
 

 از طريق توسعه سامانه هاي حمل و نقل چند وجهي در كشور گريظرفيتهاي توسعه تجارت گردش

 1جمشيد حمسه زاده

 مقدمه

ي قمٕبِ  ٚ  ثسٖٚ تطزيس زض ز٘يبي أطٚظ، ٔٙطمٝ ذبٚض ٔيب٘ٝ ثٛاؾطٝ ٘طخ ضقس جٕؼيت  ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ٔٙبطك ضقس يبفتٝ تط ٘ظيط وكٛضٞبي اضٚپب ، أطيىب      

اٖ ٔٙطمٝ اي ثب ظطفيتٟبي ٚؾيغ التصبزي ٚ اجتٕبػ  ٔٛضز ٞسف لطاض ٌيطز ، اظ ؾٛي زيٍط ٔٛلؼيت غئمٛ اؾمتطاتػيه ٚيمػٜ    قطق آؾيب، ثيكتط ٚ ثٟتط ٔ  تٛا٘س ثؼٙٛ

ضيمعاٖ التصمبزي   ايٗ حٛظٜ ٚ ثطذٛضزاضي اظ ٘ؼٕت زض آٔسٞبي ٘فت  ٚ جطيبٖ تطا٘عيت ٚ تجبزَ ٔتطاوٓ ٚ ضٚ ثفعٚ٘  وبال ٚ ذسٔبت ؾمجت ٌطزيمسٜ اؾمت تمب ثط٘بٔمٝ      

ٜ ثب قٙبذت ايٗ إٞيتٟب ٔجبزضت ثٝ تٛؾؼٝ ٚ تؼٕيٓ ظيط ؾبذتٟبي ؾبٔب٘ٝ ٞبي تطويج  حُٕ ٚ ٘ممُ ٚ اتصمبَ ايمٗ ؾمبٔب٘ٝ ٞمب ثيىمسيٍط ٚ اػٕمبَ        وكٛضٞبي حٛظ

جٛأمغ    ايٗ ٔسيطيت ثط قجىٝ ٞبي تبؾيؽ قسٜ ٕ٘بيٙس. اظ ؾٛي زيٍط تحسيس ٚ تٛلف ضقس جٕؼيت زض وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ ٚ ضقس ث  ٚلفٝ التصبزي ٚ اجتٕبػ

ؾجت ٌطزيسٜ ٚ  ثحطاٟ٘بي التصبزي ٚ اجتٕبػ   پؽ اظ جًٙ زْٚ جٟب٘  ٔٛجت ٌطزيسٜ تب أطٚظٜ ايٗ ضٚ٘س ثٝ حسي اظ اقجبع ضؾيسٜ وٝ ػسْ ٘يبظ ثٝ تٛؾؼٝ ثيكتط ضا

 حبصُ اظ آٖ ضا تجطثٝ ٕ٘بيٙس.

 جايگاه استراتژيک كشور ايران

اجتٕبػ  وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ ثحؿبة ٔ  آيٙس ظيطا آظاز ؾبظي ٘يطٚٞبي ػظيٓ فىمطي ٚ  وكٛضٞبئ  ٘ظيط چيٗ ٚ ٞٙس ٔحصَٛ زٚضٜ فتطت التصبزي ٚ 

ايٗ وكمٛضٞب ثمٝ   ا٘ؿب٘  ٚ التصبزي زض ايٗ وكٛضٞب ٚ تِٛيس ٔحصٛالت ٚ وبالٞبي اضظاٖ ليٕت ٕٞطاٜ ثب ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي ٕٞٝ جب٘جٝ ٚ حؿبة قسٜ ٔٛجت تجسيُ 

اؾت ، زض ايٗ ثيٗ وكٛض ايطاٖ ٘يع ثرٛث  اظ إٞيت ؾمطظٔيٙ  ذمٛز زض ٔٙطممٝ ضٚ ثمٝ ضقمس ذبٚضٔيب٘مٝ ٚ ٘ممف        غَٛ ٞبي جسيس التصبزي ٚ حت  ؾيبؾ  ٌطزيسٜ 

زٚزٞمٝ اذيمط    اضظقٕٙس ذٛز ثؼٙٛاٖ يى  اظ ٔحٛضٞبي اصّ  تٛؾؼٝ ايٗ ٔٙطمٝ ٟٔٓ آٌبٜ ثٛزٜ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعاٖ التصبزي وكٛض ثرصٛل زض ثرمف ضاٜ ٚ تطاثمطي زض  

