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  پضٍّیپذیزی ؽْزی تا رٍیکزد آیٌدُّای کلیدی هَثز تز سیغتتعییي پیؾزاى

 )هطالعِ هَردی: ؽْز کاؽاى(

 

 1 یًَػ آتاد ییاؽٌَ زیاه

 2 یویهحود اتزاّ دیهْؾ

 چکیدُ

       ّبي هشتجظ ثب تَػؼِ پبيذاس ٍ پبيذاسي ؿْشي، ًگشؽ ثْجَد ويفيت صًذگي وِ اص هلضٍهبت دس ػبلْبي اخيش دس وٌبس تَرِ ٍيظُ ثِ ديذگبُ
ّذف همبلِ حبضش رؼتزَي پيـشاًْبي اكلي تأحيشگزاس ثش سيضي ؿْشي ثبص وشدُ اػت. پزيشي ؿْشّبػت، ربيگبُ خَد سا دس ادثيبت ثشًبهِصيؼت
پزيشي ؿْشي اػت. ايي همبلِ يىي اص هؼتؼذتشيي ؿْشّبي هشوضي وـَس يؼٌي ؿْش وبؿبى سا ثِ ػٌَاى هحذٍدُ پظٍّؾ اًتخبة ًوَدُ اػت. صيؼت

 دس ػبختِ هحمك پشػـٌبهِ اص وِ اػت «هيذاًي ٍ اػٌبدي»ثِ كَست  آى اعالػبت گشدآٍسي ٍ تحليلي -تَكيفي تحميمبت ًَع اص تحميك سٍؽ ايي
 اًذ. ثًِفش اص خجشگبى ٍ هتخللبى ؿْشي ثَدُ 15ربهؼِ آهبسي . اػت 1415پظٍّي ٍ افك آى ػبل آيٌذُ ٍ سٍيىشد آى هجتٌي ثش ؿذ اػتفبدُ آى

ًتبيذ ايي تحميك ثيبًگش آى . اػت ؿذُ اػتفبدُ ٍيضاسد ػٌبسيَ ٍ هههيه ؿبهل پظٍّي آيٌذُ افضاسّبي ًشم اص اعالػبت تحليل ٍ 9 ٍ ػٌزؾ هٌظَس
 1/51 پزيشي ؿْش وبؿبى سا داسًذ وِّبي هتفبٍتي اص ػِ ٍضؼيت، هغلَة، ايؼتب ٍ ثحشاًي وِ احتوبل ٍلَع دس صيؼت ػٌبسيَي ثب تشويت 5اػت وِ 

اػت ٍ احتوبل ٍلَع  دادُ اختلبف خَد ثِ سا ػٌبسيَ كفحِ هغلَة ٍضؼيت دسكذ 1/31 ٍ ايؼتب حبلت دس دسكذ 8/17 ثحشاًي، ٍضؼيت دسكذ

  ثبؿذ. سخذادّبي هٌفي )ثحشاًي( ثيـتش اص سخذادّبي هخجت )هغلَة( هي

   .پظٍّي، ػٌبسيًََيؼي، ؿْش وبؿبىپزيشي، آيٌذُصيؼت: ٍاصگاى کلیدی

 

 هقدهِ 

 ثِ هشتجظ هَلفِ ّبي ثب تئَسي ًظش اص ب،آيٌذُ آًْ ٍضؼيت ثْجَد وبس دػتَس ثب ايهٌغمِ ٍ ؿْشي سيضيؿْشّب ٍ ثِ كَست اخق ثشًبهِ
(. ٌّگبم ثحج دسثبسُ آيٌذُ ؿْشّب، يه توبيل ثش توشوض ثش تىٌَلَطي ٍرَد داسد وِ ثبػج 23: 1397عَػي، داسد )ًذايي آيٌذُ ػشٍوبس

 ؿْشي سيضيٍ ثشًبهِ ؿْشػبصي دس آى ثلٌذهذت ثب آؿٌبيي ٍ آيٌذُ (. هجحجPedersen, 2020:1گشدد)تحشن ٍ پبيذاسي ثيـتش ؿْشّب هي
 هتأحش سيضيثشًبهِ فشايٌذ دس آًْب ثىبسگيشي ًحَُ ٍ سيضيثشًبهِ اثضاسّبي اص آيٌذُ َّؿوٌذاًِ ؿٌبختػذم . ثبؿذهي صيبدي اّويت داساي

 ثِ ْشيؿ سيضاىهؼشٍف اػت، هذيشاى ٍ ثشًبهِ هؼبئل ٍ هـىالت 3پيچيذگي ٍ اثتىبس لغؼيت،ػذم ّبيٍيظگي ثب وِ 21لشى  اػت. دس
 هـىالت ٍ هؼبئل ثِ پبػخ دادى ثشاي اػتشاتظيه سيضيثشًبهِ ٍ هحَسآيٌذُ سٍيىشدّبي هتٌَع ٍ هختلف اػتفبدُ اص دًجبل ثِ آؿىبس عَس

ثبؿٌذ هي... ٍ  ؿْشي حىوشاًي تغييش پبيذاس، تَػؼِ وبس دػتَس ؿْشّب، ثيي پزيشيسلبثت ػلش حبضش، ثِ تجغ تحَالت ثَرَد آهذُ
 يب پَيب ػَاهل ّب،هذل هٌبثغ، رؼتزَي ثب وِ اػت ّبييوَؿؾ هزوَػِ ؿبهل 4پظٍّي(. آيٌذ2ُ: 1395شي ٍ ّوىبساى، )هحوذپَسربث

(. ؿْشًـيٌي دس رْبى 75: 1398فشد، ػيالثي ٍ احوذيصادُدُوٌذ )دُالذام هي ّبآى ثشاي سيضيثشًبهِ ٍ ثبلمَُ ّبيتلَس آيٌذُ ثِ ايؼتب
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ػؼِ پشؿتبة رَاهغ ثـشي دس رْبى اػت. ايي اهش ًخؼت، دس وـَسّبي غشثي گؼتشؽ يبفت ٍ ػپغ اص دِّ حبكل غيشلبثل ارتٌبة تَ
ووتش تَػؼِ ًـبى  وـَسّبي دس ٍيظُ ثِ ؿْشي، فضبّبي اوخش ًتبيذ هغبلؼبت دس دس وـَسّبي دس حبل تَػؼِ آغبص ؿذ هتأػفبًِ، 1950
 فضبّبي ؿْشي، ايي دس ٍالغ، دس. (Allam, 2020:55اػت ) ؿذُ هؼبئل ٍ هـىالت افضايؾ ثبػج ؿْشي روؼيت افضايؾ هيذّذ

دس  دليل، ّويي ثِ  (Menike, 2018; Scoones, 2016; Tajrin and Hossain, 2018ػَاهل دافؼِ ثش ػَاهل ربرثِ فضًٍي داسد )
 ويفيت ثْجَد هيضاى ايذُ يذاس ؿْشي،پب تَػؼِ ٍ پبيذاسي ؿْشي دس وٌبس اسائِ تئَسيْبي اخيش ّبيدِّ سيضاى  ؿْشي دساًذيـِ ثشًبهِ

