطاي تؿٽي٭ي ٲ ٶ٧تٻ
 تزؿٱ ٲحيٍ ٲٟيس اؾ .

 ز٢ي٣ٻ 30ظٲبٴ: 
 هزاوشُ ثش سش آة -لسوت دٍم: ايفبي ًمش

 هشىالت

 ٦ٳجٹزټبي آة

 ي تٹضيؿٱ ٦بٞي ٶيؿ . تأٲيٵ آة ثطاي ضٕٞ ٶيبظټب ثٻ زٮي٭ ضقس رٳٗي  ٸ تٹؾٗٻ 

  زټس ضا ٦بټف ٲي٢بث٭ اؾتٟبزٺ آة حزٱ ذب٤، ي ٸ ٞطؾبيف تطاق رٷ٫٭ ٶبقي اظضؾٹة. 

 ٦يٟي  آة

 اؾ . ٦بټف زازٺزؾ  ضا  زض ثبالزؾ ، ٦يٟي  آة پبييٵ اؾترطاد ٲٗسٴ 

 ٞٶٟٹشپصيطي ذب٤، ثٻ اُٞ  ٦يٟي  آة ظيطظٲيٷي ٲٷزط قسٺ اؾ . ي ٻزاٲاطٸضي ثٻ ايب 

 ٲهبضٜ ٲتٗبضو آة

 ض ثبالزؾ  ٸ زاٲاطٸضي زض پبييٵ زؾذ  ٢ذطاض   تأٲيٵ آة ذبٶ٫ي ثٻ قست تح  تأحيط ٲٗسٶ٧بضي ز
 زاضز.

 ٰي ا٦ٹتٹضيؿٱ زاضز. ثطاي تٹؾٗٻ زض ٶتيزٻپيبٲسټبي رسي ثطاي ا٦ٹؾيؿتٱ ٸ  ،ٲٹضز زٸ 

  ټبي ذٹز ضا ثطاي اؾتٟبزٺ  ٲزجٹضٶس زاٰ (ٶبقي اظ ٲٗسٶ٧بضي)٦يٟي  پبييٵ آة ثٻ ؾج٥ زاٲاطٸضاٴ
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 ثجطٶس.ثٻ حٹيٻ ٲزبٸض اظ آة ؾبٮٱ 

 ثبظي
اٶذس )اٮذٝ(    ټف ٲٹرٹزي ٸ اٞذعايف آٮذٹز٪ي ٲٷذبثٕ آة، ٲطارذٕ ٲؿذئٹ٬ تهذٳيٱ ٪طٞتذٻ       ثٻ زٮي٭ ٦ب

پؿبة ٸ اتالٜ آة ٸ تكذٹي١   ي ٻيب )ة( ثطاي ٦بټف ترٯي٦بټف زټٷس ؾٹٰ  تب ي٥ضا ترهيم آة 
 .ټب ضا زٸ ثطاثط ٦ٷٷس ٢يٳ  ي ثٽيٷٻ اظ آة ثٻ اؾتٟبزٺ

 ټب ٶ٣ف
 ٲطارٕ ٲحٯي 

 ٲ٣يبؼ  زاٲاطٸضاٴ ٦ٹه٥ 

 ٲحيُي ي ظيؿ ؾبظٲبٴ ٚيطزٸٮت 

   تأٲيٵ آة ٲحٯي قط٦ 

 نٷبيٕ/ ٲٗسٶ٧بضي 

 ؾبظٲبٴ تٹضيؿٱ 

ي ٲؿبي٭ ٲطثذٹٌ   تٹييح ٦ٹتبټي زضثبضٺثٻ ټط ٪طٸٺ قٹٶس.  اٞطاز زٸضٺ ثٻ قف ٪طٸٺ شيٷٟٕ ت٣ؿيٱ ٲي
پيٳبٶبٴ ٸ ض٢جب(. ټذط   ټب، ټٱ )اؾتٟبزٺ اظ آة، ٲك٧الت انٯي، تٗبٲ٭ ثب زي٫ط ٪طٸٺ قٹز ٲيثٻ ٪طٸٺ زازٺ 

ح٭ ربي٫عيٵ ضا ٲكرم ٦ٷس. ؾاؽ اؾذتسال٬ ذذٹز ضا تٽيذٻ     ٶيبظټب، ٲٷبٕٞ ٸ ٲٹايٕ ٸ ضاٺ سجبيٶ٪طٸٺ 
 اظ تٹنيٟبت ي٧سي٫ط ٲُٯٕ قٹٶس. سټب ٶجبي ٦ٷٷس. ٪طٸٺ ٲي
زټٷذس. ثذٻ    ٦ٷٷس ٸ ثٻ پيكٷٽبز زٸٮذ  پبؾذد ٲذي    ټبي ٲرتٯٝ اؾتسال٬ ٲ٣سٲبتي ذٹز ضا آٲبزٺ ٲي ٪طٸٺ
 ي ذٹز ضا ثبظ٪ٹ ٦ٷٷس. قٹز تب ازٮٻ ټب ؾٻ ز٢ي٣ٻ ٸ٢  زازٺ ٲي ٪طٸٺ

ټبي ٲرتٯٝ ٲٳ٧ٵ اؾ  ائتالٜ تك٧ي٭ زټٷس ٸ ٲٹايذٕ ذذٹز ضا اؾذتح٧بٰ     ي ٲصا٦طٺ ٪طٸٺ زض ٲطحٯٻ
پيٳبٶذبٴ اٶزذبٰ قذٹٶس.     ثركٷس. ٲصا٦طات ٚيط ضؾٳي ټؿتٷس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾ  ٖٳٹٲي يب ذهٹني ثب ټٱ

٦ٷٷس  ٖٳٹٲي اضائٻ ٲي ي ٻٯؿټب ٪عاضـ ذٹز ضا زض ر ټب يب ائتالٜ پؽ اظ پبيبٴ ايٵ زٸض اظ ٲصا٦طٺ، ٪طٸٺ
اتٟب٠ ٶٓط ضا ثٻ  ي ٻٲٷبٕٞ ٲٹ٦الٴ ذٹز ٲت٣بٖس ٦ٷٷس. ٲطارٕ ٲؿئٹ٬، ثيبٶي ي زضثبضٺتب ٲطارٕ ٲؿئٹ٬ ضا 
 ٦ٷٷس.  ي شيٷٟٗبٴ تسٸيٵ ٲي ٲكي ٢بث٭ ٢جٹ٬ ثطاي ټٳٻ ٖٷٹاٴ ٲجٷبي ذٍ
ٲٹاضز ظيط ضا ثٻ  ٖٳٹٲي ي ٻټبي ٲرتٯٝ زض رٯؿ پؽ اظ ايٟبي ٶ٣ف زض ايٵ ثبظي، ٪طٸٺ -ثحج ٸ تأٲ٭
 ٪صاضٶس: ثحج ٲي

 ايٵ پطٸٶسٺ تب هٻ اٶساظٺ ثٻ ٸا٢ٗي  ٶعزي٥ اؾ ؟ 

 ټبي ٲٽٱ ايٵ ثبظي هيؿ ؟ زضؼ 

 قٹز؟ ي پبيساض اظ ٲٷبثٕ آة ٲٷزط ٲي آيب ٲصا٦طٺ ٸ اتٟب٠ ٶٓط ٮعٸٲب  ثٻ ثٽتطيٵ تهٳيٱ ثطاي اؾتٟبزٺ 

 ي  ٪ط ٲ٣جٹ٬ ټٳٻ (، تؿٽي٭َطٞي آٶٽب ٲٳ٧ٵ اؾ  ٲح٭ تطزيس ثبقس ا٪ط ثٻ ربي ٲطارٕ ٲحٯي )ثي
 قس؟ اي ثٽتط حبن٭ ٲي زاق ، ٶتيزٻ شيٷٟٗبٴ ٸرٹز ٲي

 هٻ ٦ؿي ثبيس تهٳيٱ ث٫يطز ٸ ه٫ٹٶٻ؟ 
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 گشٍُ يه: هشارع هحلي

 اؾتٟبزٺ اظ آة:
 ٜاؾذ  ٦ذٻ   ثبٮٟٗذ٭ آة ٶيؿ  ٸٮي ايٵ ثبظي٫ط ٲيذبٶزي   ي ٦ٷٷسٺ ٲطرٕ ٲحٯي زض ايٵ ثبظي ٲهط 

 .ذٹاټس ثٹز طاي ٲٷبؾت آٶٽبٸ تًٳيٵ ار ټب ٲكي ذٍزاض َطاحي  ٖٽسٺ
 ٲك٧الت ٲٽٱ:

 ٸؾبَ  ٲبثيٵ ٲهبضٜ ض٢يت آة 

 ٲٽبرطت رٹاٶبٴ ضٸؾتبيي ثٻ ؾجت ثي٧بضي 

 آټؿتٻ ا٢تهبزي  ضقس 

 ٦ٷف ثب: ثطټٱ
 ټب تٳبٲي ٪طٸٺ 

 پيٳبٶبٴ َجيٗي: ټٱ
  ټب ٪طٸٺ ي ټٳٻثٻ َٹض ثبٮ٣ٹٺ 

 ض٢جبي َجيٗي:
  ټب ٪طٸٺ ي ټٳٻثٻ َٹض ثبٮ٣ٹٺ 

 ١ٞ زض ٲصا٦طٺ:ثٽتطيٵ ربي٫عيٵ ثطاي تٹا

 

 هميبع گشٍُ دٍ: داهپشٍساى وَچه

 اؾتٟبزٺ اظ آة:
 ٰآة قطة احكب 

 ي ذبٶ٫ي اؾتٟبزٺ 

 ٲك٧الت ٲٽٱ:
 ثٹزٴ آة آٮٹزٺ 

 ض٢بث  ثب نٷٗ  تٹضيؿٱ ثط ؾط زؾتطؾي ثٻ آة 

 ٦ٷف ثب: ثطټٱ
 ٲحيُي ټبي ٚيطزٸٮتي ظيؿ  ټب ثٻ رع ؾبظٲبٴ تٳبٲي ٪طٸٺ 

 پيٳبٶبٴ َجيٗي: ټٱ
 ٲطارٕ ٲحٯي 

 جيٗي:ض٢جبي َ
 قط٦  ٲٗسٶي 
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 ؾبظٲبٴ تٹضيؿٱ 

 قط٦  آثطؾبٶي 

  ٲحيُي ؾبظٲبٴ ٚيطزٸٮتي ظيؿ 

 ثٽتطيٵ ربي٫عيٵ ثطاي تٹا١ٞ زض ٲصا٦طٺ:

 

 هحيغي صيستسِ: سبصهبى غيشدٍلتي  ٪طٸٺ

 اؾتٟبزٺ اظ آة:
 حّٟ ٦بض٦طزټبي ا٦ٹؾيؿتٱ 

 ٞهذٯي   ټب، ٸرٹز آة ٦بٞي ثذب ٦يٟيذ  ٲٷبؾذت ٸ ٶٹؾذبٴ     رٯٹ٪يطي اظ تٷع٬ ٸ ترطيت ا٦ٹؾيؿتٱ
 ٲٷبؾت

 ٲك٧الت ٲٽٱ:
 تطاقي رٷ٫٭ 

 قسٴ آة ظيطظٲيٷي آٮٹزٺ 

 پؿبة ي ٻتٷع٬ ٦يٟي  آة ثٻ ؾجت ترٯي 

 ٦ٷف ثب: ثطټٱ
 ټب تٳبٲي ٪طٸٺ 

 پيٳبٶبٴ َجيٗي: ټٱ
 ؾبظٲبٴ تٹضيؿٱ 

 قط٦  آثطؾبٶي 

 ٲطارٕ ٲحٯي 

 ض٢جبي َجيٗي:
 قط٦  ٲٗسٶي 

 قط٦  آثطؾبٶي 

 ٲحيُي ټبي ٚيطزٸٮتي ظيؿ  ؾبظٲبٴ 

 ثطاي تٹا١ٞ زض ٲصا٦طٺ: ثٽتطيٵ ربي٫عيٵ

 

 ي هحلي گشٍُ چْبس: ششوت تأهيي آة ربهعِ

 اؾتٟبزٺ اظ آة:
 ثطزاق  آة ثطاي تأٲيٵ ٶيبظټبي ذبٶ٫ي 

 ٲك٧الت ٲٽٱ:
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 ټب زض ثبالزؾ  ٺ قسٴ آة ثٻ ؾجت ترٯيٻ آاليٷس آٮٹزٺ 

 قسٴ آة ظيطظٲيٷي آٮٹزٺ 

 ٦ٷف ثب: ثطټٱ
 ٲ٣يبؼ ظاضٖبٴ ٦ٹه٥ 

 ٲطارٕ ٲحٯي 

 ؾبظٲبٴ تٹضيؿٱ 

 يٳبٶبٴ َجيٗي:پ ټٱ
  ٲحيُي  ؾبظٲبٴ ٚيطزٸٮتي ظيؿ 

 ؾبظٲبٴ تٹضيؿٱ 

 ٲطارٕ ٲحٯي 

 ض٢جبي َجيٗي:
 ٲ٣يبؼ زاٲاطٸضاٴ ٦ٹه٥ 

 قط٦  ٲٗسٶي 

 ثٽتطيٵ ربي٫عيٵ ثطاي تٹا١ٞ زض ٲصا٦طٺ:

 

 گشٍُ پٌذ: ششوت هعذًي

 اؾتٟبزٺ اظ آة:
 ي ٪ؿتطزٺ زض ٖٳٯيبت نٷٗتي اؾتٟبزٺ 

 ٲك٧الت ٲٽٱ:
 ٲحيُي ټبي ظيؿ  ٞكبض ٪طٸٺ 

 ٕيبثس تط اظ نٷبيٕ تٹؾٗٻ ٲي تٹضيؿٱ ؾطي 

 ٦ٷف ثب: ثطټٱ
 ٲطارٕ ٲحٯي 

  ٲحيُي ؾبظٲبٴ ٚيطزٸٮتي ظيؿ 

 پيٳبٶبٴ َجيٗي: ټٱ
 ٲطارٕ ٲحٯي 

 ٲ٣يبؼ زاٲاطٸضاٴ ٦ٹه٥ 

 ض٢جبي َجيٗي:
  ٲحيُي ؾبظٲبٴ ٚيطزٸٮتي ظيؿ 

 قط٦  آثطؾبٶي 
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 ؾبظٲبٴ تٹضيؿٱ 

 ثٽتطيٵ ربي٫عيٵ ثطاي تٹا١ٞ زض ٲصا٦طٺ:

 

 ٌعت تَسيسنگشٍُ شش: ط

 اؾتٟبزٺ اظ آة:
 ټب ٸ اٲب٦ٵ تٟطيحي ټت٭ 

 تٟطيحبت آثي 

 آة قطة 

 ٝظٲيٵ ٪ٯ 

 ٲك٧الت ٲٽٱ:
  ٦ٷس ټبي تٹضيؿٱ ضا تٽسيس ٲي ٦ٳيبثي آة تٳبٲي ٞٗبٮي. 
 ٦ٷس ټبي تٟطيحي ٸ قطة ضا ٲحسٸز ٲي ٦يٟي  پبييٵ آة، اؾتٟبزٺ. 
 ٷٷسقسٺ اؾتٟبزٺ ٦ تٹاٶٷس اظ آة تهٟيٻ ظٲيٵ ٪ٯٝ ٸ ثبٚبت تب حسي ٲي. 

 ٦ٷف ثب: ثطټٱ
 قط٦  آثطؾبٶي 

  ٲحيُي ؾبظٲبٴ ٚيطزٸٮتي ظيؿ 

 ٲطارٕ ٲحٯي 

 پيٳبٶبٴ َجيٗي: ټٱ
 ٲطارٕ ٲحٯي 

  ٲحيُي ؾبظٲبٴ ٚيطزٸٮتي ظيؿ 

 قط٦  آثطؾبٶي 

 ض٢جبي َجيٗي:
 ٕنٷبي 

 ٲ٣يبؼ زاٲاطٸضاٴ ٦ٹه٥ 

 ثٽتطيٵ ربي٫عيٵ ثطاي تٹا١ٞ زض ٲصا٦طٺ:

 

 هشاحل هزاوشُ -7-3وبدس 

 طاي ضاټٷٳبيي اٞطاز زض ثبظي حٹيٻ اؾتٟبزٺ ٦ٷيس.اظ ي٥ ٞٽطؾت٫بٴ ث
 .ثٻ ٲٷٓٹض اضظيبثي ٸ اٶتربة زض ټساي  ح٭ ٲؿئٯٻ، اؾتطاتػي زاقتٻ ثبقيس 
 .تٗبٲ٭ زاقتٻ ثبقيس 
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 ظٲيٷٻ ضا ٪طزآٸضي ٸ تحٯي٭ ٦ٷيس. اَالٖبت پيف 
 تٟهيٯي ٲصا٦طٺ ضا تٽيٻ ٦ٷيس. ي ٶبٲٻثط 
 .اٖتٳبزؾبظي ٸ رٯت ټٳ٧بضي ٦ٷيس 
 ٦طزٺ ٸ زؾتٹض ٦بض ضا تٗييٵ ٦ٷيس.ضا ٲكرم  ٲؿبي٭ 
 .ٲٷبٕٞ پٷٽبٴ ضا آق٧بض ٦ٷيس 
 يبثي ٦ٷيس. ثطاي زؾتيبثي ثٻ تٹا١ٞ، ٪عيٷٻ 
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 يٍ تشتيجبت هذيشيت آثي تَافمبت :چْبسم فظل

يادگيريهايهدف

 اي، ٲٯي ٸ ٲحٯذي ٸ تطتيجذبت    تٹنيٝ ضٸٶسټب زض تٹا٣ٞبت آثي زض ؾُح رٽبٶي، ٲٷ٣ُٻ

 يٲسيطيت

 ٦طزٴ ٶتبيذ ٲتٟبٸت ٸ قٷبؾبيي پيكطٞ  زض ضاؾتبي تطتيجبت ٲسيطي  رٳٗي ٸ  ثطرؿتٻ

 پبيساض

 نتايج

 ثي ٸ تطتيجبت ٲسيطي  زض ؾُح ٦ٷٷس٪بٴ ثب ضٸٶسټبي ٖٳٹٲي تٹا٣ٞبت آ قط٦ يي آقٷب

 .رٽبٴ

هامهارت

 تٹاٶبيي يبٞتٵ ٶ٣بٌ ٸضٸزي ثطاي ټٳ٧بضي 

 ټبي ٲرتٯٝ ٲ٧بٶي زازٴ ٶتبيذ ٲصا٦طٺ ثط ؾط ٲؿبي٭ ٦ٯيسي آة زض ٲ٣يبؼ ٶكبٴ 

  ټب قٷبؾبيي ز٢ي١ ٲٹاٶٕ ارطاي ؾيبؾ 

 ٦طزٴ ثٽتطيٵ قيٹٺ زض ٲٹاضز زاذٯي ټب ثطاي زٶجب٬ ٳٹٶٻتٹاٶبيي تٟؿيط ضٸٶسټبي ٲٹرٹز زض ٶ 
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 همذهِ -4-1

ثذذطزاضي اظ ٲٷذذبثٕ آة ثذذطاي ٲ٣بنذذس اٶؿذذبٶي اظ َطيذذ١  ټذذبي آثطيذذع، ثٽذذطٺ زض ثطذذذي حٹيذذٻ

ټذبي آثذي ثذطاي ضقذس قذٽطي، نذٷٗتي ٸ ٦كذبٸضظي زض حذب٬          ٪صاضي زض ظيطؾذبذ   ؾطٲبيٻ

ي ٲٷبثٕ  (. ٲسيطي  ي٧ابضهٻ5اؾ  )زض زؾتطؼ  قسٴ يب تزبٸظ اظ ٲيعاٴ آة تزسيسپصيط ٶعزي٥

آة تأ٦يس ٞطاٸاٶي ضٸي ثؿتطؾبظي ٲٷبؾت ثطاي پطزاذتٵ ثٻ ايٵ ٲؿبي٭ زاضز. ثٻ ٸيذػٺ تأ٦يذس   

ټبي ٢ذبٶٹٶي، ٶٽذبزي ٸ ؾيبؾذتي زض ٲ٣يذبؼ حٹيذٻ ثذطاي اؾذتٟبزٺ ٸ         ظيبزي ضٸي هبضهٹة

ثذٻ ٶٽبزټذب ٸ   ثسيٵ ٲٗٷذب ٶيؿذ  ٦ذٻ پبيذساضي نذطٞب       ٪ٟتٻ قٹز. ايٵ  ٲسيطي  پبيساض ٲٷبثٕ ٲي

ټذبي ٲؿذبي٭ ٦ٯيذسي آة     ح٭ ٞطايٷسټب زض ؾُح حٹيٻ ٸاثؿتٻ اؾ . ثطذي اظ ٲك٧الت ٸ ضاٺ

 ٪يطٶس. ٞطاتط اظ ٲ٣يبؼ حٹيٻ ٢طاض ٲي

 هشصيفشاّبي  سٍدخبًِ -4-2

ټبي آثطيذع ايذٵ    ټبي ٶٽبزؾبظي زض حٟبْ  اظ حٹيٻ ٦ي اظ ٲحط٤» (،2006ثطاؾبؼ ٦ٹٶ٧ب )

 «.٦ٷٷذس  ټبي ثعض٨ رٽبٴ اظ ٲطظټذبي ٲٯذي ٪ذصض ٲذي     ذبٶٻٸا٢ٗي  اؾ  ٦ٻ ت٣طيجب  تٳبٲي ضٸز

ي آثطيع ٲكتط٤ ٸرٹز زاضز. ثًٗي ثطآٸضزټب تذب   حٹيٻ 263زټس ٦ٻ حسا٢٭  ثطآٸضزټب ٶكبٴ ٲي

 ٦ٷٷس. حٹيٻ ضا ٶيع ش٦ط ٲي 300ثيف اظ 

. قذٹز  ضا قبٲ٭ ٲذي ٦كٹض  145زضنس ؾُح ظٲيٵ ٸ  45ٲٗبز٬ ټب  ٲزٳٹٔ ٲؿبح  ايٵ حٹيٻ

زضنس  50ثيف اظ آٶٽب تط ٸ زٸؾٹٰ  قبٴ يب ثيف زضنس ؾطظٲيٵ 80كٹضټب، حسٸز ٶيٳي اظ ايٵ ٦

ټبي ٲكتط٤ ثطذي ٦كذٹضټب   ټبي آثطيع ٲكتط٤ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾ . آة قبٴ زض حٹيٻ ؾطظٲيٵ

 ثب ي٧سي٫ط ٸازاض ٦طزٺ اؾ . ٶبٲٻ ضا ثٻ اٲًبي تٹا١ٞ

ي ٲطثذٹٌ ثذٻ   ټب ٸرٹز زاضز ٦ٻ ثًٗي رٷجٻ ٶبٲٻ تٹا١ٞ 2000ثطاؾبؼ ٪عاضـ ٞبئٹ، ثيف اظ 

اي ټؿذتٷس ٦ذٻ    تط آٶٽب تٹا٣ٞبت زٸربٶجذٻ  زټٷس )ثيف ټبي ٲكتط٤ ضا ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٲي آة

اٮٳٯٯي ضا اظ ؾذب٬   ي ثيٵ ٶبٲٻ پيٳبٴ 145ضاٶي ٲتٳط٦ع ټؿتٷس(. ٸٸٮٝ ٸ ټٳ٧بضاٴ  ضٸي ٦كتي

ټذبي ٲكذتط٤    ضاٶذي آة  ټذبي ٚيذط ٦كذتي    اٶس ٦ذٻ ثذٻ ثًٗذي رٷجذٻ     قٷبؾبيي ٦طزٺ 1814

 پطزاظٶس. ٲي
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 الوللي رْبى ّبي آثشيض ثيي حَوِ -1-4ٍلرذ

 هٌغمِ
ي ّب سٍدخبًِتعذاد 

 هشتشن
دسطذ خبن وشَس 

 هشتشن ي حَوِدس 
تعذاد وشَسّبيي وِ خبن آًْب دس 

 آثشيض لشاس داسد ي حَوِيه يب چٌذ 

 47 62 59 اٞطي٣ب
 34 39 57 آؾيب
 42 54 69 اضٸپب

 12 35 40 اٲطي٧بي قٳبٮي
 13 60 38 اٲطي٧بي رٷٹثي

 145 45 263 ٦٭ رٽبٴ

 www.transboundarywaters.orst.edu/publications/register/tables/IRB_table_4.htmlٲٷجٕ: 

 ّبي هشتشن ٍالع ّستٌذ دسطذ خبن وشَسّب وِ دس حَوِ -2-4رذٍل

 تعذاد وشَسّب ّبي آثشيض هشتشن دسطذ اص خبن وشَس ٍالع دس حَوِ

100- 90 39 
90- 80 11 
80- 70 14 
70- 60 11 
60- 50 17 
50- 40 10 
40- 30 10 
30- 20 13 
20- 10 9 
 11 زضنس 10تط اظ  ٦ٱ

 154 ٲزٳٹٔ

 Wolf et al, 1999ٲٷجٕ: 

 الوللي ي ثييّب سٍدخبًِدس  يتَافمبت ٍ تشتيجبت هذيشيت 

 زض ٪صقتٻ هٷسيٵ ضٸي٧طز زض اؾتٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ آثي ٲكتط٤ ق٧٭ ٪طٞتٻ اؾ ، ثطاي ٲخب٬:

ي ٦بٲذ٭ اظ تٳذبٰ    (: ټط ٦كٹضي ح١ اؾذتٟبزٺ 1)ز٦تطيٵ ټبضٲٹٴ 1حب٦ٳي  تبٰ اضيي (ٝاٮ

 ٸا٢ٕ زض ٲطظټبي ٢بٶٹٶي ذٹز ضا زاضز )ثٻ ٶٟٕ ٦كٹضټبي ثبالزؾ  اؾ ( ټبي آة

                                                                 
1- Absolute territorial sovereignty  
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ح١  ،ٲحسٸزي  ثسٸٴ (: ټط ٦كٹضي 3ي ح٣ٹ٠ ؾبحٯي )يب ٶٓطيٻ 2ة( ي٧ابضه٫ي تبٰ اضيي

 زؾ ( ثبالٶكيٷبٴ  )ثٻ ٶٟٕ ؾبح٭ اؾتٟبزٺ اظ رطيبٴ َجيٗي ضٸزذبٶٻ ضا زاضز

ټذبي ٲكذتط٤ ضا    ثطزاضي اظ آة د( اذتيبض ٲحسٸز اضيي/ ي٧ابضه٫ي: ټط ٦كٹضي ح١ ثٽطٺ

 زاضز تب آٴ ٲيعاٴ ٦ٻ ثٻ تٹاٶبيي زي٫ط ٦كٹضټبي ؾبحٯي زض اؾتٟبزٺ اظ ايٵ آة ٮُٳٻ ٶعٶس.

