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 هتماطغ ساتیتاث عیٍ هاتس یػیًََیغٌاز

 1زغَل لسباًی

 2ؾْسیَز زٍغتایی

 3غًَیا کسهی

 چکیدُ
تطيي فبوتَضّبي هَحط ثط ويفيت ضيعي ٍ هسيطيت قْطي رْت قٌبذت هْنثطًبهِ تطيي ًيبظّبيهؿىي ثِ ػٌَاى يىي اظ اؾبؾيپػٍّي آيٌسُ

ّبي ووي ٍ ويفي هؿىي زض ي ٍضؼيت قبذمپػٍّف، ثطضؾلصا ّسف اظ اًزبم ايي  ثبقس.هؿىي ٍ تغجيك هؿىي ثط ًيبظّبي افطاز ٍ ذبًَاضّب هي
تطيي تطيي فبوتَضّبي هَحط ثط ويفيت هؿىي ٍ زض ًْبيت قٌبؾبيي هحتولتؼييي هْن، قْط تجطيع ٍ همبيؿِ تغجيمي آى ثب ًمبط قْطي اؾتبى ٍ وكَض

           ػ هبّيت ٍ ضٍـ تحميك،ثِ لحبػ ّسف وبضثطزي ٍ ثِ لحبثبقس. ضٍـ تحميك حبضط ؾٌبضيَّبي آيٌسُ هؿىي زض والًكْط تجطيع هي
ًفط اظ  40ٍ ّويٌغَض تىويل پطؾكٌبهِ اظ ّبي ازٍاض هرتلف ّبي آهبضي، ؾطقوبضيآٍضي زازُ اظ ؾبلٌبهِرْت روغ تحليلي اؾت. -تَنيفي

ل احطات ضٍـ تحلياظ  ّبي اؾتطاتػيهٍ تؼييي قبذم ّباؾتفبزُ قسُ اؾت. رْت تحليل زازُهترههيي ٍ وبضقٌبؾبى حَظُ هؿىي 
         افعاض ؾٌبضيَ ٍيعاضز اؾتفبزُ قسُ اؾت. ًتبيذ تحميك ًكبىتطيي ؾٌبضيَّب اظ ًطمٍ رْت تؼييي هحتول MICMACافعاض ًطمهتمبثل/ؾبذتبضي ثب 

ويفيت قبذم هَحط ثط  16اظ هيبى ّبي ووي ٍ ويفي هؿىي زض قْط تجطيع ثْجَز زاقتِ اؾت. ّويٌغَض قبذم 1355-1395زّس عي زٍضُ هي
ؾبل، تطاون ذبًَاض زض ٍاحس هؿىًَي، تطاون ًفط زض ٍاحس هؿىًَي ٍ  30هتَؾظ ظيطثٌبي ٍاحس هؿىًَي، هؿبوي ثب ػوط ووتط اظ قبذم  5هؿىي، 

تطيي لهَحط ثط ويفيت هؿىي قٌبذتِ قسُ ٍ ًْبيتب زٍ ؾٌبضيَ، ثِ ػٌَاى هحتووليسي هتَؾظ اتبق زض ٍاحس هؿىًَي ثِ ػٌَاى هتغيطّبي اؾتطاتػيه ٍ 
زض ؾٌبضيَي اٍل قبّس وبّف ٍ زض ؾٌبضيَي زٍم قبّس حجبت هتغيطّبي وليسي ّؿتين ٍ ؾٌبضيَّبي ثرف هؿىي زض والًكْط تجطيع قٌبؾبيي قسًس. 

 يبثس.ؾبل زض ّط زٍ ؾٌبضيَ افعايف هي 30فمظ هتغيط هؿبوي ثب ػوط ووتط اظ 
 

 والًكْط تجطيع. ، هؿىي،MICMACپػٍّي، ؾٌبضيًََيؿي، آيٌسُ :ٍاضگاى کلیدی

 

 همدهِ

قٌبذت ٍ ثطضؾي ٍضؼيت هؿىي زض يه وكَض هٌَط ثِ قٌبؾبيي ٍ تحليل ػَاهل تأحيطگصاض ثط هؿىي اؾت. ثطاي اضظيبثي ٍضؼيت 
ّب زض ٍالغ وٌٌس هَضز هغبلؼِ لطاض زاز. قبذمّبي هؿىي وِ وويت ٍ ويفيت اثؼبز هرتلف هؿىي ضا ثيبى هيتَاى قبذمهؿىي هي
قًَس ّبي هؿىي هحؿَة هيگيطي ٍضغ هؿىي ٍ ضًٍس تحَل آى ٍ ّوچٌيي اضظيبثي هيطاى هَفميت ٍ تحمك ؾيبؾتاًساظُاثعاضّبي 

ثبقس، زض ٍالغ هؿىي ضيعي هؿىي هيتطيي هَضَػبت ثطًبهِّبي ووي ٍ ويفي هؿىي اظ هْن(. تَرِ ثِ قبذم4:1394)قوؽ ٍ گوبض،
ؾعايي زض ظًسگي رَاهغ قْطي يبفتِ اؾت، ثِ عَضي وِ ايي اهط ثِ يىي اظ تأحيطگصاضتطيي تطيي ًيبظ اًؿبى، اّويت ثِ ثِ ػٌَاى اؾبؾي

(. ثِ عَض ولي وويت ٍ ويفيت هؿىي زض ٍضغ 2:1397ظازُ،ّبي ؾٌزف ويفيت ٍ ضفبُ قْطًٍساى تجسيل قسُ اؾت )رؼفطي ٍ قطيهَلفِ
ثبقس. ثِ ػجبضت زيگط هؿىي يىي اظ ًسگي ثؿيبض تأحيطگصاض هيضفبّي افطاز، آضاهف ضٍاًي، اهٌيت ارتوبػي ٍ احؿبؼ تؼلك ثِ هحيظ ظ

                                                      
 عيزاًكگبُ تجط ،يغيٍ ػلَم هح يعيزاًكىسُ ثطًبهِ ض ،يقْط يعيٍ ثطًبهِ ض بيرغطاف گطٍُاؾتبز  .1
 ي، زاًكىسُ ثطًبهِ ضيعي ٍ ػلَم هحيغي، زاًكگبُ تجطيع.قْط يعيٍ ثطًبهِ ض بيرغطافگطٍُ بضيزاًك .2
  )ًَيؿٌسُ هؿئَل( عيزاًكگبُ تجط ،يغيٍ ػلَم هح يعيزاًكىسُ ثطًبهِ ض يقْط يعيٍ ثطًبهِ ض بيرغطاف يطزوت يزاًكزَ. 3
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ّب ٍ احتيبربت زض يه ّبي اًؿبًي ثبقس، چطا وِ ووجَز ّطيه اظ ذَاؾتثبقس وِ ثبيؿتي رَاثگَي ذَاؾتاحتيبربت ثٌيبزي ذبًَاض هي
ضقس ؾبلن ذبًَاض ذَاّس ثَز ٍاحس هؿىًَي ثبػج ثِ ٍرَز آهسى ثحطاى ٍ ًبّوبٌّگي زض ول ؾيؿتن ظًسگي ارتوبػي ٍ هبًغ 

ضيعي زض ثرف هؿىي، اضظيبثي ٍ ؾٌزف قطايظ هؿىي ٍ اضائِ تهَيطي هلوَؼ اظ ٍضؼيت هؿىي (. ثٌبثطايي ثطاي ثطًبه3:1390ِ)هلىي،
ّب، ثبال ثطزى تطيي وبضثطز قبذمويفي هؿىي هحمك قَز. چطا وِ هْن-ّبي وويتَاًس ثِ ووه قبذمضطٍضي اؾت؛ ايي هْن هي

ضيعي آى ثِ اًساظ هؿىي ٍ ثطًبهِعالػبت هَرَز ثِ هٌظَض قٌبذت قطايظ ؾىًَتي ؾبوٌبى اؾت ٍ اثعاض وليسي ثطاي تطؾين چكنؾغح ا
ّبي ووي ٍ ويفي هؿىي زض ظًسگي افطاز ٍ ذبًَاضّب هَرت (. اّويت ضٍظافعٍى قبذم2:1395ضًٍس )قىطگعاض ٍ ّوىبضاى،قوبض هي

ّبي ووي ٍ ويفي هَحطتط ٍ تأهيي هؿىي ي حَظُ رْت اًغجبق آى ثب ًيبظّبي ذبًَاض، قٌبؾبيي قبذمپػٍّي ايتوطوع تحميمبت ثط آيٌسُ
ّبي اذيط هؼضالت ثؿيبضي ضا زض اضتجبط ثب ووجَز ٍاحسّبي هؿىًَي ٍ افعايف هٌبؾت ٍ همطٍى ثِ نطفِ قسُ اؾت. قْط تجطيع زض ؾبل

ذبًَاض زض ؾبل  497898ثِ  117563اظ  1355ذبًَاض زض ايي قْط اظ ؾبل  ليوت ايي ٍاحسّب تزطثِ وطزُ اؾت. عجك آهبض ضؾوي تؼساز
ّعاض ذبًَاض ثِ ايي قْط اضبفِ قسُ اؾت. ايي تؼساز ذبًَاض هؿلوب اٍال  380ؾبل ثيف اظ  40زّس زض عَل ضؾيسُ اؾت وِ ًكبى هي 1395

ّبي هَحط ًگطي ٍ قٌبذت قبذماض احتيبد زاضًس. لصا آيٌسًُيبظهٌس هؿىي ثطاي ؾىٌي ٍ ظًسگي ثَزُ ٍ حبًيب ثِ هؿىي هٌبؾت ثب ًيبظ ذبًَ
ضيعي ٍ هسيطيت هؿىي ثِ ذهَل زض والًكْطّب ثَزُ وِ ّوَاضُ ثب هؼضل ووجَز هؿىي زضگيط ثط ويفيت هؿىي اظ احتيبربت ثطًبهِ

 يط ثطؾين:ًگطي زض پػٍّف حبضط لهس زاضين وِ ثِ پبؾد ؾَاالت ظاًس. لصا ثب تَرِ ثِ اّويت ايي آيٌسُثَزُ
 ثبقس؟ّبي اذيط چگًَِ هيّبي ووي ٍ ويفي هؿىي زض قْط تجطيع زض زٍِّضؼيت قبذم -1
 ثبقس؟ّب هيّبي تأحيطگصاض ثط ويفيت هؿىي زض قْط تجطيع وسام قبذمتطيي قبذمهْن -2
 تطيي ؾٌبضيَّبي آيٌسُ هؿىي زض قْط تجطيع وساهٌس؟هحتول -3

 هباًی ًظسی پطٍّؽ

اٍليي  "قٌبؾيآيٌسُ"زّس وِ انغالح ّب ًكبى هي. ثحج(Sardar,2010:2)ؾبل لسهت زاضز  50ِ آيٌسُ ثيف اظ هغبلؼبت هطثَط ث
وٌس ثيبى هي 2. الئًََضا هبؾيٌي(Flechtheim,1966:1)هغطح قس  1966قٌبؾي زض ؾبل زض وتبة تبضيد ٍ آيٌسُ 1ثبض تَؾظ اٍؾيپ فلچن

ح ًساضز ٍ ّوچٌيي هغوئي ًيؿت وِ چْبضچَة هَرَز زض ايي ػلن ضا ثتَاى ثِ ػٌَاى وِ فلچن ذَزـ اعويٌبى ظيبزي ثِ ايي انغال
. اهب اٍ يميي زاقت وِ ايي ػلن رسيس اظ ؾطًَقت اًؿبى، (Masini,2008:4)گَيي ثيبى وطز اي اظ زاًف ػلوي ٍ يب زاًف پيفقبذِ