جبز ظيط ؾبذتٟبي حُٕ ٚ ٘مّ  ثب تٕطوع ثط تٛؾؼٝ اضتجبط ثب ٕٞؿبيٍبٖ ذمٛز ٔجمصَٚ ٕ٘مٛزٜ ا٘مس ، الظْ ثمصوط اؾمت ومٝ زضن إٞيمت         اٞتٕبْ ٚيػٜ اي ضا ثطاي اي

ظٔيٗ ثمطاي ايمٗ   ؾطظٔيٙ  ايطاٖ ثؼٙٛاٖ يه قبٞطاٜ ٚ قبٞطي تجبزَ التصبزي ثيٗ قطق ٚ غطة ػبِٓ اظ ٕٞبٖ زٚضاٟ٘بي ٘رؿتيٗ ؾىٛ٘ت ايطا٘يبٖ زض فالت ايطاٖ 

يٗ ٔؼجط، ايطاٖ ٟٔس ٙيبٖ اضجٕٙس ٘يع ٔكٟٛز ثٛزٜ ثٍٛ٘ٝ اي وٝ زض فطاظٞبي  ظيبزي اظ تبضيد ثٛاؾطٝ تحطوبت ِجؿتيى  ، التصبزي ٚ اجتٕبػ  اتفبق افتبزٜ زض اپيكي

صمطفٙظط اظ آ٘همٝ ومٝ زض زٚضٜ     .تٕسٖ ٚ تبضيد ثٛزٜ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٕٞيٗ ٔعيت تٛا٘ؿتٝ اؾت ثط قٕبض وثيطي اظ وكٛض ٞبي جٟبٖ ؾيبزت ٚ اؾمتيال زاقمتٝ ثبقمس   

 ؾبِٝ ثط ايٗ ؾطظٔيٗ ٌصقتٝ ٚ ثب ٍ٘بٞ  التصبزي، اجتٕبػ  ٚ ؾيبؾ  ثٝ زٚضٜ ٞبي ٘رؿتيٗ پيسايف ٔس٘يت زض ايٗ ٔٙطمٝ ٔ  تٛاٖ ايمٗ ٘ىتمٝ ضا   0022تبضير  

اٖ ثبؾتبٖ ثمطاي تٛؾمؼٝ ٚ تؼٕميٓ حمٛظٜ ٘فمٛش التصمبزي ٚ       ثرٛث  زضيبفت وٝ ايطاٖ ٞٙٛظ ٞٓ ٚاجس ٕٞبٖ زاضائ  ٞب ٚ تٛإ٘ٙسي ٞبي غئٛ اؾتطاتػيه اضظقٕٙس زٚض
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تٛا٘س ٌؿتطٜ ٘فمٛش   اجتٕبػ  ذٛز ثط قٕبض ظيبزي اظ وكٛض ٞبي ػبِٓ ٔ  ثبقس، ثب تٛجٝ ثٝ ٌؿتطـ ٚؾبئط حُٕ ٚ ٘مُ ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾبٔب٘ٝ ٞبي تطاثطي تطويج  ٔ 

 تيٗ ٚ أطيىبي جٙٛث  ٘يع ثؿط زٞس.التصبزي وكٛض ضا حت  ثٝ جغطافيبٞبي زٚضتط ٔب٘ٙس وكٛضٞبي أطيىبي ال

٘  ا٘جمبْ پمصيطز ،   ٔسَ ؾبظي اؾتمطاض ؾبٔب٘ٝ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ تطويج  زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ اضظقٕٙس ايطاٖ ٔ  تٛا٘س ثب اؾتفبزٜ اظ ٕٞبٖ اٍِمٛي جمبزٜ اثطيكمٓ ثبؾمتب    

ة ٔ  ٌطزيسٜ أطٚظٜ ٘يع ثكىّ  ٘ٛيٗ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٕٞمبٖ ٔعيتٟمبي   ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ايٗ ضاٟٞب ٚ قبٞطاٟٞب زض آٖ ظٔبٖ ٔحُٕ ا٘تمبَ ٚ تجسيُ ٚ تجبزَ وبال ٔحؿٛ

، آؾيبئ  زض قطق  ٘ؿج  ؾطظٔيٙ  ٚ ػٛأُ فيعيى  ٚ فٙ  ٔ  تٛاٖ ثبض زيٍط أپطاتٛضي ٚ ؾيبزت التصبزي ٚ اجتٕبػ  ذٛز ضا تب اػٕبق ٔطظٞبي وكٛضٞبي اضٚپبئ 

 ٚ غطة ثّىٝ زض قٕبَ ٚ جٙٛة ٔطظٞبي وكٛض أتساز زٞس.

