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 فصل سوم

 آفشيناى و نهادها  كننذ؟ نقش ها سا اتخار هي كننذ؟ چگونه تصوين ها سا اتخار هي چه كساني تصوين

ّبي ػوَهي ثبظًوبي  هكي ٍجَز ايي، ذط گيطي اؾت. ثب هكي ػوَهي هطبلؼِ تهوين زض يه ًگبُ ثٌيبزي، ذط

ّب ضا  لطاض زاضز. ايي وِ چِ وؿبًي ايي تهوين 1ّبي هتٌرجي ّؿتٌس وِ ػمجِ آًْب زض لسضت اججبض حىَهت گعيٌِ

ّبي پػٍّكي هْوي ثطاي  وٌٌس ّويكِ ؾؤال ّب ضا ثطاي اجطا اتربش هي وٌٌس ٍ چطا ايي تهوين اتربش هي

  هكي ثَزُ اؾت. پػٍّبى ذط زاًف

هكي ثطاي  قَز؟ ثِ طَض ولي هطبلؼبت ذط هكي تجييي هي پػٍّبى ذط ّب ثِ ٍؾيلِ زاًف چگًَِ ايي تهوين

گطاي  ضٌّوَزّبيي ػبضيِ گطفتِ اؾت. زض جْبى ػمالًيت 2گيطي ثِ قست اظ ًظطيِ اًتربة ػوَهي تجييي تهوين

تَاًٌس  گصاضاى هي هكي طز. ذطتَاى ثِ نَضت ػيٌي ٍ وبضآهس تسٍيي و هكي ضا هي ّبي ذط ، گعي3ٌِآضهبًي

ّبي هوىي ضا جؿتجَ وٌٌس ٍ هحبؾي ٍ  اي ضا هكرم وٌٌس؛ ثطاي پطزاذتي ثِ آى هؿئلِ، ّوِ ثسيل هؿئلِ

تطيي ثسيل ضا اًتربة وٌٌس. اگط چِ ثيكتط  زّي وٌٌس ٍ وبضآهستطيي ٍ اثطثرف هؼبيت ّط ثسيل ضا ٍظى

وٌٌس  گيطي ضا تهسيك هي ٌبًِ ثَزى چٌيي هسلي اظ تهوينثي اي غيطٍالغ هكي ثِ طَض گؿتطزُ پػٍّبى ذط زاًف

تَاى )زض هسل فَق( ثِ آضهبى ػماليي زؾت يبفت. اظ ثؼس  ٍلي ثِ زٍ زليل ؾيبؾي ٍ ػولي زض وَتبُ هست ًوي

هكي ّؿتٌس. اظ ثؼس ػولي، پيچيسگي ظطيف  ذط 4ّبي فَضي ثطاي تٌگٌبّبي حل ؾيبؾي، قْطًٍساى ذَاّبى ضاُ

گيطي وبهالً ػماليي ضا ػوالً  هكي ٍ ظطفيت قٌبذتي هحسٍز اًؿبى، تهوين اًگيع ذط حثثيكتط هَيَػبت ث

 ؾبظز.  غيطهوىي هي

                                                           
قَز.  لطاض زازُ اؾت. اگط چِ زض ازثيبت ػلَم ؾيبؾي ايي زٍ جبثجب اؾتفبزُ هي Governmentٍ ٍاغُ زٍلت ضا هؼبزل  State. هتطجن ٍاغُ حىَهت ضا هؼبزل 1

 گيطز )م(. ضؾس زض ظثبى فبضؾي ٍاغُ زٍلت زض ظيط چتطي ثِ ًبم حىَهت لطاض هي ٍلي ثِ ًظط هي
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هكي ػوَهي ثْتط  گصاضاى ضا ثِ ًبزيسُ گطفتي هٌفؼت قرهي ثِ ًفغ تسٍيي ذط هكي چِ چيعي هوىي اؾت ذط

تَاًٌس تٌگٌبّبي السام  ٌس ٍ هيزّ هكي ضا قىل هي ّبي ذط . لَاًيي ًْبزي تهوين5ٍازاض وٌس؟ پبؾد: ًْبزّب

ّبي ػوَهي )زٍلتي(  ضا )وِ ثطذبؾتِ اظ يه چبضچَة اًتربة ػماليي اؾت( ضفغ وٌٌس. اگط ؾبظهبى 6جوؼي

آفطيٌي فطزي ٍ  حل ثبظططاحي ًْبز اؾت. زض پبيبى، ًِ ًمف وٌٌس، ضاُ هكي ًبوبضآهس يب غيطاثطثرف تسٍيي هي ذط

هكي ػوَهي ضا زيىتِ  گيطي زض فطايٌس ذط زّس. ّط زٍ ثب ّن، تهوين يهكي ػوَهي ضا قىل ه ًِ ًْبز، يه ذط

 وٌٌس.  هي

 

 گشايي عقالنيت هحذود و تذسيج

اي ثطاي فْن چگًَگي  ( ثيف اظ ًين لطى قبلَز1947ُ) 7اثط هبًسگبض ّطثطت ؾبيوَى تحت ػٌَاى ضفتبض ازاضي

آفطيٌبى وبهالً  هكي ػطيِ وطز. ّؿتِ انلي ًظطيِ ؾبيوَى ايي ايسُ اؾت وِ افطاز ًمف ّبي ذط اتربش گعيٌِ

هكي ٌّگبم  آفطيٌبى ذط قًَس. ًمف ّبيي هحيطي ٍ قٌبذتي هحسٍز هي ػماليي ًيؿتٌس ثلىِ ثِ ٍؾيلِ هحسٍزيت

ّبي جبهغ ّعيٌِ ـ  وٌٌس ٍ ًِ زؾت ثِ تحليل هكي ًِ ثط اؾبؼ اطالػبت وبهل ػول هي ي ذطّب اتربش تهوين

گيطًسگبى ؾبظگبضي اظ ذَز ًكبى زازُ ٍ ثط اؾبؼ ٍيؼيت فطاضٍ زؾت ثِ  ظًٌس. زض ػَو، تهوين هي 8هٌفؼت

 ظًٌس.  ّوؿبظي هي

ّب  پؽ چگًَِ زؾت ثِ اتربش تهوينقًَس،  قبى هحسٍز هي ّبي قٌبذتي گيطًسگبى ثِ ٍاؾطِ تَاًبيي اگط تهوين

ّب  وٌس. اًؿبى َّيت پيسا هي« 9ػمالًيت هحسٍز»گيطي ثِ ثْتطيي ٍجِ ثب  ظًٌس؟ اظ زيسگبُ ؾبيوَى، تهوين هي

ّبي هوىي اًجبم زٌّس.  تَاًٌس جؿتجَي جبهؼي اظ ثسيل ّب ثِ ؾجت هحسٍزيت تَاًبيي ًوي ٌّگبم اتربش تهوين