اظ پٌتي  "قٌبؾيآيٌسُ". لَيتطيي زفبع اظ (Flechtheim,1966:73)قَز ّبي فطٌّگي اٍ ضا قبهل هيآيٌسُ ربهؼِ اٍ تب ول فؼبليت
       ثب  ،قٌبذتي، يؼٌي چگًَِ زاًف آيٌسُوٌس وِ زاًف آيٌسُ ًِ تٌْب زض هَضز هؼطفتاضائِ قسُ اؾت. هبالؾىب اؾتسالل هي 3هبالؾىب
 قٌبؾي، يؼٌي زاًف آيٌسُ چِ ّؿتيآيس، ثلىِ زض هَضز ّوِ چيع اؾت، ثِ ٍيػُ ّبي هرتلف ثطاي اّساف ػلوي ثِ زؾت هيتىٌيه

تَاى وٌس وِ آيٌسُ ضا ًويگَيس: لبًَى اٍل آيٌسُ ثيبى هيهي 4. زض ايي ثبضُ زاتَض(Malaska,2008:3)اي هوىي اؾت زاقتِ ثبقس هؼٌي
     ّبي ذَز فؼبليتاًساظّب ّب ٍ چكنثيٌي. پيف(Dator,1996:15)ثيٌي وطز تَاى پيفّبي احتوبلي ضا هيپيكگَيي وطز اهب آيٌسُ

آٍضًس. توبم وبضي وِ ثبقٌس. اهب آًْب ًيع زاًف آيٌسُ ضا ثِ اضهغبى ًويقٌبذتي ّؿتٌس، ثِ ايي هؼٌب وِ آًْب ثطاؾبؼ ًظطيبت ػلوي هيهؼطفت
. فيليپَ (Sardar,2010:2)زٌّس زٌّس ايي اؾت وِ زاًف تَليس قسُ اظ تؼساز هحسٍزي اظ احتوبالت ضا زض اذتيبض هب لطاض هيآًْب اًزبم هي

گطايي ٍ يبضاًف، ثبٍض ثؿيبضي ثِ لغؼيت ػلن زاقتٌس. آًْب هؼتمس ثَزًس وِ ػلن ضاّي ثطاي ( پسضثعضي آيٌس1876ُ-1944) 5تَهبؾَ هبضيٌتي
ى ٍ هبقيي اًساظ آًْب ًؿجت ثِ آيٌسُ وبهال تىٌَوطاتيه ٍ هجتٌي ثط ؾطػت، تىٌَلَغي ٍ تلفيك اًؿبقٌبذت آيٌسُ وكف ذَاّس وطز. چكن

ٍالغ هبضيٌتي ثِ  . زض(Poggi,2009:21)ثَز ٍ ضٍـ آًْب ثطاي تحمك ثركيسى ثِ ايي ثيٌف، ًبثَز وطزى گصقتِ ثِ ّط عطيمي ثَز 
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-ثبقس ثلىِ تٌْب ثب پبن وطزى توبم تبضيد ثكط هيوٌس. ثطايي اؾبؼ ًِ تٌْب آيٌسُ يىپبضچِ هيگطايي اظْبض هيثٌيبًگصاضي ٍ هبًيفؿت آيٌسُ

ٍ زض ضزيبثي تبضيد هغبلؼبت آيٌسُ، ثِ عَض هسام اظ  "ؾِ آيٌسُ ثؼس"زض وتبة ًيع  1. ٍاضى ٍاگبض(Sardar,2009:8)ؿت تحمك يبثس تَاً
 .(Wagar,1992:9) وٌسگطايي اؾتفبزُ هيانغالح آيٌسُ

احل هرتلف تىبهل لطاض زاضًس ّبي ظيبزي اظ آى زض هطّبؾت ٍ ثرفپػٍّي هَظاييىي اظ ضٍيىطزّب، اّساف ٍ ضٍـثِ عَضولي، آيٌسُ
(Kuosa,2011:1)ِوٌس. ثَضي ثيبى اظ آى اؾتفبزُ هي 2پػٍّي ضٍقي اؾت وِ ثَضيّبي آيٌسُثٌسي ضٍـ. يه ضٍـ هوىي ثطاي عجم

فتِ هسضى ثِ ػٌَاى يه ضٍيىطز يىپبضچِ زض ًظط گط 3تَپيبييّبي ثبؾتبًي ٍ تريالت اتَپيبيي/زيؽثيٌيگيطي پيفوٌس وِ اگط رْتهي
پػٍّي تَنيف وطز. زٍهيي حَظُ هْن، تَاًبيي آى زض حوبيت اظ تَاى آى ضا ثِ ػٌَاى اٍليي حَظُ هْن اّساف تحميمبتي زض آيٌسُقَز، هي

گيطي اؾت. ؾَهيي حَظُ، حل ؾَاالت ثعضي رْبًي ّوِ ثكط اؾت. ؾطاًزبم ثَضي چْبضهيي حَظُ هْن اظ اّساف ضيعي ٍ تهوينثطًبهِ
ثٌسي ثَضي، . زض وٌبض عجمِ(Borg,2003:4)وٌس اي هٌبؾت تؼطيف هيضقتِقٌبؾي ثييپػٍّي ضا ثِ ػٌَاى تَؾؼِ ضٍـتحميمبتي آيٌسُ

ّبي فٌي، ؾبظهبًي ٍ قرهي ثِ ثرف 4ثٌسي ليٌؿتَىپػٍّي زض ًظط گطفت: تمؿينّبي زيگطي ًيع اظ تَؾؼِ آيٌسُثٌسيتَاى عجمِهي
(Linstone,2007:3)ثِ يبزگيطي پيكگَيبًِ، تفؿيطي، اًتمبزي ٍ ػولي  5الِتثٌسي ػٌبي. تمؿين(Inayatullah,1990:14)ثٌسي . تمؿين

. ٍ (Sardar,1993:2)اظ اؾتؼوبض ٍ اؾتمالل  7ثٌسي ؾطزاض. عجمِ(Amara,1984:15)اظ هوىٌبت، هحتوالت ٍ تطريحبت  6ثٌسي آهبضا
-تىبهلي آيٌسُ ضًٍس 1990ٍ اٍايل زِّ  1980پؽ اظ زِّ  ًْبيتب. (Bell,2005:3)گطايي ٍ اًتمبزي گطايي، ٍالغاظ شّي 8ثٌسي ثلعجمِ

قٌبؾي ٍ فلؿفِ اتربش ّبي تىبهلي ضا زض ضٍـپػٍّي ايسُتَاى يبفت وِ تَضيح زّس چطا آيٌسُپػٍّي وبّف يبفت. زاليل ثؿيبضي ضا هي
ّبي هَرَز پػٍّي ثِ ضٍـهبؾيٌي اظ ايي پؽ، آيٌسُ عجك گفتِ. ثيٌي وطزتؼسازي اظ زاليل وليسي ضا پيف 9هبؾيٌي 1989ًىطز. لجال زض 

 ّويٌغَض. (Masini,1989:1) زّسّبي هَرَز ضا اضائِ هيغبلجب فمظ تغييطات وَچه زض ضٍـ ،ذَاّس پيَؾت ٍ ػول تَؾؼِ ضٍـ
      ثيٌي ضا ثِ چبلفهَرَز پيفگيط اؾت. زض ًْبيت انَل پػٍّي زقَاض ٍ ٍلتوِ اتربش ضٍيىطز تىبهلي ثطاي آيٌسُ وٌساؾتسالل هي 10وَئَظا

گصاضي زاضز وِ تبوٌَى ثِ اًساظُ وبفي زض زؾتطؼ ًجَزُ اؾت. ؾطاًزبم، قٌبذتي ًيبظ ثِ ؾطهبيِوكس. ايزبز اثعاضّبي رسيس ضٍـهي
پػٍّي ضا ثِ آيٌسُ تَاًؿتٌس هسلْبيي ضا تَؾؼِ ثسٌّس وِ اوتكبفبت تحميمبت 1990ٍ اٍايل زِّ  1980پػٍّي تىبهلي زض زِّ هطٍربى آيٌسُ
پػٍّي ٍرَز زاضز. اٍليي وٌس وِ زٍ پبضازاين رسيس ربيگعيي زض آيٌسُپيكٌْبز هي 11. زض ازاهِ ّيسي(Kuosa,2009:6)هتهل وٌٌس 

ثرف ًيؿت. چطا وِ هَضَػبت ؾبزُ قسُ ٍ پػٍّي حبضط ضضبيتآيٌسُ وٌسهيپػٍّي تىبهلي اؾت وِ ثيبى پبضازاين رسيس ربيگعيي، آيٌسُ
پػٍّي اًتمبزي اؾت. ّبي آى ثطاي ثطضؾي ٍالؼيت زض تغييطات هساٍم يب قطايظ آيٌسُ هٌبؾت ًيؿتٌس. زٍهيي پبضازاين ربيگعيي، آيٌسٍُـض

يبثس، ثلىِ ثِ ػٌَاى چيعي وِ زض حبل حبضط زض تفىطات ٍ وٌس آيٌسُ ًِ تٌْب ثِ ػٌَاى چيعي وِ ثب گصقت ظهبى تحمك هيوِ ثيبى هي
. ثِ ػجبضت زيگط، زض ؾغح فؼلي ضقس ثكط، تفىط زض هَضز آيٌسُ ٍ (Slaughter,1995:23)تَاًس تفؿيط قَز رَز زاضز، هياحؿبؾبت هطزم ٍ

 .(Hideg,2002:8)تَاًس ثِ ػٌَاى اقىبل تفىط هزعا زض ًظط گطفتِ قَز زاقتي تهَضي اظ آيٌسُ زيگط ًوي
 
 
 

                                                      
1- Warren Wagar 
2- Borg 
3- utopia/dystopia 
4- Linstone 
5- Inayatullah 
6- Amara 
7- Sardar 
8- Bell 
9- Masini 
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11- Hideg 
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 پیؿیٌِ تحمیك

گِ ثبؾتبًي زاضز ٍ ّن ؾبظٍوبضي هؼغَف ثِ زٍضُ هسضى اؾت. ثكط زض ّط زٍضُ اقتيبق ًگطي ّن ضپػٍّي ثطاؾبؼ تفىط آيٌسُآيٌسُ
زض آهطيىب ثب هسيطيت ٍيليبم اف  1933تب  1930ّبي پػٍّي ثِ نَضت ضٍقوٌس زض ؾبلٍافطي ثِ زاًبيي آيٌسُ زاقتِ؛ زض زٍضُ رسيس آيٌسُ

ِ ػٌَاى يه فؼبليت فطاگيط زض زِّ قهت قطٍع ثِ فؼبليت وطز ٍ وتبة پػٍّي ث(. ًْبيتب آيٌس75:1388ُآگجطى قطٍع قس )آگجطى ٍ وَف،
(. يىي 184:1397ّبي هزلؽ قَضاي اؾالهي،، ًرؿتيي پػٍّف ًظطي زضثبضُ آيٌسُ ثَزُ اؾت )هطوع پػٍّف1ٌّط گوبى ثطتطاًس زٍظٍئيل

