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  چکیدُ
اًشطی خَسؿیذی تِ ًحَُ ی هؼواساًِ دس عشاحی ػاختواى الاهتی دس ؿْش تحمیك تِ تشسػی چگًَگی اػتفادُ اص ایي 

اػتفادُ اصًَس ٍ حشاست خَسؿیذ، تاثیشات  . تٌاتشایيػیشخاى وِ تاػث واّؾ هلشف اًشطی ّای فؼیلی هی ؿَد هی پشداصد

شاد كاحة ًظش دس اف. دس ّویي ساػتا اص تحمیك اػتدس ایي  تشسػیاكَل هَسد  اص گیشی هٌاػة ٍ سٍ تِ خَسؿیذ خْت

،دادُ ّایی تذػت آهذ وِ ػَال13تِ ٍػیلِ پشػـٌاهِ ای ؿاهل    تا سٍیىشد هؼواسی خَسؿیذی هؼواسی تحث عشاحی

هَسد تشسػی ٍ آصهَى لشاسگشفت ٍدس ًْایت دادُ ّای خوغ آٍسی ؿذُ تا اػتفادُ اص آهاس تَكیفی اػتٌثاعی تِ ٍػیلِ ًشم 

تىٌیه ّای غیش فؼال خَسؿیذی  دس اػتفادُ اص  تیي ػىغیافتِ ّا ًـاى داد وِ ساتغِ ای  ؿذًذ.تحلیل  spssافضاس  

 د .داس دٍخَتٌا  هؼواسی ٍ هیضاى هلشف اًشطِی 
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    هقدهِ -1
ّای اداسی، ّای الاهتی تِ هیضاى ووتشی اص ػاختواىًىتِ  تَخِ ٍیظُ ای داؿت  وِ ػلیشغن ایٌىِ ػاختواىتایذتِ ایي       

تاؿذ. ٍ دسكذ ػْن اًشطی دس وـَس هی 40وٌٌذ، اها ّویي همذاس هلشف اًشطی تیؾ اص تداسی ٍ تَلیذی اًشطی هلشف هی

كٌؼتی ؿذى تا اػتفادُ اص ػَخت ّای فؼیلی الذام تِ تاهیي ّوچٌیي دس وـَس ها هاًٌذ تؼیاسی اص وـَسّای خْاى تؼذ اص 

اًشطی دس ػاختواى ّا ٍ تٌاّا هی ؿَد وِ ایي  اهش تاػث آلَدگی هحیظ صیؼت ٍ خغش اتوام ػَخت ّای فؼیلی ؿذُ اػت. 

ًفت سٍتشٍ  ّوچٌیي دس ایي دٍساى وـَسّای خْاى تا تحشاى ووثَد اًشطی ٍ گشاى تَدى  تْیِ ػَخت ّایی هاًٌذ گاصٍییل ٍ

 ّؼتٌذ .
ایي هـىل تاػث تشگضاسی وٌفشاع ّای هتؼذدی ؿذُ اػت . دس ایي وٌفشاًغ ّا هـىالت ػذیذُ ای وِ وشُ صهیي تا آى      

،تیـتشالَدُ ؿذى هحیظ سٍتشٍ تَدُ دس اثش اػتفادُ اص اًشطی ّای تدذیذ ًاپزیش  اصلثیل  سٍ تِ اتوام تَدى ػَخت ّای فؼیلی 

. دس ًتیدِ هٌاتغ تاهیي اًشطی تدذیذًاپزیش ٍتِ خغشافتادى حیات گًَِ ّای هختلف خاًَسی هغشح هی ؿَد صیؼت،ّضیٌِ تاالی

ایي هؼظالت دس صهیٌِ اًشطی  داًـوٌذاى سؿتِ ّای هختلف ػلوی هٌدولِ هؼواسی دس توام ًماط خْاى اص خولِ ایشاى هی 

 آٍسًذ.سٍی اًشطی خَسؿیذی هاًٌذ  تایؼتی تِ اػتفادُ حذاوثشی اص اًشطی ّای تدذیذ پزیش

دس حال حاضش تْیٌِ ػاصی هلشف اًشطی  ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص اًشطی خَسؿیذی  اص اٍلَیت ّای هْن دس ایي صهیٌِ هحؼَب      