 لبثليت ػلت، ّويي ثِ ٍ وشدُ ثبص ؿْشي سيضيثشًبهِ ادثيبت دس سا ربي خَد ؿَد،هي پزيشي ؿْشّبصيؼت ثبػج ثبالسفتي خَد وِ صًذگي
گزؿتِ  داًين اصهي (. ّوبًغَس و124ِ: 1396اػت )ًظشپَسدصوي، رَاهغ ؿْشي اّويت يبفتِ ثشاي پزيشيصيؼت ّبياص ٍيظگي ثشخَسداسي

ساثغِ ايي دٍ ثِ  وشدى ثْيٌِ رؼتزَي دس ّويـِ رغشافيذاًبى ؿْشي. ؿَدهي هحيظ آى تأويــــذ ٍ اًؼبى هتمبثل ساثغِ ثش تبوٌَى
 اص يىؼبًي ٍ دليك، سٍؿي تؼشيف (. تبوٌَى97: 1397اًـــذ )لٌجشي ٍ ّوىبساى، ثـــَدُ رَاهغ اًؼبًي صًذگي ثِ ثخـيهٌظَس هغلَثيت

 هْوي ّبياًگبسُ پزيشي(. صيؼت104: 1394پزيشي  دس هىبًْب ٍ ثخلَف ؿْشّب اسائِ ًـذُ اػت )ايشاًذٍػت ٍ ّوىبساى، صيؼت هفَْم
 (. ث87ِ: 1397تمَيت هيىٌذ )حيذسي،  سا آٍسًـذ ٍرـَد ثـِ سا هىـبى دس ؿـْشًٍذاى ثـشاي سفبُ تَػـؼِ ٍ سؿذ وِ للذ داسًذ رَاهغ ثشاي

 ػشي يه اص عشيك وِ اػت هتٌَػي اص هَضَػبت هختلفي هزوَػِ ؿبهل پزيشصيؼت ارتوبع ٍ پزيشيصيؼت سيفتؼب ولي، كَست
 ويفيت .ؿَدگيشًذ ثيبى هيهي ؿىل آًْب هجٌبي ثش پزيشيصيؼت ثِ هشثَط هفبّين وِ هـبسوت ٍ دػتشػي، ثشاثشي هبًٌذ ساٌّوب هفبّين
 هٌبػت، هؼىي پبن، َّاي تغزيِ، ايوٌي ٍ ػالهتي، ًمل، استجبعبت، ٍ حول ّب،بختصيشػ ثِ ؿْشًٍذاى دػتشػي هيضاى ثِ ؿْشي صًذگي
 ثِ پزيشي(. صيؼت105: 1395صادُ، ّوجؼتگي ٍ استجبط هؼتمين داسد )ػجذاللْي ٍ حؼي ّبپبسن ٍ فضبي ػجض ٍ ثب حمَق هىفي ؿغل

 ًْبيي، ًتبيذ پيـشفت ٍ ثب دّذتغييش هي ذگيصً ثشاي هغلَة فضبيي ثِ سا فضبي ؿْشي يه وِ ؿَد هي تؼشيف خلبيلي ػٌَاى
ايي همبلِ يىي اص هؼتؼذتشيي ؿْشّبي  .(Ramaswami, 2020: 121آٍسد )اسهغبى هي سفبُ ٍ ايوٌي ثشاي ربهؼِ ؿْشي ثِ ػالهت،

بي گشدؿگشي، ّّبي هوتبصي اص رولِ ربرثِهشوضي وـَس يؼٌي ؿْش وبؿبى سا ثِ ػٌَاى هحذٍدُ پظٍّؾ اًتخبة ًوَدُ وِ اص ٍيظگي
 فمش، ثيىبسي، هبًٌذ ثب هؼبئلي ؿْشًـيٌي سؿذ ػشيغ ّبي عجيؼي ٍ غيشُ ثشخَسداس اػت. اص عشفي، دس پيػبثمِ تبسيخي ٍ فشٌّگي، ربرثِ

 ٍ فشٌّگي تَاصى ٍ تؼبدل سيختي ّن ثش هَرت هختلف ّبيآػيت گؼتشؽ ٍ ارتوبػي اًضٍاي دس لشاس گشفتي اػتبًذاسد، هؼىي ًذاؿتي
ؿذُ اػت )ؿبعشيبى ٍ ّوىبساى،  ايٌْب ًظبيش ٍ وبلجذي ٍ فشٌّگي -التلبدي -ارتوبػي ًبّوگًَي ٍ فمش ضّىبسي، تؼبسم،ث گؼتشؽ

 پزيشي ثبثش صيؼت هؤحش وليذي ػَاهل وِ اػت ضشٍسي فضبّبي ايي ؿْش، اص هٌفي آحبس ايي ثشدى ثيي اص ثِ هٌظَس (. ثٌبثشايي،92: 1399
گشدد. ػَال اكلي همبلِ ايي اػت وِ ػَاهل  تحليل ٍ ؿٌبػبيي تحميك ايي اكلي ّذف ثِ ػٌَاى 1415دس افك  پظٍّيآيٌذُ سٍيىشد

 پزيشي دس ؿْش وبؿبى وذاهٌذ؟  وليذي تأحيشگزاس ثش ٍضؼيت آيٌذُ صيؼت

 پضٍّؼ  ًظزی هثاًی

ّبي ٍاثؼتِ ثب آيٌذُ اػت. تىٌيهّبي ثشسػي ٍ ػپغ اتخبر تلوين، پي سيضي ٍ الذام دسثبسُ ػلَم ٍ ّب ٍ اػلَةپظٍّي پبيِآيٌذُ
      ّبي آوبدهيه ٍ الگَّبي هختلف وٌىبؽ ٍ تحميك آيٌذُ سا هَسد تَرِ لشاس هيذّذ ٍ ثب ّبي فلؼفي ٍ سٍؽپظٍّي، اًذيـِآيٌذُ
ٍ هٌْذػي هذثشاًِ آيٌذُ  پظٍّي دػتگبّي اػت ثشاي آثبدگشيوٌذ. ثٌبثشايي، آيٌذُگيشي اص آًْب، آيٌذُ آلتشًبتيَ ٍ ربيگضيي سا سػن هيثْشُ

 ؿبهل هيـَد، سا ويفي ٍ ووي ّبيسٍؽ اص عيفي ي ثبهتوبيض گًَبگَى ٍ ّبياػلَة پظٍُ(. آيٌذ73ُ: 1398صادُ، اػت )رؼفشي ٍ ؿشي
 سػَطُ، د يه سخذاد گوبى تحليل ثشاي سٍؿي ايي سٍؽ تحليلي،. اػت ّبايي سٍؽ تشييپشاػتفبدُ اص يىي هتمبعغ احشات تحليل سٍؽ
: 1399ّبػت )رؼفشي ٍ ّوىبساى، پظٍّي پيَػتِ ػخي اص آيٌذُ(. دس آيٌذJarvenpaa, 2013: 19ُاػت ) ثيٌيپيؾ ولىؼيَى هَسد يه