ٸاحذس   سيذ ثبضا ي آثطيذع   ٸ حٹيذٻ  قذٹز ٶبزيذسٺ ٪طٞتذٻ    سز( ٸحست ٲٷبٕٞ: ٲطظ ٦كٹضټب ثبيذ 

ضيعي ثطاي ي٥ ا٢ساٰ زض حٹيٻ، ثبيس ثب  ثٻ ټٷ٫بٰ ثطٶبٲٻا٢تهبزي ٸ ٞيعي٧ي زض ٶٓط ٪طٞ . 

 .تٳبٲي اًٖبي حٹيٻ تجبز٬ ٶٓط قٹز

 ،ٸا٢ٕ زض حٹيذٻ  تٳبٲي ٦كٹضټبي(: 2006ثطزاضي ٖبزالٶٻ )ٞيٷ٫ط، تبٲيٹتي، اٮٹهٻ،  ( ثٽطٺ  ټ

 .ټؿتٷس٣ي ٸ ٖبزالٶٻ س ٸ ٲؿتح١ ؾٽٱ ٲٷُٶټبي حٹيٻ ضا زاض ح١ اؾتٟبزٺ اظ آة

يبثذس، ٦كذٹضټب ثذٻ تذسضيذ اظ زٸ ضٸي٧ذطز       ثٻ ٶؿجتي ٦ٻ ٞكبض ثط ٲٷجٗي ٲحسٸز اٞعايف ٲي

٪يطٶس ٸ ا٦ٷٹٴ ٚبٮجب  اظ ز٦تذطيٵ حب٦ٳيذ / ي٧اذبضه٫ي اضيذي ٲحذسٸز       ٶرؿ  ٞبنٯٻ ٲي

ثذطزاضي   تط اظ ٸحست ٲٷبٕٞ ٸ ثٽطٺ ٦ٷٷس )ضؾٳي يب ٚيطضؾٳي(. زض ايٵ ٲيبٴ، ثيف پيطٸي ٲي

 آيس. ؾرٵ ثٻ ٲيبٴ ٲي ٶٻٖبزال

ضاٶذي اظ   ټبي ٚيذط ٦كذتي   ، ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ؾبظٲبٴ ٲٯ٭، ٦ٷٹاٶؿيٹٴ اؾتٟبزٺ1997زض ؾب٬ 

انذٹ٬ ٦ٯذي ٲحتذٹاي تٹا٣ٞذبت ضا      ،ټبي ٲكتط٤ ضا تهٹيت ٦طز. ايذٵ ٦ٷٹاٶؿذيٹٴ   آثطاټٻ

 ٦ٷس، ثًٗي اظ آٶٽب ثٻ قطح ظيط ټؿتٷس: ٲكرم ٲي

 ؾيؿتٱ آة ؾُحي ٸ ظيطظٲيٷذي ٦ذٻ ثذٻ    »٦ٷس:  ضا هٷيٵ تٗطيٝ ٲي 4: آثطاټٻ2ي  ٲبزٺ

زټٷذس ٸ زض حبٮذ  ٖذبزي ثذٻ      قبٴ، ٦ٯي  ٸاحسي ضا تك٧ي٭ ٲذي  ؾجت اضتجبٌ ٞيعي٧ي

 «.اي ٲكتط٤ رطيبٴ زاضٶس پبيبٶٻ

                                                                                                                                                
1- Harmon Doctrine  
2- Absolute territorial integrity  
3- Riparian rights theory  
4- Watercourse   
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 ٢ذطاض   تحذ  تذأحيط  ٦٭ آثطاټٻ ضا ٦ٻ : تٳبٲي ٦كٹضټب ح١ زاضٶس زض ٲصا٦طاتي 4ي  ٲبزٺ

تجبز٬  ٪صاضز تأحيط ٲي ټب آٴثط  ٦ٻ يتط ي تٹا٣ٞبت ٦ٹه٥ زټس قط٦  ٦ٷٷس ٸ زضثبضٺ ٲي

 ٶٓط ٦ٷٷس.

 اظ « ثذطزاضي ٖبزالٶذٻ ٸ ٲ٣ٗذٹ٬    ثٽذطٺ »ذٹاټذس، ثذٻ انذ٭     : اظ ٦كذٹضټب ٲذي  5ي  ٲبزٺ

 ټبي ٲكتط٤ ٸا٢ٕ زض ذب٤ ٦كٹضقبٴ ٸٞبزاض ثبقٷس. آثطاټٻ

 ٦ٷس ټيو ذؿبضت ٢بث٭ تٹرٻ ثٻ زي٫ذط ٦كذٹضټب ٸاضز    : ٦كٹضټب ضا ٲٹْٝ ٲي7ي  ٲبزٺ

 ٶ٧ٷٷس.

 ٦ٷس ثطٲجٷبي تؿذبٸي حب٦ٳيذ ، ي٧اذبضه٫ي اضيذي،      ٲٹْٝ ٲي : ٦كٹضټب ضا8ي  ٲبزٺ

 حؿٵ ٶي  ټٳ٧بضي ٦ٷٷس.ٸ  ٲٷبٕٞ ٲت٣بث٭

 ټب ٸ اَالٖبت اؾ . : ذٹاټبٴ تجبز٬ ٲٷٓٱ زازٺ9ي  ٲبزٺ 

 ي ټذط   ٦ٷس اَالٖبت ضا ٲجبزٮٻ ٦ٷٷس ٸ ثب ي٧سي٫ط زضثبضٺ : ٦كٹضټب ضا ٲٯعٰ ٲي11ي  ٲبزٺ

 بقٷس.قسٺ تجبز٬ ٶٓط زاقتٻ ث ضيعي ا٢ساٰ ثطٶبٲٻ

 قذسٺ   ضيعي ٦ٷس اظ ٢ج٭، ٶؿج  ثٻ ټط ٪ٹٶٻ ا٢ساٰ ثطٶبٲٻ ٲٯعٰ ٲي٦كٹضټب ضا : 12ي  ٲبزٺ

 ضؾذبٶي  اَالٔ زاقتٻ ثبقس ي زي٫طضٸي ٦كٹضټب« ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾ  تأحيط ٲٷٟي ظيبزي»

 س.ٷ٦ٷ

 ٲحيُذي ٲخذ٭ ٲطا٢جذ  اظ ا٦ٹؾيؿذتٱ، ٦ٷتذط٬       ټبي ظيؿذ   : ثٻ ٶ٫طاٶي23 -20ي  ٲبزٺ

 پطزاظز. ظيؿ  زضيبيي ٲي ٸ حطاؾ  ٸ ٲطا٢ج  اظ ٲحيٍ ي٫بٶٻثټبي  آٮٹز٪ي، ٦ٷتط٬ ٪ٹٶٻ

  ٦ٷذذس، قذذبٲ٭ اٮذعاٰ ثذذٻ حذذ٭   ټذذبي حذ٭ اذذذتالٜ ضا ٲكذذرم ٲذي   : ضٸا33٬ي  ٲذبزٺ

ټذذبيي ثذذطاي  آٲيذذع اذذذتالٜ؛ حٳبيذذ  اظ زاٸضي ٸ ٸؾذذبَ  ٸ َطاحذذي ضٸا٬ ٲؿذذبٮٳ 

 .1يبثي ټبي ح٣ي٣  ٪يطي ٲأٲٹضي  ق٧٭

 ٲٽٱ ظيط ٲجتٷي اؾ :ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ثط زٸ ؾٷس  1997ي ؾب٬  ٲٗبټسٺ

                                                                 
1- Fact- finding mission  
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« اٮٳٯٯذي  ټبي زضيبيي ثذيٵ  ثطزاضي اظ آة ثٽطٺ» ثطؾبٮعثٹض٨ ٦ٻ  1961ي ؾب٬  اٮٝ( ٲٗبټسٺ

 ؛ ٸاؾ ٲتٳط٦ع 

ؾذٽٱ  زاقذتٵ  ټٯؿيٷ٧ي ٦ٻ ٲكرهب  ان٭ حذ١ ٦كذٹضټب ضا ثذطاي     1966ة( ٢بٶٹٴ ؾب٬ 

 ټبي ٲكتط٤ ضؾٳي  ثركيس. اظ آة 1ثطزاضي ٶبٕٞ ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٖبزالٶٻ زض ثٽطٺ

ثذط ذذالٜ نذطٞب      -«ٸا٢ٗيذ  ټيذسضٸٮٹغي٧ي  »ٺ ثب تٗطيٝ ي٥ آثطاټٻ ثط حؿت ايٵ ٲٗبټس

، يذ٩ ٪ذبٰ ضٸ ثذٻ رٯذٹ     «ټيو ذؿبضت ٢بث٭ تٹرٻ»ٸ ثب ٪ٷزبٶسٴ ان٭  -ټبي ؾُحي آة

٦ذٻ ټٷذٹظ ضٸي حذ١     ٶ٫ط ثطزاقذ  )ثذب ايذٵ    ټب زض ٲحيٍ َجيٗي ٸ ربٲٕ ثطاي ٲسيطي  آة

 ٲتٳط٦ع اؾ (. حٹيٻي ٦٭ ټب، ٸ ضٸي ذٹز آثطاټٻ ثٻ رب ٦كٹضټب زض تٗييٵ ٞٗبٮي 

ي ضا زض زٶيذبي آة ثطاٶ٫يرتذٻ اؾذ  ٸ زض ثًٗذي     زټبي ظيذب  ي ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ثحج ٲٗبټسٺ

ٲٹاضز، حتذي تذأحيط ٢بثذ٭ تذٹرٽي ٶيذع زاقذتٻ اؾذ  )ثذطاي ٲخذب٬ زض ٲحتذٹاي پطٸت٧ذ٭            

 ټبي ٲكتط٤(. ثب ايٵ حذب٬  ي آثطاټٻ ي رٷٹة آٞطي٣ب زضثبضٺ ي تٹؾٗٻ ي ربٲٗٻ قسٺ ثبظٶ٫طي

ضأي ٲربٮٝ ٸ  3، زض ٲ٣بث٭ ضأي ٲٹا١ٞ 103يكطٞ  زاقتٻ اؾ . ايٵ ٲٗبټسٺ ثب ثٻ ٦ٷسي پ

 ضأي ٲٳتٷٕ ثٻ تهٹيت ضؾيس. 27

ٞذطات، ثطٸٶذسي زض    -رٯذٻ ز٦كٹضټبي ٲٽٱ ٸا٢ٕ زض ثبالزؾ  )هيٵ زض ٲ٧ٹٶذ٩؛ تط٦يذٻ زض   

ضأي ٲٳتٷذٕ، ٦كذٹضټبي ٲٽٳذي ٲخذ٭ ٲهذط،       27ي ٶي٭( ضأي ٲٷٟي زازٶس. زض ٲيبٴ  ضٸزذبٶٻ

ټبي ٶي٭ ؾٽٱ زاضٶس(، ٞطاٶؿذٻ، ټٷذس ٸ پب٦ؿذتبٴ )٦ذٻ زض هٷذسيٵ       ٸآٶسا )٦ٻ زض آةاتيٹپي ٸ ض

االرطاقذسٴ ايذٵ    ٦ٻ قطٌ الظٰ ضٸزذبٶٻ اظ رٳٯٻ ايٷسٸؼ ؾٽيٱ ټؿتٷس( ٸرٹز زاقتٷس. زضحبٮي

ثب٢ي ثٳبٶس، ثب اتٳبٰ  2000ٲي  20اٲًب٦ٷٷسٺ زض زثيطذبٶٻ ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ تب  35اؾ  ٦ٻ حسا٢٭ 

ض ثب٢ي ٲبٶسٶس ٸ ټٟ  ٦كٹض زي٫ط ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضا اٲًب ٦طزٶس. تب ايٵ تبضيد ٣ٍٞ قف ٦كٹ

 يسيٻ ٶٽبيي زاقتٻ اؾ .يتأ 16، ايٵ ثيبٶيٻ ټٳچٷبٴ زض ثالت٧ٯيٟي اؾ  ٸ ٣ٍٞ 2008 ي ٻغاٶٹي

  خبص ّبي  دس حَوِهعبّذات 

 52 ي زضثذبضٺ ٲٗبټسٺ  150، 1996ٸ  1874ټبي  ي ؾب٬ زټس ٦ٻ زض ٞبنٯٻ ٶكبٴ ٲي اَالٖبت

ي  ٶبٲٻ ٸرٹز زاقتٻ اؾذ . زض ٞبنذٯٻ   تٹا١ٞ 11، 1980ٶٻ اٲًب قسٺ اؾ . ٣ٍٞ زض ؾب٬ ضٸزذب
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ي پبيذساض زض ؾذب٬    ي تٹؾذٗٻ  ٸ ؾذطاٴ ظٲذيٵ زضثذبضٺ    1992ثيٵ ارالؼ ؾطاٴ ظٲيٵ زض ؾب٬ 

زضنس زٸربٶجذٻ ثذٹزٺ    88اٲًب قسٺ اؾ . اظ ايٵ تٗساز، ٶبٲٻ  تٹا١ٞ 33زض غٸټبٶؿجٹض٨ 2002

 اؾ .

زضنذس( ټؿذتٷس ٸ ٲؿذبي٭     37زضنذس( ٸ تذأٲيٵ آة )   39٭ ثط٢ذبثي ) ٲؿبي٭ ٲٽٱ ٖٳستب  قبٲ

زضنس قبٲ٭ ٲؿبي٭ ٚيط آثذي ټؿذتٷس    43زټٷس.  زضنس تٹا٣ٞبت ضا تك٧ي٭ ٲي 4آٮٹز٪ي ٣ٍٞ 

 ي زضثذبضٺ . اٶذس  ضا ش٦ذط ٦ذطزٺ   زضنس ظٲيٵ 4ي پٹ٬ اؾ (؛ ٣ٍٞ  )ثب ايٵ حب٬ زٸؾٹٰ آٴ زضثبضٺ

زضنذس پذبيف؛ ٸ    54؛ اٶس ضا ش٦ط ٦طزٺ ٖبتزضنس اقتطا٤ اَال 66پبيف، ارطا ٸ ح٭ اذتالٜ، 

زضنس ټيو ؾبظ ٸ ٦بض حذ٭ تٗذبضو    54اٶس؛ ٸ  زضنس انال  ؾبظ ٸ ٦بض ارطايي ضا ش٦ط ٶ٧طزٺ 80

 ټٳ٧ذبضي ٸ تٗذبضو   ( ٶكذبٴ زازٺ قذسٺ  21ي  )نذٟحٻ  2ٶساضٶس. ټٳبٶُٹض ٦ٻ زض ٶٳٹزاض ٞه٭

 ٸرٹز زاضز.ٲيٵ آة ټبي ظيطؾبذتي تأ اظ رٳٯٻ تأٲيٵ آة ٸ پطٸغٺ ٲؿبي٭ ٲكبثٻ، ي زضثبضٺ

 2ًيل ي حَوِهَسدي: اثتىبس عول  ي هغبلعِ

ي رٽذبٴ اؾذ . ٲؿذبح      تذطيٵ ضٸزذبٶذٻ   ٦يٯٹٲتط َٹالٶي 6700ي ٶي٭ ثٻ َٹ٬  ضٸزذبٶٻ

زض ايذٵ  زٺ ٦كذٹض   .٦ٷذس  زضنس آٞطي٣ب ضا ظټ٧كي ٲي 10ٲيٯيٹٴ ٲتط ٲطثٕ اؾ  ٸ  3حٹيٻ 

تطزيذس، ٶيذ٭    . ثيزټس ٲيز ربي ضا زض ذٹ ٲيٯيٹٴ ٶٟط رٳٗي  160ٸ حسٸز حٹيٻ ٢طاض زاضز 

ٲيذطاث   ٪ذصاض  ي َجيٗذي آٴ پبيذٻ   ؾذطٲبيٻ  ٸ ٲحيُي اؾ  ٚٷي َجيٗي ٸ ظيؿ  حطٸتي٥ 

ټذبي ٲٽٳذي    ټذبي ٶيذ٭ ثذب هذبٮف      اؾ . ثب ايذٵ حذب٬، ٲذسيطي  آة   ثٹزٺ ٞطټٷ٫ي ٚٷي 

 ضٸثطٸؾ :

 ٣ٞيطتطيٵ ٦كٹضټبي رٽبٴ ثٻ  ي ٺي ٶي٭ زض ظٲط ٣ٞط ٪ؿتطزٺ: ثطذي ٦كٹضټبي حٹيٻ

 آيٷس. قٳبض ٲي

 حجبتي ي ثي ؾبث٣ٻ 

 زٸ ثطاثط قٹز. آيٷسٺؾب٬  25ضٸز زض  ضقس ؾطيٕ رٳٗي  ٦ٻ اٶتٓبض ٲي 

 ٲحيُي؛   ظيؿ  تجبټي 

                                                                                                                                                
1- Beneficial use  
2- Nile Basin Initiative  
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 زټس. تٛييطات ا٢ٯيٳي ٦ٻ ٦ٳيبثي ٞيعي٧ي، ٲ٧بٶي ٸ ارتٳبٖي آة ضا اٞعايف ٲي 

 ټب ضا ٶيع ټٳطاٺ زاضٶس. ثطاي ٶٳٹٶٻ: ټب ٞطن  ثب ايٵ حب٬، هبٮف

 تٹٮيس ٚصا؛ 

 اٶطغي؛ 

 ْٲحيُي؛   ظيؿ حٟب 

 تطاثطي؛ 

 ي نٷٗتي؛ تٹؾٗٻ 

 ٲجبزالت تزبضي؛ 

 اي. نٯح ٸ ي٧ابضه٫ي ٲٷ٣ُٻ 

ټذبي   زض ؾذب٬  ٪طټبي اؾتٗٳبض ي ٢سضت ٶبٲٻ زٸ تٹا١ٞ ؾبؼاطثطزاضي اظ ٲٷبثٕ آة ٶي٭ ث ثٽطٺ

تذط ضا ثذٻ ؾذٹزاٴ     تطيٵ ؾٽٱ ضا ثٻ ٲهط ٸ ؾٽٱ ٦ٱ قسٺ ٦ٻ ثيف ٲي اٶزبٰ 1959ٸ  1929

 ٦ٷس. ضي ٢بث٭ ٲالحٓٻ ثٻ زؾ  زي٫ط ٦كٹضټبي حٹيٻ ٲٳبٶٗ  ٲيثطزا زازٺ اؾ  ٸ اظ ثٽطٺ

تٹؾٍ ٦كذٹضټبي ؾذبحٯي ثذب ٦ٳذ٥ ٶٽبزټذبي       1999ي ٶي٭ زض ؾب٬  اثت٧بض ٖٳ٭ حٹيٻ

ټبي تٗذبضو   ثطزاضي ٲٷجٕ ٸ پتبٶؿي٭ اٮٳٯٯي زض تالـ ثطاي رجطاٴ ضٸٶسټبي ٲٷٟي ثٽطٺ ثيٵ

ي  قٹضاي ٸظضاي اٲٹض آة ټب آٚبظ قس. ايٵ َطح تح  ٲسيط آثي ٲهطي ي ٺٶبقي اظ ؾيُط

آٴ زض اٸ٪بٶذسا ٢ذطاض زاضز. ايذٵ َذطح يذ٥ اؾذتطاتػي        ي ٻي ٶي٭ اؾذ  ٸ زثيطذبٶذ   حٹيٻ

 ٦ٷس. زٶجب٬ ٲي هٷسٲٷٓٹضٺ ضا ثب تٳط٦ع ضٸي تٹؾٗٻ

 اٶساظ ٲكتط٤ ثطاي حٹيٻ، هٽبض پطٸغٺ زض حب٬ اٶزبٰ اؾ : ٖالٸٺ ثط َطاحي هكٱ

  ٲحيُي؛ حٟبْ  ظيؿ 

 اي اٶطغي؛ تجبز٬ ٲٷ٣ُٻ 

 ٦بضآٲس آة ثطاي تٹٮيس ٦كبٸضظي؛ي  ٟبزٺاؾت 

 ضيعي ٸ ٲسيطي  آة. ثطٶبٲٻ 
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ؾبظي ضا زٶجب٬  ټبي اٖتٳبزؾبظي ٸ ْطٞي  حٹيٻ ٞٗبٮي  آٞطيٷبٴ ٲتٗسز تٷفٖالٸٺ ثط ايٵ، 

 ٲست ثٻ ٲٷٓٹض تح٣ذ١ ٲٷذبٕٞ ٲت٣بثذ٭    ټبي ٦ٹتبٺ ٦ٷٷس. زض ٶي٭ قط٢ي، ٦كٹضټب زض پطٸغٺ ٲي

 ضز ظيط ٲتٳط٦ع اؾ :ټب ضٸي ٲٹا ټٳ٧بضي زاضٶس. ايٵ پطٸغٺ

 آٲبز٪ي زض ثطاثط ؾي٭؛ 

 ؾٹزاٴ؛ -اتهب٬ ذُٹٌ اٶت٣ب٬ ثط٠ اتيٹپي 

  اي؛ ضيعي ظيطحٹيٻ ظټ٧كي؛ ثطٶبٲٻآثيبضي ٸ 

 .آثريعزاضي 

ّبي  آثشاِّ ي دسثبسُهَسدي: پشٍتىل ربهعِ تَسعِ رٌَة افشيمب  ي هغبلعِ

 هشتشن

ي آٶٽذب   رٹز زاضز ٦ٻ ټٳذٻ زض رٷٹة آٞطي٣ب، تٹا٣ٞبت ٲتٗسزي ٲيبٴ ٦كٹضټبي ايٵ ٲٷ٣ُٻ ٸ

ټذبي ٲكذتط٤ ايذٵ ٲٷ٣ُذٻ،      آة ي زضثذبضٺ ي رٷٹة آٞطي٣ب ټؿذتٷس.   ي تٹؾٗٻ ًٖٹ ربٲٗٻ

ٲيبٴ زٸ٬ اؾتٗٳبضي ثطيتبٶيبي ٦جيط ٸ پطت٣ب٬  1891ي ثًٗي تٹا٣ٞبت ثٻ پيٳبٴ ؾب٬  ؾبث٣ٻ

ؾذ   ٪طزز. ؾبيط تٹا٣ٞبت ٶتبيذ ؾيب ي ظاٲجعي ثط ٲي ټبي ضٸزذبٶٻ ثطزاضي اظ آة زضثبضٺ ثٽطٺ

اؾتٗٳبضي زضٸٴ ٲؿتٗٳطات )ٲخال  ٲبثيٵ ضٸزظيبي قٳبٮي ٸ رٷٹثي(، يذب ٲذبثيٵ ٦كذٹضټبي    

پطت٣ذب٬ ٸ آٞطي٣ذبي رٷذٹثي     ٲيبٴټؿتٷس )يٗٷي  اؾتٗٳبضي ٸ زٸٮ  آپبضتبيس آٞطي٣بي رٷٹثي

 (.1ثط٢بثي ٦بټٹضا ثبؾب  ي ؾبذ  َطح زضثبضٺ

تٹؾذٗٻ ٸ ٲذسيطي     اظ رٳٯذٻ قذٹٶس   اي ذذبل ٲطثذٹٌ ٲذي    تط ايٵ تٹا٣ٞبت ثٻ پذطٸغٺ  ثيف

 ي ظاٲجعي(. ، ؾبظٲبٴ ضٸزذبٶٻ2ټبي ٮؿٹتٹ ي آثي ٦ٹټؿتبٴ ټبي آثي )ٲخال  پطٸغٺ ظيطؾبذ 

ټذبي ٲكذتط٤    آة ي زضثذبضٺ زائٳذي   ٸ ٲتٗسز ٲكذتط٤  ٞٷي ټبي  زض ايٵ ٲٷ٣ُٻ ٦ٳيؿيٹٴ

ذبل ٸرٹز زاضز )ٲذخال    ټبي ضٸزذبٶٻ ٲطثٹٌ ثٻتٗسازي ٦ٳيؿيٹٴ ٖالٸٺ ثط ايٵ ٸرٹز زاضز. 