اػتفادُ تْیٌِ  اص اًشطی پان ٍ سایگاى هَخَد دس عثیؼت یؼٌی اًشطی  سٍیىشد ى اػت وِ تا آتش پظٍّؾ  هی ؿَد . ایي

الاهتی  ػاختواىخَسؿیذی دس غالة اػتفادُ اص ػیؼتن ّای غیش فؼال خَسؿیذی تتَاًذ تِ ساّىاسّای هؼواساًِ دس عشاحی یه 

ای اللیوی گشم ٍخـه هی تاؿذ ٍ دس ؿْش ػیشخاى  دػت پیذا وٌذ. صیشا تا تَخِ تِ ؿشایظ خاف خغشافیایی تؼتش پشٍطُ وِ داس

فتاتی صیادی تشخَسداس اػت اػتفادُ تْیٌِ اص اًشطی خَسؿیذی  تلَست ػیؼتن ّای غیش فؼال اهشی هوىي ٍ آاصتؼذاد سٍص ّای 

 .هؼمَل  تِ ًظش هی سػذ. دس ّویي ساػتا اتتذا تِ تؼشیف ػیؼتن ّای  غیش فؼال خَسؿیذی تِ كَست هختلش  خَاّین پشداخت

 ای غیش فؼال خَسؿیذی :ػیؼتن ّ

دس ایي ػیؼتن ّا دسیافت ٍ رخیشُ اًشطی تلَست  عثیؼی ٍ تذٍى ًیاص تِ ٍخَد ػیال هٌتمل وٌٌذُ هی تاؿذ ٍ اص اًشطی      

 الیضال خَسؿیذی تشای ایي هٌظَس تِ سٍؽ ّای هختلفی اػتفادُ هی گشدد. 

 اًَاع ػیؼتن ّای خَسؿیذی غیش فؼال ػثاستٌذ اص :

 الف ( خزب هؼتمین                  ب (  دیَاسُ ّای رخیشُ اًشطی              ج(  فضاّای افتاب گیش 

 

 رٍش تحقیق 
ّا ٍ ؿاخِ ؿاخِ  دس تحمیك، یىی اص هثاحث هْن هتذٍلَطیه اػت. تا تَخِ تِ هتؼذد ٍ هتىثش ؿذى داًؾ  كحثت اص سٍؽ     

ّا دس  اًذ. تشخی اص ایي سٍؽ تحمیك ًیض هؼیش پش فشاص ٍ ًـیثی عی ًوَدُّای  ؿذى ػلَم، دس عی اػلاس ٍ لشٍى، سٍؽ

ّای ًَیي،تِ ٍیظُ  اًذ ٍ ػپغ سٍؽ اًذ وِ دسعَل صهاى،هتحَل گـتِ ای تَدُ ّای ػٌتی ٍ اػٌاد ٍ وتاتخاًِ آغاص،تشاػاع ؿیَُ

ٌای واس آًْا، آصهایؾ ٍ هثاحث هیذاًی تَد. دس لشٍى پاًضدّن ٍ ؿاًضدّن، ّوشاُ تا تحَالت دًیای پَصیتیَیؼن، پیذا ؿذًذ وِ هث

اص  تْیٌِ اػتفادُ تاػیشخاى   دسؿْشالاهتی  یه ػاختواى سػیذى تِ تْیٌِ تشیي عشح  هؼواسی تشای  تحمیكاػاػی ایي  ّذف

ٍ ًشم افضاس اص سٍؽ  هیذاًی  تشا تذػت آٍسدى ٍ آًالیض دادُ ّا دس ّویي ساػتا  وِاًشطی خَسؿیذی هی تاؿذ 

 .اػت  اػتفادُ وشدSpssُتحلیلگش

 :ّای  تحمیك چگًَگی گشدآٍسی ٍ تحلیل  دادُ  ،تحمیك ؿشح سٍؽ 

 