پطزاظـ اطالػبت ٍ هَاضزي اظ ايي لجيل، ّوگي تَاًبيي يه قرم ثطاي ّبي  حبفظِ، حيطِ تَجِ، لبثليت
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ّبيي ضا  وٌٌس. زض حميمت، جؿتجَي اطالػبت ًبلم اؾت ٍ افطاز گعيٌِ زؾتيبثي ثِ ػمالًيت وبهل ضا هحسٍز هي

. (1947وٌٌس وِ وبهالً ثْيٌِ ًيؿتٌس ثلىِ ثطاي ٍيؼيت فطاضٍ ثِ حس وفبيت ذَة ّؿتٌس )ؾبيوَى،  اًتربة هي

ثركي ثِ  ًبم ًْبزُ اؾت. ثِ گفتِ ؾبيوَى، ضيبيت« 10ثرف ضيبيت»ؾبيوَى چٌيي ضفتبضي ضا ضفتبض 

اًگيع  ّبيي اتربش وٌٌس وِ اگط چِ وبهالً ػماليي ًيؿتٌس، ٍلي هَيَع ثحث زّس تهوين گصاضاى اجبظُ هي هكي ذط

گيطًسگبى ثط حؿت هَلؼيت ثْتطيي  وٌٌس يب تَاًبيي حل آى ضا زاضًس. ثِ ػجبضت زيگط، تهوين فطاضٍ ضا حل هي

 وٌٌس.  تهوين ضا اتربش هي

زاًؿت.  هي« 11اي ضٍيِ»ٍ « انَلي»( ثحث ثيي ػمالًيت وبهل ٍ هحسٍز ضا ثحثي ثيي ػمالًيت 1985ؾبيوَى )

وٌس )افطاز  قَز ضا نبزق زاًؿتِ ٍ فطو هي ػمالًيت انَلي انَل ػمالًيت وبهل آى طَض وِ زض التهبز تهَض هي

وٌٌس(. زض همبثل،  زّي هي ّب ضا ٍظى ّب ٍ هٌبفغ ّوِ ثسيل اتربش يه تهوين اطالػبت وبهل زاضًس، ّعيٌِلجل اظ 

ذَضز.  قٌبذتي پيًَس هي اؾت وِ ثِ طَض تٌگبتٌگي ثب حَظُ ضٍـ« اي  ضٍيِ»ػمالًيت هحسٍز، تجلي ػمالًيت 

هكي ثط  اظـ اطالػبت زض حبل آهسى ذطگصاضاى ٌّگبم پطز هكي اي اقبضُ ثِ ايي ًىتِ زاضز وِ ذط ػمالًيت ضٍيِ

هكي جسيس، هؿبئل جسيس ضا ثِ  گصاضاى ثِ جبي آغبظ وبض ثب هؿئلِ ذط هكي وٌٌس. ذط اتىب هي 12هيبًجطّبي شٌّي

 وٌٌس.  ّبي هَجَز اتىب هي حل ّبي ًَ ثط ضاُ حل ظًٌس ٍ ثِ جبي جؿتجَي ضاُ هؿبئل هَجَز گطُ هي

( 1959) 13( چبضلع ليٌسثلَم1947ٍ  1955وَى زض هَضز ػمالًيت هحسٍز )قىٌبًِ ؾبي اًسوي ثؼس اظ اثط قبلَزُ

گصاضاى  هكي گصاضي ػوَهي ثِ وبض ثطز. ثِ گفتِ ليٌسثلَم، ذط هكي چٌيي هفبّيوي ضا هؿتميوبً ثطاي هطبلؼِ ذط

)ثط اؾبؼ « 14گطيعًس اظ هْلىِ هي»ّبي ذبل  هكي ثِ جبي تالـ ثطاي ثِ ضٍظ وطزى ػماليي ٍ جبهغ ذط

گصاضاى اظ ًگبُ  هكي وٌٌس(. ثِ ػجبضت زيگط، ذط ّبيي اتربش هي ّبي هَجَز تهوين هكي طات وَچىي اظ ذطتغيي

پطزاظًس. ثِ گفتِ ليٌسثلَم، زض ًتيجِ،  هكي جسيس هي آًچِ زض گصقتِ ضخ زازُ اؾت ثِ ّط وسام اظ هؿبئل ذط
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« 15گطايي تسضيجي»گصاضي وِ  هكي گصاضي تجلي تؼسيالتي وَچه ٍ تسضيجي اؾت؛ هسلي اظ ذط هكي فطايٌس ذط

 هكَْض اؾت.

اي اؾت زض  گيطي ضيكِ زاًس( ًَػي تهوين ضٍيىطز جبهغ ػماليي، )چَى ّط تهوين ضا ثِ ػٌَاى ضٍيسازي هجعا هي

اي  گيطي قبذِ ّبي پيكيي اؾتَاض اؾت( ثط تهوين گطايي )چَى ثط تغييطات وَچه زض تهوين حبلي وِ تسضيجي

 هتىي اؾت.

ّب ضا ثب اطالػبت ًبلم اتربش  گصاضاى تهوين هكي وٌٌس وِ آيب ذط پػٍّبى ايي ؾؤال ضا هططح هي ًفهؼسٍزي اظ زا

قبى  ّبي پطزاظـ اطالػبتي وٌٌس يب ذيط؟ ػمالًيت هحسٍز ثط ايي ايسُ اؾتَاض اؾت وِ افطاز اظ حيث لبثليت هي

ّب  هكي ضؾس ذط طا ثِ ًظط هيوٌس وِ چ گطايي هحهَل ايي چبضچَة اؾت ٍ تجييي هي هحسٍز ّؿتٌس. تسضيجي

افتس ٍ هيعاى  زٌّس. زض ػيي حبل، زضجِ تغييط تسضيجي وِ اتفبق هي تغييط ًؿجتبً اًسوي ضا ؾبل ثِ ؾبل ًكبى هي

قَز ووبوبى هحل ؾؤال ًظطي ٍ تجطثي اؾت. ثطاي هثبل، چِ چيعي تغييط ػوسُ  تغييطي وِ تسضيجي تهَض هي

وٌس. تب ظهبًي وِ  هكي ضا تجييي ًوي گطايي تغييطات قتبثبى زض يه ذط وٌس؟ تسضيجي هكي ضا تجييي هي زض ذط

ّبي تجييٌي هفيس ٍ لسضتوٌسي  گطايي ٍ ػمالًيت هحسٍز چبضچَة ّبيي پبؾد زازُ ًكَز، تسضيجي چٌيي ؾؤال

 قبى ووبوبى هَضز ؾؤال ذَاّس ثَز. وٌٌسگي ثيٌي ثبلي ذَاٌّس هبًس. ٍلي تَاًبيي پيف

 

