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 چكيده

اص خّٕٝ « ثشٚت ػّٕی»ٔغبِؼٝ چٍٍٛ٘ی تٛصیغ تِٛیذ ػّٓ ٚ تٛصیغ أىب٘بت ػّٕی پژٚٞطی دس استبٟ٘بی ایشاٖ ثش اسبس اٍِِٛی  هدف:

ٌزاساٖ ػّٓ ٚ فٙبٚسی است. دس ایٗ تحمیك ثش اسبس ضبخع ٞبیی ٔب٘ٙذ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔمبالت ػّٕی، ٌضاسش ٞبی  ساٞىبسٞبی پیص سٚی سیبست

ضاٖ ثٟشٜ ٔٙذی آٟ٘ب اص پژٚٞص ٞبی تِٛیذ ضذٜ دس وطٛس، ثٝ ستجٝ ثٙذی سی ٚ یه استبٖ وطٛس اص ٘ظش سٟٓ دس ٔدٕٛع پژٚٞطی ٚ دِٚتی ٚ ٘یض ٔی

تِٛیذ ٚ تٛصیغ ػّٓ )ثشٚت ػّٕی( پشداختٝ ٔی ضٛد. ثذیٗ تشتیت، ٞذف اغّی ایٗ تحمیك تؼییٗ سغح تِٛیذ ٚ ثشخٛسداسی اص ثشٚت ػّٕی دس 

 ٞبی ثشٚتٕٙذ، ثشخٛسداس ٚ ٔحشْٚ اص ٘ظش ػّٕی است. غ ثشٚت ػّٓ دس ثیٗ استبٖٞبی وطٛس ٚ ٔطخع ٕ٘ٛدٖ تٛصی استبٖ

ضبُٔ تٕبٔی  آٖخبٔؼٝ ثشای ضٕبسش تِٛیذات ػّٕی استبٟ٘بی وطٛس ثٟشٜ ٌشفتٝ ٚ سٙدی  اص فٖٙٛ ػّٓ وبسثشدیایٗ پژٚٞص  شناسی:روش

ی وٝ ا٘تطبساتی است وٝ اعالػبت وتبثطٙبختی آٟ٘ب دس پبیٍبٜ ٞبی ٔختّف پژٚٞطٍبٜ ػّْٛ ٚ فٙبٚسی اعالػبت ایشاٖ )ایشا٘ذان( ٚخٛد داسد ثٝ ضشع

لشاس داضتٝ ثبضذ؛ ٚ دست وٓ یىی اص دٚ ضشط صیش سا داضتٝ ثبضٙذ: ٘خست ایٗ وٝ ٔحُ ٘طش یب سبصٔبٖ تِٛیذ وٙٙذٜ آٟ٘ب دس یىی اص استبٖ ٞبی ایشاٖ 

 دْٚ ایٗ وٝ ٔٛضٛع ٚ یب حٛصٜ خغشافیبیی ٔٛسد ٔغبِؼٝ پژٚٞص، ثٝ یه یب چٙذ استبٖ ایشاٖ اختػبظ داضتٝ ثبضذ.

ٞبی  ی تٛصیغ ثشٚت ػّٓ دس ثیٗ تٕبْ استبٖ دس آٖ ثٝ ثشسسی ٘حٜٛاست وٝ  تحمیك حبضش ٘خستیٗ پژٚٞص دس ٔمیبس ّٔی اصالت/ویژگی:

 وطٛس پشداختٝ ضذٜ است.

٘تبیح تحمیك ٘طبٖ دادٜ است وٝ پیطشفت ػّٕی وطٛس ثش اسبس تٛسؼٝ ٔتٛاصٖ دس ٔٙبعك ٔختّف وطٛس غٛست ٍ٘شفتٝ است ٚ لبٖ٘ٛ  ها:یافته

ی اَٚ سا ثٝ خٛد اختػبظ دادٜ ٚ  ثیست ٞطتبد پبستٛ دس ٔٛسد چٍٍٛ٘ی تٛصیغ ثشٚت ػّٕی دس ایشاٖ غبدق است. استبٖ تٟشاٖ اص ٘ظش تِٛیذ ػّٓ ستجٝ

ٞبی لٓ، خشاسبٖ ضٕبِی ٚ اِجشص  ٌیش٘ذ. دس ٔمبثُ استبٖ ٞبی ثؼذی لشاس ٔی بٖ اغفٟبٖ، ٔبص٘ذساٖ، فبسس، ٌیالٖ ٚ ٘یض سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ دس سدٜاست

  تٛا٘ذ تبصٜ تبسیس ثٛدٖ ایٗ استبٟ٘ب ثبضذ.داسای وٕتشیٗ تِٛیذات ػّٕی ثٛدٜ ا٘ذ وٝ یه ػّت ٔی

ٌشدد. دساختیبسداضتٗ  ٞبی وطٛس اص خّٕٝ ٘یبصٞبی اسبسی ّٔی ٔحسٛة ٔی بٚسی دس ٔیبٖ تٕبٔی استبٖی ٔتٛاصٖ ػّٓ ٚ فٙ تٛسؼٝ گيری:نتيجه

ی ٚضؼیت وطٛس  أىب٘بت ٔٙبست ٚ ػبدال٘ٝ ثشای تٕبٔی ٔٙبعك یه وطٛس ضشٚسی است ٚ اص آ٘دبیی وٝ اختػبظ ٔٙبثغ ٚ أىب٘بت ٘یبصٔٙذ ٔغبِؼٝ