  

 ٘مكٝ ٚؾؼت اضاض  تحت ؾيططٜ ايطا٘يبٖ زض زٚضاٖ ٞربٔٙكيبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔعيتٟبي غئٛ اؾتطاتػيه ٚ ٔحٛضيت جبزٜ اثطيكٓ

ي تبثيط ٌصاض تٛجٝ ٚ ٍ٘بٞ  ػٕيك ٚ جبٔؼٝ قٙبؾب٘ٝ ثٝ يى  اظ ػُّ اؾتيالي ايطا٘يبٖ ثط وكٛضٞبي زٚض ٚ ٘عزيه زض زٚضاٖ ثبؾتبٖ ، صطفٙظط اظ پبضأتطٞب

يتٟمبي  ٚ ثعضي فطػ ، ٟٕٔتطيٗ زِيُ ايجبز ايٗ حبوٕيت ؾيبؾ  ، التصبزي ، اجتٕبػ  ٚ ٘ظبٔ  ٌؿتطزٜ زض ٚالغ ٕٞبٖ اؾتفبزٜ صحيح ٚ ضاٞجمطزي اظ ٔع وٛچه 

، ٟٕٔتطيٗ ػٙبصمط   ؾطظٔيٙ ، ِجؿتيى  ٚ جغطافيبئ  تبثيط ٌصاض زض تحٛالت ٚ تحطوبت ايٗ ثرف اظ وطٜ ظٔيٗ ثٛزٜ اؾت. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ؾطٛض ثبال ػٙٛاٖ ٌطزيس

زأٙمٝ ٚ ٔيمعاٖ    تٛؾؼٝ ٚ اؾتيالي التصبزي ٚ اجتٕبػ  ايطاٖ ثط ؾبيط وكٛض ٞب يؼٙ  اضظقٟب ٚ ػٙبصط ٔس٘  ٚ جغطافيبئ  وٓ ٘ظيط وكٛض ايمطاٖ ثمب ٕٞمبٖ قمست ،    

ظبٔ  جٕٟٛضي ٚ ٔطزٔ  زض وكمٛض ايمٗ ٔعيمت اظ    إٞيت زٚضاٖ ثبؾتبٖ ٘ٝ فمط ٞٙٛظ ٞٓ ثمٛت ذٛز ثبل  ثّىٝ زض زٚضٜ ٞبي اذيط ٚ ٕٞعٔبٖ ثب ٚالزت ٚ اؾتمطاض ٘

 لٛت ٚ پكتٛا٘ٝ ٔحىٕتطي ٘يع ثطذٛضزاض ٌطزيسٜ اؾت .

    حمل ونقل كاالها، ابساري در جهت ايفاي موقعيت از دست رفته

قجىٝ ٞبي ضاٟٞمبي ٔٛاصمالت    زض ز٘يبي أطٚظ، يى  اظ ضاٟٞبي اصّ  احيبء لسضت التصبزي ٚ اجتٕبػ ، اؾتفبزٜ اظ ٔعيت ا٘تمبَ وبال ٚ ذسٔبت ٚ ايجبز 

زاضاي ٕٞبٖ ػٙبصط  ضاٞجطزي ٔكبضوت  ثب زيٍطوكٛضٞبي حٛظٜ ٚ ٕٞؿبيٝ ٚ ثطٌطفتٝ اظ ٕٞبٖ اٍِٛٞبي اثتسائ  ضٚاثط تجبضي زٚضاٖ ٔتمسْ ٔ  ثبقس، ايطاٖ ٞٙٛظ ٞٓ

ٖ ثبؾتبٖ ثٛزٜ ٚ اظ ٕٞبٖ ظطفيتٟبي ث  ثمسيُ ثطذمٛضزاض   ؾفطٞبي تجبضي ٚ ٌطزقٍطي ٕٞب٘ٙس زٚضا "ٞبة"ثبِمٜٛ اصّ  تجسيُ قسٖ ثٝ وبٖ٘ٛ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٘مطٝ 

، ظٔيٙم  ذمٛز ضا تحمت    اؾت ٔكطٚط ثٝ ايٙىٝ ثب ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي ؾطيغ ، زليك ، ٕٞٝ جب٘جٝ ٚ آيٙسٜ ٍ٘ط ثتٛا٘يٓ ٞط چٝ ظٚزتط ضاٟٞبي ٔٛاصالت  زضيبئ  ، ٞٛائ  



ثيٗ إِّّ  ٚ ّٔ  ثتٛا٘س اظ اضظـ افعٚزٜ ٞبي ٘بق  اظ اؾتمطاض ايمٗ ؾمبٔب٘ٝ ٞمب زض وكمٛض      پطٚتىّٟبي زٚ ٚ چٙس جب٘جٝ تٛؾؼٝ ٚ تىٕيُ ٕ٘ٛزٜ تب صٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ

 ثٟطٜ ثطزاضي ٕ٘بيس. 

