تؼوِ تؼالی

ضوابط ملی آمایش سرزمین
(هصوب جلسه  4231/6/32شورای آهایش سرزهین)

ضَاتظ هلی آهایؾ ػشصهیي هجوَػِای اصچاسچَب ،لَاػذ ٍ همشسات اػت وِ سػایت آًْا هٌجش تِ تحمك
تصَیش دساص هذت ػاصهاى فضایی تَػؼِ هٌاػة هیگشدد .اص آًجا وِ ایي تصَیش ،تاصتاب ػشصهیٌیِ ػٌذ
چـناًذاص ایشاى  ،4141دسچاسچَب اصَل آهایؾ ػشصهیي تَدُ ٍ ًمؾ تؼیاس هْن ٍ تاثیشگزاسی دس تحمك
اّذاف چـناًذاص ایفا هیًوایذ.
تا اتالؽ ػیاػتّای ولی آهایؾ ػشصهیي اص ػَی سّثش هؼظن اًمالب دس ػال  ، 4934تاویذات هؼظن لِ هثٌی
تش ضشٍست ًگشؿی ًَیي پیشاهَىِ تمَیت ًمؾ ٍ جایگاُ ایشاى دس هحیظ آػیای جٌَب غشتی ٍ ّوچٌیي اص یه
ػَ تغییشات اللیوی ٍ تِ عَس ولی تحَالت گؼتشدُ ای وِ عی دُ ػال گزؿتِ دس ػغَح هلی ٍ تیيالوللی اتفاق
افتادُ اػت ٍ ،اص ػَی دیگش تا ًگاُ تِ تحَالت آیٌذُ تاصًگشی دس اٍلیي ػٌذ ضَاتظ هلی هصَب ػال ،4939
ضشٍست یافت .ایي تاصًگشی ًِ تٌْا ؿاهل هضاهیي ضَاتظ هیتاؿذ؛ تلىِ ػاختاس ،سٍؽّا ٍ سٍیِّای تذٍیي ٍ
اجشای آًْا سا ًیض دس تش هیگیشد .خاعشًـاى هیػاصد سػایت هَلفِّای چْاسگاًِ آهایؾ ػشصهیي یؼٌی

خبٔـ

ٍ٘طی ،وُ ٌطایی ،زٚضا٘سیكی  ٚتٛخ ٝث ٝخغطافیبی ؾطظٔیٙی تِ ػٌَاى ػَاهل تؼییي وٌٌذُ دس تیاى فشاصّای ایي ػٌذ
دس ػغح ساّثشدی ٍ والى هغشح تَدُ ٍ اص ٍسٍد تِ هضاهیي جضییتش ٍ ًتیجِگیشیّای هىاًیِ خاسج اص حیغِ
آهایؾ ،اجتٌاب ؿذُ اػت.
فشاصّای ایي ػٌذ هجوَػِای اص تایذّا (ضَاتظ ایجاتی) ٍ ًثایذّا (ضَاتظ ػلثی) اػت وِ اٍِٛی اؾىبٖ

خٕقیت ،ؾبذتبض فضبیی فقبِیتٞب  ٚچٍٍ٘ٛی قىُ ثٙسی ،ثؿظ ٌ ٚؿتطـ قجىٞ ٝبی ظیطثٙبیی سا هتٌاػة تا
اّذاف ٍ الضاهات اػٌاد پایِ هزوَس ،تثییي هیًوایذ .اص ایي سٍ هشاػات آًْا دس تصوینگیشی ّا ٍ الذاهات
فضایی تاثیشگزاس تخؾ دٍلتی ٍ خصَصی الضاهی هیتاؿذ.
ٔبز -1 ٜضَاتظ هلی آهایؾ ػشصهیي دس ساػتای تَػؼِ ٍ تالٌذگی التصادی ٍ پیـشفت ٍ التذاس ّوِجاًثِ ٍ
پایذاس وـَس ،تحمك اّذاف ػٌذ چـناًذاص ایشاى ً ٍ 4141یل تِ ػاصهاى فضایی هغلَب ٍ هٌاػة وـَس ،دس
چاسچَب اصَل ّـتگاًِ آهایؾ ػشصهیي (وبضآیی  ٚثبظزٞی التهبزیٚ ،حست  ٚیىپبضچٍی
ؾطظٔیٌٗ،ؿتطـ فساِت اختٕبفی  ٚتقبزَٞبی ٔٙغمٝای ،حفبؽت ٔحیظظیؿت  ٚاحیبی ٔٙبثـ عجیقی ،حفؼ

ٛٞیت اؾالٔی  -ایطا٘ی  ٚحطاؾت اظ ٔیطاث فطٍٙٞی ،تؿٟیُ  ٚتٙؾیٓ ضٚاثظ زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی التهبز وكٛض ٚ

ضفـ ٔحطٔٚیتٞب ث ٝذهٛل زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی وكٛض ٔ ٚالحؾبت أٙیتی ،زفبفی  ٚپسافٙسغیطفبُٔ) ،هـتول
تش هَاسد صیش اػت:
 .1ضفبیت تٙبؾت ثیٗ ٘یبظٞبی اؾتمطاض فقبِیت زض یه لّٕط ٚثب أىب٘بت  ٚلبثّیتٞبی آٖ  ٚضفبیت ٔمیبؼ
ٔٙبؾت التهبزی ثطای فقبِیت زض یه ٔىبٖ ثب تٛخ ٝث ٝؽطفیت  ٚوكف ثبظاضٞبی زاذّی  ٚذبضخی
 .2افعایف ٍٕٞطایی  ٚتمٛیت ٛٞیت ّٔی زض عطاحی  ٚاخطای عطحٞبی ّٔی ٙٔ ٚغمٝای  ٚترههی قسٖ
فّٕىطز التهبزی ثط اؾبؼ لبثّیتٞب ٔ ٚعیتٞبی ٘ؿجی ٔٙبعك ثطای تمٛیت ٚاثؿتٍیٞبی ٔتمبثُ
ٔٙغمٝای  ٚیىپبضچٍی ّٔی  ٚپطٞیع اظ تٛٙؿ ٌٚؿتطـ ٛ٘ ٕٝٞؿ فقبِیتٞب زض یه لّٕط ٚخغطافیبیی
ٕٞ .3بًٙٞؾبظی  ،ا٘تؾبْثركی  ٚوٙتطَ السأبت  ٚفطایٙسٞبی تٛؾقٝای ثرفٞبی ٔرتّف التهبزی
 .1ثؿتطؾبظی ،ا٘دبْ تطتیجبت ٟ٘بزی  ٚفطا ٓٞؾبظی اِعأبت ٔٛضز٘یبظ زض لّٕطٞٚبی ؾطظٔیٙی ثٙٔ ٝؾٛض
اضتمبء ؾطٔبیٞٝبی اختٕبفی ،تٛؾق ٝؾطٔبیٞٝبی ا٘ؿب٘ی  ٚپطٚضـ ا٘ؿبٖٞبی ثب اٍ٘یع ،ٜقبزاةٔ ،تسیٗ،
ٚعٗزٚؾت ،خٕـٌطا٘ ،ؾٓ پصیط  ٚلبٌٖ٘ٛطا ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ اضوبٖ تٛؾقٝ
 .5تٛظیـ ٔٙبؾت خٕقیت  ٚفقبِیتٞبی التهبزی زض لّٕط ٚؾطظٔیٗ زض ضاؾتبی ایدبز تقبزَ ثیكتط ثیٗ ٘یٕٝ
غطثی  ٚقٕبَ غطثی وكٛض ٘ ٚیٕ ٝقطق  ٚخٛٙة قطلی ثطٔجٙبی وبضایی التهبزی  ،اختٕبفی  ،فطٍٙٞی
 ٚظیؿت ٔحیغی  ٚاؾتفبز ٜاظ ؽطفیتٞب ثب تبویس ثط:
 تٌذس چاتْاس؛ تِ ػٌَاى یىی اص هْوتشیي هشاوض جوؼیتی ػَاحل دسیای ػواى ،تٌذس الیاًَػی تیيالوللی ٍ تشخَسداس اص
ػولىشدّای هشتثظ تا صٌایغ دسیایی ،تاصسگاًی ،اًشطی ،آهَصؽ ػالی ٍ تحمیمات ،گشدؿگشی ٍ ؿیالت؛
 تٌذس جاػه؛ تِ ػٌَاى یه هشوض جوؼیتی فؼال دس حَصُ صادسات ًفت ،گاص ٍ پتشٍؿیوی ،تاصسگاًی ٍ گشدؿگشی؛
 ػایش للوشٍّای اٍلَیتداس ػَاحل هىشاى اص جولِ پؼاتٌذس ،وٌاسن ،صسآتاد ٍ ػیشیه ٍ پؼىشاًِّای آًْا.
 اتخار تذاتیش ٍ توْیذات الصم تِ هٌظَس تَػؼِ پایذاس ًَاحی وَیشی ٍ افضایؾ ػغح جوؼیت پزیشی دس ایي للوشٍّا تا
تىیِ تش سًٍكتخـی تِ التصاد ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص هضیتّای ًؼثی (هٌاتغ هؼذًی ،اًشطی خَسؿیذی ٍ گشدؿگشی).
 .6ایدبز ظٔیٞٝٙبی الظْ ثطای اؾتمطاض خٕقیت زض ٘ٛاحی ٔؿتقس اظ عطیك فطا ٓٞؾبذتٗ ظیطؾبذتٞب ٚ
تبؾیؿبت ٔٛضز٘یبظ  ٚافعایف ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی التهبزی ثٚ ٝیػ ٜنٙقتی  ٚذسٔبت فٕٔٛی.
 .7اتربش ؾبظ  ٚوبضٞب  ٚتٕٟیسات ٟٔبض  ٚوٙتطَ ضقس خٕقیت زض ٔٙبعك وال٘كٟطی ثٚ ٝیػ ٜتٟطاٖ  ٚثبظٍ٘طی
عطح ٞبی تٛؾق ٝوالٖ قٟطی وكٛض زض چبضچٛة ؾیبؾتٟب  ٚؾمف خٕقیتی و ٝتب قف ٔب ٜپؽ اظ
تهٛیت ایٗ ؾٙس ث ٝپیكٟٙبز ؾبظٔبٖ ٔسیطیت  ٚثط٘بٔٝضیعی وكٛض ثب ٕٞىبضی زؾتٍبٞ ٜب  ٚتٟبزٞبی
شیطثظ ث ٝتهٛیت قٛضایقبِی آٔبیف ؾطظٔیٗ ٔیضؾس.
 .8ؾبٔب٘سٞی ٞ ٚسایت ٞسفٕٙس خطیبٖ ٞبی ٟٔبخطت زض ضاؾتبی اؾتطاتػی تٛظیـ خٕقیت  ٚفقبِیت زض
ؾطظٔیٗ اظ عطیك:
 صهیٌِ ػاصی تِ هٌظَس تحَل دس التصاد سٍػتاّا ٍ تاصگشداًذى سًٍك تِ التصاد سٍػتایی (وـاٍسصی ،داهذاسی ،صٌایغ
دػتی ٍ  )...دس چاسچَب همتضیات ٍ هضیتّای هحلی