  سٚد. ٞب ثٝ ضٕبس ٔی اِٚیٗ ٌبْٞبی ثشخٛسداس ٚ ٔحشْٚ اص  است،  ضٙبخت استبٖ

                                                                                                                                      
 ، تِٛیذ ػّٓثشخٛسداسی ػّٕی، ٔحشٚٔیت ػّٕیثشٚت ػّٕی، تٛسؼٝ ٔتٛاصٖ،  كليدواژه ها :
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 مقدمه  .1

ٞبی اخیش، تٛسؼٝ ػّٕی ٚ پژٚٞطی وطٛس ثٝ ػٙٛاٖ ثخطی ٟٔٓ اص تٛسؼٝ ػٕٛٔی التػبدی ٚ اختٕبػی وطٛس ٔٛسد تٛخٝ لشاس  دٞٝدس 

ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی دِٚت اص خّٕٝ دس ثش٘بٔٝ ٞبی پٙح سبِٝ تٛسؼٝ التػبدی سضذ ویفی ٚ وٕی تحمیك، ػّٓ ٚ فٙبٚسی دس ٔػٛثبت ٌشفتٝ است. 

وطٛس ثػٛست آضىبسا ٔٛسد تبویذ لشاس ٌشفتٝ است )سبصٔبٖ ٔذیشیت  1404غ ػّٕی وطٛس ٚ ٘یض دس افك ٚ اختٕبػی وطٛس، دس ٘مطٝ خبٔ

(. ایٗ تٛخٝ ثٝ تٛسؼٝ ػّٓ دس سبِٟبی اخیش ثب تحٛالتی ٘ظیش ٌستشش وّٕی ٔؤسسبت آٔٛصضی ٚ پژٚٞطیی دس  1382ٚ ثش٘بٔٝ سیضی وطٛس،

دس ٘تیدٝ افضایص تؼیذاد ٘طیشیبت داخّیی ٚ ٔمیبالت ثییٗ إِّّیی ایشا٘یی         آٔٛصش ػبِی ٚ سضذ تحػیالت تىٕیّی ٚ تؼذاد پژٚٞطٍشاٖ ٚ

 .ٕٞشاٜ ثٛدٜ است

ٝ اص ػٛأُ ٚ ٘طب٘ٝ است فٙبٚسى ٚ ٘ٛآٚسى ػّٓ، ثٝ خٛأغ ٚ دستیبثى ٔطبسوت ٔیضاٖ ضیٛد ٚ ثیٝ   ییبفتٍی ٔحسیٛة ٔیی   ٞبی تٛسیؼ

وطٛسٞب ثٝ ٚیژٜ وطٛسٞبی دسحبَ تٛسؼٝ است )اسیذی،  فٙی ٔٛسد ػاللٝ  ٚ غٙؼتى بىٞ٘ٛآٚسى ػّٕى، تِٛیذات  سٙدصٕٞیٗ دِیُ، 

ٞبی ػّٕی یه وطٛس، ٔٙغمٝ یب سبصٔبٖ، تؼشیفی ویفی اص ٚضؼیت ػّٕی اسیت ویٝ   ای اص داسایی(. ثشٚت ػّٕی ثٝ ٔفْٟٛ ٔدٕٛػ1392ٝ

وٙیذ  ٚ ثشٚ٘ذادٞبی ػّٕی تٛخٝ ٔیٞب، ٔٙبثغ ا٘سب٘ی، ٔٙبثغ اعالػبتی ٚ سبیش دسٚ٘ذادٞب ػالٜٚ ثش تِٛیذ ٔمبالت ٚ آثبس ػّٕی، ثٝ صیشسبخت

  (. 1392)اسذی ٚ خٕبِی ٟٕٔٛئی، 

ثیش سضذ ػّٕی ٚ فٙبٚسی ثش صیشسبخت ٞبی التػبدی ٞشچٙذ تأسضذ ٞبى ٘طب٘ٝ اص یىى وطٛس، یه دس فٙبٚسىٞشچٙذ سضذ ػّٓ ٚ 

فٙبٚسا٘یٝ ٔحممیبٖ وطیٛس، ٕ٘یٛد     وٖٙٛ ٘تبیح وبسثشدی پژٚٞص ٞبی ػّٕی ٚ وّی أشی ٔٛسد پزیشش است أب تب ٚ سفبٞی وطٛس، ثٝ عٛس

ٞیب دس تٛسیؼٝ    ٞبی پژٚٞطی، ٘تبیح ایٗ فؼبِیت ٛسؼٝ وّٕی ػّٓ ٚ فٙبٚسی ٚ فؼبِیتثیشٚ٘ی چٙذا٘ی ٘ذاضتٝ است. ثٝ ػجبست دیٍش، ػّیشغٓ ت

ٜ   –اختٕبػی ٚ التػبدی وطٛس  چٙیذاٖ ٔطیٟٛد ٚ ّٕٔیٛس ٘جیٛدٜ اسیت. اص دییذٌبٜ خغشافییبیی، تٛسیؼٝ          –ٞیب   دست وٓ دس ثشخیی حیٛص

ٝ    ای وٝ دس ثشخی اص ثش٘بٔٝ ، أشی ٔطٟٛد است ثٝ ٌٛ٘ٝٞبی وطٛس بٍٕٖٞٛ ٚ ٘بٔتٛاصٖ ٔٙبعك ٚ استبٖ٘ ای وطیٛس،   ٞیبی التػیبدی ٚ تٛسیؼ

ضذ ٔیضاٖ ا٘تطبسات، پژٚٞطٍشاٖ، ٔشاویض ٚ تِٛییذات   ا٘ذ. ػّیشغٓ س تمسیٓ ضذٜ« ٔحشْٚ»ٚ « ثشخٛسداس» ٞبیی ٘ظیش ٞبی ایشاٖ ثٝ ٌشٜٚ استبٖ

