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 اػتبدیبس ؿٟشػبصی، دا٘ـٍبٜ تشثیت ٔذسع تٟشاٖ:  -1

 دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٔقٕبسی، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ثشٚرشد، ٘ٛیؼٙذٜ ٔؼئَٛ  -2

 

 چکیدٌ :

ٞب فبُٔ پیٛ٘ذ ٘ؼُ ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ  آٚسد ثٝ ٘ٛفی دس تشثیت افشاد ٘مؾ داسد.ٔقٕبسی اص عشیك فضبٞبیی وٝ ثٝ ٚرٛد ٔی

دس عشاحی فضبی ؿٟشی ثیـتش اػت. أٙیت ٕٞٛاسٜ ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ؿبخق ٞبی  آٟ٘بٌزؿتٝ ٚآیٙذٜ ٞش ربٔقٝ ٞؼتٙذ، حؼبػیت پزیشی 

فی ٘یض اسائٝ ؿذٜ اػت. ٛسد تٛرٝ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ ؿٟشػبصاٖ لشاس ٌشفتٝ اػت وٝ دس ایٗ خلٛف ٘ؾشیٝ ٞبی ٔختّٟٔٓ ویفیت ص٘ذٌی ٔ

أٙیت ٚ آػبیؾ ثش سٚی لـش تبحیش ٌزاس ٚ تبحیش پزیش ربٔقٝ ی دس ایزبد حغ شؿٟػجض چٍٛ٘ٝ فضبٞبی ایٗ اػت وٝ پظٚٞؾ ػٛاَ اكّی 

 دس یه فضبی ؿٟشی أٙیت داؿتٝ ثبؿٙذثتٛا٘ٙذ  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖساٞىبسٞبیی ٚرٛد داسد وٝ  چٝٚ  یقٙی ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ ٘مؾ ایفب ٔی ٕ٘بیذ

فضبی ؿٟشی اص رّٕٝ ٔجبحج پش ربرثٝ ای اػت وٝ ثؼیبسی اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔؼبیُ ؿٟشی ثٝ آٖ  تب ثتٛا٘ٙذ ثٝ سؿذ ٚ ؿىٛفبیی ثشػٙذ.

 ؿلت دسكذ اص رٕقیت وـٛس ثیؾ اص  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ. ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ٔی دا٘ٙذ استجبطتٛرٝ داؿتٝ ٚ إٞیت آٖ سا اػبػبً ثب رٕقیت دس 

آیٙذٜ وـٛس ٔغشح ٞؼتٙذ ٚ ٟٕٔتشیٗ ٘مؾ سا ثشای ػبختٗ حبَ ٚ ا٘ذ ِزا ایٗ ثخؾ اص رٕقیت ثٝ فٙٛاٖ ػشٔبیٝ سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ

دس  ای اػتفبدٜ ؿذٜ اػت .تحّیّی، وتبثخب٘ٝ –ؽ تٛكیفی . ثشای سػیذٖ ثٝ ایٗ اٞذاف اص سٚسا ثش فٟذٜ داس٘ذفشدای ربٔقٝ ثٟتش أشٚص ٚ 

تٟٙب اص عشیك ثشلشاسی ٘ذ. ایٗ ٌشٜٚ اص ربٔقٝ ثٝ ٔىبٖ ٞبی ٔختّفی وٝ تشریحبً ثب یىذیٍش ٔشتجظ ٞؼتٙذ، ٘یبص داس ٘تیزٝ ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ

سا تزشثٝ وٙٙذ ٚ سٚاثظ ا٘ؼب٘ی سا دس خبسد اص تٛا٘ٙذ افشادی ػبِٓ ٚ ارتٕبفی ؿٛ٘ذ. آٟ٘ب ثبیذ ثذ ٚ خٛة استجبط ٔؼتمیٓ اػت وٝ ٔی 

 ٔحذٚدٜ خب٘ٝ ٚ ٔذسػٝ تـخیق دٞٙذ. حضٛس دس ارتٕبؿ، ثشٚص احؼبػبت ٚ ٍ٘شؽ ٞبی ٔفیذ سا دس پی داسد.

 ، ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشیؿٟشی،  حغ أٙیت، ؿٟشػبصی ػجض ،  فضبیص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ: ياصگبن کلیدی
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 مقدمٍ:
 ٚ ؿٟشی تٛػقٝ پیبٔذٞبی. ت٘یؼ تلٛس لبثُ دیٍش آٖ ٌٛ٘بٌٖٛ اؿىبَ دس ٔؤحش ػجض فضبی ٚرٛد ثذٖٚ ؿٟشٞب ٔفْٟٛ أشٚصٜ

 .اػت وشدٜ ٘بپزیش ارتٙبة ٕٞیـٝ ثشای سا آٖ ٌؼتشؽ ٚ ػجض فضبی ٔٛرٛدیت آٟ٘ب، ٔحیغی صیؼت ٔقضالت پیچیذٌی

 (1389سؿیذی, تبثؼتبٖ  &)دٚٔیشی ٌٙزی, ثبثبئی, ٔتبری, 

حؼبع تشیٗ ٚ تبحیش پزیش تشیٗ ٌشٜٚ ػٙی ربٔقٝ سا تـىیُ ٔی دٞٙذ. ٚ دس حؼبع تشیٗ ٚ ٟٔٓ تشیٗ ػبَ ٞبی  وٛدوبٖ

ص٘ذٌی ؿبٖ یقٙی صٔب٘ی وٝ پبیٝ ٞبی سؿذ ؿخلیتی، رٞٙی، رؼٕی ٚ ارتٕبفی آٟ٘ب ؿىُ ٔیٍیشد تب صٔب٘ی وٝ ٚاسد ؿٟش ٔی 

د تزشثٝ وٙٙذ. ٚ ایٗ أش ٔؼتّضْ فشاٞٓ ثٛدٖ فضبیی كٕیٕب٘ٝ ؿٛ٘ذ ٘یبصٔٙذ ایٗ ٞؼتٙذ تب ص٘ذٌی ارتٕبفی سا دس ٔمیبع خٛ

، د٘یبیی پش اص ؿبدی ثب سً٘ ٞبی صیجب وٝ دس آٖ فشكت ثیبٖ افىبس تبصٜ ٚ پشٚسؽ خـٗاػت . فضبی أٗ ثٝ دٚس اص ٞیبٞٛ د٘یبی 

 (1380)ثٟشٚصفش,  سد.ثٝ ٚرٛد آٚ وٛدوبٖذ. فضبی وٝ صٔیٙٝ ای ٔٙبػت ثشای أٙیت ٙٚ سؿذ اػتقذاد ٞبیؾ سا داؿتٝ ثبؿ

افضایؾ رٕقیت، افضایؾ ٚػبیُ حُٕ ٚ ٘مُ، ثبال سفتٗ ػشفت ربثزبیی ٞب، فضبٞبی ٔجٟٓ ٚ ٘جٛد ؿفبفیت ثخلٛف دس 

فضبٞبی ػجض ٚ ػبخت ٚ ػبصٞبی صیبد دسؿٟشٞب ٞش وذاْ فبّٔی ثشای سؿذ خـٛ٘ت ٚ ایزبد ٘بأٙی ٔی ثبؿذ وٝ ثبفج ثٝ ٚرٛد 

٘ىشدٖ ثٝ فشًٞٙ ربٔقٝ ٚ ثٟشٜ ٌیشی اص ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی  آٔذٖ حغ تشع ٚ اػتشع دس ربٔقٝ ٔی ؿٛد. ٕٞچٙیٗ تٛرٝ

 تـذیذ وشدٜ اػت. ثٝ ٘ٛفی ٚاسداتی ٕٞچٖٛ ثّٙذ ٔشتجٝ ػبصی ٚ حغ ثشتشی داؿتٗ دس فضبٞبی ؿٟشی ایٗ فٛأُ سا 