 ًيض آى اص يبفت. پغ اًتـبس ثبسُ دس ايي داًـگبّي وتبة ثِ ػٌَاى 2ثل ًٍذل تَػظ 1پظٍّيآيٌذُ هجبًي وتبة والػيه 1996ػبل  (. دس6
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ثِ  1380پظٍّي اص دِّ (. هغبلؼبت آيٌذ26ُ: 1397عَػي، ؿذ )ًذايي پظٍّيآيٌذُ ؿبلَدُ پيـٌْبد رؼتبسّبيي دس تػج ديگشي وتت چبح
ووبثيؾ للوشٍ  صيبدي اًذيـوٌذاى ػَي اص ًگبسيآيٌذُ (. سًٍذ2: 1395هٌذ ؿذ )حيذسي ٍ ّوىبساى، ايي عشف، اص گؼتشُ ثيـتشي ثْشُ

 ٍ ًگبسيآيٌذُ ،(اًزبم داد ثبيذ ًگبسيآيٌذُ اص پيؾ وِ وبسّبيي) ًگبسيآيٌذُگبم پيؾ گيشًذُ ػِثيـتش ثش وِ كَستي ثِ داسد؛ يىؼبًي
ثِ  اًذ،گؼتشؽ دادُ سا گبم ػِ هتخللبى ايي اص ديگش ثؼضي ػبى، ّوبى ثِ اػت. اهب( ًگبسيًتبيذ آيٌذُ ارشاي سًٍذ) ًگبسيپؼبآيٌذُ
        اص پيؾ وِ الذاهبتي يب ًظشات، ٍسٍدي ايي توبهي دس اػت؛ اهب وشدُ بسي هغشحًگآيٌذُ سًٍذ ثشاي گبهي 7 هذل سيزش كَستيىِ

 هتخللبى اص ،1ثل (. ًٍذل97: 1398آثبد، ؿبُاػت )اهيذي اػبػي هشاحل اص يىي ًگبسي،آيٌذُ ثؼٌَاى پيؾ تشتيت داد ثبيذ ًگبسيآيٌذُ
اًتمبدي  گشاييٍالغ ٍ داًذهي پظٍّيآيٌذُ دس هَرَد ّبيؿٌبػيؿٌبخت سا اًتمبدي يگشايٍ ٍالغ گشاييپؼباحجبت گشايي،احجبت آيٌذُ، هغبلؼبت

 ثِ ايٌىِ آػَدُ اص رْبى ػشاػش دس اوخش اًذيـوٌذاى ٍ پظٍّبىآيٌذُ توبهي ثل، ًظش ثِ. وٌذهي ؿٌبػبيي هَسدًظش خَد ؿٌبػيؿٌبخت سا
 پظٍّيآيٌذُ صهبًِ ووبل ديذ ثل، ثبؿٌذ. اصفىشي هي ّبيؿبلَدُ ايي اص يىي مذ ثِهؼت يب خيش؛ ثبؿٌذ ثشدُ پي فلؼفي ّبيًظشگبُ ثٌيبد ايي

 ّبيفلؼفِ تأحيش تحت ثِ ؿذت پظٍّبىاص آيٌذُ ثشخي هٌظَس، ثذيي ُ ٍػپشي ؿذ احجبت گشايي ثِ يَسؽ هَد آخشيي دٍسُ ثب ّن
هٌبػجي  فلؼفي ّبيثٌيبى تَاًذًوي ايٌگًَِ تفىشات ثشخي، ثبٍس ثِ وِ اػت حبلي دس لشاس گشفتِ اًذ، ايي گشاييضذاحجبت ٍ پؼبًَگشايبًِ

-آيٌذُ اي ثشايؿبيؼتِ وِ تئَسي ؿٌبختي ثذيل ايفلؼفِ ثِ ػٌَاى سا اًتمبدي گشاييٍالغ ثل، سٍي، ايي اص. هْيب وٌذ پظٍّيآيٌذُ ثشاي

هملَد اص تْيِ  ثلىِ ًيؼت آيٌذُ ًگش اص طسف ثيٌيپيؾ في ايي (. ّذف140: 1392ساد ٍ ّوىبساى، وٌذ )فبتحهي هؼشفي اػت، پظٍّي
 هٌبػجتشي ّبيساّجشد آيٌذُ، ربًجِ دسثبسُّوِ سيضي ػٌبسيَيعشح يه توبيالت، ٍ ادساوي ػَگيشي ثش تؼلظ ثب وِ اػت ايي ػٌبسيَّب

 ٍ ؿشح دادُ ػٌبسيَّب اص گشٍّي ثب اىتَهي سا آيٌذُ ّبيلغؼيتػذم (. ارضاء ووبثيؾ هؼيي 4ٍ: 1398ؿَسوي، خلك ؿَد )ػشايي ٍ ػليضادُ
 (.  36: 1390اًزبم داد )صالي،  سيضيثشًبهِ ٍ گشفت هَضغ آيٌذُ ثِ ًؼجت ثشپبيِ آى

 هؼٌي اكغالح ّبي پبسػي ّنًَؿتِ ثشخي دس. اػت ؿذُ آٍسدُ "liveable city"هؼبدل ػجبست  پزيشصيؼت ؿْش :پذیزیسیغت

 هحَساًؼبى ؿْش سا پزيشصيؼت ؿْش ّوىبساًؾ، هفَْم ٍ 2(. داگالع14: 1395صيبسي ٍ حؼيٌي، اًذ )ثيبى وشدُ ؿْشي ػشصًذگي سا فَق
 يه ايزبد ثب. ؿَدهي سيضيثشًبهِ ٍ اًؼبًي عجيؼي هحيظ ؿشايظ ثَػيلِ ّبوبهيبثي اًؼبى ؿبدوبهي، ػالهتي، ثش آى دس وِ وٌٌذهي تؼجيش
 ٍ فشٌّگ؛ صًذگي، هىبى ؿغل، ثِ وِ هيـَد پٌبّگبُ هشدهبًي آى ثلىِ ؼت،ػبختگي ًي هىبى تٌْب يه ؿْشي فضبي پزيش،صيؼت ؿْش

 كَست ثِ صًذگي ويفيت ثب پزيشيصيؼت هفَْم هتَى اص ثؼيبسي (. دس139: 1398وٌٌذ )ثشصگش ٍ ّوىبساى، هي هجبّبت خَد صيؼتي
 غزا، ّب،ثِ صيشػبخت دػتشػي ثشاي آًْب تَاًبيي ثب ؿَدهي تزشثِ ؿْش يه ؿْشًٍذاى ٍػيلِ ثِ وِ صًذگي ويفيت. اػت ؿذُ هتشادف ثيبى