شفت ٚ تٛسیؼٝ ٔٙیبعك ٔختّیف    وطٛس ثٝ عٛس وّی، تفبٚت ٔیضاٖ پیطی « ثشٚت ػّٕی»ػّٕی ٚ فٙبٚسی وطٛس ٚ ثٝ ػجبست دیٍش، ثبال سفتٗ 

ست دیٍیش، تٛسیؼٝ ٔتیٛاصٖ    ثٝ ػجب ٞبی ٔختّف وطٛس ثبضذ. دس ٘ٛاحی ٚ استبٖ« یثشٚت ػّٕ»تٛا٘ذ ٘طبٖ دٞٙذٜ تٛصیغ ٘بٔتٛاصٖ  وطٛس ٔی

 ػّٕی ٘یبصٔٙذ، تٛصیغ ٔٙبست أىب٘بت ػّٕی ٚ ٔطبسوت ٔتٛاصٖ ٔٙبعك وطٛس دس تِٛیذ ػّٓ ٚ ٘ٛآٚسی است.

. ٔسیبِٝ اغیّی ٔیٛسد ٘ظیش اییٗ تحمییك،       ٞبی وطٛس ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اسیت دس ایٗ تحمیك ٔسئّٝ سغح ثشخٛسداسی ػّٕی استبٖ

ثشای ایٗ ٔٙظٛس، اٞذاف صیش دس ایٗ تحمییك   .ٞب اص آٖ است داسی ٞشیه اص استبٖٚ ٔیضاٖ ثشخٛسچٍٍٛ٘ی تٛصیغ ثشٚت ػّٕی دس وطٛس 

 ا٘ذ:ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ

 ٞبی وطٛس دس تِٛیذ ػّٓ وطٛس چمذس است؟سٟٓ ٞشیه اص استبٖ -

 ٌیشی اص ػّٓ وطٛس چمذس است؟ٞبی وطٛس دس ثٟشٜسٟٓ ٞشیه اص استبٖ -

 ٚ ٔحشْٚ ػّٕی وطٛس وذأٙذ؟ٞبی ثشٚتٕٙذ، ثشخٛسداس استبٖ -

 تٛصیغ ثشٚت ػّٕی دس ٔیبٖ ٌشٟٚٞبی سٝ ٌب٘ٝ فٛق چٍٛ٘ٝ است؟ -

 پيشينه پژوهش .2

تٛصیغ ٔٙبثغ ٚ أىب٘بت ػّٕی ٚ فٙی ٚ أىب٘بت تحمیمبتی اص ٔٛاسدی است وٝ دس تحمیمبت ٔشثٛط ثیٝ سیبسیت ػّیٓ ٚ فٙیبٚسی ٔیٛسد      

ٔٙذی اص ػّٓ ثش اسبس تمسیٕبت استب٘ی ییب ضیٟشی ا٘دیبْ ٘طیذٜ      صیغ تِٛیذ یب ثٟشٜد تٛدس ایشاٖ ٔغبِؼٝ چٙذا٘ی دس ٔٛستٛخٝ است. ٞشچٙذ 

حیبٚی آٔیبس تؼیذاد     ػٕیذتب  ا٘ذ وٝ  ٞبی ٔختّف وطٛس پشداختٝ ٝ تِٛیذات ػّٕی ٔؤسسبت ٚ دا٘طٍبٜاست، أّب ٔغبِؼبت ٔتؼذدی ثٝ ٔمبیس

تٛاٖ ثیٝ ا٘ػیبفی    بس صیبد است وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔید ایٗ آثبس ثسیای ٞستٙذ. تؼذا ٞبی ایشا٘ی ثٝ غٛست ٔمبیسٝ إِّّی دا٘طٍبٜ ٔمبالت ثیٗ

(، 1384(، ٘یبوییبٖ ٚ غشیجییی )1384(، ٔٛسییٛی )1389(، ٌّیٙییی ٔمییذْ )1387(، سحیٕییی ٚ فتییبحی )1386) اثشاٞیٕییی خٛوییبس ٚ(، 1377)



آثیبس   ( اضیبسٜ ویشد.  2000) 1ػػبسٜ ٚ ٚیّسٖٛ ( ٚ ٘یض1387حسٗ صادٜ، ثمبیی، ٚ ٘ٛسٚصی چبوّی ) ،(1385؛ 1384)غجٛسی ٚ پٛسسبسبٖ، 

ا٘ذ تیب   عك ٔختّف سا ثشسسی ٚ ٔمبیسٝ وشدٜتِٛیذات ػّٕی ٔٙب غشفب  وٝ ٌیش٘ذ؛ اص آثبسی سا دس ثش ٔیخبسخی ایٗ حٛصٜ ٘یض عیف ٔتٙٛػی 

( اضیبسٜ  2004) 2ٔی تٛاٖ ثٝ ویًٙآثبسی وٝ ٔتغیشٞب ٚ ػٛأُ دیٍشی سا ٘یض دس ٔمبیسٝ ٚ ٔغبِؼٝ خٛد دخبِت دادٜ ا٘ذ. اص آثبس ٌشٜٚ اَٚ 

 ثشسسی وشدٜ است. 2000تب  1993وطٛس اص ٘ٛاحی ٔختّف د٘یب سا دس فبغّٝ سبِٟبی  31وشد وٝ ا٘تطبسات 

ا٘ذ.  تؼذادی اص وطٛسٞبی ٔختّف پشداختٝ(، ثٝ ٔغبِؼٝ اٍِٛٞبی ٕٞىبسی دسٖٚ وطٛسی ٚ ثشٖٚ وطٛسی دس 2008) 3٘بٚاسٚ ٚ ٔبستیٗ