 تـَیك ػشهایِگزاسی دس عشحّای اؿتغالصا ،تَػؼِ اسائِ خذهات ػوَهی ٍ اسائِ هـَقّا ٍ تؼْیالت هتٌاػة تا
همتضیات هحلی دس سٍػتاّا ٍ ؿْشّای وَچه تِ هٌظَس هاًذگاسی جوؼیت دس ؿْشّای وَچه ٍ ًَاحی سٍػتایی ٍ
واّؾ سًٍذ هْاجشت تِ والًـْشّا ٍ ؿْشّای پشتشاون
 .9ؾبظٔب٘سٞی قجى ٝؾى٘ٛتٍبٞی وكٛض ثب ٞسف اضتمبء ثٟطٚ ٜضی اظ ؾطظٔیٗ ثب ٔالحؾبت ظیؿتٔحیغی ٚ
وبٞف ٔكىالت  ٚچبِفٞبی ٔٛخٛز
 .11ث ٝخٟت ِحبػ ضٚیىطزٞبیی چٌ ٖٛؿتطـ حٛظ٘ ٜفٛش التهبز وكٛض زض ٔٙغمٔ ٚ ٝحیظ آؾیبی خٛٙة
غطثی ،تحمك ؾبظٔبٖ فضبیی ٔغّٛة تٛؾق ٝوكٛضِٛٔ ،فٞٝبی ٘ٛیٗ ثط٘بٔٝضیعی  ٚتدبضة خسیس خٟب٘ی
 ٚتٕطوعظزایی اظ عطیك ا٘تربة ٔطاوع ٔتقسز ثب اذتیبضات الظْ ،قجى ٝؾى٘ٛتٍبٞی قٟطی وكٛض زض ؾٝ
الی ٝعجم ٝثٙسی ٔیقٛز.
 الی ٝپیطأ٘ٛی ،ؿاهل هشاوض اػتاًْای هشصی وـَس تِ ػٌَاى هشاوض ساّثشی ،تؼْیل ٍ پـتیثاًی تؼاهالت التصادی ٍ
اجتواػی تا وـَسّای ٍالغ دس ػوك ساّثشدی التصادی ٍ ػیاػی آًْا دس خاسج اص هشصّای وـَس.
 الیٔ ٝطوعی ،ؿاهل هشاوض هٌتخة هٌاعك  3گاًِ تِ ػٌَاى هشاوض ساّثشی ،تؼْیل ٍ پـتیثاًی اص تؼاهالت التصادی ٍ
اجتواػی وـَس تا جاهؼِ تیي الوللی دس حَصُ ّای ػلن ٍ فٌاٍسی ،آهَصؽ ،تحمیك ٍ تَػؼِ ،تثادالت واال ،خذهات ٍ
اعالػات ٍ گؼتشؽ وؼة ٍ واس تا تاصاسّای جْاًی.
 الیٔ ٝیب٘ی ،ؿاهل هشاوض اػتاىّا ٍ ؿْشّای تشخَسداس اص تَاًوٌذی ٍ یا اػتمشاس دس هَلؼیتّای هٌاػة ًؼثت تِ ػایش
هٌاعك ؿْشی ٍ سٍػتایی تِ ػٌَاى هشاوض ساّثشی ،تؼْیل ٍ پـتیثاًی اص تؼاهالت التصادی ٍ اجتواػی تیي ایي هشاوض تا
حَصُ ًفَر خَد ،تا ػایش هشاوض هٌتخة الیِ هیاًی ٍ ًیض تا الیِ هشوضی فؼالیت هیًوایٌذ.
تٕبْ قٟطٞبی الیٞٝبی ؾٌٝب٘ٔ ٝتٙبؾت ثب ٘مف ٔ ٚبٔٛضیت ذٛز ٔكٕ َٛانالحبت الظْ ثطای اضتمبء
فّٕىطزی  ٚظیطؾبذتی ٌطزیس ٚ ٜثطذٛضزاض اظ ٟ٘بزٞبی الظْ ثطای اضائ ٝذسٔبت  ٚتؿٟیُ ٌؿتطـ
تِٛیسات وبال ،ذسٔبت  ٚاعالفبت  ٚاضتمبء فٙبٚضی ٟٔ ٚبضتٞبی وؿت  ٚوبض زض زضٔ ٖٚطظٞبی وكٛض
ٔیق٘ٛس.
 .11تمٛیت  ٚؾبظٔب٘سٞی ؾى٘ٛتٍبٜٞب  ٚفطنٞٝبی ضٚؾتبیی ثب ٞسف حفؼ اضتجبط پٛیب  ٚؾبظ٘س ٜثیٗ ٘ٛاحی
قٟطی  ٚضٚؾتبیی  ٚتمٛیت ظ٘دیطٜٞبی اضظـ ثب تبویس ثط اؾتمطاض نٙبیـ وٛچه  ٚاقتغبَظا
 .12ا٘تؾبْثركی ث ٝفطایٙسٞب  ٚضٚیٞٝبی تجسیُ  ٚاِحبق ؾى٘ٛتٍبٜٞبی ضٚؾتبیی ث ٝقٟط ثب ٞسف ٔب٘سٌبضی
خٕقیت ِٔٛس زض ضٚؾتبٞب  ٚحفؼ  ٚثٟطٜٚضی اظ اضاضی لبثُ وكت.
 .13تمٛیت ظٔیٞٝٙبی اؾىبٖ خٕقیت ثیكتط ٌ ٚؿتطـ فقبِیتٞبی التهبزی زض خعایط ذّیح فبضؼ ثب تبویس
ثط تمؿیٓ وبض ٔتٙبؾت ثب ؽطفیتٞب  ٚتٛاٖ ٔحیغی ،ثبظآضایی تقبٔالت ثب لّٕطٞٚبی ذكىی ٔدبٚض ٚ
تٕٟیس تطتیجبت تٛؾق ٝپبیساض ٔ ٚتٛاظٖ زض آٟ٘ب ثٚٝیػ ٜزض خعایط ضاٞجطزی
ٕٛٙٔ .14فیت تغییط وبضثطی ظٔیٗ ذبضج اظ ثط٘بٔٞٝب  ٚعطحٞبی ٔهٛة ٔ ٚغبیط ثب ٔالحؾبت ظیؿت
ٔحیغی اظ عطیك اتربش تساثیط ،ضٛاثظ ٔ ٚمطضات  ٚؾبظ ٚوبضٞبی ٘ؾبضتی ٔٛثط  ٚوبضآٔس  ٚثبظٍ٘طی
ضٛاثظ ٔ ٚقیبضٞبی تغییط وبضثطی اضاضی ٔتٙبؾت ثب ٚیػٌیٞبی ث ْٛقٙبذتی ٞط لّٕطٚ