ض ٚ تٛؾؼٝ تجبضت زاذّ  ٚ ثيٗ إِّّ  زض وكٛض ٔب ثطٛض ٔؿّٓ ٔتمبثط اظ ؾمبذتبضٞبي فيعيىم  پيكمطفتٝ ٔب٘ٙمس ضاٟٞمب ، جمبزٜ ٞمب، پبيب٘مٝ ٞمب ٚ ثٙمبز               

تب٘ساضز ٚ ٌؿتطزٜ ، أىب٘بت فٙ  ٚ ِجؿتيه لبثُ لجَٛ زضيمبي  ، ضيّم  ، جمبزٜ اي ٚ ٞمٛائ  ٚ ٕٞهٙميٗ تكمىيالت ثيٕمٝ ، ثب٘ىمساضي         فطٚزٌبٟٞبي ٔٙبؾت ٚ اؾ

         ٝ ذمٛز زض   اِىتطٚ٘يه ، ٔٛؾؿبت ٚ قطوتٟبي تٛإ٘ٙس حُٕ ٚ ٘مُ وبال ٚ ذسٔبت  تٛإ٘ٙس ٚ حفظ ضٚاثمط حؿمٙٝ ٚ زائٕم  ٚ ضٚ ثمٝ ٌؿمتطـ ثمب ٟ٘مبز ٞمبي ٔكمبث

٘ممُ  ي ازاضي وكٛضٞبي ٕٞؿبيٝ اؾت، ٞٓ پيٛ٘س ثب ايٗ ٔٛضٛع  اٞتٕبْ ظيبز ٚ جسي زِٚت زض ؾبِٟبي اذيط ثطاي ايجبز قجىٝ ظيط ؾبذت اصمّ  حٕمُ ٚ   ؾبظٔبٟ٘ب

ٖ زٚض قمبٞطي  ساتطويج  وٝ زض حبَ حبضط ٔؼطٛف ثٝ قجىٝ ضاٜ آٞٗ ّٔ  ٔ  ثبقس حطوت  ؾتٛز٘  ثٛزٜ ٚ ازأٝ ايٗ ضٚ٘س ٔٛجت ذٛاٞس ٌطزيس تب زض آيٙسٜ ٘ٝ چٙم 

ٜ حُٕ ٚ ٘مُ ػالٜٚ اصّ  ٚ ٔبزض حُٕ ٚ ٘مُ تطويج  يؼٙ  ذطٛط ضيّ  زض وكٛض ثٝ ويفيت ٚ وٕيت ٔٛضز ا٘تظبض ضؾيسٜ ٚ ثسيٙٛؾيّٝ ثب ٞٓ پيٛ٘سي آٖ ثب ؾبيط ٚجٛ

بِت تٙٛع ٚ ضفبٜ ٚ اضظا٘  ٔ  ثبقٙس ٘يع اؾمتفبزٜ  ثط وبال ٚ ذسٔبت، اظ ايٗ قجىٝ ٞب ٚ ظيطؾبذتٟب ي حُٕ ٚ ٘مّ  ثتٛاٖ ثؼٙٛاٖ ٔحّٕ  ثطاي ا٘تمبَ ٌطزقٍطاٖ وٝ ط

 ٕ٘ٛز.

    چالش هاي فراروي حمل و نقل چندوجهي

ذطٛط  ٞٓ اوٖٙٛ ضقس وٕ  ٚ ويف  ظيط ؾبذتٟب ٚ ٚؾبئط حُٕ ٚ ٘مّ  زض حٛظٜ تؼطيف جبٔغ ػّٕيبت ؾبٔب٘ٝ ٞبي تطويج  وكٛض ٔتٛاظٖ ٘جٛزٜ ٚ ثغيط اظ 

 ، ثٛيػٜ ٞٛائ  ٚ زضيبي  ٞٓ ػطض ٚ ٔىُٕ ثب ذطٛط ضيّ  ٚ جبزٜ اي تٛؾؼٝ ٞٓ ؾمطح  ٘ساقمتٝ اؾمت ومٝ ايمٗ ذمٛز       ضيّ  ٚ جبزٜ اي، ؾبيط ٚجٜٛ حُٕ ٚ ٘مّ