 (.2ؾٷ٧ٹ -اٸضٶذ ي ٻ، ٦ٳيؿيٹٴ آثطاټ1ي آثطيع اٸ٦بٸاٶ٫ٹ ٴ حٹيٻ٦ٳيؿيٹ

                                                                 
1- Cahora Bassa  
2- Lesotho Highlands Water Project (LHWA)  
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 ٲيذبٴ آٶٽذب ٣ٞذٍ ٦ٳيؿذيٹٴ     . اظتٗسازي ٦ٳيؿيٹٴ ٞٷي ٲكتط٤ زائٳي آثي ٶيع ٸرٹز زاضز

٦ذٻ   ؾٹاظيٯٷس قبٲ٭ ؾبظ ٸ ٦بضټبي ٲٟه٭ ح٭ تٗبضو اؾ . زضحذبٮي  -ٲكتط٤ آثي آٞطي٣ب

ثرذف ٶيؿذتٷس،    ضيذبي   ،ضزټبي اٲذطٸظ ٶيبظټب ٸ اؾتبٶسا زيساظ ٦ٻ ثطذي اظ تٹا٣ٞبت ٪صقتٻ 

 ٪يطٶس. ي حط٦  ثٻ ؾٳ  اقتطا٤ ٲت٣بث٭ ٲٷبٕٞ ٢طاض ٲي ي ٶحٹٺ ٲجٷبي ثحج زضثبضٺ

. ثب تٹرذٻ ثذٻ   ٦ٷس ضا ت٣ٹي  ٲيټب  ايٵ ٞٗبٮي   ټبي ٲكتط٤، ي آثطاټٻ قسٺ پطٸت٧٭ ثبظٶ٫طي

ٸ ٶيذع  ٪يطٶذس،   ي آثطيع ٲكذتط٤ ٢ذطاض ٲذي    تط اضايي ايٵ ٲٷ٣ُٻ زض ي٥ حٹيٻ ٦ٻ ثيف ايٵ

ټذبي   ي آثطاټٻ ي ا٢تهبزي، تٹا١ٞ ربٲٗٻ تٹؾٗٻ رٷٹة اٞطي٣ب زضثبضٺ ٲحٹضي  آة زض تٹؾٗٻ

ټذبي ٲكذتط٤ اؾذ . زض ايذٵ پطٸت٧ذ٭       ٦ٷٷسٺ زض ټٳ٧بضي زض آة ٲكتط٤ ي٥ ؾٷس تٗييٵ

 ټبي ٦ٯيسي ظيط ٪ٷزبٶسٺ قسٺ اؾ : رٷجٻ

  :ي ثطاي ي٥ ټيئ  ح٭ اذتالٜ ثبيؿت»ټيئ  ح٭ اذتالٜ ربٲٗٻ تٹؾٗٻ رٷٹة اٞطي٣ب

زازٴ  ٶبٲٻ ٸ اثعاضټذبي رٷجذي ٸ ضأي   ٸ تٟؿيط ٲٷبؾت قطٸٌ ايٵ پيٳبٴ پيطٸيتًٳيٵ 

تك٧ي٭ قٹز. تهٳيٳبت ايذٵ ټيئذ     قٹز ٦ٻ ثٻ آٴ اضربٔ زازٺ ٲي تيي اذتالٞب زضثبضٺ

 «آٸض تٯ٣ي قٹز. ثبيؿتي ٶٽبيي ٸ اٮعاٰ

 ي ٲكتط٤ټب ثطزاضي پبيساض، ٖبزالٶٻ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ اظ آثطاټٻ ة: پيكجطز ثٽطٺ2ي  ٲبزٺ 

 ټبي ٲكتط٤ ٲحيُي آة ي ظيؿ  تطٸيذ تٹؾٗٻ ٸ ٲسيطي  ؾٷزيسٺ ٸ ټٳبټٷ٩ ٸ ي٧ابضهٻ 

 تٗسازي اظ قطٸٌ ذبل تجييٵ قسٺ اؾ : 4ي  ٲبزٺزض 

 4-1 ٦ذذطزٴ اَالٖذذبت ٸ اٖذذالٰ ټذذط ٶذذٹٔ ا٢ذذساٰ   اٮذذٝ ٸ ة ضٸي يذذطٸضت ٞذذطاټٱ

 قٹز. قسٺ ٲتٳط٦ع ٲي ضيعي ثطٶبٲٻ

 4-1 جٷبي حؿٵ ٶي  ٸ تٹرٻ ثٻ ح٣ٹ٠ ٸ ٲٷذبٕٞ  ټب ٸ ٲصا٦طات ثبيؿتي ثط ٲ د ٲكٹضت

 ٲكطٸٔ زي٫ط ٦كٹضټب نٹضت ٪يطز.

 4-2ٍټذب، آٮذٹز٪ي،    زټذس ٸ ا٦ٹؾيؿذتٱ   ٲيظيؿ  ضا ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض  . حٟبْ  اظ ٲحي

 ٦ٷس. ٲيآثي ضا ثطرؿتٻ   ظيؿ  ټبي ثي٫بٶٻ، ٸ ٲحيٍ ٪ٹٶٻ

                                                                                                                                                
1- Okavango  
2- Orange- Senqu  
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 4-3    ٲسيطي  ضا ثط حؿت ٲٹاضزي ٲخ٭ رطيبٴ، ؾبذ  تأؾيؿبت تٷٓيٳذي ٲذس ٶٓذط .

 زټس. ٢طاض ٲي

 4-4.   يطٸضت رٯٹ٪يطي ٸ ٦بټف قطايٍ ذُطٶب٤ ضا ثٻ ؾجت احطات َجيٗي يب اٶؿبٶي ٸ  ٶيذع

 ٦ٷس. يطٸضت ٲسيطي  ټٳبټٷ٩ پؿٳبٶسټب ضا تٹنيٝ ٲي

١ ټذبي ٢جٯذي    قٹز ٦ذٻ ٞٗبٮيذ    يبزآٸض ٲي 1-6ي  ٶبٲٻ ٦بٲ٭ ٶيؿ . ثطاي ٶٳٹٶٻ، ٲبزٺ ٢ُٗب  ايٵ تٹٞا

١ ٶٳي ثطاٶ٫يع ضا اظ ٢ٯٳذطٸ آٴ ذذبضد    ي آثي ثحج تطتيت ټط ٶٹٔ ؾبظٺ قٹٶس ٸ ثسيٵ ٲكٳٹ٬ ايٵ تٹٞا

اي ثطاي ضٞتذبض ثذب آة ثذٻ     تط آٶ٧ٻ ايٵ پطٸت٧٭ ٲجٷبي ٲُٳئٷي ثطاي ٦ٷك٫طاٴ ٲٷ٣ُٻ ٦ٷس. ٲٽٱ ٲي

ٕ ټٳ٫بٴ ثبقس ٞطاټٱ ٲي ٖٷٹاٴ ٦بالي ٖٳٹٲي ٲٷ٣ُٻ  ٦ٷس. اي ٦ٻ ٲسيطي  آٴ ثبيؿتي ثٻ ٟٶ

قذٹز ٸ ثيذبٴ    ، ثٻ حذ٭ اذتالٞذبت ٲطثذٹٌ ٲذي    7ي  زٺٶبپصيط اؾ . ٲب ارتٷبة ،ثطٸظ اذتالٜ

(. ټط 1-7آٲيع اذتالٞبت ضا زض پيف ث٫يطٶس ) ٦ٷس ٦كٹضټبي ٲٷ٣ُٻ ثبيؿتي ح٭ ٲؿبٮٳ  ٲي

ح٭ اذتالٜ اضربٔ زازٺ قٹز   آٲيع ح٭ ٶكٹز ثبيؿتي ثٻ ټيئ  اذتالٞي ٦ٻ ثٻ َٹض ٲؿبٮٳ 

ز ا٢ساٲي ٖٯيٻ ٦كٹض ًٖذٹ  ٪يط (؛ ٸ ٲٹا٢ٗي ٦ٻ ربٲٗٻ تٹؾٗٻ رٷٹة اٞطي٣ب تهٳيٱ ٲي7-2)

 (.3-7تٹاٶس ذٹاټبٴ ٶٓط ٲكٹضتي قٹز ) نٹضت زټس، آٴ ٦كٹض ٲي

اي ربٲٗذٻ   ي ا٢تهذبزي ٲٷ٣ُذٻ   تط تٹؾٗٻ ٖالٸٺ ثط ايٵ، ٲسيطي  آة زض ٞطايٷسټبي ٪ؿتطزٺ

ي  ي تٹؾذٗٻ  ثطٶبٲذٻ  2005٪ٹٶٻ ٦ذٻ زض اؾذٷبز    قٹز، ټٳبٴ تٹؾٗٻ رٷٹة اٞطي٣ب ٪ٷزبٶسٺ ٲي

اي تٹؾٗٻ ٸ ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة ثطرؿتٻ قسٺ اؾ .  اؾتطاتػي ٲٷ٣ُٻاي ٸ  اؾتطاتػي٥ ٲٷ٣ُٻ

ټذب ٸ   ؾيبؾ  ي ٻاٮٳٯٯي، ثيبٶي ټب ثب اَالٔ اظ تٹا٣ٞبت آثي ثيٵ ي ايٵ ٞٗبٮي  ٶٽبي  آٶ٧ٻ ټٳٻ

 قٹز. اٮٳٯٯي َطاحي ٲي ٶٽبزټبي ثيٵ  ٦ٳ٥اُٖبي ټبي  قيٹٺ

 تَافمبت هلي/ هحلي -4-3

قذسٺ زض ؾذُٹح ٲرتٯذٝ زٸٮذ       ټذب ٸ ٢ذٹاٶيٵ تٗيذيٵ    زض ؾُح ٲٯي، آة ٲٗٳٹال  ثطاؾبؼ ؾيبؾذ  

ٲٷٓذٹض  ي ا٢تهبزي ٲٯي  تٹؾٗٻ زض اټساٜؾب٬ اذيط  150زض آة قٹز. قبيس ثتٹاٴ ٪ٟ   ٲسيطي  ٲي

زٞذٕ  ټبي  ټبي آثيبضي، آة قطة ٸ قج٧ٻ ټب، قج٧ٻ اؾ . ؾسټبي هٷسٲٷٓٹضٺ، ذُٹٌ ٮٹٮٻ، هبٺ قسٺ

اٲذط ٸ ٶٽذي   »ټذبي   ٶٳٹٶٻ٢جي٭ ايٵ حب٬،  ايٵ  ٦طزٺ اؾ . ثب ٲطزٰٲٷبٕٞ ٞطاٸاٶي ضا ٶهيت  ٞبيالة
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قٳبضي ٶيع ٲٷتٽي قسٺ اؾ : ارتٳبٖي، ا٢تهبزي، ا٦ٹٮذٹغي٧ي   ( ثٻ آحبض ٶبٲُٯٹة ثي1) 1«ټب ضٸزذبٶٻ

(. ٖذالٸٺ ثذط ايذٵ،    5« )ي آثي ي٧ؿبٴ ٸاثؿتٻ ټؿتٷس هطذٻ»ي ٲهبضٜ ثٻ  ٶؿٯي هٹٴ ټٳٻ ٸ ٲيبٴ

اظ َطيذ١ اٞذعايف تذأٲيٵ، حٟبْذ       -ٯجٻ ثذط آٶٽذب  ټبي اذيط ثطاي ٚ تالـٶيع پيبٲس ايٵ ا٢ساٲبت ٸ 

 ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ ٸرٹز آٸضزٺ اؾ .   تٗبضيبت ٞطاٸاٶي ضا ٲيبٴ ٲهطٜ -ٲٷبثٕ، يب ترهيم ٲزسز

ي  ٲؿذبث٣ٻ »قذٹٶس، ثذبظي٫طاٴ    ټب ٶعزي٥ ٲذي  ثٻ ٶؿجتي ٦ٻ ٲيعاٴ ترهيم ثٻ ْطٞي  حٹيٻ

ٍ   تطيٵ ثبظٶس٪بٴ زض (. ثعض٦5٨ٷٷس ) ضا آٚبظ ٲي 2«ثطاي ذٹز ثطزاقتٵ ظيؿذ    ايٵ ثذبظي، ٲحذي

ؾذبذتبض ٶٽذبزي    ،ايٵ ض٢بثذ  ثٻ  ٦ٹقس ٲيي ٲٷبثٕ آة  َجيٗي ٸ ٣ٞطا ټؿتٷس. ٲسيطي  ي٧ابضهٻ

ثطٶسٺ حبنذ٭ قذٹز. اؾذتسال٬     -ټبيي تجسي٭ قٹٶس ٦ٻ ثٽتطيٵ ٶتبيذ ثطٶسٺ تب ثٻ ٸيٗي  ثسټس

 .ٲطتجٍ آة ٸ ذب٤ اؾ  ي آثطيع ٸاحس ٲٷبؾجي ثطاي ٲسيطي  ٲٷبثٕ ثٻ ټٱ قٹز حٹيٻ ٲي

 آثشيض ي حَوِوبسوشدّبي اطلي هذيشيت  -3-4رذٍل

 تعشيف وبسوشد

ي ٲٷبثٕ  تب ثٯٷسٲست ثطاي ٲسيطي  ٸ تٹؾٗٻ ٲست ټبي ٲيبٴ تسٸيٵ ثطٶبٲٻ ضيعي ثطٶبٲٻ
 آة زض حٹيٻ

 ټبي آثي ظيطؾبذ  احساثقسٺ ثطاي َطاحي ٸ  ټبي ارطا ٞٗبٮي  ؾبذ  تأؾيؿبت
ټذبي آثذي زض    ظيطؾذبذ   زټي ؾطٸيؽتساٸٰ ي قسٺ ثطاارطاټبي  ٞٗبٮي  ٶ٫ٽساضي تأؾيؿبت

 حٹيٻ
ټذبي   آٶٽذب آة زض ٲيذبٴ ثرذف    ثطاؾذبؼ ؾبظ ٸ ٦بضټب ٸ ٲٗيبضټبيي ٦ٻ  ترهيم آة

 ظيؿ  قٹز، قبٲ٭ ٲحيٍ ٲرتٯٝ ٲهطٜ ترهيم زازٺ ٲي
قذسٺ ثذٻ    قسٺ ثطاي تًٳيٵ ايٷ٧ٻ آة ترهذيم زازٺ ٰ زبٶټبي ا ٞٗبٮي  تٹظيٕ آة

 .ضؾس ي ٲهطٜ آٴ ٲي ٶ٣ُٻ
قذسٺ ثذطاي پذبيف آٮذٹز٪ي آة ٸ ؾذُٹح قذٹضي ٸ       ٰ زبٶټبي ا ٞٗبٮي  ٦يٟي  آةيٹاثٍ رطاي پبيف ٸ ا

 تذط اظ حذس اؾذتبٶساضز    يب پبئيٵ اؾتبٶساضز ٲ٣بزيطتًٳيٵ ايٷ٧ٻ آٶٽب زض حس 
 .٢طاض زاضٶس

تبؾيؿذبت  ي  ټب، ٸ تٹؾذٗٻ  ټكساض ؾي٭ ٸ ذك٧ؿبٮي، رٯٹ٪يطي اظ ؾي٭ زض ثطاثط ثاليبي آثي آٲبز٪ي
 آٴ ثب زض ثطاثط ذك٧ؿبٮي ٸ ؾبظ ٸ ٦بضټبي ٲ٣بثٯٻ ايُطاضي، آٲبز٪ي

 ي زٖٹا آٸضزٴ ًٞب يب ؾبظ ٸ ٦بضټبي ٲصا٦طٺ ٸ ا٢بٲٻ ٞطاټٱ ح٭ تٗبضيبت
ټذذب، قذذبٲ٭ ا٢ذذساٲبت  ثذذطاي حٟبْذذ  ا٦ٹؾيؿذذتٱظيطثٷذذبيي ا٢ذذساٲبت  ټب حٟبْ  اظ ا٦ٹؾيؿتٱ

 ثركي آ٪بټي

                                                                 
1- Pushing rivers around  
2- Race for appropriation  
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حٹيٻ تٹؾٍ ايبٮ  ٸ قسٺ زض  ټب ٸ ا٢ساٲبت اٶزبٰ ٦طزٴ ؾيبؾ  ټٳبټٷ٩ ؾبظي ټٳبټٷ٩
 ټبي ٚيط ايبٮتي ٲطتجٍ ثب ٲسيطي  آة ٸ ذب٤ ثرف

ټب ٸ تزٽيع ٲٷبثٕ حصٜ قسٺ اؾ   آٸضي زازٺ قسٺ زض ايٵ رسٸ٬، ٦بض٦طزټبيي ٲخ٭ رٳٕ اظ ٦بض٦طزټبي ٞٽطؾ 
 ٦ٷٷس.  يبثٷس، ثٯ٧ٻ ٦بض٦طزټبي ؾُح ثبالتط ضا تؿٽي٭ ٲي هٹٴ ثٻ ذٹزي ذٹز پبيبٴ ٶٳي

 Molle et al, 2007:608ٲٷجٕ: 

انالحبت آثي زض ؾُح ٲٯي زض ٦كٹضټبي زض حب٬ تٹؾٗٻ زض حب٬ اٶزبٰ اؾ  ٸ ٖٳستب  ٲذٹاضز  

 :قٹز ضا قبٲ٭ ٲيظيط 

 اٶساظ ٲٯي آة؛ ي هكٱ تٽيٻ -1

 ٲٯي آة؛  ؾبظي اؾتطاتػي َطاحي يب ثٽٷ٫بٰ -2

 َطاحي يب ثبظٶ٫طي ٢بٶٹٴ ٲٯي آة؛ -3

ي آثطيذع ٸاحذس انذٯي     حٹيذٻ ض آٴ، زثبظثيٷي يب ايزبز ؾبذتبضټبي رسيذس ٶٽذبزي ٦ذٻ     -4

 ٲسيطي  اؾ .

ٸ ٲكذبض٦  شيٷٟٗذبٴ اؾذ . ثذب ايذٵ       1٪يطي ٲحٹضي  ٶٽبزټبي رسيس، ٲٟبټيٱ تبثٗي  زض تهٳيٱ

ي آثطيع زض رٽبٴ ٶبزض ټؿتٷس. زض ح٣ي٣ ، ٲذسيطي  پبيذساض    حب٬، ٶٽبزټبي ٲٹ١ٞ ٲسيطي  حٹيٻ

ٻ اؾ . ثذٻ ٪ٟتذٻ اٶ٫ذ٭ ٸ ٦ذٹضٜ     ٶٽبز زض ؾُح حٹيٻ ٸاثؿتٸرٹز  نطٞب  اظ ٞطاتطثٻ اٲٹضي  آة

ي ٢ذبٶٹٶي/   پبيذٻ  ،ټب ٸ ٲحذيٍ ٶٽذبزي   ٲؿئٯٻ ايٵ اؾ  ٦ٻ آيب هبضهٹة ؾيبؾ »(، 154، 2005)

 «.  آٸضز يب ٶٻ ط٤ ٞطاټٱ ٲيتي ثؿتطؾبظي ٲٷبؾت ثطاي ٲسيطي  ٲكازاضي ٸ ٲكٹ٠ ثطا

ثطاي  طازي ثب ٲٷبٕٞ ٲتٷٹٔ ٸ ټٳ٧بضيي اٞ زضثط٪يطٶسٺ»قٹز ٦ٻ  ټٳ٧بضي ٞطايٷسي تٹنيٝ ٲي

ي  اٶزبٲس ٸ زضثط٪يطٶذسٺ  ي ٲرطة ثٻ ظيبٴ ٲي ثرف اؾ ... ٶتيزٻ تح١٣ ٶتبيذ ٲت٣بثال  ضيبي 

ٲطٸد اضتجبٌ، ح٭ ٲؿئٯٻ ٸ ضٸاثذٍ ثٽتذط اؾذ      ،ي ؾبظٶسٺ ٦كي ٸ اٖٳب٬ ظٸض اؾ . ٶتيزٻ ثٽطٺ

 (.8، 2005)اٶ٫٭ ٸ ٦ٹضٜ، 

ثطٶذسٺ ٸرذٹز    -يذ ثطٶسٺٶتب پيطٸ آٴتط ٶ٣بٌ رٽبٴ، ثؿتط ٲسيطي  رٳٗي ٸ  ثب ايٵ حب٬ زض ثيف

٪يذطي ؾذيُطٺ    ټذبي تهذٳيٱ   ټبي ارتٳبٖي ذبل ثط هذبضهٹة  اؾ . ٪طٸٺذيٯي ٦ٱ ٶساضز يب 

                                                                 
1- Subsidiarity  
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٦ذٻ ٣ٞذطا ٸ    ٶبٲٷس، زضحذبٮي  ٲي 1«حجؽ ٲٷبثٕ( »1999زي٧ؿٹٴ ) -زاضٶس. ايٵ ٸيٗي  ضا ټٹٲط

ثطٶذس. زض هٷذيٵ    ضٶذذ ٲذي   1ٶب٦ذبٞي اظ ٲٷذبثٕ ا٦ٹٮذٹغي٧ي    ي ٺتط اظ ثٽط ټبي يٗيٝ زي٫ط ٪طٸٺ

ثطزاضي اظ ٲٷبثٕ ٲٳ٧ٵ اؾ  اظ ٶٓط ا٢تهذبزي ثذطاي ثًٗذي ٦بضآٲذس      يٗيتي، ٲسيطي  ٸ ثٽطٺٸ

ثبقس، ٸٮي اظ ٶٓط ا٦ٹٮٹغي٧ي ٶبپبيساض ٸ اظ ٶٓط ارتٳبٖي ٶبثطاثط اؾ  ٸ ًٞبي ذهٹٲ ، تذساٸٰ  

 ٦ٷس. ذكٹٶ  ٸ تٗبضو پٷٽبٴ ايزبز ٲي

تي زض ٲسيطي  رٳٗذي  ٦ٻ ثبيؿٲٽٳي  ټبي قطٌ ( ٞٽطؾتي ٦ٹتبٺ اظ پيف2005اٶ٫٭ ٸ ٦ٹضٜ )

 ٦ٷٷس. ٸرٹز زاقتٻ ثبقس اضائٻ ٲي َجيٗي ٲٷبثٕ

ظٶس٪ي ٲحطٸٰ ټؿتٷس )يٗٷي ٚصا، ٲؿ٧ٵ ٸ  اٸٮيٻ قطايٍاٮٝ( ٶيبظټبي پبيٻ: ٲٹا٢ٗي ٦ٻ اٞطاز اظ 

. يبثذس  ٲذي تطي  ٶؿج  ثٻ زي٫ط ٲالحٓبت اټٳي  ثيف ي اٸٮيٻؾالٲتي(، يطٸضت تأٲيٵ ٶيبظټب

٦ٷٷس،  ٪ط ظٶس٪ي ٲي اي ٦ٹه٥ زض ثطاثط پيبٲسټبي ٸيطاٴ ٶسٸذتٻتط رٽبٴ، ضٸؾتبئيبٴ ثب ا زض ثيف

 ٲٷبثٕ ذٹاټس ثٹز. ي زضثبضٺْطٞي  ٲحسٸز آٶبٴ ٲبٶٕ ټط ٪ٹٶٻ تالـ ثطاي ټٳ٧بضي  ثٷبثطايٵ،

ټب ٸ  : ؾيبؾ  ٲٷؿزٱ ٸ ي٧ابضهٻ زض ٢بٮت ثطٶبٲٻثب٦ٟبي  زٸٮ ة( پكتيجبٶي ؾيبؾي ٸ ٢بٶٹٶي 

ٸ ٲؿذئٹٮي  زٸٮذ  زض    ٸ پكذتيجبٶي قذسٺ ثبقذس،    ضٸقٵح٣ٹ٠ زؾتطؾي  ټب، زض آٴ ٢ٹاٶيٷي ٦ٻ

ټٱ يذ٥   ضا ت٣ٹي  ٦ٷس، ايٵ ا٢ساٲبت ،ي ا٢تهبزي ٸ ارتٳبٖي ٲٷبٕٞ ٪ؿتطزٺ پي٫يطي ٸ ت٣ٹي 

قذٳبض   ٸيذػٺ زض ٦كذٹضټبي زض حذب٬ تٹؾذٗٻ ثذٻ     يطٸضت ٸ ټٱ ي٥ ٦بالي ؾيبؾي ٦ٳيبة ثٻ 

 .آيس ٲي

تٹاٶذس   بٮي ٲذي يٍ ا٢تهذبزي ٸ ٲذ  ٦ٷٷذس: قذطا   ٲي ؾبظيٸ اٖتٳبز ؾبظي د( ثبظاضټبيي ٦ٻ ٞطن 