 .15ؾبٔب٘سٞی ؾى٘ٛتٍبٜٞبی غیطضؾٕی پیطأ ٖٛقٟطٞب ثٚ ٝیػ ٜوالٖ قٟطٞب
 .16فطآٞؾبظی ظٔیٞٝٙب ،أىب٘بت  ٚظیطؾبذتٞبی ٔٛضز٘یبظ ثٙٔ ٝؾٛض ایفبی ٘مف ٔٛثط تطا٘عیتی وكٛض زض
ٔٙغم ٝثٚ ٝیػٔ ٜحیظ آؾیبی خٛٙة غطثی  ٚاؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٔعیت ٔٛلقیت ٔٙغمٝای وكٛض ث ٝفٛٙاٖ
ٔطوع ٔجبزِ )HUB( ٝوبال ،ذسٔبتٔ ،ؿبفط ،ا٘طغی  ٚاعالفبت
 .17فطا ٓٞؾبظی ظٔیٞ ٝٙبی تٛؾق ٕٝٞ ٝخب٘ج ٚ ٝتمٛیت ظیطؾبذتٞب  ٚقجىٞٝبی ظیطثٙبیی ثب اِٛٚیت
٘ٛاحی قطلی  ٚخٛٙثی وكٛض ثٙٔ ٝؾٛضایدبز تٛاظٖ  ٚتقبزَ ٔٙغمٝای
 .18تٛؾق ،ٝتدٟیع  ،اضتمبء  ٚانالح ؾبذتبض فضبیی قجى ٝضیّی وكٛض ثب ضٚیىطز:
 تحَل دس ػاختاس فضایی سیلی وـَس تِ ؿثىِای تا تاویذ تش اتصال ػِ الیِ ػىًَتگاّی﴿ هَضَع تٌذ ﴾ 44
 تشلشاسی یا تمَیت اتصال ؿثىِ سیلی وـَس تِ خغَط سیلی تیيالوللی
 .19تٛؾق ٚ ٝتدٟیع ٔحٛضٞبی انّی اضتجبعی وكٛض زض وطیسٚضٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ثیٗإِّّی (خبزٜای)
قٕبَ – خٛٙة  ٚقطلی – غطثی وكٛض ثب تأویس ثط تٕطوعظزایی اظ تٟطاٖ ،ثب اِٛٚیت ٔؿیطٞبی ٔٙتٟی ثٝ
زضٚاظٜٞبی التهبزی آثی  ٚظٔیٙی وكٛض
 .21تٛؾق ،ٝتدٟیع ،تمٛیت  ٚؾغحثٙسی ثٙبزض وكٛض زض ؾٛاحُ زضیبی ذعض ،ذّیحفبضؼ  ٚزضیبی فٕبٖ
ٔتٙبؾت ثب اضتجبعبت ثیٗإِّّی ثب وكٛضٞبی ٕٞؿبیٞ ٚ ٝسف  ٚاؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٔعیتٞبی ؾبحّی
وكٛض
 .21تمٛیت  ٚؾبٔب٘سٞی ثٙبزض  ٚاؾىّٞٝبی نیبزی زض ؾٛاحُ وكٛض ثب ٞسف اضتمبی ثٟطٜٚضی  ٚحفبؽت
فقبَ اظ شذبیط اضظقٕٙس زضیبیی
 .22تٛؾق،ٝتدٟیع  ٚتمٛیت قجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ ٛٞایی وكٛض اظ عطیك:
 تمَیت ًمؾ وـَس تِ ػٌَاى وشیذٍس ٍ تشاًضیت َّایی
 تَػؼِ ٍ تجْیض فشٍدگاُ اهام تِ ػٌَاى ّاب ) (HUBتشاًضیت َّایی دس ػغح تیيالوللی
 استمای ػغح ػولىشدی فشٍدگاُّای ؿْشّای هٌتخة هشوضی الیِ پیشاهًَی تِ هٌظَس پـتیثاًی اص ایفای ًمؾ فشاهلی
آًْا
 .23فطآٞؾبظی ثؿتطٞبی ٔٛضز٘یبظ ثطای تٛؾق ٝقجى ٝاضتجبعبت  ٚا٘تمبَ زاز ٜاظ عطیك:
 تؼوین ،گؼتشؽ ٍ تَصیغ ؿثىِ ّای استثاعات ٍ فٌاٍسی اعالػات دس ػشاػش وـَس تا تَجِ تِ ٍیظگیّای ووی ٍ ویفی
جوؼیت هٌاعك هختلف ،فؼالیتّای التصادی ٍ اجتواػی ٍ اػتمشاس هتَاصى ٍ هتؼادل آى دس پٌِْ ػشصهیي
 احذاث ،تَػؼِ ٍ تجْیض صیشػاختّای هَسدًیاص اًتمال ٍ تشاًضیت اعالػات دس همیاع تیيالوللی اص عشیك ایجاد خذهات
ّاب ( )HUBهٌغمِای ٍ تیيالوللی اعالػات
 .24تٛؾق ٝظیطؾبذتٞبی اضتجبعی  ٚذسٔبتی ٌطزقٍطی ثب ٞسف تؿٟیُ زؾتطؾی  ٚاؾتفبز ٜاظ أبوٗ،
اثٙیٔ ٚ ٝحٛعٞٝبی ثب اضظـ تبضیری ثجت خٟب٘ی  ٚثجت ّٔی قس ٚ ٜلغتٞب ٙٔ ٚبعك ٕ٘ٝ٘ٛ
ٌطزقٍطی (اظ خٙجٔ ٝیطاث فطٍٙٞی  ٚعجیقی)
 .25اِٛٚیت ثطزاقت اظ ٔیبزیٗ ٔكتطن ٘فت ٌ ٚبظ ،اظ خّٕ:ٝ