دس ای ارتٕبفی، التلبدی، فشٍٞٙی ٚ ػیبػی ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ ثب ػغح پیـشفت رٛأـ احؼبع أٙیت، پیـتبص ٞش ٌٛ٘ٝ تٛػقٝ

یه ارتٕبؿ ٘مؾ ٔٛحشی دس ؿٙبخت چبِؾ ٞب ٚ ساٞىبسٞبی  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖاستجبط اػت. آٌبٞی اص ٚضقیت احؼبع أٙیت 

وٛن ٚ  ٌشیضی ٚ ثٝ فجبستی سٚؿٗ تش وٛدنتٛػقٝ یه ربٔقٝ داؿتٝ ٚ دس تمٛیت آیٙذٜ ای ثٟتش ٘یض فُٕ ٔی وٙذ . ٕ٘ٛدٞبی 

ی ص٘بٖ ٚ وٛدوب٘ٔیبٖ )) ؿٟش (( ٟٔٓ تشیٗ فشكٝ تبخت ٚ تبص ثضسٌؼبِی ثش  ػتیضی دس تٕذٖ ٔذسٖ ثؼیبس اػت أب دس ایٗ صٖ 

ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ اص خیبثبٖ  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖثٛدٜ اػت ا٘ذوی تٛرٝ ثٝ فضبٞبی ؿٟشی ٔب سا ٔتٛرٝ ایٗ ٚالقیت حیشت آٚس خٛاٞذ وشد 

ػش دادٜ ٔی  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖحٕبیت ٞب، ٔحالت ٚ حتی پبسن ٞب غبیت ا٘ذ ٚ دسد٘بوتش ایٗ وٝ ثش خالف ٞٓ ؿقبسٞبی وٝ دس 

 (1385)پبوضاد,  تمشیجبً ٞیچ ربیٍبٞی دس رٞٙیت ٘ؾبْ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی وـٛس ٘ذاس٘ذ. ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖؿٛد، 

أشٚصٜ ثٝ دِیُ ا٘تخبة ٘بدسػت ٔىبٖ یبثی، دػتشػی ٞبی ٘بٔغّٛة، ٘ذاؿتٗ ثش٘بٔٝ فیضیىی اص لجُ ٚ ٔحبػجٝ ٘ىشدٖ ػشا٘ٝ  

٘بأٗ  ثٝ فضبٞبی ػجض ؿٟشی ،پبسن ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ٘جٛد ٕٞپٛؿب٘ی فضبٞبی ٔىُٕ پبسن ٞب دس ٘ضدیىی آٟ٘ب ٔٛرت ٌشدیذٜ

ٔىب٘ی ثشای ثضٞىبسی، وبستٖٛ خٛاثی، فشٚؽ ٚ ٚ دس ٚالـ بی اػتفبدٜ ٔفیذ، تشیٗ فضبٞب ثشای خب٘ٛادٜ ٞب تجذیُ ؿٛ٘ذ ٚ ثز

 .٘ذاػتقٕبَ ٔٛاد ٔخذس ٚ... ؿذٜ ا

اص رّٕٝ ٔؼبئُ ٕٞیـٍی ٚ ٔغشح ٘ضد ا٘ذیـٕٙذاٖ ٚ ثبالخق حمٛلذا٘بٖ ٚ رشْ ؿٙبػبٖ، ٔٛضٛؿ ثضٞىبسی اعفبَ ٚ ٘حٜٛ ٔمبثّٝ 

ٔی ثبؿذ. اص آٖ رب وٝ دالیُ ٚ فٛأُ ثشٚص رشْ دس ٔیبٖ اعفبَ ثب افشاد  ثب آٖ ٚ ؿیٜٛ ٞبی ا٘حشاف ٚ وزشٚی آٖ ٞب دس ربٔقٝ

ثضسٌؼبَ ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ اص ػٛی دیٍش ایٗ عجمٝ اص ربٔقٝ داسای ٚضـ سٚا٘ی ٚ ارتٕبفی حؼبع تش ٚ ثٝ ٔشاتت آػیت پزیشتشی 

ر ؿٛد. ایٗ سٚؽ تحت فٙٛاٖ ػیبػت ٘ؼجت ثٝ ػبیشیٗ ٔی ثبؿٙذ، ِزا ثبیذ سٚؿی ٔتٙبػت ثب ؿشایظ ٚ ٔٛلقیت ایٗ افشاد اتخب

ٞبی ٞبی ٔجتٙی ثش سٚؽ فّٕی ٚ ثش پبیٝ اكَٛ ٚ سٚؽثشسػی إٞیت فشاٚا٘ی داسد. ٚ٘ٛرٛا٘بٖ ثضٞىبس وٛدوبٖویفشی ٔشثٛط ثٝ 

آٔبسی ٔشثٛط ثٝ ٔحیظ رغشافیبیی ٚ رشْ، ٘خؼتیٗ ثبس دس ٘یٕٝء اَٚ لشٖ ٘ٛصدٞٓ ثٝ ٚػیّٝ )وتّٝ( ٚ )ٌشی( كٛست ٌشفتٝ 

. دس ثشخی اص ٔٙبثـ )وتّٝ( ثٝ فٙٛاٖ پذس آٔبس رٙبیی ٚ اص رّٕٝ پبیٝ ٌزاساٖ ٔىتت رغشافیبیی  (Anselin, 2000, 216)اػت

ای ارتٕبفی وٝ تبثـ دٚ ؿٛد وٝ تحمیمبت اٚ ثبفج ؿذ تب رشْ ثٝ فٙٛاٖ پذیذٜرشْ رٙبیت ٔقشفی ؿذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ٌفتٝ ٔی

اؽ دس دا٘ـٍبٜ تٍضاع ثب فٙٛاٖ ( دس سػبِٝ دوتشی2001(. ٔبیض)469، 1379 ٔتغیش صٔبٖ ٚ ٔىبٖ اػت ؿٙبختٝ ؿٛد )وی ٘یب،

ػبختبسٞبی ٔقیٗ دس تشع اص رشایٓ، ثٝ ثشسػی ایٗ ٔٛضٛؿ پشداختٝ اػت. ٘تبیذ ایٗ تحمیك ٘ـبٖ اص تبحیش ٌزاس ثٛدٖ فضبٞبی 
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ای ثب فٙٛاٖ تشع اص رشْ دس بِقٝ(، دس ؿٟش ٚاؿیٍٙتٗ دس ٔغ2000ؿٟشی ثش رشایٓ ٚ احؼبع أٙیت ؿٟشٚ٘ذاٖ داس٘ذ. اوبٜ)

ؿٟشی )ٔتشٚپّیتٗ( ٚاؿیٍٙتٗ ثٝ ثشسػی ایٗ ٔٛضٛؿ پشداختٝ اػت، ٚ ٘تبیذ آٖ حىبیت اص رٕقیت ٟٔبرشاٖ دس فضبی والٖ

ؿٙبختی ارتٕبفی اػت ٚ اثقبد ٌٛ٘بٌٛ٘ی ای سٚاٖتبحیشٌزاسی فضبٞبی ؿٟشی ثش أٙیت ؿٟشٚ٘ذاٖ داس٘ذ. احؼبع أٙیت پذیذٜ

ٞبی ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ افشاد ثب ؿشایظ ٚ اٚضبؿ ٔحیظ ٚ فضبٞبی پیشأٛ٘ی اػت ٚ افشاد احؼبع اص ٔٛارٟٝداسد. ایٗ 

ؿٙبػی، احؼبع أٙیت ػبصٜء چٙذ ثقذی ٚ دس ؿشایظ ؿٛ٘ذ. ثٝ ِحبػ سٚؽٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثب آٖ ٔٛارٝ ٔیٔختّف ثٝ كٛست