ٞب دس دسٖٚ وطٛس خٛد  ثیطتشیٗ ٔیضاٖ ٕٞىبسی ثیٗ سبصٔبٖ٘تبیح ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ وطٛسٞبی تِٛیذ وٙٙذٜ ثیطتشیٗ آثبس پژٚٞطی، داسای 

إِّّی سا وطٛسٞبیی داضتٝ ا٘ذ  ٞبی ثیٗ ٛدٜ است. ثش ػىس، ثیطتشیٗ ٕٞىبسیإِّّی آٟ٘ب صیبد ٘ج ٞبی ثیٗ ٔیضاٖ ٕٞىبسی ا٘ذ أب ِضٚٔب  ثٛدٜ

ا٘ذ. وطٛسٞبی اسٚپبیی تٛخٝ ثیطتشی ثٝ استجبط ػّٕی ثب سبیش وطٛسٞبی اسٚپیبیی   ِٛیذ ػّٕی دس ٚضؼیت ثبالیی ٘جٛدٜاص ٘ظش ٔدٕٛع ت وٝ

-داس٘ذ تب ثب سبیش وطٛسٞب. ایٗ دسحبِی است وٝ ٔطبسوت ػّٕی ثیٗ استشاِیب، آٔشیىب ٚ وطٛسٞبی آسیبیی ٔطٟٛدتش ثٛدٜ اسیت )إِٚیذا  

وٝ ثٝ تِٛییذات   ( ا٘دبْ ٌشفت2009ٝ) 5ٞب تٛسظ ٌال٘ضَ، ضٛثشت ٚ سضسٖٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دیٍشی اص ایٗ دست پژٚٞص (.2009ٚ دیٍشاٖ،  4ٌٛٔض

 ػّٕی اتحبدیٝ اسٚپب تٛخٝ وشدٜ است.

ٞیبی  ثب ٔغبِؼٝ ٔیضاٖ ٔطبسوت استبٖٞبی ایشاٖ ( ثب ثشسسی پشاوٙذٌی تٛصیغ تِٛیذات ػّٕی دس استب1390ٖاسذی ٚ خٕبِی ٟٕٔٛئی )

ٔٙیذی ٚ ٔدٕیٛع ٔطیبسوت دس ثیشٚت ػّٕیی      ٞب اص سٝ خٙجٝ تِٛیذ، ثٟشٜثٙذی استبٖٔٙذی اص تِٛیذات ػّٕی، ثٝ ستجٝتِٛیذ ٚ ثٟشٜایشاٖ دس 

وطٛس پشداختٙذ. ٘تبیح ٘طبٖ داد وٝ سٝ استبٖ تٟشاٖ، اغفٟبٖ ٚ ٔبص٘ذساٖ دس ٔدٕٛع ثبالتشیٗ سیٟٓ سا دس ثیشٚت ػّٕیی وطیٛس ثیٝ خیٛد       

ٞب چٙیٗ ٘طبٖ داد وٝ ثیٗ ٞشیه اص چٟبس ػبُٔ خغشافیبیی ٔسبحت استبٖ، خٕؼیت استبٖ، تؼذاد ضٟشستبٖاختػبظ داد٘ذ. ایٗ تحمیك ٕٞ

 ٚ تؼذاد ضٟشٞبی ٞش استبٖ اص یه سٛ ٚ سٟٓ استبٖ دس ثشٚت ػّٕی وطٛس ساثغٝ ٚخٛد داسد. 

 روش تحقيق .3

ٝ    سٙدی است وٝ اص فٖٙٛ وتبثسٙدی ٚ ػّٓ ایٗ پژٚٞص اسبسب  یه ٔغبِؼٝ ػّٓ ٞیبی وتبثطیٙبختی ٚ    سٙدی ٔثُ ثجیت ٚ ضیٕبسش پیطییٙ

ویٝ اعالػیبت وتبثطیٙبختی    اسیت   ایٗ پژٚٞص ضبُٔ تٕبٔی ا٘تطبساتی خبٔؼٝوٙذ.  ٞبی وتبثطٙبختی استفبدٜ ٔی استخشاج اعالػبت اص دادٜ

ٚٞطٍبٜ ػّْٛ ٚ فٙبٚسی اعالػبت ایشاٖ )ایشا٘ذان( ٚخٛد داسد ثٝ ضشعی وٝ دست وٓ یىیی اص دٚ ضیشط   آٟ٘ب دس پبیٍبٜ ٞبی ٔختّف پژ

استبٖ ٞبی اییشاٖ لیشاس داضیتٝ ثبضیذ؛ ٚ دْٚ اییٗ ویٝ       ٔحُ ٘طش یب سبصٔبٖ تِٛیذ وٙٙذٜ آٟ٘ب دس یىی اص ٘خست ایٗ وٝ  صیش سا داضتٝ ثبضٙذ:

ٞیذف اص ا٘تخیبة اییٗ دٚ ضیشط،      ثٝ یه یب چٙذ استبٖ ایشاٖ اختػبظ داضتٝ ثبضذ.ٔٛضٛع ٚ یب حٛصٜ خغشافیبیی ٔٛسد ٔغبِؼٝ پژٚٞص، 

ٝ  اعٕیٙبٖ اص ضبُٔ ضذٖ تٕبْ سوٛسدٞبیی است وٝ دست وٓ ثٝ یىی اص استبٖ ٞبی وطٛس اضبسٜ وٙٙیذ.  ٞیبی وتبثطیٙبختی خسیتدٛ     پیطییٙ

پژٚٞطی، پبیٍبٜ ٔمبِٝ ٔدّیٝ،    ٞب، پبیٍبٜ عشح ٘بٔٝ بیبٖٞبی ٔختّف ایشا٘ذان )پبیٍبٜ پ ضذٜ ٚ ٌشدآٚسی ضذٜ ثشای ایٗ پژٚٞص، اص پبیٍبٜ

