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دضت حسیهآتاد غیىاب سرتیطٍ – استان خراسان جىًتی
ٔحٕـٛز فـبَ ؾّیٕـبٖ ،اًتــاؿیــاك گــلوه رغـلافیــا ،ؿانِـگــاه بیــلراـ
ثٟبض ٜچىكی ،کاكُااى اكُـ اؿاكه کو ماابع کبیی و بؾینؿاكی ،ؽلاًاا راوب

چىیسٜ
یلوههی مِاكکت بینالم «تلًی کلبن» ،کاك مِتلک ؿولاایلاا ،بلنامـه یمـلاا م ـو متغــ
( )UNDPو تٌهیال میٌامغیو رهان ( )GEFاًا مغو ارلای ایـن یـلوهه ،بؾِـ ام اكاضـ
ُلق اًتاا ؽلاًاا راوب اًا که به ی ا مزواكی با ملم افغانٌتاا ،و عضوك یاا اـگاا افغان بـه
ُـ تؾلی ُـه اًا ـف این یلوهه ؿك ًه ًوظ رهان  ،م و مغ تیلیف گلؿیــه اًـا کـه
كابوه ییوًته و ًیٌتماتی بین کا َ گلمایَ رهان با اعیای اكاض ؿك مااکر ؽِـس و نغـوهی
مـیلیا ماابع مغیو كا با مِاكکا ملؿر مغ بیاا م کاـ ؿك ًوظ مغ ـ ایـن یـلوهه بـه ماظـوك
بٌد و توًیهی ؿیـگاه ای مِاكکت ؿك اعیای ملاتع و افنایَ تواا و ظلفیا «تلًی کلبن» و نیـن
بهبوؿ وضییا ا تٔاؿی و ارتمای ًاکااا مغ ارلا گلؿیـه اًا؛ ام اینكو بل بٌیذ و توانماـًـامی
رامیه مغ به یاواا ابناك اًاً بلای مـیلیا ملاتع و فیالیا ای ا تٔـاؿی ت یـه ؿاُـته و ؿك ایـن
كاًتا به مومٍ ای متاوم رها كُـ ًلمایه انٌان  ،تِ یو گلوه ـای توًـیه كوًـتای بـه یاـواا
ًلمایه ارتمای ٓ ،اـوق ای ؽلؿ ایتباكی به یاواا ًلمایهی مال و توًیه كوًتا ا بـلای مـلؿر وبـا
کمس ملؿر به یاواا ًلمایه ی فینی و اعیای ملاتع ؿك ال واعـ ای مـیلیا ماابع کبیی  ،تغـا
یاواا ًلمایهی میٌا مغیو یمو نموؿه اًا این مقاله با یایَ و مانیتوكیاگ تـثحیلا ا تٔـاؿی و
ارتمای این یلوهه ؿك ًه ًای متوال  ،به اكمیاب ؿًتاوكؿ ای ا بل یایهی ا ـاف مومظ نظل یلؿاؽته
اًا نتایذ نِاا م ؿ ـ میناا ا ـاف مو وق و كضایابؾَ بوؿه و مور تغوس ؿك ُـاؽْ ـای
ا تٔاؿی ،ارتمای و میٌامغیو ؿك ماوقه ارلای کلط گلؿیـه اًا

ٚاغٌبٖ وّیسی
یایَ و مانیتوكیاگ ،تلًی کلبن ،مِاكکا،گلوه توًیه كوًتای ٓ ،اـوق ؽلؿ ایتباكی
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این مواكؿ گویای ا اًا که ا ـاما وًیع و مه رانبهای بلای ییِگیلی ام انتِاك این گـام و کـا َ میـناا
فی ا سمر اًا ی ام مه تلین این ا ـاما  ،یالوه بل تغییل مٔلف نوم انلهی ،ر وگیلی ام تؾلی راگو ـا و
ملاتع و اعیا یوَُ گیا اًا که مور فؽیله کلبن وا مـ گـلؿؿ تلًـی ایـن گـام ام کلیـر راگـوکـاكی
م توانـ یالوه بل عساظا ماابع ق و ؽاک ،ت ویف وا و تیـیو ُلاید ا یم  ،بهیاواا یس مابع تولیـی ام رم ـه
تولیـ غقا ،صوق ،ی وفه و یاكک ای گلؿُگلی ماافع بٌیاكی كا نٔی روامع نمایـ
بـوا ُس مقاب ه با گلر ُـا کله ممین نیام به م اكی و ینر رهان ؿك رهـا کاتـلی ییامــ ای ا كا
ؿاكؿ اگل صه کِوكما ؿك مملهی کِوك ای ٓایت که مٌب آـ ایزـاؿ بغـلاا میٌـامغیوـ یـاؿ ُــه
م باُـ ،نیٌا اما با توره به اینکـه احـلا ییامــ ای میٌـامغیوـ گـلر ُــا کـله ممـین مغــوؿهی
رغلافیای مِؾٔ كا تغا تثحیل نـاكؿ و احلا ا رهان اًا ام کلفـ ایـنکـه بـه واًـوه تولیــ نسـا و
فل وكؿه ای ا که ٌما یمـهی ؿك مـ ناؽالْ م كا تِ یو م ؿ ـ و صاین مٔـلف گٌـتلؿهی ایـن
ماؿه ،به کوك غیلمٌتقی ًهم كا ؿك تولیـ مواؿ ی ایاـه ام رم ه  Co2ؿك ًوظ رهان بلیهــه ؿاكیـ  ،لـقا
سمر اًا نقِ ؿك کا َ انتِاك این گـام و افـنایَ تلًـی اایسـا نمـایی ؿك ایـن كاًـتا ؿك ًـای 2111
یلوههی بین الم تلًی کلبن ؿك ؿُا عٌین باؿ غیااق ُهلًتاا ًلبیِه وا ع ؿك اًتاا ؽلاًاا راوب
به ٓوك ابت اكی مابین ؿولا ایلاا ،بلنامه یملاا م و متغـ و تٌهیال میٌامغیو رهـان ارـلا گلؿیــ
مغو ارلای این یلوهه بؾِ ام  321111تاك اكاض تؾلی ُـهای اًا که توًد یاا اـگاا افغـان  ،ؿك
مماا عضوك ؿك اكؿوگاه ای ُلق کِوكً ،ی ک یـیـه اًا (فای ً یماا) 22 5 3112 ،
اًتلاتوی یلوهه بل مباای بلنامه كینی ام یایین به باس و كا بلؿ ارلای ا مت بل كیایا ًه آو نیام ای
توًیهای ،مٌائو میٌامغیو و مٌائو ا تٔاؿی – ارتمای ؿك اعیا و مـیلیا مِاكکت ماابع کبیی ـلاك
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املومه گلر ُـا کلهی ممین بل احل انتِاك وًیع گام ای گ ؾانـهای و تغییـلا ق و ـوای متـاحل ام ا،
ی ام مه تلین موضویا ی م و مؾاکلا میٌامغیو رامیـه رهـان گلؿیــه اًـا متاًـسانه نتـایذ
نٌِا ای ًلاا ـك ای ٓایت ؿنیا بلای کا َ و مهاك این گام ا بـلیو تضاؿ با ماافع ا تٔاؿی نـاا تـا
کاوا نضااا احلا ًوؿبؾِ نـاُته و كونـ افنایَ این گام ا بهکوك غیل ابو کاتلی كو به افنایَ اًا
ؿك میاا گام ای گ ؾانهای  Co2انتِاك وًیعتلی كا ؿاكاًا لصاـ تؾمین مقـاك این گام ؿك کبییا کـاك
بٌیاك ؿُواكی اًا ،لی ن این موضوم که تلاک ا ییوًته ؿك اتمٌسل كو به فنون اًا ،مٌثلهای اًـا کـه
تمام انـیِماـاا یلٓهی مغیدمیٌا بل ا ٓغه م گقاكنـ میناا متوًد انتِاك این گام ؿك ًوظ رهـاا
بالر بل  %13اًا که ًه ملی ا و صین  %11اًا ًـاسنه  1/1می یـاكؿ تـن ؿی اکٌـیـکلبن واكؿ اتمٌـسل
م ُوؿ که این میناا %11بیِتل ام مماا بو ام انقالق ٓایت اًا موالیا میاؿی ؽاکل نِاا م ًامؿ که
ؿكٓوك یـر کاتلی تولیـ ،تلاک  Co2ؿك ًای  2311به  %311بیَ امعـ فی ؽوا ـ كًیـ لصاـ بؾَ
ابو توره ام این گام توًد ًووط ب ممین رقق م ُوؿ ،امـا كونــ افـنایَ كو بـه كُــ ا ؿك اتمٌـسل
مور گلمای  1/1تا ً 1/1انت گلاؿ کله ممین  ،ک ً 11ای اؽیل ُـه اًا و تـثحیلا میٌـامغیوـ ا
امرم ه تغییلا ق و وای ُامو ًیو و ؽِسًال  ،فوق ُـا یؾضای ا ،باس مـا  31تا ً 21انتیمتلی
ًــوظ ق ؿكیا ــا ،افــنایَ لــوؿگ ــوا ،افــنایَ بیمــاكی ــا ،مــلر و میــل موؿكى و بــوؿه اًــا
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ُ و ُماكه  - 3نقِه میناا اكاض تؾلی ُـه ُلق اًتاا ؽلاًاا راوب توًد یاا اـگاا افغان
مابع 5فای ً یماا11 5 3112 ،

