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چکيده
ػلَم ریبضیبت ٍ کبرثزدّبی آى را هیتَاى ثٍِفَر در ّز ػلن دیگزی هؾبّدُ ًوَد ٍ ثزاعبط ًظزیِّبی ثغییبری
اس داًؾوٌداى ،دًیب ثزاعبط ریبضیبت کبر هیکٌد .ػلَم عیبعی ٍ ػلَم ًظبهی ًیش اس ایي قبػدُ هجشا ًویثبؽٌد .اعیفابدُ
اس ػلَم ریبضی در ججِّْبی جٌگ ،عبثقِای طَالًی داؽفِ ٍ اس جٌگ جْبًی دٍم ثیِ ثؼید کیبرثزد آى در ػزفیِّیبی
ًظبهی فزاگیزتز ؽد .در ایي هقبلِ ،چبلؼّبی ثیي دٍ کؾَر جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغیفبى عیؼَدی را ثیِ کوی
ًظزیِ ثبسیّب ،2هدلعبسی 3کزدُ ٍ اعفزاتضیّ 4بی ّزی

اس ایي دٍ کؾَر در هقبثل ّن را هَرد ثحث ٍ ثزرعیی قیزار

هیدّین .در ًْبیت ثِهٌظَر ثزرعی هطلَثیت جٌگ 5در پی یبففي ًقطِ تؼبدل اعفزاتضی  6ثییي اییي دٍ کؾیَر ّغیفین.
ثدیيهٌظَر تبثغ هطلَثیت را ثزای هجوَػِ اعفزاتضیّبی ّزی

اس طزفیي ثِ دعت آٍردُ ٍ رٍی آى ثحث هیکٌین.

کليد واژههاً :ظزیِ ثبسیّب ،اعفزاتضی ،هدلعبسی ،هطلَثیت جٌگً ،قطِ تؼبدل اعفزاتضی .

مقدمه
ًیبس ثِ ًظزیِ در تحلیل رٍاثط ثیيالولل اهزی آؽکبر اعتّ .زچٌید ًظزییِّیبی رٍاثیط
ثیيالولل راُحل هٌجشی را ثزای هغبئل هیَرد ثحیث ًفیجیِ ًوییدٌّید ،اهیب هییتَاًٌید در
ؽٌبخت ػویقتز هغبئل ،ارسیبثی ٍضیغ حبضیز ٍ پییؼثیٌیی آیٌیدُ هی بز ثبؽیٌد .در هییبى
ثزداؽیتّیبی هتفلایی کیِ اس رٍاثیط ثیییيالولیل ٍجیَد دارد ،تاکیز اعیفزاتضی

یکییی اس
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 .1رئیظ گزٍُ ریبضی ٍ ؽجیِعبسی پضٍّؾکدُ آهبد داًؾگبُ ػبلی دفبع هلی ebadizadeh.h@gmail.com
2. Game Theory
3. Modeling
4. Strategy
5. War utility
6. Strategic equilibrium pont




اعبعیتزیي ثزداؽتّب اعت .در ایي ثزداؽت ،رٍاثط ثیيالولل ثیِ رٍاثیط هییبى ثیبسیگزاًی
تؾجیِ هیؽَد کِ هٌبفؼؾبى ثِفَرت جشئی یب کلی ثب یکدیگز هؼبرك اعت.
تئَری ثبسیّبً ،ظزیِای اعت کِ اس اجفوبع ریبضییبت ٍ هٌطیق ایجبدؽیدُ ٍ هییتیَاى
گات ثز ًَػی اعفدالل اًفشاػی هفکی اعت .تئَری ثبسیّب رٍی هَقؼیتّیبیی توزکیش دارد
کِ گزٍُّبی هتفلف ثب خَاعفِّبی رقبثفی هتفلف در آى حضَر دارًد ،رقجیب ییب ثبسیکٌیبى
فقلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ثیيرؽفِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغفبى 1398

هٌطقی فزك هیؽًَد .در ی
ثزای ی

حبلت غیز ّوکبراًیِ ،هجوَػیِای اس ػولییبتّیبی هوکیي

ثبسیکي ٍجَد دارد کِ اعیفزاتضی ثیبسیکي ًبهییدُ هییؽیَدٍ .قفیی ثیبسیکي یی

اعفزاتضی خبؿ را اًفتبة هیکٌدً ،فیجِ خزٍجی ًبهیدُ هیؽیَد

(O'neill, “Game Theory

)”ً .Models of Peace and Warظزیِ ثبسیّب ثز ایي افل اعبعی اعفَار اعت کیِ ثبسیکٌیبى
هی خَاٌّد عَد خیَد را اس ثیبسی حیداکنز ًویَدُ ٍ سییبى را ثیِ حیداقل ثزعیبًٌد .حبلیت
اعیفزاتضی

ییب هؼویَلی غبلجیبت ٍقفیی اعیفابدُ هیییؽیَد کیِ دٍ (ٍ ییب ثیؾیفزب ثیبسیکي یییب

تقوینگیزًدُ هَجَد ثبؽٌد.
ًظزیِ ثبسیّب ثب ثْزُگیزی اس اعفدالالت ریبضی ٍ تحلیلّیبی هٌطقیی هجفٌیی ثیز افیل
ّشیٌِ ٍ فبیدُ هیتَاًد در ؽزایط ثحزاًی ،ایجبد اتحبد ٍ ائفالف ٍ هغیبثقبت تغیلیحبتی ثیِ
کو

تقوینگیزًدگبى در دٍلتّب ثیبیید .هٌطقیی کیِ در ًظزییِ ثیبسیّیب ٍجیَد دارد ثیِ

دٍلتّب ثِػٌَاى کٌؾگزاى افلی در رٍاثط ثیيالولل ایي اجیبسُ را هییدّید کیِ در ًْبییت
خَاعفِّب ٍ ًیبسّیبی اهٌیفیی ،اعیفزاتضی  ،صئَپَلَتیی  ،اقفقیبدی ،عیبعیی ،فزٌّگیی ییب
ًظبهیؽبى را در کَتبُهدت یب ثلٌدهدت تأهیي ًوبیٌد .ثیدیيتزتییت در راعیفبی اعیفدالالت
هَجَد در ًظزیِ ثبسیّب ،علغلِهزاتجی ثزای اّداف هفٌَع هلی ثزای دٍلتّب در ًظز گزففِ
هی ؽَد .ثِ ّویي دلیل غیز طجیؼی ًویًوبید کِ در ثزخیی اس هَاقیغ ،اهٌییت هلیی ،هغیبئل
فٌبٍری ،تَعؼِ اقفقبدی ٍ رفبّی ٍ هغبئل اػفقبدی ٍ هغیبئل راّجیزدی ٍ صئَپَلَتیی

در

سهزُ اٍلَیت ًتغت ّدفّبی عیبعت خبرجی دٍلتّب تلقی ؽَد ٍ یب ثب دگزگیَى ؽیدى
پبرُای اس ؽزایط ،السم آید کِ ًَػی جبثِجبیی در تحقق اّداف هٌبفغ هلی دٍلتّب فَرت
پذیزدً .کفِ اعبعی ٍ هحَری در ًظزیِ ثبسیّب آى اعت کِ کلیِ اًفتبةّبیی کِ ثیٍِعییلِ
36



دٍلتّب در راعفبی ًظزیِ هشثَر فَرت هیگیزد ،حبلت تؼبهلی دارد.



ًظزیِ ثبسی ّب کبرثزدّبی سییبدی در سًیدگی ٍاقؼیی دارد .در اقفقیبد ،تجیبرت ،ػلیَم
عیبعی ،ثیَلَصی ،فلغاِ ،ػلَم کبهپیَتز کبرثزدّبی فزاٍاًیی ثیزای اییي تئیَری شکیز ؽیدُ

هقبلِ پضٍّؾی :ؽجیِعبسی ریبضی تؼبهالت ٍ اعفزاتضیّبی جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثِ کو

افَل ٍ ارسػّبی هلی ًیغت ،ثلکِ فزفبت ثیبسی خزدهٌداًیِ ٍ الجفیِ هغیفقل در تؼیبهالت

ًظزیِ ثبسیّب

اعت ،اهب در کل ثبید گات کِ ًظزیِ ثبسیّب ثِ فزایٌد تقوینگیزی کو

هیکٌد .ثب تحلییل

فزایٌد تقوین گیزی رقبثفی ثب اعفابدُ اس ًظزیِ ثبسیّب ،حبالت سییبدی ر هییدّید کیِ در
آى ّب دٍ ػبهل پیچیدگی ٍ ػدم قطؼیت ثغیبر سییبد اعیت ٍ در ضیوي اطالػیبت کیبفی در
دعیفزط ًیغییت کییِ در ایییي حبلییت هٌطییق هازٍضییِ در ایییي تئییَری کییبّؼ هییییبثیید ٍ
تقوینگیزًدگبى ثبید ثِفَرت پیَعفِ اطالػبت ثِ دعت آٍردُ ٍ ًغجت ثِ اعیفزاتضیّیبی
خَد ثبسًگزی اًجبم دٌّد.
فحٌِ ثیيالولل ػزفِای اس ثبسی چٌدًازُ اعت کِ در آى اهفیبسات حبفیلؽیدُ ثیزای
ػدُای اس طزفّب لشٍهبت اس جیت دیگز ثبسیکٌبى ًویرٍد ،یؼٌی ثبسی حبفل جوغ غیز فیاز
اعت .ثِػٌَاى هنبل تَعؼِ کؾَر هب در جٌجِّبی هتفلف تؼبرضی ثب هٌیبفغ دیگیز کؾیَرّب
آى ّن ثِفَرت الشاهی ًدارد .هب هیتَاًین در چبرچَثی اس هٌبفغ دٍگبًِ یب یکبی