 ٞبی خذیذ( استخشاج ضذٜ ا٘ذ. ٘بٔٝ ٘بٔٝ التیٗ ٚ پبیٍبٜ پبیبٖ پبیٍبٜ ٌضاسش دِٚتی، پبیٍبٜ ٔمبِٝ ٕٞبیص، پبیٍبٜ پبیبٖ

ٛ   ثٝ ٔٙظٛس تؼییٗ ستجٝ ٚ ٌشٜٚ ثٙذی استبٖ ثشخیٛسداسی اص  »س، ضیبخع  ٞب اص ٘ظش سٟٓ ٞشیه دس تِٛیذ ٚ استفبدٜ اص ثشٚت ػّٕیی وطی

ٞبی وطٛس ثش اسبس أتیبصات وست ضیذٜ دس پیژٚٞص دس    ثشای پژٚٞص حبضش تؼشیف ضذ. ثش ایٗ اسبس ٞش یه اص استبٖ« ثشٚت ػّٕی

ٖ  . ٔحشْٚ یٞب استبٖٚ  ثشخٛسداس یٞب استبٖ، ثشٚتٕٙذ یٞب استبٖ یىی اص سٝ دستٝ صیش لشاس ٔی ٌیش٘ذ: ٞیبی   ثشای ایٗ ٔٙظٛس ٔدٕیٛع اسیتب

ضٛد. پس اص ا٘دبْ پژٚٞص ٚ تؼییٗ أتیبصات  ضٛد وٝ ٞش دٞه ثغٛس تمشیجی ضبُٔ سٝ استبٖ ٔی وطٛس ٔؼبدَ دٜ دٞه دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی

ضاٖ ثٟشٜ اص ثیشٚت  ٞبی ثشٚتٕٙذ اص ٘ظش ٔی ٞب ثٝ ػٙٛاٖ استبٖ ٔٙذی اص ثشٚت ػّٕی وطٛس، دٚ دٞه ثبالیی استبٖ ٞش استبٖ دس تِٛیذ ٚ ثٟشٜ
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ضیٛد ثٙیبثشایٗ تؼیذاد     ٞب سٙدیذٜ ٔیی  ػّٕی وطٛس تؼییٗ خٛاٞٙذ ضذ. اص آ٘دب وٝ ثشخٛسداسی ػّٕی ثغٛس ٘سجی ٚ دس ٔمبیسٝ ثب سبیش استبٖ

 ٞبی ثشٚتٕٙذ ػّٕی وطٛس دس ٘ظش ٌشفتٝ خٛاٞٙذ ضذ. ٕٞچیٗ ثٝ ٕٞیٗ تشتیت ضص استبٖ ثشتش اص ٘ظش أتیبصات وست ضذٜ ثٝ ػٙٛاٖ استبٖ

ٞبی ٔحشْٚ تّمی خٛاٞٙیذ ضیذ.    ضص استبٖ ثٝ ػٙٛاٖ دٚ دٞه پبییٙی خذَٚ ا٘تخبة ٚ اص ٘ظش ضبخع ثشخٛسداسی ػّٕی دس سغح استبٖ

ٞبی ثشخٛسداس ػّٕیی ضیٙبختٝ    ضٛ٘ذ ثب ػٙٛاٖ استبٖ ٞبی سْٛ تب ٞطتٓ )خٕؼب ضص دٞه( سا ضبُٔ ٔی ٘ٛصدٜ استبٖ دیٍش وطٛس وٝ دٞه

 ضٛ٘ذ. ٔی

 های پژوهش یافته .4

پیطیٙٝ، ٞضاس   77 ثیص اص استبٖ تٟشاٖ ثب دٞذ وٝ٘طبٖ ٔی (2خذَٚ ٞبی ایشا٘ذان )سی تِٛیذات ػّٕی ٕ٘بیٝ ضذٜ استبٟ٘ب دس پبیٍبٜثشس

 ٕٞٝستجٝ ٘خست سا اص ٘ظش تؼذاد سوٛسدٞب دس ٕٞچٙیٗ ضذٜ دس پبیٍبٜ ٞبی ایشا٘ذان است. ایٗ استبٖ ٕ٘بیٝتِٛیذات ػّٕی داسای ثیطتشیٗ 

ٜ  غٙؼتیٔشوضیت ػّٕی،  ٚ ایٗ ثٝ دِیُ پبیٍبٜ ثٝ خٛد اختػبظ دادٜ است . اسیت  ٞیبی ثیضسي ٚ ٔتؼیذد    ٚ فشٍٞٙی ٚ ٘یض داضتٗ دا٘طیٍب

ٖ  ٞسیتٙذ ٞیبی   ٔبص٘ذساٖ، فبسس، ٌیالٖ ٚ ٘یض سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ دس سدٜتِٛیذوٙٙذٜ ػّٓ  استبٖ اغفٟبٖ دٚٔیٗ ٞیبی لیٓ،    . دس ٔمبثیُ اسیتب

 تٛا٘ذ تبصٜ تبسیس ثٛدٖ ایٗ استبٟ٘ب ثبضذ.وٝ یه ػّت ٔی داسای وٕتشیٗ تِٛیذات ػّٕی ثٛدٜ ا٘ذ خشاسبٖ ضٕبِی ٚ اِجشص

ٌب٘یٝ ٔیٛسد ٔغبِؼیٝ     ٞبی ضص ٞبی ٔختّف سا دس ٔدٕٛع پبیٍبٜ ٘یض فشاٚا٘ی سوٛسدٞبی ثبصیبثی ضذٜ ثٝ تفىیه استبٖ 1ٕ٘ٛداس ضٕبس٠ 