ٟب ٚ ذٛاٜ ٔبقميٗ آالت  ٔٛضٛػ  تبُٔ ثط اٍ٘يع ثٛزٜ ٚ زض ؾبِٟبي آت  ٘يبظ ثٝ تٛؾؼٝ ٔتٛاظٖ زض تطويجبت ٚؾبئط ٚ قجىٝ حُٕ ٚ ٘مّ  ذٛاٜ اظ حيث ثٙبزض ٚ فطٚزٌبٞ

ٝ    ٚ ٚؾبيُ تطاثط  ي ٔىُٕ احؿبؼ ٌطزيسٜ ٚ زچبض وٕجٛز ذٛاٞيٓ ثٛز ظيطا ظطفيتٟبي حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛائ  ٚ زضيبي  ثيٗ إِّّ  ٔب ٚ اتصبَ  ايٗ قمجىٝ ٞمب ثمٝ قمجى

ي ّٔ  ثٝ اججبض فيتٟبٞبي ضيّ  ٚ جبزٜ اي ثبيؿت  فطصت ٞبي ثٟتط ٚ ثيكتطي ضا وكٛض فطاٞٓ ٚ اجبظٜ ٘سٞس تب ثبظاض ٚ ظطفيتٟبي حُٕ ٚ ٘مُ زضيبي  ٚ ٞٛائ  ٚ ظط

ي حٕمُ ٚ ٘ممُ تطويجم     زض اذتيبض ضلجب لطاض ٌيطز، ثب ٚلٛف ثٝ ايٗ ٟٔٓ ضٚقٗ اؾت وٝ ضقس ٔتٛاظٖ ٚ ٕٞٝ جب٘جٝ ظيط ؾبذت ٞب ٚ ضٚ ثٙبٞب زض تٕبْ ٚجٜٛ ؾبٔب٘ٝ ٞب

 ثطاي ايطاٖ زض لبِت يه قبوّٝ جبٔغ ٚ لبثُ ٔسيطيت اصِٛ  ٚ يىپبضچٝ، زاضاي إٞيت اؾت.

     گري در حمل و نقل چندوجهيجايگاه صنعت گردش

زض ايٗ ثيٗ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٌفتٝ قس، تٛؾؼٝ صٙؼت ٌطزقٍطي ٚ ٔىّٕٟبي آٖ ٔب٘ٙس صٙؼت ٞتّساضي ، صٙؼت تفطيحبت ٚ ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت ٘يمع ٔم     

تفبزٜ اظ ٚؾبئط حُٕ ٚ ٘مُ تطويجم  زض وٙمبض   ٔتبثط ٚ ثٟطٜ ٔٙس ٌطزز، ؾفط ٌطٟٚٞبي ٌطزقٍط ثب اؾ چٙسٚجٟ تٛا٘س ثمسض لبثُ تٛجٟ  اظ تٛؾؼٝ صٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ 

بقمس، زض وكمٛضٞبي   حُٕ ٚ ٘مُ وبال ثطاي ٌطزقٍطاٖ ذبِ  اظ ِطف ٚ تٙٛع ٘جٛزٜ ٚ اظ ٘مطٝ ٘ظط التصبزي ، صطفٝ ظٔب٘  ٚ أٙيت ٚ ضفبٜ ٔ  تٛا٘س حمبئع إٞيمت ث  

ٚ ٘يع ثساليُ پيف ٌفتٝ،  تؼساز ٌطزقٍطاٖ زاذّ  ٚ ذبضج  ٚ جبثجبئ  ٞبي  پيكطفتٝ اظ ٘ظط قيٜٛ ٞبي ٔتٙٛع حُٕ ٚ ٘مّ  ٚ ثربطط تٙٛع زض ا٘تربثٟبي ٌطزقٍطاٖ

٘ٛػ  جبشثمٝ ٚ ذمبططٜ   آٟ٘ب اظ ططيك ؾبٔب٘ٝ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ تطويج  ٔؿبفطي، ضٚظ ثطٚظ افعايف يبفتٝ ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾبٔب٘ٝ ٞبي تطويج  حُٕ ٚ ٘مُ ذٛز تجسيُ ثٝ 

طويج  ٞٛائ  ٚ زضيبي  زض أطيىبي قٕبِ  ثطاي تٛضٞبي وطٚظ اليب٘ٛؾ  ثؿيبض ضايج ثٛزٜ ٚ پىيج زضيبي  ٚ ٞمٛائ  ٚ  ؾفط ٌطزيسٜ ، ثؼٙٛاٖ ٔثبَ اؾتفبزٜ اظ ضٚقٟبي ت