کؾیَرّب

ٍ هٌبفغ چٌدگبًِ ثب توبم ثبسیگزاى فحٌِ ثیيالولل ثِ خَاعفِّب ٍ اّداف هلی خیَد ثزعیین.
پذیزػ قَاػد ثبسی در ػزفِ ثیيالولل آى ّن ثز طجق هٌطق ٍ هحبعجِگیزی ،اٍلییي ػبهیل
ٍرٍد ثِ ثبسی ٍ فؼبلیت در فحٌِ اعت .ایي اهز لشٍهبت ثِ هؼٌیبی دعیت کؾییدى اس هبّییت
اعت؛ تؼبهالتی کِ ٍیضگی افلی هحیطی آى ،فقداى اقفدار تبهِ اعت؛ ثٌبثزایي ّز دٍلت ثبید
ثزای خَیؾفي ،هٌبفغ حیبتی ٍ هلی خَیؼ را دعت ٍ پب کٌد ٍ اعجبة رفبُ ٍ اهٌییت هلیت
خَیؼ را فزاّنآٍرد ،آى ّن در ػزفِای هزکت اس تؼبرك ٍ ّوکبری.
ثْفزیي ًفیجِای کِ اس ًظزیِ ثبسیّب ثِ دعت هیآیید اییي اعیت کیِ فیحٌِ تؼیبهالت
ثیيالولل ،ثبسی قَاػد ،چبرچَة ،هْیبرت ،چبًیِسًیی ،حغیبثگزی ،ػقالًییت ،عیَدهٌدی،
حزفِایگزی ٍ تَاًبییّب اعت .ثدیي جْت پیزٍسی در ایي ػزفِ ًیبسهٌید ثیبسیگزی اعیت
کِ تَاًبیی ثبسی حزفِ ای ٍ هٌطجق ثب ٍیضگیّبی هذکَر را داؽفِ ثبؽد ٍ حزفؼ ًییش فیزفبت
ثز کغت پیزٍسی ػقالیی ٍ حغبثگزاًِ ثبؽد.
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ّدف افلی تحقیق حبضز ارائِ هدلی اعت کِ ثب تَجِ ثِ آى راُ ثزای پضٍّؼّبی آتیی
در حیطِ ًظزیِ ثبسیّب ٍ کبرثزدّبی آى در رٍاثط عیبعی ٍ ثییيالوللیی ٍ ثیِطیَر خیبؿ
رٍاثط ٍ راّجزدّبی ایزاى ٍ ػزثغفبىّ ،وَارتز گزدد .هدلی کِ در ایي هقبلیِ ارائیِ گزدییدُ
اعت هیتَاًد اعبط تحقیقبت کبرثزدی ثبؽد .پیؼ ثیٌی رٍاثیط ثییي ثیبسیگزاى هٌطقیِای ٍ
ثیيالوللی ثب تَجِ ثِ ایي هدل هیی تَاًید فیَرت پیذیزد .فقیط کیبفی اعیت تحلییلّیب ٍ
فقلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ثیيرؽفِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغفبى 1398

رًٍدّبی هؾبثْی تَعط ًتجگبى اهز فَرت پذیزد.
پيشينهشناسي تحقيق
در عبل  1921هیالدی ی

ریبضیداى فزاًغَی ثِ ًبم اهیل ثزل ثیزای ًتغیفیي ثیبر ثیِ

هطبلؼِ تؼدادی اس ثبسیّبی رایج پزداخت ٍ چٌد هقبلِ در هیَرد آىّیب ًَؽیت .اٍ در اییي
هقبلِّب ثز قبثل پیؼثیٌی ثَدى ًفبیج ایي ًَع ثبسیّب اس راُّبی هٌطقی ،تأکید کزدُ ثَد.
گزچِ ثزل ًتغفیي کغی ثَد کِ ثِطَر جدی ثِ هَضَع ثبسیّب پزداخت ،اهب ثیِ دلییل
آًکِ تالػ پیگیزاًِ ای ثزای گغیفزػ ٍ تَعیؼِ اییدُّیبی خیَد اًجیبم ًیداد ،ثغییبری اس
هَرخیي ایجبد ًظزیِ ثبسی را ًِ ثِ اٍ ثلکِ ثِ جیبى فیَى ًَیویبى ریبضییداى هجبرعیفبًی
ًغجت دادُاًد.

)(Borcherding & Winterfeldt, 1991: 1603-1619

آًچِ ًَیوبى را ثِ گغفزػ ًظزیِ ثبسی تزغیت کزد ،تَجِ ٍیضُ اٍ ثِ ی

ثبسی ثیب ٍرق

ثَد .اٍ دریبففِ ثَد کِ ًفیجِ ایي ثبسی فزفبت ثب تئَری احفوبالت تؼییي ًویی ؽیَد .اٍ ؽییَُ
ثلَف سدى در ایي ثبسی را فزهَل ثٌدی کزد .ثلَف سدى در ثبسی ثیِ هؼٌیبی راُکیبری ثیزای
فزیت دادى دیگز ثبسیکٌبى ٍ پٌْبى کزدى اطالػبت اس آىّب هیثبؽد.
فَى ًَیوبى ثز پبییِ راّجزدّیبی هَجیَد در یی

ثیبسی ٍییضُ ؽیجیِ ؽیطزًج تَاًغیت

کٌؼّبی هیبى دٍ کؾَر ایبالت هفحدُ ٍ اتحبد جوبّیز ؽَرٍی را در خالل جٌگ عیزد ثیب
در ًظز گزففي آىّب ثِ ػٌَاى دٍ ثبسیکي در ی

ثبسی هجوَع فاز ،هدلعیبسی کٌید .اس آى

پظ پیؾزفت ایي داًؼ ثب عزػت ثیؾفزی در سهیٌِ ّبی هتفلف پی گزففِ ؽد ٍ اسجولِ در
دِّ  197۱هیالدی ثِطَر چؾنگیزی در سیغتؽٌبعی ثزای تَضیح پدیدُّبی سیغیفی ثیِ
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کبر گزففِ ؽد.



جبى ًؼ ثزًدُ جبیشُ ًَثل اقفقیبد ( 1994مب در تکبهیل ًظزییِ ثیبسیّیب ًقیؼ ثغییبر
ه بزی داؽت .تؼبدل ًؼ ثِ ثیبى هَقؼیتّبیی هیپزداسد کِ در آىّب اًفتیبة ؽیوب ٍاثغیفِ

هقبلِ پضٍّؾی :ؽجیِعبسی ریبضی تؼبهالت ٍ اعفزاتضیّبی جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثِ کو

اٍلیي عٌگ ثٌبی اعفابدُ اس ًظزیِ ثبسیّب را در جٌگّب ثٌب ًْبد .ثالکت اًگلیغی کغی ثیَد

ًظزیِ ثبسیّب

ثِ اًفتبة دیگزاى اعت .عبل ّب پیؼ آدام اعویت هطزح کیزد کیِ در رقبثیت ،اًگییشُّیبی
فزدی ثِ اّداف هؾفزک کو

هیکٌد ٍ ثْفزیي ًفبیج هَقؼی پدید هییآیید کیِ ّیز کغیی

کبری را کِ ثزای خیَدػ ثْفیزیي اعیت اًجیبم دّید .عیبلّیب اعیت اییي تاکیز اعیبط
تقوینگیزیّبی هْن اعت .جبى ًؼ جبیشُ ًَثل اقفقبدی را ثِ دلیل تالػّبی ارسًیدُای
کِ در سهیٌِ تکبهل ًظزیِ ثبسیّب اًجبم داد دریبفت کزد .اٍ ًظزیِ خَد را چٌیي هطزح کیزد
کِ «ثْفزیي ًفبیج هَقؼی حبفل هیؽًَد کِ ّزکظ آًچِ را کِ ثزای خَد ٍ گیزٍُ ثْفیزیي
اعت اًجبم دّد» .اٍ هغئلِ ّوکبری را در ًظزیِ ثبسیّب گغفزػ داد ٍ ًؾیبى داد کیِ اگیز
افزاد ّوکبری کٌٌد ٍ ًاغ گزٍُ را ًیش در ًظز داؽفِ ثبؽٌد ثِ ثیؾفزیي هٌیبفغ ٍ عیَد ثیزای
خَد ٍ گزٍُ دعت هییبثٌد.
ًظزیِ ثبسیّب در ػلَم هتفلف گغیفزػ یبفیت ٍ تحقیقیبت سییبدی در ػلیَم هتفلیف
اسجولِ؛ ػلَم اقفقبدی ،سیغتؽٌبعی ،رٍاىؽٌبعی ،جبهؼِؽٌبعی ،عیبعی؛ فلغاِ ٍ هٌطیق
ٍ  ...ثزاعبط آى آغبس ؽد .در حَسُ عیبعی ٍ ثِخقَؿ جٌگ ٍ عیبعتّبی هزثیَ ثیِ
آى هجبحث جدیدی ثز پبیِ ًظزیِ ثبسیّب ؽکل گزفت ،در عبل  1949هیالدی جیبى دًٍبلید
کِ اػفقبد داؽت ًظزیِ ثبسیّب ثیؼ اس آًچِ کِ ثیِ آى اّوییت دادُ هییؽیَد هییتَاًید در
کبرثزدّبی ًظبهی گغفزػ یبثد).(Malesevic, 2014: 65-86
تحقیقبت ثزجغفِ ای تَعط عٌدر ٍ دیشیٌگ اًجیبم ؽید کیِ هیبتزیظ ّیبی  2در  2را
ثزای ؽبًشدُ ٍضؼیت هتفلف ثزرعی کزدُ اًد .هبٍس ًیش ثب اعیفابدُ اس ًظزییِ ثیبسیّیب در
عبل  1983هیالدی ثِ ثزرعی جٌگ هیبى عَریِ ٍ رصین فْیًَیغفی پزداخیت ٍ کیٌؼ ٍ
ٍاکٌؼ ّبی هتفلف آى را ثزرعی کزدً .بًجیبًگ لییَ در عیبل  2۱15هییالدی هقبلیِای را
هٌفؾز کزدُ کِ در آى ثب تَجِ ثِ ًظزیِ ثبسی ّب ثِ تَفییف جٌیگ دٍم جْیبًی پزداخفیِ
اعت.
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ًظزيِ باسيّا در بزٍس جٌگّا
ًظزیِ ثبسیّبً ،ظزیِای اعت کِ اس اجفوبع ریبضیبت ٍ هٌطیق ایجیبد ؽیدُ ٍ هییتیَاى
گات ثز ًَػی اعفدالل اًفشاػی هفکی اعت .هحَرییت اییي ًظزییِ ثیز ػقالًییت ثیبسیگزاى
ؽزکتکٌٌدُ در ثبسی ثٌب ًْبدُ ؽدُ اعت .ثِ ایي هؼٌی کِ ثبسیگزاى ثب هحبعجِگزی در ثیبسی
ؽزکت کزدُ ٍ عؼی در کغت ثیؾفزیي هیشاى اهفیبس اس طزف هقبثل دارًد (یؼٌی ایٌکِ اًغبى
فقلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ثیيرؽفِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغفبى 1398