ٌیشی تٛاٖ آٖ سا ػٙزؾ ٚ ا٘ذاصٜٞبی ٔختّف ٔیت ٚ ثٝ ؿیٜٛٞبی ٔتٙٛفی ؽٟٛس یبفتٝ اػارتٕبفی ٚ افشاد ٔختّف ثٝ ٌٛ٘ٝ

دس ثشسػی ویفیت ص٘ذٌی دس ٔٙبعك سٚػتبیی ثٝ  1390(. افتخبسی ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ 564، 1388وشد) تبرشاٖ ٚ والوی، 

اتحبد ٚ ا٘ؼزبْ ٚ ا٘ذ: دػتشػی ثٝ پّیغ، ٚرٛد ٞبی ویفیت ػالٔت ٚ أٙیت اؿبسٜ وشدٜ ٚ ٔٛاسد آٖ سا چٙیٗ ثشؿٕشدٜؿبخق

پزیشی ٔؼبئُ دسٍ٘شفتٗ ٘ضاؿ ثیٗ ػبوٙبٖ، أٙیت دس ؿت ٚ فمذاٖ ٞشٌٛ٘ٝ خغش دس ٍٞٙبْ سفت آٔذ آ٘بٖ. دسثبسٜء ٔٛضٛؿ آػیت

پزیشی التلبدی ٚ ارتٕبفی ای ثب فٙٛاٖ )ػٙزؾ آػیتدس ٔمبِٝ 1389ارتٕبفی سٚػتبیی، ؿشفی ٚ صسافـب٘ی دس ػبَ 

ا٘ذ)ؿشفی ٚ پزیشی ارتٕبفی ثشؿٕشدٜ ٚ ثٝ ثشسػی آٖ پشداختٝٞبی آػیتِفٝءأٙیت سا اص ٔٛ وـبٚسصاٖ دس ثشاثش خـىؼبِی(،

 (.132، 1389صسافـب٘ی، 

ثشخٛسداسی اص یه ػیبػت رٙبئی ٚ ویفشی ٔتٙبػت ثب ؿشایظ ٚ ٚضقیت كغبس ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ربٔقٝ ٔذ٘ی رٟت  

 (1377)افشٚك,  دس آیٙذٜ اػت، وٕه فشاٚا٘ی وٙذ. پیـجشد یىی اص اٞذافؾ وٝ پیؾ ٌیشی اص ٚلٛؿ رشائٓ

 رض چبسٜ ای وٙٙذ، تضٕیٗ سا خٛد پبیذاسی ثتٛا٘ٙذ ایٙىٝ ثشای ا٘ؼبٟ٘ب ص٘ذٌی ٚ فقبِیتٟب تٕشوض وبٟ٘ٛ٘بی ثٝ فٙٛاٖ ؿٟشٞب

 ٞبی ؿشیبٖ فٙٛاٖ ثٝ ٔحیغی صیؼت ِحبػ اص ػجض فضبی  .٘ذاس٘ذ عجیقی ػیؼتٓ ٞبی اص ٔتأحش وبسوشدی ٚ ػبختبس پزیشؽ

 تغییشات دػتخٛؽ سا ؿٟشٞب اوِٛٛطیه ػبختبس وٝ ؿٟش٘ـیٙی افضٖٚ سٚص سؿذ ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ٔحؼٛة ؿٟشٞب حیبتی

 ٔذیشیت .ثبؿذ ٔی ضشٚسی ؿٟشٞب، ٔحیغی صیؼت وٙٙذٜ تقذیُ ٟٕٔتشیٗ فٙٛاٖ ثٝ والٖ ػجض فضبٞبی ایزبد ٕ٘ٛدٜ، ٚػیـ

 اص آٖ حلَٛ وٝ داسد ٍٞٙبْ ثٝ ٚ ربٔـ اعالفبت ثٝ ٘یبص ؿٟشٞب ٔحیغی صیؼت فٙلش ٟٕٔتشیٗ فٙٛاٖ ثٝ ؿٟشی ػجض فضبی

 ػغح اص وٝ ٔیؼبصد فشاٞٓ سا أىبٖ ایٗ دٚس اص ػٙزؾ ٞبی دادٜ وبسٌیشی ثٝ .ٔیجبؿذ فّٕی دٚس اص ػٙزؾ فٙبٚسی عشیك

 &)دٚٔیشی ٌٙزی, ثبثبئی, ٔتبری,  .یبثٙذ آٌبٞی ٔـخق ٚ ٔقیٗ صٔبٟ٘بی دس آٖ تغییشات ٚ تٛػقٝ سٚ٘ذ ٚ ػجض فضبی

 .(1389سؿیذی, تبثؼتبٖ 

 1992 ػبِٟبی سا عی تٛ٘غ ٔتشٚپِٛتیٗ ٘بحیٝ دس ؿٟشی سؿذ ٔذِؼبصی ٚ ؿٟشی تٛػقٝ احش خٛد تحمیك دس( 2003ٞٛػىی )

 دس وـٛسٞبی ؿٟشٞبی ٚ تٛ٘غ ٔتشٚپِٛیتٗ ؿٟش دس ػجض فضبی وٕجٛد اكّی دِیُ ٟ٘بیت دس ٚ داد لشاس ثشسػی ٔٛسد 2002 تب

  .(1389سؿیذی, تبثؼتبٖ  &)دٚٔیشی ٌٙزی, ثبثبئی, ٔتبری,  .دا٘ؼت لجُ دٞٝ ٞبی دس ؿٟشی ٔٙبعك عشاحی سا ػقٝ تٛ حبَ

 

 

   تٛضیحبت:-1
ؿٟش٘ـیٙبٖ، ٔٙزش ثٝ وبٞؾ استجبط ٚ تقبُٔ ارتٕبفی « ٔذ٘یثی تفبٚتی »افضایؾ ؿتبة ص٘ذٌی ٔذسٖ ؿٟشی ؿٟشی ٚ فشًٞٙ 

ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب یىذیٍش ٚ غفّت اص إٞیت فضبی فٕٛٔی ثؼتش ػبص ثشای ایٗ تقبُٔ ٞبی ارتٕبفی ؿذٜ اػت. ثٝ عٛس وّی وٝ 

ایٙىٝ اكال ٚرٛد أشٚصٜ دس آثبدی ٞبی ؿٟشی، ثٛیظٜ دس ٔبدسؿٟشٞب، استجبط ٔؼتمیٓ ثب ٔحیظ عجیقی، یب ثؼیبس ٘بچیض اػت، یب 

 .(1387فّی صادٜ, پبئیض  &)كبِحی فشد (. Norberg, 1980: 166)٘ذاسد

اص ػٛی دیٍش ثب اػتمشاس دِٚت سفبٜ ٚ ثٝ سػٕیت ؿٙبختٝ ؿذٖ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٚ ٘ٛؿ ص٘ذٌی أشٚصی، ٘یبص افشاد ربٔقٝ سا ثشای 

ایٗ أش تمبضب ثشای ٌؼتشؽ فضبی ػجض ٚ ایزبد پبسن ٞب سا دس ؿٟش ٞب ثذ٘جبَ ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت افضایؾ دادٜ ٚ 

ٚ ، مُد ي گًُارٌ اوسبن امزيسی است َزچٍ ایه گًُارٌ شبداة تز، سزسبشتز (. ثٙبثش ایٗ اٌش ؿٟشOski, 1988: 8داسد)
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 (.116: 1386)ٔیىبئیّی ٚ ویبصادٜ، ؿىٛفبتش ثبؿذ، أٙیت ٚ آسأؾ دس آٖ ثیـتش ٚ سؿذ ثٝ ٞٙزبس ٚ ٔٛصٖٚ ا٘ؼب٘ی ثیـتش اػت 