 توت ه تايانتخاب عووهي و فشضي

ّبيف زض التهبزّبي والؾيه ٍ اتىبي قسيسـ ثط ًظطيِ اًتربة ػماليي،  هكي ثب ضيكِ گيطي ذط هطبلؼِ تهوين

گطا لطاض زاضز. ثب ٍجَز ايي، ثط اؾبؼ ايي زيسگبُ قبيس ؾؤال ايي ثبقس وِ  ًَػبً ثِ طَض هؿتمين زض ؾٌت ػمالًيت

هكي اتربش وٌٌس ٍ چگًَِ آًْب  ّبي ذط هوينثبيؿت ت هٌستط ايي وِ چِ وؿبًي هي تط ٍ ًظبم ًظطيِ هكبضوتي

ّب ٍ ذسهبت ػوَهي ضا قجيِ وؿت ٍ  ثبيؿتي اتربش قًَس چيؿت؟ اظ ًگبُ اًتربة ػوَهي، زٍلت ثبيؿتي ثطًبهِ

پبؾد « هكتطيبًكبى»ّب ٍ ذسهبت ثبيؿتي ثِ تمبيبي  وبضّبي ثرف ذهَني ػطيِ وٌس؛ ثِ ػجبضت زيگط، ثطًبهِ
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ثَت  ( پيكٌْبز قس. تبي1956) 16ثَت ّبي اًتربة ػوَهي ثِ ٍؾيلِ چبضلع تبي ةزٌّس. يىي اظ ًرؿتيي چبضچَ

زض همبلِ وَتبُ ذَز زض هَضز اضائِ ذسهبت ػوَهي، ؾبذتبض آضهبًي ثطاي حىوطاًي ضا تَنيف وطز. ّسف انلي ّط 

زآٍضي ضؾبًي، ذسهبت گط اي ذسهت ثِ قْطًٍساًف اظ ططيك اضائِ ذسهبت اؾت. ذسهبت هطوئي ًظيط آة جبهؼِ

ثَت،  گيطًس. ثِ گفتِ تبي ًكبًي ٍ غيطُ قىل ًَػي وبالي ػوَهي ثِ ذَز هي ظثبلِ، حفبظت پليؽ، ذسهبت آتف

زض اضائِ چٌيي وبالّبيي ًبوبضآهسًس ٍ ًؿجت ثِ تمبيبي قْطًٍساى ثِ نَضت اًفطازي  17جَاهغ هتوطوع يب يىپبضچِ

ِ اظ هبّيت وبالّبي ػوَهي اؾت. چَى وبالّبي ثَت، ايي ًبوبضآهسي ثطذبؾت حؿبؾيت ًساضًس. ثِ گفتِ تبي

ػوَهي ثط حؿت تؼطيف، غيطلبثل تمؿين ّؿتٌس، تساضن چٌيي وبالّبيي ثِ يه ؾبذتبض زٍلتي هتوطوع ٍاگصاض 

قسُ اؾت. ؾبذتبضّبي هتوطوع ثب زاقتي اًحهبض زض تْيِ چٌيي وبالّبيي هكَق ووي ثطاي حؿبؾيت ًكبى 

ثَت  قًَس. تبي . زض ًتيجِ، وبالّبي ػوَهي ثِ نَضت ًبوبضآهس تَليس هيزازى ثِ تطجيحبت قْطًٍساى زاضًس

  .18زيس جَاهغ ًبهتوطوع ضا ثِ ػٌَاى ضاّي ثطاي ثطٍى ضفت اظ ايي تٌگٌب هي

اظ ًگبُ تبي ثَت، حك اًتربة قْطًٍس، وليس ثْجَز وبضايي ؾبظهبًي اؾت. ايي گعيٌِ اًتربثي في ًفؿِ زض قىل 

قَز. زٍ پيف فطو وليسي ّؿتِ انلي هسل تبي ثَت اؾت. اطالػبت وبهل ٍ  لي هيزٍلت هحلي ًبهتوطوع هتج

گيطًسگبًي ػماليي ثب  ثبيس تهوينقَز قْطًٍساى  . ًرؿت آى وِ فطو هي19جبيي( وبهل تحطن )اهىبى جبثِ

زاقتي اطالػبتي وبهل زض هَضز ذسهبتي وِ ثِ ٍؾيلِ جَاهغ پيطاهَى ػطيِ قسُ ثبقٌس. زٍم ايي وِ، فطو 

ّبي زيگط( زض ّط ظهبًي ثِ يه جبهؼِ  قَز آًْب ثطاي اًتربة ٍ حطوت )جبثجبيي ثِ قْطّب يب هحل يه

 تط، زاضاي اثعاض هبلي ّؿتٌس.  ثرف ضيبيت

ثَت اؾت. ثطاي ايي وِ فطييِ  وٌٌس هحَض انلي فطييِ تبي ايي وِ قْطًٍساى ثط اؾبؼ تطجيحبت ذَز ػول هي

 قًَس جبثجب قًَس.  اي ًبضايي هي ٌّگبهي وِ ًؿجت ثِ ذسهبت فطاّن قسُتبي ثَت نبزق ثبقس، قْطًٍساى ثبيس 

                                                           
16

. Charles Tiebout 
17

. Centralized or consolidared communities  
ّبيي زاضز وِ ثطاي اضائِ ذسهبت ػوَهي ثِ هطزم اًَاػي اظ ؾبظٍوبضّبي اًتربثي ٍجَز زاضز  اقبضُ ثِ ًظبم Multijurisdictional Communitiesٍاغُ . 18

 وٌين )م(.  ٍ زٍلت ثِ تٌْبيي اًحهبض ذسهبت ػوَهي ضا زض اذتيبض ًساضز؛ زض ؾطاؾط وتبة ايي ػجبضت ضا جَاهغ ًبهتوطوع شوط هي
19

. Perfect mobility  
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گصاضاى ؾطح هحلي ثِ ؾطح  هكي چبضچَة تبي ثَت جبلت اؾت ظيطا زض پي ٍاگصاضي حك حبوويت ثط ذط

ثب »زٌّس ٍ گطًِ قْطًٍساى  گصاضاى يب ثِ تطجيحبت قْطًٍساى ٍاوٌف ًكبى هي هكي قْطًٍس اًفطازي اؾت؛ ذط

جَاهغ ًبهتوطوع ًؿجت ثِ جَاهغ هتوطوع وبضآهستطًس. ٍلتي قْطًٍساى ثب پبّبي ذَز « 20زٌّس ضؤي هيپبّبيكبى 

گصاضاى ثطاي ايي وِ  هكي زٌّس. ذط هكي اضائِ هي زٌّس، زض ٍالغ اظْبض ًظطي زض هَضز ٍيؼيت فؼلي ذط ضؤي هي

ل ًكبى زٌّس ٍ زض ًتيجِ ويفيت ضلبثتي ثبقٌس، ثبيس ًؿجت ثِ قْطًٍساى حؿبؼ ثبقٌس ٍ ايي حؿبؾيت ضا زض ػو

 ذسهبت فطاّن قسُ ضا ثْجَز زٌّس. 