 - 2عطح ٔؿأِ ٚ ٝاٞساف تحمیك
یلوهه ا به ماظوك ؿًتیاب به ا ـاف مییا بلنامهكینی و ارلا م ُونـ و تاها ؿك ٓـوكت کـه ایـن ا ــاف مغقـر
گلؿنـ ،یلوهه كا موفقیا مین میلف م کااـ ( یلاا ؿی ؿیاى )3113 ،این مٌثله ام کلیر اكمیاب عآو مـ ُـوؿ
که ؽوؿ نین انوام متساوت ؿاكؿ ی ام انوام اكمیاب تغا یاواا اكمیاب كوًتای نظاك و اكمُیاب اًا کـه ؿكرلیـاا
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گلفته و به ماظوك مـیلیا مِاكکت اعیا ملاتع ،فیالیا ای متاوی ؿك ؽٔوّ توًیه ا تٔـاؿی و ارتمـای
روامع مغ با ت یه بل آو مـیلیا مِاكکا رویانه و افنایَ ظلفیا این روامع انزار گلؿیـه اًـا مــی
مـیلیا مِاكکت بل یایه آوی بٌیذ روامع مغ  ،بهگونهای کلاع ُـه که ملؿر مغ بتواناـ اب یا ای
ؽوؿ كا بای ـیگل ؿك كاًتای بهبوؿ وضییا ا تٔـاؿی و ارتمـای ومــیلیا یایــاكملاتع مهـاك نمایاــ ( The
 )bureau of carbon sequestration project -2004:25ملؿر مغ به مِـاكکا ؿك مـهی ملاعـو ارلایـ
یلوهه تِویر ُـنـ به نغوی که با واگقاكی مٌ ولیا این بلنامهكینی مغ اؿك باُاـ مااکر تؾلی ُـه كا
اعیا نموؿه و بل عساظا ام ا مـیلیا نمایاـ و مٌ ولیا بیِتلی كا بلای تامین مییِا ؽوؿ ؿاُـته باُـاـ
یالوه بل ُیوه ای مِاكکت میموی بهیاواا یس م انیٌ ی م و یم و موفر ،مگار با ًـاؽتاك ارتمـای
ماوقه به ماظوك ظلفیا ًامی و بٌیذ روامع مغ ـ  ،تِـ یو گـلوه ـای توًـیه كوًـتای و ٓـاـوق ـای
ؽلؿایتباكی با ـف تٌهیو مِاكکا كوًتاییاا ؿك فیالیا ای مال و ارلای موكؿ توره لاك گلفا
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( ر وگیلی ام گلمایَ رهان ام کلیر کمس به ؿولا ا رها ارلای یلوهه ای
رقق ؿی اکٌیـکلبن و تغییل نوم انلهی مٔلف )
(اعیای اكاض تؾلی ُـه بیابان و راگ

)

( افنایَ بهله وكی ام اكاض ملتی و راگ و اعیا )
( و ر وگیلی ام تؾلی ا ام کلیر مِاكکا ملؿم )

جهانی
ملی
محلی

ُ و ُماكة  – 2نموؿاك ًیٌتماتیس ا ـاف یلوهه تلًی کلبن ؿك ًووط مغ  ،م

لقا با توره به اینکه ؿك ًوظ مغ ا ـاف آ
 -3بهبوؿ و كُـ ُاؽْ ای ارتمای ؛

و رهان

بؾَ ا تٔاؿی و ارتمای این یلوهه ؿكمواكؿی ُامو5

 -2تِ یو نهاؿ ای ارتمای ؿك ال گلوه ای توًیه كوًتای به ماظوك توًیه یایـاك انٌان و کبیی ؛
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فیالیا یلوهه ای ؿك عای ارلا به کاك گلفته م ُوؿ و ًی بـل ا ؿاكؿ تـا صگـونگ احـلا یـلوهه یـا بلنامـه كا مـوكؿ
بلكً لاك ؿ ـ
ام ا رها که یلوهه تلًی کلبن ؿُا عٌین باؿ غیااق یس یلوهه مـ ؿاك اًا کـه بـا اتمـار ملع ـه اوی ا
ؿك ًای  ،2113ملع ه ؿور ا تا ًای  2132اؿامه ؽوا ـ ؿاُا ،ام این كو اكمیاب ؿك عین ارلای ا بـه یاـواا On-
going evaluationکه رلیاا ییِلفا یلوهه كا ؿك اؿواك ممان یس ًاله ماوبر با ا ـاف مومظ نظل و میـناا ؿًـتیاب
به ُاؽْ ای ـف تییین نمایـ ،بهیاواا ی ام یایه ای اًاً انزار این یلوهه ام ابتـا و ک ًـای ـای ارـلای ا
گازانـــه ُـــه اًــا ایــن یمــو كا آ ـوالعاً یــایَ ( )Evaluationومانیتوكیاــگ ( )Monitoringگویاـــ ؿك وا ــع
مانیتوكیاگ به نوی ام اکالیا عآو ام فیالیا یلوهه ا اکالق میِوؿ که بــنبای میـناا تغقـر ا ــاف یـیَ بیاـ
ُـه اًا ام این كو صاااصه اکالیا سمر ام کلاع و ًاؽتاكباـی ؽوب بلؽوكؿاك باُـ ،ؿك مقـاکع ممـان مؾت ـف
این یمو م توانـ ت لاك گلؿؿ و ؿك ل ملع ه ام کلیر یایَ ،با توره به ؽوا ا و نوا ْ اعتمـال  ،ا ــاما سمر رهـا
تغییل فیالیا ای ارلای به نغوی که مازل به بهبوؿ وضییا ُاؽْ ای ـف ُوؿٓ ،وك گیلؿ
ام ؿیـگاه ک ؛ ا ـاف یمـهی این یلوهه ؿك ًه ًوظ رهـان بـا ــف ًـازَ میـناا رـقق کـلبن اتمٌـسلی
عآو ام فتوًاتن ام کلیر اعیای مااکر بیابان بیاا ُـه اًا که ؿك نهایـا مازـل بـه کـا َ غ ظـا ایـن گـام ؿك
مقیاى رهان  ،م ؽوا ـ ُـ ام رم ه ؿیگل ا ـاف این کلط افنایَ بهلهوكی اكاض مااکر ؽِـس و نیمـهؽِـس،
بیاباامؿای به کلیر اعیای ملاتع تؾلی یافته و ؿًتیاب به كوُ بلای مـیلیا مِاكکت ماابع بـوؿه کـه ؿك ًـوظ
مغ  ،مِاكکا ملؿر ؿك اعیای اكاض  ،بهبوؿ وضـییا ا تٔـاؿی و ارتمـای روامـع مغ ـ و کـا َ فقـل و بهبـوؿ
ُاؽْ توًیه انٌان كا ؿك ی ؽوا ـ ؿاُا ) The bureau of carbon sequestration project, 2005:12)-
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 -1ایزاؿ ٓاـوق ای ؽلؿ ایتباكی به ماظوك توًیه فیالیا ای تولیـی و ارتمای ؛
 -4توًیه و تلویذ فیالیا ای تولیـی راب ام کلیر اكائه بلنامه ای مومُ کاك فلیا ؛
 -1ر وگیلی ام تؾلی ملاتع با تغییل ؿیـگاه ملؿر و رایگنیا ًایل ماابع ًوؽت

و

تغقیر عاضل ؿك ؽٔوّ این مٌثله که میناا ؿًتیاب به این ا ـاف ؿك كونـ ًاوات ارلای یلوهه صگونه بـوؿه اًـا،
تغا یاواا نتایذ ملع هی مانیتوكیاگ عآو ام ُاؽْ تولیـ ُـه ،رها ا ـاف و آالعا نوا ْ ملاعـو ارلایـ ،
با یاواا ملع ه یایَ ؿك ًای ای  3131 ،3131و  3132انزار گلفته اًا
ٔ -3ؼطفی اجٕبِی ٔحسٚز ٜجغطافیبیی اجطای پطٚغٜ
عوضه بلیـن ؿُـا عٌـین بـاؿ غیاـاق بـا مٌـاعا  344111تـاك ؿك مغــوؿهی ًیاًـ ُهلًـتاا
ًلبیِه ؿك اًتاا ؽلاًـاا راـوب وا ـع گلؿیــه اًـا ایـن عوضـه ام ُـمای بـه ؿُـا یهـوام ،ام راـوق
به کوه ای ؿوکوله ،ام غـلق بـه کـوه ـای ُـوی ًـلػ و ام ُـلق بـه کـوه ـای كضـا مغــوؿ اًـا اكتسـام
میــانگین عوضــه  3211متــل اًــا ایــن ؿُــا ؿك میــلٕ فلًــایَ ُـــیـ ناُ ـ ام باؿ ــای  321كومه
ًیٌتاا اًـا کـه ام ؽـلؿاؿ مـاه تـا مهـل مـاه ـل ًـای رلیـاا ؿاكؿ و بایـج ؽٌـاك ـای یمــهای بـه
یوَُ گیـا کبییـ  ،مـناكم و مغٔـوس کِـاوكمی ؿُـا مـ ُـوؿ بؾـَ وًـیی ام ایـن ؿُـا ؿك
کـ ؿوكهی عضــوك یاا اـــگاا افغــان ؿك اكؿوگــاه ــا ( )3111-3122بــه ی ــا بوتــهکاـ ُـــیـاً تؾلیـ
ُـه اًا ،ام کلف ؿیگل این ماوقه بـهکـوك رــی ؿًـاؽـوٍ احـلا ؽِـسًـال کـوسن مــ اًـا
که احلا ا تٔاؿی و ارتمـای ماسـ ُــیـی بـل منــگ ا ـال كوًـتای بـه رـا گقاُـته اًـا ؿك ایـن
ؿُــا عـــوؿ  12بــاؿی بــا رمییت ـ عـــوؿ  311ؽــانواك مٌــتقل ٌــتاـ کــه مییِــا ا ــا یمـــتاً ام
کلیر ؿامـاكی و فیالیا ـای مكایـ مغــوؿ تـامین مـ ُـوؿ یلٓـهی یـلوهه تلًـی کـلبن ،مغــوؿهی
ًــاماا یلف ـ ؿار  31كوًــتای بؾــَ ُــمال و ُــل عوضــه بــا مٌــاعت عـــوؿ  14414تــاك كا ؿك
بل م گیلؿ ( )The bureau of carbon sequestration project-2007:23
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 -1فقلمؿای و بهبوؿ كُـ ُاؽْ توًیه انٌان ( )HDIکلاعـ گلؿیــه ( The bureau of carbon sequestration
.)project-2006,2008:18
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مثؽق 5اؿاكه کو ماابع کبیی و بؾینؿاكی ؽلاًاا راوب  -یلوهه تلًی کلبن