 (1387فّی صادٜ, پبئیض  &)كبِحی فشد 

ایٗ ٘ؾش وٝ فضبٞبی ػجض ؿٟشی ثش سفتبس ؿٟشٚ٘ذاٖ تبحیش ٔی ٌزاس٘ذ ٚ ٔی تٛا٘ٙذ ثشای تٙؾیٓ سفتبس ثٝ وبس ثشدٜ ؿٛ٘ذ أشی 

اص عشیك ثش٘بٔٝ سیضی ٚ عشاحی ٘ؾبْ ا٘تؾبْ دٞٙذٜ، ٔشاتت استمبی اخاللی پزیشفتٙی اػت ٚ اكٛال چٙیٗ أىب٘ی ٚرٛد داسد وٝ 

ٚ ارتٕبفی افشاد ربٔقٝ سا فشآٞٓ ػبخت ثغٛسی وٝ تٟٙب تٕبع ثب عجیقت لبدس ثٝ رجشاٖ كذٔبت ٚاسدٜ ثٝ ٞٛیت ٚ فشآٞٓ آٚسدٖ 

 (1387فّی صادٜ, پبئیض  &)كبِحی فشد  (.Choay, 1986: 255سؿذ ٔٛصٖٚ ؿخلیت ثبؿذ)

تبحیش ٔٙؾش ٚ فضبی ػجض ثش ػالٔت سٚحی ٚ سٚا٘ی دس دٜ ٞبی اخیش ثؼظ یبفتٝ ٚ ٘ؾشیٝ ٞبی ٔتفبٚتی دس ٔٛسد آٖ ٔغشح ؿذٜ 

اػت؛ اص رّٕٝ ٘ؾضیٝ ثٟجٛد اػتشع اِٚشیه، وٝ ٔقتمذ اػت ٔٙبؽش عجیقی، ثبِمٜٛ تٕبیُ ثٝ وبػتٗ ٔیضاٖ اػتشع داسد دس 

٘قت ٔی وٙذ، ثّىٝ خٛد ٔی تٛا٘ذ ػجت اػتشع ػبختٝ ؿذٜ ٔٛرٛد ) ثبِفقُ( ٘ٝ تٟٙب اص ثٟجٛد اػتشع ٕٔب حبِی وٝ ٔٙبؽش

 .(1387فّی صادٜ, پبئیض  &)كبِحی فشد  (.Ulrich, 2002ؿٛ٘ذ)

دس رٛأـ أشٚصی ثٝ فٙٛاٖ یه ٔـىُ ارتٕبفی وٝ ٕٞٝ ػبِٝ ثش ص٘ذٌی ٞضاساٖ تٗ اص ؿٟشٚ٘ذاٖ « استىبة رشْ»ٚ « رشْ»

تبحیش ػٛء ٔی ٌزاسد، ثٝ ؿٕبس ٔی آیذ. تٟذیذات ٚ خـٛ٘ت ٞبی رذی ثش ضذ ٔشدْ ٚ داسایی ٞبیـبٖ، ٚحـت لبثُ تٛرٟی دس 

تزبٚصات ٚ لتُ ٚ سثٛدٖ، دس اكُ تٟذیذات رذی فّیٝ ایٕٙی ٚ أٙیت ربٔقٝ ارتٕبؿ پذیذ ٔی آٚسد. رشْ ٞبیی اص لجیُ دصدی، 

ٔی ثبؿذ. تشع ٘بؿی اص ایٗ لجیُ رشْ ٞب ثٝ خٛدی خٛد ٔی تٛا٘ذ آصادی سفت ٚ آٔذ ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ٔحذٚد وشدٜ ٚ ٔب٘ـ اص حضٛس 

شْ ٚ تشع اص آٖ ثؼیبس آػیت پزیش ٔی ثٛیظٜ وٝ ثشخی اص ٌشٜٚ ٞبی ارتٕبفی، دس ثشاثش رٚ ؿشوت آ٘بٖ دس فشكٝ ربٔقٝ ٌشدد؛ 

ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ؛ ثذیٗ ٔٙؾٛس ساٞىبسٞبی ٔتقذدی ثشای ٔمبثّٝ ثب ا٘ٛاؿ پیچیذٜ رشْ ٚ تشع  وٛدوبٖثبؿٙذ، اص لجیُ افشاد ٔؼٗ، ص٘بٖ، 

 .(1389ا٘لبسی, ثٟبس ٚ تبثؼتبٖ  &)إِبػی فش  ٔٛسد ٘یبص اػت. ،اص آٖ

 

تٛاٖ ٘بأٙی سا ثش پبیٝ ٔیضاٖ ٚ یب تقذاد خـٛ٘ت ٞب، تقذاد ٔىبٖ ٞبی ٚلٛؿ رشْ، ٔبٞیت ٚ رٙؼیت ٚ ػٗ وٕی  ٔیاص ِحبػ 

 افشاد لشثب٘ی ٔحبػجٝ ٕ٘ٛد.

آٖ چٝ دس ٔمِٛٝ دسیبفت رٞٙی اص ٘بأٙی دس ثقذ ٕ٘بدی ٚ فشٍٞٙی ربٔقٝ دسن ٔی ؿٛد، ٔقٕٛال ثب احؼبع اضغشاة ٚ چبِؾ 

فضبٞبی رٕقی د٘یبی كٙقتی ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ پبسن ٞبی ؿٟشی، ٔتشٚٞب ٚ ٔزتٕـ ٞبی ٔؼىٛ٘ی  ٕٞشاٜ اػت وٝ ثیـتش دس

ؿبٞذ آٖ ٞؼتیٓ. ٔفْٟٛ ٘بأٙی، فّی سغٓ وٙتشَ پیؾ اص حذ پّیغ ٞٙٛص یىی اص ٚیظٌی ٞبی ارتٕبفی خغش٘بن دس ربٔقٝ ثٝ 

 .(1389ا٘لبسی, ثٟبس ٚ تبثؼتبٖ  &)إِبػی فش  (.11، ف 1381ؿٕبس ٔی سٚد) سثب٘ی، 

 یه فٙٛاٖ ثٝ خیبثبٖ ثٝ ٌٛ٘بٌٖٛ دالیُ ثٝ أشٚصٜ أب اػت؛ ؿٟش دس ٔشدْ حضٛس ؿٟشی فضبٞبی ػشص٘ذٌی الصٔٝ وٝ اػت ٚاضح

 رٛا٘بٖ وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ٌشدد ٔی تّمی ٔزْٔٛ خیبثبٖ، دس صیبد صٔبٖ ٔذت كشف ٚ ؿٛد ٕ٘ی تٛرٝ فشاغت اٚلبت ٌزساٖ ثشای فضب

 ثٝ ػبِٓ تفشیحبت ٚ ٞب فقبِیت ٚ ػبصد فشاٞٓ سا ٔغّٛة ٚ أٗ فضبیی ٖ خیبثب اٌش وٝ اػت حبِی دس ایٗ ؿٛ٘ذ؛ ٔی ٔٙـ وبس ایٗ اص

 پزیشی صیؼت ٚ ػشص٘ذٌی آٖ تجـ ثٝ ٚ ٔشدْ فقبَ حضٛس ٌشدد، ٔیؼش ربٔقٝ ٞبی اسصؽ ثب ٔغبثك ٚ یبفتٝ ػبصٔبٖ ای ٌٛ٘ٝ

 (89ػقیذی سضٛا٘ی, ثٟبسٚ تبثؼتبٖ  &)خؼتٛ  .یبثذ ٔی افضایؾ

( ٔـبٞذٜ ٔی وٙیذ، ثشای سػیذٖ ثٝ أٙیت ٚ وبٞؾ خـٛ٘ت دس فضبٞبی ػجض ٔی ثبیؼت ٔذیشیتی ثش 1ٕٞب٘غٛس وٝ دس تلٛیش)