ثز اعبط عَد ٍ ّشیٌِ ػول هیکٌدب .اگزچِ ،افزاد هیتَاًٌد در هَقؼیتّبی هٌبسػیبتی ،ثیِ
ًحَ غیز ػقالیی ٍ ّیجبًی ػول کٌٌدٍ .لی ًظزیِپزداساى ثبسیّیب هؼفقدًید افیزادی کیِ در
ثبسی ؽزکت هیکٌٌد ثب هحبعجِگزایی ػقالًی ٍ ثب حدط سدى اقداهبت طیزف هقبثیل خیَد
ػول کزدُ ٍ عؼی هیکٌٌد کِ اس طزف هقبثل اهفیبس کغت کٌٌد.
ثزای فْن ٍ درک اغلت هغبئل اجفوبػی ٍ ثیيالوللی ثبید ؽزایطی را تحلیل کٌین کِ در
آى دٍ یب چٌد طزف درگیز در آى هغبئل ثب اّداف گًَبگَى ٍجَد دارًد کِ رقیت یکیدیگز
ًبهیدُ هیؽًَد ٍ ػول ّز رقیت ثغفگی ثِ ػول طزف هقبثل پیدا هیکٌد .چٌیي ؽزایطی را
ؽزایط هتبفوِ 1هیگَیٌد.
ایي ًَع تقوینگیزی هزثَ ثِ سهبًی اعت کِ ثزای تقوینگیزًدُ ،اعفزاتضیّبی رقیت
یب رقجب ،جبیگشیي هفغیزّبی غیز قبثل کٌفزل ؽًَد .اس تکٌی ّبی هْن در ایي ًیَع تقیوین-
گیزی هیتَاى «ًظزیِ ثبسیّب» را ًبم ثزد.
ّز ثبسی اس اًَاع هتفلای تؾکیل ؽدُ اعت :در ی

ثبسی ثیب حبفیل جویغ فیاز ثییي

ثبسیگز الف ٍ ةّ ،ز هیشاى اهفیبسی کِ الف ثِ دعت آٍرد ،ثِ ّوبى اًداسُ اهفییبس اس دعیت
هیدّد .در اًفْبی ّزی

اس ایي ثبسیّب ،ی

ثیبسیگز اهفییبس  ٍ 1ثیبسیگز دیگیز اهفییبس 1یی

خَاّد داؽت ٍ یب ثِ ػجبرت دیگز هجوَع ثزدّب ٍ ثبختّب فیاز اعیت؛ اهیب در ثیبسی ثیب
حبفل جوغ غیز فاز ،جوغ ججزی اهفیبس ثبسیگزاى الشاهبت فاز ًتَاّد ثَد .در ایي قغین اس
ثبسیّب هٌبفغ ثبسیگزاى هیتَاًد عبسگبر ثب یکدیگز ثبؽد؛ در هجویَع هییتیَاى گایت :اییي
ًظزیِ اسجولِ ًظزیبتی اعت کِ ثِ تحلیل رففبرّب ٍ اعفزاتضیّبی ثبسیگزاى ؽزکتکٌٌیدُ در
ثبسی هیپزداسد.
4۱

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1. Conflict Situation





در ًظزیِ ثبسیّبّ ،ز ثبسیکي ثِ دًجبل هَقؼیفی اعت کِ در آى حداکنز ّزی

اس طیزفیي

در اًفتبة اعلحِ یب ؽکل اعفابدُ جٌگی اس آى ٍ در هجوَع در ػولیبت ثزًبهِریشیؽیدُ
ًظبهی ًیش ؽزایط هتبفوِ پدیدار هیؽَدّ .وِ تقوینّب در چٌیي حبلفی هجفٌی ثز ایي فیزك
اعت کِ طزف هتبلف ًیش اس هطلَةتزیي گشیٌِ خَد اعفابدُ خَاّید کیزدً .ییبس ثیِ تحلییل
هَقؼیتّبیی اس ایي ًَع ،عجت پیدایؼ ًظزیِ ثبسیّب ؽدُ اعت کِ ّوزاُ ثیب رٍػ ریبضیی،
خَد هتبفوِ را تجییي هیکٌد.
تابٍت ی

ثبسی ثب ی

هَقؼیت درگیزی ٍاقؼی یب هتبفیوِ در اییي اعیت کیِ ثیبسی

ثزاعبط ؽزایط اس پیؼ تؼییيؽدُای اًجبم هیؽَد ،در حبلی کِ در ی

هَقؼییت درگییزی

لشٍهبت ؽزایط اس پیؼ تؼییيؽدُای ٍجَد ًدارد.
در ػزفِ رٍاثط ثیيالولل ًظزیبت گًَبگًَی اس قجیل ٍاقغگزاییی ،عیبسُاًگیبری ،ثیبسی،
ثبسدارًدگی ،تقوینگیزی ٍ  ...قبثلیت ثزرعی رخدادّبی ثیيالوللی اسجولِ جٌگّیب را دارا
هیثبؽٌد.

ایزاى ٍ ػزثغفبى ّوَارُ ثِػٌَاى دٍ کؾَر ٍ دٍ قدرت تأبیزگذار جْبى اعیالم ،در هٌطقیِ
جٌَة غزة آعیب ٍ خلیج فبرط هطزح ثَدُاًد ٍ ّز کدام ثٌب ثیِ دالیلییً ،قؾیی ثزتیز ثیزای

ًظزیِ ثبسیّب

رٍابط ايزاى  -عزبستاى

هقبلِ پضٍّؾی :ؽجیِعبسی ریبضی تؼبهالت ٍ اعفزاتضیّبی جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثِ کو

رقیت ،ارسیبثیّب ٍ توْیداتی را ثِهٌظَر جلَگیزی اس هَفقیت طزف دیگز اًجبم هیدٌّد.

خَد در رًٍد تحَالت هٌطقِای قبئل هیثبؽٌد .ثب ایي حیبل ،رٍاثیط ثییي دٍ کؾیَر اس سهیبى
پْلَی اٍل تبکٌَى ّوَارُ ثب ًَعبًبتی تَأم ثَدُ اعت .عبخفبر اجفوبػی ٍ فزٌّگیی ،ثیٍِییضُ
در ػزثغفبى ،ایي کؾَر را اس دیگز کؾَرّبی جٌَة غزة آعیب ٍ حفیی کؾیَرّبی ّوغیبیِ
خَد در حَسُ جٌَثی خلیج فبرط هفوبیش کزدُ اعت .عبخفبرّبی خبؿ قجیلِای ٍ ػؾییزُای
کِ ثِ پدید آهدى فزٌّگی خبؿ هٌفْی ؽدُ اعتّ ،وزاُ ثب آهَسُّبی ػویقبت عیٌفی ٍ هیذّجی
ٍ ًیش عییطزُ افکیبر ٍ اییدُّیبی عیلای در قبلیت «ٍّبثییت» ،ثیِ جبهؼیِ ػزثغیفبى تزکییت
هٌحقزثِفزدی ثتؾیدُ اعت .ػزثغفبى شخبیز ابجبتؽدُ سییبدی اس ًایت جْیبى را در اخفییبر
دارد ٍ اس ایي هٌظز ،ؽزایط عیبعی ٍ بجبت یب ًباهٌی در ایي کؾَر ًاتخیش اس اّوییت سییبدی
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ثزای قدرتّبی ثشرگ ثٍِیضُ آهزیکب ثزخَردار هیثبؽدٍ .یضگیّیبی هٌحقیزثِفیزد ٍ هوفیبس
ایزاى اس لحبظ صئَپلیفیکی ٍ صئَاعفزاتضی

ًیش ثز ّوگبى آؽکبر اعت ٍ حفی هییتیَاى تأکیید

ًوَد کِ هَقؼیت ٍ هتفقبت ٍیضُ ایزاى در هیبى کؾَرّبی هٌطقِ ٍ حفی ػزثغفبى ،ثزجغیفِ-
تز اعت؛ ثٌبثزایي ،ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثب تَجِ ثیِ رزفییتّیب ٍ ٍیضگییّیبی خیَد ،دٍ
کؾَر هْن ٍ ابزگذار در هٌطقِ هحغَة هیؽًَد .پیزٍسی اًقالة اعالهی ًیِتٌْیب اس اّوییت
فقلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ثیيرؽفِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغفبى 1398

رٍاثط دٍ کؾَر ًکبعت ،ثلکِ رٍاثط دٍ کؾَر را ثب حغبعیت خبفیی ّویزاُ کیزد ٍ ثیِ آى
پیچیدگی فَقالؼبدُای ثتؾید .اس ّوبى اثفدای پیزٍسی اًقالة ،عَءري اػزاة حیَسُ خلییج
فبرط ًغجت ثِ آًچِ کیِ آى را تیالػ جوْیَری اعیالهی ثیزای فیدٍر «اًقیالة ؽییؼی ٍ
ایدئَلَصی ضد غزثی» هیداًغفٌد ،در ٍاکٌؼ آىّب ثِ جوَْری اعالهی ًَپیب در اییزاى َّییدا
ثَد .دٍ عبل پظ اس پیزٍسی اًقالة ،کؾَرّبی هذکَر ثیب تؾیکیل ؽیَرای ّوکیبری خلییج
فبرط ثِ طَر ػولی در جْت هقبثلِ ٍ رفغ ًگزاًی اس ثبثت حضَر ی

ایزاى جدید در هٌطقیِ

گبم ثزداؽفٌدً .وًَِ ایي تقبثل را هیتیَاى در هَضیغگییزیّیب ٍ کوی ّیبی هیبلی ثزخیی اس
کؾَرّبی ػزثی خلیج فبرط ثٍِیضُ ػزثغفبى عؼَدی در جٌگ ّؾتعبلِ ػزاق ػلییِ اییزاى
ثِ رصین فدام جغتٍجَ ًوَد .رٍیّنرففِ رٍاثط ایزاى ٍ ػزثغفبى ثٍِییضُ پیظ اس اًقیالة
اعالهی ،چٌداى دلگزمکٌٌدُ ًجَدُ اعت.
رابطِ ايزاى ٍ عزبستاى در سَريِ
پظ اس هذاکزات ّغفِای ٍ تَافقبت حبفلؽدُ ٍ هَفقیتّبی ایزاى در عَریِ ٍ ػیزاق
در هَاجِْ ثب داػؼ ،ػزثغفبى ثب ثین ٍ ّزاعی کِ اس قدرت گزففي ایزاى دارد ،تالػ ًویَدُ
ثب ایزاى در هٌطقِ جٌَة غزة آعیب ،ثبسی ثب حبفل جوغ فاز را در پیؼ ثگیزد تب در اییي
ثبسی ،خَد ثزًدُ هطلق ٍ ایزاى ثبسًدُ ثبؽد .درخَاعت ٍسییز دفیبع ػزثغیفبى اس ٍالدیوییز
پَتیي هجٌی ثز جلَگیزی اس هؼبهلِ عبهبًِ  S300ثب ایزاى ٍ فیزٍػ آى عیبهبًِ ثیِ ػزثغیفبى،
ایزاًی داًغفي هَؽ ّبی ؽلی ؽدُ اس یوي ،اعفؼابی اججیبری ًتغیتٍسییز لجٌیبى ثیب آى
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عتٌبى ضد ایزاًی دیکفِؽدُ اس طزف دٍلت ػزثغفبى ٍ هَارد هفؼدد دیگز ،دالیلی هجٌی ثیز
عیبعت هقبثلِجَیبًِ ػزثغفبى هیثبؽد.