ثط زؾتيبثي اًتربة ػوَهي ثِ جبيگبُ آضهبًي الؾَل زٍ ايطاز ٍاضز اؾت. زض ؾطح ًظطي، ايي ًظطيِ زهَوطاؾي ضا 

ًچِ وٌس وِ قوب آ گيطز زض نَضتي وِ آًْب هتطازف ًيؿتٌس. زهَوطاؾي تًويي ًوي ثب ثبظاضّبي آظاز هؼبزل هي

وٌس وِ قوب نسايي زض فًبي  ذَاّيس ضا ثِ زؾت آٍضيس )ّويكِ حك ثب هكتطي ًيؿت(، نطفبً تًويي هي هي

وٌس؛ ّط وؿي حك حىوطاًي زاضز ٍ  ػوَهي زاقتِ ثبقيس. اًتربة ػوَهي اؾبؾبً فًبي ػوَهي ضا حصف هي

گطاّب، اًتربة  ، فطا اثجبتيبثس. ثٌب ثِ چٌيي زاليلي تىبليف هسًي ثيكتط اظ ًفغ قرهي هحسٍز گؿتطـ ًوي

وٌٌس. ثطػىؽ آًْب اًتربة ػوَهي ٍ  گطايي ضز هي ػوَهي ضا ثِ ػٌَاى قبُ وليس زهَوطاتيه زض ػمالًيت

هكي ػوَهي ثِ جبي تجويغ وبضآهستط  تجَيعّبي ًْبزّبي هجتٌي ثط ثبظاضـ ضا ثِ ػٌَاى تطجيحبت ذط

تط اظ  زٍم آى وِ قبيس هرطة .21وٌس ًِ ذطٍج ضا بزيٌِ هيثيٌٌس. زهَوطاؾي اظْبضًظط ضا ًْ تطجيحبت قْطًٍساى هي

گطا، ايي ٍالؼيت اؾت وِ ّويكِ ضٍقي ًيؿت اًتربة ػوَهي زض ػول ًيع هبًٌس ًظطيِ ثِ ذَثي  زيسگبُ ػمالًيت

 ػول وٌس. 

 

 گزاس كاسآهذ هشي شهشونذ ته عنواى خط

                                                           
 . )م( . اقبضُ ثِ هبًسى يب ًوبًسى قْطًٍساى زض هحل ؾىًَت ذَز زاضز20

 . حك اًتربة ذطٍج اظ ههطف ذسهبت )م(.21
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ّبيي( ضا اًتربة ذَاٌّس وطز  )قْطزاضي فطييِ تبي ثَت ثط ايي پيف فطو اؾتَاض اؾت وِ قْطًٍساى، قْطّبيي

پػٍّبى ثط هجٌبي ايي پيف فطو ثِ ايي آظهَى زؾت ظزًس وِ آيب  زٌّس. زاًف وِ ثْتطيي ذسهبت ضا اضائِ هي

 هٌسي قْطًٍساى ثْتط اؾت يب زٍلت هتوطوع.  زٍلت ًبهتوطوع اظ حيث افعايف ضيبيت

ّبي تجطثي اظ فطييِ تبي ثَت ضا  هٌستطيي آظهَى تطيي ٍ ًظبم ( يىي اظ جبهغ1992) 22ليًَيع، الٍي ٍ زي َّي

ّبي  ؾٌجي زض هَضز ًگطـ ّبي حبنل اظ ًَػي ًگطـ اًس. ثطاي اًجبم ايي وبض پػٍّكگطاى ثط زازُ اًجبم زازُ

ب قسُ زض ّط زٍ ّب اظ يه ًوًَِ ّوت قْطًٍساى زض يه جبهؼِ ًبهتوطوع ٍ يه جبهؼِ هتوطوع تىيِ وطزًس. زازُ

فطو اؾتَاض اؾت وِ قْطًٍساى ثطاي هبًسى زض يه جبهؼِ  جبهؼِ ثِ زؾت آهسًس. فطييِ تبي ثَت ثط ايي پيف

اي زض جبهؼِ هحلي ذَز ذطيس  وٌٌس؛ قْطًٍساى اظ هغبظُ ّبي اتربشي زض ثبظاض اتربش هي ّبيي قجيِ تهوين تهوين

س. ثِ اػتمبز تبي ثَت ثِ تجغ چٌيي ضفتبضي، هجوَػِ ٍايحي ذَاٌّس وطز وِ ذسهبتي ثب ثْتطيي ويفيت اضائِ زّ

آيس: قْطًٍساى ثبيؿتي زض جَاهغ هتوطوع زض همبيؿِ ثب جَاهغ هتوطوع يب  ّبي لبثل آظهَى پسيس هي اظ فطييِ

تط ثبقٌس وِ الجتِ ًتيجِ هطبلؼِ ليًَع، الٍضي ٍ زي  تط ٍ آگبُ تط، ضايي ذسهتي )هطاوع تىي ذسهبتي( هطلغ ته

 ّب پبقيس.  فطو ( ثصض تطزيس ثط ايي پيف1992) َّي

ّب زض هَضز جَاهغ زاضاي هطاوع ذسهبتي  ؾٌجي ّبي قْطًٍساى ثِ ًگطـ ليًَع، الٍضي ٍ زي َّي ثب ثطضؾي پبؾد

هتٌَع ٍ هتوطوع حوبيت اًسوي ثطاي هسل تبي ثَت زضيبفتٌس. ثِ طَض ذبل قْطًٍساى زض جَاهغ ًَػل اٍل 

قَز اطالػبت ووتطي زاضًس  يطاهَى ذَز ٍ ذسهبتي وِ ثِ ٍؾيلِ زٍلت هحلي اضائِ هيًؿجت ثِ هطاوع ذسهبتي پ

هٌسي اظ ذسهبت فطاّن قسُ ثيي قْطًٍساى  گًَِ تفبٍت آهبضي زض ؾطح ضيبيت (. ثِ ػالٍُ، ّيچ99-98: 1992)

ي ذَز ضؤي ثب پبّب»فطو تبي ثَت وِ هطزم  (. زض ًْبيت ػليطغن ايي پيف101: 1992زٍ جبهؼِ ٍجَز ًساقت )

، تفبٍت اًسوي ثيي زٍ جبهؼِ زض اؾتفبزُ اظ گعيٌِ ذطٍج ٍجَز زاقت. ثِ طَض ذالنِ، قْطًٍساى زض «زٌّس هي