 هشص جٌَتی (تا وـَسّای وَیت ،اهاسات ،ػشتؼتاى ػؼَدی ٍ لغش تِ ٍیظُ دس حَصُ هـتشن پاسع جٌَتی)
 هشص غشتی(تا وـَس ػشاق)
 هشص ؿوالی (تا وـَسّای تشووٌؼتاى ٍ آرستایجاى)
 .26تٛٙؿ ثركی زض ٔٙبثـ تِٛیس ا٘طغی  ٚافعایف ؾ ٟٓا٘طغیٞبی تدسیسپصیط (ثٚٝیػ ٜثبزی  ٚذٛضقیسی)
زض تِٛیس  ٚتبٔیٗ ثٟی ٝٙا٘طغی ٞط ٔٙغم ٝاظ وكٛض ٔتٙبؾت ثب ؽطفیت ٞط ٔٙغمٝ
 .27ایدبز  ٚتٛؾقٙٔ ٝبعك ٚیػ ٜالتهبزی  ٚترههی ا٘طغی ( ٘فت ٌ ،بظ  ،پتطٚقیٕی  ٚا٘طغیٞبی ٘ ) ٛزض
ٔٙبعك زاضای لبثّیت ثب اِٛٚیت ٔٙبعك وٕتطتٛؾق ٝیبفتٝ
 .28افٕبَ ٔسیطیت یىپبضچ ٝثط ٔٙبثـ آة
ٕٛٙٔ .29فیت ثطزاقت ثیضٚی٘ ٚ ٝبپبیساض اظ ٔٙبثـ آةٞبی ظیطظٔیٙی  ٚؾغحی وكٛض
ٟٔ .31بض آة ٞبی ٔطظی ٔ ٚسیطیت وبضآٔس  ٚثٟیٝٙآةٞبی ٚضٚزی  ٚذطٚخی وكٛض
 .31ضفبیت ٘یبظٞبی پبی ٝظیؿت ٔحیغی ضٚزذب٘ٞٝب ،تبالةٞب ،زضیبچٞٝب ،ثط اؾبؼ ٔیعاٖ تدسیسق٘ٛسٌی
آة  ٚؽطفیت لبثُ تحُٕ حٛضٞٝبی آثطیع زض ٟٔبض  ٚوٙتطَ آةٞبی ؾغحی وكٛض
 .32تبٔیٗ آة ٔٛضز٘یبظ تٛؾق ٝفقبِیتٞبی خسیس زض لّٕطٞٚبی ضاٞجطزی 1ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی خسیس
اظ خّٕ ٝاظ عطیك ٕ٘ه ظزایی اظ آة زضیب ثب اِٛٚیت ؾٛاحُ زضیبی فٕبٖ(ؾٛاحُ ٔىطاٖ) ٘ ٚمبط ٚالـ
زض پؿىطا٘ ٝؾٛاحُ خٛٙثی وكٛض ثب زض٘ؾطٌیطی ٔالحؾبت اوِٛٛغیىی الظْ  ٚحفبؽت اظ اوٛؾیؿتٓ
زضیب
 .33تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزیت ٔٙبثـ آة زض خبٕ٘بیی  ٚاؾتمطاض فقبِیتٞبی التهبزی آةثط زض لّٕطٞٚبی ٔرتّف
وكٛض
 .34ضفبیت ٔالحؾبت غئٛپّیتیىی  ٚاوِٛٛغیىی زض عطحٞبی اؾتحهبَ ،تبٔیٗ ،ا٘تمبَ ،تٛظیـ ٔ ٚهطف آة
زض ؾغٛح فطأّیّٔ ،یٙٔ ،غمٝای ٔ ٚحّی.
 .35افعایف تطاظ ٔثجت آة ٔدبظی زض تدبضت وبال
 .36ثبظٍ٘طی  ٚتدسیس ٘ؾط زض ترهیم آة اظ ؾسٞب ث٘ ٝفـ تمٛیت ٔربظٖ زضیبچٞٝب  ٚتبالةٞب زض پبییٗ
زؾت  ٚحفؼ حمبثٞٝبی ظیؿت ٔحیغی ضٚزذب٘ٞٝب  ٚتبالةٞب
 .37وبٞف ٘ؿجت حدٓ آة ٔهطفی وُ وكٛض ث ٝحدٓ ٔٙبثـ آة تدسیس ق٘ٛسٔ ٜتٙبؾت ثب ؽطفیت ٞط
ٔٙغمٝ
 .38اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ زیپّٕبؾی ثٙٔ ٝؾٛض تبٔیٗ  ٚتضٕیٗ پبیساضی زضیبفت آة اظ ٔٙبثـ ثطٔ ٖٚطظی ثب
ٔالحؾ ٝفطنتٞب  ٚتٟسیسٞبی غئٛپّیتیىی
 .39ایدبز تٙبؾت ٕٞ ٚبٍٙٞی زض اخطای عطحٞبی ؾس ،آثریعزاضی ،آثرٛا٘ساضی  ٚقجىٞ ٝبی آثیبضی ٚ
ظٞىكی پبییٗ زؾت
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 .41ؾبظٔب٘سٞی ثرف وكبٚضظی زض پ ٟٝٙؾطظٔیٗ ثٙٔ ٝؾٛض ایدبز تحٔ َٛتٙبؾت ثب ٔمتضیبت الّیٕی،
اضتمبء ثٟطٜٚضی  ٚتبٔیٗ أٙیت غصایی
 .41تسٚیٗ اٍِٞٛبی ثٟی ٝٙوكت زض زقتٞب (ٚاحسٞبی ٞیسضِٛٚغیىی) ثب تبویس ثط اضظـ التهبزی آة
 .42اضتمبی ثٟطٜٚضی آة  ٚثىبضٌیطی ضٚـٞبی ٔٙبؾت آثیبضی ٔتٙبؾت ثب قطایظ الّیٕی ٙٔ ٚغمٝای زض
ضاؾتبی نطفٝخٛیی  ٚاؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٔٙبثـ آة ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزیتٞبی ٘بقی اظ تغییطات آة ٚ
ٛٞایی
 .43حفبؽت ،پیكٍیطی  ٚوبٞف فطؾبیف ذبن  ٚتغصی ٝآثرٛاٖٞب ثب اخطای فّٕیبت آثریعزاضی ٚ
آثرٛاٖزاضی زض حٛضٞٝبی آثریع وكٛض
ٔ .44حسٚزیت وكت ٔحهٛالت ثب ٘یبظ آثی ثبال زض فضبٞبی ثبظ  ٚخبیٍعیٙی زض ٔٛاضز ٕٔىٗ اظ عطیك
وكت ٌّرب٘ٝای
ٔ .45سیطیت خبٔـ  ٚیىپبضچ ٝحٛضٞٝبی آثریع ثطای ثٟط ٜثطزاضی ثٟی ٝٙاظ ٔٙبثـ پبی( ٝآة ،ذبن  ٚپٛقف
ٌیبٞی)
 .46ایدبز  ٚتٛؾقٔ ٝدتٕـٞبی وكت  ٚنٙقت ٔتٙبؾت ثب لبثّیتٞبی لّٕطٞٚبی ٔرتّف وكٛض
 .47ؾبٔب٘سٞی ضٚاثظ ثیٗ ثرف وكبٚضظی  ٚنٙقت ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی پؿیٗ  ٚپیكیٗ ثرف وكبٚضظی ٚ
ٔمتضیبت ؾطظٔیٙی
ٌ .48ؿتطـ ظٔیٞٝٙبی تٛؾق ٝوكتٞبی فطاؾطظٔیٙی ایطاٖ زض وكٛضٞبیی زیٍط و ٝلّٕطٞٚبی ٔؿتقس
وكبٚضظی زاض٘س.
 .49تٛؾق ،ٝحفبؽت  ٚاحیبء خٞ ٍُٙب ٔ ٚطاتـ وكٛض
 .51تٛؾق ٝپطٚضـ  ٚنیس آثعیبٖ زضآةٞبی زٚض  ٚؾطظٔیٙی
 .51اضتمبء ؾغح تقبٔالت ٕٞ ٚىبضیٞبی ز ٚیب چٙسخب٘ج ٝثب وكٛضٞبی ٔٙغم ٝثٙٔ ٝؾٛض حفبؽت اظ
ٔحیظظیؿت ٙٔ ٚبثـ عجیقی ٔ ٚمبثّ ٝثب آثبض ٔٙتح اظ تغییطات الّیٕی  ٚضیعٌطزٞب زض چبضچٛة تفب-ٓٞ
٘بٔٞٝبٔ ،قبٞسٜٞب ،وٛٙا٘ؿیٖٞٛبٛٔ ،افمت٘بٔٞٝب  ٚپیٕبٖٞبی ٔٙغمٝای.
 .52ضفبیت ٔالحؾبت ظیؿتٔحیغی(تٛاٖ اوِٛٛغیه  ٚؽطفیت تحُٕ ٔحیظظیؿت) زض اؾتمطاض
فقبِیتٞبی تٛؾقٝای زض پ ٟٝٙؾطظٔیٗ
 .53ثیبثبٖظزایی ،خٌّٛیطی اظ ثیبثبٖظایی  ٚتثجیت قٗٞبی ضٚاٖ ٟٔ ٚبض وبٖ٘ٞٛبی قىُ زٙٞسٜ
ضیعٌطزٞب ثب اِٛٚیت ٔٙبعك ثحطا٘ی  ٚثٟطٌٜیطی اظ تٛؾق ٝپٛقف ٌیبٞی ٔتٙبؾت ثب ٔمتضیبت ٔحّی
 .54قٙبؾبیی  ٚایدبز ذٛقٞٝبی نٙقتی ثب تٛخ ٝثٔ ٝعیت ٞبی ٘ؿجی  ٚضلبثتی  ٚتىٕیُ ظ٘دیط ٜاضظـ
فقبِیتٞبی ٔجتٙی ثط ٔٙبثـ زض لّٕطٞٚبی خغطافیبیی
 .55تٛؾق ٝنٙبیـ زضیبیی  ٚتقٕیط  ٚذسٔبت ٚؾبیظ حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی زض خٛاض ثٙبزض انّی ثب ضفبیت
ٔالحؾبت ظیؿت ٔحیغی
 .56ؾبٔب٘سٞی ٔدتٕـٞبی نٙقتی افٓ اظ قٟطنٞب ٛ٘ ٚاحی نٙقتی زض پ ٟٝٙؾطظٔیٗ ٔتٙبؾت ثب ٔمتضیبت ٚ
ؽطفیتٞبی ٞط یه اظ لّٕطٞٚبی خغطافیبیی