ػزثغفبى ثؼد اس تَافق ّغفِای ایزاى ثب کؾَرّبی

+1

 ٍ 5افشایؼ قدرت اییزاى ،فْویید

ٍ جٌَة غزة آعیب ًتَاّد ثَد .ثِ ّویي هٌظَر ،ثب تغییز راّجیزد خیَد ًغیجت ثیِ اییزاى،
عؼی کزدُ ثبسیّبی ثب حبفل جوغ ببثت را در پیؼ ثگیزد ،ثِ ػجبرت دیگیز ،احفویبالت ثیِ-
دًجبل ثِ دعت آٍردى حداکنز هٌبفغ اس هَجَدی کل در هٌطقِ اعتٍ .سیز خبرجِ ػزثغفبى،
اعفزاتضیّبیی را در پیؼ گزففِ کِ پزٍاضیح اعیت ًفیجیِای جیش ضیزر ٍ ؽکغیت ثیزای
ػزثغفبى ًتَاّد داؽت؛ سیزا ایزاى ّویؾِ در پی فلح ٍ کوی

ثیِ کؾیَرّبی دٍعیت ٍ

ثزادر هغلوبى خَد ثَدُ ٍ ّغت ٍ ػالقِ دارد در ثحزاىّبی هَجَد در جٌَة غزة آعییب
ثِ کو

ػزثغفبى ،گبمّبی هنجفی ثزداؽفِ تب هٌطقِ را اس ثحزاى ٍ آؽافگی ًجبت دّد.

رابطِ ايزاى ٍ عزبستاى در يوي
دٍ ثبسیگز هحَری خبٍرهیبًِ ،یؼٌی ایزاى ٍ ػزثغفبى تقبثل اعفزاتضی

ٍ صئیَپلیفیکی را

در ثحزاى یوي آغبس کزدُاًد ٍ ایي تٌبسع رًٍدی افشایؾی یبففِ اعتً .قطِ آغبسیي ایي تٌبسع
اعفزاتضی

ٍ صئَپلیفی

تحَالتی اعت کِ ثِ ثیداری اعالهی هؼزٍف هیثبؽد.

اس کؾَرّبی ػزثی اًجبم ؽد ٍ ثِ حکَهت رعیدى ػجید رثیِ هٌقیَر ّیبدی ،ؽیزٍع یی
علغلِ افالحبت عیبعی در ایي کؾَر ثَدً .بآراهیّب ثیب اػفیزاك ثیِ حیذف یبراًیِّیبی

ًظزیِ ثبسیّب

کٌبرُگیزی ػلی ػجداهلل فبلح پظ اس عبلّب اس حکَهت یوي کِ ثب هیبًجیگیزی ثؼضیی

هقبلِ پضٍّؾی :ؽجیِعبسی ریبضی تؼبهالت ٍ اعفزاتضیّبی جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثِ کو

کِ راّجزد ٍ رًٍد ایي ثبسی چیشی جش ؽکغت ٍ افشایؼ ثیؼاسپیؼ قدرت ایزاى در هٌطقِ

عَخت ،ؽؼ هبُ پظ اس ثِ قدرت رعیدى هٌقَر ّبدی کلید خیَرد .ؽیجًِظبهییبى حیَبی
ثِعَی فٌؼب حزکت کزدُ ٍ تقیبثالت هغیبلوتآهییشی را در آًجیب ثزپیب ًوَدًید .خَاعیفِ
حَبیّب ثزکٌبری دٍلت ٍقت ٍ جبیگشیٌی ی

دٍلت افلح در ایي کؾیَر ثیَد تیب ثفَاًید

جبیگشیي خَثی ثزای ًوبیٌدگی توبم گزٍُّب ثبؽد.
در ایي ثحزاى ،عبسهبى هلل ٍرٍد ًوَدُ ٍ ثب هیبًجیگزی ،طزفیي تتبفن را تزغیت کزد
تب پیوبى فلحی را اهضب کٌٌد .در ایي قزارداد ،هقزر ؽد دٍلت تغییزاتی را ثیِ ػویل آٍرد ٍ
حَبیّب اس تْبجن دعت ثزداؽفِ ٍ کؾَر اس حبلت جٌگی خبرج ؽَد؛ اهب دٍلت ثِ تؼْدات
خَد ػویل ًٌویَد ٍ اییي اهیز ثیِ تؾیدید اخفالفیبت داهیي سد .پبرلویبى کؾیَر هٌحیل ٍ
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رئیظجوَْری جدید در حجظ خبًگی قزار دادُ ؽد .اثفدا هٌقَر ّبدی ٍ دٍلفؼ اعفؼابی
خَد را اػالم کزدًد ،اهب پظ اس آًکِ اس حجظ خبًگی گزیتت ٍ ثِ ػدى رفیت ،اعیفؼابیؼ
را پظ گزفت .دٍلت هٌقَر ّبدی هَرد حوبیت غزة ٍ ثزخی اس کؾَرّبی ػزة هٌطقیِ
ثَد ٍ در هقبثل حَبیّب اس حوبیت ایزاى ثزخَردار ثَدًد.
ایزاى ضوي آًکِ ّوَارُ ثز ػدم دخبلت در اهیَر داخلیی یویي تأکیید هییکٌیدّ ،ویَارُ
فقلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ثیيرؽفِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغفبى 1398

ثِفزاحت اػالم کزدُ اعت ادػبّب هجٌی ثز دخبلت ایزاى چِ در یوي ٍ چِ در عبیز کؾیَرّب،
هنل ثحزیي فقط ی

فضبعبسی ػلیِ ایزاى اعت؛ اهب رقیجبى ایزاى ،جزیبًیبت یویي ٍ ثزخیی اس

کؾَرّبی دعتخَػ ثحزاى عیبعی را ثتؾی اس ثزًبهِّبی تَعیؼِطلجبًیِ اییزاى در هٌطقیِ
هیداًٌد .تزکی فیقل رئیظ قجلی عیغفن اطالػبتی ػزثغفبى هؼفقد اعت کیِ ثلٌیدپزٍاسیّیبی
تغلیحبتی ّغفِای ایزاى تٌْب خطزی ًیغت کِ ثبید ًگزاًؼ ثبؽین ،ایزاى در حبل حبضیز یی
ثبسیگز دردعزعبس در فحٌِّبی هتفلف در جْبى ػزة اعیت .هینالت اییزاى هیداخالتی را در
راعفبی ثزًبهِّبی تَعؼِطلجبًِ خَد در کؾَرّبیی چَى :یویي ،ػیزاق ،اردى ،عیَریِ ،لجٌیبى،
فلغطیي ٍ ثحزیي ثِ اًجبم هیرعیبًد .ػجیدالول

حیَبی رّجیز گیزٍُ «اًقیبراهلل» کیِ هیَرد

حوبیت ایزاى اعت ،هٌقَر ّبدی را هفْن ثِ دعتًؾبًدگی آهزیکب کزدُ اعت ٍ ٍی را ػبهیل
ػزثغفبى ػلیِ یوي هیًبهد .ثب تَجِ ثِ فزاس ٍ فزٍدّبی ثحزاى یویي کیِ دٍ ثیبسیگز هحیَری
جغزافیبی خبٍرهیبًِ درگیز آًٌد ،هیتَاى هحبجبت ٍ دالیلی را در راعفبی ًظزیِ ثبسیّب اقبهیِ
کزد کِ ثزًدُ ٍ ثبسًدُ ایي هٌبسػِ صئَاعفزاتضی

ٍ صئَپلیفی

غزة آعیب اعت؟ ایي دالیل هُجیِّي آًٌد کِ رقبثت صئَاعفزاتضی

کیدام ثیبسیگز هحیَری جٌیَة
ٍ صئَپلیفی

دٍ کؾَر ایزاى ٍ

ػزثغفبى در ثحزاى ٍ یوي هجفٌی ثز هٌطق قبػدُ ثبسی حبفل جوغ فاز اعت کِ ػزثغیفبى را
ثِ دالیل سیز ثبسًدُ ایي رقبثت ًؾبى هیدّد.
اٍل آًکِ :هٌقَر ّبدی ثب تَجِ ثِ اس دعیت دادى پبیفتیت ٍ اًفقیبل خیَد ثیِ ػیدى ٍ
عزاًجبم اقبهت در ػزثغفبى قبدر ًیغت کِ ثِ قدرت ثبسگزدد .طجیؼیی اعیت کیِ ًیبتَاًی ٍ
ػدم ثبسگؾت هٌقَر ّبدی ثِ فحٌِ قدرت یوي ،ثیِ هؼٌیبی تقَییت راّجیزدّیبی تقیبثلی
حَبیّب در پبیفتت ٍ ػدى هیثبؽد.
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دٍم آًکِ :کٌبرُگیزی جوبل ثي ػوز ًوبیٌدُ ٍیضُ عبسهبى هلل در یوي ثیب ٍجیَد آًکیِ
ّنایٌ