 صًذگي ويفيت ػٌَاى ثِ پزيشي ّوچٌييصيؼت. اػت خَسدُ گشُ ّبپبسن ٍ ػجض فضبي هؤحش، اؿتغبل ليوت، اسصاى هؼىي پبن، َّاي
 هفَْم ًخؼتيي گفت ثتَاى (. ؿبيذTimmer et al, 2005: 2) ؿَد هي ؿٌبختِ هحلِ يه يب ؿْش يه اصعشيك ؿْشًٍذاى ؿذُ آصهَى
-صيؼـت 4ريىَثض آلي ثِ ّوشاُ ٍي ؿذ اسائِ 1981 ػبل دس 3اپليبسد داًلذ تَػظ «پزيشصيؼـت ّـبيخيبثـبى»ػٌَاى تحت  پزيشيصيؼت

 ّش وِ ثبؿذ فضبيي ثبيذ ؿْش يه وٌذ:ثذيي گًَِ تـشيح هي ؿْشي خَة فضبي يه آيٌذُ ّبي الضاهي ثشايثِ ػٌَاى ّذف سا پـزيشي
 ؿْشي هذيشيت ٍ سيضيگؼتشُ ثشًبهِ دس پزيشيصيؼت (. ديذگب107ُ: 1397ثبؿـذ )صيبسي ٍ ّوىبساى،  آػبيؾ ًؼجي دس آى اص ًذثتَا فشد

 سيضيثشًبهِ ّبيايذُ ثضسگتشيي اص ثِ ػٌَاى يىي سا پزيشيصيؼت (2004) 5گبدؿبله ديَيذ ساػتب، ايي دس ؿَد ٍهي اًگبؿتِ داساي اّويت
 ؿوبسد.هيثش لشى رذيذ دس ؿْشي
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 پیؾیٌِ پضٍّؼ

(. ًتبيذ Song, 2011: 5) ؿَدسيضي هيپبيِ ارتوبػي ػذالت ٍ التلبدي هحيغي، هَلفِ 3ثش  پزيشيصيؼت اػبع 1ثِ ػميذُ ٍيلش
 الـؼبع تحت فمظ پزيشيدّذ وِ صيؼتداوـب ًـبى هي هتشاون ؿـْش ّوؼبيگي ٍاحذّبي دس پزيشيصيؼت ( دسثبس2014ُ) 2ثشسػي ػبتَ

ّبي ثبؿذ. اهب ثِ عَس ولي، دس ػغح رْبًي، هَلفِ هٌبػجتش پزيشيخلك صيؼتوبٍؽ  دس ثبيؼتهي ّبسيضيثشًبهِ ٍ لشاس ًذاسد شاونت
 ,EIU) ّبي خبف خَد سا داسًذؿًَذ وِ ّش يه اص ايي صيش هَلفِپزيشي دس ػِ هَلفِ التلبدي، ارتوبػي ٍ وبلجذي ثشسػي هيصيؼت

ّب ثش هجٌبي ًظشيبت ربى ربوَثض ًـبى هيذّذ وِ ؿْش پزيشي دس هگبػيتي( دسثبسُ صيؼت2020) 3تؼَت ػَي (. ًتبيذ تحميك4 :2018
 ٍضؼيت ( ثِ اسصيبثي2020ٍ ّوىبساى ) 4تشي داسد. ٍيٌَدپزيشي ويفيت هغلَةّبي صيؼتتَويَ ًؼجت ثِ لغ آًزلغ اص ًظش ؿبخق

 اص حىوشاًي خَة ؿْشي ٍ ًـيٌبىحبؿيِ ثش َّؿوٌذ صًذگي تأحيش َّؿوٌذ، ًمل ٍ حول رٌجِ ػِ اػبع ثش ثَپبل ٌّذ ؿْش دس صًذگي
 ؿْشًٍذاى پشداختِ اػت.  هـبسوت ٍ الىتشًٍيىي هذيشيت رولِ

دّذ ثؼذ ارتوبػي ؿبهل اهٌيت ٍ حغ تؼلك ٍ َّيت دس هشتجِ دٍم اثؼبد هْن صيؼت ( ًـبى هي1395ًتبيذ تحميك ؿوبػي ٍ ثيگذلي )
 احش عجيؼت ثَاػغِ هذاسع صيؼتي هحيظ آهَصؽ ( هـخق وشد1398پشٍس ٍ ّوىبساى )سٍحي ثشسػي داسد. ًتبيذپزيشي ؿْش تْشاى لشاس 

( ثيبى هيذاسد 1398همذم ٍ ّوىبساى )ًتبيذ تحميك ػبالسي .هيگزاسد پبيذاسي ؿْشي پزيشيصيؼت اثؼبد دس غيشهؼتمين ٍ هؼتمين
آيذ ثلىِ دس ثشخي هَالغ خضؽ ؿْشّب ثِ َيي ٍ صًذگي والى ؿْشّب ثذػت ًويپزيش ّويـِ اص هيبى پيـشفتْبي ًّبي صيؼتػىًَتگبُ

 ( ثيبًگش1398پزيش دس پي داؿتِ ثبؿذ. ًتيزِ تحميك عبلـي ٍ ّوىبساى )ػَي والى ؿْشّب ًتبيذ هؼىَػي اص ًظش ايزبد ػىًَتگبُ صيؼت
( هـخق 1398ًبة ٍ ّوىبساى )ٍيؼي پظٍّؾ ثبؿذ. ًتبيذيه آيٌذُ دس پزيشيصيؼت ثب استجبط هٌبعك ثبفت فشػَدُ لضٍيي دس ًبپبيذاسي

 هٌبػت دسآهذ ؿغلي، اهٌيت ٍضؼيت ؿبخق ؿبهل پٌذ تجشيض  پزيشيصيؼت ٍضؼيت ثْجَد صهيٌِ دس التلبدي ؿبخق ّبي وشد هَحشتشيي
ثشاي ( 1399ىبساى )ّؼتٌذ. حيذسي ٍ ّو هٌغمِ دس دسآهذصايي ّبيفشكت ٍ هٌبػت ؿغلي ّبيفشكت هٌبػت، ؿغل داؿتي وبفي، ٍ

ّب، اهٌيت فشدي ٍ ارتوبػي ٍ پيَػتگي ٍ تمَيت آهَصؽ ػوَهي، افضايؾ ػشاًِ وبسثشيصًزبى،  پزيشي ارتوبػيثْجَد ٍضؼيت صيؼت

 سا ػبهلپزيشي  ثش ٍضغ هَرَد صيؼت دّذ ثيـتشيي تأحيشًـبى هي تحميك آػيبثبًي پَس ٍ ّوىبساىًتبيذ  سا پيـٌْبد هيىٌٌذ.تؼلك هىبًي 
پزيشي دس والًـْش تجشيض ٍ رضء اٍلَيتْبي الذام دس صيؼت پزيش داسد وِ هحشن ٍ ثشاًگيضاًٌذُ صيؼت« ّبي ؿْشي خذهبت ٍ صيشػبخت»