ٔ - 4كبضوت ٔطزٔی پبیٝی ٔحٛضی پطٚغٜی تطؾیت وطثٗ
اگل ـف ک توًیه كوًتای كا ایزاؿ ماابی بـلای بهبـوؿ مییِـا ا تٔـاؿی ،ام کلیـر فـلا نمـوؿا
ام انا رـیـ اُتغای ،بهله بلؿاكی بهیاه امماابع مغ  ،تومیع مٌاوی ؿك مـ ا با ـف اكتقای ًـوظ منــگ
فقلا و ؿًتلً به ؽـما ارتمای و ا تٔاؿی تیلیف نمـایی ( ،عامـمقــر ) 11 5 3122 ،ایـن مهـ بــوا
مِاكکا ارتمایا مغ و توانماـًامی ا ا رها اًتساؿه ؿك بلنامهكینی و ارلای ،اصه توًیه مِاكکت
ؽوانـه م ُوؿ ،ام اایقیل نیٌا (فم  )4 53124 ،ؿك این كوٍ ،مگـاا ؿك مـهی ملاعـو توًـیه ؿكگیـل
م ُونـ؛ صلا که ایـن نـوم مِـاكکا فـل ایاــی اًـا ارتمـای  ،ی پاكصـه ،رـامع ،یویـا ،مبٌـته و صاــ
بیـی (ُاؿی ک ) 3 53122 ،
کا اٍ ؿك بٌیاكی ام نظلیه ای توًیه ی مِاكکت كوًتای ؿكکِوك ای ؿكعای توًیه ،تاکیـ بل کـا َ
ًوظ فقل و اینکه بلنامه ای مِاكکت بایـ ابتـا تهیـًتاا و توؿه ای فقیـل كا ــف و اًـاى توًـیه ـلاك
ؿ ـ ،ؿسلا ؿاكؿ بٌیاكی عت كیِه ی آ مِ ال ؿك روامع مغ ـ كوًـتای كا کملنـگ بـوؿا رایگـاه
ملؿر فقیل ؿك بغج مِاكکا م ؿاناـ( اؿواكؿ )232 53114 ،الغام  ،گانـی ،نیلكه ،یبیــاهلل ؽـاا ؿك نظلیـا
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()M CSTAJ & Riley E.1993

البته اینکه مناا ؿك عساظا و یایـاكی مغیدمیٌا عٌاًیا بیِتلی ؿاكنـ بلیایه این اًتـسی لاك ؿاكؿ
که ناا بلای ملا با و ؽـما یلًتاكی اك ؽانواؿه ،یلوكٍ یافته و ام ماا مماا كوعیه ماؿكانه ؿك وروؿُاا
یـیـ مـه اًا ام این كو ؿك ؽٔوّ یایـاكی مغید نین انگینه بیِتلی ؿاكنـ و ؿكرهـا بهبـوؿ عساظـا ا
کوُا ٌتاـ ()Aslani,2005,13
بــا ُــلوم فیالیــا تــی ارلایـ ؿك ماوقــه مــوكؿ موالیــه ،ام ُــیوه ــای مِــاكکت ؿك بٌــیذ ملؿمـ و
توانماـًامی ؿًاانـكکاكاا رامیه بهله گلفته ُـه تا مااکر مِؾْ ُـه توًد ؽوؿ ملؿر اعیـا گلؿنــ ام
این كو بل توانماـًامی ا ا تاکیـ گلؿیـ تا ؽوؿ ملؿر بتواناـ ماابع آ ؽوؿ كا مـیلیا کااـ و ـ صاـین
ظلفیا و ؽوؿباوكی سمر كا بل تثحیلگقاكی بل ًیاًا ای ارلای بـًا وكنـ
ام ا رها که اكتناق آ رامیهی ـف ،ام کلیر ؿامـاكی ًات اًا ،ؿك نٌِا ای تـوریه اولیـه
تمایو ملؿر بلای مِاكکا ؿك این یلوهه بایج ُـ که گار ای بیـی با ُـتاق بیِـتلی ام کـلف ؽـوؿ مـلؿر
ؿنبای ُوؿ ًپي عمایا ؿًا انـكکاكاا یلوهه كا مگار با بلنامه ای كًم ؿكیافا ؿاُتاـ
ملؿاا و مناا كوًتای با فلاگیلی ؿوكه ای مومُ ؿك ملاعو مؾت ف بقكگیلی ،ایزاؿ نهالٌتاا ،کاُا و
بیاكی ؿكؽتـاا ؿك یلٓـه اعیـای ملاتـع مِـاكکا فیـای ؿاُـتاـ مگـار بـا ایـن مٌـثله ،مــیلیا یـلوهه
م اكی ای مؾت س كا نین باکمس ملؿر ماوقه بایاؿ نهاؿ گـلوه ـای توًـیه ( )VDGو ٓـاـوق ـای ؽـلؿ
ایتباكی ( )MCؿك باؿی ای ماوقه تِ یو گلؿیـ ملؿاا و مناا ؿك ال این گلوه ای توًیه ،مـومٍ ـای
سمر و ملتبد ،ای ام بلنامه ای بهـاُا مغید ،تاظی ؽانواؿه ،مومٍ ای متاوم ُغ که مازل به افـنایَ
بهلهوكی م ُوؿ كا فلا گلفتاـ بلای مٔاكف ؽانگ رامیهی مغ ماابع رایگنین انلهی به کاكگلفته ُـ تـا
نیامبه بوته کا ام ملاتع بلای تامین ًوؽا و مٔاكف ؿیگل کا َ یابــ یـيانــام ای کوصـس مـلؿر فقیـل
كوًتای ؿك ٓاـوق ای ؽلؿ ایتباكی با کمس وار ای ؽلؿ مال ایوای ام ًوی یلوهه ،موربا اُتغای ـای
راب متساو كا فلا وكؿ تا به تـكیذ مِاغو رایگنین تـاكک ؿیــه ُـوؿ ؿك یـلوههی مِـاكکت تلًـی
کلبن به مٌثلهی فقلمؿای با ـف لاك ؿاؿا افلاؿ ک ؿك مـ و فقیل امـل تٔـمی گیـلی و ایسـای یم لؿ ـای
رـیـ ا تٔاؿی و ارتمای تاکیـ رـی ُـه اًا صاین نقَ مناا و توانماـًامی ا ـا بـلای مـاؽ ـهی
ؿك اموك مـّ نظل بوؿه اًا بهکوكی که فیالیا ای تولیـی ام ًوی این گلوه گٌـتلٍ ابـو تـوره یافتـه و
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توًیه مِاكکت ؽوؿ ،بلنابوؿی فقل و باس بـلؿا ًـوظ کیسیـا منــگ تـوؿه ـای فقیـل تاکیــ نمـوؿه انــ
(یای ینؿی 332 53131 ،تا )323
ام ًوی ؿیگل غس ا ام ا میا مِاكکا مناا بـهیاـواا یوامـو مٌـتقو و ـانون ؿك فیالیـا ـای توًـیه
كوًتای بل کٌ یوُیـه نیٌا تغ یو راٌیت بل مباای اینکه نقَ و مٌ ولیا ای مناا ؿك بلنامـهكیـنی
توًیه م توانـ کاكای بلنامه ا كا بهبوؿ بؾِـ و اینکه مناا صه کاكی كا بلای توًیه م تواناــ انزـار ؿ اــ،
ا ًاى نگلٍ رـیـی اًا که توأر بانگلٍ توانماـًامی ؿك توًیه ؿك ناا موربا ؽوؿکسای و ین نسـي
كا یـیـ م وكؿ و به ا ا ارامه م ؿ ـ تا بهکوك موحلی ؿك تٔـمی ًـامی توًـیه ،مِـاكکا ؿاُـته باُـاـ
( اِو)31 53132 ،
موالیا گویای ا اًا که ل صاـ مناا ؿكمقایٌه با مـلؿاا تمایـو بیِـتلی بـه کبییـا و عساظـا ام
مغیدمیٌا ؿاكنـ لی ن ؿك این مٌائو فیالیا ارتمای و ًیاً کمتلی ؿاُته انـ ی یـلغ ایـنکـه مـین
موالیا ؿك روامع كوًتای كابوه متغیلی كا میاا مِؾٔه ای میٌامغیو و راٌـیا نِـاا ؿاؿه اًـا
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313