راّجزدّبی هقبثلِ جَیبًِ ٍ هفحیداى هٌطقیِای ػزثغیفبى را ػبهیل ًیشاع ٍ افیشایؼ

ثحزاى در یوي هؼزفی کزدُ اعت .در حبلی کِ هٌطق حکن هیًوبید کِ گشارػ جویبل ثیي
ػوز ثب تَجِ ثب هغفظْز ثَدى ثِ حبهیبى هٌطقِای ٍ فزاهٌطقِای ػزثغفبى خیالف گشارؽیی
ثبؽد کِ اٍ ثِ ػٌَاى ی

دیپلوبت ػزضِ کزدُ اعت .در ّویي راعفب ،ػزثغیفبى ،جویبل ثیي

ػوز را ثِ حوبیت اس حَبیّب هفْن کزدُ اعت تب جبیی کِ ّویي اتْیبم عیجت ؽید تیب اٍ اس
هقبم خَد اعفؼاب دّد.
سَم آًکِ :حفی پزط .تیٍ.ی تلَیشیَى دٍلفی اًگلیغیسثبى اییزاى ،ثیب پتیؼ تقیبٍیز
تظبّزات ٍ راّپیوبیی هزدم فٌؼب ،اػفزاك هزدم ػلیِ ػزثغفبى را اػالم ًوَدُ ٍ دخبلیت ٍ
اقداهبت تْبجوی ػزثغفبى ثب حوبیت آهزیکب را ػبهل هْن در تقیبػد ثحیزاى یویي داًغیفِ
اعتّ .ن ایٌ

ػولیبت آفٌدی ػزثغفبى ثیب اعیفقزار ًیزٍّیبی سرّیی در ًبحییِ ًجیزاى ٍ

ثوجبراى ؽْز فٌؼب در قبلت اعکبدراى َّایی فَرت هیپذیزد.
چْارم آًکِ :ایزاى ّویؾِ ثِػٌَاى ی

رقیت ؽیؼی هٌطقِای ثیزای ػزثغیفبى عیؼَدی

ٍ هدام هغئلِ هَؽ ّبی ایزاًی را هطزح هیکٌید کیِ حیَبیّیب اس آىّیب ثیزای حولیِ ثیِ
ػزثغفبى اعفابدُ هیکٌٌد؛ اهب هٌبقؾِای کِ ػزثغفبى در یوي ثِ پب کیزدُ اعیت ،ػزثغیفبى را

ًظزیِ ثبسیّب

ثَدُ اعت .در حبل حبضز اگزچِ ػزثغفبى اس کو ّبی دیپلوبتی

آهزیکب ثزخَردار اعیت

هقبلِ پضٍّؾی :ؽجیِعبسی ریبضی تؼبهالت ٍ اعفزاتضیّبی جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثِ کو

تحت حوبیت دٍلت ػلی ػجداهلل فبلح تیب قجیل اس تحیَالت هَعیَم ثیِ ثْیبر ػیزة ثیَد،

ػبهل تٌؼ ٍ ثیبجبتی در هٌطقِ هؼزفی هیًوبید.
پٌجن آًکِ :ایزاى ثب تَجِ ثِ ًداؽفي هزس هؾفزکی ثب یوي ٍ فبفلِ سیبد هیزسی ثیب اییي
کؾَر ،درگیز هغبئل حبفل اس ایي جٌگ هغفقین ًتَاّد ثَدً ،قطِ قَت ایزاى در هَضیَع
یويً ،شدیکیّبی صئَاعفضاتضیکی ٍ صئَپلیفیکی ٍ حفی صئَکبلچزی

(هٌبطق جغزافیبیی کیِ

اس هٌظز فزٌّگی ،ارسػ ٍ اّویت ثبالیی در هقیبط هٌطقِای ،جْبًی ٍ هلی دارًدب اییزاى ثیب
یوي اعت کِ حَبیّب را سیز چفز حوبیت ایزاى قزار هیدّد ،اس طزف دیگیز ،ػزثغیفبى ثیب
هزس ٍعیغ سهیٌی ثب یوي اس ی

طزف ٍ فبفلِ صئَکبلچزی

ایي تقبثل هغفقین ثیؾفزیي ضزر را خَاّد دید.

ثب حَبیّب اس طیزف دیگیز ،اس
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ضطن آًکِ :ائفالف ػزثغفبى ثب حضَر کؾَرّبی پبکغفبى ،هقز ،عَداى ٍ اردى در کٌبر
ػزثغفبى ی

حضَر راّجزدی ًجَدُ ٍ ًبرز ثز تأهیي هٌبفغ کَتبُهدت ایي کؾَرّب ثب ّیدف

تضؼیف ایزاى ثِ اًجبم رعیدُ اعت .ثدٍى ؽ  ،جٌگافزٍسیّبی ػزثغفبى ثِػٌَاى هجیزی
ٍ کبرگشار جٌگ ًیبثفی آى ّن ثب تقَیت ػولیبتّبی آفٌدی خَد ًغجت ثِ سیزعیبختّیبی
یوي ،چیشی جش تقَیت القبػدُ ٍ رٍیکزدّیبی جْیبدی ٍ تکاییزی ًتَاّید ثیَد .در ثؼید
فقلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ثیيرؽفِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغفبى 1398

دیگز ،ایي اعفزاتضی ػزثغفبىًِ ،تٌْب یوي را ثِػٌَاى فقیزتزیي کؾَر جٌَة غزة آعیب ثی-
بجبتتز اس ّویؾِ ٍ درگیز ثحزاًی اس جٌظ الیٌحل هیکٌد ،ثلکِ ثز ٍخبهت اٍضبع عیبعی
هٌطقِ هیافشاید ٍ جغزافیبی ّوغبیگبًؼ را ثیبجبت ،پزتٌؼ ٍ پز چبلؼ خَاّید کیزد کیِ
در ًْبیت ثِ ضزر خَد ػزثغفبى خَاّد ثَد.
ثب تَجِ ثِ اٍضبع جٌگ ػزثغفبى ثب یوي ٍ ّشیٌِّبی هفحولؽدُ ثیز اٍضیبع داخلیی ٍ
اتابقبت ر دادُ ػلیِ ػزثغفبى ،هی تَاى فحجت ّبی ػیبدل الججییز ػلییِ اییزاى را ثیِػٌیَاى
تْدیدّبی ثبٍرًکزدًی پٌداؽت .اس عَی دیگز ًویتَاى ًغجت ثِ اییي عیتٌبى ثییتایبٍت
ثَد ،سیزا اقداهبت دٍلت جدید ػزثغفبى ٍ ثِخقَؿ رففبری کِ اس ٍلیؼْید ٍ ٍسییز اهیَر
خبرجِ ػزثغفبى دیدُ ؽدٍُ ،اضح اعت کِ پؾت رففبر ٍ تقوینّب چیشی جش ؽفبةسدگیی
ٍ ثیتجزثگی ٍجَد ًدارد ٍ ثبید آهبدُ ّزگًَیِ رففیبری اس طیزف آى ّیب ثیَد .اییزاى ثبیید
راّکبرّبیی را در پیؼ گیزد کِ اهٌیت کؾَر را تأهیي کزدُ ٍ قدرت خَد را اس ّیز جْیت
ثیؾفز ًوبید .ثب فزك ایٌکِ فحجتّبی ػبدل الججیز ػلیِ ایزاى ٍ تْدید اییزاى ثیِ جٌیگ را
ثِػٌَاى ی

تْدید ثبٍرکزدًی قلوداد کٌین ،ایزاى ثبید آهیبدگی السم ثیزای هقبثلیِ ثیب جٌیگ

احفوبلی ثب ػزثغفبى را فزاّن کٌد.
دٍ کؾَر هیتَاًٌد ثِ اهید ایٌکِ جٌگی فَرت ًگیزد ّیی تالؽیی در جْیت افیشایؼ
آهبدگی پیدا ًکٌٌد کِ در ایي فَرت ّشیٌِ خبفی ثِ دٍ طزف تحویل ًتَاّد ؽد کِ اییي
حبلت ّوبى تؼبدل ًؼ ثبسی هؼویبی دٍ سًیداًی اعیت کیِ ثیب تَجیِ ثیِ رففبرّیبی اخییز
ػزثغفبى ،ایي اقدام ٍ خَػ ثبٍری ًجبید اس عَی اییزاى فیَرت گییزد .اگیز دٍ کؾیَر در
تالػ ثزای افشایؼ قدرت هقبثلِ در ّشیٌِ جٌگ ثبؽٌد ،حفوبت ّشیٌِّبی سییبدی را هفحویل
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خَاٌّد ؽد کِ الجفِ ایي ّشیٌِّب ثزای ایزاى کوفز خَاّد ثیَدٍ ،لیی ػزثغیفبى ّشیٌیِّیبی



ٌّگافی را هفحول خَاّد ؽد .ایزاى ثب تَجِ ثِ ایٌکِ در عبلّبی تحیزین ثیِ خیَد هفکیی
افشایؼ قَای خَد ثپزداسد ٍ کؾَر دیگز ایي ّشیٌِ را ثِ ّز دلیلی پزداخت ًکٌید حفویبت در
ایي جٌگ ثبسًدُ خَاّد ؽد .پظ ثْفز اعت ایزاى ثب تَجِ ثِ ؽٌبخفی کِ اس ػزثغیفبى دارد،
خَد را ثزای ایي ًجزد احفوبلی آهبدُ کٌد کِ در ّز حبل ّشیٌِّیبی کوفیزی هفقجیل خَاّید
ؽد .در ًفیجِ ثِ جش ایٌکِ اهٌیت داخلی خَد را ثب ایي کبر تیأهیي هییکٌید ،هییتَاًید تیَاى
ًظبهی خَد را در هٌطقِ ٍ دًیب افشایؼ دّد تب دیگز کوفز کؾَری حفی فکز تجبٍس ثِ خبک
ایزاى را کٌد .ایزاى ثب تَجِ ثِ اٍضبع ًِ چٌداى خَة ػزثغفبى ،هیتَاًد ػزثغفبى را کٌبر سدُ
ٍ خَد ،قدرت هطلق هٌطقِ ؽَد.
مباني نظزی تحقيق
باسيگزاى
ثِ افزادی کِ تقویوبت آىّب ثز ّین تیأبیز دارد ٍ اس «ػقالًییت» کیبفی ثْیزُ هییثزًید
ثبسیکي گافِ هی ؽَد .ػقالًیت ثبسیکٌبى ثیِ هاْیَم پیگییزی هٌیبفغ خیَد در ثیبسی اعیت،
ثِگًَِای کِ ثِ ثْفزیي پیبهد هوکي در ثبسی دعت یبثٌد؛ ثِ ػجبرت دیگز اگز افزاد احغبط
آگبُ ثبؽٌد ثِ آىّب ثبسیکي گافِ هیؽَد .ثِ ثبسیکٌبًی کِ ثب ی