 .سٍدثِ ؿوبس هي آىوشدى 

 رٍػ ؽٌاعی پضٍّؼ

 ٍ تحليلي-َكيفيت تحميمبت ًَع اص ّبگشدآٍسي دادُ ّبيسٍؽ ثش حؼت ٍ اػت وبسثشدي تحميمبت ًَع اص ّذف هجٌبي ثش تحميك ايي
ًگبسي، ّبي آيٌذُدس پشٍطُ .ؿذ اػتفبدُ آى دس ػبختِهحمك پشػـٌبهِ اص اػت وِ« هيذاًي ٍ اػٌبدي» آى اعالػبت گشدآٍسي سٍؽ

 سا ثؼذي سٍؽ ّبيّش يه، ٍسٍديثشٍى داد  ٍ ثَدُ ّوذيگش تىويل وٌٌذُ ثِ عَس هؼوَل وِ سًٍذثىبس هي ّبسٍؽ ٍ فٌَى اص ايهزوَػِ
پظٍّي ؿبهل هيه افضاسّبي آيٌذُاعالػبت اص ًشم تحليل ٍ تزضيِ ٍ (. ثِ هٌظَس ػٌزؾ195: 1396يىٌذ )صالي ٍ پَسػْشاة، حبكل ه

عشاحي  احشات هتمبعغ هبتشيغ ػٌگيي هحبػجبت اًزبم رْت هههيه افضاسًشم اػتفبدُ ؿذُ اػت. 7ٍ سٍؽ دلفي 6ٍ ػٌبسيَ ٍيضاسد 5هه
 هبتشيغ هبًٌذ هبتشيؼي دس ٍ ؿٌبػبيي ًظش هَسد حَصُ دس هْن ّبيهؤلفِ ٍ هتغيشّب فضاس اثتذاًشم ا ايي ثىبسگيشي ثشاي عشاحي ؿذُ ٍ
 ثش ػغشّب دس هَرَد هتغيشّبي. ؿَدهي هـخق ًظش هَسد حَصُ ثب هتغيشّب ايي استجبط ػپغ هيضاى ٍ ؿًَذهي ٍاسد تحليل احشات
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 ٍ هههيه تحليل ثب. پزيشًذ تأحيش ػتًَْب هتغيشّبي ٍ تأحيشگزاس ػغشّب ّبيهتغيش ثذيي تشتيت هيگزاسًذ؛ ػتًَْب تأحيش دس هَرَد هتغيشّبي
اػبع  (1394پشداخت. )سٍحبًي ٍ آرشلَ،  آيٌذُ ػٌبسيَي تْيِ ثِ ٍ وشد ثشسػي ًيض سا هتغيشّب ثيي سٍاثظ هيتَاى وليذي ؿٌبػبئي ػَاهل

دس هَسد احش احتوبل  وبسؿٌبػبىاػتخشاد ًظش  ثشايّب  ايي هبتشيغ اػت. 1ّبي احش هتمبعغ ثش هجٌبي هبتشيغػٌبسيَ ٍيضاسد  افضاس وبس ًشم
ثب  گيشًذ ٍ ًْبيتبً ّبي والهي هَسد اػتفبدُ لشاس هي گش ديگش دس لبلت ػجبست گش ثش سٍي حبلتي اص تَكيف ٍلَع يه حبلت اص يه تَكيف

 ؿًَذ پيؾ سٍي ػيؼتن هَسد هغبلؼِ اػتخشاد هي ديگش، ػٌبسيَّبي ػبصگبس ّب ثش سٍي يه هحبػجِ احشات هؼتمين ٍ غيش هؼتمين حبلت
-ٍ ػذم اّويت هميبع پبيِ ثش ػَاهل ايي ثؼذ اص آى ٍ تؼييي ًخجگبى تحميك ًظش ثِ تَرِ ثب پيـشاى ( ًيشٍّبي1396)ػؼيذپَس ٍ ثْضادي، 

 ت.ثىبس سفتِ اػ احتوبلي ػٌبسيَّبي تشػين ثشاي ٍ هـخق ّبهَلفِ تشييضشٍسي ٍ ؿذُثٌذيستجِ لغؼيت،

 
 هدل تحقیق (:1)ؽکل

 هَرد تزرعی  هحدٍدُهعزفی 

اػت.  ؿـذُ ٍالـغ دليمِ 59 ٍ دسرـِ 33 ؿوبلي ػـشم ٍ دليمِ 27 ٍ دسرـِ 51ؿشلي  عَل دس وبؿبى ؿْش رغشافيبيي هَلؼيت
 ، 1395ػبل (. روؼيت ايي ؿْش دس 1: 1396سيضي اػتبى اكفْبى، ويلَهتشهشثغ اػت )ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِ 4408ٍػؼت ؿْش 

 (. 1395ثبؿذ )هشوض آهبس ايشاى، ًفش هي 364482

 
 : هَقعیت ؽْز کاؽاى (2)ؽکل 

 

                                                      
1 CIB 



32  ِ76سيضي، ؿوبسُ ػلوي رغشافيب ٍ ثشًبهِ ًـشي 

 

 تحث ٍ تزرعی

ّبي ؿذ. ػپغ هَلفِ پزيشي ؿْش وبؿبى ؿٌبػبييصيؼت ّبيؿبخق ّبي تأحيشگزاسهَلفِػٌَاى  ثِ هَلفِ 24دس تحميك حبضش 
 اثؼبد هبتشيغّبي اكلي تأحيشگزاس هَسد ػٌزؾ ٍ ثشسػي لشاس گشفتٌذ. ي هَلفِآٍسهه ثشاي ثشٍىافضاس هيه ؿٌبػبيي ؿذُ اص عشيك ًشم

ٍ  يتأحيش صيبد هٌتختػَاهل  هيتَاًين ثگَيين سا ًـبى هيذّذدسكذ  72/84ػذد  دسرِ پشؿذگي هبتشيغثب تَرِ ثِ ايٌىِ  .ثَد 24 ×24
 488اص هزوَع  ،1ثبؿذ. ثب تَرِ ثِ اعالػبت رذٍل ؿوبسُ هيسي ٍضؼيت ًبپبيذا داسايػيؼتن  ٍ ثؼجبست ديگش داسًذ يىذيگشاي ثش پشاوٌذُ

يب اص ّوذيگش تأحيش ٍ ًذاؿتِ  احشي يىذيگشثش  ّبهَلفِ وِ ثيبًگش آى اػتساثغِ ػذد كفش ثَدُ  88 ،24 ×24ساثغِ لبثل اسصيبثي دس هبتشيغ
اًذ،  ثبؿذ وِ ًـبى هيذّذ تأحيش ووي ًؼجت ثِ ّن داؿتِهيساثغِ، يه  58ػذد  ساثغِ لبثل اسصيبثي دس هبتشيغ 488اص هزوَع . اًذًگشفتِ