بامؿیـ ای متاوی ام کاكگا تولیـی كوًتای ؿك ًوظ کِوك بلای ناا مهیا گلؿیـ تا بـا تورـه بـه یالیـر
ا ا ،مومٍ ای كًم كا ؿكیافا کلؿه و ًپي کاك رـیـی غام کاـ و ؽوؿ به یاواا کـاك فلین ؿك ماوقـه
فیالیا نمایاـ

متـولوهی تغقیر بهکوك ک بل اًاى موالیا میـان انزار ُـه کـه بـا کمـس ت ایـس ـای مِـا ـه،
مٔاعبه و تهیهی یلًِاامه ای مؾت ف ٓوك گلفته اًا رامیهی ماكی موكؿ موالیه  31كوًتا اًا کـه
کو رامیهی ماكی با ت میو یلًِاامه ای تاظی ُـه ؿك ل ًه ملع ه یایَ و مانیتوكیاـگ ؿك ًـای ـای
 3131 ،3131و 3132یلًِگلی ُـنـ ایتباك یلًِـاامه ـای ؽـانواك ایـن تغقیـر بـه یاـواا كکـن آـ
اکالیا کلط و مابع رمع وكی ؿاؿه ا ام کلیر ضلی لسای کلنباػ بلای ًاوا ارلای تغقیـر بـه تلتیـ
بلابل  1/33 ،1/24و  1/32به ؿًا مـ صاین بلای ؿًتیاب به اکالیـا رـامعتـل و ؿ یـرتـل  21گـلوه
توًیه كوًتای ( )VDGؿك ماوقه ام كوٍ تغقیر  Focus Groupsو با مومٍ و کمس تٌهیو گـلاا مغ ـ
یلوهه ،موكؿ بلكً لاك گلفته و اکالیا رامی ام نهاؿ ای ارتمای ( )VDGبـًا مـ
ؿك ملاعو ًه ًالهی یـایَ و اكمیـاب ا تٔـاؿی و ارتمـای یـلوههی تلًـی کـلبن ،یـي ام بلگـناكی
نٌِا ای مؾت ف کاكُااًاا اینام با تی تغقیر ،ا میا بلؽ ام ُاؽْ ای ا تٔاؿی و ارتمای كا کـه
نٌبا به ًایل ُاؽْ ا اولویا ؿاكتل بوؿهانـ ،مِؾْ گلؿیـ و ًی ُـ ؿك ممیاه ؿًتیاب به ؿاؿه ای موكؿ
نظل بلای تغقر این ُاؽْ ا ،تاظی ملاعو کاك ام کلیر ت ایس ای موالیات با ؿ ا بیِتلی انزار گیلؿ
یي ام تائیـ كوای و ت میو یلًِاامه ا ،اکالیا رمع وكی ُـه به ُ و ؿاؿه ای كایانهای ؿك نلر افـناك
 SPSSحبا و ُاؽْ ای ماكی مغاًبه گلؿیـ با تییین رـوی ای فلاوان موكؿ نظل و ًایل مولسه ای سمر،
ؿًتاوكؿ ا و نتایذ یلوهه تلًی کلبن موابر با ا ـاف ییَ بیا ُـه موكؿ یایَ لاك گلفا
٘ - 6تبیج ثرف ٔب٘یتٛضیًٙ
با توره به ا ـاف ا تٔاؿی و ارتمای موكؿ نظل ؿك ارلای یلوهه ی تلًی کلبن ؿُا عٌین باؿ غیاـاق
ًلبیِه ،نتیزه مانیتوكیاگ بلاًاى ُاؽْ ای موكؿ بلكً نِاا م ؿ ـ که بهکوك ک ـ ایـن ُـاؽْ ـا
كونـ مخبا و ابو بول ؿاُتهانـ که به ُلط میل ابو بیاا اًا5
 -1-6ضقس  ٚثٟجٛز قبذصٞبی اجتٕبػی
 نلػ كُـ رمییا ؿك ک ًاوا مانیتوكیاگ و یایَ یلوهه ،کا َ ابو توره ؿاُته بهکوكی کـه ام  4/1ؿكٓــ
ؿك ًای  3131به  3/2ؿك ٓـ ؿك ًای  3132تاـنی یافتـه اًـا  42ؿكٓــ ام افـلاؿ ُـلکا کااــه ام مـومٍ ـای
بهـاُا مغید و تاظی ؽانواؿه ( احلا کاتلی رمییا بل ًالما مناا )كضایا کامو ؿاُتهانـ که این مٌـثله عـاک
ام حمل بؾَ بوؿا این بلنامه ؿك توره به کاتلی رمییا بوؿه اًا
 میانگین و میانهی ًا ماوقه نین ؿك عای افنایَ اًا بهکوكی کـه میـانگین ًـا ؿك ًـای  3131بلابـل 22/2
ًای ،ؿك ًای ً 21/2 ،3131ای و ؿك ًای  3132بلابل با ً 21/4ای م باُـ ،میانه ًا رمییـا نیـن ام ً 33ـای ؿك
ًای  3131به ً 34ای ؿك ًای  3132افنایَ یافته اًا
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رـوی ُماكه  -3بلكً تغوس ُاؽْ ای ارتمای
قبذص
ؾبَ

جٕؼیت

جٕؼیت ٘طخ ضقس

وُ

وُ

جٕؼیت

(ذب٘ٛاض)

(٘فط)

(زضصس)

باؿی ای تغا یوَُ یلوههی تلًی کلبن

جٕؼیت جٕؼیت

٘طخ

٘طخ

٘طخ

اقتغبَ

ثیىبضی

(زضصس)

(زضصس)

1/32

11/4

31/4

11/2

31/1
31/3
34/4

٘طخ

فؼبَ

قبغُ

113

3211

-

412

123

4/4

1385

423

2311

4/ 1

3342

414

4/3

1/21

1386

411

2324

1/1

3242

121

1/3

1/24

41/2

1387

414

2211

3/2

3234

131

1/ 1

1/23

42/2

لجُ اظ قطٚع
پطٚغ)1382( ٜ

ؾطثبضی ٚاثؿتٍی

مثؽق 5فای ً یماا ،موالیا یایَ و مانیتوكیاگ یلوههی تلًی کلبن 3131 ، 3131،و 3132

 -2-6تكىیُ ٟ٘بزٞبی اجتٕبػیٌ ،طٜٞٚبی تٛؾؼ ٝضٚؾتبیی  ٚصٙسٚقٞبی ذطزاػتجبضی
تِ یو گلوه ای توًیه كوًتای به یاواا ًلمایهی ارتمای و ٓـاـوق ـای ؽـلؿ ایتبـاكی بـه یاـواا
ًلمایه مال  ،مبغج ؿیگلی ؿك اكمیاب ا تٔاؿی و ارتمای یم لؿ یلوهه تلًی کلبن اًا ام ا رها که
یلوههی تلًی کلبن بل ك یافا ای کخل گلا بلای توانماـًامی رامیهی مغ ـ ؿك رهـا بهبـوؿ وضـییا
ماابع کبیی تاکیـ ؿاكؿً،ی نموؿه عضوك ؿائ ملؿر كا رها ؿكگیل ُـا ا ا با فیالیـا ـای مِـاكکت و
مٌ ولیایقیلی موكؿ توره لاك ؿ ــ ؿك ایـن كاًـتا ی ـ ام فیالیـا ـای مِـاكکت مهـ کـه بـا بٌـیذ و
توانماـ ًامی رامیه مغ ٓوك گلفتـه ،عمایـا ام گـلوه ـای ارتمـای بـه ـ ییوًـته ؿك كوًـتا ـا و
ٓاـوق ای ؽلؿ ایتباكی (که عآو یي انـام ؿكوا گلو ایضا اًا) بوؿه که این مٌثله ام ابیاؿ ارتمـای ،
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 میناا رمییا ُاغو نٌبا به رمییـا فیـای ؿك ًـای  42/3 ،3132ؿكٓــ ،ؿك ًـای  41/2 ،3131ؿكٓــ و ؿك
ًای  11/2 ،3131ؿك ٓـ بوؿه اًا این ُاؽْ نِاا م ؿ ـ که رمییا ُاغو نٌـبا بـه رمییـا فیـای ماوقـه
كونـ افنایِ ؿ اُته اًا
 موالیه ُاؽْ ای رمییا فیای ،رمییا ُاغو ،نلػ ًلباكی و نلػ وابٌتگ تغییـلا ابـو مالعظـهای كا کـ
این ؿوكه ًه ًاله نِاا م ؿ ـ بهکوكی که ؿك ًای  3132رمییا فیای( 31تا ً 14ـای) ماوقـه بلابـل  3234نسـل و
نٌبا رمییا فیای به کو رمییا بلابل با  13/4ؿكٓـ م باُـ که ؿك توبیر با رمییا فیای ًای  3131که بلابـل بـا
 12/2ؿكٓـ کو رمییا بوؿه ،میناا  3/2ؿكٓـ و نٌـبا بـه ًـای  3/1 ،3131ؿكٓــ افـنایَ ؿاكؿ مقایٌـهی نـلػ
ًلباكی رمییا ،ییا نٌبا کو رمییا به رمییا ُاغو ؿك ًای 3132بلابل با 1/1نسل ،ؿك ًـای  1/3 ،3131نسـل و
ؿك ًای 3131بلابل  4/3نسل بوؿه؛ ام اینكو نلػ ًلباكی رمییا به تـكیذ ؿك عای کا َ اًا ُـاؽْ نـلػ وابٌـتگ
ییا رمییا غیل وا ع ؿك ًن فیالیا به رمییا وا ع ؿك ًن فیالیا ،ؿك ًای  3132بلابل  1/23مـ باُــ ؿك عـال
که ؿك ًای  3131بلابل  1/24و ؿك ًای  3131بلابل با  1/21بوؿه اًا ام انن كو نـلػ وابٌـتگ رمییـا نیـن ؿك عـای
کا َ اًا
 بلكً نلػ اُتغای و نلػ بی اكی بل اًاى تیاكیف ًامماا ماكایلاا نِـاا ؿ اــه كونــ افنایِـ نـلػ اُـتغای ام
 11/2ؿكٓـ ؿك ًای  3131به  42/2ؿكٓـ ؿك ًای  3132اًا ،صاین نلػ بی اكی نین ام  31/1بـه 34/4ؿكٓــ ؿك
مین مـ کا َ یافته اًا