 .57تٛؾق ٚ ٝؾبٔب٘سٞی ٔدسز فقبِیتٞبی نٙقتی پبی ٚ ٝآةثط اظ خّٕ ٝنٙبیـ فّعات اؾبؾی  ٚپبالیكٍبٞی
 ٚپتطٚقیٕی (ثٚ ٝیػ ٜنٙبیـ ثبالزؾتی) زاضای اِٛٚیت ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔجتٙی ثط اِعأبت ٔحسٚزیت
ٔٙبثـ آة ،تبٔیٗ ذٛضان ٔٛضز٘یبظ  ٚتبٔیٗ ٔالحؾبت زفبفی ،أٙیتی  ٚپسافٙس غیطفبُٔ ثب تبویس ثط
اؾتمطاض آٟ٘ب زض ؾٛاحُ ذّیح فبضؼ  ٚثٚ ٝیػ ٜزضیبی فٕبٖ پؽ اظ ا٘دبْ اضظیبثی ضاٞجطزی ظیؿت
ٔحیغی
 .58تٛؾق ٝنٙبیـ تِٛیس وٙٙس ٜوبالٞبی ٔٛضز ٘یبظ وكٛضٞبی ٔٙغم ٝثٚ ٝیػٔ ٜحیظ آؾیبی خٛٙة غطثی ثب
اِٛٚیت اؾتمطاض زض اؾتبٖٞبی ٔطظی ٔطتجظ
 .59اؾتمطاض نٙبیـ فطاٚضی اِٚیٙٔ ٝبثـ ٔقس٘ی زض خٛاض شذبئط ٔقس٘ی ،اؾتمطاض نٙبیـ ٚاؾغٝای  ٚؾطٔبیٝای
زض ٔىبٖ ٔٙبؾت  ٚاؾتمطاض نٙبیـ ٔهطفی ٔتٙبؾت ثب ٔٛلقیت ٔىب٘ی ثبظاضٞبی ٟ٘بزٔ ٚ ٜحه.َٛ
 .61تٛؾق ٝنٙبیـ ٔجتٙی ثط فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ  ٚثطتط زض ٔطاوع ضاٞجطی ٔٙبعك ٌ9ب٘2ٝثط اؾبؼ ٔعیت ٞبی
٘ؿجی  ٚضلبثتی
 .61تح َٛزض وبضوطز ٔٙبعك آظاز ٚ ٚیػ ٜالتهبزی وكٛض ث ٝلغت پطزاظـ نبزضات ،خصة ؾطٔبیٚ ٝ
تىِٛٛٙغی ،اضتمبء پی٘ٛس ٔٙغم ٝثب التهبز اؾتبٖ ،تجسیُ آٖٞب ث ٝپیكطاٖ تٛؾق ٝالتهبزی لّٕطٞٚبی
ؾطظٔیٙی  ٚپیكط ٚزض تٛؾقّٔ ٝی
 .62ایدبز ٔٙبعك آظاز ٚ ٚیػ ٜالتهبزی خسیس زض پ ٟٝٙؾطظٔیٗ نطفبُ ثط اؾبؼ ٔغبِقبت آٔبیف ؾطظٔیٗ
 .63تٛؾق ٚ ٝتدٟیع ثبضا٘ساظٞبی ثیٗإِّّیّٔ ،ی ٙٔ ٚغمٝای  ٚثٙبزض ذكه زض وكٛض ثب ٞسف پكتیجب٘ی
تٛؾق ٝثبظضٌب٘ی  ٚأٛض تِٛیسی زض ٘مبط زٚض اظ ؾبحُ  ٚایدبز تحطن زض التهبز ٘ٛاحی پیطأ٘ٛی ثط
اؾبؼ فٟطؾت ٔٛضز تهٛیت قٛضایقبِی آٔبیف ؾطظٔیٗ
 .64تٛؾق ٚ ٝتمٛیت لغتٞبی فّٕی -زا٘كٍبٞی زض قٟطٞبی ٔٙترت 3ثب ٞسف ایدبز ٔطوعیت آٔٛظقی
زض ٔیبٖ وكٛضٞبی ٕٞدٛاض  ٚتطثیت  ٚپطٚضـ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔٛضز٘یبظ ثطای تٛؾق.ٝ
 .65تٛؾق ٝفقبِیتٞبی پبضنٞبٔ ،طاوع ضقس،وطیسٚضٞبی فّٓ  ٚفٗآٚضی ٔ ٚطاوع ترههی ( ICTفٙبٚضی
اعالفبت  ٚاضتجبعبت) زض ؾطظٔیٗ ٔتٙبؾت ثب ٔٛلقیت ترههی فّٕىطز ٞط لّٕطٚ
 .66تٛؾق ٝآٔٛظـٞبی فٙی -حطفٝای ٟٔ ٚبضت آٔٛظی ٔتٙبؾت ثب فّٕىطز ترههی ٞط لّٕط ٚثٚ ٝیػ ٜزض
٘ٛاحی ٔطظی  ٚحبقی ٝقٟطٞب ثب ٞسف ظٔیٝٙؾبظی ثطای تٛؾقٔ ٝكبغُ ٔتٙبؾت ثب ٔمتضیبت ٔحّی ٚ
وبٞف ٟٔبخطتٞب
 .67اؾتفبز ٜاظ تطویت نٙبیـ ،وطیسٚضٞبی فٙبٚضی اعالفبتٔ ،طاوع تحمیك  ٚتٛؾق٘ ٚ ٝیطٚی ا٘ؿب٘ی زا٘ف-
آٔٛذت ٝثطای ثطپبیی لّٕطٞٚبی اؾىبٖ خٕقیت
 .68تٛظیـ خغطافیبیی  ٚؾبٔب٘سٞی زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚطاوع آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی زض ؾغح وكٛض  ٚخصة
زا٘كدٛی آٖٞب ثط اؾبؼ ٔمتضیبت  ٚاِٛٚیتٞبی تٛؾقّٔ ٝیٙٔ ،غمٝای  ٚاؾتب٘ی  ٚوبضٚیػٜٞبی ٞط
ٔٙغمٝ
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 .69تبویس ثط اؾتفبز ٜاظ ؽطفیتٟبی اختٕبفی ،فطٍٙٞی  ٚفّٕی اؾتبٟ٘ب ٙٔ ٚبعك وكٛض ثٚ ٝیػ ٜزض وال٘كٟطٞب
ثب ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ تٛؾق ٝوٕی ؾغٛح پبییٗ آٔٛظـ فبِی ث٘ ٝفـ ؾغٛح ثبالتط (تحهیالت تىٕیّی) ٚ
اضتمبی ؾغح ویفی آٔٛظـ فبِی ٔ ٚطاوع پػٞٚكی  ٚفٗ آٚضی آٟ٘ب ثطای تٛؾقٕٞ ٝىبضیٟبی فّٕی
ثیٗ إِّّی  ٚایفبی ٘مف ٚاؾظ ثیٗ وكٛضٞبی ٔٙغم ٚ ٝوكٛضٞبی پیكطفت ٝفّٕی.
 .71عطاحی  ٚؾبذت فضبٞبی تطثیتی ٔتٙبؾت ثب التضبئبت ثط٘بٔ ٝزضؾی ،اؾتب٘ساضزٞبی تطثیتی ،تحٛالت
خٕقیتی ،ان َٛقٟطؾبظی ٔ ٚقٕبضی  ٚقطایظ الّیٕی
 .71اِعاْ ث ٝتٟی ٝپیٛؾت ٘یبظٔٙسیٞبی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثطای عطحٞبی تٛؾقٝای ،ذسٔبتی  ٚتِٛیسی فٕسٜ
ثطای تقییٗ ٘یبظٞبی آٔٛظقی آٖ زض ٔٙغمٝ
ٔ .72بٔٛضیت ٌطا قسٖ زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚطاوع آٔٛظـ فبِی  ٚپػٞٚكی ٔتٙبؾت ثب فقبِیتٞبی ٔحُ اؾتمطاض ٚ
حٛظ ٜفّٕىطزی آٖ زض ؾغٛح ثیٗإِّّیّٔ ،یٙٔ ،غمٝای  ٚاؾتب٘ی
 .73زؾتطؾی فبزال٘ ٝث ٝذسٔبت ؾالٔت زض وكٛض اظ عطیك عطحضیعی قجى ٝثٟساقت  ٚزضٔبٖ ٔجتٙی ثط
ؾغح ثٙسی اضائ ٝذسٔبت زض پ ٟٝٙؾطظٔیٗ
 .74تٛؾق ٚ ٝتدٟیع ٔطاوع ٌطزقٍطی ؾالٔت زض وكٛض  ٚتجسیُ ایطاٖ ث ٝلغت پعقىی ٔٙغم ٝآؾیبی
خٛٙة غطثی  ٚخٟبٖ اؾالْ اظ عطیك ایدبز ٔطاوع زضٔب٘ی تدٟیع قس ٚ ٜضٚظآٔس  ٚض٘ٚكثركی ثٝ
ٌطزقٍطی ؾالٔت  ٚپعقىی زض ٔٙبعك  ٚقٟطٞبی زاضای لبثّیت
 .75تٛؾق ٝضفب ٚ ٜتأٔیٗ اختٕبفی زض ٘ٛاحی ٔرتّف وكٛض  ٚظٔیٝٙؾبظی تحمك فساِت فطاٌیط زض پٟٝٙ
ؾطظٔیٗ ،وبٞف فمط٘ ،بثطاثطی  ٚآؾتٞبی اختٕبفی ثب تأویس ثط تٛأٙسؾبظی  ٚحساوثط اؾتفبز ٜاظ
ٔكبضوت ٔطزْ
 .76نیب٘ت  ٚاؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ؽطفیتٞب  ٚخبشثٞٝبی عجیقی ،تبضیریٔ ،صٞجی ،فطٍٙٞی ،فّٕیٚ ،ضظقی ٚ
ؾالٔت زض ٞط ٔٙغم ٝثطای ض٘ٚك  ٚاضتمبی خبیٍب ٜنٙقت ٌطزقٍطی زض التهبز ّٔی  ٚزؾتیبثی ث ٝؾٟٓ
ٔٙبؾت زض التهبز ثیٗ إِّّی
 .77تٛؾق ٚ ٝآثبزا٘ی ٘ٛاحی ٔطظی  ٚخٟت زٞی ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ّٔی افٓ اظ زِٚتی  ٚغیطزِٚتی ثٝ
٘ٛاحی ٔطظی  ٚض٘ٚك ثركی ث ٝنٙقت ٌطزقٍطی  ٚثبظضٌب٘ی ثط اؾبؼ ٔعیتٟبی ٘ؿجی  ٚضلبثتی ثب تبویس
ثط تمٛیت ٍٕٞطاییٞبی اختٕبفی  ،فطٍٙٞی  ٚؾیبؾی
 .78تبٔیٗ ٕٝٞخب٘ج ٚ ٝحساوثطی ٔٙبفـ ّٔی  ٚحمٛق ؾطظٔیٙی وكٛض زض لّٕطٞٚبی پیطأ٘ٛی اظ عطیك
فطآٞؾبظی ظیطؾبذتٞبی ٔٛضز٘یبظ  ٚپیٍیطی تطتیجبت زیپّٕبتیه  ٚحمٛلی الظْ.
 .79ضفبیت ٔالحؾبت أٙیتی ،زفبفی  ٚپسافٙس غیطفبُٔ وكٛض زض ؾبذت ،تٛؾق ٚ ٝتٛظیـ ظیطؾبذتٞب زض
وكٛض ٔتٙبؾت ثب ِٔٛفٞٝبی خغطافیبی ؾیبؾی لّٕطٞٚبی ؾطظٔیٙی
 .81اؾتفبزٙٔ ٜبؾت اظ خغطافیبی عجیقی  ٚذهٛنیبت غئٛٔٛضفِٛٛغیه لّٕطٞٚبی ؾطظٔیٙی زض اضتمبء
أٙیت  ٚپسافٙس غیطفبُٔ اؾتمطاض نٙبیـ  ٚعطحٞبی حیبتی ،حؿبؼ ٟٓٔ ٚ
 .81فسْ اؾتمطاض نٙبیـ پطذغط (ٔغبثك تقبضیف قٛضایقبِی أٙیت ّٔی) زض ٔحسٚز ٜؾى٘ٛتٍبٜٞب  ٚضفبیت
حطیٓٞبی ایٕٙی  ٚأٙیتی ٔٛضز ٘یبظ