ّبي وليذي ساثغِ، سٍاثظ ػبهل 174اًذ،  ثَدُ اػت هيتَاى گفت ساثظ تأحيشگزاس ًؼجتبً لَي داؿتِ 2ساثغِ، ػذدؿبى  163ثب تَرِ ثِ ايٌىِ 
دٌّذُ سٍاثظ  ساثغِ ًـبى 93اًذ. ػالٍُ ثش ايي خَسداس ثَدُثَدُ ٍ اص تأحيشگزاسي ٍ تأحيشپزيشي صيبدي ثش 3ثؼيبس صيبد ثَدُ اػت صيشا ػذدؿبى 

 ثَدُ اػت.  Pّب ثَدُ اػت صيشا ػذدؿبى پتبًؼيلي ٍ غيشهؼتمين ػبهل

  MDI ٍضعیت هاتزیظ تحلیل اثزات هتقاتل (:1)جدٍل

ب اثؼبد هبتشيغ تؼذاد تىشاس تؼذاد كفش تؼذاد يه تؼذاد دٍ تؼذاد ػِ Pتؼذاد  روغ ول دسرِ پشؿذگي قؿ خ  

72/84 ؽ 24 2 88 58 163 174 93 576  ص س ا  

 تحلیل عیغتن ٍ تعییي تأثیز هتقاتل عَاهل تز ّودیگز 

آيذ ٍ هيضاى تأحيشپزيشي آى هتغيش سا اص دس هبتشيغ هتمبعغ هيضاى تأحيشگزاسي اص عشيك روغ اػذاد ػغشّبي ّش هتغيش ثذػت هي
 دّذ. هتغيشّبي ديگش  سا روغ ػتًَي ّش هتغيش ًـبى هي

ؿَد. ايي تحليل ٍ فْن ًخؼتيي اص دس كفحِ پشاوٌذگي، پبيذاسي يب ًبپبيذاسي ػيؼتن اص ؿيَُ تَصيغ ٍ پشاوٌؾ هتغيشّب هـخق هي
ثلَست  ؿَد.وٌذ ػيؼتن دس چِ ٍضؼيتي هـبّذُ هيثيبى هي 2ٍضؼيت ػيؼتن ثش چگًَگي تحليل هتغيشّب احشگزاس اػت. ؿىل ؿوبسُ 

 Lّبي پبيذاس پشاوٌؾ هتغيشّب ثب حشف ّبي ًبپبيذاس ؿٌبختِ ؿذُ اػت. دس ػيؼتنّبي پبيذاس ٍ ػيؼتنتنولي دٍ ًَع پشاوٌؾ ثِ ًبم ػيؼ
اًگليؼي ًـبى دادُ ؿذُ اػت؛ ٍ ثذيي هؼٌي اػت وِ ثؼضي اص هتغيشّب تأحيشگزاسي ثبال ٍ ثؼضي تأحيشپزيشي ثبال داسًذ. دس ايي ػيؼتن 

تش اص  ّبي ًبپبيذاس ٍضؼيت ووي پيچيذُثلَست وبهل هـخق ؿذُ اػت؛ اهب دس ػيؼتنّب ٍ ًمؾ آى هحل لشاسگيشي ّش يه اص هَلفِ
ّبي پبيذاس هيجبؿذ. دس ايي ػيؼتن، هتغيشّب پيشاهَى هحَس لغشي كفحِ پشاوٌذُ ّؼتٌذ ٍ هتغيشّب دس اوخش صهبًْب، حبلت ثيٌبثيٌي اص ػيؼتن

-وٌذ. ػليشغن ايي، ساُّبي وليذي سا ووي هـىل هيؾ ٍ ؿٌبػبيي هَلفِدٌّذ وِ ايي ًىتِ ػٌز تأحيشگزاسي ٍ تأحيشپزيشي سا ًـبى هي

 ّبي وليذي سا ؿٌبػبيي وشد.تَاى هَلفِّبي ٍرَد داسد وِ اص عشيك آى هي

 
 (22: 1394تیزجٌدی، : پایداری ٍ ًاپایداری عیغتن )سالی ٍ هٌصَری(3)ؽکل

)ؿىل  عَس وِ دس خشٍري ػيؼتن پزيشي ؿْش وبؿبى ّوبىصيؼت يّبپشاوٌذگي هتغيشّبي تأحيشگزاس هؼتمين ٍ غيشهؼتمين ؿبخق
 هَلفِچٌذ  ثبؿذ. ثزض تأحيش هتغيشّبي هؼتمل هيدّذ وِ ٍضؼيت ًبپبيذاسي دس ػيؼتن تمشيجبً تحت  ؿَد ًـبى هي( هـبّذُ هي4ٍ 3ؿوبسُ 
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ثشخَسداسًذ وِ فمظ  ّوذيگشًؼجت ثِ  يّوبًٌذ ؾثي ٍ وناص ٍضؼيت  ّبهَلفِداساي تأحيشگزاسي ثباليي دس ػيؼتن ّؼتٌذ ثميِ  وِهحذٍد 
 ٍ هؼتمين تحليل احشات هغبلؼِ ّوضهبى ٍاثؼتِ ثِ ثبسُ ايي تفبٍت داسًذ. الصم ثِ روش اػت داٍسي پبيبًي دسّب ّن  ؿذت ٍ ضؼف ثب آى

 اػت. ؿذُ هغشح بيهؼيبسّ ٍ ّبهؤلفِ خلَف ػبيش دس لضبٍت اهىبى هتمبعغ احشات دس تحليل هْن ًىتِ ثبؿذ. هي غيشهؼتمين

 الَكلتشػْل ّبيسٍؽ صيؼت پزيشي ؿْش وبؿبى ثَد، هَحش ؿبخلْبي ّبيثٌذي هؤلفِ اٍلَيت ٍ ثٌذيعجمِ كشفبً ّذف، اگش ديگش ثيبى ثِ

 ًذاسًذ.  سا ّبهؤلفِ ػبيش ٍيظگي تجييي ٍ ثٌذي الزوش تَاًبيي دػتِّبي فَق دس كَستيىِ سٍؽ داؿت. ٍرَد فشايٌذ ًيض ثشاي ايي

 

 تاثیزگذاری تاثیزپذیزی هدارّا در  ٍ جایگاُ آىهغتقین  ّایهَلفِپزاکٌدگی  (:4)ؽکل

 

 
 ثیزپذیزیأثیزگذاری تأت هدارّا در  ٍ جایگاُ آىی غیزهغتقین ّاهَلفِپزاکٌدگی  (:5 )ؽکل

وبسػبص ثش  اكلي اهلػَ آؿىبسػبصي حبكل ؿذُ، غيشهؼتمين ٍ هؼتمين احشّبي ثشآيٌذّبي تزضيِ ٍ تحليل ػٌزيّن هملَد اص
 لبثل ٍ تأحيشپزيشي تأحيشگزاسي ديذ اص اكلي پيـشاى ًيشٍّبي 3ٍ4اؿىبل  تىيِ ثِ ثبؿذ. ثبصيؼت پزيشي ؿْش وبؿبى هي ؿبخق گشدآٍسي