 رٍش هیداًی 

دس ای اص فٌَى ثاتت  هدوَػِ وِاسائِ یه تؼشیف خاف اص تحمیك هیذاًی دؿَاس اػت؛ صیشا ایي سٍؽ سٍیىشدی تِ تحمیك اػت  

وِ ؿاتؼوي ٍ اػتشٍع  وٌذ؛ چٌاى ّای هختلفی تشای وؼة اعالػات اػتفادُ هی . تحمیك هیذاًی اص سٍؽُ هی ؿَدتشد س ىاآى ت
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یاتی تِ داًؾ  ّاػت وِ هوىي اػت اص ّش تىٌیىی تشای دػت ای اص فؼالیت تحمیك هیذاًی تیـتش ؿثیِ هدوَػِ)):گَیٌذ هی

ؿٌاختی  عشفذاس پشاگواتیؼن سٍؽهَسد ًظش ٍ فشایٌذّای اًذیـیذى دستاسُ اعالػات اػتفادُ ًوایذ. هحمك هیذاًی وِ فشدی 

 ((اػت، فشدی اػت وِ اص خاللیت ٍ تَاًایی اًذیـیذى دستاسُ هؼائل دس هیذاى تشخَسداس اػت.

  ّا چگًَگی گردآٍری دادُ

ّای  ّایی سا تایذ تِ واس گشفت تا تتَاى تِ دادُ ٍ ؿیَُ یّای ؿَد وِ چِ ساُ تاسُ پشداختِ هی دس ایٌدا تِ تحث ٍ تشسػی دس ایي     

تَاى گفت:  سٍ، هی ّایی وِ لاتل تدضیِ ٍ تحلیل تَدُ ٍ اص اػتثاس ػلوی الصم ًیض تشخَسداس تاؿٌذ. اص ایي ویفی دػت پیذا وشد؛ دادُ

ّایی وِ دس هیذاى اًدام دادُ آًْا سا ثثت ٍ ضثظ  ّایی ّؼتٌذ وِ هحمك تدشتِ وشدُ ٍ دس عی یادداؿت ّای هیذاًی، دادُ دادُ

هٌذ ٍ تش اػاع چاسچَب ػلوی هَسد تشسػی ٍ تحلیل لشاس گیشًذ.  ای ًظام شایي، ایي لاتلیت سا داسًذ وِ تِ گًًَِوَدُ اػت. تٌات

ّای ویفی اعالػاتی ّؼتٌذ وِ  دادُ)):گَیذ سٍػت وِ هَس هی ّاػت. اص ّویي تشیي هشحلِ تحمیك هیذاًی، گشدآٍسی دادُ خالة

ّای ویفی ؿاهل  یاى ًـذُ تاؿٌذ. اگش ایي تؼشیف سا تپزیشین، داهٌِ دادُهحمك گشدآٍسی وشدُ ٍ تِ كَست اسلام ٍ اػذاد ت

ّای ویفی ّؼتٌذ.  سٍ، تلاٍیش ًیض خضٍ دادُ ؿَد. اص ایي ّا تیاى هی اػت وِ تِ كَست ولوات ٍ ٍاطُچیضی اعالػاتی تیؾ اص آى 

 ((ّای ویفی تِ حؼاب آٍسد . تَاى خضٍ دادُ حتی هَػیمی ٍ آٍاصّا سا ًیض هی

ّا سٍؽ ّای هختلفی ٍخَد داسد وِ دس صیش تِ سٍؽ اػتفادُ ؿذُ دس ایي تحمیك یؼٌی  پشػـٌاهِ هی ُ گشداٍسی داد تشای

 پشداصین :

 پرسطٌاهِ

پشػـٌاهِ یىی اص اتضاسّای سایح تحمیك ٍ سٍؿی هؼتمین تشای وؼة دادُ ّای تحمیك اػت. پشػـٌاهِ هدوَػِ ای اص      

دّذ. ایي پاػخ، دادُ هَسد ًیاص پظٍّـگش سا  دٌّذُ تا هالحظِ آًْا پاػخ الصم سا اسائِ هی ػَال ّا )گَیِ ّا( اػت وِ پاػخ

تَاى  تَاى هحؼَب وشد. اص عشیك ػَال ّای پشػـٌاهِ هی پاػخ هی-دّذ. ػَال ّای پشػـٌاهِ سا ًَػی هحشن تـىیل هی