پبیف ٔ ٚب٘یتٛضی ًٙالتصبزی  ٚاجتٕبػی پطٚغٜی ثیٗ إِّّی تطؾیت وطثٗ . . .
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 -1-2-6تحٛالت ٌطٜٞٚبی تٛؾؼ ٝضٚؾتبیی  ٚصٙسٚقٞبی ذطز اػتجبضی
 تیـاؿ گلوه ای توًیه كوًتای ام  21گلوه ؿك ًای  3131به  14گلوه ؿك ًای  3132ؿك ماوقه افنایَ یافته اًا
 ایزاؿ  2گلوه توًیه كوًتای متِ و ام مناا و  33گـلوه مؾـت د ( منـاا و مـلؿاا ) کـه بـا یضـویا عــوؿ 11
ؿكٓـی مناا ملاه بوؿه اًا نه تاها نِـانگل تیــیو ًـاؽتاك ای ُــیـ مـق ب و یلفـ ؿك مـوكؿ مِـاكکا منـاا
كوًتای ؿك فیالیا ای ارتمای و ا تٔاؿی اًا ب ه نِانهی ویا یافتن وایزاؿ ایتماؿ به نسي ؿك منـاا ؿك رامیـه
ملؿ ًاسكی اًا
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انٌان  ،مال و مغیو عائن ا میا اًا ر مِاكکا مناا ام ن ا باكم این علکا م باُـ که نه تاهـا ؿك
گلوه ای توًیه متِ و ُـهانـ ب ه با تِ یو ٓاـوق ای ایتباكی ؽاّ ؽوؿ و یا مؾت د بـا مـلؿاا ،نقـَ
مهم كا رها میاكی ؿك فیالیا ای مٌتقی و یا غیلمٌتقی با اعیای ماابع کبیی به یهـه گلفتهانـ ایـن
واگقاكی مٌ ولیا به ملؿر مغ  ،ؿك كاًتای ؽـوؿ ات ـای و مٌـ ولیایـقیلی بیِـتل ؿك رهـا مــیلیا و
نظاك بل اعیای ماابع کبیی  ،تثمین مییِا ،اُتغای و ؿك مـ و ییگیلی اموك ملبـو بـه ؽـوؿً ،ـب ُــه
اًا فضای ف لی رـیـی بل مغید عاک ُوؿ
ٓاـوق ای ایتباكی ؽلؿً ،لمایهی موكؿ نیام بلای فیالیا ـای تولیــی و امـلاك میـاٍ ایضـای ؽـوؿ كا
مٌتقال تامین م نمایـ ؿك ل گلوه تیـاؿی ام یال هماـاا با انتؾاق ؽوؿ و یا توٓیهی یلوهه مـومٍ ـای كا
فلا گلفته انـ تا کلط ای اُتغای ما كا ارلا و مـیلیا نمایاـ اولویا این ٓاـوق بل ا ِـاك کـ ؿك مــ و منـاا
كوًتای بلای كونر فیالیا ای اُتغایما بوؿه اًا با گقك ممـاا ،بـه تــكیذ گـلوه ـای توًـیهی كوًـتای
( )VDGمتِ و ام گلوه ای ماسس ملؿاا و مناا و گلوه ای مؾت د ُ و گلفا مـیلیا گلوه ا كا كئـیي و
ماِ به یهـه ؿاكنـ که كؤًا غالبا افلاؿ ٓاع نسوف و مقتـك و ؿاكای رایگاه و ُثا ابو اعتلامـ ؿك رامیـه
ٌتاـ ماِ ا مٌ وی تِ یو ر ٌا  ،تاظی ٓوك ر ٌا و رمع وكی یي انـام افلاؿ ،مـیلیا و
مغ
نگهـاكی اًااؿ و ایتباكا ؽلؿ م باُاـ بــوا ُـس تِـ یو گـلوه ـای توًـیهی كوًـتای ام مهـ تـلین
ؿًتاوكؿ ای یلوهه بوؿه اًا ،صلا که مٌ ماً ایـن ًـلمایهی ارتمـای مهـ  ،صاـااصـه بـه تــكیذ ا میـا
تالٍ ای رمی كا ؿكیابـ یایـاك ؽوا ـ مانـ و م توانـ نقَ مه و اًاً كا ؿك تیه ایسا کاـ
مومٍ مهاك ا به تس یس بلای مناا و ملؿاا بهیاواا یس ابناك اًاً اُتغای و ؿك مـمای مـوكؿ تورـه
لاك گلفته ،بلای تامین ًلمایهی اولیه ام موروؿی ٓـاـوق ـای ایتبـاكی متِـ و ام یـيانــام ای کوصـس
ؿكوا گلو افلاؿ ،اًتساؿه ُـ و با به صلؽَ ؿك وكؿا ایـن ایتبـاكا ؿك فیالیـا ـای تولیــی و یـا ًـایل
نیام ای افلاؿ ،فلٓا ؿیگلی بلای رامیه مغ مهیا گلؿیـ ام ًوی ؿیگل یلوهه بـا ایوـای وار ـای تولیــی
بلاًاى ؿكؽواًا ناا مِوق ای سمر بلای فیالیا بیِتل این گلوه ا كا مور ُـ ام ایـنكو ًـامماایـاب
رامیهی مغ موربا تغلک و توانماـی ا ا ُـه بهکوكی که یالوه بـل مـومٍ و کٌـ مهـاك ایضـا،
بامؿیـ ای موالیات و رمع وكی اکالیا موكؿ نیام كا نین مور گلؿیــه اًـا ؿك عـای عاضـل  21گـلوه
توًیه كوًتای و ٓ 21اـوق ؽلؿ ایتباكی ،ؿك  31كوًتای یلوهه مِغوی فیالیا ٌتاـ ؿكؽٔوّ وضییا
گلوه ای توًیه كوًتای و ٓاـوق ای ؽلؿ ایتباكی ؿك ًای ای متوال ارلای یلوهه م تواا به مـواكؿ میـل
اُاكه کلؿ 5
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رـوی ُماكه 5 2كونـ تغوس گلوه ای توًیه كوًتای ؿك یلوهه تلًی کلبن ؿُا عٌین باؿ غیااق
ضزیف

ػٛٙاٖ

1385

1387

1386

1

تیـاؿ گلوه ایایزاؿ ُـه

21

-

14

2

تیـاؿ گلوه ای یایَ موكؿ بلكً ؿك کلط

21

21

21

3

تیـاؿ گلوه ای مناا ؿك مغـوؿه کلط یایَ

2

2

2

4

تیـاؿ گلوه ای ملؿاا ؿك مغـوؿه کلط یایَ

2

2

2

5

تیـاؿ گلوه ای مؾت د ؿك مغـوؿه کلط یایَ

33

33

33

6

تیـاؿ ایضای کو  21گلوه موكؿ یایَ

423

424

413

7

تیـاؿ کو ر ٌا گلوه ا ام بـو تِ یو

114

3133

3114

8

میناا یي انـام کو ام بـو تِ یو (واعـ توماا)