تَاًٌذ  ياكلي وِ ثيـتشيي ًمؾ سا ه پيـشاى 9هَلفِ هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ، تؼذاد  24اص هيبى تؼذاد  2ثَد. دس رذٍل ؿوبسُ خَاّذ اسائِ

 ،(var 1) فشٌّگي-آهَصؿي خذهبت ٍ اهىبًبت-1پزيشي ؿْش وبؿبى داؿتِ ثبؿٌذ ؿبهل: صيؼت ؿبخلْبي آٍسي ػٌبسيَّبيدس فشاّن
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 -5،(var 14) ارتوبػي اهٌيت -4،(var 13) ػجض فضبي -3،(var 2) اهَس اًزبم رْت آاليٌذُ ووتش ٍ پبن آٍسيْبي في اص اػتفبدُ -2

 -8،(var 19) سٍاًي ٍ فيضيىي ػالهت -7،(var 18) ٍسصؿي-تفشيحي خذهبت ٍ اهىبًبت -6،(var 61) بديالتل ٍضؼيت ٍ دسآهذ

 هي ثبؿذ.  (var 21) دسهبًي ثْذاؿتي خذهبت ٍ اهىبًبت -9،(var 20) هحيغي صيؼت ّبي آلَدگي

 ّای سیغت پذیزی ؽْز کاؽاىعَاهل اصلی ؽاخص(: 2)جدٍل 

 ٍسصؿي-تفشيحي خذهبت ٍ اهىبًبت 6 فشٌّگي-آهَصؿي خذهبت ٍ اهىبًبت 1

 التلبدي ٍضؼيت ٍ دسآهذ 7 ارتوبػي اهٌيت 2

 سٍاًي ٍ فيضيىي ػالهت 8 ػجض فضبي 3

 هحيغي صيؼت ّبي آلَدگي 9 اهَس اًزبم رْت آاليٌذُ ووتش ٍ پبن آٍسيْبي في اص اػتفبدُ 4

 دسهبًي ثْذاؿتي خذهبت ٍ اهىبًبت 5

 ػِ ػَاهل، اص ّشيه ثشاي تشتيت  ّبي احتوبلي ػَاهل اكلي ثِ دػت آهذُ الذام هيىٌين وِ ثِدس هشحلِ ثؼذي ثشاي عشاحي ٍضؼيت
هـبّذُ  3لحبػ ّوبًغَسي وِ دس رذٍل ؿوبسُ  ثذيي ؿذ؛ هالحظِ لشهض( )سًگ ثحشاًي ٍ صسد( ػجض(، ايؼتب )سًگ )سًگ هغلَة فشم

 ؿبخلْبي پيـشٍي ٍ ثبٍسپزيش هوىي ّبي آيٌذُ ي اصؿوبيل هغشح ؿذُ ّبي ؿذ. فشم عشح سيضياحتوبلي  ٍضؼيت 27 هيـَد تؼذاد
 وٌٌذُ اداهِفشم ايؼتب )ثيٌبثيي( ثيبى حبلت، ثبصگَوٌٌذُ ثْتشيي ثيٌبًِ(هغلَة )خَؽ فشم وِ ؿَد پٌذاؿتِ هي پزيشي وبؿبى ساصيؼت

صيؼت پزيشي ؿْش  ؿبخلْبي شٍيٍضؼيت پيـ تشيي سٍؿٌگش ًبهٌبػت ثحشاى )ثذثيٌبًِ( ػشاًزبم فشم ٍ هَرَد ٍضغ ٍ فؼلي سًٍذ
 .ثبؿذ وبؿبى هي

 پذیزی ؽْز کاؽاىسیغت ّایعَاهل اصلی ؽاخصطزاحی ٍضعیت  (:3)جدٍل

 ّش ػبهل شهزوَػِيص وذ   وليذي ػَاهل صيشهزوَػِ ّش ػبهل وذ  ػَاهل وليذي 

 خذهبت ٍ اهىبًبت
 فشٌّگي-آهَصؿي

 
 

A1 اهىبًبت فشٌّگي-آهَصؿي خذهبت ٍ اهىبًبت وبّؾ ٍ 
 ذهبتخ

 ٍسصؿي-تفشيحي
 

F1 ٍسصؿي-تفشيحي خذهبت ٍ اهىبًبت وبّؾ 

A2 
-آهَصؿي خذهبت ٍ اهىبًبت  فؼلي سًٍذ اداهِ

 فشٌّگي
F2 

-تفشيحي خذهبت ٍ اهىبًبت فؼلي ٍضؼيت اداهِ
 ٍسصؿي

A3 
-آهَصؿي خذهبت ٍ اهىبًبت ثْجَد ٍ افضايؾ

 فشٌّگي
F3 ٍسصؿي-تفشيحي خذهبت ٍ اهىبًبت افضايؾ 

 
 ارتوبػي اهٌيت

B1 ٍضؼيت ٍ دسآهذ ارتوبػي اهٌيت وبّؾ 
 التلبدي

 

J1 التلبدي ٍضؼيت ٍ دسآهذ وبّؾ 

B2 ِارتوبػي اهٌيت فؼلي ٍضؼيت اداه J2 ِالتلبدي ٍضؼيت ٍ دسآهذ فؼلي ٍضؼيت اداه 

B3 ارتوبػي اهٌيت افضايؾ J3 التلبدي ٍضؼيت ٍ افضايؾ ٍ ثْجَد دسآهذ 

 فيضيىي ػالهت ػجض فضبي ؾثي تَرْي ٍ وبّ C1 ػجض فضبي
 سٍاًي ٍ

H1 سٍاًي ٍ فيضيىي ػالهت وبّؾ 

C2 ِػجض فضبي فؼل ٍضؼيت اداه H2 ِسٍاًي ٍ فيضيىي ػالهت فؼلي ٍضؼيت اداه 

C3 افضايؾ ٍ ثْجَد ٍضؼيت فضبي ػجض H3 سٍاًي ٍ فيضيىي ػالهت افضايؾ 

 في اص اػتفبدُ
 ٍ پبن آٍسيْبي

 رْت آاليٌذُ ووتش
 اهَس اًزبم

D1 
 ووتش ٍ پبن آٍسيْبي في اص اػتفبدُ وبّؾ

 اهَس اًزبم رْت آاليٌذُ

 ّبي آلَدگي
 هحيغي صيؼت

I1 هحيغي صيؼت ّبي آلَدگي افضايؾ 

D2 
 ٍ پبن آٍسيْبي في اص اػتفبدُ فؼلي سًٍذ اداهِ

 اهَس اًزبم رْت آاليٌذُ ووتش
I2 ِهحيغي صيؼت ّبي آلَدگي فؼلي ٍضؼيت اداه 

D3 
 ووتش ٍ پبن آٍسيْبي في اص دُاػتفبافضايؾ 

 اهَس اًزبم رْت آاليٌذُ
I3 هحيغي صيؼت ّبي وبّؾ آلَدگي  

 خذهبت ٍ اهىبًبت
 دسهبًي ثْذاؿتي

E1 دسهبًي ثْذاؿتي خذهبت ٍ اهىبًبت وبّؾ 

E2 ِدسهبًي ثْذاؿتي خذهبت ٍ اهىبًبت فؼلي ٍضؼيت اداه 

E3 دسهبًي ثْذاؿتي خذهبت ٍ اهىبًبت افضايؾ 
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ّای کلیدی )تْیِ  ّای احتوالی پیؾزاى ٍضعیت خزٍجی ًزم افشار عٌاریَ ٍیشارد اسعٌاریَّا تز اعاط  ٍتحلیل  تجشیِ