 تط ّؿتٌس.  جبهؼِ هتوطوع ًؿجت ثِ ًبهتوطوع ػوَهبً ًؿجت ثِ ويفيت ذسهبت اضائِ قسُ ضايي

                                                           
22

. Lyons, Lowery & DeHoog 
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ًساى وبهالً هطلغ ًيؿتٌس. تؿه ٍ فطو آغبظ وطزًس وِ ّوِ قْطٍ ( وبض ضا ثب ايي پيف1993تؿه ٍ ّوىبضاًف )

اي هسضؾِ زضيبفتٌس وِ گطٍُ  ّبي هٌطمِ ّب ٍ هبليبت ّبي قْطًٍساى زض هَضز ّعيٌِ ّوىبضاًف ثب ثطضؾي ثطزاقت

طَض هٌبطك پيطاهَى ثِ  هكي آهَظقي زض هٌطمِ ذَز ٍ ّويي وٌٌسگبى قْطًٍس زض هَضز ذط وَچىي اظ ههطف

زضثطگيطًسُ ؾبوٌيي « 23اي وٌٌسگبى حبقيِ ههطف»ط ايٌىِ، ايي گطٍُ اظ ت ذَثي آگبُ ثَزًس. زض ػيي حبل هْن

ؾيبض آى طَض وِ ثِ ٍؾيلِ پػٍّكگطاى پيكٌْبز قسُ اؾت، ًيؿتٌس. زض حميمت، ايي ؾبوٌيي غيطؾيبض ثَزًس وِ 

 ّبي هٌطمِ هسضؾِ ذَز ثيكتط آگبُ ثَزًس. ثِ گفتِ تؿه ٍ ّوىبضاى هطلَثيت ايي يبفتِ آى ًؿجت ثِ هبليبت

وٌس. چگًَِ قْطًٍساى ًؿجتبً ًبآگبُ،  اؾت وِ هؿئلِ هططٍحِ ثِ ٍؾيلِ ليًَع، الٍضي ٍ زي َّي ضا حل هي

تَاًٌس  ّبي هحلي هي زّس زٍلت ّبي تؿه ٍ ّوىبضاًف ًكبى هي وٌٌس؟ يبفتِ هكي ػوَهي وبضآهس اتربش هي ذط

تي ٍ وبضآهس ثبقٌس. قْطًٍساى ؾيبض وٌٌسگبى قْطًٍس ضلبث فمط ثب ٍاوٌف ًكبى زازى ثِ گطٍُ وَچىي اظ ههطف

تطيي قْطًٍساى ّؿتٌس ظيطا قْطًٍساًي ّؿتٌس وِ اظ هغبظُ جبهؼِ هحلي جسيس  ثب زضآهس ثبال ػوَهبً آگبّبًِ

: 1993طَض وِ تؿه ٍ ّوىبضاًف ) وٌٌس ٍ ظهبى ٍ هأذص وبفي ثطاي چٌيي وبضي زاضًس ٍ ّوبى ذطيساضي هي

 «تطيي هكَق ثطاي جصة ضا زاضًس. َيايي گطٍُ اظ جَاهغ ل»( ًَقتٌس، 709

وٌٌس وِ فطييِ تبي ثَت اثعاضي ثطاي ؾبذت ًَػي  پػٍّبى اؾتسالل هي اي هحسٍزتط ثطذي اظ زاًف زض گؿتطُ

 وٌس.  ؾيؿتن وبضآهستط اضائِ ذسهبت ػوَهي فطاّن هي

ن يب جبثجبيي ذَز اًس تؼييي وٌٌس وِ ٍالؼبً قْطًٍساى چگًَِ زض هَضز تحط هكي تالـ وطزُ پػٍّبى ذط زاًف

اي اتربش وٌٌس، چگًَِ  ّبي وبهالً آگبّبًِ هوىي اؾت تهوين« اي وٌٌسگبى حبقيِ ههطف»گيطًس. حتي  تهوين هي

هسل »وٌٌس؟ فطييِ تبي ثَت، ثب اجبظُ اظ ططاح آى، يه  گيطي هي اي تهوين وٌٌسگبى غيطحبقيِ ههطف

ّبي هوىي ثِ نَضت ثبلمَُ  هْوٌس، زاهٌِ ثسيل (. اگط ػَاهل هحلي419، 1956اؾت )تبي ثَت، « 24اي وطاًِ

هكي آهَظقي )ذهَنبً اًتربة هسضؾِ( ضا  پػٍّبى، ذط اًتْب ّؿتٌس. ثطاي هحسٍز وطزى هؿيط جؿتجَ، زاًف ثي

                                                           
23

. Marginal Consumers 
24

. Extrem model 
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آٍضز ذبل  وٌس هطزم ثط هجٌبي يه ضُ وٌس ظيطا فطو هي اًس. اًتربة هسضؾِ هثبل هٌبؾجي اضائِ هي ثبظثيٌي وطزُ

 وٌٌس.  گيطي هي ىطز آوبزهيه تهوينهكي، يؼٌي ػول ذط

چِ ػَاهلي ثط   ( ايي ؾؤال ضا هططح وطزًس:1998، پل تؿه ٍ زيگطاى )ام. اقٌبيسض ٍ ّوىبضاى، 25هبضن اقٌبيسض

فطو اؾتَاض اؾت وِ ٍالسيي ثط هجٌبي  ثط ايي پيف 26گعيٌِ اًتربة هسضؾِ تإثيط گصاضًس؟ ؾيؿتن اًتربة هسضؾِ

ظًٌس. زض ػيي حبل اگط ػَاهل زيگطي ثط ايي تهوين تإثيط گصاضًس،  بة هسضؾِ هيػولىطز آوبزهيه زؾت ثِ اًتر

زاضًس. آًچِ اقٌبيسض ٍ ّوىبضاى زضيبفتٌس آى اؾت وِ اٍليب هبيلٌس ثط  27هكي هؿلوبً ضٌّوَزّبي هْوي ثطاي ذط

طتجط اؾبؼ تطجيحبت فطزي ذَز هسضؾِ ضا اًتربة وٌٌس ٍلي ايي تطجيحبت ّويكِ ثِ ػولىطز آوبزهيه ه

آٍضزّبي آوبزهيه هسضؾِ  اي، وؿبًي وِ ٍالسيي ثب زضآهس ثبال ّؿتٌس، ًؿجت ثِ ضُ قَز. ٍالسيي حبقيِ ًوي

تطًس. ثِ گفتِ اقٌبيسض ٍ ّوىبضاًف ايي ٍالسيي ثطاي ايجبز فكبضّبي ضلبثتي ثط هسضؾِ ثطاي ثْجَز ػولىطز  آگبُ