 سٚی ایٗ فضبٞب داؿتٝ ثبؿیٓ وٝ ایٗ ٟٔٓ ٔتبحش اص یىؼشی فٛأّی ثیشٚ٘ی، ٔحمك ٔی ٌشدد.
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 (1387فّی صادٜ, پبئیض  &)كبِحی فشد : ػیىُ ٔذیشیت فضبی ػجض ؿٟشی1 ٕ٘ٛداس

 بیبن مسئلٍ : -2

حك داس٘ذ اص ص٘ذٌی خٛد ، ٍ٘بٜ اص ٔٙؾش ؿٟشٚ٘ذی اػت. ایٗ ٔبدٜ ثیبٍ٘ش آٖ اػت وٝ ٕٞب٘غٛس وٝ ثضسٌؼبالٖ وٛدوبٍٖ٘بٜ ثٝ 

ا ثىٙذ ٔی ٘یض داسای چٙیٗ حمٛلی ٞؼتٙذ. ٕٞب٘غٛس وٝ دِٚت ٔٛؽف ا٘ذ تب حك ؿٟشٚ٘ذ ثضسٌؼبالٖ سا اد وٛدوبِٖزت ثجش٘ذ 

دس ٚالـ ؿٟش دس  ٜ آٟ٘ب سا آٔبدٜ ػبص٘ذ.شعشف ٕ٘بیٙذ ٚ ؿشایظ أٙیت ٚ سفباص ایٗ حك سا ٘یض ث وٛدوبٖثبیؼت ٔٛا٘ـ ثشخٛسداسی 

 ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖٚ ربِت ایٗ وٝ  ػبص ٚ وبسٞبی وٙتشِی ؿٟش ٔذسٖ ثش  تجذیُ ؿذٜ اػت ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖد٘یب ٔذسٖ ثٝ لفغ تًٙ 

اِجتٝ ٘جبیذ ا٘ىبس وشد وٝ ایٗ ثٟب٘ٝ ٞب چٙذاٖ ٞٓ ثی  (1380)ثٟشٚصفش,  عشاحی ٚ ارشاء ٔی ؿٛد. آٟ٘بٕٞٝ ثٝ ثٟب٘ٝ تبٔیٗ أٙیت 

وٙیٓ وٝ حبوی اص لشثب٘ی ؿذٖ ٚ ػٛء اػتفبدٜ اػبع ٘یؼت صیشا ٞش سٚصٜ اخجبس ٚ ٌضاسؽ ٞب ثؼیبسی سا دس سػب٘ٝ ٞب ٔـبٞذٜ ٔی

ٙٙذ وٝ خیبثبٖ ٞب ٚ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ دس فضبی ؿٟشی اػت . ٕٞٝ ایٗ اخجبس  ٌضاسؿٟب ایٗ تلٛس سا تمٛیت ٔی و ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖاص 

ٞؼتٙذ. ٚ ِزا ٔٙغمی اػت وٝ ٚاِذیٗ رٟت تبٔیٗ  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖدیٍش فضبٞبی ؿٟشی، ٔىبٟ٘بی ٘ب أٗ ٚ پش خغشی ثشای 

 (1389)ثحشیٙی,  أٙیت فشص٘ذا٘ـبٖ آٟ٘ب سا اص ایٗ فضبٞب دٚس وشدٜ ٚ ٔٛسد ٔحبفؾت ٚ وٙتشَ ثیـتشی لشاس دٞٙذ .

 :امه بًد فضب خًد دارای دي مًلفٍ است -3

 اِف( ایٕٙی  

 ة( أٙیت  

دس ِٔٛفٝ ایٕٙی اؿبسٜ ثٝ ٔٛاسد ٚ فٛأُ ٔحیغی اػت وٝ دس كٛست فذْ  تبٔیٗ ؿشایظ ٔغّٛة ٚلٛؿ حٛادث ارتٙبة ٘بپزیش 

 (1386)أیشوبفی,  خٛاٞذٕ٘ٛد.اػت ٚ خغشات ثٝ كٛست ثبِمٜٛ ٚ ثبِفقُ ربٖ ٚ ٔبَ حبضشاٖ فبثشاٖ ٚ ٘بؽشاٖ سا تٟذیذ 

( وٝ دس ِغت ثٝ ٔقٙبی )٘ذاؿتٗ دِٟشٜ ٚ دغذغٝ اػت(، ٔی ثبؿذ. ثٙبثشایٗ Secures{ اص سیـٝ التیٗ )Security)أٙیت( }

یٙبٖ، آػبیؾ، افتٕبد، ٔقٙبی ِغٛی أٙیت، ) سٞبیی اص خغش، تٟذیذ، آػیت، اضغشاة، ٞشاع، تشع، ٍ٘شا٘ی یب ٚرٛد آسأؾ، اعٕ

 .(1389ا٘لبسی, ثٟبس ٚ تبثؼتبٖ  &)إِبػی فش  (.44، ف1379تبٔیٗ، ضبٔٗ اػت( )ٔب٘ذَ، 
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أٙیت دس فشًٞٙ فبسػی ثٝ ٔقٙبی آصادی، آسأؾ، فمذاٖ، تشع ٚ فذْ ٞزْٛ دیٍشاٖ اػت. دس )فشًٞٙ فّْٛ سفتبسی(٘یض دٚ 

 اسائٝ ؿذٜ اػت:ٔقٙب اص ایٗ ٚاطٜ 

 یه: )حبِتی وٝ دس اٖ اسضبی احتیبربت ٚ خٛاػتٝ ٞبی ؿخلی ا٘زبْ ٔی ؿٛد(.

دْٚ: )احؼبع اسصؽ ؿخلی، اعٕیٙبٖ خبعش، افتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ پزیشؿی وٝ دس ٟ٘بیت اص ػٛی عجمٝ ٞبی ارتٕبفی ٘ؼجت ثٝ 

أٙیت ٔحیغی دس صٔیٙٝ )أٙیت ٔحیغی( ٚ دسن ٘بأٙی  (1389تبثؼتبٖ  ا٘لبسی, ثٟبس ٚ &)إِبػی فش  فشد افٕبَ ٔی ؿٛد(

أٙی دٚ رٙجٝ )رٞٙی( ٚ )فیٙی( سا دس وّیٝ فشكٝ ٞب دس ثش ٔی تّفی ٚرٛد داسد. دسیبفت پذیذٜ ٘بٔحیظ، خٛاػتٍبٜ ٞبی ٔخ

أٙیت ٔٙغمٝ ٚ فضب ساؿبُٔ  ٌیشد؛وٝ )ٔمِٛٝ فیٙی(،ٚلبیقی چٖٛ ػشلت ٚ خـٛ٘ت ٚ) رٙجٝ رٞٙی(؛دسیبفت رٞٙی دس خلٛف 

 ٌشدد. ٔی

ٚاطٜ أٙیت دس وبسثشد فبْ ثٝ ٔقٙبی سٞبیی اص ٔخبعشات ٔختّف اػت. فشًٞٙ آوؼفٛسد ایٗ ٚاطٜ سا ثب فجبست صیش تقشیف وشدٜ 

اػت، ؿشایغی وٝ دس آٖ یه ٔٛرٛد دس ٔقشم خغش ٘جٛدٜ یب اص خغش ٔحبفؾت ٔی ؿٛد. تقبسیف ٔٙذسد دس فشًٞٙ ِغبت دس 

ی ٔفْٟٛ وّی أٙیت ثش سٚی احؼبع آصادی اص تشع یب احؼبع ایٕٙی وٝ ٘بؽش ثش أٙیت ٔبدی ٚ سٚا٘ی اػت تبویذ داسد . ثبسٜ 

 (1386)أیشوبفی, 

 

 :عًامل تبثیز گذار بز حس امىیت -4

ٍ٘بؿتٝ ؿذٜ ا٘ذ وٝ ٞش وذاْ ثٝ ٘ٛثٝ خٛد تبحیش ( ٔـبٞذٜ ٔی وٙیذ فٛأُ ٔٛحش دس ایزبد حغ أٙیت 2ٕٞب٘غٛس وٝ دس ٕ٘ٛداس)