ض٢بث  ثبقس ٸ تٗبضيبت رسيس يب پٷٽبٴ ثط ؾط ٲٷبثٕ ضا آق٧بض ؾبظز. ثذطاي   ٲكٹ٠يب  پسيسآٸضٶسٺ

٦ٻ ٢ذٹاٶيٵ ٖطٞذي ٸ ٲذسضٴ ټٳاٹقذبٶي زاضٶذس،       ي نحطاي اٞطي٣ب ٦كٹضټبي حبقيٻٶٳٹٶٻ زض 

. زض طزٺ اؾذ  ٲك٧التي ضا زض ٲٷذب١َ ضٸؾذتبيي ايزذبز ٦ذ     اؾتٟبزٺ اظ آة ٲٹاضزي ٲبٶٷس ٲزٹظ

ټبي ٖطٞي ٲجتٷي ټؿتٷس. ثب تٹرٻ ثٻ اضتجذبٌ   تطتيجبت ؾٷتي ٲسيطي  ثط قيٹٺ ٲٷب١َ ضٸؾتبيي،

 ټذبيي  ي اؾذتٟبزٺ ثذٻ ٶٟذٕ ٞٗبٮيذ      تط تهٳيٳبت زضثبضٺ ي ا٢تهبزي، ثيف ٶعزي٥ آة ٸ تٹؾٗٻ

                                                                 
1- Resource capture  
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ٲحيُذي ٸ   تطيٵ ؾطٲبيٻ ضا ثسٸٴ تٹرذٻ ثذٻ آحذبض ظيؿذ      ٪طايف زاقتٻ اؾ  ٦ٻ احتٳبال  ثيف

 .آٸضز ٸرٹز ٲي ثٻ بٖي آٶٽبارتٳ

 ثٯ٧ذٻ  اٶذس  ٶكذسٺ  تٹاٶٳٷذس ٶٻ تٷٽب  آٞطيٷبٴ ٶ٣فټبي رٽبٴ،  ز( تُبث١ ٞطټٷ٫ي: زض ثطذي ثرف

 ٸ٪يطي ثٻ قذست رٷؿذيتي    قٹٶس. ؾبذتبضټبي تهٳيٱ ثٻ حبقيٻ ضاٶسٺ ٲي ثٷبثط زالي٭ ٞطټٷ٫ي

ثذٻ    يٲطاتجذي ټؿذتٷس ٸ زؾتطؾذ    ټذبي ٶذػازي ٸ ؾٯؿذٯٻ    ٚبٮجب  ثٻ ٶٟٕ َج٣ذبت ذذبل ٸ ٪ذطٸٺ   

 .سؾبظٶ ٲيٲحسٸز  ضا ٪يطاٴ تهٳيٱ

ا ثطَطٜ تٹاٶس ايٵ ٢جي٭ ٲؿبي٭ ض ي ٲٷبثٕ آة ٲي پبؾد ثٻ ايٵ پطؾف ٦ٻ آيب ٲسيطي  ي٧ابضهٻ

. ثب ايٵ حب٬ آٶچٻ ضٸقٵ اؾذ   َٯجس ، ٲزب٬ زي٫طي ٲي)هٻ ضؾس ثٻ ضٕٞ ټٳعٲبٴ ٲؿبئ٭( ٦ٷس

ثذٻ ٶتذبيذ    ،سيطي زؾتطؾذي ثذٻ آة، ترهذيم، اؾذتٟبزٺ ٸ ٲذ      ٪صقتٻايٵ اؾ  ٦ٻ اٮ٫ٹټبي 

ٲٷذساٴ ذذٹز ضا زاضز.    ٶبپبيساض، ٶبثطاثط ٸ ٶب٦بضآٲس ٲٷتٽي قسٺ اؾ . ثب ايٵ حب٬، ايٵ ٶتذبيذ ثٽذطٺ  

ذٹاټذس   ٶب٪عيط ثٻ ثطٸظ اذتالٞبت ٸ ٶٽبيتب  تٗبضو ارتٳذبٖي  ،تٛييط اٮ٫ٹټبي اؾتٟبزٺ ٸ ٲسيطي 

ت زض ٞطايٷس انذالحبت  اٶزبٲيس. ثٻ ايٵ زٮي٭، ثطپبيي ؾبظ ٸ ٦بضټبي ح٭ تٗبضو ٸ ضٕٞ اذتالٞب

 آثي اټٳي  ٞطاٸاٶي زاضز.

 سٍيىشدّبي عولي: يبفتي ًمبط ٍسٍدي هٌبست ثشاي ّوىبسي ٍ تَافك 

ثٻ ٶٟٕ تٳبٲي ٦ؿبٶي ثبقس ٦ٻ ثٻ ايٵ ٲٷجٕ ٸاثؿتٻ  ثطاي آٶ٧ٻ تٹا٣ٞبت ٲٯي/ ٲحٯي/ حٹيٻ

ٸٴ ثبقذٷس. ثذس   ؾٹاض ٦كذتي  2ٲكطٸٔ ٸ ٲ٣تسض آٞطيٷبٴ ٶ٣فتٳبٰ ، يطٸضي اؾ  ٦ٻ ټؿتٷس

 ٸ حٳبي  آٶبٴ، ثٗيس اؾ  ټيو تٹا٣ٞي ثٻ ارطا ثطؾس يب ٲست َٹالٶي اظ آٴ پكتيجبٶي ٦ٷٷذس 

پصيط ذٹاټذس ثذٹز. تٹا٣ٞذبت ٦ٹهذ٥      آؾيت قسٴ ثٻ زؾ  ٢سضتي ثبالتط ٲُٳئٷب  ثطاي ؾب٢ٍ

تذط ٸ   ٪ؿتطزٺ تهٳيٳبت ٸ تٹا٣ٞبت زضتٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٷهط الظٰ  ٲؿبي٭ ذبل ٲي ي زضثبضٺ

ي  ټبيي ٦ٻ ټٳٻ ٦طزٴ ٶ٫طاٶي . زض ٲسيطي  آة، تٹا١ٞ ؾبزٺ ثطاي ٲطتٟٕتط ٖٳ٭ ٦ٷس اؾبؾي

                                                                                                                                                
1- Ecological marginalization  
2- Legitimate authority  
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قسٴ  ي ٲٷجٗي ذبل زاضٶس ٲٳ٧ٵ اؾ  ٪بٰ ٲٽٳي زض ضاؾتبي ؾٽيٱ ٦ٷٷس٪بٴ زضثبضٺ ٲهطٜ

 تط زض ٲٷبٕٞ حبن٭ اظ ٲٷجٕ ثبقس. ٪ؿتطزٺ

ٰ      ټب، ٶ٫طاٶي ثطاي َطح ٪اليٻ ي ٻثب ايٵ حب٬، تك٧ي٭ رٯؿ  ټذب، ٶيبظټذب ٸ ٲٷذبٕٞ نذطٞب  ٪ذب

ضا ثذستط ٦ٷذس. ثٷذبثطايٵ،    آٞطيٷذبٴ   ٶ٣فتٹاٶس ضٸاثٍ ٲيبٴ  ٶرؿ  اؾ  ٸ زض ثًٗي ٲٹاضز ٲي

يطٸضي اؾ  زض اثتسا ثٻ ٞٗبٮيتي ؾذبزٺ ٦ذٻ   آٞطيٷبٴ  ٶ٣فاٖتٳبزي ٲيبٴ  ثطاي ٦بؾتٵ اظ ثي

 قٹز ٧ٞط ٦ٷيٱ. حبن٭ آٴ ٶيع ت٣طيجب  ثالٞبنٯٻ ٲٗٯٹٰ ٲي

بضت ثذط آثذسټي ضٸزذبٶذٻ ثبقذس ٦ذٻ اظ      ٶٓذ  ي ٻتٹاٶس تأؾيؽ ٦ٳيت بضي ٲي٦هٷيٵ  ي ٻٶٳٹٶ

تٹاٶس ٶٳبيٷس٪بٴ شيٷٟٗبٴ حٹيٻ ضا ثذطاي   پكتيجبٶي زٸٮ  ٶيع ثطذٹضزاض اؾ . ايٵ ٦ٳيتٻ ٲي

ټذٱ رٳذٕ ٦ٷذس. زض     زٸض ؾذٷزف آثذسټي   ي ٺټبي ؾذبز  ٦ٳ٥ ثٻ ؾبذ  ٸ پبيف ايؿت٫بٺ

س ثذٻ  تٹاٶذ  ټبي احيبي ؾبح٭ ٸ ثؿتط ضٸزذبٶٻ ٲي ټبي زائٳي، ارطاي ٲكتط٤ پطٸغٺ ضٸزذبٶٻ

اٖتٳبزؾبظي ٦ٳ٥ ٦ٷس. ٲٹا٢ٗي ٦ٻ ظاضٖبٴ ٦ٹه٥ ٸ ثعض٨ ثٻ آة ؾُحي ثذطاي آثيذبضي   

تٹاٶذس تٳذطيٵ ذذٹثي ثذطاي      ټذبي آثيذبضي ٲذي    ٦بٶذب٬  رٳٗذي  زؾذتٻ  ٸاثؿتٻ ټؿتٷس، تٗٳيط

 ي ارتٳبٖي ثٻ قٳبض آيس. ٪يطي ؾطٲبيٻ اٖتٳبزؾبظي ٸ ق٧٭

تٻ اؾ ، هٷذس انذ٭ ٦ٯذي    ٦ٻ تٹا٣ٞبت ؾبظٶسٺ ٸ پبيساض ٲسيطي  آة نٹضت ٪طٞزض ٲٹاضزي 

 ضا ت٣ٹي  ٦ٷس. تٹا١ٞتٹاٶس  ٲي

ثطاي آٴ ٸرذٹز   اي ٦ٷك٫طاٴ زض ٲٷجٗي ٲكتط٤ ؾٽيٱ ټؿتٷس ٦ٻ ټيو ربي٫عيٵ آٲبزٺ -1

 ٶساضز.

 ٪صاضز.  ضٞتبض ٦ٷك٫طاٴ ثٻ ټٱ ٸاثؿتٻ اؾ  ٸ اٖٳب٬ ټط ي٥ ثط زي٫طي تأحيط ٲي -2

، يب ظٸز٪صض ټؿتٷس، يب ثٻ ٶيؿتٷس ٦بضؾبظټبي اٶٟطازي  ح٭ آيس، ضاٺ ٸ٢تي ٲك٧ٯي پسيس ٲي -3

 ٦بضٶس. ثٷبثطايٵ ثصض ٶبضيبيتي ٸ تٗبضو ضا ٲي ،قٹز ثبظٶسٺ ٲٷتٽي ٲي -ٶتبيذ ثطٶسٺ

٦ٷك٫طاٴ ثب ٲك٧ٯي ٲكتط٤ ضٸثطٸ ټؿتٷس ٦ٻ احطات آٴ ٲٳ٧ٵ اؾ  ٶذبثطاثط احؿذبؼ    -4

 زاٶٷس. ؾبظ ٲي ټب آٴ ضا ٲؿئٯٻ ي َطٜ قٹز ٸٮي ثٻ ټط حب٬ ټٳٻ

 ٲكتط٦ي زاضٶس. ٦ٷك٫طاٴ ٲٷبٕٞ  -5
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٦ٷك٫طاٴ ٶيبظټبي ٲكتط٤ ٸ ٲتٟبٸت زاضٶس ٸٮي ضيبي  آٶبٴ ثٻ ٲٷجٗي ٲكتط٤ ٸاثؿتٻ  -6

 اؾ .

تٛييط قطايٍ )ٞيعي٧ي، ارتٳبٖي، ا٢تهبزي ٸ ؾيبؾي( ٲٗٳٹال  ٲٗذطٜ ٶيذبظ ثذٻ ٸا٦ذٷف      -7

 ذٹاټس زاق .زض پي قٹز. ٲبټي  تٛييط، ټٱ تٽسيس ٸ ټٱ ٞطن   ٢ٯٳساز ٲي

بضي ثطاي ٲٹارٽٻ ثب تٛييطات ٲٷبثٕ آة ْطٞيذ  ؾذبظ٪بضي ذذٹز ضا اظ    ؾبظ ٸ ٦بضټبي ر -8

 قٹٶس. ؾبظ ٲٷتٽي ٲي اٶس ٸ ثٻ ضٞتبضټبي ارتٳبٖي ٲؿئٯٻ زؾ  زازٺ

ټبي رسيس، اثٗبز ظٲبٶي ٸ ٲ٧بٶي زاضٶس ٦ٻ ٞطن  ٲٛتٷٳي ثطاي ؾبظ٪بضي ٲٹٞذ١   هبٮف -9

 ؾبظز. ٞطاټٱ ٲي

ٜ    حذب٬  زضٖذيٵ ثيٷي ٸ  ټب ٢بث٭ پيف ٲٹا٢ٗي ٦ٻ هبٮف -10 حبٮذج    هكذٳ٫يط ټؿذتٷس، َذط

 تٹاٶس ثٻ تؿٽي٭ ؾبظ٪بضي ٲٹ١ٞ ثب تٛييط ٦ٳ٥ ٦ٷس. ٲي

. تبضيري، ٲسيطي  اؾتٟبزٺ اظ ٲٷجٕ، زض ؾُح ضٸزذبٶٻ يب زضيبهٻ ق٧٭ ٪طٞتذٻ اؾذ    اظ ٶٓط

ثٹزٺ هٹٴ ثب اٲ٧بٶبت اثتسايي ٸ ٶيبظټذبي  ٲسيطي  پبيساضتطيٵ ق٧٭  ،زض ايٵ ؾُح ٲسيطي 

ټبي ارتٳبٖي زض هبضهٹة پبضاٲتطټذبيي   ثٹزٺ اؾ . ايٵ ٢جي٭ ٞطٰٲتٷبؾت  حسا٢٭ آٴ زٸضٺ

٦طز. زض ٶٹاحي ضٸؾذتبيي رٽذبٴ،    ظيؿ  َجيٗي آٶٽب ضا تٗييٵ ٲي ٪طٞ  ٦ٻ ٲحيٍ ق٧٭ ٲي

ؾذبظي، ثذٻ    ثطذي اظ ايٵ ٶٽبزټبي ثٹٲي ټٷٹظ ٞٗب٬ ټؿتٷس. ثب ايٵ حذب٬ پيچيذس٪ي تٳذسٴ   

ربثزذب ٦ذطز.    بضټبي ٲتٳط٦ذع ٢ذسضت  ټبي ؾٷتي ح٧ٳطاٶي ضا ثب ؾبظ ٸ ٦ تسضيذ ثطذي اظ ٞطٰ

قذٽطټب، نذٷبيٕ، ٦كذبٸضظي     -٦ٷٷس٪بٴ ذبل ت٣بيبټبي ٞعايٷسٺ ثطاي آة اظ ؾٹي ٲهطٜ

ثذطاي   رسيذس ثٻ ٲٗٷبي اٞعايف ٸاثؿت٫ي ثٻ ٶٹآٸضي ت٧ٷٹٮٹغي٧ي ثط ٲجٷبي ٖٯذٹٰ   -تزبضي

زټذس ٞطاتذط اظ پبضاٲتطټذبي     تط ثٹز. ٖٯٱ ٸ ت٧ٷٹٮٹغي ثذٻ ٲذب اٲ٧ذبٴ ٲذي     آة ثيف ي ٻٖطي

 ٲحيٍ َجيٗي ظٶس٪ي ٦ٷيٱ. ي قسٺ يٵتٗي

ٰ ٹهذٹٴ ٖٯذ   (حجبت ٚبٮجب  ثي)ټبي ؾٷتي ٸ ٲسضٴ ٢سضت ټٳعيؿتي زاضٶس،  زض ثًٗي رٹاٲٕ، ٞطٰ

زټس ٲٷبثٕ آة ثذب ضاټ٧بضټذبي رسيذسي ٲٽذبض قذسٺ ٸ زض ٲهذبضٜ ذذبضد اظ         اٲ٧بٴ ٲي رسيس

٦ذطزٴ   بضهذٻ ي ٲٷبثٕ آة ثذٻ يذطٸضت ي٧ا   . ٲسيطي  ي٧ابضهٻاؾتٟبزٺ قٹٶس ٶيع ي آثطيع حٹيٻ

ټذبي ٲذسضٴ تحٹيذ٭ آة ٦ذٻ ثطذذي       ټبي ؾٷتي ٲسيطي  آة زض قذج٧ٻ  زاٶف ثٹٲي ٸ قيٹٺ
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٦ٻ ټٷذٹظ ٲؿذيط ضٸقذٵ ٸ     اشٖبٴ زاضز. زضحبٮي ٦ٷٷس تأٲيٵ ٲيٶيبظټبي پيچيسٺ ٸ ٚبٮجب  ض٢يت ضا 

ټذبي ؾذبح٭ ضٸزذبٶذٻ زض ٦ذ٭ حٹيذٻ، يذب زض ؾذبظ٪بض٦طزٴ         اي ثطاي اضت٣بي ؾذبظٺ  قسٺ حبث 

ټذبي ؾذٷتي ٲكذبض٦ ،     تط ٸ ٲسضٴ ٸرذٹز ٶذساضز، قذ٧٭    ټبي ٲتٳط٦ع ضٸـټبي آٶبٴ ثب  ضٸـ

 .قٹٶس ٲحؿٹة ٲياي يطٸضي ثطاي ضؾيسٴ ثٻ تٹا٣ٞبت آثي ٸ تطتيجبت ٲسيطي  پبيساض  ٸؾيٯٻ

 هذيشيت حَوِ دس ًبهيجيب -هَفك ي شيَُهَسدي:  ي هغبلعِ

سٸز ٲ٧ذبٶي ٸ  ثذٻ ٲٷذبثٕ ٲحذ    ٲت٧يٸ ٶبٲيجيب ي٥ ٦كٹض آٞطي٣بيي ذك٥ ثب رٳٗي  ضٸ ثٻ ضقس 

يٻ ٲكذتط٤ اؾذ .   ي زائٳي ايٵ ٦كذٹض ثذب ٦كذٹضټبي ټٳؿذب     ٞهٯي آة اؾ . تٷٽب ضٸزذبٶٻ

ٞهٯي ټؿتٷس ٸ تٷٽذب هٷذس ضٸظ يذب هٷذس ټٟتذٻ ثٗذس اظ        ٶبٲيجيبزاذٯي  نس زض ټبي نس ضٸزذبٶٻ

، ايذٵ ٦كذٹض   1990يبثٷذس. ثٗذس اظ اؾذت٣ال٬ زض ؾذب٬      ټبي قسيس ٞهذٯي رطيذبٴ ٲذي    ثبضٶس٪ي

ي آثطيع ثٻ ٖٷذٹاٴ   ضا آٚبظ ٦طز، اظ رٳٯٻ ٢بٶٹٴ رسيس آة ٸ پصيطـ حٹيٻانالحبت ربٲٕ آثي 

تذب  ٸ ٪يطز  اظ اضتٟبٖبت قط٢ي ؾطهكٳٻ ٲي 1ي ٦ٹئيؿت ٸاحس ٲسيطي  آة. زض ٶبٲيجيب، ضٸزذبٶٻ

 يبثس. زضيب زض ٚطة رطيبٴ ٲي

ثٻ ايٵ ضٸزذبٶٻ ٸاثؿتٻ ټؿتٷس، ثٻ ٸيػٺ اظ ٶٓذط آة ظيطظٲيٷذي    شيٷٟٗبٴتٷٹٔ ٲحسٸزي اظ 

اي اظ ؾسټب  ث٭ زؾتطؼ آٴ. ظاضٖبٴ ثبالزؾ  زض اضتٟبٖبت، ٲ٣ساضي اظ رطيبٴ ضا ثب قج٧ٻ٢ب

اظ آة ظيطظٲيٷذي ثذطاي ٲهذبضٜ     2زؾ ، قٽط ثٷسضي ٸاٮٹيؽ ثي اٶس. زض پبييٵ ٲٽبض ٦طزٺ

اظ اٞذطاز ثذٹٲي ټؿذتٷس ٦ذٻ      ي ٦ٳي ٖسٺ٦ٷٷس٪بٴ ٲيبٶٻ،  ٦ٷس. اؾتٟبزٺ قٽطي اؾتٟبزٺ ٲي

ايٵ حٹيٻ، ي٥  زضثيٷٷس.  ي آثي ٮُٳٻ ٲي اظ ٶٹؾبٶبت هطذٻ ٶيبظټبيكبٴ ٲحسٸز اؾ  ٸٮي

ٶيذع ٸرذٹز    3پبض٤ ٲٯي ٸ ي٥ ايؿت٫بٺ تح٣ي٣بتي ٦ٹه٥ ٲتٗٯ١ ثٻ ثٷيبز پػٸټكي ثيبثذبٴ 

٦ٷٷس٪بٴ ٲيبٶي، ؾب٦ٷبٴ ثبالزؾ  ضا ثٻ اٶحطاٜ  ي ذك٥، ٲهطٜ زاضز. زض َٹ٬ ي٥ زٸضٺ

 ضٸاٶبة ٲتٽٱ ٦طزٶس. 

                                                                 
1- Kuiseb  
2- Walvis Bay  
3- Desert Research Foundation  
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يذبثي   زاٸَٯت قس زض ٲأٲٹضي  ح٣ي٣ذ   ٷيبز پػٸټكي ثيبثبٴثطاي رٯٹ٪يطي اظ تٗبضو ثبٮ٣ٹٺ، ث

ټٳ٧بضي ٦ٷس. آٶچٻ ٶٽبيتذب  اتٟذب٠    ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ ٶيبظټب ٸ قطايٍ ي٧سي٫ط ٦طزٴ ٲهطٜ ثطاي آ٪بٺ

٦ٷٷس٪بٴ ثذٹز.   ؾبذتبض ٲسيطي  زض ؾُح حٹيٻ تٹؾٍ ذٹز ٲهطٜؾيؽ أتٞطايٷس اٞتبز تؿٽي٭ 

ٞٗب٬ اؾ . اظ آٴ پذؽ ٶبٲيجيذب    -ع ٦ٹئيؿتي آثطي ٲسيطي  حٹيٻ ي ٻ٦ٳيت -اٲطٸظ آٴ ؾبذتبض

ټبي آثطيع ت٧طاض ٦ٷس. هٻ هيعي ٦ٹئيؿت ضا  تالـ ٦طزٺ اؾ  هٷيٵ اٮ٫ٹيي ضا زض زي٫ط حٹيٻ

ٶرؿ ، پكتيجبٶي رسي زٸٮ  اظ ايٵ ٞطايٷس ثٹز. ٶٻ ٣ٍٞ ٢بٶٹٴ  ٦طز؟اي ٲٹ١ٞ تجسي٭  ثٻ ٶٳٹٶٻ

بت ټيذسضٸٮٹغي٧ي الظٰ ٸ  زؾتيبثي ثٻ تٹا١ٞ زض ؾُح حٹيذٻ ثذٹز، زٸٮذ  ٶيذع اَالٖذ     ٲجٷبي 

ثٷيذبز پػٸټكذي    -ټبي ٞٷي زي٫ط ضا ٞطاټٱ ٦طز. زٸٰ، ي٥ ٶٽبز ٲٗتجط اظ زضٸٴ حٹيٻ پكتيجبٶي

يذبثي ٸ   زض ٲٹيذٹٔ ح٣ي٣ذ    َطٞيٵ ٖٳ٭ ٦طز، اثتذسا  ٲ٣جٹ٬٪ط  ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ تؿٽي٭ -ثيبثبٴ

ٲذسيطي . ؾذٹٰ، زض ٲيذبٴ     ي ٻي آثطيذع ٸ ٶٽبيتذب  ٦ٳيتذ    ٪يطي ٲزٳذٕ حٹيذٻ   ؾاؽ زض ق٧٭

ٸرذٹز زاقذ : ايذٵ ٲٷجذٕ ثذطاي ضٞذبٺ تٳذبٲي ٦ٷكذ٫طاٴ،          ي٦ٷٷس٪بٴ ٸا٢ٗيبت ٲكتط٦ هطٜٲ

پطاټٳي  ثٹز ٸ ربي٫عيٷي ثطاي آٴ ٸرٹز ٶساق . ايٵ حٹيٻ آٶ٣سض ٦ٹه٥ ثٹز ٦ذٻ ټذط ٶذٹٔ    

ربٶجذٻ زض ثبالزؾذذ  زض ضاؾذتبي تًذٳيٵ اٲٷيذ  آثذذي تذأحيط ٲٷٟذي ثذط شيٷٟٗذذبٴ         ا٢ذساٰ يذ٥  

قس. ثٷذبثطايٵ   ثٻ ٶبضيبيتي ٸ قبيس ٖٳ٭ ذهٳبٶٻ ٲٷزط ٲيټبي پبييٷي زاق  ٸ ٶٽبيتب   ٲحسٸزٺ

 َطٞٻ پبيساض ٶجٹزٶس. ټبي ي٥ ح٭ ضاٺ

ثذٹز ٸٮذي قذسيس ٶجذٹز. ثٷذبثطايٵ        ثيٷي زض ٖيٵ حب٬ ٦ٻ ٢بث٭ پيف -٦ٳيبثي آة -هبٮف

ثطٶسٺ ٸرذٹز   -ٞطن  ٲٷبؾت ٸ ٦بٞي ثطاي ٦كٝ ؾبظ ٸ ٦بضټبي زؾتيبثي ثٻ ٶتبيذ ثطٶسٺ

ي آٶٽب ثٻ ايٵ ٲٷجٕ ٸاثؿتٻ  ي ذبل ٦ٷك٫طاٴ ٲتٟبٸت ثٹز، ټٳٻ٦ٻ ٶيبظټب زاق . زضحبٮي

ثٹزٶس ٸ ٲك٧ٯي ٲكتط٤ زض ثطاثط آٶٽب ٢طاض زاق ، ٪ذٹ ايٷ٧ذٻ زضرذبت آٴ ٲتٟذبٸت ثذٹز.      