قٌبؾي، پػٍّي، آيٌسُّب، آيٌسُ: آيٌسُاؾويّن"( تحت ػٌَاى 2010تطيي هغبلؼبت زض ايي ثبة تَؾظ ضيبءالسيي ؾطزاض )يىي اظ هَفك
پػٍّي ٍ زٍضاًسيكي ضا هَضز قٌبؾي، آيٌسُنَضت گطفتِ وِ هفهال انغالحبتي هبًٌس آيٌسُ "ًگطي، زٍضاًسيكي، ًبم آى چيؿت؟آيٌسُ

( زض 2011قَز. وَئَظا ) پػٍّي اؾتفبزُثطضؾي لطاض زازُ ٍ پيكٌْبز وطزُ ثِ ػلت وخطت ٍ تٌَع هغبلؼبت آيٌسُ ثْتط اؾت اظ ٍاغُ آيٌسُ
پػٍّي ضا اضائِ وطزُ ٍ ًْبيتب ثِ ضًٍس تىبهلي هغبلؼبت آيٌسُ پطزاذتِ ٍ تؼبضيف هتفبٍت اظ آيٌسُ "اضظيبثي هغبلؼبت آيٌسُ"پػٍّكي ثب ػٌَاى 

آيٌسُ، زٍضاًسيكي ٍ ؾٌبضيَّب، هغبلؼبت "اي ثب ػٌَاى ( زض همبل2009ِگصاضز. ضيبلٌس ٍ ٍٍلس )ّبي هَرَز زض ايي ضقتِ ضا ثِ ثحج هيپبضازاين
ثِ اّويت هغبلؼبت هطثَط ثِ آيٌسُ پطزاذتِ ٍ زض رْت ثطذَضز ثب اثْبهبت ٍ تغييطات هطثَط ثِ  "اي ثطاي تهويوبت اؾتطاتػيه ثْتطپبيِ

زاؾتبًْبي هتفبٍت زض هَضز وٌس. آًْب ؾٌبضيَّب ضا ثِ ػٌَاى ضيعي هجتٌي ثط ؾٌبضيَ ضا اثعاضي لسضتوٌس هؼطفي هيثيٌي ٍ ثطًبهِآيٌسُ، پيف
زّس. اًسضؾَى ضيعي ثطاي آيٌسُ اضائِ هيّبي رسيسي ثطاي تفىط ٍ ثطًبهِچگًَگي پيكطفت آيٌسُ تؼطيف وطزُ وِ ثكط ثب اؾتفبزُ اظ آًْب ضاُ

پػٍّي اظ ِ ًَػي آيٌسُثِ ثطضؾي ضًٍس تىبهلي هغبلؼبت هطثَط ثِ آيٌسُ ٍ ث "رسٍل ظهبًي هغبلؼبت آيٌسُ"اي ثب ػٌَاى (، زض همبل2018ِ)
پطزاذتِ ٍ تفبٍت زض ًَع ًگطـ ثِ آيٌسُ ٍ اثعاضّبي  21ّبي اٍليِ ٍ ثبؾتبى تب لطٍى ٍؾغي، ػهط ضٍقٌگطي، زٍضاى هؼبنط ٍ لطى زٍضاى

ٍع رَاهغ اًؿبًي گصاضز. اٍ اػتمبز زاضز وِ تفىطات هطثَط ثِ آيٌسُ اظ قطثيٌي آيٌسُ ضا زض ايي زٍضاًْب ثِ ثحج هيهَضز اؾتفبزُ ثطاي پيف
پػٍّي آيٌسُ"پػٍّي زض ايطاى وتبة تطيي هغبلؼبت زض ثبة آيٌسٍُرَز زاقتِ ٍ ايي تفىطات زض عَل ظهبى تىبهل يبفتِ اؾت. يىي اظ وبهل

نفحِ  1500( زض تمطيجب 1397ّبي هزلؽ قَضاي اؾالهي، زفتط هغبلؼبت ثٌيبزيي حىَهتي )ثبقس وِ تَؾظ هطوع پػٍّفهي "رْبى
پػٍّي، قٌبؾي، آيٌسُثيٌي، آيٌسُّبي هغبلؼِ آيٌسُ، پيفگطايي، ضٍـگطفتِ اؾت وِ ثِ عَض ربهغ ثِ ثحج پيطاهَى آيٌسُ، آيٌسُنَضت 

ثبقس. اهب زض پػٍّي زض وكَضّبي هرتلف پطزاذتِ ٍ هٌجغ ثؿيبض ربهؼي زض ايي اضتجبط هيپطٍّي، آيٌسًُگبضي، ؾيط تحَالت آيٌسُآيٌسُ
-پػٍّي ٍ ثرف هؿىي ًيع ّطچٌس هغبلؼبت زض ايطاى ثِ تبظگي اًزبم گطفتِ ٍ ٌَّظ ذأل هغبلؼبت زض ايي ثبة احؿبؼ هيُاضتجبط ثيي آيٌس

گصاضي زض نٌؼت هؿىي ايطاى ثب ثىبضگيطي ضٍيىطز ؾٌبضيًََيؿي ٍ هبتطيؽ ًگبضي ؾطهبيِآيٌسُ"تَاى ثِ همبلِ گطزز، اهب زض ايي اضتجبط هي
( اقبضُ ًوَز وِ زض ايي پػٍّف نٌؼت هؿىي ثب تَرِ ثِ اّويت ٍ ًمف آى زض تَؾؼِ 1396ٍ ّوىبضاى )اظ فتحي  "تأحيطات هتمبعغ

گصاضي ٍ گيطز ٍ ًْبيتب چْبض ػبهل وليسي هَحط ثط آيٌسُ ؾطهبيِپػٍّي ٍ ثطضؾي لطاض هيالتهبزي ٍ ضفبُ ػوَهي، اظ زيسگبُ هبلي هَضز آيٌسُ
گصاضي زٍلت زض ثرف هؿىي، ضًٍك ٍ ضوَز ّبي التهبزي، هيعاى ؾطهبيِس اظ تحطينؾَزآٍضي ثبظاض هؿىي هكرم قسًس وِ ػجبضتٌ

پػٍّي هتغييطّبي ووي ٍ ويفي آيٌسُ"اي تحت ػٌَاى ( زض همبل1397ِّبي ظيطؾبذتي. لبؾوي )التهبزي ٍ هيعاى زؾتطؾي ثِ قجىِ
ويفي هؿىي زض انفْبى زض آيٌسُ اؾت ٍ ؾِ  ّبي ووي ٍثِ زًجبل ٍاوبٍي چگًَگي تغييطات قبذم "هؿىي زض والًكْط انفْبى

قبذم ظيطثٌب، تطاون ذبًَاض زض ٍاحس هؿىًَي ٍ تطاون ًفط زض ٍاحس هؿىًَي ثِ ػٌَاى هتغيطّبي پيكطاى ٍضؼيت هؿىي زض آيٌسُ 
ّبي ؾىًَتگبُقٌبؾبيي ػَاهل وليسي هَحط ثط ٍضؼيت آيٌسُ "اي ثب ػٌَاى (، زض همبل1395ِاؾترطاد قسُ اؾت. ًؼيوي ٍ پَضهحوسي )

تطيي ػَاهل هَحط ٍ ثطضؾي هيعاى ٍ ًگبضي ثِ قٌبؾبيي هْنثب ضٍيىطز آيٌسُ "پػٍّيفطٍزؾت قْطي ؾٌٌسد ثب تأويس ثط وبضثطز آيٌسُ
ػبهل وليسي  12پطزاظز. ًْبيتب چگًَگي تأحيطگصاضي ايي ػَاهل ثط يىسيگط ٍ ثط ٍضؼيت آيٌسُ ؾىًَتگبّْبي فطٍزؾت قْطي ؾٌٌسد هي

َُ هسيطيت، ضقس التهبز هلي، هْبرطت ٍ ... ثِ ػٌَاى احطگصاضتطيي هتغيطّب ثط ٍضؼيت آيٌسُ ؾىًَتگبّْبي فطٍزؾت قْطي قبهل قي
انفْبى ثب  8آٍضي هؿىي زض هٌغمِ ًگبضي تبةآيٌسُ"اي تحت ػٌَاى ( زض همبل1399ِؾٌٌسد اؾترطاد قسًس. قبّيًَسي ٍ ّوىبضاى )

                                                      
1- Bertrand Du Soleils 
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تطيي ؾٌبضيَّب زض ّب ٍ هحتولثِ زًجبل قٌبؾبيي تأحيطگصاضتطيي قبذم "ظي ٍ تحليل احطات هتمبعغاؾتفبزُ اظ ضٍـ تلفيمي ؾٌبضيَپطزا
ّبي ليوت ظهيي، هبلىيت ذهَني، اضتفبع آٍضي هؿىي زض آيٌسُ قْطّبؾت. ًتبيذ تحميك حبوي اظ آى اؾت وِ قبذمحَظُ تبة
 قْطزاضي انفْبى ذَاٌّس زاقت. 8آٍضي هؿىي زض هٌغمِ ّب ثيكتطيي تأحيط ضا ثط آيٌسُ تبةّب ٍ پطاوٌف وبضثطيؾبذتوبى

 هحدٍدُ هَزد هطالؼِ

قوبلغطة  ًظبهيٍ  نٌؼتي، ؾيبؾي، ثبظضگبًي، ازاضيتطيي لغت التهبزي ٍ هطوع  اؾت ٍ ثعضي اؾتبى آشضثبيزبى قطليتجطيع هطوع 
 289996اظ حسٍز  1335قَز. ايي قْط زض لطى اذيط تحَالت روؼيتي ثؿيبضي ضا تزطثِ وطزُ اؾت، ثِ عَضيىِ زض ؾبل  ايطاى قٌبذتِ هي

ؾبل اذيط ًعزيه ثِ يه هيليَى ٍ ؾيهس ّعاض ًفط ثِ روؼيت  60زض  ًفط ضؾيسُ اؾت. ثِ ػجبضتي 1395زض ؾبل  1558693ًفط روؼيت ثِ 
ويلَهتطهطثغ زض  250ثِ ثيف اظ  1335ويلَهتطهطثغ زض ؾبل  17.7ايي قْط افعٍزُ قسُ اؾت. ّوطاُ ثب افعايف روؼيت، هؿبحت قْط اظ 

ضؾيسُ اؾت  90-95زض زٍضُ  0.85ِ حسٍز ث 55-65زض زٍضُ  6.25ّويٌغَض ًطخ ضقس روؼيت زض قْط تجطيع اظ ضؾيسُ اؾت.  1395ؾبل 
ؾبل  40ّعاض ًفطي زض  380زّس، اهب ػليطغن ايي وبّف زض ًطخ ضقس، تؼساز ذبًَاض ثب افعايف حسٍز وِ وبّف ثؿيبض ظيبزي ضا ًكبى هي

 (.1335-1395اذيط ضٍثِ ضٍ ثَزُ اؾت )ؾطقوبضي ػوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي،
 (1355-1395از ٍ ًسخ زؾد کالًؿْس تبسیص )(: تؼداد جوؼیت، خاًَاز، بؼد خا1ًَجدٍل )

 1395 1390 1385 1375 1370 1365 1355 ؾبل

 1558693 1494998 1398060 1191043 1088985 971482 597976 ول روؼيت

 497898 455494 378460 268915 231272 201403 117563 تؼساز ذبًَاض

 3.1 3.3 3.7 4.43 4.71 4.82 5.09 ثؼس ذبًَاض

 0.85 1.39 1.74 1.87 2.42 6.25 سًطخ ضق

 .1355-1395هٌجغ: ؾطقوبضي ػوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي، 
 