 صیبدی دس ؿىُ ٌیشی حغ أٙیت دس یه فضبی ػجض ؿٟشی سا ایفب ٔی ٕ٘بیٙذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اٍِٛی تحّیّی فٛأُ تأحیش ٌزاس ثشاحؼبع أٙیت2ٕ٘ٛداس 
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 :سوبن ي کًدکبن -5

فبُٔ پیٛ٘ذ ٘ؼُ ٞبی ٌزؿتٝ ٚ آیٙذٜ دس ٞش ربٔقٝ ٞؼتٙذ. اكالح ٔحیظ ارتٕبفی ٘یض دس ٞش ربٔقٝ اص عشیك  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ

وٝ  آ٘بٖٚ آؿٙبیی ثب ٘یبصٞب ٚ ػشؿت فغشی  فىشیأىبٖ پزیش اػت. تٛرٝ ثٝ ایزبد ٔحیغی ٔٙبػت ثشای سؿذ  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ

فشدا  ی أشٚص ٚسا ثٝ فٙٛاٖ ٘ؼُ ػبِٟب آ٘بٖػت ؿخلیتی ٚ تشثیتی ذ، صٔیٙٝ سؿذ دس٘ثٝ آٖ ٘یبص داستٕبٔی ادٚاس ص٘ذٌی دس 

ؿبُٔ  وٛدوبٖػبَ تٕبْ اػت. وٝ اص دیذٌبٜ سٚا٘ـٙبػی ٘یض ٔشاحُ سؿذ  15افشاد وٕتش اص  وٛدوبٖفشاٞٓ ٔی وٙذ. ٔملٛد اص 

٘ٛپبػت.  وٛدنػبٍِی  5/2ٔبٍٞی تب  15ٔبٍٞی ٘ٛصاد ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد ٚ اص  15اص تِٛذ تب  وٛدوبٖدٚسٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اػت. 

ػبٍِی سا دس ثش  12تب  6٘یض دٚساٖ دثؼتبٖ یب  یوٛدواػت. ٔیبٖ  وٛدنػبٍِی دٚساٖ خشدػبِی یب پیؾ دثؼتب٘ی  5تب  5/2ثیٗ 

 (1383)ٔحٕذی,  ػبٍِی ثٝ ثقذ دٚساٖ ثّٛك ٘ٛرٛا٘ی فشد فشا ٔی سػذ . 12ٔی ٌیشد ٚ 

دس تشثیت تٕبٔی دٚساٖ وٛدوبٖ اص ثذٚ تِٛذ تب رٛا٘ی سا ثش فٟذٜ داس٘ذ دس ٚالـ ٔبدساٖ ٟٕٔتشیٗ ٘مؾ سا دس  ص٘بٖ ٘مؾ اكّی سا

 ؿٛ٘ذ. سؿذ ٚ پشٚسؽ وٛدوبٖ أشٚص ٚ ثضسٌؼبالٖ آیٙذٜ سا  ٔتحُٕ ٔی

 

  :محیط طبیعی -6

اٌش چٝ ثش اػبع ٘ؾٓ دس فبِٓ آفشیٙؾ خذاٚ٘ذی   وٛدن، ٔشحّٝ اثتذایی استجبط ا٘ؼبٖ ثب عجیقت سا دس ثش ٔی ٌیشد. وٛدن

خّك ؿذٜ ثبیذ ثب صیٕٙٝ ٞبی ٔٙبػت دس فشكٝ ٞبی رجشی ٚ اختیبسی ثب عجیقت اص ٘خؼتیٗ ٔشاحُ تِٛذ خٛد استجبط ثشلشاس 

اػت ٚ ٞیچ وغ حك  بٖٔغّك ثٝ خٛدؿ آٟ٘بذ . آصادی ٘، ا٘ؼبٖ ٚ آصاد آفشیذٜ ٔی ؿٛص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ(1380)ثٟشٚصفش, ػبصد. 

دس ٔزٕٛفٝ ٞبی صیؼتی ٚ  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ٘ذاسد آٖ سا دس اختیبس ثٍیشد یب ٔحذٚد ػبصد. ثب تٛرٝ ثٝ پیٛػتٍی ٚ تحت تبحیش ثٛدٖ 

دس  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖفضبٞبی فٕٛٔی ثب وبٞؾ فٛاسضی ٘بؿی اص ٔـىالت ٚ وٕجٛدٞب، ٔی ثبیؼتی رّٜٛ ٞبی عجیقت ص٘ذٜ سا ثشای 

ثٟـت صٔیٙی آ٘بٖ فشاٞٓ آٚسد ٚ ػبفبتی اص سٚص ثٝ فضبٞبیی ػبِٓ ٚ ٔشتجظ ثب عجیقت، دس وٙبس یه ص٘ذٌی ارتٕبفی ػبِٓ 

 (1383)ٔحٕذی,  ٞذایت وشد .

 

 محیط اوسبوی: -7

ٔحؼٛة ؿٛد، ٔحیظ ا٘ؼب٘ی ٘یض ثٝ ٔخبثٝ  وٛدوبٖ ثشای تىبُٔ ٔبدی ٚ ٔقٙٛیچٙب٘چٝ ٔحیظ عجیقی ثٝ فٙٛاٖ صٔیٙٝ ای 

ثبغجب٘ی ٔی ٔب٘ذ وٝ دس سٚؽ ٚ ٘حٜٛ سؿذ اٚ ٟٕٔتشیٗ ٘مؾ سا ثبصی ٔی وٙذ. اٌش ثبغجبٖ دس پشٚسؽ یه ٟ٘بَ یب ثٛتٝ تالؽ ٘ىٙذ 

سا ثب سٚؽ ٞبی كحیح ثشای  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٌٖیبٞبٖ آفت صدٜ یب حبِت خٛدسٚ خٛاٞذ سٚییذ. ٔٙؾٛس اص پشٚسؽ آٖ اػت وٝ 

 ص٘ذٌی دس ربٔقٝ آیٙذٜ آٔبدٜ وٙٙذ . 

اص فشًٞٙ ٚ آٔیضٜ ٞبی فشٍٞٙی ربٔقٝ آغبص ٔی ؿٛد ٚ خب٘ٛادٜ، ٔذسػٝ، ٔحّٝ ٚ ؿٟش سا عی ٔی وٙذ.  وٛدوبٖٔشاحُ پشٚسؽ 

ٚاسد ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ؿبِٛدٜ سفتبسی ٚ وشداسی ٚ ؿخلیتی آ٘بٖ سا دس  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖٚ ربٔقٝ  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ ص٘ذٌی فشًٞٙ ٞب ثش

 (1383)ٔحٕذی,  ٔشاحُ ص٘ذٌی ؿىُ ٔی دٞٙذ .
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 :تعزیف شُز  -8

٘ؾش اص ٘ؾش وبِجذی ؿٟش ربیی اػت وٝ داسای ػبختٕبٟ٘بی ثّٙذ، خیبثبٟ٘ب، اداسات، پبسن ٞب ٚ صیشػبختٟبی ؿٟشی ٚ ... ثبؿذ. اص 

التلبدی ٘یض، ؿٟش ٔىب٘ی اػت وٝ داسای ٚرٝ لبِت اؿتغبَ كٙقتی ٚ خذٔبتی ثٛدٜ ٚ ٔتفبٚت اص اؿتغبَ تٛاْ ثب تِٛیذ دس سٚػتب 

ثبؿذ. یىی اص ا٘ٛاؿ تقشیف ٞبی سایذ اص ؿٟش، تقشیف رٕقیتی آٖ اػت، دس ایٗ تقشیف ؿٟش سا ٔىب٘ی ٔی ٌٛیٙذ وٝ داسای 