ٖ  دٞذ. چٙب٘چٝ ٔطخع است، سٟٓ استبٖ تٟشاٖ دس سو ٘طبٖ ٔی ٞبسیت ثیٝ    ٛسدٞبی ثبصیبثی ضذٜ  ثٝ عٛس آضىبس ثسیبس ثیطتش اص سیبیش اسیتب

ای وٝ دس ٔمبیسٝ ثب استبٖ اغفٟبٖ وٝ دٚٔیٗ استبٖ ایٗ سدٜ است، سٟٓ استبٖ تٟشاٖ دست وٓ چٟبس ثشاثیش  اسیت. ٔتٛسیظ ٔدٕیٛع      ٌٛ٘ٝ

 است. ػٙٛاٖ ثٝ اصای ٞش استبٖ 5905ٔٙبثغ ثبصیبثی ضذٜ اص ضص پبیٍبٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ،  

 

 
 «فشاٚا٘ی سوٛسدٞبی ثبصیبثی ضذٜ اص ٔدٕٛع ضص پبیٍبٜ ایشا٘ذان ثٝ تفىیه استبٖ ٞب: » 1ٕ٘ٛداس 

 

 

 

 

 

 



 «تٛصیغ فشاٚا٘ی سوٛسدٞبی ثبصیبثی ضذٜ ثشای استبٖ ٞب ثٝ تفىیه پبیٍبٜ: » 1خذَٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خٕغ ٔٙبثغ ٌضاسش دِٚتی عشح پژٚٞطی ٔمبالت پبیبٖ ٘بٔٝ استبٖ

 3342 422 1132 662 1126 آرسثبیدبٖ ضشلی

 2950 194 1007 656 1093 آرسثبیدبٖ غشثی

 871 80 314 198 279 اسدثیُ

 18570 727 3878 3015 10950 اغفٟبٖ

 477 39 84 126 228 اِجشص

 961 164 345 172 280 ایالْ

 2927 323 1207 585 812 ثٛضٟش

 77674 3028 6229 6599 61818 تٟشاٖ

 1161 109 454 240 358 چٟبسٔحبَ ٚ ثختیبسی

 604 60 160 136 248 خشاسبٖ خٙٛثی

 5807 465 1889 1242 2211 خشاسبٖ سضٛی

 549 44 90 205 210 خشاسبٖ ضٕبِی

 5364 559 2067 1238 1500 خٛصستبٖ

 1062 154 474 196 238 ص٘دبٖ

 2989 248 854 385 1502 سٕٙبٖ

 6608 443 1187 711 4267 سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 8114 588 2756 1893 2877 فبسس

 901 25 266 230 380 لضٚیٗ

 465 129 109 95 132 لٓ

 2392 190 821 390 991 وشدستبٖ

 5573 353 2163 1269 1788 وشٔبٖ

 5215 407 938 496 3374 وشٔب٘طبٜ

 863 58 558 81 166 وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیشاحٕذ

 1350 53 458 382 457 ٌّستبٖ

 6800 530 1964 1146 3160 ٌیالٖ

 1792 116 628 314 734 ِشستبٖ

 9769 656 2118 1545 5450 ٔبص٘ذساٖ

 1517 136 614 255 512 ٔشوضی

 2168 191 915 546 516 ٞشٔضٌبٖ

 1942 226 922 329 465 ٕٞذاٖ

 2281 216 866 500 699 یضد

 5905 353 1209 537 2974 ٔیبٍ٘یٗ



 

سٟٓ استبٟ٘بی ثشٚتٕٙذ، ثشخٛسداس ٚ ٔحشْٚ ػّٕی دس تِٛیذ ػّٓ وطٛس سا ٘طبٖ ٔی دٞیذ. ثیش اسیبس اییٗ ٕ٘یٛداس سیٟٓ دٚ        2ٕ٘ٛداس 

دسغذ ثٛدٜ است ٚ سٟٓ ضص دٞه ٔیب٘ی  90دٞه استبٟ٘بی ثشٚتٕٙذ وطٛس )خٕؼب ضص استبٖ( دس تِٛیذ ٔحتٛای ػّٕی وطٛس حذٚد 

دسغیذ ثیٛدٜ اسیت. سیٟٓ دٚ دٞیه       9ٕی دس تِٛیذ ػّٓ ایشاٖ، سٚی ٞٓ سفتٝ حیذٚد  استبٖ ثشخٛسداس ػّٕی ثب سغح ٔتٛسظ ػّ 19یؼٙی 

 ٔحشْٚ ػّٕی سٚی ٞٓ سفتٝ وٕتش اص یه دسغذ اص تِٛیذ ػّٓ وطٛس ثٛدٜ است.

 
 «سٟٓ استبٟ٘بی ثشٚتٕٙذ، ثشخٛسداس ٚ ٔحشْٚ ػّٕی دس تِٛیذ ػّٓ وطٛس: »2ٕ٘ٛداس 

 

ٞبی ٔختّف ٚ دس سٝ سیغح ثشٚتٕٙیذ، ثشخیٛسداس ٚ ٔحیشْٚ ػّٕیی ٘طیبٖ        ضبخعٞب سا ثش اسبس  ٞبی وست ضذٜ استبٖ ستجٝ 2خذَٚ 

ٞبی تٟشاٖ، اغفٟبٖ ٚ ٔبص٘ذساٖ ثیطتشیٗ سٟٓ ویفی ثشخٛسداسی یب ثشٚت ػّٕی سا ثٝ خٛد دٞذ وٝ استبٖدٞذ. خذَٚ ٔزوٛس ٘طبٖ ٔی ٔی

٘ذ. دس ٔمبثُ خشاسبٖ ضٕبِی، لٓ ٚ خشاسبٖ خٙیٛثی  ضٛٞبی ثشتش اص ٘ظش ثشٚت ػّٕی ٔحسٛة ٔیا٘ذ ٚ ثٝ ایٗ تشتیت استبٖاختػبظ دادٜ