ٍطي ٚ حت  اتصبالت حُٕ ٚ ٘مُ ظٔيٙ  ايٗ ثؿتٝ ٞبي ٔؿبفطت  زض لبِت يه ليٕت ٚ يه ثط٘بٔٝ ٌطزقٍطي ػطضٝ ٔيكٛز. ثطٛض يميٗ أطٌؿتطـ صٙؼت ٌطزق

تطويج  حُٕ ٚ ٘مّ  ثطاي ا٘تمبَ ٚ تطزز ٌطزقٍطاٖ ٔ  تٛا٘س ٔٛضٛػ  لبثُ ثحث ٚ طٛال٘  ثمٛزٜ ٚ ِمصا ٔعايمبي ٔتمصتت ثمط ايمٗ لجيمُ         اؾتفبزٜ اظ ؾبٔب٘ٝ ٞبي

ط زقمٍطاٖ اظ ٚؾمبئ  ؾبذتبضٞب ضا زض وكٛض  ٕ٘  تٛاٖ ثؿبزٌ  ثط قٕطزٜ ٚ اظ آٖ ػجٛض ٕ٘ٛز. زض يه ٍ٘بٜ ٚ چكٓ ا٘ساظ وّ ، تبثيطات چكٍٕيط ٚ قٍطف اؾمتفبزٜ ٌط 

 حُٕ ٚ ٘مُ چٙس ٚجٟ  ثب ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي ذاللب٘ٝ تٛضٌطزاٟ٘ب ٔٛجت تحِٛ  ٟٔٓ زض ظٔيٙٝ ٞبي ٔطتجط ٚ ٔىُٕ صٙؼت ٌطزقٍطي ذٛاٞس ٌطزيس .



ٞمب ٚ   تبؾيؽ ٚ تٛؾؼٝ ا٘ٛاع ٞتّٟب ٚ البٔتٍبٟٞب ، فطٚقٍبٟٞبٚ أبوٗ ذطيس ، قجىٝ ثب٘ىٟب ٚ ثيٕٝ ٞبي ٔؿبفطت  ، ضؾتٛضاٟ٘بي ٔرتّف ، قمٟط ثمبظي      

غبَ ظاي ٌطزقمٍطي  ٔٙبطك تفطيح  ٚ ٘ظبيط ايٟٙب وٝ زض ٔمصس ، ٔؿيط ٚ ٔؼجط جطيبٖ حُٕ ٚ ٘مُ تطويج  لطاض ٌطفتٝ ٚ ثؼٙٛاٖ ؾبذتبضٞبي ٔىٕمُ ٚ اضظ آٚض ٚ اقمت  

ٝ غمطة أمطي ٘يؿمت ومٝ اظ     ٔحؿٛة ٔ  قٛ٘س  ٘يع حبئع إٞيت اؾت. ٚالغ قسٖ وكٛض ايطاٖ زض وطيسٚضٞبي اؾتطاتػيه حُٕ ٚ ٘مّ  قٕبَ ثٝ جٙٛة ٚ قطق ث

طويٝ چيعي ٘يؿت ؾٛي ؾبيط وكٛضٞبي جٟبٖ ٘بزيسٜ اٍ٘بقتٝ قٛز ، ٔٙبفغ ّٔ  ٚ ٔصبِح وكٛضٞبي حٛظٜ اضتجبط  ثب ايٗ وطيسٚضٞب ثب ٔحٛضيت وكٛضٞبي ايطاٖ ٚ ت

يٍعيٙ  ثطاي ايٗ ٔؿيط ٞب زض ٘ظط ثٍيط٘س ، اضتجبط ضٚ ثٝ ضقمس  وٝ ايٗ وكٛضٞب ثتٛا٘ٙس ثساليّ  آٖ ضا ٘بزيسٜ اٍ٘بقتٝ ٚ اظ آٖ صطفٙظط ٕ٘ٛزٜ ٚ يب ضاٟٞب ٚ ضٚقٟبي جب

اٞساف والٖ وكمٛض  وكٛضٞبي آؾيبي ٔيب٘ٝ ثب وكٛضٞبي حبقيٝ ذّيج فبضؼ ٚ افطيمب ٚ حت  اليب٘ٛؼ ٞٙسٚ ثبِؼىؽ ، اض تجبط وكٛضٞبي غطة اؾيب ثب قطق اضٚپب اظ 

ثٟطٜ ثطزاضي اظ ايٗ ظطفيتٟب زض آيٙسٜ ٚ تىٕيُ ٚ تٛؾؼٝ ؾبٔب٘ٝ ٞبي حٕمُ ٚ ٘ممُ    ض ٔ  ثبقس.ايطاٖ زض ٔؿيط تٛؾؼٝ ٚ تىٕيُ قجىٝ ضاٟٞبي ضيّ  ٚ جبزٜ اي وكٛ