 (1384)سضبیی,  ٚ یب داسای ؿٟشداسی ثبؿذ.ٞضاس ٘فش ثٛدٜ  10رٕقیتی ثیؾ اص 

لبٖ٘ٛ تقبسیف ٚ ضٛاثظ تمؼیٕبت وـٛسی، ؿٟش ٔىب٘ی اػت ثب حذٚد لب٘ٛ٘ی وٝ دس ٔحذٚدٜ رغشافیبیی ٔـخق  4عجك ٔبدٜ 

 (1384)سضبیی,  د اػت.ٚالـ ؿذٜ ٚ اص ٘ؾش ثبفت ػبختٕب٘ی، اؿتغبَ ٚ ػبیش فٛأُ داسای ػیٕبیی ثب ٚیظٌیٟبی خبف خٛ

 

 :امىیت فضبیی شُزی -9

ؿٟش ٔحیغی اػت ثب ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثؼیبس ثب أىب٘بت وٓ یب ثیـتش، پبسن ٚ ثٛػتبٖ ٞب، ٔحّٝ ٞبی پٟٗ ٚ ثبسیه ٚ ثب خیبثبٖ ٞب 

استجبط سا ثب ٔشدْ ٚ ٔحیظ ص٘ذٌی  ٌٚزسٌبٜ ٞبی ٔختّف وٝ فضبی ارتٕبفی سا ثٝ ٞٓ پیٛ٘ذ ٔی ص٘ذ. فضبی ؿٟشی ثیـتشیٗ

ثشلشاس ٔی وٙذ ٚ دس ٘تیزٝ ٘مؾ ثٝ ػضایی دس ٞٛیت ثخـی ٚ احؼبع آسأؾ ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ داسد . صیجبیی، اساػتٍی، پبویضٌی ٚ 

  (1387)كبِحی,  ا٘ؼزبْ ثخـی اص ٚیظٌی ٞب ٚ ٔقیبسٞبی ٟٔٓ اسصیبثی ؿٟش آسأؾ ثخؾ اػت .

٘ؾش ٔی سػذ دس لشٖ حبضش ٔحیظ ٞبی ٘ب ٔغّٛة ؿٟشی ثؼیبسی سا ثشای أٙیت ؿٟشٚ٘ذاٖ ایزبد وشدٜ ٚ دس سؿذ آػیت  ثٝ

ٞبی ارتٕبفی ٔٛحش ثٛدٜ ا٘ذ. ثب ٌؼتشؽ ایٗ آػیت ٞب  أٙیت سً٘ ٔی ثبصد ٚ رشائٓ ثب ال ٔی سٚد  ٚ ٔشدْ دس وٙؾ ٞبی 

ٚ دِٟشٜ دس آ٘بٖ دٚ چٙذاٖ ٔی ؿٛد ٚ دس ٘تیزٝ احؼبع ٘ب أٙی ٔی ارتٕبفی ٔحتبعب٘ٝ فُٕ وشدٜ ٚ ثشای ٞش اتفبلی تشع 

وٙٙذ . فٛأّی وٝ أٙیت ؿٟشی سا اص ثیٗ ٔی ثش٘ذ ٚ ٔٛرت تٟذیذ یب وبٞؾ أٙیت ؿٟشٞبی ثضسي ٔی ؿٛ٘ذ  ثؼیبس٘ذ ٚ ثشخی 

ٔحفٛػ ٞؼتٙذ ثٝ ٕٞیٗ  فضبٞبی ؿٟشی یىی اص فٛأُ اكّی  تٟذیذ وٙٙذٜ أٙیت ؿٟشٞب ٞؼتٙذ، ایٗ فضب ٞب ٔقٕٛالً اص دیذ

خبعش فضب ٞبی د٘ذ ٚ ٔغٕئٙی ثشای فقبِیت ٞبی غیش ٔزبص ٚ ٘ب ٞٙزبس ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ صیش پّٝ ٞبی ؿٟشی، داخُ صیش ٌزسٜ 

 (1387)كبِحی,  ٞب، پُ ٞبی ٞٛایی ، صٔیٗ ٞبی فشٚسفتٝ ٚ ٌٛد ٞب ٚ ... ٔٛاسدی اص فضبٞبی ثذٖٚ دفبؿ دس ؿٟشٞب ٞؼتٙذ.

 

 :اَداف بزوبمٍ ریشی شُزی -11

 ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی داسای چٟبس ٞذف اكّی ٚ فٟذٜ اػت . 

 تٛػقٝ، تزٟیض ٚ افضایؾ ثبصدٞی صیش ػبخت ٞبی ؿٟشی ٚ تخلیق ثٟیٙٝ صٔیٙی ثب ٞذف وٕه ثٝ سؿذ التلبدی .  -1

 ی ٔذییت تٛػقٝ فضبیی ثب ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٞضیٙٝ ٞبی صیش ػبخت ٞبی ؿٟش -2

 حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٚ دس فیٗ ثٟجٛد ویفیت ٔحیظ ؿٟشی  -3

 (1379)ٔذ٘یپٛس,  حفبؽت ٔحیظ عجیقی دس پیشأٖٛ ؿٟش -4
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 :فضبَبی عمًمی شُزی -11

فضبی فٕٛٔی فضبیی اػت وٝ فْٕٛ ؿٟشٚ٘ذاٖ اص ٞش لـش، ػٗ، ٘ظاد ٚ كٙفی حك ٚسٚد ٚ حضٛس دس آٖ سا ثذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ 

 ٔحذٚدیتی داسد ٔی ثبؿٙذ . 

 ٚلتی اص فضبی فٕٛٔی حشف ٔی ص٘یٓ دٚ ٘ٛؿ ٔفْٟٛ اص فضب دس رٞٗ آدٔی ؿىُ ٔی ٌیشد.

بسوٟب، خیجبٟ٘ب، ٔیبدیٗ، ثبصاسٞب ٚ دیٍش ٔىبٟ٘بی فٕٛٔی ٔی اَٚ تحت فضبی فٕٛٔی دس ٔقٙبی فیضیىی آٖ اػت وٝ ؿبُٔ پ

ؿٛد. دْٚ دس ٚالـ فضبیی رٞٙی اػت وٝ ثٝ ٔیضاٖ آصادیٟبی ػیبػی ٚ فضبی ٔٛرٛد ثشای ؿىُ ٌیشی تـىّٟبی ٔذ٘ی ٚ 

 (1384)سضبیی,  ٔؼتمُ اص دِٚت ثش ٔی ٌشدد.

 

 :سوبن ي کًدکبناَمیت فضبی عمًمی بزای  -12

ای ثبصی، تفشیح ٚ پشٚسؽ ٔی ثبؿٙذ ٚ ص٘بٖ ، ثچٝ ٞب داسای حك لب٘ٛ٘ی ثشوٛدوبٖعجك آئیٗ ٘بٔٝ ػبصٔبٖ ُّٔ دس ٔٛسد حمٛق 

. ثبصی داسای ٘مؾ تقییٗ وٙٙذٜ ثشای تٛػقٝ رٙجٝ ٞبی صیبدی اص ؿخلیت حك ص٘ذٌی فبدال٘ٝ ٚ ثشاثش ٕٞچٖٛ ٔشداٖ سا داس٘ذ

اص تحلیُ ٟٔبستٟبی ارتٕبفی، تزشثٝ ٔمبثّٝ ٚ لذست تفىیه ثحشاٟ٘بی احؼبػی تب دسن اخاللی، ٟٔبستٟبی ؿٙبختی  وٛدوبٖ

 وٛدوبٖٔب٘ٙذ صثبٖ ٚ فٟٓ ٚ یبدٌیشی ٟٔبستٟبی فیضیه ٔی ثبؿذ. أب افضایؾ ؿٟش ٘ـیٙی ٚ ٔـىالت ٘بؿی اص آٖ فشكت سا اص 

٘ٝ دس ثیشٖٚ اص خب٘ٝ ٚ تزشثٝ ٔحیظ ٌشفتٝ اػت. فضبٞبی فٕٛٔی ثب ویفیت ٘ؼجت ثٝ دٚساٖ لجُ ثشای ثبصی وشدٖ ثٝ عٛس آصادا

 خٛة ٔی تٛا٘ٙذ ثشای پش وشدٖ ایٗ ؿىبف ٚ فشاٞٓ آٚسدٖ فشكتٟبیی ثشای ثبصی، تٕشیٗ ٚ یبدٌیشی ثچٝ ٞب وٕه صیبدی ثىٙٙذ .