ثبسیکي خبؿ تؼبهل دارًید

ًظزیِ ثبسیّب

کٌٌد کِ ثیي تقویوبت ٍ ػول آىّب ٍاثغفگی هفقبثل ٍجَد دارد ٍ ثِ ایي ٍاثغیفگی هفقبثیل

هقبلِ پضٍّؾی :ؽجیِعبسی ریبضی تؼبهالت ٍ اعفزاتضیّبی جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثِ کو

ؽدُ ،ثیؾفز تجْیشات ًظبهی ٍ تغلیحبتی را خَد تَلید کزدُ اعت .حبل اگز ی

کؾیَر ثیِ

«حزیف» آى ثبسیکي گافِ هیؽَد.
در هَرد ارتجب ایزاى (Player 1ب ٍ ػزثغفبى (Player 2ب ،دٍ ثبسیکي ثبسی ،دٍ کؾَر ایزاى
ٍ ػزثغفبى ٍ یب ثِ ػجبرت عبدُتز اعفزاتضیغتّب ٍ رّجزاى ایي دٍ کؾَر اعت.
راّبزد
هجوَػِ اعفزاتضی ّز ثبسیکي ػجبرت اس آى هجوَػِ رففبر (ػولبّبیی اعت کِ ثبسیکي
هیتَاًد اس هیبى آى ّب یکی را اًفتبة کٌید؛ ثیِ ػجیبرت دیگیز اعیفزاتضی ػجیبرت اعیت اس:
«اًفتبةّبی هَجَد ٍ پیؾزٍی ی

ثبسیکي» ،ثِطَر دقیقتیز ثیِ اییيچٌییي اًفتیبةّیبیی
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«اعفزاتضی خبلـ» هیگَیٌد ٍ در فَرتی کِ ثِ ّزی

اس اعفزاتضیّبی خیبلـ «احفویبل»

ًغجت دادُ ؽَد ثِ آى «اعفزاتضی هتفلط» گَیٌد.
هجوَػِ اعفزاتضیّبیی کیِ ػزثغیفبى هییتَاًید در پییؼ ثگییزد را در هجوَػیِ ٍ S1
هجوَػِ اعفزاتضیّبی ایزاى را در هجوَػِ  S2قزار هیدّین ٍ خَاّین داؽت:
 A1{ ; S1ب هذاکزات ثزای حل هغبئل فیهبثیي اییزاى ٍ ػزثغیفبى ٍ آرام کیزدى رٍاثیط،
فقلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ثیيرؽفِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغفبى 1398

A2ب تازقِافکٌی در ثیي جٌبحّب ٍ هذاّت ایزاىA3 ،ب جٌیگ ثیب اییزاى در عیَریِ (افیشایؼ
تغلیحبت ًظبهیبA4 ،ب جٌگ هغفقینA5 ،ب جٌگ ًافیA6 ،ب تالػ ثزای هٌشٍی کزدى اییزاى
ثب ؽزکبی خبرجیA7 ،ب جٌگ رٍاًی (ًؾبى دادى ػدم حوبیت اییزاى اس هحیَر هقبٍهیت در
جزیبى تَافق ّغفِایبA8 ،ب جٌگ در یوي (جلَگیزی اس اًفؾبر هقبٍهت ٍ اًقالة در هیزدم
ؽیؼی یويبA9 ،ب جٌگ در ایزاىA10 ،ب هقبلحِ} ٍ I1{ ;S2ب پذیزػ ؽزایط ػزثغفبىI2 ،ب

رد کزدى ؽزایط ػزثغفبىI3 ،ب ثیتَجْیI4 ،ب افشایؼ تغلیحبت ًظبهیI5 ،ب تیدثیز ٍ خٌنیی
کزدى تْدیداتI6 ،ب ٍاکیٌؼ ًغیجت ثیِ ؽیزٍع جٌیگ اس طیزف ػزثغیفبىI7 ،ب جٌیگ ثیب
ػزثغفبىI8 ،ب خٌنیی کیزدى جٌیگ رٍاًییI9 ،ب ػقیتًؾییٌیI10 ،ب هقیبلحِI11 ،ب تغیلین
اقفقبدیI12 ،ب ػدم تغلین اقفقبدیI13 ،ب هٌشٍی ؽدى ایزاىI14 ،ب هقبثلِ ثب ػزثغفبىI15 ،ب
حوبیت اس هلت ػزثغفبى}

پياهد :ثِ هقدار ثزد یب ثبخت ٍ آًچِ کِ در اًفْبی ی

ثیبسی ػبیید ثبسیکٌیبى هییؽیَد،

«پیبهد» گافِ هیؽَد .پیبهد هی تَاًد پَل ،درآهد ،اهفیبس ٍ  ...ثبؽد .در ایي هزحلِ هیثبیغیفی
پیبهدّبی هوکي ّز گشیٌِ (اعفزاتضیب ثزآٍرد ؽَد .در ّز ثبسی ع ال اعبعی ایي اعت کیِ
ّز ثبسیکي کدام اعفزاتضی خَد را ثِ کبر ثزد تب ثِ ثیؾفزیي پیبهد هوکي دعت یبثید؟ پبعی
«ًقطِ تؼبدل» ثبسی هیثبؽدً .قطِ «تؼبدل» چیغت؟
تعادلّ :زگبُ ّز ثبسیکي اعفزاتضی ای را ثِ کیبر ثجیزد کیِ ثْفیزیي پبعی ثیِ اعیفزاتضی
اًفتبثی عبیز ثبسیکٌبى ثبؽد ،آًگبُ ثِ تزکیت اعفزاتضیّبی هٌفتت« ،تؼیبدل ثیبسی» گَیٌید.
ًقطِ تؼبدل ثبسی تزکیجی اس اعفزاتضی ثبسیکٌبى اعت کِ در ػول ّن ر هیدّید .در تؼیبدل
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لشٍهبت ثبسیکٌبى ثِ ثیؾفزیي پیبهد دعت ًوییبثٌد .ایي اهز هیتَاًد ثِ خبطز تؼبرك هٌبفغ ییب



ػدم اطالع ثبسیکٌبى اس ّن ثبؽد .در ٍاقغ یکی اس اّداف افلی ًظزیِ ثیبسیّیب پییدا کیزدى

تابع هطلَبيت بزاي ًظزيِ باسيّا
ثبسیکي  iام کِ هی تَاًد دٍلت ،عیبعفوداراى ،احشاة عیبعیی ٍ  ...ثبؽیٌد ،در تقیوین-
گیزی دخبلت دارًد .ایي ثبسیکي ثبید ثزای حداکنز ػبییدی در هقبثیل رقییجؼ هجیبرسُ کٌید.
هقدار ػبیدی ثبسیکي  iام را ثزاعبط تبثغ هطلَثیت ثیزای آى ثیبسیکي هییعیٌجین .در اییي
پضٍّؼ هدل تبثغ هطلَثیت ثزاعبط تحلیل ّشیٌِ ٍ هٌاؼت هحبعجِ هیگزدد.
ثز هجٌبی ًظزیِ تقوینگیزی ػقالیی ،اعفابدُ اس هیدل تحلییل ّشیٌیِ-هٌاؼیت ،1اهیزٍسُ
اهزی رایج در تقوینگیزیّبی کالى عیبعی هحغَة هیؽَد .اس ایي طزیق ّوِ ّشیٌیِّیب
ٍ هٌبفغ ی

تقوین را ارسیبثی ٍ تحلیل هیکٌٌد ٍ عپظ ثِ تقوینعبسی هییرعیٌدً .ظزییِ

تحلیل ّشیٌِ  -هٌاؼت در اثفدا جْت تجشیِ ٍتحلیل تقویوبت هبلی ٍ اقفقبدی دٍلتّیب ٍ
حکَهتّب اعفابدُ هیؽد؛ اهب اهزٍسُ ثب گغفزػ ٍجَُ ،جَاًت ٍ ػَارك ی
عزًَؽت ی

حکَهتً ،یبس ثِ در ًظز گزففي ّشیٌیِّیب ٍ هٌیبفغ یی

تقیوین در

تقیوین در فیحٌِ

تقوین ثِ اؽغبل خبک ػزاق هیگیزد ٍ ثز هجٌبی لحبظ ًوَدى هٌبفغ خَیؼ در ایي اؽیغبل،
تقوین خَد را ػولی هیکٌد ٍ ّشیٌِّبی ثغیبر ثبالیی را جْت ًیل ثِ ایي ّدف پزداخیت

ًظزیِ ثبسیّب

رٍاثط ثیيالولل ،اهزی کبهالت ضزٍری اعت .ثیِػٌیَاى هنیبل دٍلیت آهزیکیب ،در یی

دٍرُ

هقبلِ پضٍّؾی :ؽجیِعبسی ریبضی تؼبهالت ٍ اعفزاتضیّبی جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثِ کو

ّویي ًقطِ تؼبدل ثزای ّز ثبسی هیثبؽد.