ضؾذبٶس ٸ   هٽبضٰ، تٗساز شيٷٟٗبٴ ٸ ٲهبضٜ، ٲحسٸز ثٹز. ايٵ اٲط پيچيس٪ي ضا ثٻ حسا٢٭ ٲي

ٞهذٹ٬   -، ٲحيٍ ټيذسضٸٮٹغي٧ي ٦طز. پٷزٱ ي ارتٳبٖي ٦ٳ٥ ٲي ٪يطي ؾطٲبيٻ ثٻ ق٧٭

هكذٳ٫يط آة   ي ٻٲذست ٞهذٯي ٸ تٛصيذ    ٲتٳبيع تط ٸ ذك٥ ثب رطيبٴ قذسيس ٸٮذي ٦ٹتذبٺ   

٦طز. ثٻ تٗجيذطي زي٫ذط،    ټبي ٲٳ٧ٵ ضا زض ايٵ حٹيٻ ٲحسٸز ٲي َيٝ ٞٗبٮي  -ظيطظٲيٷي
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قس ٸ تٳبٲي شيٷٟٗبٴ ثذٻ ايذٵ ٸا٢ٗيذ  اشٖذبٴ      ٲحؿٹة ٲي 1اي ثؿتٻ ايٵ حٹيٻ، حٹيٻ

 زاقتٷس.

ِ  -ثاذٍى اعتوبدسابصي   رابسي هاَسدي: هاذيشيت    ي هغبلعِ آثشياض   ي حَوا

 ، صاهجيب 2چبليوجبًب

 520اي اؾذ  ٦ٹهذ٥ ثذب     ي هبٮيٳجبٶب زض رٷٹة قط٠ قٽط اٸظا٦ب ٢ذطاض زاضز. حٹيذٻ   ضٸزذبٶٻ

٦يٯذٹٲتط پذيف اظ    37قذٹز،   ٦يٯٹٲتط ٲطثٕ ٲؿبح . ايٵ ضٸزذبٶٻ ٦ٻ قبذٻ انٯي ٲحؿٹة ٲي

ايٵ ثرف اظ ظاٲجيب ٞهٹ٬ ٲتٳبيع تذط   ي ٻيبثس. ٲكره ٲٻ ٲيازا 3ي هٹٶ٫ٹي ترٯيٻ ثٻ ضٸزذبٶٻ

٦ٷس. ذك٧ؿذبٮي   ٲتط تٛييط ٲي ٲيٯي 900ايٵ ٲٷ٣ُٻ اظ نٟط تب  ي ٻٸ ذك٥ اؾ . ثبضـ ؾبٮيبٶ

ٲذست اؾذ . ذذٹز ضٸزذبٶذٻ ٶيذع ٲذست ظٲذبٴ         َٹالٶي ټبي پبييٷي ايٵ ضٸزذبٶٻ ٪بټي بظٺزض ث

ٷٟٗبٴ ايٵ حٹيٻ قبٲ٭ ظاضٖبٴ تزبضي قٹز. شي ٦ٹتبټي پؽ اظ پبيبٴ ٞه٭ ثبضٶس٪ي ذك٥ ٲي

زؾذ  ٸ   ٲ٣يبؼ پذبييٵ  ، ٸ ٦كبٸضظاٴ ٦ٹه٥ي ٲيبٶي ټب ثبظٺثبالزؾ  ٸ زض ٲ٣يبؼ ٖٳستب   ثعض٨

ټذب ٸرذٹز زاضٶذس: ٲذخال  ٲٗذبزٴ ؾذٷ٩        زي٫طي ٶيع زض ظيطحٹيذٻ  شيٷٟٗبٴرٹاٲٕ ٣ٞيط ټؿتٷس. 

 .اٴؾبذتٳبٶي زض ثبالزؾ ، رٷ٫٭ ث٧ط، ٲطاتٕ هطاي ٪ٹؾٟٷس

قسٺ زض ايٵ حٹيٻ ٲخ٭ ؾبذ  ظٲيٵ ٪ٯٝ ثطاي  ضيعي ټبي ثطٶبٲٻ ٵ تٗسازي ٞٗبٮي ٖالٸٺ ثط اي

زؾذ  ٶيذع زض تٹٮيذس ظٚذب٬ )ٲرذطة       ي ؾذب٦ٷبٴ اٸظا٦ذب ٸرذٹز زاضز. ؾذب٦ٷبٴ پذبييٵ      اؾتٟبزٺ

ي هبٮيٳجبٶذب ثذب ٞكذبض     . ضٸزذبٶذٻ اقتٛب٬ زاضٶسظيؿ ( ٸ ٦ك  ٸ ظضٔ زض ؾبح٭ ضٸزذبٶٻ  ٲحيٍ

پذصيط ټؿذتٷس ٸ    زؾذ ، ا٢كذبض آؾذيت    ٦ٷٷذس٪بٴ پذبييٵ   طٜضٸظاٞعٸٴ ت٣بيبټب ضٸثطٸؾذ . ٲهذ  

انالحبت آٶبٴ، ٶعزي٧تطيٵ ؾس ظضاٖي زض ثبالزؾ  اؾ . زٸٮ  زض حب٬    تطيٵ ٶبضيبيتي انٯي

 ي آثطيع.  ٲسيطي  حٹيٻتأ٦يس ثط اظ رٳٯٻ  ،اؾ  آثي

                                                                 
1- Closed basin  
2- Chalimbana  
3- Chongwe  
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ي ټب ٸ ٶٽبزټب زض ٲطاح٭ ٪ٹٶب٪ٹٴ تٹؾٗٻ ٢ذطاض زاضٶذس. ٞطايٷذسټب    ثب ايٵ حب٬ ٢ٹاٶيٵ، ؾيبؾ 

٦ذٻ ټيئذ     ټبي اٶؿبٶي، ٲبٮي ٸ ت٧ٷٹٮٹغي٧ي ضٸثطٸؾ . ثب ايٵ ٲسيطي  آة ٶيع ثب ٲحسٸزي 

ثب ٲؿئٹٮي  ترهيم آة ٸرٹز زاضز، ټيو ؾذبظ ٸ ٦ذبض حذ٭ اذذتالٜ ثذطاي       1ي آة تٹؾٗٻ

ثب ؾبذ  ظٲيٵ ٪ٯٝ زض ٲحيٍ رٷ٫ٯذي   بٴشيٷٟٗ ثطذيتٗبضيبت ثبٮ٣ٹٺ ٸ ربضي ٸرٹز ٶساضز. 

ټبيي ٶيذع   ظيؿ . تالـ ثٻ ؾجت احطات احتٳبٮي ٲٷٟي ضٸي ٲحيٍاٶس، ثٻ ٸيػٺ  ٲربٮٟ  ٦طزٺ

پذبي   ټذبي رٹاٲذٕ ذذطزٺ    ثب ٶيبظټذب ٸ ٶ٫طاٶذي   ٲربٮٟبٴټب ٸ ٶيبظټبي  ثطاي پيٹٶسظزٴ ٶ٫طاٶي

زؾذ    زؾ  نٹضت ٪طٞتٻ اؾ . زض ٚيبة ؾبظ ٸ ٦بضټبي ح٭ اذتالٜ، شيٷٟٗبٴ پذبييٵ  پبييٵ

اٶذس: زض قذطايٍ ٦ٳجذٹز     رذٹز آٸضزٺ ثٻ ټٳطاٺ ٲبٮ٥ ؾس، ؾذبذتبضي ضا ثذطاي ٲذسيطي  ثذٻ ٸ    

ي٧ي اظ اټبٮي رٳٕ قسٶس ٸ ٲبٮ٥ ؾس ضا تٽسيذس ثذٻ    ي ٻٲست آة، ضٸؾتبئيبٴ زض ذبٶ َٹالٶي

زؾذ  ضټذب ٦ذطز.     ذكٹٶ  ٦طزٶس. ٲبٮ٥ ؾس زضذٹاؾ  آٶبٴ ضا پذصيطٞ  ٸ آة ضا ثذٻ پذبييٵ   

ټبيكذبٴ   ضٸؾتبئيبٴ ثط ايٵ ٞطايٷس ٶبْط ثٹزٶس ٸ ٸ٢تي اظ اٶزبٰ ٦بض ٲُٳذئٵ قذسٶس ثذٻ ذبٶذٻ    

، ٞطايٷسي ت٧طاضي اؾ  ٦ٻ ٶٽبيتب  يّٻټبي ؾس ضا ثؿ . ايٵ ضٸ ثبظ٪كتٷس. ٲبٮ٥ ؾس ٶيع زضيچٻ

ټب ضا ثٻ زٶجب٬ زاضز. ثب ايٵ حب٬، هٷيٵ ٞطايٷسي ټط٪ع ًٞبي اٖتٳذبز ضا   ضيبي  تٳبٲي َطٜ

ي  ٪صاضي ثٯٷسٲست زض تٹؾذٗٻ  آٸضز. اٖتٳبزؾبظي زض ٸا٢ٕ ؾطٲبيٻ ٲيبٴ شيٷٟٗبٴ ثٻ ٸرٹز ٶٳي

ي ارتٳبٖي اؾ  ٸ ثيف اظ ټٳذٻ، ثٷيذبز ٲذسيطي  پبيذساض، ثطاثذط ٸ ٦بضآٲذس ٲٷجذٕ ضا         ؾطٲبيٻ

ثطٶذسٺ   -ثبظٶسٺ ثٻ ثطٶسٺ -تٹاٶس ايٵ ٸيٗي  ضا اظ ٶتبيذ ثطٶسٺ ٦ٷس. هٻ هيعي ٲي ضيعي ٲي پي

 تٛييط زټس؟

دس  آة آلاَدگي :تعبسع دس يه هحايظ شاْشي   گيشي شىلهَسدي:  ي هغبلعِ

 اتيَپي -2آوبوي ي حَوِ

                                                                 
1- Water Development Board  
2- Akaki  
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آثبثب )پبيتر  اتيٹپي( ؾطهكٳٻ  زض قٳب٬ ٚطة آزيؽ 2اظ حٹاٮي ٪ٹٮ٭ 1ي آ٦ب٦ي ٦ٹه٥ ضٸزذبٶٻ

آثبثذب   ثٻ ؾٳ  ثرف ٚطثذي قذٽط آزيذؽ    3ټبي ٦ٹټؿتبٴ ٸهبهب زاٲٷٻٖجٹض اظ اظ  پؽ ٪يطز ٸ ٲي

 .ضؾس ٲيآثبؾبٲٹئ٭  ي ٻزضيبه ثٻٸ  ٦ٷس ٲيٸ ؾاؽ اظ زاذ٭ قٽط آ٦ب٦ي ٖجٹض يبثس  رطيبٴ ٲي

٪يطز ٸ  آثبثب ؾطهكٳٻ ٲي زض قٳب٬ آزيؽ 5ټبي اٶتٹتٹ اظ ٦ٹټؿتبٴ 4آ٦ب٦ي ثعض٨ي  ضٸزذبٶٻ

پيٹٶسز ٸ زض حٹاٮي  ټبي زي٫ط زض اٲتساز ايٵ ٲؿيط ٲي ثب ٖجٹض اظ ثرف قط٢ي قٽط، ثٻ قبذٻ

يبثذس ٸ   آٸضز ٸ تب آثبؾبٲٹئ٭ ازاٲٻ ٲي پ٭ ثٹٮٻ )ٶعزي٥ ٞطٸز٪بٺ(، آ٦ب٦ي ثعض٨ ضا ثٻ ٸرٹز ٲي

ټذبي آٴ   ټبي آ٦ب٦ي ٸ قذبذٻ  پيٹٶسز. ٲٹيٹٔ آٮٹز٪ي ضٸزذبٶٻ ٦ٹه٥ ٲيزض آٶزب ثٻ آ٦ب٦ي 

اي آٴ،  ضٚٱ ايٵ ٲٹيٹٔ ٸ پٹقذف ضؾذبٶٻ   آثبثبؾ . ٖٯي ي ثؿيبض ٲكٽٹضي زض آزيؽ ٲؿئٯٻ

ٶكذسٺ ثذب٢ي ٲبٶذسٺ     ټب ح٭ ٲك٧٭ آٮٹز٪ي ثٻ ٸيػٺ ثطاي رٹاٲٕ ٣ٞيط زض پبييٵ زؾ  ضٸزذبٶٻ

 اؾ .

                                                                 
1- Little Akaki  
2- Gullele  
3- Wechacha  
4- Great Akaki  
5- Entoto  
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 ي آوبوي سٍدخبًِ هَلعيت 1-4شىل 

 :قٹز ٲيايٵ ضٸزذبٶٻ ثطاي ٲٹاضز ظيط اؾتٟبزٺ  آة

 ٕٸ ٲحالت زٕٞ يبيٗبت نٷبي 

 زازٴ ثٻ حيٹاٶبت، قؿتكٹ، تٳيع٦طزٴ ٸ ٚيطٺ( ٲهبضٜ ذبٶ٫ي )قطة، آة 

 ٦بضي ؾجعي 

 ا٦ٹؾيؿتٱ تبالة 

ټبي آ٦ب٦ي، ٶ٫طاٶي انٯي زض قذٽط ٸ حذٹاٮي    ٖٯ٭ ٸ پيبٲسټبي اٞعايف ؾُح آٮٹز٪ي ضٸزذبٶٻ

ضا  ي آٸاـ زؾ  آثبؾبٲٹئ٭ ٸ رٹاٲٕ حٹيٻ  . ايٵ ٲك٧٭ ٶٹاحي پبييٵآثبثب ٸ آ٦ب٦ي اؾ آزيؽ

 زټس. تح  تأحيط ٢طاض ٲي

 علل آلَدگي

 ِقذٽطټب )پؿذبة ذذبٶ٫ي،    ًشذُ طٌبيع )پسبة شايويبيي خغشًابن(   پسبة تظفي ،

ټبي نحطايي، ٲرذبظٴ ؾذاتي٥، اربثذ  ٲذعاد ٸ ازضاض زض ًٞذبي ثذبظ(،        ؾطضيع تٹاٮ 
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ټبي  ټبي ؾٹذ / ٪بضاغټب )ثبتطي ي تيع ٸ زاضٸټب(، ايؿت٫بٺټب، اقيب ټب )ٖٟٹٶ  زضٲبٶ٫بٺ

ټذبي   ټب ٸ ضٸٚٵ ؾٹذتٻ( ٸ ٚيطٺ ٲؿت٣يٳب  ثٻ زاذذ٭ ضٸزذبٶذٻ   ٲؿتٗٳ٭، ظټبة ٦بضٸاـ

 قٹٶس. آ٦ب٦ي ترٯيٻ ٲي

 اظزضنذس رٳٗيذ     30هٽبض ٲيٯيٹٴ ٶٟط ضا زض ذٹز رذبي زازٺ،   ا٦ٷٹٴ ټٱزض قٽطي ٦ٻ 

زضنس ثٻ قج٧ٻ ٞبيالة ٲته٭ ټؿذتٷس،   12. حسٸز ٲحطٸٰ ټؿتٷسٞبيالة ثٽساقتي 

تط اظ ؾذٻ ټذعاض    ثطذي ثب اتهب٬ ٲؿت٣يٱ يب اظ َطي١ ٲربظٴ ؾاتي٥ )زض ٶ٣بَي ٦ٻ ٦ٱ

زضنذس رٳٗيذ  اظ    75ٶٟط ٲؿت٣يٳب  ثٻ قج٧ٻ ٞٗٯي ٞبيالة ٲتهذ٭ ټؿذتٷس(. حذسٸز    

زضنذس ايذٵ    ٦40ٷٷس، ټذٱ ٖٳذٹٲي ٸ ټذٱ ذذبٶ٫ي.      ټبي نحطايي اؾتٟبزٺ ٲي تٹاٮ 

ٞيعي٧ي ٶذبٲُٯٹثي زاضٶذس ٸ زض حذب٬ ؾطضيعقذسٴ ټؿذتٷس )ثذٻ ايذٵ         ټب ٸيٗي  تٹاٮ 

قٹٶس(. ايذٵ   ټبي ترٯيٻ ٸرٹز ٶساضز يب ذيٯي زيط ترٯيٻ ٲي تأؾيؿبت زؾتطؾي ٦بٲيٹٴ

 قٹز ًٞٹالت زض ًٞبي ثبظ زٕٞ قٹٶس. ٸيٗي  ؾجت ٲي

٦ٷٷس٪بٴ ټؿتٷس اظ ايٵ ٶٓط ٦ٻ پؿبة قذيٳيبيي ٸ ذُطٶذب٤    نٷبيٕ اظ ثستطيٵ آٮٹزٺ

آزيؽ آثبثب  ي ٲٻ٦ٷٷس. ثيف اظ ٶيٳي اظ نٷبيٕ ٦كٹض اتيٹپي زض زاذ٭ ٸ حٹ ترٯيٻ ٲي

آٶٽب زض اٲتساز ضٸزذبٶٻ آ٦ب٦ي ٦ٹه٥ ٸا٢ذٕ ټؿذتٷس. ثذطآٸضز     ثيكتطاٶس ٸ  ٢طاض ٪طٞتٻ

ٲيٯيذٹٴ ٲتذط ٲ٧ٗذت پؿذبة زض آزيذؽ آثبثذب ترٯيذٻ         88/4قٹز نٷبيٕ ؾذبالٶٻ   ٲي

ٺ اؾذ . ٶٓذبضت هٷذساٶي ثذط     زضنس تهٟيٻ ٶكذس  95. اظ ايٵ ٲ٣ساض ثيف اظ ٦ٷٷس ٲي

٦ٷٷذس.   نٷبيٕ ٸرٹز ٶساضز ٸ ثٷذبثطايٵ يذطٸضتي ثذٻ ضٖبيذ  ٲذٹاظيٵ احؿذبؼ ٶٳذي       

ٰ   تطيٵ نٷبيٕ آاليٷسٺ ٖجبضتٷس اظ تٹٮيس ٚصا ٸ ٶٹقبثٻ، ٦بقي ٲٽٱ ؾذبظي،   ؾذبظي، هذط

ٲذذٹاز قذذيٳيبيي، پالؾذذتي٥، ٦بٚذذص ٸ ٲحهذذٹالت ٦بٚذذصي، ٲحهذذٹالت ٞٯذذعي ٸ  

 ثطي. ټبي ٚيط ٞٯعي ٸ هٹة ٦بٶي

ٝ   پؿ ټذبي ټذطظ،    بة ٦كبٸضظي ٶبقي اظ ٲهطٜ ٦ٹز ٶيع ٖبٲ٭ ٲٽٳذي زض ټزذٹٰ ٖٯذ

 زض آثبؾبٲٹئ٭ اؾ . 1ا٦ؿيػٴ رٯج٥ ٸ ؾُح ثبالي ٶيبظ ثيٹٮٹغي٧ي

                                                                 
1- Biological oxygen demand (BOD)  
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، اقيبي تيع ٸ زاضٸټذب ضا ترٯيذٻ   ټب ٖٟٹٶ اٶٹأ ٲطا٦ع ثٽساقتي ٶيع پؿٳبٶسټبيي حبٸي 

ٽذب زض اٲتذساز ضٸزذبٶذٻ    تذط آٶ  ثيٳبضؾتبٴ زض آزيؽ آثبثب ٸرٹز زاضز ٸ ثيف ٦24ٷٷس.  ٲي

آ٦ب٦ي ثعض٨ ٢طاض زاضٶس. ٖالٸٺ ثط ايٵ، ٲذٹاز قذيٳيبيي ٦كذبٸضظي )ؾذٳٹٰ ٸ ٦ذٹز زض      

ټذب ٸ  ټبي ٲؿتٗٳ٭، پؿبة ٦بضٸاـ ټبي ؾٹذ / ٪بضاغټب )ثبتطي ٦كبٸضظي( ٸ ايؿت٫بٺ

 قٹٶس. ټبي آ٦ب٦ي ترٯيٻ ٲي ضٸٚٵ ؾٹذتٻ( ٶيع ثٻ زاذ٭ ضٸزذبٶٻ

 قٹٶس )ثٻ ؾذجت ترٯيذٻ    ٻ ٶحٹي ٸاضز اٶٽبض ٲيټب ٦ٻ ث تٳبٲي ثرف پسوبًذّبي ربهذ

پؿذٳبٶس  تذٵ   765ٲؿت٣يٱ ٸ اظ َطي١ ضٸاٶبة( ٖبٲالٴ انٯي ٲك٧٭ آٮٹز٪ي ټؿذتٷس.  

ثيف اظ ؾٻ هٽبضٰ ايذٵ   .ٲيٯيٹٴ ٶٟط( 3قٹز )ثب رٳٗي   زض ضٸظ زض قٽط تٹٮيس ٲيربٲس 

ټذب ٸ   زضنس زض ًٞذبي ثذبظ، ٦بٶذب٬    25پؿٳبٶسټب ذبٶ٫ي ټؿتٷس. اظ ايٵ ٲ٣ساض پؿٳبٶس، 

ٕ    65تب  54قٹز.  ترٯيٻ ٲي ټب ضٸزذبٶٻ قذٹز ٸٮذي    آٸضي ٲذي  زضنس پؿذٳبٶس ربٲذس رٳذ

آٸضٶذس.   آٸضي، ؾط اظ اٶٽذبض زض ٲذي   قٹٶس ٸ پيف اظ رٳٕ ٲٗٳٹال  ثيف اظ حس ت٭ اٶجبض ٲي

ٕ    ؾبظي  حتي ثب ضٸٶس ذهٹنيقٽط آزيؽ آثبثب  آٸضي  ٞب٢س ذذسٲبت ٦ذبٞي زٞذٕ ٸ رٳذ

بٶسټبي ربٲذس ٦ذٻ ذؿذبضت ظيذبزي زض رٹاٲذٕ      پؿٳبٶسټبي ربٲس اؾ . اظ رٳٯٻ پؿذٳ 

ټبي پالؾتي٧ي ټؿتٷس. ٲٹاز پالؾتي٧ي هٹٴ ثذٻ   ٪صاضز، ٦يؿٻ زؾ  ثٻ ربي ٲي پبييٵ

ٲذٹاز  ټبيي زض پي زاضٶس. ثذطاي ٲخذب٬ ٸ٢تذي حيٹاٶذبت      قٹٶس، آؾيت آؾبٶي تزعيٻ ٶٳي

، اٶؿساز ذُٹٌ ٮٹٮذٻ  .قٹز ثٯٗٷس ؾجت اٶؿساز زؾت٫بٺ ٪ٹاضـ آٶٽب ٲي ضا ٲيپالؾتي٧ي 

٪ذصاضز اظ   رٯٹ٪يطي اظ ٶٟٹش آة ثبضاٴ ٸ ټٹازټي ذب٤ ٦ٻ ٖٳستب  ثط ثبٚساضاٴ تأحيط ٲذي 

 قٹٶس. ټب ٲحؿٹة ٲي زي٫ط ٶٳٹٶٻ

 ٲؿبي٭ ٲتٗبضو زض حٹيٻ آثطيع آ٦ب٦ي

 ټبي ض٢بثتي آة ٖجبضتٷس اظ: ثطزاضي ثٽطٺ 

  زؾ . پبييٵ زضقطة، اؾتحٳبٰ، ٮجبؾكٹيي ٸ ثبٚبت 

 ٴ قٽط، زي٫ط تأؾيؿبتزٕٞ پؿٳبٶس نٷبيٕ ثبالزؾ ، ؾب٦ٷب 

 ٲك٧الت ٦يٟي  آة/ آٮٹز٪ي 

 ٶكسٺ پؿبة نٷٗتي تهٟيٻ 
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 ٶكسٺ ٲطا٦ع زضٲبٶي ٸ ؾبيط تأؾيؿبت پؿبة تهٟيٻ 

 اٶجبق  پؿٳبٶس ربٲس قٽط 

 زؾ . تأحيط ؾب٦ٷبٴ ثبالزؾ  ضٸي ؾب٦ٷبٴ پبييٵ 

 ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ ؾجت ؾُح ثبالي ٚٯٓ  ٞٯعات ؾٷ٫يٵ ٦بضاٴ ٸ ٲهطٜ ؾجعي 

 ٍظيؿ . تأحيط آٮٹز٪ي ثط ٲحي 

 ذب٤ آٮٹزٺ ثٻ ٲٹاز قيٳيبيي 

 ٖٳ١ قسٴ ٲٷبثٕ آة ظيطظٲيٷي ٦ٱ آٮٹزٺ 

  ترٯيٻ پؿٳبٶسټبي اض٪بٶي٥ ثٻ زاذ٭ زضيبهٻ آثبؾبٲٹئ٭ ثبٖج تٽسيس حيبت آثعيبٴ

 قٹز. ٲي

 ٲسيطي  ثركي ٸ ٶبټٳبټٷ٩ ٲٷبثٕ حٹيٻ آثطيع 

 ٍټبي  ظيؿ  ٸ قٽطزاضي؛ ٲيبٴ زٸٮ  تٗبضيبت ٶٽبزي ٲيبٴ ؾبظٲبٴ حٟبْ  ٲحي

ټذذبي ٶٓذذبضتي تٹؾذذٗٻ نذذٷٗتي ٸ   ؛ زؾذذت٫بٺ1اي آزيذذؽ آثبثذذب ٸ اضٸٲيذذب  ٷ٣ُذذٻٲ

 ظيؿ . ٲحيٍ

  ايكبٴٲكبض٦  زض ضاؾتبي رٯت ٣ٞساٴ تجبز٬ ٶٓط ٲيبٴ شيٷٟٗبٴ. 