 دٞٙذ. سٝ استبٖ ا٘تٟبی خذَٚ سا تطىیُ ٔی

ٔٙذی استبٟ٘بی ایشاٖ اص ثشٚت ػّٕی یب ٔدٕٛع تِٛیذات وبسثشدی وطٛس سا ٘طبٖ ٔی دٞیذ.  دس ایٙدیب ٘سیجت    ٘یض ٔیضاٖ ثٟشٜ 3ٕ٘ٛداس 

تشی ثشخیٛسداس اسیت ٞشچٙیذ    ( اص تٛصیغ ٘شٔب2َمبیسٝ ثب تِٛیذ ػّٓ )ٕ٘ٛداس ٔٙذی اص ٘تبیح وبسثشدی تحمیمبت ػّٕی دس ٔپشاوٙذٌی ثٟشٜ

ٞبی ٔیب٘ی ٚ ٔحشْٚ وبٔال ٔتفبٚت ٚ ثیطتش است. ثٝ ػجیبست دیٍیش،   ٞبی ثشٚتٕٙذ دس ٔمبیسٝ ثب دٞهٌیشی دٞهوٝ ٞٙٛص ٞٓ ٔیضاٖ ثٟشٜ

استبٖ  19ا٘ذ ٚ ایٗ دسغذ ثشای ثٝ خٛد اختػبظ دادٜ % اص ٔٛضٛػبت ػّٕی وبسثشدی تحمیمبت وطٛس سا56ضص استبٖ ثشتش یب ثشٚتٕٙذ، 

 % ثٛدٜ است.3% ٚ ثشای ضص استبٖ ٔحشْٚ ػّٕی، تٟٙب 41ثشخٛسداس ثشاثش ثب 
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 «ٞبی ٔختّف ثشٚت ػّٕی ٞب ثش اسبس ثشخٛسداسی اص ضبخع ثٙذی استبٖ ستجٝ:»2خذَٚ 

ثشٚت ستجٝ  ػّٕی ثشٚت خٕغ ضبخع ٔٙذی ثٟشٜ  ضبخع تِٛیذ ضبخع استبٖ

 ػّٕی
 1 ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ  تٟشاٖ 

 2 ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ  اغفٟبٖ

 3 ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ  ٔبص٘ذساٖ

 4 ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ  ٌیالٖ

 5 ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ  ثّٛچستبٖ ٚ سیستبٖ

 6 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثٛضٟش

 7 ثشٚتٕٙذ ثشٚتٕٙذ ثشخٛسداس  فبسس

 8 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشٚتٕٙذ  وشٔب٘طبٜ

 9 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  ضشلی آرسثبیدبٖ

 10 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  غشثی آرسثبیدبٖ

 11 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  ایالْ

 12 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  ثختیبسی ٚ چٟبسٔحبَ

 13 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  سضٛی خشاسبٖ

 14 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  خٛصستبٖ

 15 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  سٕٙبٖ

 16 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  وشدستبٖ

 17 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  ِشستبٖ

 18 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  ٔشوضی

 19 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  ٕٞذاٖ

 20 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ٔحشْٚ  ص٘دبٖ

 21 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  لضٚیٗ

 22 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  وشٔبٖ

 23 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  ٌّستبٖ

 24 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  ٞشٔضٌبٖ

 25 ثشخٛسداس ثشخٛسداس ثشخٛسداس  یضد

 26 ٔحشْٚ ٔحشْٚ ثشخٛسداس  اسدثیُ

 27 ٔحشْٚ ٔحشْٚ ٔحشْٚ  ثٛیشاحٕذ ٚ وٍٟیّٛیٝ

 28 ٔحشْٚ ٔحشْٚ ٔحشْٚ  اِجشص

 29 ٔحشْٚ ٔحشْٚ ٔحشْٚ  خٙٛثی خشاسبٖ

 30 ٔحشْٚ ٔحشْٚ ٔحشْٚ  لٓ

 31 ٔحشْٚ ٔحشْٚ ٔحشْٚ  ضٕبِی خشاسبٖ



 

 «ٌیشی اص ػّٓ وطٛسسٟٓ استبٟ٘بی ثشٚتٕٙذ، ثشخٛسداس ٚ ٔحشْٚ ػّٕی دس ثٟشٜ: »3ٕ٘ٛداس 

ضٛد ثٝ ایٗ تشتیت ٔطخع ٔیدٞذ. ٘یض سٟٓ سٝ ٌشٜٚ استبٟ٘بی ایشاٖ سا دس ٔدٕٛع ثشٚت ػّٕی تِٛیذ ضذٜ وطٛس ٘طبٖ ٔی 4ٕ٘ٛداس 

ا٘ذ. سٟٓ ضص استبٖ ٔحشْٚ ػّٕی وطیٛس دس اییٗ   دسغذ ثشٚت ػّٕی وطٛس سا ثٝ خٛد اختػبظ دادٜ 70وٝ دٚ دٞه استبٟ٘بی وطٛس 

 دسغذی ثیٗ دٚ ٌشٜٚ یبدضذٜ لبثُ تٛخٝ است. 68شغٓ ثشاثشی تؼذاد استبٟ٘ب، اختالف فبحص دسغذ ٔی ضٛد وٝ ػّی 2خػٛظ حذٚد 

 

 «سٟٓ استبٟ٘بی ثشٚتٕٙذ، ثشخٛسداس ٚ ٔحشْٚ ػّٕی دس ٔدٕٛع ثشٚت ػّٕی وطٛس: »4ٕ٘ٛداس 

ٔدٕٛع ٔطبسوت دس تِٛیذ ػّٓ ٔٙذی ٚ ثٝ ایٗ تشتیت ٘بثشاثشی تٛصیغ ثشٚت ػّٕی دس استبٟ٘بی ایشاٖ ثش اسبس سٝ ضبخع تِٛیذ، ثٟشٜ