گيطي زض هَضز اًتربة هسضؾِ  اي، تهوين يِوٌٌس. زض ػيي حبل، ثطاي ٍالسيي غيطحبق آوبزهيه وفبيت هي

 تط اؾت.  پيچيسُ

 

 انتخاب عقاليي نهادي

تَاًٌس  زّس وِ قْطًٍساى هي ( ًكبى هي1993( ٍ تؿه ٍ ّوىبضاى )1992هجبحث ثيي ليًَع، لَضي ٍ زي َّي )

تط  ثؿيبض پيچيسُّبي جبثجبيي ًؿجت ثِ آًچِ زض اثتسا ثِ ٍؾيلِ تبي ثَت گفتِ قسُ،  هكي ثؿبظًس ٍلي تهوين ذط

ّبيي تمطيجبً  ٍلي چٌيي تهوين« ثب پبّبيكبى ضؤي ثسٌّس»ّؿتٌس. ثطذي اظ قْطًٍساى هوىي اؾت زض حميمت 

ّب  ( ثب تلريم پػٍّف2008) 28وٌس ًيؿتٌس. ّبٍل ـ هَضًي ثَت پيكٌْبز هي فطاگيط ًجَزُ يب ثِ ؾبزگي آًچِ تبي

تِ اؾت وِ اگط چِ هسل تبي ثَت التهبز ٍ وبضايي ضا هس زض هست پٌجبُ ؾبل اظ ظهبى ططح فطييِ تبي ثَت ًَق

 گيطز.  ًظط زاضز ٍلي ػسالت ضا ًبزيسُ هي
                                                           

25
. Mark Schneider 

26
. Voucher system 

27
. Policy implication  
28

. Howell-Moroney 
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 تنگناهاي اقذام جوعي: چاسچوب تحليل نهادي و توسعه و هنطق هناسة تودى

ّبي قٌبذتي تهَض وطزُ  گيطي اًؿبى ضا هميس ثِ هحسٍزيت ( هبًٌس ّطثطت ؾبيوَى تهوين1998اليٌَض اؾتطٍم )

تَاًٌس تطجيحبت فطزي ضا  ت. زض ػيي حبل اؾتطٍم زٍ لًيِ زيگط ضا ًيع افعٍزُ اؾت. ًرؿت آى وِ ًْبزّب هياؾ

قىل زٌّس. زض ثبًي، افطاز اظ لَاػس ًْبزي ثطاي حل هؿبئل السام جوؼي اؾتفبزُ ذَاٌّس وطز. اؾتطٍم ٍ 

جبهغ هتوطوع ثط وبضثطز ًظطيِ ًْبزي ّوىبضاًف فطاتط اظ ًگبُ اًتربة ػماليي ًْبزي ًَػي زؾتَض وبض پػٍّكي 

تحليل ًْبزي ٍ »پػٍّبى ثب ططح ػٌَاى  اًس. ايي زاًف تسٍيي وطزُ« 29اي هكتطن هٌبثغ هجوَػِ»ثطاي حل 

( تٌگٌبّبي هٌبثغ هجوَػِ هكتطن فبلس ّطگًَِ 1ثِ زٍ زليل ثط هٌبثغ هجوَػِ هكتطن هتوطوعًس: « تَؾؼِ

از لبزضًس چٌيي تٌگٌبّبيي ضا زض غيبة يه فطهبًطاى ثيطًٍي حل وٌٌس، ( اگط افط2لَاػس ًْبزي ضؾوي ّؿتٌس؛ ٍ 

ػطيِ   تَاى زيگط تٌگٌبّبي السام ػولي ضا حل وطز، تَاًس ثيٌكي زض ثبة ايي چگًَِ ثِ ثْتطيي ًحَ هي ايي اهط هي

م، ٍاوط ٍ تجط اظ ايي هَيَع، زؾتَض وبض پػٍّكي هٌجؼث اظ پػٍّف اؾتطٍ ّبي جبلت تَجِ زاضز. يىي اظ يبفتِ

حبوي اظ ايي اهط ّؿتٌس وِ تٌْب  30( اؾت. ًظطيِ اًتربة ػماليي ٍ ًظطيِ ثبظي غيطّوىبضي گ1992ًَِگبضزًط )

ّبي ثيطًٍي اؾت. آًگبُ ايي  ضاُ ثطاي حل هؿبئل السام جوؼي زض يه تٌگٌبي ته ثبضُ اظ ططيك جطيوِ

قَز. ثطاي تًويي ّوىبضي، تْسيس  ُ هيّبي ًظطي ثطاي تَجيِ ترهيم لسضت تٌجيِ حىَهت اؾتفبز ثيٌي پيف

 ثِ تٌجيِ ثبيس ٍجَز زاقتِ ثبقس. 

ثيٌي  گطاى زض تجييي ٍ پيف وطز وِ چبضچَة تحليل ًْبزي ٍ تَؾؼِ ثطاي تحليل ( اؾتسالل هي2007اؾتطٍم )

ِ تحت ؾبظي آًچ ايي وِ چگًَِ افطاز ثِ لَاػس ًْبزي ٍاوٌف ذَاٌّس زاز هفيس اؾت. ثطاي اًجبم ايي وبض هفَْم

وٌٌسُ ٍيؼيت ٍ  يطٍضي اؾت. حَظُ وٌف هتكىل اظ ّفت هتغيط تَنيف  هكَْض اؾت،« 31حَظُ وٌف»ػٌَاى 

                                                           
29

. Common-Pool resources 

 قَز، هبًٌس جٌگل ٍ آثعيبى زضيبيي )م(.  اي زض اذتيبض هطزم لطاض زاضز ٍ ثِ نَضت هكتطن اؾتفبزُ هي هٌبثؼي وِ ثِ نَضت هجوَػِ
30

. Noncooperative game theory  
31

. Action area 
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آٍضزّبي ثبلمَُ،  ضُ  وٌٌسگبى، جبيگبُ فؼلي آًْب، آفطيي اؾت. ايي ّفت هتغيط ػجبضتٌس اظ زيگط هكبضوت ًمف

ّب ٍ هٌبفغ  وٌٌس، اطالػبت زض زؾتطؼ ٍ ّعيٌِ وٌٌسگبى اػوبل هي آٍضز، وٌتطلي وِ هكبضوت پيًَسّبي وٌف ضُ

 آٍضزّب.  ترهيهي ثِ ضُ

اضائِ قسُ اؾت. « 32هٌطك هٌبؾت ثَزى»( تحت ػٌَاى 1994هبضچ )گيطي ثِ ٍؾيلِ جيوع  تط تهوين هسل ؾبزُ

گصاضي هٌجؼث يب هتإثط اظ لَاػس ترهيهي يب ضفتبض  هكي وٌس وٌف اظ جولِ ذط هٌطك هٌبؾت ثَزى ثيبى هي