 .٣ٞساٴ اَالٖبت ٦بٞي زضثبضٺ ٲٷبثٕ حٹيٻ ٸ ٦يٟي  آٶٽب 

  ٦ٷٷسٺ. پطزاذ  آٮٹزٺ ٲحيُي ٲخ٭ ان٭ تطزيس زض پصيطـ انٹ٬ ظيؿ 

 ،اؾتبٶساضزټب، يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات ٸ ٚيطٺ. ارطاٶكسٴ ٢ٹاٶيٵ 

   پيبٲسټبي ارتٳبٖي ثٻ ؾجت ٲك٧الت ؾالٲ  اٞطاز ٸ حيٹاٶبت، تأحيط ضٸي آٲذٹظـ ٸ

 ٲكبض٦  ٶيطٸي ٦بض.

 .پيبٲسټبي ا٢تهبزي ٲطتجٍ ثب آحبض ٶبٲُٯٹة ضٸي ؾالٲتي اٞطاز ٸ حيٹاٶبت 

  ٖٳ١. ٷي ٦ٱٲحيُي، ثٻ ٸيػٺ ثطاي زضيبهٻ آثبؾبٲٹئ٭ ٸ آة ظيطظٲي پيبٲسټبي ظيؿ 

ذسٲبت  ي ٻټبي ٞٗٯي ٖطي ٣ٞط ٪ؿتطزٺ، ٲٽبرطت ثٻ قٽطټب ٸ ضقس رٳٗي  قٽط ثب ظيطؾبذ 

زؾذ  اظ ذذسٲبت آة ٸ    تٷبؾت ٶساضز. رٹاٲٕ يٗيٝ قٽطي ٸ ضٸؾتبيي پذبييٵ  يآثي ٸ ثٽساقت

                                                                 
1- Oromia  
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ٲحطٸٰ ټؿتٷس ٸ ٲؿت٣يٳب  اظ اؾتٟبزٺ اظ آة آٮذٹزٺ ثذطاي قذطة، اؾذتحٳبٰ،     ٞبيالة ثٽساقتي 

 پصيطٶس. بضي ثبٚبت تأحيط ٲيآقاعي ٸ آثي

قٹز، ثٻ  زؾ  اؾتٟبزٺ ٲي آة ضٸزذبٶٻ ٦ٻ ثطاي آثيبضي ؾجعيزبت زض آزيؽ آثبثب ٸ رٹاٲٕ پبييٵ

ؾجت ٚٯٓ  ثبالي ٞٯعات ؾذٷ٫يٵ زض ؾذجعيزبت ثذط رٹاٲذٕ ضٸؾذتبيي ٸ ٶيذع قذٽطي تذأحيط         

ٸ اذذ٭  زٖٳذ١   ٪صاضز. ذب٤ ٶيع آٮٹزٺ ثٻ ٲٹاز قيٳيبيي اؾذ  ٸ ٲٷذبثٕ آة ظيطظٲيٷذي ٦ذٱ     ٲي

 آزيؽ آثبثب ثطاي قطة ٲٷبؾت ٶيؿ . ي حٹٲٻ

زازٴ زضآٲس ثٻ ؾذجت   )ظيبٴ ٶيطٸي ٦بض ثٻ ؾجت ثيٳبضي، اظ زؾ  ّبي ارتوبعي التظبدي صيبى

زازٴ ؾجعيزبت ثٻ ؾذجت   ټبي زضٲبٴ( ٸ اظ زؾ  ټب، ټعيٷٻ ٲط٨ زاٰ/ ٲك٧٭ ثبضٸضي ٸ ثيٳبضي

 ثٹزٴ آة اظ رٳٯٻ پيبٲسټبي انٯي ټؿتٷس.  ؾٳي

ثذط ا٦ٹؾيؿذتٱ تذأحيط     ٲحيُي ٶبقي اظ آٮذٹز٪ي اض٪بٶيذ٥ ٸ ٚيطاض٪بٶيذ٥،    ي  ظيؿ تٷع٬ ٦يٟ

٦ذبٲال  ٲٯٳذٹؼ ايذٵ پسيذسٺ،      ي  ٶٳٹٶذٻ قٹز.  ٪صاضز ٸ ثٻ تٛييطات زض تٷٹٔ ظيؿتي ٲٷزط ٲي ٲي

ټبي ټطظ پٹقيسٺ قس ٸ ٸضٸز پؿذبة   ټزٹٰ ؾٷج٭ آثي زض آثب ؾبٲٹئ٭ اؾ . ايٵ اؾترط ثب ٖٯٝ

ٹٔ تهٟيٻ ٸ تأذيط، ْطٞي  اؾذترط ضا ثذطاي ا٦ؿذبيف تًذٗيٝ     ثٻ زاذ٭ اؾترط، ثسٸٴ ټيو ٶ

 ثٷسي ٦طز: تٹاٴ رٳٕ ٦طزٺ اؾ . ٖٯ٭ انٯي ٲك٧الت ٸ تٗبضيبت ضا ثٻ نٹضت ظيط ٲي

 ظيطؾبذ  يٗيٝ )قج٧ٻ ٞبيالة(؛ 

 ٣ٞساٴ تأؾيؿبت تهٟيٻ؛ 

 ؾُح پبييٵ آ٪بټي زضثبضٺ ٲسيطي  پؿٳبٶس؛ 

  ٷتط٬ آٮٹز٪ي؛رٯٹ٪يطي ٸ ٦ ي زضثبضٺؾبظ ٸ ٦بضټبي يٗيٝ ارطايي 

 ټبي ٢سيٳي؛ اؾتٟبزٺ اظ ت٧ٷٹٮٹغي 

 ؾُح پبييٵ زضآٲس ؾب٦ٷبٴ قٽط 

ټذبيي ثذطاي ٲذسيطي  ٲٷذبثٕ آة زض      ا٢ساٲبتي ثطاي ح٭ ايٵ ٲؿبي٭ نٹضت ٪طٞتذٻ ٸ ْطٞيذ   

 حٹيٻ آ٦ب٦ي ٸ ٶيع ح٭ تٗبضو ٸرٹز زاضز.

 الذاهبت اخيش

 ي آ٦ب٦ي اٶساظ ٲكتط٤ ٲٷبثٕ حٹيٻ اٮٝ( هكٱ
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 اٶس. ٦ٷٷس ٸ تٳبي٭ ذٹز ضا ثطاي ټٳ٧بضي اٖالٰ ٦طزٺ ضا زض٤ ٲي شيٷٟٗبٴ ٲك٧الت ٲٹرٹز 

 . ضٸي٧طز ٲسيطي  ٲٷبثٕ َجيٗي حٹيٻ، ثط ضٸي٧طز ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ٲٷبثٕ آة ٲجتٷي اؾ 

    حٹيذٻ   ي ٻتكذ٧ي٭ ٦ٳيتذ   ي زضثذبضٺ تجبز٬ ٶٓط ثب شيٷٟٗبٴ نٹضت ٪طٞتذٻ ٸ شيٷٟٗذبٴ

 آ٦ب٦ي تٹا١ٞ زاضٶس.

 ټبي ٲكبض٦تي ة( ضټيبٞ 

 ټب زؾت٫بٺ   ٍ ظيؿذ ، ؾذبظٲبٴ    ي انٯي ٶٓبضتي زٸٮ  )ؾبظٲبٴ ٲط٦ذعي حٟبْذ  ٲحذي

ټبي  ٲؿئٹٮي  (ظيؿ  اضٸٲيب آثبثب ٸ ؾبظٲبٴ حٟبْ  ٲحيٍ ظيؿ  آزيؽ حٟبْ  ٲحيٍ

 اٶس. انٯي ضا ثٻ ٖٽسٺ ٪طٞتٻ

 . قٷبؾبيي ٸ تحٯي٭ شيٷٟٗبٴ اٶزبٰ قسٺ اؾ 

 

 ريٌفعبى -1-4وبدس

 ٦ٷٷس٪بٴ: آٮٹزٺ
 تأؾيؿبت نٷٗتي 

 ذبٶٹاضټب 

 ټب ٸ ٚيطٺ( ټب، ٦كتبض٪بٺ ټب ٸ ضؾتٹضاٴ ټب، ٪بضاغټب، ټت٭ ب )ٲخ٭ ثيٳبضؾتبٴٶٽبزټ 

 رٹاٲٕ تح  تأحيط:
 زؾ ( ؾب٦ٷبٴ ٲحٯي )ثٻ ٸيػٺ ؾب٦ٷبٴ پبييٵ 

 ټب( ثبٚساضاٴ )زض اٲتساز آث٫يط ضٸزذبٶٻ 

 ؾبيطيٵ 

 ټبي ٶٓبضتي: زؾت٫بٺ
 ٍظيؿ  ؾبظٲبٴ ٞسضا٬ حٟبْ  اظ ٲحي 

 ٍبثبظيؿ  آزيؽ آث ؾبظٲبٴ حٟبْ  اظ ٲحي 

 ٍظيؿ  اضٸٲيب زٞتط حٟبْ  اظ ٲحي 

 ٸظضاتربٶٻ ٲٷبثٕ آة 

  ٸظاضت ثٽساق 

 ٕٸظاضت ثبظض٪بٶي ٸ نٷبي 

 صاضي اتيٹپي ٦ٳيؿيٹٴ ؾطٲبيٻ٪ 

 زي٫طاٴ:
 ټبي ٚيطزٸٮتي، ٶٽبزټبي ٸاثؿتٻ ثٻ ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٸ ٚيطٺ. ټبي زٸٮتي، ؾبظٲبٴ ؾبظٲبٴ 
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 ثؿتطټبي ٲٹرٹز ٶيع ٖجبضتٷس اظ:

 ٦ٷٷسٺ: ټبي حٳبي  يټب ٸ اؾتطاتػ اٮٝ( ؾيبؾ 

  ٲحيُي اتيٹپي؛ ؾيبؾ  ظيؿ 

 ؾيبؾ  ؾالٲتي اتيٹپي؛ 

 ؾيبؾ  ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة اتيٹپي؛ 

 اؾتطاتػي حٟبْ ؛ 

 اي. ټبي ٲٷ٣ُٻ ټبي حٟبْ  زٸٮ  اؾتطاتػي 

 ٸ ٲ٣طضات حٳبيتي 1ټب ة( ثيبٶيٻ

  ٲحيُي ثيبٶيٻ اضظيبثي آحبض ظيؿ 

  ٲحيُي ثيبٶيٻ ٦ٷتط٬ آٮٹز٪ي ظيؿ 

 ٖ  ٳٹٲيثيبٶيٻ ثٽساق 

 ثيبٶيٻ ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة 

  ربٲٕ پؿٳبٶسټبي آزيؽ آثبثب ؾيبؾ  ٲسيطي 

  ٲحيُي ثٽساق  ظيؿ 

 ٕپؿٳبٶسټبي ربٲس ، حٳ٭ ٸ زٕٞآٸضي ٲ٣طضات رٳ 

 ټبي ٲٹضز تٹرٻ شيٷٟٗبٴ زض ٲسيطي   پبيساض ٲٷبثٕ آة ٸ ح٭ تٗبضيبت ٖجبضتٷس اظ: رٷجٻ

 اي زض ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة؛ ضٸي٧طز حٹيٻ 

 ٟٗبٴ ثطاي ٲكبض٦ ؛تك٧ي٭ ٲزٳٕ شيٷ 

 ارطاي ٢ٹاٶيٵ؛ 

 .تٹؾٗٻ نٷٗتي ثط ٲجٷبي َطح ربٲٕ قٽطي 

 تط زض نٷبيٕ ثطاي ٦بټف تٹٮيس پؿٳبٶس. پب٦يعٺ ټبي  تٹٮيسي ؾيؿتٱ 

 ٕتهٟيٻ پؿبة تٹؾٍ نٷبي 

 

                                                                 
1- Proclamations   
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 تٹؾٗٻ ذسٲبت پبيٻ؛ 

 زؾ  ثٽساقتي ثطاي رٹاٲٕ پبييٵ ٞبيالةآة قطة ؾبٮٱ ٸ  تأٲيٵ 

 ثٽجٹز تأؾيؿبت تهٟيٻ پؿبة قٽطي 

 ٽجٹز ٲسيطي  پؿٳبٶسټبي ربٲس قٽطيث 

 ټبي آثي ضٸزذبٶٻ آ٦ب٦ي اٶساظي ؾيؿتٱ پبيف ٦يٟي  آة ٸ پبي٫بٺ زازٺ ضاٺ 

 ٲحيُي ٸ ٲكبض٦  ټٳ٫بٶي؛ ظـ ظيؿ تطٸيذ آٲٹ 

 ٸټف زضثبضٺ آٮٹز٪ي آة ٸ تأحيط آٴت٣ٹي  پػ 

 ّبيي ثشاي تفىش پشسش -1-4وبدس

ټبي ٲكذتط٤ ٦كذٹضتبٴ    ا١ٞ ضا زض ي٧ي اظ حٹيٻٲٹ١ٞ زؾتيبثي ثٻ تٹ ي قيٹٺيس ٲٹضزي اظ تٹاٶ ٲيآيب 
 ٲخب٬ ثعٶيس؟

 ؟ي ضٸي زاز؟ ٲٟبز تطتيجبت هٻ ثٹززض هٻ ٲ٣يبؼ رٛطاٞيبيي ٸ ؾُح ؾيبؾ
 

 8توشيي 

 پشسش ٍ پبسخ
 يتطتيجبت آثي ٸ تطتيجبت ٲسيطيت -يبظزٺ ٶكؿ ٲطثٹٌ ثٻ 

 ٲؿذبي٭ ٦ٯيذبت   ي ضثبضٺزثبيؿتي ي٥ اضائٻ اٸٮيٻ  ٪ط تؿٽي٭رٯؿٻ يبظزټٱ قبٲ٭ ي٥ ؾطي اضائٻ اؾ . 
 ٲٹضزي تٹنيٝ قسٺ اؾ . ي ٲُبٮٗٻزاقتٻ ثبقس ٦ٻ هٷسيٵ  4قسٺ زض ٞه٭  تٹنيٝ
 ٦ٷٷذس٪بٴ  قذط٦  اؾتٟبزٺ ٦ٷس، يب اضائٻ ضا ثب ٶيبظټبي ذٹز ٸ ٶيبظټبي  ټب ٶٳٹٶٻس اظ ايٵ تٹاٶ ٲي ٪ط تؿٽي٭

 ٹز.ز٢ي٣ٻ ثبيؿتي ثٻ پطؾف ٸ پبؾد اذتهبل زازٺ ق 20تب  15زض رٯؿٻ ٲٷُج١ ؾبظز. 
ٲحٯذي ٸ ٲٯذي،    ٲؿبي٭ثٻ زٶجب٬ ايٵ رٯؿٻ، هٷسيٵ اضائٻ تٹؾٍ اقربل ٲحٯي ثٻ ظثبٴ ٲحٯي زضثبضٺ 

. زض ټط ي٥ اظ ايٵ رٯؿبت ي٥ ؾبٖتٻ ثبيؿتي ظٲبٴ ٪يطز ٲيٸ رٽبٶي اظ ٶ٫بٺ ٲحٯي نٹضت  اي ٲٷ٣ُٻ
 اذتهبل زازٺ قٹز. ٦ٷٷس٪بٴ قط٦ ٦بٞي ثطاي قٷيسٴ ٶٓطات 

 ؾبٖ  4ظٲبٴ: 
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 ثشاي ًْفتِهعبًي  :پٌزنفظل 

 هذيشيت يىپبسچِ هٌبثع آة

يادگيريهايهدف

 ټبي الظٰ ثطاي ح٭ پبيساض تٗذبضو ٸ تٹاٞذ١ ثذط ؾذط اذذتالٜ زض       قطٌ قٷبؾبيي پيف

 ي  آةتٳبٲي ؾُٹح ٲسيط

 ٍټذبي قذٷبذ  تٛييذط ٲخجذ  ثذطاي       ؾبذتٵ ؾبظ ٸ ٦بضټبي ح٭ تٗذبضو ثذٻ ضاٺ    ٲطتج

 ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ٲٷبثٕ آة

نتايج

  ټذبي ٲٷبؾذت    ٦ٷٷس٪بٴ زاٶف اٮ٫ٹي ٲٹٞذ١ ضا زض اذتيذبض ذٹاټٷذس زاقذ  ٸ قذيٹٺ      قط٦

 .قٷبذ ٲسيطي ، قبٲ٭ ٶ٣بٌ ٸضٸزي ثطاي ټٳ٧بضي ٸ تٹا١ٞ ثط ؾط اذتالٜ ضا ذٹاټٷس 

اهمهارت

 ټبي ٶبپبيساض ٦ؿت تٹاٶبيي زض تحٯي٭ ٲٹ١ٞ تٗبضو، ثطاي قٷبؾبيي ربي٫عيٵ قيٹٺ 

 بضو/ ټٳ٧بضي ٸ زٶجب٬ ټذبي   ٲكي ٦طزٴ ذٍ  قٷبؾبيي ٖالئٱ ٶبآضاٲي ٸ ٶ٧بت ضاټٷٳب ثطاي ٗت

بضو ٲعٲٵ ٞبنٯٻ ٲي ٲٷبؾت ٦ٻ ٲٷبٕٞ ټط زٸ  َطٜ ضا تأٲيٵ ٲي  ٪يطز. ٦ٷس ٸ اظ ٗت
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 همذهِ -5-1

ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ٲٷبثٕ آة ٸ ح٭ تٗبضو ٸ ثٻ ٸيػٺ اضتجبٌ ضاټ٧بضټذبي   ايٵ ٞه٭ ضٸي اضتجبٌ

قٹز. ٲسيطاٴ آثي ٶؿج  ثذٻ ٸا٢ٗيذ     ٲتٳط٦ع ٲي ٲرتٯٝ ح٭ اذتالٜ ثب ٲؿبي٭ تٗبضيبت آثي

  ٺټبي ارتٳبٖي، ؾيبؾي ٸ َجيٗي حؿبؼ ټؿتٷس. ت٣بيذبټبي ٞعايٷذس   تٛييطات ؾطيٕ زض ٲحيٍ

 ٦ٷس. ٷع٬ ٲٷبثٕ، اټٳي  ٲسيطي  ٲٷبثٕ ضا پطضٶ٩ ٲيزض ٦ٷبض تحٯي٭ يب ت ،ضقس رٳٗي ٶبقي اظ 

ي ٦ذبضايي، ثطاثذطي ٸ    ٪بٶذٻ  ٦ٷذس زض رٽذ  ٖٹاٲذ٭ ؾذٻ     ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ٲٷبثٕ آة تالـ ٲي

 ي ٻپبيساضي حط٦  ٦ٷس. ٢ٯٳطٸټبي تٛييط قٷبؾبيي قذسٺ اؾذ . ثطذذي تٗبضيذبت آثذي ٶتيزذ      

ٲحيُذي ټؿذتٷس.    پبيساض ظيؿذ  ټبي ٶب٦بضآٲس ا٢تهبزي، ٶبثطاثط ارتٳبٖي ٸ ٶب ټب ٸ قيٹٺ ؾيبؾ 

٪يطي ټؿتٷس. ه٫ٹٶٻ ثبيس پيف ضٞ ؟ ايذٵ   ؾبذتبضټبي ٚيطزٲٹ٦طاتي٥ تهٳيٱ ي ٻثطذي ٶتيز

اذتالٞبت ثط ؾذط اؾذتٟبزٺ اظ ٲٷجذٕ ٸ     ي ظٲيٷٻٲسيطاٴ آة ضا ثٻ ٲؿبي٭ ٦ٯيسي زض   ٞه٭ تٹرٻ

 ٦ٷس. ټبي  ٲسيطي  ٲٷجٕ ٲُٗٹٜ ٲي ثطٶبٲٻ

 وليذي هسبيل -5-2

 تعبسع 

 تٗبضو ټٳٻ رب ٸرٹز زاضز ٸ ٸا٢ٗي  ٪طيعٶبپصيط ظٶس٪ي اؾ . -ضَس داسدّوِ رب ح 

 اظ ايٵ ضٸ، ٦ٷٷس حط٦  ٲيثيٷي  تٗبضيبت زض ٲؿيطټبي ٢بث٭ پيف -ثيٌي لبثليت پيش .

 ٲزب٬ ا٢ساٰ ٸ آٲبز٪ي ٸرٹز زاضز.

 ِتٹؾ٭ ثٻ ٢بٶٹٴ ثذطاي ضٞذٕ تٗبضيذبت، آذذطيٵ ضاٺ ٖذالد اؾذ  ٸ تذب         -ي دعَا البه

 ظ آٴ ذٹززاضي ٦طز.تٹاٴ ثبيؿتي ا ٲي

 آٲيذع تٟؿذيط ٦ذطز.     ٣ٞذساٴ تٗذبضو آقذ٧بض ضا ٶجبيذس ٸيذٗيتي ٲؿذبٮٳ        -ظبّش آسام

 ټب، اذتالٞبت ٸ تٗبضيبت ٲٳ٧ٵ اؾ  ٣ٍٞ زض ْبټط ٲرٟي ثبقٷس. ٶبضيبيتي



 125 ي ٲٷبثٕ آة ٲصا٦طٺ ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲٽبضت

 

 ي ٲٷبثٕ آة ضا ي٧جبضٺ ٲح٣ذ١ ٦ذطز ٸ ٶذٻ     تٹاٴ ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ٶٻ ٲي -ًمبط ٍسٍدي

ز. ثٷبثطايٵ، يطٸضي اؾ  ٦ذٻ ٲذسيطاٴ آة زائٳذب     تٹاٴ اذتالٞبت ضا ي٧جبضٺ ح٭ ٦ط ٲي

 ٦ٷٷس. رؿتزٹتطيٵ احتٳب٬ تح١٣ ٞٹضي ٲٷبٕٞ ضا زاضٶس  ٶ٣بٌ ٸضٸزي ضا ٦ٻ ثيف

  ثشاي افشاد ًْفتِهعبًي 

 گش ثبلفعل تسْيل 

ثبٮٟٗ٭ زض ٲصا٦طٺ ذٹاټٷس يبٞذ ، ټذٱ زضٸٴ    ٪ط يب ٲيبٶزي ٲسيطاٴ ٚبٮجب  ذٹز ضا تؿٽي٭

 ټبي ٲرتٯٝ. ٺؾبظٲبٴ ٲتجٹٔ يب ٲيبٴ ٪طٸ

 ُهزاوش 

 ټبي ٲصا٦طٺ ذٹاټٷس يبٞ . اٞطاز ٚبٮجب  ذٹز ضا ي٧ي اظ َطٜ

 پزيشي اًعغبف 

٦ٷس. يذ٥ ٲذسيط زض ضٸي٧ذطز     رعٲي  ٸ ؾطؾرتي ثٻ ٚٯٍ ذٹز ضا ي٥ ان٭ ٸاٶٳٹز ٲي

ؾذبظ٪بضي   ي ٻپصيط ٸ ضٸحي ثبيؿتي اٶُٗبٜ ذٹز زض تهٳيٳبت ٸ ٲسيطي  اؾتٟبزٺ اظ آة

 زاقتٻ ثبقس.

  ثشاي سبختبسّبي ًْبدي ًِْفتهعبًي 

 ٲسيطي  پبيساض ٲٷبثٕ ٚبٮجب  ثٻ رٯٹ٪يطي اظ تٗبضو پيف اظ  :سشيعّبي ّشذاس  سيستن

 آٚبظ آٴ ٸاثؿتٻ اؾ .

 :آٲٹظـ ٦بٞي ٦بضٲٷساٴ، يطٸضتي ټٳيك٫ي اؾ  ظشفيت. 