دّذ  ثلی ٍی پی تشدُ ٍ تِ آًچِ دس حال حاضش اًدام هیداًؾ، ػالیك، ًگشؽ ٍ ػمایذ فشد سا هَسد اسصیاتی لشاس داد، تِ تدشتیات ل

آگاّی یافت. تایذ تَخِ داؿت وِ دس تشخی فشٌّگ ّا تا تَخِ تِ ؿشایظ اختواػی، پشػـٌاهِ ًوی تَاًذ دادُ ّا سا تا دلت الصم، 

ؿَد وِ تىویل  یّواًٌذ، یه هلاحثِ ػویك، تذػت دّذ. تٌاتشایي تشای تاالتشدى دلت دادُ ّای گشدآٍسی ؿذُ، تَكیِ ه

 پشػـٌاهِ ّوشاُ تا ػایش اتضاسّای گشدآٍسی دادُ ّا تاؿذ. دس غیش ایٌلَست تایذ دادُ ّای حاكلِ سا تا لیذ احتیاط تِ واس تشد.

 رٍش تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا

   spssاػتفادُ اصًشم افضاس  ٍتْشُ گیشی اص آصهًَْای آهاسی تا تااػتفادُ اص سٍؽ اػتٌثاط ػملی

 ٍ ًتایج یافتِ ّا

ّای تدشتی اػت  تشیي هشاحل اًدام ّش تحمیك، هَضَع خوغ آٍسی اعالػات ٍ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ تذٍى ؿه یىی اص هْن     

گشدد. دس ایي فلل اعالػات  ّا هیؼش هی گیشی اص دادُ وِ اص عشیك آهاس اػتٌثاعی اهىاى تلخیق، تٌظین، عثمِ تٌذی ٍ ًتیدِ

ؿًَذ. تَصیغ فشاٍاًی ٍ ًوَداس هشتَط تِ ّش یه اص هتغیشّای تحمیك  ٍ ًوَداسّا ًـاى دادُ هی گشد آٍسی ؿذُ دس لالة خذاٍل

آصهَدًی تا اػتفادُ اص  13گشدد. لزا دس ایي تحمیك تؼذاد  اسائِ ؿذُ ٍ هحاػثات الصم دس هَسد هتغیشّای تحمیك اًدام هی

 .پشػـٌاهِ هَسد اسصیاتی لشاس گشفتٌذ
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ّای استٌباطی یافتِ  

ػاختواى تا هیضاى هلشف اًشطی ػاختواى دس  اػتفادُ تْیٌِ اص اًشطی خَسؿیذی: تیي تِ واسگیشی تىٌیه ّای 1 فشضیِ    

 .ساتغِ ػىغ ٍخَد داسدػیشخاى  دس ؿْشالاهتی 

 تشای تشسػی ایي فشضیِ اص آصهَى ًؼثت اػتفادُ ؿذُ اػت. دس ایي آصهَى، فشم كفش ٍ فشم هماتل تِ كَست صیش اػت:

H0 :یه ػاختواى الاهتی دس تش هیضاى هلشف اًشطی ػاختواى دس  اػتفادُ تْیٌِ اص اًشطی خَسؿیذیىاسگیشی تىٌیه ّای ت

 .ػىغ ًذاسد تاثیش ؿْشػیشخاى

H1 :یه ػاختواى الاهتی تش هیضاى هلشف اًشطی ػاختواى دس  اػتفادُ تْیٌِ اص اًشطی خَسؿیذیىاسگیشی تىٌیه ّای ت

 .داسدتاثیش ػىغ  دسؿْشػیشخاى

  H0≤ 0/0  

H1> 0/0 

 

1 فرضیِآهار تَصیفی  ( 1)جدٍل  

 31 حجن ًوًَِ

 22 تعداد هَارد هطلَب

72/0 ًسبت ًوًَِ ای  

رهقدا - P 00000 

05/0هؼٌی داس دس ػغح   * 

 