هیکٌد .اگز ثب گذؽت سهبى ٍ فزعبیؾی ؽدى ایي اؽغبلّ ،شیٌِّبی ایي کؾَر افشایؼ یبثید
ٍ ثز هٌبفؼؼ عٌگیٌی کٌد ایي کؾَر هفضزر هیؽَد ٍ چٌبًچِ ارسیبثی ّشیٌِّب ٍ هٌبفغ اییي
تقوینگیزی دقیقتز فَرت گیزد ،هغلوبت در ًحَُ اتتبش تقوین ٍ ؽیَُ ػولیی ًویَدى آى،
تغییزاتی حبفل خَاّد ؽد .ثز ایي هجٌب ،تحلیل ّشیٌِ-هٌاؼت ی

عیبعت ٍ یب ی

تقوین

در حَسُ رٍاثط ثیيالولل هیتَاًد اس ثغیبری ّشیٌِّب ٍ آعیتّبی احفوبلی ثیز هٌیبفغ هلیی
ی

کؾَر یب هٌبفغ ی

هٌطقِ ٍ حفی عزاعز جْبى ،جلَگیزی کٌد .اس ایي رٍ اعت کِ اییي

ًظزیِ اهزٍسُ ػوالت کبرثزد ثغیبری در حَسُ رٍاثط ثیيالولل پیدا کزدُ اعت.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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تؼبریف هفؼددی اس رٍػ تحلیل ّشیٌِ  -هٌاؼت ٍجَد دارد .اس ًظز «ثَردهي» ایي ًیَع
تحلیل ،رٍػ ٍسى هقییبط ،ثیزای تقیوینگییزی اعیت ٍ ثیِهنبثیِ تیزاسٍ ػویل هییکٌید.
ثدیيفَرت کِ توبم ػٌبفز هنجت ی

پزٍصُ (هٌبفغب در ی

کاِ تزاسٍ ٍ توبم ػٌبفز هٌای

ٍ هضزات (ّشیٌِّبب ًیش در کاِ دیگز قزار دادُ هیؽیًَد ٍ آى طیزف ثزًیدُ هییؽیَد کیِ
عٌگیيتز ثبؽد .ثِ ثیبى عبدُتز اگز کاِ هٌبفغ عٌگیٌی کٌد ،پزٍصُ اجزا هیؽیَد ٍ اگیز کایِ
فقلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ثیيرؽفِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغفبى 1398

ّشیٌِّب عٌگیٌی کٌد ،آى پزٍصُ ثِ هزحلِ اجزا ًتَاّد رعید کِ اهزٍسُ ایي ًظزییِ ثیِطیَر
جدی در حَسُ رٍاثط ثیي الولل ًیش ٍارد ؽدُ اعت؛ ثِ ػجبرت دیگز ،تحلیل ّشیٌِ-هٌاؼیت
ی

هٌطق تقوینگیزی اعت کِ ثز هجٌبی هحبعجِ پیبهیدّبی هحفویل گشیٌیِّیبی هتفلیف

تقوین ػول هیکٌد .تحلیل ّشیٌِ-هٌاؼت ثِ پٌج ع ال اعبعی پبع هیگَید:
1ب هٌبفغ هغفقیوی کِ اس ایي ّشیٌِ ػبید خَاّد ؽد ،چِ هقدار اعت؟
2ب چِ هٌبفغ غیز هغفقیوی اس ایي ّشیٌِ ػبید خَاّد ؽد؟
3ب آیب هٌبفغ حبفلً ،غجت ثِ ّشیٌِّبی حبفلؽدُ ثیؾفز اعت؟
4ب اگز ّشیٌِ اًجبم ًؾَد چِ سیبىّبیی ٍاقغ خَاّد ؽد؟
5ب اگز ایي اقدام ضزٍری اعت آیب گشیٌِ کنّشیٌِتزی ثزای اًجبم آى ٍجَد دارد؟
ایي رٍػ تحلیلی کو

هیکٌد تب تقوین هٌبعت ثزای ایجبد حیداکنز هٌیبفغ در هقبثیل

حداقل ّشیٌِّب هؾتـ ؽَد.
هدلساسي تابع هطلَبيت
ثزای آًکِ تبثغ هطلَثیت ثزای پیؼثیٌی ثزٍس جٌگ ،قبثلیت هحبعجِ کوی داؽیفِ ثبؽید،
در ایي تبثغ عِ جٌجِ در ًظیز گزففیِ هییؽیَد :اثفیدا ّشیٌیِ اًغیبًی احفویبلیH( 1ب ،دٍم،
ّشیٌِ ّبی اقفقبدیE( 2ب ٍ عَم ،هیشاى تأبیزI( 3ب ثِدعتآهیدُ ٍ ییب اسدعیترففیِ

(ثیزهي ٍ

ّوکبراى2۱11 ،ب.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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1. Human Cost
2. Economic Cost
3. Influence Value



ثزای ّشیٌِّبی اًغبًی ثِدعتآهدُ یب اس دعترففِ ،اس فیبکفَری ثیِ ًیبم هقیدار آهیبری
ثزای ارسیبثی هشایبی اجفٌبة اس هزگٍهیز اعفابدُ هیؽَد ٍ ایي ًیش ثِػٌَاى ّشیٌیِ سًیدگی،
ارسػ پیؾگیزی اس هزگٍهیز

)(VPF

ٍ ّشیٌِ ضوٌی ثزای جلَگیزی اس هزگٍهییز )(ICAF

اؽبرُ ؽیدُ اعیت (ٍیشکیَسی1993 ،3؛ ٍیشکیَسی ٍ آلیدی2۱۱3 ،4ب .در ػلیَم اجفویبػی ٍ عیبعیی،
ّشیٌِّیبی حبؽییِای ثیزای پیؾیگیزی اس هیزگ در ؽیزایط خبفیی اعیت .در ثغییبری اس
هطبلؼبت ،ارسػ ًیش ؽبهل کیایت سًدگی ،طَل ػوز هَرد اًفظبر ٍ ّوچٌیي پفبًغیل درآهید
ی

فزد دادُ ؽدُ ،ثٍِیضُ ثزای پظ اس پزداخت حق اقبهِ دػَی در دػَی هزگ هفْن .ثیِ

ّویي تزتیت ،ایي ی

افطالح آهبری اعتّ ،شیٌِ کبّؼ تؼداد هزگ ٍهیز هفَعط ثِ هیشاى

ی  .ایي هغئلِ هْن در طیف ٍعیؼی اس رؽفِ ّب اسجولیِ اقفقیبد ،هزاقجیتّیبی ثْداؽیفی،
پذیزػ ،اقفقبد عیبعی ،ثیوِ ،ایوٌی کبرگزاى ،ارسیبثی تأبیزات هحیط سیغت ٍ جْبًی ؽدى
اعت.
ثب ایٌکِ ٍاصُ ارسػ سًدگی (سًدگی آهبریب غبلجبت ثزای سًدگی ثتؾی ثیِ جیبی گیزففي
سًدگی اعفابدُ هی ؽَد ،در ایي پضٍّؼ اس ایي هقدار ثزای گیزففي سًیدگی ٍ اػطیبی آى
اعفابدُ هی ؽَد .السم ثِ شکز اعت کِ هقدار آهبری سًدگی در هَضَػبت هتفلایی ،هبًٌید
هی گیزد(Lutz & Crawford, 2013) .

ًظزیِ ثبسیّب

اقفقییبد ،عییالهت ،فزسًدخَاًییدگی ،اقفقییبد عیبعییی ،ثیوییِ ٍ ...هییَرد اعییفابدُ قییزار

هقبلِ پضٍّؾی :ؽجیِعبسی ریبضی تؼبهالت ٍ اعفزاتضیّبی جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثِ کو

سًدگی 1یب ارسػ سًدگی 2اعفابدُ خَاّین کزد .ارسػ سًدگی ی

ارسػ اقفقبدی اعت کِ

ثٌبثز آًچِ ثزهي ٍ ّوکبراًؼ ( 2۱11مب اًجبم دادًد ،هیتَاى ػبیدی حبفل اس جٌیگ را
اس طزیق راثطِ سیز هحبعجِ ًوَد:
(1ب
در راثطِ (1ب  HG ٍ HLثِ تزتیت ًؾبى دٌّدُ ّشیٌِ اًغبًی ًبؽیی اس جٌیگ ٍ هٌاؼیت
حبفل اس سًدُ هبًدى ًیزٍی اًغبًی اعت EG ٍ EL .هقدار ارسػ اقفقبدی اسدعیترففیِ ٍ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1. Statistical life
2. Life Value
3. Viscusi
4. Viscusi & Aldy
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یب ثِدعتآهدُ ٍ  IG ٍ ILارسػ ابزات اسدعترففیِ ٍ ثیِدعیتآهیدُ را ًؾیبى هییدٌّید.
  H ٍ  Eثِ تزتیت ٍسى ػَاهل اقفقبدی ٍ اًغبًی را در تقوینگییزی ثیبسیکي  iام ًؾیبى

هیدٌّد کِ هقبدیزی ثیي فاز تب ی

دارًد:
(ؽزهي2۱15 ،ب

دٍ هَردی کِ ثبید در هدل در ًظز گزففِ ؽَد ایي اعت کِ اٍالت ،ثبیید هحبعیجبت ًغیجت ثیِ
سهبى ثب تَجِ ثِ تغییزات در ٍاحد سهبى پَیب ثبؽٌد ٍ ببًیبت ،ثزآیٌید ًظیز تقیوینگیزًیدگبى در آى
فقلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ثیيرؽفِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغفبى 1398

ٍجَد داؽفِ ثبؽد .ثز ایي اعبط ٍ ثزای دیٌبهی

کزدى ًغجت ثِ سهبى ،ضزیجی جْت سهبىّیبی

هتفلف در ًظز هیگیزین کِ ًؾبىدٌّدُ اّویت ّز سهبى در ثبسُ  ۱تب  tثبؽد .ضیزیت  ثییي ۱
ٍ  1ثزای ایي هٌظَر در ًظز گزففِ هیؽَد کِ اگز تَاى  tثزای ایي ضزیت در ًظیز گزففیِ ؽیَد،
هقدار ضزیت ثزای تبثغ هطلَثیت هفابٍت ٍ ٍاثغفِ ثِ سهبى خَاّد ثیَد .در ضیوي ضیزیت 

ثِػٌَاى ضزیت ریغ ِ رعیدى ثِ هطلَثیت در ًظز گزففِ هیؽَد (ؽزهي2۱15 ،ب.
ؽزهي در هقبلِ خَد در عبل  2۱15هیالدی ثِ ایي ًفیجِ رعید کِ ثزای اخذ ی

تقوین

هْنً ،ظزات افزاد هتفلف تأبیزگذار اعت کِ ّدف ّز کیدام اس آىّیب رعییدى ثیِ حیداکنز
ػبیدی اعت هٌفْی ثب ؽزایط خبؿ ّز فزد .ثِ ّویي دلیل ثبسیکي  iام ثبید ثزای ّیز کیدام
اس ًظزاتٍ ،سًی در ًظز گزففِ ٍ در هحبعجبت هد ًظز قزار دّد .ثب اییي تَضییحبت ،هییشاى
هطلَثیت اس راثطِ سیز هحبعجِ هیگزدد:

ًکفِ دیگزی کِ ثبید ثِ آى تَجِ داؽت ایي اعت کِ ّز کدام اس ؽیؼ هقیدار اقفقیبدی
هطزحؽدُ هیتَاًٌد  Mسیزهجوَػِ داؽفِ ثبؽٌد ٍ اس اثؼبد هفابٍت هد ًظز ثبؽٌد .در ًفیجیِ
راثطِ (2ب ثِفَرت سیز ثبسًَیغی هیگزدد:
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اگزچِ ثبسیگز  iام ثیؾفز ثِ ػٌَاى ی

دٍلت ؽٌبخفِ هیؽَد ،ایي ثبسیگز هییتَاًید ّیز

ٍ  αH - αE -1ثِ تزتیت ثزای ارسػ سًدگی اًغبًی ،ارسػ اقفقبدی ٍ ارسػ تأبیز ثب ّن
هفابٍت ػول هیکٌٌد .ثِػٌَاى هنبل ،گزٍُّبی حقَق ثؾزی ثیٍِییضُ در ٍسى  αHسًیدگی
اًغبى ،ثِ احفوبل سیبد حفی =  1 αHتٌظین هیکٌٌد کِ در ایي فَرت کیالت جٌیگ حیذف
هیؽَد ،هگز ایٌکِ اٍلیي ػجبرت در ّزی

اس هؼبدالت هنجت ثبؽد.