 ضٛد.وطٛس آضىبس ٔی

 گيری بحث و نتيجه .5

. دس اییٗ  ٞبی تٛسیؼٝ ٔیذ ٘ظیش لیشاس ٌییشد     تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ضبخعٞبی ػّٕی، ٔیای اص داساییثشٚت ػّٕی ثٝ ٔؼٙبی ٔدٕٛػٝ

ٌشفیت؛ أیب ٔفٟیْٛ     استبٖ ٔیٛسد تٛخیٝ لیشاس   ٞبی ثشٚت ػّٕی ٞش  ٔٙذی اص تِٛیذات ػّٕی، ثٝ ػٙٛاٖ ضبخع پژٚٞص ٔیضاٖ تِٛیذ یب ثٟشٜ
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ٖ     ویٝ اییٗ ضیبخع   ثشٚت ػّٕی ثحثی ٚسیغ ٚ چٙذخب٘جٝ است  ٌیش ٚضیؼیت ػّٕیی ییه ٘بحییٝ ٘یسیتٙذ. تحمیمیبت         ٞیب ثیٝ تٟٙیبیی، ٕ٘بییب

ثشٚت ػّٕی ٞیش   تش ٔیضاٖ ٞب، لٛا٘یٗ، ثٛدخٝ ٚ ٘یشٚی ا٘سب٘ی ٞش استبٖ، ثٝ تؼییٗ دلیك تشی ٘یبص است تب ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ صیشسبخت ٌستشدٜ

ٞب ٔىُّٕ تحمیك ایٗ یبفتٝ تٛا٘ذ آغبصٌش تحمیمبتی اص ایٗ دست ثٝ حسبة آیذ. ٔٙغمٝ ٚ وُ وطٛس ثپشداصد. ثب ایٗ حبَ، پژٚٞص حبضش ٔی

( دس صٔیٙٝ تٛصیغ خغشافیبیی ثشٚت ػّٕی ٞستٙذ وٝ دس آٖ ٕٞجستٍی تٛصیغ ػّٓ دس ٔٙبعك ٔختّف وطٛس 1390ٌزضتٝ )اسذی ٚ خٕبِی، 

 أُ خغشافیبیی ٚ خٕؼیتی تبئیذ ضذٜ ثٛد.ثب ػٛ

ٌیشدد. دساختیبسداضیتٗ    ٞبی وطٛس اص خّٕٝ ٘یبصٞبی اسبسیی ّٔیی ٔحسیٛة ٔیی     ی ٔتٛاصٖ ػّٓ ٚ فٙبٚسی دس ٔیبٖ تٕبٔی استبٖ تٛسؼٝ

    ٔ ٝ أىب٘بت ٔٙبست ٚ ػبدال٘ٝ ثشای تٕبٔی ٔٙبعك یه وطٛس ضشٚسی است ٚ اص آ٘دبیی وٝ اختػیبظ ٔٙیبثغ ٚ أىب٘یبت ٘یبصٔٙیذ  ی  غبِؼی

 سٚد. ٞب ثٝ ضٕبس ٔی ٞبی ثشخٛسداس ٚ ٔحشْٚ اص اِٚیٗ ٌبْ ٚضؼیت وطٛس است،  ضٙبخت استبٖ

ٞیبی   ٛا٘ذ ٔٛضٛع پیژٚٞص ت دس وطٛس ٚ ٔیضاٖ ثشاثشی ٚ ػذاِت ٔٙغمی دس دستشسی ثٝ آٖ، ٔی سٙدص دلیك پشاوٙذٌی ثشٚت ػّٕی

تِٛییذات ػّٕیی ٘ییض ثیٝ      ٞب ٚ س، سٙدص اثشثخطی ٞضیٙٝ ٞب، پژٚٞصطٛثیطتش دس ایٗ حٛصٜ ثبضذ. دس وٙبس ٔحبسجٝ وّٕی تِٛیذات ػّٕی و

 سیضی ثٟتش سا ثشای تٛسؼٝ ٕٞٝ خب٘جٝ ٚ ٔتٛاصٖ ػّٕی ٘ٛاحی ٔختّف وطٛس فشاٞٓ خٛاٞذ ویشد.  ا٘دبٔذ وٝ أىبٖ ثش٘بٔٝ تشی ٔی ٘تبیح دلیك

یٟی است وٝ سٛیبفتٍی ٚ ٘بوبُٔ ثٛدٖ اعالػیبت اییٗ   ٞبی ایشا٘ذان اوتفب ضذ ٚ ثذٞبی ٔٛخٛد دس پبیٍبٜدس تحمیك حبضش، تٟٙب ثٝ دادٜ

ٝ    ٞب ٚ ٔشاوض دِٚتی ٕٞٝ استبٖٞب ٚ یب ػذْ ٕٞىبسی دا٘طٍبٜپبیٍبٜ ٞیبی  ٞب ثب ایٗ ٔشوض ثٝ غٛست یىسبٖ، ٕٔىٗ اسیت اػتجیبس وّٕیی یبفتی

تٛا٘یذ دسیتٕبیٝ تحمیمیبت    ذ ػّیٓ ٔیی  داس وٙذ. أب ثٝ ٞشحبَ، سٚش ثٝ وبس سفتٝ یؼٙی تٕشوض ثش ثشٚت ػّٕی ثٝ خبی تِٛیی تحمیك سا خذضٝ

 وّٕی ٚ ویفی آیٙذٜ ضٛد.
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