33422421

33342412

21323131

9

كُـ یي انـام نٌبا به یي انـام اولیه

34/1

21/2

12/1

10

میناا یي انـام ٓاـوق گلوه ای توًیه مناا

1331111

1121311

4222211

11

میناا یي انـام ٓاـوق گلوه ای توًیه ملؿاا

1321111

1211211

1312311

32

میناا یي انـام ٓاـوق گلوه ای توًیه مؾت د

1233321

1311112

31131411

مثؽق 5فای ً یماا ،موالیا یایَ و مانیتوكیاگ یلوهه تلًی کلبن 3131 ،3131و 3132
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 گلوه ای توًیه ام بـو تِ یو 3114 ،نٌِا كا بلای بلكًـ مٌـائو مؾت ـف گـلوه ـآ ،ـاـوق ـای ایتبـاكی،
بلكً ؿكؽواًا ا ،اكائهی وار و بلكً مٌائو كوًتا تِ یو ؿاؿهانـ؛ به یباك ؿیگل ـل گـلوه توًـیه ؿك ًـای21 ،
نٌِا بلگناك نموؿه اًا
 میــناا کــو یــي انـــام ؿكوا گلو ـ ٓــاـوق ــای ؽــلؿ ایتبــاكی ام  33422421تومــاا ؿك ًــای  3131بــه
 21323131توماا ؿك ًای  3132افنایَ ؿاُته ،که نِانگل تمایو و كغبا ملؿر به یي انـام و مِاكکا مـال رهـا
کمس به ًایل ایضای ٓاـوق اًا ،این ایتباك ؿك غال وار نه تاها رها نیام ای ضلوكی ایضـا بـه کـاك گلفتـه ُــه،
ب ه یلوهه ای تولیـی ماناـ یلواكباـی ؿار ًبس ،منبوكؿاكی ،یلوكٍ ملغ و بو موا بـوم  ،ؽلبـنهکـاكی ،ـال بـاف ،
گ ی باف  ،كایِگلی ،گ ـومیً ،لمهًومی ،بافاـگ  ،تاب وفلٍ ،نهایکاكی و ًـبنیکـاكی ام مـین مغـو كاهانــامی
ُـه گلؿٍ مال ایتباكا ٓاـو ق ای ؽلؿ ایتباكی ،تاکاوا  31می یوا توماا بوؿه اًا
 میناا یيانـام ٓاـوق ای ؽلؿ ایتباكی مناا ام  1331111ؿك ًای  3131به  4222211تومـاا ؿك ًـای 3132
افنایَ ؿاُته ،این موكؿ تاییـی بل موفقیا یلوهه ؿكؽٔوّ بلنامهی تس یس راٌیت اًا
 بلكً كضایا ایضای گلوه ای توًیه كوًتای ام یم لؿ ٓاـوق ای ؽلؿ ایتباكی نِاا م ؿ ـ کـه  11ؿكٓــ
ایضا ،یم لؿ ٓاـوق ا كا با ُاؽْ کیس میاؿ 21 ،ؿكٓــ متوًـد 4 ،ؿكٓــ کـ و  33ؿكٓــ بــوا نظـل اكمیـاب
نموؿهانـ

پبیف ٔ ٚب٘یتٛضی ًٙالتصبزی  ٚاجتٕبػی پطٚغٜی ثیٗ إِّّی تطؾیت وطثٗ . . .
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 -2-2-6ضقس فؼبِیتٞبی تِٛیسی  ٚاقتغبَ
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ی ام ا ـاف ایزاؿ ٓاـوق ای ایتباكی ؽلؿ گلوه ای توًیه كوًتای این اًا که ا ـا ام کلیـر کمـس ـای
ٓاـوق ،فیالیا ای تولیـی و املاك میاٍ ایضای ؽوؿ كا مٌتقالً تامین نمایاـ ،لقا ؿك ل یـس ام گـلوه ـای توًـیهی
كوًتای تیـاؿی ام ایضا که مومٍ ای سمر كا ؿیـهانـ با ؿكیافا وار کلط ای اُتغایما كا ارـلا مـ نمایاــ یـلوههی
تلًی کلبن نین با توره به فقل و ًلمایه ک مال ملؿر ،ام کلیر ایوای تٌهیال مال ؿك ال وار ،بـلای تیــاؿی ام
افلاؿ ؿك گلوه ای توًیه كوًتای ام انا اُتغای كا ایزاؿ کلؿه و ًی ؿاكؿ گـلوه ـای توًـیهی كوًـتای كا ؿك ایـن
رها یاكی ؿ ـ به نغوی که 5
 تیـاؿ کو وار ای تولیـی ام ًوی یلوهه و ٓاـوق ای ؽلؿ ایتباكی 221 ،موكؿ مـ باُــ ام ایـنكو كُــ وار ـای
تولیـی كونـ مو وب ؿاُته اًا
 تیـاؿ وار ای تولیـی واگقاك ُـه به ا ِاك مغـلور و کـ ؿك مــ ؿك ًـای  3131و بـو ام ا 22 ،مـوكؿ ،ؿك ًـای
 12 ،3131موكؿ وؿك ًای  21 ،3132موكؿ بوؿه اًا؛ بهکـوك ک ـ ام مزمـوم 221مـوكؿ واگـقاكی وار تولیــی11 ،
ؿكٓـ به ا ِاك فقیل تل و ک ؿك مـ تؾٔیْ یافته اًا
 تیـاؿ کو یلوهه ای تولیـی فیای ؿك ًای 3132و بو ام ا  34موكؿ ( )% 11م باُـ ،ؿك عال که ایـن میـناا ؿك
ًای  3131و بو ام ا  11موكؿ ( )%11بوؿه اًا
 تیـاؿ کو یلوهه ای تولیـی غیلفیای ؿك ًای 3132و بو ام ا  41مـوكؿ (  ) ) % 14مـ باُــؿك عـال کـه ایـن
میناا ؿك ًای  3131و بو ام ا 12موكؿ ( ) %12بوؿه اًا
 بلكً وضییا بامیلؿاؽا وار ا نِاا م ؿ ـ که  % 24/1وار ا بـوا تثؽیل % 14/1 ،وار ا بـا تـاؽیل بـین  3تـا 4
ماه و  % 31/2وار ا با تاؽیل بیَ ام  4ماه مواره بوؿه اًا
 بلكً مغو تامین مال بام یلؿاؽا وار ا ام ًـوی وارگیلنــگاا ،نِـاا مـ ؿ ــ کـه  13ؿكٓــ وار گیلنــگاا
اممغو ؿك مـ عآو ام وار ا و  14ؿكٓـ ام ا ا ام ًایل ماابع ؿك مـی ؽوؿ ا ـار به بامیلؿاؽا ا ٌا نموؿهانـ
 نظلؽوا ام ایضای گلوه ای توًیه ؿكباكه میناا ؿك مـ عآ ه ام وار ـا نِـاا مـ ؿ ــ کـه  %31ایضـا ؿك مــ
عآ ه كا ؽوق % 11/4 ،متوًد % 21/1 ،ک و  % 21به ی ا به ملع ه ًوؿؿ نلًیـا کـلط فا ــ ؿك مــ اكمیـاب
نموؿه انـ
 میناا کو اُتغای یاكه و ا وار ای تولیـی تا ًای  312 ،3132نسل بوؿه که  32مـوكؿ ( )%14كا منـاا و  21مـوكؿ
( )%41كا ملؿاا تِ یو م ؿاؿهانـ ،این میناا ؿك ًای  321 ،3131نسل بوؿه کـه  31مـوكؿ ( )%14كا منـاا و  41مـوكؿ
( )%11ملؿاا بوؿهانـ
 تلتی اُتغای وار ای تولیـی ؿك موكؿ منااُ ،امو ـال بـاف  ،%21/1ؽیـاک و بافاــگ  ،%22یـلواكباــی ؿار
ًاگین  ،%32یلواكباـی ؿار ًبس  ،%32یلوكٍ کیوك  %3/1و ًایل مواكؿ  %34/1م باُـ
 تلتی اُتغای وار ای تولیـی ؿك موكؿ ملؿاا ُامو یلواكباـی ؿار ًبس  ،%12/2یلواكباــی ؿار ًـاگین ،%21/2
نهایکاكی  ،%2/4یلوكٍ کیوك  %1/2و ًایل مواكؿ  %34م باُـ
 تیـاؿ کو وار ای غیل تولیـی ایوا ُـه ام ًوی یلوهه و ٓاـوق ـای ؽلؿایتبـاكی  311مـوكؿ مـ باُــ کـه 43
موكؿ ا ام ًوی یلوهه و  12موكؿ ا ام ًوی ٓاـوق ای ایتباكی بوؿه اًا این وار ا یمــتاً رهـا مـواكؿی ماناــ
امؿواد ،تیمیل مٌ ن ،ؿكماا و ؽلیـ لوامر موكؿ نیام ماامی نیاه ُـه اًا
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 -3-6وبٞف فكبض زاْ ٚجٌّٛیطی اظترطیت ٔطاتغ  ٚتغییط فطٔ ًٙٞصطف ؾٛذت

رـوی ُماكة  -1وضییا تغییلا مٔلف انوام ًوؽا ؿك ماوقه موكؿ موالیه
ؾبَ

لجُ اظ قطٚع پطٚغ)1382( ٜ

1385

1386

1387

تبٔیٗ ؾٛذت اظ ػطصٔ ٝطاتغ (ذب٘ٛاض)

242

214

314

43

زضصس اظ وُ ذب٘ٛضٞب

31

12/2

22/1

34/4

ٔصطف ٌبظ (ذب٘ٛاض)

21

322

233

242

زضصس اظ وُ ذب٘ٛضٞب

22/1

14/3

41/1

12/1

تٛٙضٞبی ٌبظی عجد ٘بٖ (ذب٘ٛاض)

1

3

21

312

زضصس اظ وُ ذب٘ٛضٞب

1

2/2

1/2

23/2

قبذص

مابع  5فای ً یماا ،مغموؿ موالیا یایَ و مانیتوكیاگ یلوهه تلًی کلبن  3131 ،3131و 3132