 
 (: هَلؼیت جغسافیایی ؾْس تبسیص1ؾکل)

 زٍؼ تحمیك

ّبي تحميك آٍضي زازُرْت روغ تحليلي اؾت. -پػٍّف حبضط ثِ لحبػ ّسف وبضثطزي ٍ ثِ لحبػ هبّيت ٍ ضٍـ تحميك، تَنيفي
ًفط اظ هٌترجبى حَظُ  40ٍ ّويٌغَض تىويل پطؾكٌبهِ اظ  ّبي هطوع آهبضّبي آهبضي، ؾطقوبضيزض ؾبلٌبهِ اظ آهبض ٍ اعالػبت هَرَز

اؾتفبزُ قسُ اؾت. تحميك حبضط ضيعي قْطي، وبضوٌبى هؿىي ٍ قْطؾبظي ٍ هٌْسؾيي هكبٍض قْطؾبظ( هؿىي )اؾبتيس رغطافيب ٍ ثطًبهِ
ّب ضا زض همبيؿِ ثب ًمبط ؾبل اذيط پطزاذتِ ٍ ٍضؼيت ايي قبذم 40ْط تجطيع زض ّبي ووي ٍ ويفي هؿىي زض قاثتسا ثِ ثطضؾي قبذم

ّبي ووي ٍ ويفي ٍضؼيت هؿىي، ثب تىويل زض گبم ثؼسي ثطاي تزعيِ ٍ تحليل قبذم قْطي اؾتبى ٍ وكَض ثطضؾي وطزُ اؾت.
ُ هؿىي ٍ اؾتفبزُ اظ تىٌيه تحليل احطات ًفط اظ ذجطگبى حَظ 40قبذم هٌترت ٍضؼيت هؿىي تَؾظ  16پطؾكٌبهِ ٍ تؼييي ضٍاثظ ثيي 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C


238  ِ76ضيعي، قوبضُ ػلوي رغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

هتغيطّبي وليسي ٍ تأحيطگصاض ثط ٍضؼيت هؿىي قٌبؾبيي قسًس. ًْبيتب ثب  MICMACپػٍّي افعاض آيٌسُهتمبثل/ؾبذتبضي ثب اؾتفبزُ اظ ًطم
تطيي ؾٌبضيَّبي هوىي زض هحتولافعاض ؾٌبضيَ ٍيعاضز ًفط اظ ذجطگبى ًبهجطزُ ٍ ثِ وبضگيطي ًطم 40اؾتفبزُ اظ تىويل پطؾكٌبهِ زٍم اظ 

 آيٌسُ هؿىي والًكْط تجطيع هكرم قسًس.

 ّابحث ٍ یافتِ

 ّای کوی هػکيؾاخص

زض ثطضؾي ٍضؼيت هؿىي ٍ تؼييي هيعاى ووجَز آى، ثطضؾي ضًٍس ضقس روؼيت ٍ افعايف ًػبت زؾد خاًَاز بِ ٍاحد هػکًَی: 

تَاى ي هؿىي ثب افعايف تؼساز ذبًَاض زض يه زٍضُ اظ ضاثغِ ظيط هيضِقَز. ثطاي ؾٌزف ػطتؼساز ذبًَاض هْوتطيي ػبهل هحؿَة هي
 اؾتفبزُ وطز:

(h95-h85)/(H95-H85) 
زّس افعايف ثبقس ًكبًِ هي 1ي ايي قبذم هؿبٍي يب ووتط اظ ذبًَاض اؾت. اگط اًساظُ تؼساز hتؼساز ٍاحس هؿىًَي ٍ  Hزض ايي ضاثغِ 

ثبقس ووجَز هؿىي حبثت هبًسُ ٍ يب افعايف  1تط ثَزُ اؾت ٍ ّطگبُ اًساظُ ايي قبذم ثعضگتط اظ تؼساز هؿىي اظ افعايف تؼساز ذبًَاض ثيك
 پيسا وطزُ اؾت. 

تطيي قبذم زض ثطآٍضز ثيبًگط ًؿجت ذبًَاضّب ثِ ٍاحسّبي هؿىًَي هَرَز ثَزُ ٍ هؼوَلتساکن خاًَاز دز ٍاحد هػکًَی: 

    هحبؾجِ (h/H)م ثب تمؿين تؼساز ذبًَاضّب ثط تؼساز ول ٍاحسّبي هؿىًَي ثبقس. ايي قبذووجَز ٍاحسّبي هؿىًَي يه ربهؼِ هي
قَز يؼٌي ثطاي ّط ذبًَاض يه ٍاحس  1ي تؼساز ذبًَاضّب زض همبثل ّط ٍاحس هؿىًَي اؾت. اگط همساض ايي قبذم زٌّسُقَز ٍ ًكبىهي

  هؿبوي هَرَز ثيكتط اؾت. قَز يؼٌي تؼساز ذبًَاضّب اظ تؼساز 1هؿىًَي ٍرَز زاضز ٍ چٌبچِ ثيكتط اظ 
قَز. ٍ ًكبى ّبي ػوسُ ؾغح ظًسگي هحؿَة هيهيعاى تطاون ًفط زض ٍاحس هؿىًَي اظ قبذمتساکن ًفس دز ٍاحد هػکًَی: 

 ثبقسهي (P/H)زٌّسُ ًفط زض ٍاحس هؿىًَي 
زؾت  ثِ(R/H) ًَي هؿىايي قبذم اظ تمؿين تؼساز ول اتبلْب ثط تؼساز ول ٍاحسّبي هتَغط اتاق دز ّس ٍاحد هػکًَی: 

 ضٍز. ّبي وبلجسي هؿىي ثِ قوبض هيتطيي قبذمآيس ٍ يىي اظ هْنهي
ضٍز ٍ اظ زض رْت قٌبذت ؾْن ّط ذبًَاض اظ تؼساز اتبلي وِ زض ٍاحس هؿىًَي ٍرَز زاضز ثِ وبض هيهتَغط اتاق بسای ّس خاًَاز: 

 يس. آِ زؾت هيث(R/h) بًَاضّب تمؿين تؼساز ول اتبلْب ثط تؼساز ول ذ
ثبقس. هيعاى آى ّطچمسض ثِ نفط ًعزيىتط ثبقس هي (h/R)اظاي اتبق زٌّسُ تؼساز ذبًَاض ثِ ايي قبذم ًكبىتساکن خاًَاز دز اتاق: 

  ثبقس.زٌّسُ ٍضؼيت هٌبؾت ذبًَازُ زض زاضا ثَزى اتبق هيًكبى
. ّطچِ اًساظُ آى وَچىتط قَز ًكبًِ ثبقسهي (P/R)زٌّسُ تؼساز افطاز ثِ اظاي ّط اتبق ايي قبذم ًكبى: تساکن ًفس دز اتاق

 ثبقس.ّبي ثؿيبض هْن ويفيت ظًسگي هياؾتمالل افطاز زض ٍاحس هؿىًَي ثَزُ ٍ اظ قبذم

 (1355-1395ًماط ؾْسی اغتاى آذزبایجاى ؾسلی ٍ کؿَز )ّای کوی هػکي دز ؾْس تبسیص، زًٍد تکاهلی ؾاخص(: 2جدٍل )

 1395 1390 1385 1375 1365 1355 قبذم
ًمبط قْطي 

 1395اؾتبى 
ًمبط قْطي 

 1395وكَض 

 1.03 1.04 0.97 0.82 0.90 1.49 1.06 0.55 ًؿجت ضقس ذبًَاض ثِ ٍاحس هؿىًَي

 1.04 1.06 1.14 1.13 1.13 1.21 1.14 1.20 تطاون ذبًَاض زض ٍاحس هؿىًَي

 3.98 3.90 3.57 3.74 4.19 5.36 5.50 6.12 تطاون ًفط زض ٍاحس هؿىًَي

 3.15 2.97 - 2.88 2.91 3.05 3.12 3.07 *هتَؾظ اتبق زض ّط ٍاحس هؿىًَي

 3.03 2.87 - 2.89 2.65 2.34 1.94 1.38 *هتَؾظ اتبق ثطاي ّط ذبًَاض

 0.33 0.35 - 0.35 0.38 0.43 0.52 0.73 *تطاون ذبًَاض زض اتبق

 1.15 1.18 - 1.14 1.39 1.89 2.49 3.7 *تطاون ًفط زض اتبق

 ثبقس.هي 1390گطزآٍضي ًكسُ ٍ لصا آذطيي آهبض ايي قبذم هطثَط ثِ ؾبل  1395عالػبت هطثَط ثِ تؼساز اتبق زض ؾطقوبضي ؾبل ا -*
 .1355-1395هٌجغ: هطوع آهبض ايطاى، ؾطقوبضي ػوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي 



  239 اظ.....ثب اؾتفبزُ  عيهؿىي زض والًكْط تجط يفيٍ و يوو ّبيقبذمػَاهل هَحط ثط  پػٍّيٌسُيآ

 

التهبزي ًيبظ ثِ  -فطٌّگي ثبقس ٍ ثيبًگط الگَيّبي التهبزي ٍ ارتوبػي هيتطيي قبذمايي قبذم اظ ػوسُغطح شیسبٌا: 

 ثبقس.هؿىي هي
 (1355-1395(: هتساض ٍاحدّای هػکًَی دز ؾْس تبسیص، ًماط ؾْسی اغتاى آذزبایجاى ؾسلی ٍ کؿَز )3جدٍل )

 

هتط  50
 ٍ ووتط

80-51 
 هتط

100-
 هتط 81

150-
 هتط101

200-
 هتط151

300-
 هتط201

500-
 هتط301

هتط  501
 ٍ ثيكتط

1395 9.75 28.55 25.44 24.66 7.46 3.05 0.67 0.10 

1390 10.18 31.09 23.18 23.44 7.23 3.09 0.72 0.08 

1385 10.83 30.08 22.87 22.71 7.85 3.59 0.89 0.10 

1375 11.37 27.60 21.99 22.57 9.26 4.47 1.18 0.13 

1365 11.48 28.00 22.02 21.26 9.24 4.56 1.36 0.16 

1355 13.00 29.76 19.86 20.13 8.00 3.99 1.32 0.17 

 0.11 0.76 3.49 7.65 26.07 25.58 27.88 8.08 1395هٌبعك قْطي اؾتبى 

 0.11 0.72 3.14 7.69 24.31 24.91 30.53 8.11 1395هٌبعك قْطي وكَض 

 .1355-1395هٌجغ: هطوع آهبض ايطاى، ؾطقوبضي ػوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي 

 ّای کیفی هػکيؾاخص

گصاضي زاقتِ ٍ ثِ ػٌَاى ػالٍُ ثط ًمف ههطفي، ثيكتط رٌجِ ؾطهبيِزض وكَضّبي زض حبل تَؾؼِ هؿىي اؾکال تصسف هػکي: 

 قَز.يىي اظ هٌبثغ اهٌيت هبلي ذبًَاضّب قٌبذتِ هي
 ثبقس. ّبي ويفيت هؿىي ٍ هبًسگبضي آى هيتطيي قبذمًَع ههبلح اظ هْنًَع هصالح غاختواًی: 

ْبًي، هؿىٌي اؾت وِ اظ ًظط وبلجسي، اؾتبًساضزّب ٍ هؿىي ؾبلن، ثطاؾبؼ هؼيبضّبي ؾبظهبى ثْساقت رتػْیالت ٍ تجْیصات: 