 .82تمٛیت ا٘ؿدبْ ّٔی  ٚاضتمبء ٛٞیت اؾالٔی – ایطا٘ی الٛاْ ٔرتّف ٔ ٚكبضوت آ٘بٖ زض ازاض ٜأٛض،
تٛؾق ٚ ٝأٙیت ٔٙبعك ٔرتّف وكٛض
 .83تمٛیت پی٘ٛسٞبی ٔٙبعك ٔطظی ثب زاذُ وكٛض ثب ضٚیىطز ٚحست  ٚیىپبضچٍی اختٕبفی  ٚاضتمبء
ؾطٔبیٞٝبی اختٕبفی ّٔی زض پ ٟٝٙؾطظٔیٗ
ٔبز -2 ٜػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِسیضی وـَس تا ّوىاسی ٍ تؼاهل تا دػتگاُّای اجشایی ریشتظ ،تا یىؼال پغ اص تصَیة ایي
ػٌذً ،ؼثت تِ تذٍیي اػٌاد ٍ دػتَسالؼولّای اجشایی ً ،ظاستی ٍ ؿاخص ّای اسصیاتی ػولىشد هَسدًیاص تا ّذف تؼتشػاصی تشای
تحمك ایي ضَاتظ ٍ ًْادیٌِ ػاصی آًْا دس فشایٌذّای تَػؼِای هلی ٍ هٌغمِای الذام ًوایذ.
ٔبز -3ٜتواهی دػتگاُّای اجشایی هلی ٍ اػتاًی وـَس هىلفٌذ تِ هٌظَس تْشُ تشداسی دس هغالؼات ،تصوینگیشی ٍ سصذ تَػؼِ
ػشصهیٌی ًؼثت تِ ًصة ٍ ساُاًذاصی ػاهاًِ اسصیاتی تَػؼِ ٍ سصذ آهایؾ (ػاتشا) الذام ًوایٌذ .ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِسیضی
وـَس هىلف اػت تا تجویغ ػاهاًِ ّای هلی ٍ اػتاًی سًٍذ تغییشات هٌاتغ عثیؼی ،جوؼیت ،فؼالیت ٍ تحَالت دس ػاصهاى فضایی
وـَس سا اص عشیك ایي ػاهاًِ سصذ ًوَدُ ٍ گضاسؽّای الصم آى سا دس اختیاس ؿَسایؼالی آهایؾ ػشصهیي ٍ دیگش هشاجغ ریصالح
لشاس خَاّذ داد.
ٔبز -4 ٜتواهی دػتگاُّای اجشایی هلی ٍ اػتاًی هىلف تِ سػایت ضَاتظ هلی آهایؾ ػشصهیي هیتاؿٌذ .ػاصهاى هذیشیت ٍ
تشًاهِ سیضی وـَس هىلف اػت ضوي ًظاست هؼتوش ،واسآ ٍ اثشتخؾ تش حؼي اجشای ایي ضَاتظ ،گضاسؽ ػولىشد ػاالًِ سا تِ
ؿَسایؼالی آهایؾ ػشصهیي اسائِ ًوایذ.

پیٛؾت انغالحبت ٔ ٚفبٞیٓ
آٔبیف ؾطظٔیٗ
آٔبیف ؾطظٔیٗ زض ثط٘بٔٞٝبی ٔیبٖ ٔست تٛؾق ٝاضائ ٝزٙٞس ٜچكٓ ا٘ساظٞبی ؾبظٔبٖ فضبیی ؾطظٔیٗ زض
لّٕطٞٚبی ٔرتّف ؾطظٔیٙی (افٓ اظ ٔٙغم ،ٝاؾتبٖ  ٚقٟطٞب) اؾت .ایٗ چكٓ ا٘ساظٞب ثٔ ٝثبثٔ ٝطخقی ثطای
ٔسیطیت تقبٔالت ٔ ٚساذالت ثیٗ ثرفٞبی ٔرتّف التهبزی  ٚاؾتبٟ٘ب ثطای ؾبظٌبضی  ٚتٙبؽط ثٟتط ٔیبٖ
ثط٘بٔٞٝبی تٛؾق ٝثب لبثّیتٞب ٘ ٚیبظٞبی لّٕطٞٚبی ٔرتّف ؾطظٔیٗ ثٛز ٜو ٝزض ضاؾتبی تمٛیت ضٚاثظ ثیٗ
ضقس التهبزی  ٚتٛؾق ٝؾطظٔیٗ ثط اؾبؼ ضٛاثظ ّٔی  ٚان َٛآٔبیف ؾطظٔیٗ فُٕ ٔیٕ٘بیٙس.
ضٛاثظ ّٔی آٔبیف ؾطظٔیٗ
ضٛاثظ ّٔی آٔبیف ؾطظٔیٗٔ ،دٕٛف ٝچبضچٛة ٞب  ٚلٛافس ٔ ٚمطضاتی اؾت و ٝثٙٔ ٝؾٛض تحمك ؾبظٔبٖ
فضبیی ٔغّٛة وكٛض ،اضتمبء ثٟطٜٚضی اظ ؾطظٔیٗ  ٚیىپبضچٝؾبظی  ٚا٘تؾبْثركی ثٔ ٝساذالت تٛؾقٝای
ثرفٞب زض لّٕطٞٚبی ٔرتّف ؾطظٔیٗ تسٚیٗ ٔیقٛز .ایٗ ضٛاثظ ٔیثبیؿت نطیح  ٚقفبف ثٛز ٚ ٜثب
ضٚیىطزی ٔؿئّٔ ٝجٙب ،ضاٞىبضٞب  ٚؾیبؾتٟبی فّٕیبتی ضا زض ضاؾتبی ضاٞجطزٞبی ٔطتجظ ٔغطح ٕ٘بیس.
الظْ ث ٝتٛضیح اؾت ضبثغ ٝزض حٛظ ٜآٔبیف ؾطظٔیٗ ٔتٙبؾت ثب ٔمیبؼ ؾطظٔیٙی آٖ  ٚتٛٙؿ  ٚتىثط ٔٛضٛفبت
 ٚاثقبز ثب ٔف ْٟٛضبثغ ٝزض حٛظٜٞبیی ٔب٘ٙس ٔقٕبضی ٔتفبٚت ثٛز ٚ ٜث ٝضاٞىبض یب ؾیبؾت ٘عزیه ٔیثبقس.
ضٛاثظ ّٔی آٔبیف ٔتٙبؾت ثب ٔحتٛا ث ٝچٟبض زؾت ٝتمؿیٓ ثٙسی ٔیق٘ٛس:
 ضٛاثظ ؾّجی
 ضٛاثظ ٞكساضزٙٞسٜ
 ضٛاثظ تكٛیمی
 ضٛاثظ ایدبثی
ضٛاثظ ٔیثبیؿت ٔقغٛف ث ٝیىی اظ اثقبز ظیط ثبقس:
 فقبَ ؾبظی یه اؾتقساز یب ؽطفیت ثبِم ٜٛزض تٛؾق ٝثرف زض لّٕطٞٚبی ؾطظٔیٙی
ٙٔ ـ تٛؾق ٝیه فقبِیت یب الساْ تٛؾقٝای زض یه لّٕط ٚث ٝفّت چبِكٟب  ٚتٍٙٙبٞب
 وبٞف فسْ تقبزَ ٘ ٚبثطاثطی زض لّٕطٞٚبی ٔرتّف ؾطظٔیٙی
ٔ الحؾ ٝتبثیطات یه فقبِیت یب الساْ تٛؾقٝای ثط ؾطظٔیٗ ٔ ٚحیظ ظیؿت
 اضتمبء وبضآیی  ٚثبظزٞی التهبزی یه فقبِیت زض لّٕطٞٚبی ؾطظٔیٙی
ّٔ عٔٚبت ٘ ٚیبظٔٙسیٟبی تٛؾق ٝثرف زض لّٕطٞٚبی ؾطظٔیٙی
 تمؿیٓ وبض ّٔی ٚتقییٗ ٘مف ،خبیٍبٔ ٚ ٜبٔٛضیت ثطای لّٕطٞٚبی خغطافیبیی