تٛا٘ؿمت   ٞٛائ   ٚ زضيبي  ٚ ضفغ ػمت ٔب٘سٌ  ٞبي ايٗ زٚثرف ٚ ٕٞهٙيٗ ا٘ؼمبز پطٚتىّٟبي ٕٞىبضي ثب وكٛضٞبي ٔحٛض وطيسٚضٞبي ػجمٛضي اظ وكمٛض ذٛاٞمس   

ٛض ػعيعٔبٖ ايطاٖ ضلٓ ظ٘س. زض ايٗ ثيٗ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اقبضٜ قس جطيبٖ ٌطزقمٍطي زاذّم  ٚ ذمبضج  اؾمتفبزٜ وٙٙمسٜ اظ      آيٙسٜ ثؿيبضٔتطل  ،ٔطفٝ ٚ أٗ ضا ثطاي وك

بالت ِٔٛمس ضا زض  ؾبٔب٘ٝ ٞبي تطويج  حُٕ ٚ ٘مُ تٛؾؼٝ يبفتٝ  زض ٔمبْ صبزضات ٚ ٚاضزات ذسٔبت ٚ ٔحصٛالت فطٍٞٙ  ٔ  تٛا٘س وثيطي اظ وؿت ٚ وبض ٞب ٚ اقتغ

طمٛض  أٛ٘  تبؾيؽ ٚ ؾبٔب٘سٞ  ٕ٘بيس، ٔطاوع البٔت  ثيٗ ضاٞ  اظ لجيُ ٞتُ ٚ ضؾتٛضاٖ ٚ ذسٔبت ٔتصُ، زض ظٔطٜ ٟ٘بز ٞبي  ٞؿتٙس ومٝ ثتمسضيج ٚ ث  حٛظٜ ٞبي پيط

ض طمَٛ ايمٗ   ز ٔتٛاظٖ ٕٞعٔبٖ ثب تٛؾؼٝ ّٔ  ٚ ثيٗ إِّّ  ؾبٔب٘ٝ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ تطويج  قىُ ٚ ٞٛيت ذٛاٞٙس يبفت ، جبثجبئ  ٌطزقٍطاٖ ؾيبحت  ٚ ظيمبضت  

ّ  ضٚاٖ تط اظ قجىٝ ٞب ثؼٙٛاٖ صٙؼت  ذسٔبت  ٔ  تٛا٘س تِٛيس وبض ٚ ثطٚت ثطاي ؾىٙٝ ٔحّ  ٕ٘ٛزٜ ٚ چطذٟبي صٙؼت ػظيٓ ٌطزقٍطي ّٔ  ضا زض حٛظٜ حُٕ ٚ ٘م

 ٌصقتٝ ثحطوت زض آٚضز.

، ثمٛيػٜ زض ٘مٛاح  ٚ قمٟطٞبي ثمعضي     "تطويج  حُٕ ٚ ٘مُجبزٜ اثطيكٓ قجىٝ ؾبٔب٘ٝ ٞبي "زض ايٗ ٔيبٖ ٘مف تبؾيؿبت البٔتٍبٞ  ٚ پصيطائ  ٔؿيط         

ٕٞؿمبيٝ ٚ  وكٛض حبئع إٞيت ظيبز ٔ  ثبقس، ؾطٔبيٝ ٌصاضي ؾٛز آٚض زض ايٗ ثرف ثسِيُ اظزيبز حجٓ ٌطزقٍطاٖ ٚضٚزي ٚ ذطٚج  ثٝ وكٛضاظ ططيمك وكمٛضٞبي   

ٔتى  ثط قجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ چٙس ٚجٟ  تبثيط ٌصاض ثبقمس، قمطوت ؾمطٔبيٝ    زٚض ٚ ٘عزيه ٔ  تٛا٘س زض قىُ ٌيطي صٙؼت ٌطزقٍطي تٛؾؼٝ يبفتٝ ّٔ  آيٙسٜ ٍ٘ط ٚ 

ؾتبضٜ زض قٟطٞبي ٟٔٓ وكٛض اظ لجيُ ٞتُ قبيبٖ وميف ، پمبضؼ    4ٚ  0ٞتُ  6ٌصاضي پبضؼ ثؼٙٛاٖ يى  اظ ثعضٌتطيٗ ظ٘جيطٜ ٞبي ٞتّ  زض وكٛض ثب زاضا ثٛزٖ 