یلوهه تلًی کلبن با تِویر ملؿر و واگقاكی تٌهیال ؽآ ا ـار به رایگنیا ًوؽا ای یاک ماناــ
انلهی ؽوكُیـی و گام به رای اًتساؿه ام ملاتع و ًوؽا ای فٌی لوؿهما نموؿه اًا ،میناا مٔلف گام ام
 22/1ؿكٓـ ؽانواك ا ؿك ًای  3132به  12/1ؿكٓـ ؿك ًای  3132افنایَ یافته ،صاـین یـلوهه ا ــار بـه
اعـاث عمار و ق تٔسیهکن و یمپ ؽوكُیـی ؿك بلؽ ام باؿی ای یل رمییا نموؿه اًا تاوك ای گامی
کبؼ ناا به  21ؿكٓـ ام ؽانواك ای کلط واگقاك ُـه که ؿك باؿی ا به ٓوك مِتلک اًتساؿه م ُوؿ
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بلكً ماك تیـاؿ ؿار ای كوًتای و یِایلی نِاا م ؿ ـ تیـاؿ ؿار ًـبس ماوقـه ؿك ًـای اوی 31413 ،كأى،
ؿك ًای ؿور 34212 ،كأى بوؿه و به یباك ؿیگل  2334كاى ؿار نٌبا به ًای  3131افنایَ ؿاُته اًـا ؿك عـال
که ؿك ًای 3132تیـاؿ ؿار ًبس ؿك ماوقه  32341كأى بوؿه که نٌبا بـه ًـای  ،3131عــوؿ 33ؿك ٓــ کـا َ
ؿاُته اًا ی ا یمـه کا َ ؿار ؿك ًای  3132ؽِسًال ب ًابقه ًای  3131 – 32اًـا کـه مورـ فـلوٍ
بؾِ ام ؿار ا و تغـیـ گ ه ای ؿار گلؿیـ
ًـلانه ؿار یِـایلی ؿك ًـای اوی 43/1 ،كأى ،ؿك ًــای ؿور 41 ،كأى و ؿك ًـای ًـور  14/4كأى و ًــلانهی ؿار
كوًتای ؿك این ًه ًای به تلتی  13/1 ،كأى 41/2 ،كأى و 42/3كأى م باُـ ،کـا َ ًـلانهی تیــاؿ ؿار ملبـو
به ل ؽانواك ؿك اكتبا با افنایَ تیـاؿ ؽانواك ا اًا ،ؿك عال که ك مو ـر تیــاؿ ؿار ًـبس متغیـل بـوؿه اًـا ؿك
مزموم ًلانهی ؿار كوًتای و یِایلی ؿك مغـوؿهی ًه ًاله اكمیاب  ،كونـ كو به کا َ ؿاُته ـل صاــ ُــ ایـن
كونـ كا بیَ ام مه تغییلا ا یم ًالیانه تییین م نمایـ
ام ؿیگل نتایذ صِ گیل ارلای یلوهه تلًی کلبن مـ تـواا بـه بغـج تغییـل فل اـگ مٔـلف ًـوؽا ؿك میـاا
كوًتائیاا و یِایل اُاكه کلؿ که بالتبع احلا مو وب ؿك عسظ ماـابع کبییـ و ق و ؽـاک ماوقـه ؿاُـته اًـا ؿك
عال که ؿك ًای  31 ،3132ؿكٓـ ام ؽانواك ا ام یلٓه ملاتع رها تامین مٔاكف ًوؽت ؽـوؿ ا ــار بـه بوتـهکاـ
م نموؿهانـ این میناا ؿك ًای ای بیـ كونـ ننول ابو تورهای ؿاُته بهکوكی کـه ؿك ًـای  3132بـه  34/4كًـیـه
اًا مومٍ ای یلوهه و ؿكک ملؿر ام ا میا عسظ و نگهـاكی ملاتع ؿك این ؽٔوّ بیِتلین تثحیل كا ؿاُته اًا
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 -4-6فمطظزایی  ٚثٟجٛز ضقس قبذص تٛؾؼ ٝا٘ؿب٘ی ()HDI

با توره به رـوی میل ُاؽْ  HDIام  1/ 413ؿك ًای  3132به  1/114ؿك ًای  3132كًیـه که كونـ كُــ
مو وب كا ؿاكا بوؿه اًا
رـوی ُماكة  -4مغاًبه ُاؽْ  HDIو یاكامتل ای ا ؿك ًای ای ارلای یلوهه
پبضأتط

لجُ اظ 1383

1385

1386

1387

قبذص ثب ؾٛازی

1/221

1/232

1/131

1/ 431

قبذص زض آٔس

1/122

1/113

1/143

1/113

قبذص أیس ث ٝظ٘سٌی

1/14

1/21

1/23

1/243

قبذص تٛؾؼ ٝا٘ؿب٘ی

1/413

1/443

1/423

1/114

مابع  5فای ً یماا ،مغموؿ موالیا یایَ و مانیتوكیااگ یلوهه تلًی کلبن 3131 ،3131 ،و 3132