 :آة ٦باليي ٖٳٹٲي اؾذ . ثٷذبثطايٵ، حذ٭ ٲٹٞذ١ اذذتالٜ ٸ       هىبى تشىيل رلسبت

ي )اٮذٝ( اضتجذبٌ    ٸ ؾبذتبضټبي ٖٳٹٲي اؾ  ٦ٻ ٲٽيب٦ٷٷذسٺ ټب  تٗبضو ٶيبظٲٷس تطيجٹٴ

 ٪يطاٴ ٸ )ة( اضتجبٌ شيٷٟٗبٴ ثب ي٧سي٫ط ثبقس. ٲؿت٣يٱ شيٷٟٗبٴ ٸ تهٳيٱ

 :٦ٷٷس. ٲٳ٧ٵ اؾ  زض ٸا٦ٷف ثٻ اٞعايف  تٗبضيبت ثٻ زالي٭ ٲرتٯٟي ثطٸظ ٲي سبختبس

 ي ٻثبقس؛ ٲٳ٧ذٵ اؾذ  ٶتيزذ    ټٳبٴ ٲٷجٕ ي ٻت٣بيب اظ ٲٷجٗي ٲحسٸز يب ٦بټف ٖطي

ټب  ټبي ؾبذتبضي زض زؾتطؾي ثٻ ٲٷجٕ ثبقس. ايٵ ٢جي٭ ٲؿبي٭ ؾبذتبضي ق٧٭ ٶبثطاثطي
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زاضٶس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾ  ثبظتبة ٶبثطاثطي َج٣بتي، ٶػازي، ا٢ٯيتي، رٷؿذي ،   ٲرتٯٟيٸ اثٗبز 

س. تٗبضيذبتي ٦ذٻ اظ ٲؿذبي٭ ؾذبذتبضي ٶكذأت      ٷيب ٲٹ٢ٗي  رٛطاٞيبيي زض حٹيٻ ثبقذ 

ټبي ز٢ي١ ٦ٹتبٺ، ٲيذبٴ   س ٸ اظ ايٵ ضٸ ٶيبظٲٷس ثطٶبٲٻ٪يطٶس ثٻ آؾبٶي ٢بث٭ ح٭ ٶيؿتٷ ٲي

 ٸ ثٯٷسٲست ټؿتٷس.

 ٦ٷٷس ٸ ٸ٢تذي تأؾذيؽ    زض٤ ٶيبظټب ْٽٹض ٲي ٸٶٽبزټب ثب ٪صق  ظٲبٴ  پزيشي: اًغجبق

پذصيط ٸ   ٦ٷٷس. ٲٽٱ ٶيؿ  ٲسيط ٸ تيٱ ٸي تب هٻ اٶساظٺ اٶُٗبٜ قسٶس ثٻ ٦ٷسي تٛييط ٲي

س زض ثطاثذط  ٷذ تٹاٶ ثبقذس ٶٳذي   نُذٯت ٽذبزي  پصيط ټؿتٷس، هطا ٦ذٻ ا٪ذط ؾذبذتبض ٶ    اٶُجب٠

س. يذطٸضي اؾذ  زض َطاحذي ٶٽبزټذبي     ٷټبي رسيس ٸا٦ٷف ٲٹ٣ٞي ٶكبٴ زټ ٸيٗي 

ٲكبض٦  شيٷٟٗبٴ، ټٳٹاضٺ يطٸضت تٛييط زض  ي ٻ٦طزٴ ظٲيٷ رسيس ٲسيطي  آة ٸ ٞطاټٱ

 ٶيع ٲٹضز تأ٦يس ثبقس. ا٧ٞبض

 حل اختالفت هَوَعبّبي هشثَط ثِ هسبيل وليذي هذيشيت ٍ  پشسش -1-5وبدس 

  ؟قٹز ٲيٲسيطي   ٦ؿبٶيزض ٦كٹض قٳب آة ه٫ٹٶٻ ٸ ثٻ زؾ  هٻ 
      زٶجذب٬  اي ذذٹة   ٲٷبٕٞ ٦ٯيسي آٶٽب زض تٹؾٗٻ ٸ ٲسيطي  ٲٷذبثٕ آة هيؿذ ؟ آيذب زض پطتذٹ ثطٶبٲذٻ

 ؟قٹٶس ٲي
 ټذبي   تٹؾٗٻ ٸ ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة زض ٦كٹض قٳب ٸرٹز زاضٶس؟ ه٫ٹٶٻ ثٻ قذيٹٺ  ؾٷتيټبي  آيب قيٹٺ

 جبٌ زاضٶس؟ضؾٳي ٲسيطي  اضت
 س ثٻ قذ٧٭ ٲذإحط زض   تٹاٶ ٲيٯت اؾ ؟ آيب ؾبظٲبٴ ٲتجٹٔ قٳب ٪يطي نُ تب هٻ اٶساظٺ ٲحيٍ تهٳيٱ

ٕ ي ټكساض ټب ؾيؿتٱثطاثط تٛييطي ٶب٪ٽبٶي ٸا٦ٷف ٶكبٴ زټس؟ آيب  ي  ٖذسٺ ٸرذٹز زاضز؟ آيذب    ؾذطي
 اٶُجذب٠ بثٯي  ؟ تب هٻ اٶساظٺ ٢اٶس زيسٺ٦بٞي   آٲٹظـ ٲؿبي٭اظ ٦بض٦ٷبٴ ثطاي پطزاذتٵ ثٻ ايٵ  ٦بٞي
 ٸرٹز زاضز؟ ؾبظٲبٴزض 

  ٲح١٣  ضا ٲٷبثٕ آة ي ي٧ابضهٻٸ اټساٜ ٲسيطي   رٯٹ٪يطي ٦ٷٷس بتتٗبضيا٪ط ٲسيطاٴ ثرٹاټٷس اظ
 ؟تٛييط ضا  ثبيؿتي ٲس ٶٓط ٢طاض زټٷس ټبي ظٲيٷٻؾبظٶس، هٻ 

  ٌ؟يبثٷس ٲيآيب تٗبضيبت پٷٽبٶي زض ٦كٹض قٳب ٸرٹز زاضز؟ ه٫ٹٶٻ ثٻ ٲسيطي  ٲٷبثٕ آة اضتجب 
  زاض ثذط ؾذط ٲٷذبثٕ آة زض ٦كذٹض قذٳب ٸرذٹز زاضز؟ زض هذٻ         يب اذتالٞبت زاٲٷٻ آق٧بضآيب تٗبضيبت

ٸرذٹز زاضز؟   ي ؾبذتبضي زض ايٵ تٗبضيذبت ټب رٷجٻزذي٭ ټؿتٷس؟ آيب  ٦ؿبٶيٲ٣يبؾي ټؿتٷس؟ هٻ 
 آٲيع ايٵ اذتالٞبت هيؿتٷس؟  ٶ٣بٌ ٸضٸزي ٲٷبؾت ثطاي ح٭ ٲٹ١ٞ ٸ ٲؿبٮٳ 

 ټب زض ٦كٹض قٳب ٸرٹز زاضز؟ آيب ٲذطزٰ   ٶبضيبيتي قٷيسٴطاي ضٕٞ قجٽٻ ٸ ټبي ٖٳٹٲي ث آيب تطيجٹٴ
 ؟ٶسثبذجط ټب ٲحٳ٭اظ ايٵ 
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 9توشيي 

 ي تَفبى فىشي رلسِ
 ٲٷبثٕ آة ي ي٧ابضهٻثطاي ٲسيطي   ٶٽٟتٻٲٗبٶي : 12 ي ٻٲطثٹٌ ثٻ رٯؿ

 زٶيبي آة زض حب٬ تٛييط اؾ :
 ؛زټس ضا تٛييط ٲياي ټيسضٸٮٹغي٧ي  ټبي پبيٻ تٛييط ا٢ٯيٱ هطذٻي  پسيسٺ 
 ؛ي رسيسي زض پي زاضٶسټب ٸ ٞطن  رسيس، تٽسيسټب ټبي ت٧ٷٹٮٹغي 
 آٸضز؛ ضقس ٸ ربثزبيي رٳٗي  ت٣بيبټبي رسيسي ضا ثٻ ٸرٹز ٲي 
 ؛اٶس ثٹزٺٲسيطي  زض ؾبظ٪بضي ثب قطايٍ رسيس آة ٶب٦بٰ  ي ٪صقتٻټبي  قيٹٺ 
  ټذبي   رٷذ٩ ٸ٢ذٹٔ  ؛ قٹٶس ٥ ٲيي اٶٟزبض ٶعزي ؾتبٶٻآثٻ اذتالٞبت زض حب٬ ثطٸظ ټؿتٷس؛ تٗبضيبت

 ؛قٹٶس ٲيثيٷي  آثي پيف
 ټؿتٷس. ٲحطٸٰ ثيف اظ ي٥ ٲيٯيبضز ٶٟط اظ ذسٲبت 

 رذٹيي  هذبضٺ ٶٓٱ ٶذٹيٵ رٽذبٶي آة ٸ    ي زضثبضٺ٦بضقٷبؾبٴ آثي رٽبٴ ثٻ َٹض ٲٷٓٱ ثطاي تجبز٬ ٶٓط 
تذٹاٴ   ٲي ضيعي ٸ ٲسيطي  ذٹة ثطٶبٲٻثب  . ټٳ٫بٴ ٲٹا٣ٞٷس ٦ٻزټٷس ٲيتك٧ي٭ رٯؿٻ  پبيساضي ي زضثبضٺ
ټذبي ٲٽٳذي    ضٕٞ اذتالٜ ٸ حذ٭ تٗذبضو ٸ ٲذصا٦طٺ ٲٽذبضت    تٗبضيبت رٯٹ٪يطي ٦طز.  ثطذياظ ثطٸظ 
 ثؿتط ٲٷبؾت اؾ .ٸرٹز  تط اظ ټٳٻ اٲب ٲٽٱټؿتٷس، 

ي ٶؿذج  ثذٻ   تذط  ثذيف ثطٶسٺ احتٳب٬  -٦ٻ ٶتبيذ ثطٶسٺ تٛييط زاز اي ثٻ ٪ٹٶٻ ٸيٗي  ضا تٹاٴ ه٫ٹٶٻ ٲي
ايذٵ پطؾذف ٲُذطح    هيذع ضا ي٧جذبضٺ اٶزذبٰ زاز،     ټٳٻ تٹاٴ ب ٦ٻ ٶٳياظ آٶززاقتٻ ثبقس؟  ثبظٶسٺ -ثطٶسٺ
 ثٻ ٶتبيذ ٲخج  ٲٷزط قٹز؟ ٶٽبيتب تب  زازٲساذالت تسضيزي نٹضت  تٹاٴ ٲي٦زب قٹز  ٲي
. ضٸز پذيف ٲذي  ټبي ٲذسيطي  پبيذساض، ثطاثذط ٸ ٦بضآٲذس ٲٷذبثٕ آة       تٹٞبٴ ٧ٞطي حٹ٬ اٸٮٹي  ي رٯؿٻ
اٶزبٰ زاز تب آٴ ضا ثٻ  تٹاٴ ٲي ٦بضټبيي ثٕ آة ثبٸض زاضٶس، هٻٲٷب ي ي٧ابضهٻټٳٻ ثٻ ٲسيطي   ٦ٻ زضحبٮي

 ٸا٢ٗي  ثطؾبٶس؟
ي ٲطثذٹٌ ثذٻ   ټب پطؾفٸ ٞٽطؾ   5زض ٞه٭  قسٺ ٲُطح ٶ٧بتثبيؿتي ايٵ رٯؿٻ ضا حٹ٬  ٪ط تؿٽي٭
 .ټساي  ٦ٷس ٲٷبثٕ آة ٸ ٲسيطي  تٗبضو ي ي٧ابضهٻ٦ٯيسي ٲسيطي   ٲؿبي٭
 ؾبٖ  2ٲست: 
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 ًىبت ساٌّوب ثشاي هذسسبى :پيَست

 ثشاي يه ششٍع خَة دست ثِ وبس شَيذ

. زټيس آٲٹظـ ٲيٲجبحخٻ ٸ ضٕٞ تٗبضو ضا ټبي  زٸضٺ، ٲٽبضت ايٵب زض ثٻ ذبَط زاقتٻ ثبقيس قٳ

اظ  ي ٲرتٯذٝ زٸٮتذي  ټذب  ٸظاضتربٶٻټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ اظ  ٶٟط ثب ترهم 35تب  25ٲخب٬ ٸ٢تي  ثطاي

آٸضيس، ثب هبٮف اٖتٳبزؾبظي ٸ رٯذت تٗٽذس اًٖذب ٶيذع ٲٹارذٻ       ٪طز ټٱ ٲي ٯٝٲرت٦كٹضټبي 

 ټؿتيس. ثٻ ايٵ ٲٷٓٹض اٞطاز ثبيس اظ ټٳبٴ اثتسا ٞٗبالٶٻ زض٪يط قٹٶس.

 سٍال ولي وبسگبُ

 :تزطثذٻ ټؿذتٷس. ٶجبيذس    ثعض٪ؿذب٬ ٸ ثب زض ايٵ زٸضٺ ټٳ٫ذي   ٦ٷٷس٪بٴ قط٦  هشبسوت

ثٽتطيٵ ؾذرٷطاٴ ټذٱ زض َذٹ٬     ٪ٟتبض زاٶيٱ ٦ٻ بضي ٦طز ٦ٻ ٣ٍٞ قٷٹٶسٺ ثبقٷس. ٲي٦

 .قٹز ٦ٷٷسٺ ٲي ضٞتٻ ذؿتٻ ٺ ٞكطزٺ ضٞتٻي٥ زٸض

   :ِاٴ ثذذٻ ٪ذط  تؿذٽي٭ َطٞذٻ ٸ اظ ؾذذٹي   رطيذبٴ اَالٖذذبت ٶجبيذس يذ٥    رابدُ دٍعشفا

، ذُط اظ ٦ٷٷس ٲيثبقس. تٗساز ظيبز ؾرٷطاٶبٶي ٦ٻ اظ پبٸضپٹيٷ  اؾتٟبزٺ  ٦ٷٷس٪بٴ قط٦ 

 زازٴ ٲربَجبٴ ضا زض پي زاضز. زؾ 

 ټبيي ٦ٻ تٗساز ظيبزي ټٳ٧بض اظ ي٥ ٲح٭  زض ٲحيٍ ي اص تشىيل داس ٍ دستِ:رلَگيش

، ثبيس ٪طايف َجيٗي آٶٽب ضا ٦ٻ ثب ټٱ زٸؾذ  ټؿذتٷس يذب ثذب     ٦ٷٷس ٲيزض زٸضٺ قط٦  
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اٞطاز ثٻ ٚٷبي ٦بض٪بٺ آٲٹظقي ٦ٳ٥  ي تزطثٻي٧سي٫ط آقٷبيي زاضٶس تٗسي٭ ٦طز. تٷٹٔ 

 .٦ٷس ٲي

 :ثٷسٺ ظٲبٴ ثبقٷس ٸ ٶٻ آٴ ضا ثٻ َذٹض ٦بٲذ٭ ٦ٷذبض    اٴ ٶٻ ثبيس ٪ط تؿٽي٭ هذيشيت صهبى

ث٫صاضٶس. ٲخال  نطٞب  ثطاي ايٷ٧ٻ ٲإزة ثبقيٱ ٶجبيس اربظٺ زټيٱ ٦ٻ ي٥ ٶٟط ټٳچٷبٴ ثٻ 

ټب، هٻ  ظزٴ يب ټط ٦بض زي٫طي ازاٲٻ زټس. ايٵ ثؿيبض ٲٽٱ اؾ  ٦ٻ زض تٳبٰ ثطٶبٲٻ حطٜ

 قٷبؼ ثبقيٱ. زضٸٴ ٦بض٪بٺ ٸ هٻ زض ذبضد آٴ ٸ٢ 

 ٲُبٮٗبت ٲٹضزي ٲحٯي، زٖٹت اظ ٦بضقٷبؾبٴ، ٲٽٳبٶبٴ، پصيطايي ٸ  هحلي:ّبي  ٍيظگي

 ؾبظٶس. ثرف ٮصتتٹاٶس تزطثٻ يبز٪يطي ضا  ٲيټبي ثبظزيس  ثطٶبٲٻ

 :اَٳيٷبٴ حبن٭ ٦ٷيس ٦ٻ ٦بٚص، هؿت، ٦بٚص ضٶ٫ذي، ٲبغيذ٥،    هٌبثع وبفي ٍ هٌبست

ٵ ٲُٳئٵ قٹيس ٦ٻ پٹٶع، ظيطزؾتي، ٢ٯٱ ٸ ٲساز ثٻ اٶساظٺ ٦بٞي زض اذتيبض زاضيس. ټٳچٷي

اٶس تب زض ظٲبٴ ٲٷبؾت  ٸؾبي٭ آٲٹظقي نٹتي ٸ تهٹيطي ثٻ تطتيت اؾتٟبزٺ ٲطتت قسٺ

ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪يطٶس. اثعاض ٞٷي رٽ  ضٕٞ اق٧ب٬ ٸؾبي٭ ثط٢ي ضا ٶيذع زٰ زؾذتتبٴ   

 ث٫صاضيس. 

 :ټذبيي زض ذذال٬    هٷيٵ ثطٶبٲٻتب آٶزب ٦ٻ اٲ٧بٴ زاضز ثبيس اظ ثط٪عاضي  رشي ٍ هشاسن

زي  ټيٷبٲذٻ ٸ ؾذي  پبيذبٴ زٸضٺ ٸ ټٷ٫ذبٰ اُٖذبي ٪ٹا    ثٻٸ آٶٽب ضا  ٦طزٺ ذٹززاضي زٸض

 .ٲٹ٦ٹ٬ ٦طزټبي زٸضٺ  ٗبٮي ٞحبٸي 

 :ِٲٷسي اٞطاز ضا رٯت ٦طز. ثبيس ٦ٹقذيس   ثبيس اظ ټٳبٴ ضٸظ ٶرؿ  ٖال٢ٻ رلسِ افتتبحي

ټبي اٞتتبحيٻ ضا ٦ٹتبٺ ٸ ٲرتهط اضائذٻ   يٳٵ احتطاٰ ثٻ ذهٹنيبت ٞطټٷ٫ي، ؾرٷطاٶي

ثٻ ثٽتطيٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ثؿيبض ٲحسٸز اؾذ .  ٲٽٱ اَالٖبت  اضائٻ. ظٲبٴ قٳب ثطاي زاز

 ٸ٢تتبٴ ضا ثطاي ٲطاؾٱ ټسض ٶسټيس.

 تطريحب  ثٻ ٦ٳذ٥ اؾذاليسټبي پبٸضپٹيٷذ  نذطيح ٸ      وٌٌذگبى: همذهِ، دٍسُ ٍ ششوت

ټبي  ٰ ٸ پيكجطز زٸضٺ، ثٻ ٸيػٺ ٞٗبٮي ٲرتهط ٲ٣بنس زٸضٺ ضا ثيبٴ ٦ٷيس. ه٫ٹٶ٫ي اٶزب

٦يس ٶٳبييس ٦ٻ ايٵ زٸضٺ يذ٥ ٞٗبٮيذ    اذتهبض ثيبٴ ٦ٷيس. ثط ايٵ ٶ٧تٻ تأ٬ ضا ثٻ ضٸظ اٸ

٦ٷٷذس٪بٴ ٸ هذٻ    يبز٪يطي رٳٗي اؾ  ٦ذٻ زض آٴ ټط٦ذساٰ اظ حبيذطاٴ )هذٻ قذط٦      
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ٻ ايذٵ  ٪صاضٶس ٸ ايٷ٧ذ  اٴ( تزطثيبت قرهي ذٹز ضا ثب زي٫طاٴ ثٻ اقتطا٤ ٲي٪ط تؿٽي٭

اضز ٦ٻ ه٫ٹٶٻ زض ثطذٹضز اٸ٬ ؿت٫ي زآٲٹظز. ايٵ ثٻ ٲب ث ٦بض ه٣سض ٲُٯت ثٻ اٶؿبٴ ٲي

 .ٱزټي ٸ زٸضٺ ضا زض ٲؿيط زضؾتي ٢طاض ٲي ٦ٷيٱ ٲيٲٷس  ٻضا ٖال٢ ٦ٷٷس٪بٴ قط٦ 

 :٦ٷٷذسٺ زض زٸضٺ ثذٻ    زټس ٦ٻ اٞطاز قذط٦   تزطثٻ ٲب ٶكبٴ ٲي اٍليي سبعت استشاحت

ذٹاټٷس زض ظٲبٴ اؾتطاح  زضثبضٺ آٶٽب  زټٷس ٸ ٲي قسٺ تٹرٻ ٶكبٴ ٲي ټبي اٶزبٰ تٳطيٵ

ټذب زض   ٶٳبيٷذس٪بٴ ٪ذطٸٺ  ٦ذٻ   ٦ٷٷذس اٴ ثبيذس اَٳيٷذبٴ حبنذ٭    ٪ط تؿٽي٭. طٜ ثعٶٷسح

قذٹز، ثذٻ اذتهذبض اقذبضٺ      ټبيكبٴ ٲُطح ٲي ٲؿبيٯي ٦ٻ زض ٪طٸٺ ثٻټبي ذٹز  ٪عاضـ

ٻ ٪ذعاضـ  ٸ اظ آٴ زض اضائذ ٦ذطز   شذيطٺ ٦بٲايٹتطتٹاٴ زض  ټب ضا ٲي ٦ٷٷس. ايٵ ٪عاضـ ٲي

اقتٛب٬ شټٵ اٞطاز ثذب ٦ذبٲايٹتط   ټيع قٹز. ط اؾ  اظ هٷيٵ ٦بضي پطثٽطٺ ٪طٞ . اٲب ثٽت

، تجذبز٬ اَالٖذبت ٸ ضاټٷٳذبيي    ٲطحٯٻ ٦بض اقتجبټي اؾ . ټذسٜ ايذٵ رٯؿذٻ   زض ايٵ 

ضا زض اٞطاز ت٣ٹي  ٦ٷيٱ، « قٷيسٴ ٞٗب٬»اؾ . اظ آٶزب ٦ٻ ٢هس زاضيٱ  ٦ٷٷس٪بٴ قط٦ 

٢ذجال  . زاضز ٲذي  ثذبظ آٶٽب ضا اظ ٦بض ٪طٸټذي   قٹز ٸ پطتي اٞطاز ٲي ؾجت حٹاؼپبٸضپٹيٷ  

ضا ٲؿذٹٸ٬ اٶت٣ذب٬    ٞطزي ،٦ٷٷسٺ ثبيس زض َٹ٬ ثط٪عاضي زٸضٺ ايٱ ٦ٻ ٦ٳيتٻ ثط٪عاض ٪ٟتٻ

ٹتط ٲط٦ذعي ٦ٷذس. ايذٵ ٦ذبض ثركذي اظ ٲحتذٹاي       يټذب ثذٻ ٦ذبٲا    اَالٖبت ٸ يبززاق 

 قس.  ٦ٷٷس٪بٴ اُٖب ذٹاټس زټس ٦ٻ زض پبيبٴ زٸضٺ ثٻ قط٦  ضا تك٧ي٭ ٲي ټبيي زي ؾي

 

 ًىتِ:

ي ٞذبيٯي تهذٹيطي    ټبي ظيبزي ث٫يطٶس ٸ قرهي ضا ٲؿئٹ٬ تٽيذٻ  ٸضٺ، ٧ٖؽثط٪عاض٦ٷٷس٪بٴ ثبيس اظ ز
ټذب ضا زض ظٲذبٴ    ٦ٷٷس٪بٴ زازٺ قٹز.  ايٵ ټذٱ ٧ٞذط ذذٹثي اؾذ  ٦ذٻ ٧ٖذؽ       ٶٳبيٷس تب ثٗسا  ثٻ قط٦ 

ټذبي حبنذ٭ اظ ٦بضټذبي     ٪ذطاٴ ثبيذس ٶٹقذتٻ    اؾتطاح  ثٻ نٹضت اؾاليس ثٻ ٶٳبيف ث٫صاضيس. تؿذٽي٭ 
ټٱ،  زٸضقسٴ  رٳٕ ټٷ٫بٰ ثٻبٲايٹتط ٲط٦عي ٲٷت٣٭ ٦ٷٷس تب اٞطاز ثتٹاٶٷس آٸضي ٸ ثٻ ٦ ٪طٸټي ضا ٶيع رٳٕ

 اٶس ثٻ ثحج ٸ تجبز٬ ٶٓط ثاطزاظٶس. ي آٶچٻ ٶٹقتٻ زضثبضٺ
 

 :ف ضٞتذٻ ثبقذس،   يثٻ ٞطو ايٷ٧ٻ تب ظٲبٴ ٶبټبض ټٳٻ هيع آضاٰ ٸ ذٹة پ ًبّبس سٍص اٍل

ټب زض  ايٵ احتٳب٬ بي ٶ٫طاٶي ٶيؿ ، تٳبٰټٱ ٶيٱ تب ي٥ ؾبٖ  ٣ٖت ټؿتيس. اٲب ر ثبظ

ٸضي اٶس. ٲسيطي  ظٲبٴ ثطاي ي٥ ؾٳيٷبض ٲٹ١ٞ يط زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ يظٲبٶ ي ثطٶبٲٻ
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حط زض ٲذسيطي  ظٲذبٴ   ، اظ رٳٯٻ ٲذٹاضز ٲذإ  ضٞتٵ ظٲبٴاؾ  ٸ زاقتٵ آٲبز٪ي ثطاي ټسض

ثٷسي قط٦  ٦ٷٷس٪بٴ، ٸازاقتٵ آٶٽب ثٻ ٶ٫بضـ ا٧ٞبضقبٴ  بظٲبٶي )٪طٸٺاؾ . ٖٷبنط ؾ

َٹض َجيٗي زض ٞطايٷس ٦بض ٪طٸټذي الظٰ   ٦ٻ ثٻ ټبيي رتهط ٸ ٸ٢ٟٻثٻ نٹضت ٲٹرع ٸ ٲ

تذٹاٶيٱ   ثط ټؿتٷس. پؽ ثٻ رذبي آٶ٧ذٻ ذذٹز ضا ثٷذسٺ ظٲذبٴ ٦ٷذيٱ، ٲذي        ( ظٲبٴآيٷس ٲي

اٶس ٲخ٭ ظٶ٩ ټكساضي ثساٶيٱ ٦ٻ ثذٻ ټٳذٻ    ثٷسي قسٺ ټبيي ضا ٦ٻ زض ثطٶبٲٻ ظٲبٴ ٸ٢ 

 قٷبؼ ثبقٷس. ٦ٷس تب ٸ٢  اٞطاز ٦ٳ٥ ٲي

اؾ  ٦ٻ ٶجبيس ثيف اظ حسي ٦ٻ زض ثطٶبٲٻ ٲكرم قسٺ، ثذٻ ٸيذػٺ    ايٵ ٶ٧تٻ ټٱ ٲٽٱ

قذٹز،   زض ضٸظ اٸ٬ ٦ٻ ټٳ٫ي اٶطغي زاضٶس ٦بض ٦ٷيٱ. ثرذف آٖذٱ آٶچذٻ ٲُذطح ٲذي     

ٲُبٮت رسيسي ټؿتٷس ٦ٻ ٞطز ثٻ ظٲبٴ ٶيبظ زاضز تب ثتٹاٶس آٶٽب ضا ثٟٽٳس ٸ ټًٱ ٦ٷذس.  