پصيط ثبقس. هؿىٌي وِ فبلس آة آقبهيسًي ؾبلن، ؾطٍيؽ ثْساقتي، حوبم ٍ ّبي الظم ضا زاضا ثَزُ ٍزؾتطؾي ثِ آى ثِ ؾَْلت اهىبىحسالل
 ثبقس.ظيؿت هحيغي ًبؾبلن هياهىبًبت زفغ ظثبلِ ثبقس، ظًسگي ٍ ؾالهت ؾبوٌبى ضا تْسيس وطزُ ٍ ثطاي ول هحلِ زاضاي احطات 

 (1355-1395ًماط ؾْسی اغتاى آذزبایجاى ؾسلی ٍ ًماط ؾْسی کؿَز )ّای کیفی هػکي دز ؾْس تبسیص، زًٍد تکاهلی ؾاخص(:4جدٍل )

هٌبعك قْطي  1395 1390 1385 1375 1365 1355 ظيطقبذم قبذم
 1395اؾتبى 

هٌبعك قْطي 
 1395وكَض 

 54.5 64.1 60.5 65.3 70.6 81.7 92.6 80.1 اػيبى ٍ اػيبى(-هلىي )ػطنِ *تهطف هؿىي

 36.7 26.3 28.3 26.7 23.8 15.6 10.9 13.2 اؾتيزبضي

 64.9 73.3 80.6 73.9 67.6 56.2 48.8 35.1 ثبزٍام *ههبلح ؾبذتوبًي

 32.1 24 17 22.6 28 37.3 42.4 49.2 ًيوِ ثبزٍام

 2.7 2.5 2.2 2.1 2.8 4.3 6 10.4 ون زٍام

 98.1 98.6 - 99 98.9 91.8 69.7 52.5 آقپطذبًِ، تَالت ٍ حوبم **تؿْيالت ٍتزْيعات

 78.2 90.4 - 92.9 93.5 86.6 65.7 48.6 آة، ثطق، تلفي ٍ گبظ

 ثبقس.اذتالف زض روغ ًْبيي ثِ ػلت گعيٌِ ؾبيط هَاضز ٍ اظْبض ًكسُ هي -*
 ثبقس.هي 1390گطزآٍضي ًكسُ ٍ آذطيي آهبض ايي قبذم هطثَط ثِ ؾبل  1395وبضي ؾبل اعالػبت هطثَط ثِ تؿْيالت ٍ تزْيعات زض ؾطق -**

 .1355-1395هٌجغ: هطوع آهبض ايطاى، ؾطقوبضي ػوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي 

ثبقس وِ ثِ قست ويفيت ٍ ػالٍُ ثط هَاز ٍ ههبلح ؾبذتوبًي، ػوط ٍاحسّبي هؿىًَي اظ رولِ هَاضزي هيػوس ٍاحد هػکًَی: 

ؾبل زض ًظط ثگيطين، لطيت ثِ  30زّس. ثٌبثطايي اگط هتَؾظ عَل ػوط هفيس يه ؾبذتوبى ضا حسٍز ضا تحت تأحيط لطاض هياؾتحىبم آى 
 اًس زض هؼطو آؾيت رسي لطاض زاضًس.ؾبذتِ قسُ 65اوخطيت ٍاحسّبيي وِ پيف اظ ؾبل 
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 (1355-1395بایجاى ؾسلی ٍ کؿَز )(: دزصد ٍاحدّای هػکًَی غاختِ ؾدُ دز ؾْس تبسیص، ًماط ؾْسی اغتاى آذز5جدٍل )

 65لجل اظ  85-95 75-85 65-75 55-65 45-55 45لجل اظ  اظْبض ًكسُ 

 23.73 31.35 27.37 16.30 14.47 5.70 3.56 1.26 تجطيع

 21.85 35.51 25.60 15.79 13.23 5.36 3.26 1.26 هٌبعك قْطي اؾتبى

 20.51 34.85 26.99 16.35 12.98 5 2.52 1.30 هٌبعك قْطي وكَض

 .1345-1395هٌجغ: هطوع آهبض ايطاى، ؾطقوبضي ػوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي 

ّبي ووي ثزع ؾبل اذيط، هطتجظ ثب ٍضؼيت هؿىي زض والًكْط تجطيع پيساؾت، هؿىي زض توبم قبذم 40ّبي ّوبًگًَِ وِ اظ زازُ
تَاى ثِ تغييط تؼساز اتبق زض ٍاحس هؿىًَي هيقبذم هتَؾظ اتبق زض ٍاحس هؿىًَي ضًٍس ثْجَز ضا عي وطزُ اؾت، اظ ػلل ون قسى 

اي اقبضُ وطز. اعالػبت هطثَط ثِ هتطاغ ٍاحسّبي هؿىًَي ًيع ًكبى ّب ٍ تغييط قىل ذبًَاضّب اظ گؿتطزُ ثِ ّؿتِؾجه هؼوبضي ذبًِ
ي ٍ ذيلي ثبال ضًٍس وبّكي ضٍز ٍ تؼساز ٍاحسّبي هؿىًَي ثب هتطاغّبي ذيلي پبييزّس وِ هتطاغّب ثِ ؾوت اؾتبًساضز قسى پيف هيهي

ؾبل اذيط زاضز ٍ تٌْب قبذم ًحَُ تهطف  40ّب حبوي اظ ثْجَز ضًٍس زض زاقتِ اؾت. زض اضتجبط ثب ٍضؼيت ويفي هؿىي ًيع توبهي قبذم
 ػليطغن افعايف تؼساز ذبًَاضّبي هبله، ًكبى اظ وبّف زضنس هبلىيي ٍ افعايف زضنس هؿتأرطاى زاضز. 

 ٍضؼیت کوی ٍ کیفی هػکي دز کالًؿْس تبسیص ًػبت بِ هٌاطك ؾْسی اغتاى ٍ کؿَز (:6جدٍل )

 قبذم
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ٍضؼيت ًؿجت ثِ 
 هٌبعك قْطي اؾتبى

 ثستط ثْتط ثْتط ثستط ثستط ثْتط - ثْتط ثستط ثْتط ثستط ثْتط

ٍضؼيت ًؿجت ثِ 
 هٌبعك قْطي وكَض

 ثستط ثْتط ثْتط ثْتط ثستط ثْتط ثستط ثستط ثستط ثْتط ثستط ثْتط

 

 تحلیل تأثیسات هتماطغ

رْت اًزبم هحبؾجبت پيچيسُ  MICMACافعاض ًطماؾتفبزُ قسُ اؾت.  MICMACافعاض رْت تحليل تأحيطات هتمبعغ اظ ًطم
ػسم ». ػسز نفط ثِ هٌعلِ قَزهبتطيؽ تحليل احط هتمبعغ عطاحي قسُ اؾت. هيعاى اضتجبط هتغيطّب ثب اػساز ثيي نفط تب ؾِ ؾٌزيسُ هي

ثيي هتغيطّبؾت. ثٌبثطايي اگط « تأحيط ظيبز»ٍ ػسز ؾِ ثِ هٌعلِ « تأحيط هتَؾظ»، ػسز زٍ ثِ هٌعلِ «تأحيط ضؼيف»، ػسز يه ثِ هٌعلِ «تأحيط
زض پػٍّف حبضط  (.4:1391آيس )ضثبًي،اظ ضٍاثظ ثيي هتغيطّب ثِ زؾت هي n×nهتغيط ثبقس، يه هبتطيؽ  nتؼساز هتغيطّبي قٌبؾبيي قسُ 

پطؾكٌبهِ  40ّبي ثبقس اؾترطاد قسُ ٍ ضٍاثظ ثيي ايي هتغيطّب ثطاؾبؼ زازُهتغيط ووي ٍ ويفي وِ ثط ٍضؼيت هؿىي تأحيطگصاض هي 16
 هَضز تزعيِ ٍ تحليل لطاض گطفت. MICMACافعاض زض ًطم حَظُ هؿىيٍ وبضقٌبؾبى تىويل قسُ اظ هترههيي 

 کوی ٍ کیفی هػکي دز کالًؿْس تبسیص (: ػَاهل هَثس بس ٍضؼیت7جدٍل )

 قبذم قوبضُ قبذم قوبضُ
X1 ثؼس ذبًَاض X9 هتَؾظ ظيطثٌبي ٍاحس هؿىًَي 
X2 ًؿجت ضقس ذبًَاض ثِ ٍاحس هؿىًَي X10 زضنس تهطف هلىي هؿىي 

X3 تطاون ذبًَاض زض ٍاحس هؿىًَي X11 زضنس تهطف اؾتيزبضي هؿىي 

X4 تطاون ًفط زض ٍاحس هؿىًَي X12 هؿبوي ثب ههبلح ثبزٍام  زضنس 

X5 هتَؾظ اتبق زض ّط ٍاحس هؿىًَي X13 زضنس هؿبوي ثب ههبلح ًيوِ ثبزٍام ٍ ون زٍام 

X6 هتَؾظ اتبق ثطاي ّط ذبًَاض X14 زضنس هؿبوي زاضاي آقپطذبًِ، تَالت ٍ حوبم 

X7 تطاون ذبًَاض زض اتبق X15 زضنس هؿبوي زاضاي آة، ثطق، تلفي ٍ گبظ 

X8 زض اتبق تطاون ًفط X16  ؾبل 30زضنس هؿبوي ثب ػوط ووتط اظ 
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ثبقس. تؼساز هي 16×16هتغيط انلي تأحيطگصاض ثط ٍضؼيت ووي ٍ ويفي هؿىي زض والًكْط تجطيع، اثؼبز هبتطيؽ  16ثب تَرِ ثِ ٍرَز 
ثط ٍضؼيت ووي ٍ ويفي ّبي هَحط % اؾت وِ ثيبًگط پطاوٌسگي قبذم69.14تىطاض زٍ ثبض زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت ٍ زضرِ پطقسگي 

ضاثغِ ػسز ؾِ  59ضاثغِ ػسز زٍ ٍ  53ضاثغِ ػسز يه،  65ضاثغِ ػسز نفط،  79ضاثغِ لبثل اضظيبثي،  256ثبقس. زض هزوَع اظ هؿىي هي
% ثطذَضزاض ثَزُ وِ 100قسگي اي اظ هغلَثيت ٍ ثْيٌِثبض چطذف زازُ 2ّبي آهبضي ثب ثَزُ اؾت. ّويٌغَض هبتطيؽ ثطاؾبؼ قبذم

ّبي وليسي، ثِ ثطضؾي ّبي آى اؾت. ًْبيتب ثطاي تحليل ولي هحيظ ؾيؿتن ٍ قٌبؾبيي قبذموي اظ ضٍايي ثبالي پطؾكٌبهِ ٍ پبؾدحب
 ربيي هتغيطّب پطزاذتِ قسُ اؾت.ثٌسي ٍ هيعاى ربثًِوَزاض تأحيطگصاضي ٍ تأحيطپصيطي هتغيطّب ٍ ّوچٌيي ضتجِ

 
 ات هتمابلّای هاتسیع اثس(: تحلیل اٍلیِ داد8ُجدٍل )

 زضرِ پطقسگي روغ تؼساز ؾِ تؼساز زٍ تؼساز يه تؼساز نفط تؼساز تىطاض اثؼبز هبتطيؽ قبذم

 %69.14 177 59 53 65 79 2 16 همساض

 

 ؾدگی هاتسیع(: دزجِ هطلَبیت ٍ بْی9ٌِجدٍل )