(. ثِ ثيبى ؾبزُ، افطاز وبضي ضا وِ 689: 2006 ،33قًَس )هبضچ ٍ الؿي ؾطهكك اؾت ٍ زضٍى ًْبزّب ؾبظهبًسّي هي

وٌس وِ افطاز ذَاٌّس  هٌطك هٌبؾت ثَزى ثيبى هي  زٌّس. زض ّط ٍيؼيتي، ثب ٍيؼيت اؾت اًجبم هيهتٌبؾت 

وٌس؟ )هبضچ ٍ  پطؾيس: ايي چِ ٍيؼيتي اؾت؟ هي وِ ّؿتن؟ قرم زيگطي هثل هي زض چٌيي ٍيؼيتي چِ هي

س وِ تطجيحبت آًْب ضا (. افطاز زٍؾت زاضًس ثب ٍيؼيت فطاضٍ هَاجِ قًَس ٍ تهويوي اتربش و690ٌٌ: 2006 الؿي، 

طَض تجطثيبت ٍ اًتظبضات جبيگبّكبى زضٍى ؾبظهبى ثِ  ثب تَجِ ثِ هجوَػِ لَاػس ٍ ٌّجبضّبي جبضي ٍ ّويي

 ثْتطيي ٍجِ اضيبء وٌس. 

« هٌبؾت ثَزى»ّبي ػمالًيت هحى اؾت.  هٌطك هٌبؾت ثَزى هبًٌس ػمالًيت هحسٍز، ًَػي ػعيوت اظ هسل

گيطز ٍ  ضٍز ٍ لَاػس غيطضؾوي ٍ ٌّجبضّبي زضٍى يه ؾبظهبى ضا زض ثطهي تبًساضز هيّبي ػوليبتي اؾ فطاتط اظ ضٍيِ

: 2006پطزاظز )هبضچ ٍ الؿي،  ّب ثب فطهبًطاًبى هي ّبي افطاطي ًظيط هٌبظػبت ٍ هربلفت تجييي تهوين زض ًتيجِ ثِ

بض فطز ضا ّسايت وٌٌس ثْتطيي هٌفؼت فطز چيؿت ٍ زض ًتيجِ ضفت ( لَاػس ٍ ٌّجبضّبي ًْبزي هكرم هي692

گيطي  ّبي تهوين وٌٌس. هٌطك هٌبؾت ثَزى هبًٌس چبضچَة تحليل ًْبزي ٍ تَؾؼِ، لسضت تجييي هسل هي

 وٌس.  هكي ضا ٍلي ثب هبًؼيت ٍ جبهؼيت ثيكتطي تمَيت هي ذط

وٌس  ّب ووبوبى ٍجَز زاضز. ثطاي هثبل، چِ وؿي يب چِ چيعي تؼطيف هي ػليطغن ايي جصاثيت قَْزي، ؾؤال

نطفبً ثؼس اظ ايي وِ وؿي زضٍى « هٌبؾت ثَزى»وٌس؟ اگط  چگًَِ آًچِ هٌبؾت اؾت تغييط هي« بؾت چيؿت؟هٌ»

                                                           
32

. Logic of appropriateness 
33

. Olsen  
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ثيٌي وٌين؟ ثسٍى  هكي ضا پيف ّبي ذط قَز، چگًَِ هب لبزض ّؿتين تهوين وٌس تؼطيف هي يه ؾبظهبى وبض هي

هَضز ًحَُ ٍاوٌف افطاز ثِ تغييطات اي اظ اطويٌبى زض  ثيٌي ثب ّط زضجِ ّب، زؾت ظزى ثِ پيف پبؾد ثِ ايي ؾؤال

 زض لَاػس ًْبزي زقَاض اؾت. 

ضؾس زٍ هؿئلِ ثؿيبض هْن زض ذهَل چبضچَة ًْبزي ٍجَز زاضز. يىي آى اؾت وِ ٍلتي زض ذهَل  ثِ ًظط هي

حوبيت تجطثي ٍ ًظطي ثطاي آى ٍجَز ًساضز. ػليت ضٍيىطز  قَز،  هكي زض جْبى ٍالؼي ثِ وبض ثطزُ هي هؿبئل ذط

ّبيي زض هَضز  فطو طاي جسيس چبة ٍ هَض ثِ جس ظيط ؾؤال ًطفتِ اؾت. اگط چِ فطييِ تبي ثَت ثط پيفًْبزگ

هكي ثِ طَض ضٍقي ثب چبضچَة ًْبزگطا هتٌبؾت اؾت.  گعيٌِ اًتربة قْطًٍس اؾتَاض اؾت ٍلي تجَيعّبي ذط

بيت تجطثي ثطاي پػٍّبى اظ ظهبى اًتكبض ايي چبضچَة ثيف اظ پٌجبُ ؾبل ثطاي يبفتي ًَػي حو زاًف

(. زٍم آى اؾت وِ زض جبّبيي هبًٌس ػطنِ 2008اًس )ًگبُ وٌيس ثِ َّل ـ هَضًٍي،  ّبيف تمال وطزُ فطو پيف

اي هكتطن هَضز اقبضُ اؾتطٍم ٍ ّوىبضاًف، وِ حوبيت تجطثي ٍجَز زاضز، زض ثبة چطايي  هٌبثغ هجوَػِ

ضفتبض ثؿيبض هْن اؾت پكتيجبًي ًظطي ٍجَز ًساضز.  اضتجبطبت ذهَنبً اضتجبطبت چْطُ ثِ چْطُ وِ ثطاي ّوبٌّگي

ؾبظز ٍ اگط  ضا هيؿط هي« ػماليي ٍ ثْتط»ّبي  ( هؼتمس اؾت وِ چٌيي ؾبظٍوبضّبيي اتربش تهوين1998اؾتطٍم )

ؾبظي ًظطي چٌيي ؾبظٍوبضّبيي هؼطَف اؾت ٍلي  ( ثِ هسل2005چِ اثط جسيستط اٍ )ًگبُ وٌيس ثِ اؾتطٍم، 

ثيٌي زض هَضز ايي  ل آظهَى ًكسُ اؾت. پيچيسگي چبضچَة تحليل ًْبزي ٍ تَؾؼِ، پيفووبوبى ثِ نَضت وبه

ًَيؿس وِ اثطات لَاػس زض ّط  ( هي22: 2007ؾبظز. اؾتطٍم ) وِ چِ ظهبًي لَاػس ًْبزي وبضگط ّؿتٌس ضا زقَاض هي

ب هْن ّؿتٌس، ثيكتط گيطي احتوبالً هتإثط اظ لَاػس ؾبذتِ قسُ زض ؾطح زيگط اؾت. ثلي ًْبزّ ؾطحي اظ تهوين