 - 7ثط٘بٔ ٝپبیف پطٚغٜ
 نظل به اینکه ؿك مغـوؿهی یلٓهی  344111تاكی ؿُا عٌین باؿ غیااق با  11كوًتا ؿاكای رمییـا ،ـیش
ملکن ًیاً – مـیلیت وروؿ نـاكؿ ،ام اینكو بایـ ؿك ؽٔوّ ایزـاؿ یـس ملکـن مــیلیت ؿك الـ ملکـن ؿ ٌـتاا
(تلریغاً كوًتای نامؿُا) رها بلؽوكؿاكی كوًتا ای ماوقه ام عـا و ام انا ابو یلضه ؿولـا ییگیـلی ـای سمر
انزار ُوؿ مهارل بؾَ ابو توره ام رمییا باؿی ای مغـوؿهی یای و کلط ،ؿك ًه ًالهی اؽیل بـه كوًـتای
نامؿُا که موروؿیا رغلافیای ا عآو کلط تزمیع یِایل اًا ا میا كًیـگ بـه ایـن ملکـن كا ؽـاکل نِـاا
م ًامؿ
 بلنامه ای بهـاُا مغید و تاظی ؽانواؿه ،به یاواا یس بلنامه كًم و ییوًته ؿك فیالیـا ـای ارتمـای یـلوهه
ؿك کوی ًاوا ارلای یلوهه بهکوك ماظ تا ًای  2132گازانـه ُوؿ
 رها گقك ام کِاوكمی ًات ک بامؿه به کِاوكمی مـكا ُایٌـته اًـا ُـلکا ًـهام مكایـ  ،ؿك كوًـتا ای
نامؿُا و صاه ُهیـ آسهان و صاه ُهیـ مـكى تثًیي ُوؿ این مٌثله م توانـ ؿك كوًتا ای یـل رمییـا ماوقـه
ممیاه توًیهی فیالیا ای کِاوكمی مبتا بل یلوكٍ ؿار و ٓـاایع فـل وكی وابٌـته بـه ا و بـه ؿنبـای ؽـوؿ ایزـاؿ
اُتغای یایـاك كا بلای رمییا رواا ماوقه كا فلا نمایـ
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ُاؽْ مغلومیا و فقل ،ؿك آوالع ام کیسیا منـگ انٌاا که ُاؽْ توًـیه انٌـان ( )HDIنامیــه
م ُوؿ ،موكؿ اكمیاب لاك م گیلؿ ؿك این ُاؽْ متغیل ای ا تٔاؿی و متغیل ای ارتمای م غـوظ
گلؿیـه اًا ؿك مغاًبهی این ُاؽًْ ،ه یاكامتل یمـه ای ام ؿك مـه ،نـلػ بـا ًـواؿی و امیــ بـه منــگ
لغاظ ُـه اًا ا میا ُاؽْ  HDIام این نظل م باُــکه بـلای تٔـمی گیلنــگاا ا تٔـاؿی و ارتمـای
ؿاكای ییار ای ؽآ اًا ملؿر و تٔمی گیلنـگاا كا اؿك م ًامؿ ییِلفا ا كا ؿك کوی مماا اكمُـیاب و
تییین نمایاـ و اینکه تا كًیـا به ملع هی تثمین مییاك ای ضلوكی ،تمام افلاؿ رامیه صه فآ های كا بایــ
ک نمایاـ با توره به مقاؿیلی که اًتانـاكؿ ا توًد  UNDPاكائه ُـه ا ـار بـه مغاًـبه ُـاؽْ توًـیه
انٌان با اًتساؿه ام فلموی میل گلؿیـه اًا5
(ُاؽْ امیـ به منـگ ُ +اؽْ باًواؿیُ +اؽْ ؿك مـ) HDI = 3/1
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 نظل به ا تمار یلوهه ،مبا بل تغییل مٔلف انلهی ؿك باؿی ای مغـوؿهی یای و و اًـتقبای مـلؿر ام ایـن مٌـثله،
تمهیـا سمر ام رم ه ت میو رایگاه فؽیله گام مٔلف ؿك ننؿی كوًـتای نامؿُـا ،تـثمین کپٌـوی گـام و تـثمین
تاوك ای گامی موكؿ توره لاك گیلؿ صاین ًاؽا عمار ای ؽوكُیـی ،اراق گام ای ؽوكُیـی و بگلم ن ـای
گامی با توره به میناا تقاضا و ؿكؽواًا گلوه ای توًیه كوًتای موكؿ توره لاكگیلؿ
 با یاایا به انـک بوؿا میناا وار ای ٓاـوق ای ؽلؿ ایتباكی گلوه ـای توًـیه كوًـتای رهـا فیالیـا ـای
اُتغایمای ضلوكی اًا تا وار ای ایوا ُـه ام کلف یلوههی تلًی کلبن به نغوی باُـ که بتوانــ یاًـؾگوی نیـام
ًلمایهگقاكی ؿكؽواًا ای اُتغای ؿك ماوقه باُـ
 سمر اًا ؿ ا و نظاك کاف بل ایوای وار ای اُتغای ام ًوی ٓـاـوق ـای ؽـلؿ ایتبـاكی و تٌـهیال یـلوهه
ایمای گلؿؿ بهگونهای که افلاؿ فقیل و ک ؿك مـ ،مناا و افلاؿ مومٍ ؿیـه ؿك اولویا ایوا وار لاك گیلنـ
 تو ف ؿك ایوای وار یلواكباـی ؿار ًبس ،صلا که بلكً ای انزار ُـه نِاا م ؿ ـ ایـن ؿار ـا غالبـا ؿك گ ـهی
ؿار ای ؿاُت نگهـاكی م ُونـ که این مٌثله با ـف یلوهه مبا بلکا َ تیــاؿ ؿار ؿك ماوقـه مغـایل ؿاكؿ؛ لـقا
توٓیه م ُوؿ ایوا ی وار به متقاضیاا رها یلواكباـی ؿار ًاگین یا یلوكٍ ؿار ُیلی ٓوك گیلؿ
 نظل به ضلوك تولیـ ی وفه رها تی یف ؿار ا ؿك بلنامه مكای ماوقـه ،ارـلای یـلوههی تِـویر و تـلویذ کاُـا
فك ی وفهای که ؿاكای بهلهوكی مااً ام رها ٓلفهرـوی ؿك ق و اكمٍ افـنوؿه بـاستل اًـا ،ام کلیـر مـومٍ
ماكیاا ٓوك گیلؿ
 با توره به وروؿ باؿ ای ُـیـ فٔ ( 321كومه ًیٌتاا ) ؿك ؿُا ،ایزاؿ باؿ ُ ن رها مناكم ضلوكی اًا
 اًتساؿه ام نواؿ ای ًوؿ وك ؿار ،ام رم ه بن کلک و بن ًـانن بـه رـای یلواكباــی ؿار ًـبس بـوم بـا مِـاكکا
گلوه ای توًیه ،م توانـ ًوؿ وكی بؾَ ؿامـاكی كا به میناا ابو توره افنایَ ؿ ـ
 با توره به اینکه یای و  4111تاكی نهایکاكی گونه ـای ملتیـ ؿك ماوقـه ،فقـد مغــوؿهی ًـاماا یلفـ
صلای ؿار ًه كوًتا كا ُامو م ُوؿ و با توره به اًـتقبای مـلؿر ام فیالیـا ـای اعیـا ،ضـلوكی اًـا كوٍ کاُـا
گونه ای ملتی ؿك ویا یلاکاـهی  2یا  1ناك تاكی ،ؿك مغـوؿه ًاماا یلف صلای ؿار ًایل باؿی ـا نیـن ارـلا
گلؿؿ و ام کلیر ملؿر مـیلیا ُوؿ
 تملکن ؿاؿا یيانـام ای ؽلؿ ؿكوا گلو ؿك ال یس ُلکا تیاون  ،ضمن بلؽـوكؿاك ُــا ام ویـا عقـو
م توانـ ممیاه ای اكایهی ؽـما متاوی كا به ایضای گلوه ای توًیه فلا وكؿ
 با توره به فل اگ مق ب عاک بل ماوقه ؿك ؽٔوّ اُـتغای منـاا و ؿؽتـلاا ،كونـر فیالیـا ـای کاكگـا و
ؽانگ بایـ موكؿ توره رـی یلوهه باُـ مومٍ ال باف و بهباف فلٍ ،مومٍ گ ی باف  ،تولیــ یل یـا ًـات بـا
ت یه بل مومٍ و تولیـ و کِا گیا اا ؿاكوی  ،یلوكٍ گیا اا گ ؾانهای ،یلوكٍ مـلغ تؾـ گـقاك ،یـلوكٍ بو مـوا،
نگهـاكی بن کلک و بن ًانن ،تولیـ و بٌتهباـی بهـاُت مغٔوس لبا (کِس ًـیاه و ًـسیـ ،ـله ـلو  ،کِـس
میلهای و ) ،تولیـ ناا ًات  ،یلوكٍ اكس ،یلوكٍ ما و کِا ای متلاک و گ ؾانهای ام رم هی ؿیگل مواكؿ اًا
 ؿك بؾِ ام فیالیا ای اُتغایما ،ماناـ ال باف  ،یـلوهه بایــ تولیـکااــگاا كا بـا مـومٍ ـای ویـوه بـه ًـوی
تؾْٔگلای ؿك تولیـ ـایا نمایـ
 نگهـاكی توار ؿاُت و یلواكی ؿار ُتل ،ام رم ه مواكؿ ابو توٓیه اًا سمر به فکل اًا کـه تی یـف ایـن ؿار بـه
كوٍ ؿاُت ؿك عـ علّ ملاتع ؿك موً ؽاّ ؽوؿ مسیـ م باُـ
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 نظل به این که فلوٍ مغٔوس تولیــی ؿغـغـه آـ تولیـکااــگاا اًـا ،یـلوهه بایــ كا امـای ـای سمر و
اکالیا كوم كا ؿك اؽتیاك ا ا لاك ؿ ـ ،صاین كا اك ای سمر كا رها باماكیـاب و فـلوٍ مغٔـوس تولیــی ،ام
رم ه رقق توافر تیاون ای مٔلف كا ؿكًوظ اًتاا و ؽاكد ام ا مومظ نظل لاك ؿ ـ

یلوهه ،تلًی کلبن ؿُا عٌین بـاؿ غیاـاق ُهلًـتاا ًلبیِـه ؿك اًـتاا ؽلاًـاا راـوب ام رم ـه
یلوهه ای بین الم ارلا ُـه ؿك ًوظ کِوك اًا که ام ؿو كوی ـلؿ انٌـزار ارتمایـا مغ ـ و مِـاكکا
ملؿم ؿك توًیه كوًتای به نغو مو وق بهلهگیلی ُـه اًا ل صاـ این یلوهه بـه ماظـوك اعیـای اكاضـ
تؾلی ُـه ماوقه با اًتساؿه ام كوٍ ای مِاكکت ـ با توره به اینکه ُغو آ اکخلیـا مـلؿر كوًـتای
ؿامـاكی اًا ـ کلاع گلؿیـه ،اما یلوهه به ابیاؿ مؾت ف ا تٔاؿی و ارتمای منـگ مـلؿر كوًـتای تورـه
مگار با ًاؽتاك ا تٔاؿی و ارتمای ماوقه بـه
رـی ؿاُته اًا ،به کوكی که با یس م انینر ی م و یم
ظلفیاًامی و بٌیذ روامع مغ  ،تِ یو گلوه ای توًیه كوًتای و ٓاـوق ای ؽـلؿ ایتبـاكی بـا ــف
تٌهیو مِاكکا كوًتاییاا ؿك فیالیا ای ارلای و مال یلؿاؽته اًا
نتایذ بؾَ مانیتوكیاگ یلوهه ،ؿك ًه ًای یي ام ارلا ،نِاا م ؿ ـ که ؿك بؾَ ارتمای كُـ و بهبـوؿ
نٌب ُاؽْ ای ـف ٓوك یقیلفته اًا و ؿك بؾَ ا تٔاؿی باایزـاؿ ٓـاـوق ـای ؽـلؿ ایتبـاكی و بـا
کمس ای یلوهه ،که ؿك غال مومٍ ای متاوم و تٌهیال ایتباكی به ٓوك وار انزار گلفتـه اًـا ،مـلؿر
كوًتای فیالیا ای متاوم تولیـی كا كاهانـامی نموؿهانـ که عآو ا ایزاؿ ُـغو ـای رابـ ؿك مــما ؿك
کااك فیالیا ای ا تٔاؿی آ ا ا بوؿه اًا گـلوه ـای توًـیه كوًـتای ـ اکاـوا ؿك ابیـاؿ مؾت ـف
فیالیا ای باؿی مغو ً ونتِاا و كوٍ ای ییگیلی اموك ام کلیـر ؿًـتگاه ـای ؿولتـ بٌـیاك کـاك امــ
گلؿیـهانـ با مومٍ ای متاوم مغیو و ایزاؿ ُغو ای راب  ،به تـكیذ تیـاؿ ؿار ًبس ؿك ماوقـه كو بـه
کا َ م باُـ که ؽوؿ با كونـی لصاـ بو  ،ؿك عای تیاؿی ظلفیا ؿار بـا یتانٌـیو تولیــی ملاتـع اًـا
اًتساؿه ام ملاتع رها مٔاكف ًوؽت به میناا ابو توره کا َ یافته ،این مٌثله ملاه با تغییل فل اـگ
مٔلف ًوؽا صِ انـام مغید کبیی ماوقه كا ؿًتؾوٍ تغوی رـی نموؿه اًا كُــ ُـاؽْ توًـیه
انٌان به یاواا یس یاكامتل ت سیق نین نِاا م ؿ ـ که ؿك مزموم فیالیا ای متاوم یلومه بایج ایزاؿ كونــ
كو به كُـی ؿك این ُاؽْ گلؿیـه اًا بلنامهی یایَ یلوهه با ت یه بل موالیا بؾـَ مانیتوكیاـگ ؽـاکل
نِاا م ًامؿ که یلوهه فیالیا ای متاوم ؽوؿ كا رها اکمیااا ام یایـاكی ؿائ ا ا تا اتمار ملع ه ارلایـ
بایـ بلاًاى تغییلا اكایه ُـه اؿامه ؿ ـ ؿك نهایا این یلوهه م توانــ الگـوی مااًـ و ارلایـ ؿك الـ
توًیه مه رانبه كوًتای ؿك ًایل نواع کِوك باُـ
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