ؾمتبضٜ وكمٛض ضا زاضا ٔم  ثبقمس ايمٗ       0وبضٚا٘ؿطاي آثبزاٖ تبٔيٗ وٙٙسٜ ثيكتطيٗ ؾٟٓ اتبلٟمبي  ٔكٟس ، پبضؼ وطٔبٖ ، پبضؼ ائُ ٌّ  تجطيع ، پبضؼ اٞٛاظ ٚ ٞتُ 

ٚ ٌطزقمٍطاٖ ٚ  قطوت ثب زاقتٗ وبضوٙبٖ آٔٛظـ زيسٜ زض ٕٞٝ ؾطٛح، لبثّيتٟبي وٕ  ٚ ويف  ؾطح ثبالي  ضا زض اضائٝ ذسٔبت المبٔت  ٚ پمصيطائ  ثمٝ ٔيٟٕب٘مبٖ     

بيبٖ ويف وٝ زض ٔؿيط ٚ ٔمصس ؾفطٞبي زضيبي  ٚ ٞٛائ  لطاضزاضز ؾبيط ٞتّٟبي ايٗ ٌطٜٚ ػالٜٚ ثط ٔؿيط ٞبي ٞٛائ  ٚ جبزٜ ٔؿبفطاٖ زاضا ٔ  ثبقس، ثغيط اظ ٞتُ ق

 اي زض ٔمبصس ٔؿبفطتٟبي ضيّ  اضظاٖ ليٕت ٚ ٔطٕئٗ ٚالغ ٌطزيسٜ ا٘س.

يطائ ، السأبت لبثُ تمٛجٟ  اظ ططيمك ثٟؿمبظي ٚ ثبظؾمبظي     ثٕٙظٛض اضتمبء اؾتب٘ساضزٞبي ويف  ٚ ضطيت اقغبَ ايٗ أبوٗ البٔت  ٚ پص 0932زض ؾبَ      

ٞتّٟمبي  أبوٗ ٚ تبؾيؿبت ٚ تجٟيعات ٚ ٕٞهٙيٗ آٔٛظـ ٘يطٚي ا٘ؿب٘  ٔجٕٛػٝ ٞتّٟبي پبضؼ صٛضت ٌطفتٝ اؾت، يى  زيٍط اظ اٞساف قطوت ؾطٔبيٝ ٌصاضي 

  زض ثيٗ جعايط ٚ ؾٛاحُ ذّيج فبضؼ ٔ  ثبقس وٝ ثب اجطاي ايمٗ طمطح ٚ   پبضؼ اظ ططيك قطوتٟبي ظيط ٔجٕٛػٝ ذٛز، ثطلطاضي قجىٝ ٔؿبفطت  ٚ ٌطزقٍطي زضيبئ

حُٕ "يّٝ اٞساف  ثىبض ٌيطي وكت  ٞبي حُٕ ٔؿبفطٚ ٌطزقٍط، حّمٝ ذسٔبت قطوت تٛؾؼٝ تطاثطايطا٘يبٖ زض ثؼس اضائٝ ذسٔبت ٔؿبفطت  زضيبي  ٘يع وبُٔ ٚ ثسيٙٛؾ

 حمك ذٛاٞس ٌطزيس. قطوت تٛؾؼٝ تطاثط ايطا٘يبٖ ضا ثرٛث  ٔ "ٚ ٘مُ چٙس ٚجٟ 

    نتيجه گيري

زض  زض پبيبٖ چٙيٗ ٔ  تٛاٖ ٘تيجٝ ٌطفت وٝ ٞط ٌٛ٘ٝ حٕبيت ٚ ػٙبيت  ٘ؿجت  ثٝ ٔٛضٛع تبؾيؽ ٚ تٛؾؼٝ قجىٝ تطاثطي تطويج  وكٛض ٔ  تٛا٘س ثكست 

ت پٛيب ٚ پبيساض ثط اٍ٘يعز ٚ ِصا تصٛض وكٛضي ٔٛفك ٚ تٕبْ اضوبٖ اجتٕبػ  ٚ التصبزي وكٛض تبثيط ٌصاقتٝ ٚ چطذٟبي ؾبيط ثركٟبي صٙؼت  ٚ ذسٔبت  ضا ٘يع ثحطو



أطي ٔحبَ ثٛزٜ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعاٖ ٚ وبضٌعاضاٖ وكٛض ضا ٌطيعي ٘يؿت اال ايٙىٝ ثٝ ايٗ ٟٔمٓ   "ٔسضٖ ثسٖٚ اؾتفبزٜ اظ چٙيٗ ظطفيتٟبي ٘بة ٚ فطصتٟبي ٕٔتبظ اصٛال

 ثيف اظ پيف تٛجٝ ٕ٘بيٙس.