تِ هیضاى  اػتفادُ تْیٌِ اص اًشطی خَسؿیذیىاسگیشی تىٌیه ّای تآصهَدًی، ًؼثت تِ  31تش اػاع ًتایح تِ دػت آهذُ اص      

سد هی ؿَد.  05/0هی تاؿذ، تٌاتشایي فشم كفش دس ػغح  0.000همذاس تشاتش  -Pٍ  87/0هلشف اًشطی ػاختواى  هغلَب 

هیضاى هلشف اًشطی ػاختواى دس هدوَػِ الاهتی ٍ  ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص اًشطی خَسؿیذیىاسگیشی تىٌیه ّای تیي تتٌاتشایي 

 داسد.ٍخَد ػىغ ساتغِ تفشیحی 

دس ؿْش  تَػظ تٌادس هدوَػِ الاهتیهلشفی افضایؾ هیضاى ًؼثت ػغح ػاختواى تِ حدن آى ، هیضاى اًشطی تا : 2فشضیِ     

 .واّؾ هی یاتذ ػیشخاى  سا 

H0  :ِالاهتی دس ؿْش  افضایؾ هیضاى ًؼثت ػغح ػاختواى تِ حدن آى دس واّؾ هیضاى اًشطی تَػظ تٌا دس یه هدوَػ

 تاثیش ًذاسد. ػیشخاى

 H1  دس ؿْش  الاهتیػاختواى : افضایؾ هیضاى ًؼثت ػغح ػاختواى تِ حدن آى دس واّؾ هیضاى اًشطی تَػظ تٌا دس یه

  تاثیش داسد.ػیشخاى 

 H0≤ 0/0 

H1> 0/0 
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 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم
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2فرضیِآهار تَصیفی  (2)جدٍل  

 31 حجن ًوًَِ

 23 تعداد هَارد هطلَب

24/0 ًسبت ًوًَِ ای  

هقدار -  P 00011 

 * 05/0هؼٌی داس دس ػغح   

 

 آصهَدًی،ًؼثت افضایؾ هیضاى ًؼثت ػغح ػاختواى تِ حدن آى دسواّؾ ٍهمذاستشاتش 31 تشاػاع ًتایح تِ دػت آهذُ اص

  هی تاؿذ 0.011

-p  سدهی ؿَد 05/0 ٍ،تٌاتشایي فشم كفشدسػغح 62/0هیضاى اًشطی تَػظ تٌادسیه هدوَػِ الاهتی تفشیحی هغلَب. 

دس ؿْش  الاهتیػاختواى یه  تِ حدن آى دسواّؾ هیضاى اًشطی تَػظ تٌا دسافضایؾ هیضاى ًؼثت ػغح ػاختواى  پغ

    .تاثیشداسد ػیشخاى

هلشف اًشطی استثاعی تاثیش  تا هیضاى ؿْش ػیشخاى یه ػاختواى الاهتی دس دس ػاختواى ّای : لشاسگیشی ػولىشد 3فشضیِ    

 .داسد

H0هلشف اًشطی استثاعی تاثیش ًذاسد هیضاى تش اىؿْش ػیشخ یه ػاختواى الاهتی دس دس  : لشاسگیشی ػولىشد. 

H1هلشف اًشطی استثاعی تاثیش داسدهیضاى تش  ؿْش ػیشخاى یه ػاختواى الاهتی دس دس  : لشاسگیشی ػولىشد. 

H0≤ 0/0 

H1> 0/0 

 

3فرضیِ آهار تَصیفی  :3جدٍل  

 31 حجن ًوًَِ

 30 تعداد هَارد هطلَب

42/0 ًسبت ًوًَِ ای  

هقدار -  P 00000 

05/0هؼٌی داس دس ػغح   *    

  

  دس ؿْشػیشخاىػاختواى الاهتی  ّای آصهَدًی، ًؼثت ٍخَد لشاسگیشی ػولىشد 31تش اػاع ًتایح تِ دػت آهذُ اص 

ی دس ػاختواى الاهت ّای سد هی ؿَد. پغ لشاسگیشی ػولىشدٍ  05/0هی تاؿذ، تٌاتشایي فشم كفش دس ػغح  0.000همذاس تشاتش 