قجى ٝقٟطی
قجى ٝقٟطی فجبضت اؾت اظ ٔدٕٛفٝای اظ قٟطٞبی ٚاثؿت( ٝزض ؾغٛح ٔرتّف اضتجبعی  ٚاضتجبط ٔؿتمیٓ ٚ
غیطٔؿتمیٓ) ث ٝیىسیٍط و ٝؾبذتبض ٘ؾبْ ؾى٘ٛتٍبٜٞبی قٟطی یه ٘بحیٙٔ ،ٝغم ،ٝوكٛض  ٚخٟبٖ ضا پسیس ٔی-
آٚض٘س٘ .ؾبْ قٟطی تٟٙب ث ٝؾبذت وبِجسی ٔدٕٛف ٝؾى٘ٛتٍبٜٞبی قٟطی ٔحسٚز ٕ٘یقٛز ،ثّى ٝخطیبٖٞب ٚ
اضتجبعبتی ضا زضثطٔیٌیطز و ٝثیٗ آٟ٘ب زض تقبُٔ اؾت .ایٗ خطیبٖٞب فجبضتٙس اظ خطیبٖ خٕقیت ،ؾطٔبی،ٝ
فٛأُ تِٛیس ،ایسٜٞب ،اعالفبت ٛ٘ ٚآٚضیٞب.
ثٙسض ذكه
پبیب٘ ٝتطویجی یب ٕٞبٖ ثٙسض ذكهٙٔ ،غمٝای زض وكٛض اؾت و ٝث ٝفٛٙاٖ یه ٔطوع ِدؿتیىی ٔتهُ ث ٝیه یب
چٙس قی ٜٛحُٕ ٘ ٚمُ خٟت تطویت ،تٛظیـ ،ترّی ،ٝثبضٌیطیٍٟ٘ ،ساضی ،ثبظضؾیٞبی ٔٙؾٓ ٔطثٛط ثٝ
خبثدبیی وبال زض تدبضت ثیٗإِّّی  ٚا٘دبْ تكطیفبت  ٚوٙتطَٞبی ٔطتجظ ٌٕطوی ،زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز.
ٌطزقٍطی ؾالٔت
ٌطزقٍطی ؾالٔت ثٔ ٝؿبفطت افطاز اظ ٔحُ ظ٘سٌی ذٛز خٟت حفؼ ،ثٟجٛز یب حهٔ َٛدسز ؾالٔت خؿٕی
 ٚشٙٞی فطز ثٔ ٝستی ثیف اظ  24ؾبفت  ٚوٕتط اظ یىؿبَ اعالق ٔیقٛز.
ؾبظٔبٖ فضبیی ٔغّٛة  ٚفبزال٘ٝ
ؾبظٔبٖ فضبیی زض ٚالـ ثط چٍٍ٘ٛی خبیبثی  ٚاؾتمطاض ِٔٛفٞٝبی عجیقی  ٚا٘ؿبٖ ؾبذت زض پ ٟٝٙؾطظٔیٙی ثٝ
فٛٙاٖ فٙبنط ٔٛثط ثط تٛؾق ٚ ٝپیكطفت یه خبٔق ٝتبویس زاضز .ؾبظٔبٖ فضبیی ٔٛضز٘ؾط ٔیثبیؿت ٔغّٛة
ثبقس ،اظ آٖ ض ٚو ٝثتٛا٘س ثب ضٚیىطزی وُ ٍ٘ط ،ث ٝقٙبؾبیی لبثّیتٞبٔ ،عیتٞب  ٚقبیؿتٍیٞبی ٔتٕبیعوٙٙسٜ
لّٕطٞٚبی ٔرتّف ؾطظٔیٙی پطزاذت ٚ ٝثٟیٝٙتطیٗ ،وبضآٔستطیٗ  ٚاثطثرفتطیٗ حبِت اظ تطویت فٙبنط انّی
تٛؾق ٝیقٙی ا٘ؿبٖ ،فضب  ٚفقبِیت ضا ثٙٔ ٝؾٛض ٘یُ ث ٝتٛؾق ٝیبفتٍی فطا ٓٞؾبظز .ؾبظٔبٖ فضبیی ٔٛضز٘ؾط ٔی-
ثبیؿت فبزال٘ ٝثبقس ،اظ آٖ ض ٚو ٝثتٛا٘س فطنتٞبی ثطاثط تٛؾق ٚ ٝتقبِی ٔتٙبؾت ثب زاضاییٞب  ٚلبثّیتٞب ضا
ثطای تٕبٔی لّٕطٞٚبی ؾطظٔیٙی  ٚالكبض خبٔق ٝفطا ٓٞؾبظز.
وطیسٚضٞبی فّٓ  ٚفٙبٚضی
وطیسٚضٞبی فّٓ  ٚفٙبٚضی ٔٙؾٝٔٛای اظ ا٘ج ٜٛأىب٘بت فّٕی ،نٙقتی ،تِٛیسی ،آظٔبیكٍبٞی ،تحمیمبتی،
ظیطؾبذتٞب ٔ ٚحیظٞبی اضتجبعیٟ٘ ،بزٞب ٛٔ ٚؾؿبت ،افطاز  ٚاعالفبت ٞؿتٙس و ٝثب تىی ٝثط ذاللیتٞب ٚ
٘ٛآٚضیٞب زض یه ٌؿتط ٜخغطافیبیی  ٚثطاؾبؼ یه ٘ؾبْ ٔس ٓٞ ٚ ٖٚپی٘ٛس ثب اٞساف  ٚضاٞىبضٞبی ٔقیٗ
ٕٞب ًٙٞقس ٚ ٜثب خصة ٔٙبفـ  ٕٝٞعطفٞبی شیٙفـ  ٓٞ ٚافعایی ثیٗ ؾبظٔبٖٞبٔ ،طاوع ٛٔ ٚؾؿبت حبضط زض
وطیسٚض ،ؾجت اضتمبی ٘ٛآٚضی  ٚتٛؾق ٝفّٓ  ٚفٙبٚضی ،ایدبز ذٛقٞٝبی نٙقتی ثب فٙبٚضی ٘ٛیٗ  ٚزض ٘تیدٝ
ؾجت تٛؾق ٝتِٛیس ،ثطٚت ،ضفبّٔ ٜی  ٚایدبز خبٔق ٝزا٘بیی ٔحٛض ٔیق٘ٛس.