 ٚ ٞذایت ٌش ثؼیبس ثٝ چـٓ ٔی خٛسد. . دس ایٗ ٔیبٖ ٘مؾ صٖ ثٝ فٙٛاٖ یه حبٔی(1382)ثزسٌش, 

 

 :در شُز سوبن ي کًدکبنامىیت  -13

دس فضب ٚ ٔحیظ  ،ؿىُ ٌشفتٝ ٚ ثش ؿخلیت ثضسٌؼبِی تبحیش ٌزاس اػتٟٕٔی اص احؼبع أٙیت وٝ دس دٚسا٘ی اص ص٘ذٌی ثخؾ 

ٚحی ٚ رؼٕی ٔی تٛا٘ذ ثٝ احؼبع پزیشد دس فیٗ حبَ، احؼبع ٞش ٌٛ٘ٝ فـبس سٚا٘ی، س اعشاف ایزبد ؿذٜ ٚ یب اص آٖ تبحیش  ٔی

. ٚ ٚ تب دٚساٖ ثضسٌؼبِی ادأٝ داسد داؿتٝوٛدوی أٙی ٔٙزش ؿٛد فشْ احؼبع أٙیت ؿخق أشی ثٙیبدیٗ اػت وٝ سیـٝ دس ٘ب

، پغ اص ٘یبصٞبی فیضیِٛٛطیه، ثٝ فٙٛاٖ ٟٔٓ تشیٗ ٘یبصٞب ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖدس فیٗ حبَ دس دیذٌبٜ دیٍشی احؼبع أٙیت ثشای 

ثب ٔـىالت فشاٚا٘ی سٚ ثٝ سٚ ٔی ؿٛد دس لشٖ حبضش ٔحیظ ٞبی ٘ب  ص٘ذٌیؿذٜ وٝ دس كٛستی وٝ ثشآٚسد  ٘ـٛد فشد دس ؿٙبختٝ 

ٔغّٛة ؿٟش ٔـىالت ثؼیبسی سا ثشای أٙیت ؿٟشٚ٘ذاٖ ایزبد وشدٜ ٚ دس سؿذ آػیت ٞبی ارتٕبفی ٔٛحش ثٛدٜ ا٘ذ. ثب ٌؼتشؽ 

سٚد ٚ ٔشدْ دس وٙؾ ٞبی ارتٕبفی ٔحتبعب٘ٝ فُٕ وشدٜ ٚ ثب ٞش اتفبلی  ایٗ آػیت ٞب أٙیت سً٘ ٔی ثبصد ٚ رشائٓ ثبال ٔی

 (1387)كبِحی, تشع ٚ دِٟشٜ دس آ٘بٖ دٚ چٙذاٖ ٔی ؿٛد ٚ دس ٘تیزٝ احؼبع ٘ب أٙی ٔی وٙٙذ . 
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 وتیجٍ گیزی : 

ٌشٜٚ آػیت پزیشدس  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖؼضای دس ثبال سفتٗ ػغح سفبٜ ارتٕبفی ؿٟشٚ٘ذاٖ سا داسد. وٝ ثأٙیت فضبیی ؿٟشی ٘مؾ 

دس آٖ ثب ٞٓ ؿشیه ٚ تٕبٔی افشاد ربٔقٝ  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖٔمبثُ ٘بأٙی ٞب ؿٟشی ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ. فضبی فٕٛٔی فضبیی وٝ 

٘یبص ثٝ چٙیٗ فضبٞبی  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖفب ٚػبِٓ ثشای ٔی ؿٛ٘ذ ثشای فقبِیت ٞبی تفشیحی، ثبصی، ٔیتیًٙ ٚ غیشٜ. ربٔقٝ ؿىٛ

فُٕ ٕ٘ٛدٜ ٚ سفتبسٞبی ٔغّٛة سا تـٛیك ٚ سفتبسٞبی ٘بؿبیؼت سا اص خٛد دٚس  ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖداسد وٝ دس رٟت سفبٜ ٚ آػبیؾ 

ب اثقبد رٞٙی وٝ أٙیت داسای اثقبد فیٙی ٚ رٞٙی اػت.اثقبد فیٙی ثشاػبع آٔبس ٚلٛؿ رشْ ٚ رٙبیت لبثُ تٛكیف اػت، أ وٙذ.

اػبع ػّؼّٝ ٔشاتت ؿٟشی دس  .ؿٛد تأحیش پزیشی صیبدی اص فٛأُ سٚا٘ـٙبختی داسد اص آٖ ثب تقجیش احؼبع أٙیت یبد ٔی

 ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖٞبی تحت پٛؿؾ خذٔبت ٔشثٛعٝ ثٝ  ٞبی آٖ ثٝ ٘ؼجت حٛصٜ ؿٟشػبصی اص صیش ٔحّٝ آغبص ؿذٜ ٚ ؿٟش ٚ ٔحّٝ

ٚ دثؼتبٖ ؿبُٔ  وٛدوؼتبٟ٘بٞب فالٜٚ ثش  ٞب ٚ صیشٔحّٝتشیٗ خذٔبت ؿٟشی دس ٔحّٝ  ٌیشد. ثذیٟی اػت وٝ اكّی ثٙیبٖ ٔی

ٚیظٜ ص٘بٖ ٚ  ، صٔیٗ ٞبی ٚسصؽ ٚ فضبی ثبصوٛدوبٖ، ثبغچٝ، خب٘ٝ ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖٞب، وتبثخب٘ٝ پبسن ٚ فضبی ٚسصؽ ٚ ثبصی ثچٝ 

ذ. ربیی وٝ احؼبع دس خب٘ٝ ثٛدٖ ٘شریحبً ثب یىذیٍش ٔشتجظ ٞؼتٙذ، ٘یبص داسثٝ ٔىبٖ ٞبی ٔختّفی وٝ ت آٟ٘ب اػت. وٛدوبٖ

ذ وٝ دس اعشاف ٚ دٚس ٚ ثش ؿٟش پیبدٜ یب ثب ٚػبیُ فٕٛٔی حشوت ٘، احتیبد داس٘ذتش ؿذصٔب٘ی وٝ وٕی ثضسيوٛدوبٖ ذ. ٙوٙ

ٞش ٘مغٝ اص ؿٟشؿبٖ ثبیذ أىبٖ پزیش  ثٝ ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖدػتشػی .  ثبؿذآٟ٘ب  دػتشع دس ذ. دس ثٟتشیٗ حبِت، ثبیذ وُ ؿٟشٙوٙ

تٛا٘ٙذ افشادی ػبِٓ ٚ ارتٕبفی ؿٛ٘ذ. آٟ٘ب ثبیذ ثذ ٚ خٛة سا ثبؿذ. تٟٙب اص عشیك ثشلشاسی استجبط ٔؼتمیٓ اػت وٝ آ٘بٖ ٔی 

 تزشثٝ وٙٙذ ٚ سٚاثظ ا٘ؼب٘ی سا دس خبسد اص ٔحذٚدٜ خب٘ٝ ٚ ٔذسػٝ تـخیق دٞٙذ. حضٛس دس ارتٕبؿ، ثشٚص احؼبػبت ٚ ٍ٘شؽ

 ٞبی ٔفیذ سا دس پی داسد.
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