 تأحيطپصيطي تأحيطگصاضي چطذف

1 100% 93% 

2 100% 100% 

زض هزوَع زٍ ًَع اظ پطاوٌف تؼطيف قسُ اؾت وِ ثِ ًبم  MICMACافعاض ؾبذتبضي ثب ًطم زض حَظُ ضٍـ تحليل احطات هتمبثل/
اًگليؿي اؾت. يؼٌي  Lّبي پبيساض پطاوٌف هتغيطّب ثِ نَضت حطف ّبي ًبپبيساض هؼطٍف ّؿتٌس. زض ؾيؿتنّبي پبيساض ٍ ؾيؿتنؾيؿتن

ثبال ّؿتٌس. زض ايي ؾيؿتن ربيگبُ ّطيه اظ ػَاهل وبهال هكرم ٍ ثطذي هتغيطّب زاضاي تأحيطگصاضي ثبال ٍ ثطذي زاضاي تأحيطپصيطي 
ّبي پبيساض اؾت. زض ايي ؾيؿتن، تط اظ ؾيؿتنّبي ًبپبيساض ٍضؼيت پيچيسًُمف آى ًيع ثِ ٍضَح لبثل اضائِ اؾت. زض همبثل زض ؾيؿتن

 ثيٌبثيٌي اظ تأحيطگصاضي ٍ تبحيطپصيطي لطاض زاضًس. هتغيطّب زض حَل هحَض لغطي نفحِ پطاوٌسُ ّؿتٌس ٍ هتغيطّب زض ثيكتط هَالغ زض حبلت

 

 
 (: الگَی غیػتن پایداز ٍ ًاپایداز 2ؾکل )

 (Godet, etal,2003:22)هٌجغ: 

 

 MICMACافعاض هتغيطّب وال زاضاي زٍ ًَع تأحيطًس، تأحيطات هؿتمين ٍ تأحيطات غيطهؿتمين. زض ايي ثرف ضٍاثظ هتغيطّب تَؾظ ًطم
گيطز. ؾپؽ ثبتَرِ ثِ ايي اهتيبظّب هتغيطّب ضا ثطاؾبؼ زضرِ ت ثطاي ّط ػبهل يه اهتيبظ  ػسزي زض ًظط هيؾٌزيسُ قسُ ٍ زض ًْبي

ّبي هَحط ثط ٍضؼيت ووي ٍ ويفي قبذم 10وٌس. زض رسٍل ثٌسي هيتأحيطگصاضي ٍ تأحيطپصيطي ثِ نَضت هؿتمين ٍ غيطهؿتمين ضتجِ
 ثٌسي قسُ اؾت. ي ٍ تأحيطپصيطي ضتجِهؿىي زض والًكْط تجطيع ثطاؾبؼ اهتيبظ تأحيطگصاض
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 (: هیصاى تأثیسگرازی ٍ تأثیسپریسی هػتمین ٍ غیسهػتمین هتغیسّا بس یکدیگس11جدٍل )

تأثیسگرازی  ؾاخص زتبِ

 هػتمین

تأثیسپریسی  ؾاخص

 هػتمین

تأثیسگرازی  ؾاخص

 غیسهػتمین

تأثیسپریسی  ؾاخص

 غیسهػتمین

1 x9 890 x9 1005 x9 896 x9 998 

2 x2 833 x1 804 x5 803 x1 823 

3 x16 833 x3 804 x6 794 x3 804 

4 x3 775 x16 804 x3 782 x5 740 

5 x5 775 x10 775 x2 776 x10 710 

6 x6 775 x5 689 x16 758 x6 693 

7 x4 632 x4 660 x14 672 x4 689 

8 x14 632 x2 632 x4 651 x16 689 

9 x7 574 x6 632 x7 641 x8 678 

10 x8 574 x11 632 x8 606 x7 641 

11 x10 574 x8 603 x10 540 x11 627 

12 x1 488 x7 574 x1 498 x2 565 

13 x11 459 x14 459 x11 453 x14 515 

14 x12 431 x12 316 x12 399 x15 324 

15 x15 402 x15 316 x15 398 x12 261 

16 x13 344 x13 287 x13 325 x13 234 

 

)هتَؾظ ظيطثٌبي ٍاحس هؿىًَي( زاضاي ثيكتطيي تأحيطگصاضي ٍ تأحيطپصيطي هؿتمين ٍ  9xقبذم آهسُ  ثطاؾبؼ ًتبيذ ثِ زؾت
-زٍام( زاضاي ووتطيي تأحيطگصاضي ٍ تأحيطپصيطي هؿتمين ٍ غيطهؿتمين هي)هؿبوي ثب ههبلح ًيوِ ثبزٍام ٍ ون 13xغيطهؿتمين ٍ قبذم 

ثبقس. زض ايي ًوَزاض ًَاحي ثِ چْبض اض تأحيطگصاضي ٍ تأحيطپصيطي هتغيطّب هيثهَضت ًوَز MICMACافعاض تطيي ذطٍري ًطمهْن ثبقس.
ًوَزاض ٍضؼيت  3ثبقس. زض قىل زٌّسُ ًَع آى هتغيط هيثٌسي قسُ اؾت وِ لطاض گطفتي ّط هتغيط زض ّط يه اظ ًَاحي ًكبىلؿوت عجمِ

 ػَاهل وليسي زض ٍضؼيت ووي ٍ ويفي هؿىي والًكْط تجطيع اضائِ قسُ اؾت.

 

 
 (: ًحَُ پساکٌؽ هتغیسّای هَثس بس ٍضؼیت هػکي دز کالًؿْس تبسیص3ؾکل )

 

تَاى فْويس، ٍضؼيت ًبپبيساضي آًچِ اظ ٍضؼيت پطاوٌسگي هتغيطّبي ووي ٍ ويفي هَحط ثط ٍضؼيت هؿىي زض والًكْط تجطيع هي
اظ چٌس ػبهل هحسٍز تأحيطگصاض زض ؾيؿتن، ثميِ اًس ٍ ثِ غيط ؾيؿتن اؾت، چطا وِ ثيكتط هتغيطّب زض اعطاف هحَض لغطي نفحِ پطاوٌسُ

ثِ قيَُ ًبپبيساض پطاوٌسگي هتغيطّبي هَحط ثط ٍضؼيت  اوٌَى ثبتَرِ هتغيطّب اظ ٍضؼيت ًؿجتب هكبثْي ًؿجت ثِ ّوسيگط ثطذَضزاض ّؿتٌس.
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ل ٍ هتغيطّبي ٍاثؿتِ( لبثل هؿىي زض والًكْط تجطيع، چْبض زؾتِ هتغيط )هتغيطّبي زٍٍرْي، هتغيطّبي تأحيطگصاض، هتغيطّبي هؿتم
 قَز.ًوبيف زازُ هي 11قٌبؾبيي ّؿتٌس وِ زض رسٍل 

 
 ّای هَثس بس ٍضؼیت هػکي بساغاظ ًحَُ پساکٌؽ آًْابٌدی ؾاخص(: طبم11ِجدٍل )

 قبذم ثٌسيعجمِ

بًَاض زض ٍاحس هؿىًَي، تطاون ؾبل، تطاون ذ 30هتَؾظ ظيطثٌبي ٍاحس هؿىًَي، زضنس هؿبوي ثب ػوط ووتط اظ  (1هتغيطّبي زٍٍرْي )ًبحيِ 
 ًفط زض ٍاحس هؿىًَي، هتَؾظ اتبق زض ّط ٍاحس هؿىًَي

 ًؿجت ضقس ذبًَاض ثِ ٍاحس هؿىًَي، هتَؾظ اتبق ثطاي ّط ذبًَاض، زضنس هؿبوي زاضاي آقپطذبًِ، تَالت ٍ حوبم (2هتغيطّبي تأحيطگصاض )ًبحيِ 

 س ذبًَاضزضنس تهطف هلىي هؿىي، ثؼ (3هتغيطّبي ٍاثؿتِ )ًبحيِ 

زضنس تهطف اؾتيزبضي هؿىي، زضنس هؿبوي ثب ههبلح ثبزٍام، زضنس  ،تطاون ًفط زض اتبقتطاون ذبًَاض زض اتبق،  (4هتغيطّبي هؿتمل )ًبحيِ 
 هؿبوي ثب ههبلح ًيوِ ثبزٍام ٍ ون زٍام، زضنس هؿبوي زاضاي آة، ثطق، تلفي ٍ گبظ

 

قبذم ثِ ػٌَاى هتغيطّبي  5ٍضؼيت ووي ٍ ويفي هؿىي زض والًكْط تجطيع،  قبذم هَحط ثط 16عجك ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ، اظ هيبى 
اؾتطاتػيه ٍ وليسي هَحط ثط ٍضؼيت هؿىي زض والًكْط تجطيعقٌبؾبيي قسًس. زض ٍالغ اگط ًوَزاض ٍضؼيت پطاوٌف هتغيطّب ضا ثِ نَضت 

-اًس، ثِ ػٌَاى هتغيطّبي اؾتطاتػيه هؼطفي هيًِوَزاض پطاوٌف لطاض گطفت 1يه قجىِ هرتهبت فطو وٌين، هتغيطّبيي وِ زض ًبحيِ 

قًَس، زض ٍالغ هتغيطّبي اؾتطاتػيه هتغيطّبي ّؿتٌس وِ ّن لبثل وٌتطل ثبقٌس ٍ ّن ثط پَيبيي ٍ تغييط ؾيؿتن تأحيطگصاض ثبقٌس. ثميِ 
تغيطّبي اؾتطاتػيه لطاض گيطًس. زض تَاًٌس زض ضزُ هّب ثِ ػلت تأحيطگصاضي ٍ يب تأحيطپصيطي پبييي ٍ ّويٌغَض زضرِ ٍاثؿتگي ًويقبذم

ٍالغ تٌْب هتغيطّبي زٍٍرْي ّن لبثليت وٌتطل تَؾظ ؾيؿتن هسيطيتي ضا زاضًس ٍ ّن ثط ؾيؿتن تأحيطگصاضي لبثل لجَلي زاضًس. لصا 
هؿىًَي ٍ هتَؾظ ؾبل، تطاون ذبًَاض زض ٍاحس هؿىًَي، تطاون ًفط زض ٍاحس  30هتغيطّبي ظيطثٌبي ٍاحس هؿىًَي، هؿبوي ثب ػوط ووتط اظ 

اتبق زض ٍاحس هؿىًَي ثِ ػٌَاى هتغيطّبي اؾتطاتػيه قٌبؾبيي قسُ وِ ًمف وليسي زض ٍضؼيت آيٌسُ هؿبوي ثط ػْسُ زاضًس. ًْبيتب 
تَاى ثب ًوَزاض هتٌبظط آى ًيع ًوبيف زاز وِ زض آى ًوَزاض رْت تأحيطگصاضي ّط افعاض ضا هيّبي ثِ زؾت آهسُ اظ ذطٍري ًطمهبتطيؽ

 قَز.ّب ٍ هيعاى تأحيطگصاضي ثِ نَضت ػسزي زض ثبالي فلف ًوبيف زازُ هياى ثط زيگطي تَؾظ فلفپيكط

 

 
 (: تأثیسات هػتمین هتغیسّا 4ؾکل )



244  ِ76ضيعي، قوبضُ ػلوي رغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

 
 غیسهػتمین هتغیسّاتأثیسات (: 5ؾکل )

 