وطیسٚض یه ٔؿیط یب ؾبظ  ٚوبض ثطای ٕٞىبضی ثیٗ ٔطاوع زا٘كٍبٞی  ٚتحمیمبتی  ٚخبٔق ٝالتهبزی  ٚتدبضی
ٔحّی اؾت .أب ثبیس زض ٘ؾط زاقت وٚ ٝؾقت خغطافیبیی وطیسٚض ثؿیبض ثعضي تط اظ ٚؾقت خغطافیبیی پبضن
فٙبٚضی ،قٟطن نٙقتی یب لغت ٞبی ٘ٛآٚضی ) (innovation hubsاؾت .وطیسٚضٞب چٙس اؾتبٖ ضا
زضثطٌطفت ٚ ٝؾقی ٔی وٙٙس تب ثب ٕٞب ًٙٞقسٖ فقبِیت ٞبی نٛضت ٌطفت ٝزض آٖ ٔٙغم ،ٝحساوثط وبضآیی ضا
ثطای ذّك خبٔق ٚ ٝنٙقتی زا٘ف ثٙیبٖ  ٚفقبَ زض فطن ٝتىِٛٛٙغی ٞبی ثطتط ) ٚ (high techذّك ٘ٛآٚضی ٚ
ایدبز زا٘ف زاقت ٝثبقٙس.
ٕ٘ه ظزایی اظ آة
ٕ٘ه ظزایی یب آة قیطیٗ وطزٖ،ث ٝاٍّ٘یؿی ) (Desalination or desalinisationاقبض ٜثٞ ٝط یه اظ چٙس
فطایٙسی اؾت ؤ ٝمساضی ٕ٘ه  ٚؾبیط ٔٛاز ٔقس٘ی ضا اظ آة قٛض خسا ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ ث ٝعٛض وّیٙٔ ،ؾٛض
اظ ٕ٘هظزایی حصف ٕ٘ه ٞب ٛٔ ٚاز ٔقس٘ی ٔی ثبقس ٕٞب٘ٙس ٕ٘هظزایی ذبن.
آة قٛض خٟت تِٛیس آة قیطیٙی و ٝثطای ٔهطف ا٘ؿبٖ  ٚیب آثیبضی ٔٙبؾت اؾتٕ٘ ،ه ظزایی ٔیقٛز .یه
ٔحه َٛخب٘جی ثبِم ٜٛاظ ٕ٘ه ظزاییٕ٘ ،ه اؾتٕ٘ .ه ظزایی زض وكتیٞبی ثعضي  ٚظیطزضیبیی ٔٛضز
اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز .ثیكتط ؾطٔبیٌ ٝعاضیٞبی اذیط زض ٕ٘ه ظزایی ،ثط تٛؾق ٝضاٜٞبی ٔمط ٖٚث ٝنطف ٝتأٔیٗ
آة قیطیٗ ثطای اؾتفبز ٜا٘ؿبٖٔ ،تٕطوع قسٜاؾت .زض وٙبض ثبظیبفت آة اظ فبضالة ،ایٗ یىی اظ چٙسیٗ ٔٙبثـ
تبٔیٗ آة ٔؿتمُ اظ ثبضـ اؾت .زض ٔمیبؼ ثعضي ٕ٘ه ظزایی ث ٝعٛض ٔقٕ َٛثب اؾتفبز ٜاظ ٔمساض ظیبزی
ا٘طغی ،ظیطؾبذت ٞبی اذتهبنی ٌ ٚطاٖ لیٕت اؾت ،و ٝآٖ ضا اظ آة تبظ ٜثسؾت آٔس ٜاظ ٔٙبثـ ٔقَٕٛ
ٔب٘ٙس ضٚزذب٘ٞ ٝب یب آثٟبی ظیطظٔیٙی ٌطاٖ تط ٔی ٌطزا٘س.
وكتٞبی فطاؾطظٔیٙی
ٞیئت زِٚت وكت فطاؾطظٔیٙی ٔحهٛالت وكبٚضظی ضا تهٛیت وطز .عجك ایٗ ٔهٛث ٝث ٝوكبٚضظاٖ اخبظٜ
زازٔ ٜی قٛز زض وكٛضٞبی ذبضخی ث ٝوكت ٔحهٛالت ٔرتّف وكبٚضظی ثپطزاظ٘س .ایٗ ضٚـ ٔی تٛا٘س ضاٜ
حُ ٔٙبؾجی ثطای حُ ٔكىُ ثی آثی ،فطؾبیف ذبن  ٚثیكتط ٘كسٖ آٔبض ثیىبضی ثبقس .ثب تٛخ ٝث ٝثحطاٖ آة ٚ
ٔكىالت فطؾبیكی  ٚآِٛزٌی ذبن ،وكت فطاؾطظٔیٙی اظ ثط٘بٔٞٝبی زِٚت اؾت و ٝثؿیبض ٔثٕط ثٕط ذٛاٞس
ثٛز .وكت فطا ؾطظٔیٙی فطنتی ثطای وكبٚضظی وكٛض ٔیثبقس.
وكت فطا ؾطظٔیٙی ضا ضٞیبفتی ث ٝؾٛی أٙیت غصایی ٔی زا٘ٙس .أب ثب ٚخٛز ضٞیبفت أٙیت غصایی ثبیس ثٝ
تٕبْ خٛا٘ت آٖ تٛخ ٝوطز .ظیطا اٌط تٕبْ ٔحهٛالت  ٚاظ خّٕٔ ٝحهٛالت اؾتطاتػیه زض زاذُ وكٛض تِٛیس
٘كٛزٔ ،ی تٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ ذغط ث ٝحؿبة آیس.
تغییطات آة ٛٞ ٚایی
تغییطات آة ٛٞٚایی  ٚیب تغییط الّیٓ یقٙی ٞط تغییط ٔكرم زض اٍِٞٛبی ٔٛضز ا٘تؾبض ثطای ٚضقیت ٔیبٍ٘یٗ آة
ٛٞ ٚایی ،و ٝزض عٛال٘ی ٔست زض یه ٔٙغم ٝذبل یب ثطای وُ الّیٓ خٟب٘ی ،ضخ ثسٞس .تغییط الّیٓ ٘كبٖ

زٙٞسٜی تغییطات غیط فبزی زض الّیٓ زض ٖٚاتٕؿفط ظٔیٗ  ٚپیآٔسٞبی ٘بقی اظ آٖ زض لؿٕتٞبی ٔرتّف
وطٜی ظٔیٗ ٔیثبقس .ثطای ٔثبَ زض یدٞبی لغجی ٔست ایٗ تغییطات اظ ز ٜؾبَ تب چٙس ٔیّی ٖٛؾبَ تغییط
ٔیوٙس .ثرهٛل زض وبضثطز اذیط ،زض ٔم ِٝٛؾیبؾت ٔحیغی ،انغالح " تغییط الّیٓ" اغّت ث ٝتغییطاتی و ٝزض
الّیٓ و٘ٛٙی ضخ ٔیزٞس اعالق ٔیٌطزز.
ذٛق ٝنٙقتی
ذٛقٞٝبی نٙقتی یىی اظ اٍِٞٛبی ٔٛفك ؾبظٔب٘سٞی ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٞؿتٙس و ٝوبؾتیٞبی
ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ضا ضفـ ٔ ٚعیتٞبی ٔرتّف نٙبیـ وٛچه ،اظخّٕ ٝا٘قغبف پصیطی  ٚتٛٙؿ ضا
تمٛیت ٔیثركٙس .ذٛق ٝنٙقتی ٔدٕٛفٝای اظ ثٍٙبٜٞبی تِٛیسی  ٚذسٔبتی زض یه ضقت ٝنٙقتی اؾت و ٝثب
تىی ٝثط ؾطٔبیٞٝبی لٛاْ یبفت ٝاختٕبفی زض ٔٙبعك ٔرتّف خغطافیبیی زض وٙبض ٟ٘بزٞبی پكتیجبٖ  ٚاظ عطیك
ضٚاثظ ٔتطاوٓ ٔیبٖ ثٍٙبٞی قىُ ٔیٌیطز.
فطآٚضی ٔٛاز ٔقس٘ی
ٔٛاز ٔقس٘ی اؾترطاج قس ٜاظ ٔقبزٖ ثطای ایٙى ٝلبثُ اؾتفبز ٜزض نٙقت ثبقٙس ثبیس فطآٚضی ق٘ٛسٛٔ .از ٔقس٘ی
وٓ فیبض ثطای ٚضٚز ث ٝثبظاض ٔهطف ٘یبظ ث ٝیىؿطی فّٕیبت تغّیؼ  ٚپطفیبضؾبظی زاض٘س .ثرف فطآٚضی زض ٔقسٖ
ثب ٞسف حصف ٔٛاز ٘بذٛاؾت( ٝثبعّ ٚ )ٝافعایف فیبض ٔبزٔ ٜقس٘ی (تِٛیس وٙؿب٘تط٘ )ٜمف ٚاؾغ ٝثرف ٔقسٖ ٚ
نٙبیـ ٔرتّف ضا ایفب ٔیٕ٘بیس .ثرف فطآٚضی ٔقسٖ فطا ٓٞوٙٙس ٜذٛضان اِٚی ٝتٕبْ وبضذب٘دبت شٚة ٚ
تغّیؼ فّعات زض نٙقت ٔتبِٛضغی ٔیثبقس.
لغت فّٕی
لغت فّٕی فٛٙا٘ی اؾت وٚ ٝظاضت فّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚضی زض ایطاٖ ٌطٜٞٚبی فّٕی و ٝزاضای
فقبِیتٞبی ثطخؿت ٝآٔٛظقی ،پػٞٚكیٕٞ ،ىبضیٞبی فّٕی ثیٗإِّّی ثٛز ٚ ٜاظ اؾتب٘ساضزٞبی الظْ
ثطذٛضزاض ثبقس ،افغب ٔی ٕ٘بیس.
لّٕطٚ
ٚاغ ٠لّٕط٘ ٚبؽطث ٝفضبی ٔحسٚز قس ٜای اؾت و ٝافطاز ٌ ٚطٞ ٜٚب اظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔحسٚز ٠اذتهبنی
اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس ٚ .اغ ٜؾطظٔیٗ یب لّٕط ٚثرفِ خسایی ٘بپصیط ؾبذتبض وكٛضٞب زض لٛا٘یٗ ثیٗ إِّّی اؾت .
اظایٗ ض ،ٚلّٕط ٚوكٛض فجبضت اؾت اظ ؾطظٔیٙی (افٓ اظ ظیطظٔیٗ ،آة ٞبی زاذّی ٔ ٓٞ ٚطظ ،فضبی ٛٞایی ٚ
ثطذی ٔٙبثـ زضیبیی ٘عزیه ؾٛاحُ ایٗ ؾطظٔیٗ) و ٝحىٔٛت ٔسفی ٔبِىیت آٖ اؾت  ٚوكٛضٞبی زیٍط ٘یع
ایٗ ازفب ضا ث ٝضؾٕیت ٔی قٙبؾٙس()124: 1998, Brownlie