 َجيٗي حط٦  ٦ٷيٱ. ؾطٖ ثٷبثطايٵ ثٽتط اؾ  ثب 

 ټط  ٌذي سٍصاًِ:ث رلسبت روع   ٕ ثٷذسي ثذٻ پبيذبٴ     ضٸظ ضا ثبيس ثب ثط٪ذعاضي رٯؿذٻ رٳذ

ټذبي ضٸظ ٸ   اي ٲٟيس ٸ ٲرتهط اظ ٞٗبٮيذ   ٪طاٴ ذالنٻ تؿٽي٭ثطؾبٶيٱ ٸ زض ايٵ ظٲبٴ 

 .زټٷس ټبي ثٗسي اضائٻ ٲي ٢سٰ

 :ا٪ط ٢طاض اؾ  ثبظزيس ثٻ اټذساٜ زٸضٺ ٦ٳذ٥ ٦ٷذس، پذؽ      رلسِ آهبدگي ثشاي ثبصديذ

ضيعي زاقتٻ ثبقٷس. ذٹة اؾذ  ثطٸقذٹضي حذبٸي     اي آٴ ثطٶبٲٻثط٪عاض٦ٷٷس٪بٴ ثبيس ثط

ٲتٵ، ٶ٣كٻ ٸ ٧ٖؽ ثطاي ايٵ ٦بض آٲبزٺ قٹز ٦ذٻ زض آٴ قذطح ٲرتهذطي اظ ٲٷ٣ُذٻ     

ٲٹضزي ٲٗطٞي قٹٶس. ايذٵ   ي ٲُبٮٗٻٲٹضز ثبظزيس ٸ ٲؿبي٭ ٦ٯيسي ٸ شيٷٟٗبٴ زذي٭ زض 

 و ثبقس.تٗبض ي ٶ٣كٻٸ ًٞبيي ثطاي قطح ق٧٭  اثعاض پيبظي ثطٸقٹض ثبيس حبٸي

 :ٶٟذط   40تب  30زض ثبظزيس، ٲسيطي  ظٲبٴ ثؿيبض ٲٽٱ  اؾ . حسٸز  اًزبم ثبصديذ هَفك

ثٻ ٲست ي٥ ضٸظ زض حط٦  ذٹاټٷس ثٹز. ثٷبثطايٵ ٲٽٱ اؾ  ٦ٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٲٷبؾت ٸ 

ضاحتي ٞطاټٱ ٦ٷيس )ايٵ ٦بض اظ ق٧بي  اٞذطازي ٦ذٻ ٶبضايذي ټؿذتٷس ٸ ثبيذس ًٞذبي       

(. ٶبټبض ٸ تٷ٣الت ثٻ اٶساظٺ ٦بٞي ٦ٷس ٲيرٯٹ٪يطي ٲحسٸزي ضا ثب زي٫طاٴ قطي٥ قٹٶس 

ثب ذٹز ثطزاضيس. اَٳيٷبٴ حبن٭ ٦ٷيس ٦ٻ ٶٹقيسٶي ٸ ٲيٹٺ ثطاي يذ٥ ضٸظ ٸ ثذٻ اٶذساظٺ    

٦بٞي ثٻ ټٳطاٺ زاضيس. ٞطاٲٹـ ٶ٧ٷيس ٦ٻ ٸ٢  ٲٷبؾت ٸ ٦بٞي ثطاي زؾتكٹيي زض ٶٓط 



 133 ي ٲٷبثٕ آة ٲصا٦طٺ ثطاي ٲسيطي  ي٧ابضهٻ ټبي ح٭ تٗبضو ٸ ٲٽبضت

 

٦ذٻ   ٷذس٪بٴ ٦ٷ قذط٦  ث٫يطيس. ي٥ ضٸظ ٪ذطٰ ٸ َذٹالٶي، ثذٻ ٸيذػٺ ثذطاي آٶسؾذتٻ اظ       

ضيعي ذٹة ٸ ٲٹٞذ١   ؾبظ ثبقس ٸ ي٥ ثطٶبٲٻ س ٲك٧٭تٹاٶ ٲيٲحسٸزي  ٞيعي٧ي زاضٶس، 

  ٲي تٹاٶس اظ ثطٸظ آٶٽب رٯٹ٪يطي ٦ٷس.

ايس، ٲ٫ط آٶ٧ٻ ټسٞتبٴ اظ  ثبيس اَٳيٷبٴ حبن٭ ٦ٷيس ٦ٻ تٳبٰ ٲٹاضز ٞٹ٠ ضا ضٖبي  ٦طزٺ

 8ټٟ  ؾبٖ  )اظ  ټبي تٗبضو ثبقس )ايٵ ټٱ ايسٺ ذٹثي اؾ (. ح٭ ثبظزيس، ثطضؾي ضاٺ

ټذبي ثيطٸٶذي ثذٻ ٸيذػٺ ظٲذبٶي ٦ذٻ        ٖهط(، يٗٷي زض٪يذطي ثذب ٲحذسٸزي     3نجح تب 

ذٹاټيس پؽ اظ ثبظ٪ك ، ٸ٢تي ضا ثطاي اٶزبٰ تٳطيٵ ٸ ٪عاضـ زض ٦بض٪بٺ اذتهبل  ٲي

ٖهذط ثذٻ ٦ذالؼ     4زټيس. تح  ټط قطايُي ثط٪عاض٦ٷٷس٪بٴ ثبيس تب پيف اظ ؾذبٖ   

 تٳطيٵ اذتهبل زټٷس. ز٢ي٣ٻ ضا ثطاي 90تب  60ثط٪طزٶس ٸ 

 :زض پبيبٴ ضٸظ زٸٰ، ثطذي اٞطاز ٲٳ٧ٵ اؾ  احؿبؼ ذؿت٫ي ٦ٷٷذس ٸ قذبيس    عظش آصاد

ثذٻ  ٸ اَالٖبت آٶٽب ضا ٦الٞٻ ٦طزٺ ثبقس. قبيس ثرٹاټٷس اظ ٪طٸٺ رسا قذٹٶس   ټزٹٰټٱ 

٪طٸټي ٦ٹه٥ تط ثطٸٶس. قبيس ټٱ ثرٹاټٷس ٦الؼ ضا ظٸزتط تط٤ ٦ٷٷس ٸ ثٻ ٦بضټذبي  

يب ايٷ٧ٻ نطٞب اؾتطاح  ٦ٷٷس. ذالنٻ آٶ٧ٻ يذ٥ ٖهذط آظاز ثذطاي     زي٫طقبٴ ثاطزاظٶس

 .تٳسز اٖهبة ٲٟيس اؾ 
 

 ًىتِ:

٦ٷٷذس٪بٴ   ٦ٷيٱ ثٻ ايٵ ٶ٧تٻ تٹرٻ ٦ٷيس ٦ذٻ قذط٦    ٦ٷيس، پيكٷٽبز ٲي ا٪ط ٦الؼ ضا ٖهطټب ثط٪عاض ٲي
آٶٽذب  پذطزاظز. ثًٗذي اظ    ٦ٷٷس ٸ هٻ ٦ؿي ټعيٷذٻ آٴ ضا ٲذي   ٲيثبيس ثساٶٷس قبٰ ضا ه٫ٹٶٻ ٸ ٦زب نطٜ 
تٹاٶٷس ټعيٷٻ قبٰ ضا ثاطزاظٶس. اٲب زي٫طاٴ، ٲخ٭ پطؾٷ٭ ذذسٲبتي ٸ   ٦بضٲٷساٴ زٸٮتي ضٸظٲعز ټؿتٷس ٸ ٲي

٦ٷٷذس، قذبيس ٪ٳذبٴ ٦ٷٷذس ٦ذٻ       ٦ؿبٶي ٦ٻ ثطاي اٸٮذيٵ ثذبض زض هٷذيٵ ٦بض٪ذبٺ آٲٹظقذي قذط٦  ٲذي       
هٻ ذٹاټيس  ثبضٺقٹٶس. ثٷبثطايٵ ثبيس تهٳيٱ ث٫يطيس ٦ٻ زض ايٵ  ثط٪عاض٦ٷٷس٪بٴ ٲربضد قبٰ ضا ٲت٣ج٭ ٲي
ټبي ٲرتٯٝ پرف ٦ٷيس: ا٪ط ٲبيٯيس ٚذصا ضا زض ٲحذ٭    اي ثب ٪عيٷٻ ٦طز. ي٥ ضاٺ ايٵ اؾ  ٦ٻ اَالٖيٻ

ذٹاټيس قبٰ ضا زض  پطزاظٶس ٸ ا٪ط ٲي ثط٪عاضي ؾٳيٷبض نطٜ ٦ٷيس، )ٲخال ( ثط٪عاض٦ٷٷس٪بٴ ټعيٷٻ آٴ ضا ٲي
 ذٹزتبٴ اؾ .  ذبضد ٲح٭ ثط٪عاضي ٦بض٪بٺ نطٜ ٦ٷيس، ټعيٷٻ آٴ )ٲخال ( ثٻ پبي

 

 :٢ًيٻ قبٰ ټط َٹض ٦ٻ ٢طاض اؾ  ثبقس، ثبيس ٢ٹاٶيٷي ضا ثذطاي آٴ   هذيشيت صهبى شبم

 ٦ٷٷذس٪بٴ  قذط٦  اي ٦ٻ ٢ذطاض اؾذ  ثط٪عاض٦ٷٷذس٪بٴ يذب      ټعيٷٻ ي زضثبضٺٸيٕ ٦ٷيس ٸ 
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قٷبؾي ثؿيبض ٲٽٱ اؾ . ظٲبٴ ٲٗيٷي ثذطاي ذذطٸد ٸ    ثاطزاظٶس، تسثيطي ثيٷسيكيس. ٸ٢ 

٫يطيس ٸ ٢ٹاٶيٷي ثطاي آٴ ٸيٕ ٦ٷيس ٦ٻ ٖبضي اظ ټط ٪ٹٶٻ اؾتخٷب يب ٸضٸز اٞطاز زض ٶٓط ث

 تجهطٺ ثبقس. ٢بٶٹٴ ثبيس ثطاي ټٳٻ ٸ ي٧ؿبٴ ارطا قٹز.

 ٍُاظ  قذٹز  ٲذي ټبي آٲٹظقي، تطريح زازٺ  ټب ٸ زٸضٺ زض ثًٗي ٦بض٪بٺ ّب: ًوبيٌذگبى گش

ټذبي   ضاثُيٷي تٗييٵ قٹٶس ٦ٻ ټط ضٸظ نجح ٪عاضقذي اظ ٞٗبٮيذ    ٦ٷٷس٪بٴ قط٦ ٲيبٴ 

ذٹاټيذس   ٦طزٴ زاضيس يب ٲذي  اٴ اضائٻ زټٷس. ا٪ط ٢هس ٸ٢  تٯٝ٪ط تؿٽي٭ضٸظ ٪صقتٻ ثٻ 

ضا ربٴ ثٻ ٮت ٦ٷيس، ايٵ ٦بض ضا ث٧ٷيس اٲب تٹنيٻ ٲب ايٵ اؾذ  ٦ذٻ ثذٻ     ٦ٷٷس٪بٴ قط٦ 

ؾٻ تذب  اٴ ثبيس ذٹزقبٴ ٢بزض ثبقٷس ْطٜ ٪ط تؿٽي٭ثط پطټيع ٦ٷيس.  ٦بض ظٲبٴ ايٵرس اظ 

  ثٷسي اضائٻ زټٷس. رٳٕ قسٺ ٶزبٰاظ ٦بضټبي اپٷذ ز٢ي٣ٻ 

 :بٶي ٦ذبٞي ٸ  اٴ ثطاي ټط ٪ذطٸٺ ٲذست ظٲذ   ٪ط تؿٽي٭ گضاسشي هختظش اص وبس گشٍّي

 ٪ط ٶٓطات تؿٽي٭٪يطٶس.  ټبي ٪طٸٺ زض ٶٓط ٲي اي اظ ثحج اضايٻ ذالنٻ ثطايٲكرم 

اٶس، اؾبؼ  ثطزاضي اظ آٶچٻ اًٖبي ٪طٸٺ ثٻ ثحج ٪صاقتٻ ثبيس حسا٢٭ ثبقس اٲب يبززاق 

  .زټس ٪طاٴ ضا زض پبيبٴ زٸضٺ تك٧ي٭ ٲي تؿٽي٭ٶٽبيي ٪عاضـ 

 :ثٷب ثٻ تزطثٻ، ثؿيبضي اظ اٞطاز زٸؾ  زاضٶس اظ ٲٷبْط ٲحٯي زيسٴ  هغلَثيت روعِ آصاد

اظ  تذٹاٴ  ٲذي تٹاٞذ١ رٳٗذي ٸرذٹز زاضز )    ثذبضٺ . ا٪ط زض ايذٵ  زاقتٻ ثبقٷس٦ٷٷس ٸ ذطيس 

يس اتٹثٹؾي ٦طايٻ تٹاٶ يٲ، زټس ٲيٶٓطؾٷزي ٦طز(، ٸ ا٪ط ثٹزرٻ اربظٺ  ٦ٷٷس٪بٴ قط٦ 

قسٺ تٹ٢ٝ ٶٳبييس، ٸ زض ٖذيٵ حذب٬ ثذٻ ٲذسيطي       ټبي اظ پيف تٗييٵ ٦ٷيس ٸ زض ٲ٧بٴ

 اؾ .« نجح آظاز»ظٲبٴ پبيجٷس ثبقيس. ايٵ ايسٺ ذٹثي ثطاي ي٥ 

 :ِض اؾذ  ٸ زض  ټسٜ ايٵ رٯؿٻ، ذبتٳٻ حٳطثرف ؾذٳيٷب  هشبّذات دس رلسِ اختتبهي

قبٴ ثب ٦بض٪بٺ قذٳب ٲذطتجٍ    ٦ٻ ٞٗبٮي  بييٶٽبزټ٦ٻ ظٲبٶي ثٻ  قٹز نٹضتي حبن٭ ٲي

ذٹز ضا ٲٗطٞي ٶٳبيٷذس ٸ هٷذس    رٽبٶي آة(، اذتهبل زازٺ قٹز تب ټٳ٧بضياؾ  )ٲخ٭ 

اٶس٦ي زض ٶٓط ث٫يطيذس ٸ   ټٱ ظٲبٴ« ټبي ثٗسي ٢سٰ»اي نحج  ٦ٷٷس. ثبيس ثطاي  ٦ٯٳٻ

ض اظ ؾٳيٷبض اذتهبل زټيس. ثب ايٵ ٦ذب  ٦ٷٷس٪بٴ ٻ اضظيبثي قط٦ ثرف آٖٱ ٸ٢  ضا ث

اظ ايٵ  . پؽ٦ٷيس ٪عاضي ؾٳيٷبضټبي آيٷسٺ زضيبٞ  ٲيثبظذٹضزټبي اضظقٳٷسي ثطاي ثط
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طاي ؾرٷطاٶي ٲ٣بٲبت ٲحٯي ٸ ضؾٳي زض ٶٓذط ث٫يطيذس. ايذٵ    ټب، ظٲبٶي ضا ټٱ ث اضظيبثي

 زي زٸضٺ تٯٟي١ ٶٳبييس. ثب پصيطايي ٸ اټساي ٪ٹاټيٷبٲٻ ٸ ؾيتٹاٶيس  ٦بض ضا ٲي

 

 ًىتِ:

٦ٷٷس٪بٴ زض ٶٓط ث٫يطيس تب اظ ټت٭ ذبضد قذٹٶس ٸ   ٸظٺ، ظٲبٶي ضا ثطاي قط٦ ض زض ايٵ زٸضٺ آٲٹظقي پٷذ
تٹاٶيس ي٥ ٲيٽٳذبٶي قذبٰ ضؾذٳي ثذٻ ايذبٞٻ       ٲي« ټبي ٲحٯي ٸيػ٪ي»ٲٷبْط ٲحٯي ضا ثجيٷٷس. زضثبضٺ 
 ٞٗبٮيتي ٞطټٷ٫ي تطتيت زټيس. 

ظاز )پذؽ اظ  رٳٗي زض ثيطٸٴ اظ ټت٭ زض قذت زٸٰ، ٖهذط آ   تزطثٻ ثٻ ٲب ٶكبٴ زازٺ اؾ  ٦ٻ قبٰ زؾتٻ
ټبي ٚذصايي ٸ زٸض   ثبظزيس(  زض قت ؾٹٰ ٸ نجح آظاز ثطاي ضٸظ آذط ثؿيبض ٖبٮي اؾ . اٮجتٻ ايٷٽب، ٸٖسٺ

ي  ٲتٷذٹٖي تزطثذٻ ٦بض٪ذبٺ آٲٹظقذي ضا زض شټذٵ قذط٦        ٮټبي ٖبزي اؾ . هٷيٵ ٞٗب قسٴ ټٱ رٳٕ
قسٺ  اَالٖبت ٲجبزٮٻقسٴ ثركي اظ  ٦ٷس ٸ ثٻ َٹض ٚيط ٲؿت٣يٱ ثبٖج ٲبٶس٪بض ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ يبزٲبٶسٶي ٲي

 قٹز.  زض شټٷكبٴ ٲي





 

 ًبهِ ٍاطُ

  Absolute territorial integrity ي٧ابضه٫ي تبٰ اضيي

 Absolute territorial sovereignty حب٦ٳي  تبٰ اضيي 

 Accountability پبؾر٫ٹيي

 Alernative ٪عيٷٻ

  Alternative dispute resolution ټبي ح٭ اذتالٜ ٪عيٷٻ

 Arbitration زاٸضي

 Assimilation رصة

 Authoritative actors ٦ٷك٫طاٴ نبحت ا٢تساض

 Bargaining ظٶي هبٶٻ

 Best alternative to a negotiated agreement ثٽتطيٵ ٪عيٷٻ تٹا١ٞ زض ٲصا٦طٺ

 Biological oxygen demand ٶيبظ ثيٹٮٹغي٧ي ا٦ؿيػٴ

 Board ټيئ 

 Collaborative planning ٲساض ضيعي ٲكبض٦  ثطٶبٲٻ

 Communicator ٪ط اضتجبٌ

 Conciliation تٹا١ٞ

 Conflict handling تٗبضو ي ٺازاض

 Conflict progression ضقس تٗبضو

 Conflict resolution ح٭ تٗبضو

 Conflict setting ٲحيٍ تٗبضو

 Conflict situation ٸيٗي  تٗبضو
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 Consensus ٸٞب٠

 Conventions ٲٗبټسات

 Cross-cutting benefits ايس ثيٷبثيٵٞٹ

 Cross-sectoral approach ثركي ضٸي٧طز ثيٵ

 Debate ٲزبزٮٻ

 Desert ثيبثبٴ

 Discussion ثحج

 Distortion اذتال٬

 Early warning systems ټكساض ؾطيٕ ټبي ؾبٲبٶٻ

 Ecological marginalization ثٽطٺ ٶب٦بٞي اظ ٲٷبثٕ ا٦ٹٮٹغي٧ي

 Economic efficiency هبزييي ا٢تآ٦بض

 Enabling environment ٲحيٍ ٲٷبؾت

 Entry point ٸضٸزي ي ٻٶ٣ُ

 Good governance ذٹةح٧ٳطاٶي 

 Handling style ؾج٥ ازاضٺ

 Hard bargainer ظٴ ذكٵ هبٶٻ

 Hard negotiator ذكٵ ي ٺ٦ٷٷس ٲصا٦طٺ

 Holistically ٶ٫طاٶٻ ربٲٕ

 Institutional arrangements تطتيجبت ٶٽبزي

 Institutional innovation ٶٹآٸضي ٶٽبزي

 Interests ٲٷبٕٞ

 Jurisdictions ٢ًبيي ي ٺحٹظ
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 Landscape ؾيٳبي َجيٗي

 Legal approaches ضٸي٧طزټبي ح٣ٹ٢ي

 Legal claim ازٖبي ح٣ٹ٢ي

 Legal rule ح٣ٹ٢ي ي ٺ٢بٖس

 Legal system ٶٓبٰ ح٣ٹ٢ي

 Legitimate actors ٦ٷك٫طاٴ ٲكطٸٔ 

 Legitimate authority ٲطرٗي  ٢بٶٹٶي

 Litigation ا٢بٲٻ زٖٹا

 Mediation زضٲيبٶي ٪طي/پب ٲيبٶزي

 Merits ټب قبيؿت٫ي

 Mutual gain ٶٟٕ ٲت٣بث٭

 Mutually accepted solution اٮُطٞيٵ ح٭ ٲطيي ضاٺ

 National territory ٲطظټبي ٲٯي

 Negotiated rule making اي ؾبظي ٲصا٦طٺ ٢بٖسٺ

 Negotiation ٲصا٦طٺ

 Party َطٜ

 Perception زضيبٞ 

 Player آٞطيٵ ٶ٣ف

 Polluter pays rule ثٻ اظاي آٮٹز٪يپطزاذ   ي ٺ٢بٖس

 Positional bargaining ظٶي اظ ؾط ٲٹيٕ هبٶٻ

 Positions ٲٹايٕ

 Principled negotiation انٹٮي ي ٺٲصا٦ط
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 Proclamation ثيبٶيٻ

 Race for appropriation ي ثطاي ذٹز ثطزاقتٵ ٣ٻٲؿبث

 Regulated negotiation ٲٷس ٲصا٦طٺ ٢بٖسٺ

 Resource Capture حجؽ ٲٷبثٕ

 Resource Mobilization تزٽيع ٲٷبثٕ

 Responsiveness زټي پبؾد

 Riparian rights theory ح٣ٹ٠ ؾبحٯي ي ٻٶٓطي

 River basin آثطيع ي ٻحٹي

 River regime ضغيٱ ضٸزذبٶٻ

 Sanitation ٞبيالة ثٽساقتي

 Sectoral interests ٲٷبٕٞ ثركي

 Soft negotiator ذٹ ٶطٰ ي ٺ٦ٷٷس ٲصا٦طٺ

 Subsidiarity ٪يطي تبثٗي  زض تهٳيٱ

 Systems approach ټب ٶ٫طـ ؾيؿتٱ

 Tradeoff ټب ثطاي ضؾيسٴ ثٻ تٹاظٴ ټسٜ زازٸؾتس

 Transboundary ٞطاٲطظي

 Water availability ٲٹرٹزي آة

 Water use efficiency يي ٲهطٜ آةآ٦بض

 Wise agreement تٹا١ٞ ثرطزاٶٻ





 

  

  

  

  

CCoonnfflliicctt  RReessoolluuttiioonn  aanndd  NNeeggoottiiaattiioonn  SSkkiillllss  

ffoorr  IInntteeggrraatteedd  WWaatteerr  RReessoouurrcceess  

MMaannaaggeemmeenntt  

 

 

Written by: Larry A. Swatuk 

                          Alemayehu Mengiste 

               Kidanemariam 

 

 

 

 

Translated by: Hamid Poshtvan 

 

 


	جلد حل تعارض.pdf
	مهارتهای مذاکره و حل تعارض