 تدٍیي غٌازیَ 

احتوبل ٍلَع يه ًظط ذجطگبى زض هَضز احط ّب ثِ هٌظَض اؾترطاد ّبي احط هتمبثل اؾت. ايي هبتطيؽافعاض هبتطيؽاؾبؼ وبض ايي ًطم
افعاض عيف . ايي ًطم(Zirius,2012)قَز ّبي والهي اؾتفبزُ هيگط زيگط زض لبلت ػجبضتگط ثطضٍي حبلتي اظ تَنيفحبلت اظ يه تَنيف

ثطايي ثِ هٌظَض قٌبؾبيي ضًٍس قَز. ثٌبگيطز وِ اظ احط قسيسا هحسٍز وٌٌسُ تب احط قسيسا تمَيت وٌٌسُ ضا قبهل هي+ ضا زض ثطهي3تب  -3
هتغيط اؾتطاتػيه  5تطيي ؾٌبضيَّب ثطاي حتولٍ تكريم ه MICMACافعاض چگًَگي تغييطات هتغيطّبي اؾتطاتػيه ثطآهسُ اظ ًطم

 ؾبل، تطاون ذبًَاض زض ٍاحس هؿىًَي، تطاون ًفط زض ٍاحس هؿىًَي، 30)هتَؾظ ظيطثٌبي ٍاحس هؿىًَي، زضنس هؿبوي ثب ػوط ووتط اظ 
هتغيط هصوَض ضًٍسّبي  5افعاض ؾٌبضيَ ٍيعاضز قسُ اؾت. زض ٍالغ ثطاي ّطوسام اظ هتَؾظ اتبق زض ّط ٍاحس هؿىًَي(، ايي هتغيطّب ٍاضز ًطم

هوىي زض آيٌسُ قٌبؾبيي قسُ )ثطاي ّط هتغيط ؾِ ضًٍس افعايف، حجبت ٍ وبّف زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت( ٍ تأحيطات ضًٍسّبي ّط هتغيط ثط 
ّبي ًفط هترهم حَظُ هؿىي هَضز ؾٌزف لطاض گطفت. عجك تحليل 40هوىي ؾبيط هتغيطّب، ثب تىويل پطؾكٌبهِ تَؾظ ضًٍسّبي 

تطيي ؾٌبضيَّبي آيٌسُ ٍضؼيت هؿىي زض والًكْط تجطيع ؾٌبضيَي ثطتط ثِ ػٌَاى هحتول 2افعاض ؾٌبضيَ ٍيعاضز، اًزبم قسُ تَؾظ ًطم
 اًس.قٌبؾبيي قسُ

 تسیي غٌازیَّای ٍضؼیت هػکي دز کالًؿْس تبسیصّا دز هحتولییس زًٍد ؾاخص(: چگًَگی تغ12جدٍل )

هتَؾظ ظيطثٌبي  
 ٍاحس هؿىًَي

زضنس هؿبوي ثب ػوط 
 ؾبل 30ووتط اظ 

تطاون ذبًَاض زض 
 ٍاحس هؿىًَي

تطاون ًفط زض 
 ٍاحس هؿىًَي

هتَؾظ اتبق زض 
 ّط ٍاحس هؿىًَي

هيعاى 
 پبيساضي

هيعاى 
 تأحيطولي

 29 1 وبّف وبّف وبّف افعايف وبّف ؾٌبضيَ اٍل

 30 1 حبثت حبثت حبثت افعايف حبثت ؾٌبضيَ زٍم

 

قبذم اؾتطاتػيه ٍضؼيت  5تطيي ؾٌبضيَّب ثطاي افعاض ؾٌبضيَ ٍيعاضز، زٍ ؾٌبضيَ ثِ ػٌَاى هحتولثبتَرِ ثِ ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ اظ ًطم
)ؾٌبضيَ اٍل(، هتَؾظ ظيطثٌبي ٍاحسهؿىًَي، تطاون ذبًَاض ٍ تطاون تطيي ؾٌبضيَ هؿىي زض والًكْط تجطيع ثِ زؾت آهسُ اؾت. زض هحتول

ًفط زض ٍاحس هؿىًَي ٍ ّوچٌيي هتَؾظ اتبق زض ّط ٍاحس هؿىًَي وبّف ذَاّس يبفت ٍ زضنس هؿبوي ثب ػوط ووتط اظ ؾي ؾبل افعايف 
والًكْط تجطيع، ًحَُ تأحيطگصاضي هتغيطّب زض ذَاّس يبفت. لصا ثب زض ًظط گطفتي چگًَگي تغييطات هتغيطّبي اؾتطاتػيه زض ٍضؼيت هؿىي 

 ثبقس.ؾٌبضيَّبي هحتول ثِ قطح رسٍل هي
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 (: هیصاى هطلَبیت تغییسات هتغیسّای اغتساتطیک13جدٍل )

هتَؾظ ظيطثٌبي  
 ٍاحس هؿىًَي

زضنس هؿبوي ثب ػوط 
 ؾبل 30ووتط اظ 

تطاون ذبًَاض زض 
 ٍاحس هؿىًَي

تطاون ًفط زض 
 ٍاحس هؿىًَي

ض هتَؾظ اتبق ز
 ّط ٍاحس هؿىًَي

 ًبهغلَة هغلَة هغلَة هغلَة ًبهغلَة ؾٌبضيَ اٍل

 هغلَة هغلَة ًبهغلَة هغلَة ايؿتب ؾٌبضيَ زٍم

 

ّبي گصقتِ زض والًكْط تجطيع، عجك ؾٌبضيَي اٍل ظيطثٌبي ثبتَرِ ثِ ضًٍس افعايف روؼيت ٍ تؼساز ذبًَاض زض زِّ غٌازیَ اٍل:

ّبي اذيط ثِ ؾوت وبّف هتطاغ ذَاّس بًَاضّب ٍ ثبتَرِ ثِ افعايف ليوت هؿىي زض ؾبلٍاحسّبي هؿىًَي زض رْت تأهيي هؿىي ذ
ضفت. وبّف ظيطثٌب ثِ تجغ اظ عطفي هَرت وبّف تطاون ذبًَاض ٍ تطاون فطز زض هؿبوي قسُ ٍ اظ عطفي ثِ ػلت ًجَز فضبي الظم هَرت 

ييي هَرت ترطيت ٍاحسّبي لسيوي ٍ افعايف ؾبذت ٍ ؾبظ زض ّبي ثب هتطاغ پبوبّف هتَؾظ اتبق زض ّط هؿىي ذَاّس قس. ؾبذت ذبًِ
-ؾبل ذَاّس گطزيس. ّطچٌس وبّف ظيطثٌب ٍ هتَؾظ اتبق ًبهغلَة هي 30هؿىي ذَاّس قس، وِ هَرت افعايف ٍاحسّبي ثب ػوط ووتط اظ 

 س ثَز. ؾبل هغلَة ذَاّ 30ثبقس، اهب اظ لحبػ وبّف تطاون ذبًَاض ٍ ًفط ٍ افعايف هؿبوي ثب ػوط ووتط اظ 

ثبتَرِ ثِ افعايف ليوت ظهيي ٍ هؿىي ثِ ذهَل زض والًكْطّب، اگط قبّس وبّف ظيطثٌبي ٍاحسّبي هؿىًَي  غٌازیَ دٍم:

-ثبقس ٍ افعايف هتطاغ ٍاحسّبي هؿىًَي زض قطايظ حبضط ثؿيبض زٍض اظ ٍالؼيت هيًجبقين، لغؼب ؾٌبضيَي زٍم حبثت هبًسى ايي هتطاغ هي

ؾبل اذيط ًيع  40ّبي ّبي وليسي ًيع ذَاّس قس. چٌبًچِ زازُبي ٍاحسّبي هؿىًَي هَرت حجبت زض ؾبيط قبذمثبقس. حبثت هبًسى ظيطثٌ
ؾبل  30زّس، ّوَاضُ هيعاى ؾبذت ٍ ؾبظ زض رْت تأهيي ًيبظ ذبًَاضّب ثبال ثَزُ ٍ ّوچٌبى قبّس افعايف هؿبوي ثب ػوط ووتط اظ ًكبى هي

ًيع ثبلي ذَاّس هبًس وِ  3.57ٍ تطاون ًفط  1.14ي هؿىًَي ضا ايؿتب زض ًظط ثگيطين، تطاون ذبًَاض ذَاّين ثَز. اگط هيعاى ظيطثٌبي ٍاحسّب
ٍ افعايف هؿبوي ثب ػوط ووتط اظ  3ثبقس. ّويٌغَض هتَؾظ اتبق ًعزيه ثِ اظ لحبػ تطاون ذبًَاض ًبهغلَة ٍ اظ لحبػ تطاون فطز هغلَة هي

 س ثَز.ؾبل ًيع ثطاي ّط ٍاحس هؿىًَي هغلَة ذَاّ 30

 گیسیًتیجِ

ّبي تأحيطگصاض ثط آى، اًغجبق هؿىي ثب ًيبظّبي فطز ٍ ذبًَاض ٍ رلَگيطي اظ ّسضضفت پػٍّي حَظُ هؿىي رْت قٌبذت قبذمآيٌسُ
ّبي ووي زّس وِ ثِ عَضولي توبم قبذمثبقس. ًتبيذ تحميك حبضط ًكبى هيضيعي تَؾؼِ هؿىي هيؾطهبيِ ٍ هٌبثغ اظ ضطٍضيبت ثطًبهِ

ؾبل اذيط ضًٍس ضٍ ثِ ثْجَزي ضا عي وطزُ اؾت ٍ تٌْب زض قبذم هتَؾظ اتبق زض ّط ٍاحس هؿىًَي  40هؿىي قْط تجطيع زض ٍضؼيت 
اي ؾبظي ٍ تجسيل قىل ذبًَاضّب اظ گؿتطزُ ثِ ّؿتِقَز وِ اغلت ثِ زليل تفبٍت ؾجه هؼوبضي ٍ ذبًِضًٍس ًعٍلي اًسوي هكبّسُ هي

ي هؿىي ي ظًسگي، وبّف ؾطاًِاًس. زض حبلي وِ اهطٍظُ ثِ ؾجت تغييط زض قيَُضبّبي هتٌَػي زاقتِّبي ؾٌتي فثبقس. چطا وِ ذبًِهي
 اًس.ّبي ؾٌتي اظ ؾبذتبض ذبًِ حصف قسُّبي رسيس، ثؿيبضي اظ فضبّبي اضظقوٌس ذبًٍِ ظَْض تىٌَلَغي

وٌين، ثِ عَضيىِ لجَلي ضا هكبّسُ هي ّبي ويفي ثِ ذهَل قبذم ههبلح ؾبذتوبًي ٍ تؿْيالت ٍ تزْيعات ضقس لبثلزض قبذم
زضنس هؿبوي قْط تجطيع زاضاي ههبلح ًبهمبٍم  2.2زضنس افعايف يبفتِ ٍ تٌْب  73.3ثِ  1355زضنس زض ؾبل  35.1ٍاحسّبي ثبزٍام اظ تٌْب 

ب همبيؿِ تؼساز ذبًَاض زض ثبقس. الجتِ ثّؿتٌس. اهب زض قبذم هبلىيت هؿىي، ضًٍس ًعٍلي ٍ زض قبذم ٍاحسّبي اؾتيزبضي ضًٍس نؼَزي هي
 ّطچٌس زضنس هبلىيت پبييي آهسُ اؾت اهب تؼساز ذبًَاضّبي هبله ثيكتط قسُ اؾت. 1395ٍ  1355ّبي ؾبل