گصاضي ؾطَح  هكي پػٍّبى ثط ايي ًىتِ تَافك زاضًس؛ ٍلي چِ ظهبًي؟ تؼبهل ثيي ًْبزّب ٍ ٌّجبضّب ٍ ثيي ذط زاًف

ؾبظز. زض ًتيجِ، زض قىل  گيطي فطزي ضا زقَاض هي هتغيط فطهبًطاًي، اضظيبثي اثط ٍالؼي ًْبزّب ثط ضٍي تهوين

ّبي تجييٌي لسضتوٌسي ثب  تحليل ًْبزي ٍ تَؾؼِ ثِ نَضت چبضچَةفؼلي، اًتربة ػماليي ًْبزي ٍ چبضچَة 

 گطي ًبهطوئي ثبلي ذَاٌّس هبًس.  ثيٌي ّبي پيف ويفيت
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 گيشي  نتيجه

تطيي آى اؾت وِ ثبظيگطاى ثِ  ًرؿتيي ٍ هْن زاًين؟ هكي چِ هي ّبي ثبظيگطاى ذط زض هَضز ًحَُ اتربش تهوين

وٌٌس ٍ ًِ ايي وِ لجل اتربش يه  يي ثط هجٌبي اطالػبت وبهل اتربش ًويّب طَض وبهل ػماليي ًيؿتٌس. آًْب تهوين

طَض وِ ّطثطت ؾبيوَى ثيف اظ پٌجبُ ؾبل پيف  پطزاظًس. ّوبى ّبي هوىي هي تهوين، ثِ اضظيبثي ّوِ ثسيل

هكي چِ همبهبت ؾطح ػبلي ثبقٌس چِ قْطًٍساى ػبزي، اظ حيث زضجِ ػمالًيت هحسٍز  اثجبت وطز ثبظيگطاى ذط

اؾت « هٌبؾت»ّب  ّب، ثؿتط ًْبزي ٍ آًچِ ٌّگبم اتربش تهوين ّب، اثتىبض ػول گصاضاى ثط ًكبًِ هكي تٌس. ذطّؿ

هكي  ( زض هَضز ػمالًيت هحسٍز ًَػي حَظُ فطػي وبهل اظ ذط1947ٍ  1995هتىي ّؿتٌس. اثط اٍليِ ؾبيوَى )

 گطايي ثٌب گصاقت.  ػوَهي ثط هجٌبي تسضيجي

ّب  گطزز؛ اًؿبى گصاضاى فطزي يب قْطًٍساى ثط ًوي هكي وٌٌس وِ هؿئلِ ثِ ذط سالل هيپػٍّبى ًْبزگطا اؾت زاًف

ّب، آًچِ ّؿتٌس، ّؿتٌس. زض حميمت هؿئلِ زض ططاحي ًْبزّبي ػوَهي ًْفتِ اؾت وِ  ٌّگبم اتربش تهوين

تط  ٍ اثطثرف هكي وبضآهس آٍضزّبي ذط ّبيي وِ هٌجط ثِ ضُ طلجي فطزي زض گعيٌِ تَاًٌس ثطاي تعضيك هٌفؼت هي

وٌٌس، پؽ  آٍضزّبي ًبثطاثط ٍ غيط اثطثرف ػطيِ هي ّبي ذبل ضُ هكي قَز اظ ًَ ٍ ثْتط ؾبذتِ قًَس. اگط ذط هي

 چِ ثؿب ًَػي ًمم زض ططح ًْبزّبي هَجَز ٍجَز زاقتِ ثبقس. 

آفطيٌبى  ّبي ًمف ثيٌي اًتربة ًىتِ هكتطن ّط زٍ چبضچَة ًْبزگطا ٍ فطز هحَض هيل ثِ فْن ٍ زض ًْبيت پيف

هكي ػوَهي لبزض ًيؿتٌس اظ  گيطي زض ذط ّب زض هَضز تهوين ضؾس پػٍّف هكي اؾت. هتإؾفبًِ ثِ ًظط هي ذط

پػٍّبى، زيسگبُ  ضؾس اوٌَى ثيكتط زاًف ّبي اًتربة ػوَهي ٍ اًتربة ػماليي ضّبيي يبثٌس. ثِ ًظط هي ضيكِ

پصيطًس وِ ًْبزّب  ضؾس ثيكتط آًْب هي ًظط هي پصيطًس ٍ ثِ )قبى( ضا هي گيطي ػمالًيت هحسٍز ًؿجت ثِ تهوين

ّبي تطجيحبت ػماليي هحسٍز هب ضا  حبئع اّويتٌس. آًچِ هفمَز اؾت ًَػي چبضچَة ًظطي اؾت وِ ذبؾتگبُ

زّس؟ چطا هطزم ثِ  تجييي وٌس. چطا اضتجبطبت چْطُ ثِ چْطُ، ّوىبضي ضا چٌيي ثِ نَضت چكوگيط افعايف هي

اي هكتطن  ّبي گطٍّي ًظيط تٌگٌبّبي هٌبثغ هجوَػِ بي اًهبف زض هحيطقست ًؿجت ثِ ترطي اظ ٌّجبضّ

ّبيي هطلَة اؾت ظيطا ًَػي فطنت ثطاي اجطاي هجوَػِ  حؿبؼ ّؿتٌس؟ اظ ًگبُ ًْبزگطا، پبؾد ثِ چٌيي ؾؤال
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هكي، ثِ ًظط تَجِ ووتطي ثِ پبؾد ثِ  وٌس. زض ػيي حبل، ٍيؼيت جبضي پػٍّف ذط جسيسي اظ لَاػس ػطيِ هي

گيطي تطجيحبت ثِ جبي زض پيف گطفتي ػمالًيت هحسٍز ثِ ػٌَاى  ّب زض هَضز قىل ّب ٍ زيگط ؾؤال ؾؤالايي 

هكي ثب زضجِ ثباليي اظ لسضت تجييٌي ٍلي  گيطي ذط ّبي تهوين اي اظ هسل اهطي هؼيي زاضًس. ًتيجِ، هجوَػِ

گيطي ّسايت  ٍ ذطبيي ثِ تهوينگصاضاى ضا ثِ زضٍى ًَػي ضٍيىطز قسيساً آظهبيف  هكي وٌٌسگي، ذط ثيٌي پيف

آفطيٌبى ػماليي هحسٍز اتربش  هكي ؾطٍوبض زاضين وِ ثِ ٍؾيلِ ًمف ّبيي اظ ذط وٌس. زض ًتيجِ، هب ثب تهوين هي

 قًَس وِ هوىي اؾت ثط اؾبؼ ٍيؼيت ٍ لَاػس ًْبزي هَجَز تغييط وٌس يب ًىٌس.  هي

 

 