 هلشف اًشطی داسد. هیضاى تش سا 97/0هغلَب تاثیش ف اًشطی  هلشتش ؿْش ػیشخاى 
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 یًتیجِ گیر

ًتایح حاكل اصآصهَى ّا اٍل تا ػَم ًـاى هی دّذ تیي تىاسگیشی تىٌیه ّای اػتفادُ تْیٌِ اصاًشطی خَسؿیذی       

غ ٍخَد داسد ٍ ّوچٌیي دسعشاحی تٌا تاهیضاى هلشف اًشطی ػاختواى دس یه ػاختواى الاهتی دس ؿْش ػیشخاى ساتغِ ػى

 تْیٌِ تشیي حَصُ اػتفادُ اص اًشطی خَسؿیذی دسعشاحی ایي چٌیي تٌایی حَصُ ػیؼتن ّای غیش فؼال خَسؿیذی اػت.

ًتایح فَق تا تحمیمات كَست گشفتِ گزؿتِ ) همالِ ّای اسصیاتی تْشُ گیشی اصاًشطی غیشفؼال خَسؿیذی دسهحلِ الْیِ      

خْت ّوؼاصوشدى تٌا تا اللین گشم ٍخـه ٍ ( سًگٍَیظگی ّای حشاستی هلالح) عشاحی غیشفؼال ؿْشتْشاى،تایذّاًٍثایذّای

 تشسػی تغثیمی سٍؽ ّای رخیشُ ػاصی غیشفؼال (دس ایي حَصُ  هغاتمت هی وٌذ. . 

 گیری کلی ًتیجِ

ُ اص اًشطی خَسؿیذی ٍ تَاى ًتیدِ گشفت وِ وِ تیي تىٌیه ّای هؼواساًِ اػتفاد ّای تحمیك حاضش،هی تشاػاع یافتِ     

واّؾ هلشف اًشطی ػاختواى ساتغِ هثثت ٍ هٌغمی ٍخَد داسد ٍ اػتفادُ اص ایي سٍؽ ّا ) ػایثاى ،دیَاس تشٍهة،ػلَل ّای 

 خَسؿیذی ،...( هَخة پایذاسی تیـتش ػاختواى  هدوَػِ  هی گشدد.
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    هٌابع

 12ٍ 11ف   ،1385چاج چْاسم پاییض  ،خان ،اكفْاى ،3300اللین ٍ هؼواسی، (1382).هشتضی ،وؼوایی]1[

 ؿْیذ تْـتی ،تْشاى،آػایؾ تِ ٍػیلِ هؼواسی ّوؼاص تا اللین .هحوَد ساص خَیاى]2[

 ( 1383اػتفادُ اص اًشطی خَسؿیذی فشكتی هٌاػة تشای احیاء سٍحیِ خَدتاٍسی دس هٌْذػاى، ) .تْادسی ًظاد، هْذی]3[

 ( 1377ایشاى ، تْشاى ، داًـگاُ تْشاى ، هَػؼِ چاج ٍاًتـاسات ، ) تشسػی اللیوی اتٌیِ ػٌتی .لثادیاى ، ٍحیذ ]4[

 عشاحی اللیوی ، اكَل ًظشی ٍ اخشایی واستشد اًشطی دس ػاختواى تشخوِ ٍحیذ لثادیاى ٍ هحوذ، .ٍاتؼَى،داًلذ ]5[

 (1377تْشاى داًـگاُ تْشاى ، هَػؼِ چاج ٍاًتـاسات، ) .هْذٍی

ّای ؿْش ػٌٌذج تا ؿشایظ صیؼت (، تشسػی اًغثاق هؼواسی ػاختواى1387لـىشی، حؼي. ) .لشتاًی، احوذ .اكل، هٌَچْشصادُفشج]7[

 .161 -180، 2، ؿواسُ 12اللیوی آى تِ سٍؽ هاّاًی، فللٌاهِ هذسع ػلَم اًؼاًی، دٍسُ 

 (، ساٌّوای عشاحی اللیوی، هشوض تحمیمات ػاختواى ٍ هؼىي.1368وؼوایی، هشتضی. )]8[

 

 