قبذم  5قبذم تأحيطگصاض ثط ٍضؼيت ووي ٍ ويفي هؿىي،  16اظ هيبى  MICMACافعاض ّويٌغَض ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ذطٍري ًطم
ؾبل، تطاون ذبًَاض زض ٍاحس هؿىًَي، تطاون ًفط زض ٍاحس  30ٍاحسّبي هؿىًَي ثب ػوط ووتط اظ  هتَؾظ ظيطثٌبي ٍاحس هؿىًَي، زضنس

اًس. ػالٍُ ثط ايي، ثبتَرِ هؿىًَي ٍ هتَؾظ اتبق زض ٍاحس هؿىًَي ثِ ػٌَاى هتغيطّبي اؾتطاتػيه هؿىي زض والًكْط تجطيع قٌبذتِ قسُ
تطيي ؾٌبضيَّبي ثرف هؿىي زض افعاض ؾٌبضيَ ٍيعاضز، زٍ ؾٌبضيَ ثِ ػٌَاى هحتولگيطي اظ ًطمثِ قٌبؾبيي هتغيطّبي اؾتطاتػيه ٍ ثْطُ

قبذم اؾتطاتػيه، هتَؾظ ظيطثٌبي ٍاحس هؿىًَي، تطاون ذبًَاض  4قَز ثيٌي هيوالًكْط تجطيع قٌبؾبيي قسًس وِ زض اٍليي ؾٌبضيَ، پيف
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هؿىًَي ضًٍس وبّكي زاقتِ ٍ تٌْب قبذم زضنس ٍاحسّبي  زض ٍاحس هؿىًَي، تطاون ًفط زض ٍاحس هؿىًَي ٍ هتَؾظ اتبق زض ٍاحس
 ؾبل ضًٍس افعايكي زاقتِ ثبقس. 30هؿىًَي ثب ػوط ووتط اظ 

زّس ًتبيذ پػٍّف ّوطاؾتب ثب ًتبيذ هغبلؼبت ّبي اًزبم گطفتِ زض ايي ظهيٌِ ًكبى هيهمبيؿِ ًتبيذ پػٍّف حبضط ثب ؾبيط پػٍّف
( زض 1393( زض ريطفت، پَض احوس ٍ ّوىبضاى )1394( زض اَّاظ، ٍاضحي ٍ ووبلي ثبغطاّي )1397لجلي هبًٌس ػلَي ٍ ّوىبضاى )هحممبى 

هطيَاى اؾت، وِ  ( زض1394ظيبضي ٍ ّوىبضاى )( زض ضقت ٍ 1392، وكَضزٍؾت ٍ ّوىبضاى )( زض ّوساى1394ظًزبى، قوؽ ٍ گوبض )
ال هؿىي ٌَّظ ضاُ ظيبزي ثبلي هبًسُ اؾت. ى ثِ قطايظ ايسُّبي ووي ٍ ويفي هؿىي تأويس زاضًس، ّطچٌس تب ضؾيسّوگي ثط ضقس قبذم

لصا رْت ضؾيسى ثِ ٍضؼيت ووي ٍ ويفي ثْتط هؿىي زض والًكْط تجطيع، اًزبم هغبلؼبت عطح ربهغ هؿىي، ثىبضگيطي هترههبى ٍ 
-ٍ زض ًظط گطفتي توبم گطٍُّبي هتٌَع روؼيتي گصاضي زض ػطنِ هؿىي، قٌبؾبيي گطٍُضيعي ٍ ؾيبؾتاؾبتيس حَظُ هؿىي رْت ثطًبهِ

ّبي روؼيتي، ؾٌي ٍ زضآهسي ؾبوي زض قْط ٍ ؾبذت هؿىي هٌغجك ثب ًيبظّبي ّط گطٍُ، اًزبم هغبلؼبت ربهغ روؼيتي ّوطاؾتب ثب 
هغبلؼبت هؿىي، اؾتفبزُ اظ تزبضة ٍ هغبلؼبت وكَضّبي هَفك زض حَظُ هؿىي ٍ اًغجبق آًْب ثب قطايظ روؼيتي، فطٌّگي ٍ التهبزي 

ضيعي ٍ ؾبذت هؿىي ّب زض ثطًبهِّبي تأحيطگصاض هؿىي زض وٌبض تَرِ ثِ ؾبيط قبذمِ رغطافيبيي هسًظط ٍ تأويس ثيكتط ثط قبذمهٌغم
ضيعي هؿىي هٌَط ثِ زٍ ٍيػگي ػوسُ اؾت: ربهؼيت ٍ ؾبظگبضي، اي اظ هَفميت زض ثطًبهِثِ عَض ولي ثرف ػوسُ قَز.پيكٌْبز هي

ّبي زيگط ٍ ثِ ػجبضتي ايزبز ًَػي هسيطيت يىپبضچِ زض ًظبم هسيطيت هٌس يب ؾيؿتوبتيه ثب ثطًبهًِظبمربهؼيت اظ يه عطف اظ ّوؿَيي 
آيس. ؾبظگبضي اظ ّبي شيٌفغ زض ثطًبهِ ثسؾت هيقْطي ٍ تجسيل آى ثِ يه ًْبز فطاثركي ٍ اظ عطف زيگط زض ًظط گطفتي توبم گطٍُ

گطزز، لصا ؾيبؾي ٍ الليوي هٌغمِ ٍ ػسم اػوبل ًؿرِ ٍاحس ثطاي ول وكَض فطاّن هيضيعي ثب قطايظ التهبزي، ارتوبػي، اًغجبق ثطًبهِ
ثبيؿت ايي زٍ هفَْم زض وٌبض فطاّن آٍضزى ظهيٌِ فؼبليت رسي ؾبظهبًْبي هطزم ًْبز ٍ ارتوبع هحَض ّبي آتي هؿىي هيضيعيزض ثطًبهِ

ضيعي هؿىي زض ايطاى زض رْت حل قٌبؾي ًظبم ثطًبهِلؼبت آؾيتگصاضاى لطاض گيطز. ّويٌغَض اًزبم هغبهَضز تَرِ هسيطاى ٍ ؾيبؾت
 تَاًس ثؿيبض هَحط ثبقس. هكىالت ٍ هؿبئل هؿىي ًيع هي
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 هٌابغ

 ( 1388آگجطى، ٍيليبم اف، وَف، ًين) ِاًتكبضات گؿتطُ، تْطاى.]تسجوِ اهیسحػیي آزیاًپَز[ؾٌاغی، شهیٌِ جاهؼ ، 

 هؿىي قْط  ،ضيعيّبي ووي ٍ ويفي ٍ ثطًبهِ( تحليل قبذم1393، يَؾفي، ضقيس، حبريلَ، هْسي )اهللپَضاحوس، احوس، ظيبضي، وطاهت
 .33، قوبضُ آهبيف هحيظظًزبى، 

 قْط ًگبضي هَضز پػٍّي: والىػَاهل وليسي هَحط ثط ليوت هؿىي ثب ضٍيىطز آيٌسُ قٌبؾبيي( 1397ظازُ، ػبزل )رؼفطي، فيطٍظ، قطي
 .67، قوبضُ 23ؾبل ضيعي، ًكطيِ رغطافيب ٍ ثطًبهِ، تجطيع

 ( ضٍـ تحليل ؾبذتبضي، اثعاضي ثطاي قٌبذت ٍ تحليل هتغيطّبي هَحط ثط آيٌسُ هَضَػبت قْطي، 1391ضثبًي، عبّب )تيي ّوبيف ًرؿ
 ، تْطاى.پػٍّيهلي آيٌسُ

 ( اضظيبثي تغجيمي ؾيط تحَل قبذم1394ظيبضي، وطاهت الِ، پكبُ آثبزي، قْطام، حبري، هْؿب، هطازي، اؾؼس ) ّبي هؿىي قْط هطيَاى
 .15، قوبضُ هغبلؼبت قْطيثب ًمبط قْطي اؾتبى وطزؾتبى ٍ وكَض ايطاى، 

 (.1335-1395اى )ؾطقوبضي ػوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي، هطوع آهبض ايط 

 انفْبى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تلفيمي  8آٍضي هؿىي زض هٌغمِ ( تبة1399للن، ًيلَفط )قبّيًَسي، احوس، لبؾوي، هؿؼَز، ضاؾت
 .22، ؾبل ّفتن، قوبضُ هغبلؼبت ؾبذتبض ٍ وبضوطز قْطيؾٌبضيَپطزاظي ٍ تحليل احطات هتمبعغ، 

 ًٍچْبضهيي ّبي ووي ٍ ويفي هؿىي، ( هطٍضي ثط قبذم1395س چگيٌي، ضليِ )قىطگعاض، انغط، رؼفطي هْطآثبزي، هطين، گَزضظ
 ، هؼوبضي ٍ هسيطيت قْطي، تْطاى.وٌفطاًؽ هٌْسؾي ػوطاى

 ( اضظيبثي قبذم1394قوؽ، هزيس، گوبض، هٌب ) ،)ضيعي ثطًبهِّبي ووي ٍ ويفي هؿىي زض اؾتبى ّوساى )ثب تأويس ثط الكبض ون زضآهس
 .20ضُ ، ؾبل پٌزن، قوبايهٌغمِ

 ( تحليل قبذم1397ػلَي، ؾيسػلي، ثٌبضي، ؾزبز، نوسي، هحوس )ثيٌي هؿىي هَضز ّبي ووي ٍ ويفي هؿىي زض قْط اَّاظ ٍ پيف
 .2، قوبضُ 1، زٍضُ رغطافيب ٍ ضٍاثظ اًؿبًي، 1400ًيبظ تب افك 

 ( آيٌس1396ُفتحي، هحوسضضب، هلىي، هحوسحؿي، ضضَاًي انل، ٍحيس )ِض نٌؼت هؿىي ايطاى ثب ثىبضگيطي گصاضي زًگبضي ؾطهبي
 .111، قوبضُ 28، ؾبل پػٍّي هسيطيتفهلٌبهِ آيٌسُضٍيىطز ؾٌبضيًََيؿي ٍ هبتطيؽ تبحيطات هتمبعغ، 

 ( آيٌس1397ُلبؾوي، هحوَز ) ،الوللي تَؾؼِ پبيساضّكتويي وٌفطاًؽ ثييپػٍّي هتغييطّبي ووي ٍ ويفي هؿىي زض والًكْط انفْبى ،
 قْطي، لن. ػوطاى ٍ ثبظآفطيٌي 

 ّبي ووي، ويفي ٍ ثطآٍضز هؿىي ( ثطضؾي قبذم1392پَض هيبًسّي، پطي )پَض، ضضب، غورَاض، ايطد، هَؾيوكَض زٍؾت، ػليطضب، حؿي
 .95-112، نم 25، ؾبل ّكتن، قوبضُ اًساظ رغطافيبيي زض هغبلؼبت اًؿبًيچكن، 1400هَضزًيبظ قْط ضقت زض افك 

 تْطاى.پػٍّي رْبى( آيٌس1397ُزفتط هغبلؼبت ثٌيبزيي حىَهت )هي، ّبي هزلؽ قَضاي اؾالهطوع پػٍّف ، 

 ( ثطضؾي ٍضؼيت قبذم1390هلىي، ؾؼيس ) ،ؾبل يبظزّن، فضبي رغطافيبييّبي ووي ٍ ويفي ارتوبػي هؿىي زض قْطؾتبى اَّاظ ،
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