ًکفِ دیگزی کِ ّن دٍرعیوب ( 2۱14مب ٍ ّین ؽیزهي ( 2۱15مب ثیِ آى اؽیبرُ دارًید،
ؽزکتّبیی اعت کِ اس هَقؼیت جغزافیبیی عَد هیثزًد ،ثِ ٍییضُ ارسػ ثیبالیی ثیزای ٍسى
 αEارسػ اقفقبدی در ًظز هیگیزًد .گزٍُّبی هتفلیف ٍ ؽیبید حفیی ثزخیی اس احیشاة
عیبعی در جْبى ثِ ٍیضُ ،ارسػ ثبالیی ثزای ضزیت تأبیز در ًظز هیگیزًد .اًفظبر هیرٍد کِ
افزاد هتفلف ٍسىّبی هفابٍتی ثزای  αE ٍ αHدر ًظز ثگیزًد .ؽیْزًٍداى هحفیب هوکیي
اعت ارسػ ثبالیی ثزای  αHداؽفِ ثبؽٌد ٍ ؽْزًٍداى ًگیزاى الیحیِ هبلییبتی ؽیبى هوکیي
اعت ارسػ ثبالیی در  αEداؽفِ ثبؽٌد.
در هزحلِ دٍم ،ثبسیگزاى در ارسیبثی خَد اس ػبهل تتایف سهبى ،یؼٌی  δتایبٍت دارًید.
ثبسیگزاًی کِ ًگزاى ٍضغ کًٌَی ّغفٌد  δرا پبییي ٍ ثبسیگزاًی کِ ًگزاى آیٌدُ ّغفٌد ثزای
دارًد ،هفابٍت ػول هیکٌٌد .ثبسیگزاى ریغ پذیز    0در ًظز هیگیزًد ٍ ثبسیکٌبًی کِ
ریغ پذیز ًیغفٌد   0 ،در ًظز هیگیزًید .در هزحلیِ چْیبرم ثیبسیگزاى در چگیًَگی

ًظزیِ ثبسیّب

 δهقدار ثبالیی تتویي هیسًٌد .در هزحلِ عَم ،ثبسیکٌبى ثب تَجِ ثِ ًگزؽیی کیِ ثیِ خطیز

هقبلِ پضٍّؾی :ؽجیِعبسی ریبضی تؼبهالت ٍ اعفزاتضیّبی جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثِ کو

ثبسیگز یب گزٍّی ثبؽد .ثبسیگزاى هتفلف ثِطَر ػودُ در ًحَُ ارسیبثی ٍسىّیبی αE ،αH

تؼییي ٍسى   iثِ اًَاع هتفلف هفابٍت ّغفٌد .ثبسیکٌبى دهَکزاتتز ثیؾفز هفوبییل ّغیفٌد
ٍسى در ًظز گزففِ ؽدُ ثزاعبط ًظز ّوِ عْبهداراى ثبؽد.
جدٍل هطلَبيت حاصلضدُ بزاي جٌگ فزضي
در جدٍل سیز تبثغ هطلَثیت را در ّزی

اس حبلتّبی پییزٍسی ) ،(Wؽکغیت )،(L

فلح ) ٍ (Pآغبس ًؾدى جٌگ ٍ در ًفیجِ اداهِ هجبدالت ٍ هٌبقؾبت عیبعیی ) (Cثزرعیی
هیًوبیین.
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ثِ تزتیت ضزیت ارسػ اًغبًی ،ضزیت ارسػ اقفقیبدی،

ضزیت اّویت سهبىّبی هتفلف ٍ ضزیت ریغ

جٌگ ثزای کؾَر ( 1ثیبسیکي 1ب اعیت.

اًدیظّبی  2ثزای کؾَر دٍم ثِ کبر رففِ اعت .ثب تَجِ ثِ ایي ًکفِ کیِ در فیَرت ثیزٍس
جٌگ هییبى دٍ کؾیَر ٍ ؽکغیت در آى ،طیزف ثبسًیدُ ّیی ارسػ اًغیبًی ،اقفقیبدی ٍ
صئَپلفیکی را ثِ دعت ًتَاّد آٍرد ،ثٌیبثزایي هقیدار
ثزاثز فاز در ًظز گزففِ ؽدُ اعت .حبالت ی

ٍ

در اییي حیبالت

الی عِ سهبًی اتابق هییاففٌید کیِ یکیی اس

کؾَرّب اعفزاتضی ؽزٍع جٌگ را ثِ اعفزاتضی ػدم ؽیزٍع جٌیگ تیزجیح دّیدّ .وچٌییي
حبلت چْبر ًؾبىدٌّدُ حبلفی اعت کِ دٍ کؾَر اعفزاتضی ػدم ؽیزٍع جٌیگ را ػقالییی
ثداًٌد.
در فَرتی کِ اعفزاتضی ؽزٍع جٌگ ثزای یکی اس حبالت ی

الی عِ هطلَثیت هنجفیی

را ثزای یکی اس طزفیي حبفل کٌد ،ثبسیکي ثب تَجِ ثِ احفوبل ٍقیَع آى گشیٌیِ ًغیجت ثیِ
گشیٌِّبی دیگز ،یکی اس اعفزاتضیّبی ؽزٍع ٍ یب ػدم ؽزٍع جٌگ را اتتبش خَاّید کیزد.
ایي احفوبالت هیتَاًٌد ثب تَجِ ثِ تَاى ًظیبهی کؾیَرّب ،هَقؼییتّیبی عیبعیی آىّیب در
هٌطقِ ٍ  ...تؼییي گزدًد .اس ایي حبالت ایي ًفیجِگیزی حبفل هیگیزدد کیِ اگیز کؾیَری
ثتَاّد اس ثزٍس جٌگ جلَگیزی کٌد یب ثبید عؼی کٌد هقدار هطلَثیت ؽزٍع جٌگ را ثزای
طزف هقبثل در ّز کدام اس حبالت ی
54



الی عِ هٌای ًگِ دارد ییب احفویبل ٍقیَع هطلَثییت

هٌای را در فَرت ٍقَع جٌگ ثزای طزف هقبثل اداهیِ جولیِ؟ (هطلَثییت هٌایی یکیی اس



الی عِ خَاّد ثَدبّ .وچٌیي تَجِ ثِ ایي ًکفِ ًیش السم اعیت کیِ پبییبى یی

حبالت ی

جٌگ هیتَاًد در حبلفی اس تؼبدل خبتوِ یبثد کِ هقدهِای ثزای ؽزٍع جٌگ ثؼدی ثبؽد ییب

هقبلِ پضٍّؾی :ؽجیِعبسی ریبضی تؼبهالت ٍ اعفزاتضیّبی جوَْری اعالهی ایزاى ٍ ػزثغفبى عؼَدی ثِ کو

ًفبیج ثِدعتآهدُ اس ایي تحلییلّیب هییتَاًٌیدً ،تجگیبى عیبعیی اییي هیزسٍثیَم را در

ًظزیِ ثبسیّب

ثِ ػجبرت دیگز یکی اس طزفیي درگیز ثِ عطحی اس هطلَثیت هٌای ثزعد کیِ ؽیزٍع جٌیگ
جدید ثزای اٍ قبثل تَجیِ ثبؽد.
نتيجهگيزی
هْنتزیي کبری کِ ٌّگبم هدل عیبسی تیبثغ هطلَثییت ثبیید اًجیبم داد تتوییي هٌیبفغ ٍ
ضزرّبی حبفل اس ؽزٍع ٍ حفی اداهِ ی

جٌگ اعیت .آًچیِ کیِ اس ؽیزٍع یی

جٌیگ

جلَگیزی هیکٌد ثِػٌَاى ّشیٌِّبی جٌگ ًبهیدُ هیؽَد ٍ آًچِ کؾَرّیب ٍ عیبعیفوداراى
آىّب را ثِ عوت جٌگ ّدایت هیکٌد ،عَد ٍ هٌاؼفی اعت کِ جٌگ ثیزای آىّیب خَاّید
داؽت .اس ایي رٍ ثبید عؼی کٌین ّشیٌِّب ٍ عَدّبی ٍاقؼی را ثزآٍرد کٌین .پظ السم اعیت
در ی

چبرچَة ػلویّ ،شیٌِ ٍ عَد ًبؽی اس جٌگ ثزآٍرد ؽَد .جٌگ؛ ؽبهل ّشیٌِّیب ٍ

عَدّبی جبًی ،اقفقبدی ٍ یب عبیز عَدّبیی کِ در فَرت ثزًدُ ؽدى (ثبسًدُ ؽدىب ثزای
ثزًدُ (ثبسًدُب در پی خَاّد داؽت ،هیثبؽد .ثزآٍرد ّز کدام اس ایي هَارد ثزای ؽیزٍع ییب
اداهِ ی

جٌگ خبؿ ضزٍری اعت.

پیؼ ثیٌی اتابقبت آتی ثغیبر کو

کٌٌد ٍ هیتیَاى ثزاعیبط آى اعیفزاتضیّیبی هٌبعیجی را

اتتبش کزد.
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