 عثد عٌاریَ(

 هزوَس اكلي ػبهل 9 ثشاي تؼذاد 27*27 هتمبعغ هبتشيؼي پزيشي وبؿبى،ؿبخلْبي صيؼت پيـشٍي هحتول ّبي ٍضؼيت ثش حؼت
ثشاي پبػخگَيي ٍ اظْبس ًظشات وبسؿٌبػي  وبسؿٌبػبى اختيبس دس پبػخگَيي ًحَُ ساٌّوبي اُّوش ثِ پشػـٌبهِ ثَاػغِ وِ ؿذ سيضيعشح
 ؿذُ اػتخشاد ػٌبسيَّبي. ٍيضاسد ؿذ ػٌبسيَ افضاس ًشم ٍاسد ٍتحليل تزضيِ ثِ هٌظَس ايي هشحلِ، دس ؿذُ ثشداؿت  اعالػبت. گشفت لشاس
 ػٌبسيَ افضاس ًشم تحليلگش الگَسيتن ٍ هٌغك ثشحؼت يبدؿذُ ػٌبسيَّبي دس حميمت. ثبؿٌذ وبهالً ثحشاًي يب هغلَة دس عيف وبهالً تَاًٌذ هي

هَسد ًظش  حبلت 3 ثحشاًي، تؼذا تب عيف هغلَة ؿشايظ ٍصى ٍ ػٌبسيَ كفحِ فْن ػبصي دس ػبدُ ثِ هٌظَس. ٍيضاسد عشح سيضي هيـًَذ
 ّذُ هيـَد. ثٌذي، اهتيبص ٍ ٍضؼيت هـب هفبّين سًگ 4رذٍل ؿوبسُ  دس وِ لشاس گشفتِ

 عٌاریَ صفحِ در ّا ٍضعیت ٍ اعداد ّا، رًگ هفَْم تعزیف :(4) جدٍل

 ٍيظگي ٍضؼيت سًگ اهتيبص

 صيؼت پزيشي ؿْش  اتخبد ثشًبهِ ّب ٍ سٍؽ ّبي هٌبػت دس ساػتبي استمبء ؿبخلْبي هغلَة ػجض+ 3

 صيؼت پزيشي ؿْش وبؿبى ّبي اداهِ سًٍذ فؼلي ؿبخق ايؼتب صسد 1

 صيؼت پزيشي ؿْش  ّبي ثي تَرْي ٍ وبّؾ الذاهبت هَحش دس ساػتبي استمبء ؿبخق شاًيثح ×لشهض -3

 

 هحتول() تحلیل عٌاریَّای قَی

 دس وِ ثبؿٌذ هي ثبٍسوشدًي ػٌبسيَّبي ًيض ؿبهل لَي ػٌبسيَّبي ٍيضاسد، ػٌبسيَ افضاس ًشم ثشحؼت هتذٍلَطي 5هغبثك رذٍل ؿوبسُ  
 .گشفتِ اػت لشاس هَسد ثبصًگشي لَي بسيَػٌ 5 هزضا، تؼذاد كَست ثِ گبم ايي

 گاًِ تِ تفکیک عٌاریَی قَی 9عَاهل   ٍضعیت (:5)جدٍل

ٍضؼيت ثِ حبلت  23ٍضؼيت پيؾ ثيٌي ؿذُ دس كفحِ ػٌبسيَ، تؼذاد  45ؿَد اص تؼذاد هـبّذُ هي 5ّوبًگًَِ وِ دس ؿول ؿوبسُ 
دسكذ اص ول  1/31ثِ ٍضؼيت هغلَة يؼٌي  14دسكذ ٍ تؼذاد  8/17ٍضؼيت ثِ حبلت ايؼتب يؼٌي  8دسكذ، تؼذاد  1/51ثحشاًي يؼٌي
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اص كفحِ ػٌبسيَّب سا  ثيـتشي، ثخؾ ثحشاًيّبي  ٍضؼيت كفحِ ػٌبسيَ تخليق يبفتِ اػت. ثب تَرِ ثِ ايي چيذهبى، تَاى ارػبى داؿت
 ب ثِ تشتيت دس اٍلَيتْبي ثؼذي لشاس داسًذ.ايؼت هغلَة ٍ ّبيحبلت ٍ اًذتلبحت وشدُ

 
 پذیزی ؽْز در آیٌدُ سیغت ّای احتوالی ؽاخصْای تفکیک ٍضعیت (:5)ؽکل 

فشم ايؼتب لشاس  2 ٍ تؼذاد فشم هغلَة 4ثبؿذ دس ايي ػٌبسيَ تؼذادتشيي ػٌبسيَ، ػٌبسيَي ًخؼت هي ، هغلَة6ثش اػبع ًتبيذ رذٍل
 تَاى هـبّذُ وشد.هي صيؼت پزيشي ؿْشي ثشاي 5 ٍ 4، 3، 2ٍضؼيت دس ػٌبسيَّبي  تشيي تِ اػت، ٍ ًبهغلَةگشف

 عٌاریَّا ّز تفکیک تِ ّا ٍضعیت اس ّزیک درصد ٍ تعداد ضزایة، (:6)جدٍل
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 تحزاًی ّای ٍضعیت هطلَب ّای ٍضعیت ّا ٍضعیت ضزایة تِ تفکیک ّا ٍضعیت تعداد
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S1 4 2 3 12 2 9- 12 27 4/44 9- 27- 3/33 

S2 3 2 4 9 2 12- 9 27 3/33 12- 27- 4/44 

S3 3 1 5 9 1 15- 9 27 3/33 15- 27- 5/55 

S4 2 2 5 6 2 15- 6 27 2/22 15- 27- 5/55 

S5 2 1 6 6 1 18- 6 27 2/22 18- 27- 6/66 

 قَی عٌاریَّای تحلیل ٍ تٌدی گزٍُ

ّب ؿبهل ػٌبسيَّبيي ثب خلبيق تَاى ثِ دٍ دػتِ تفىيه وشد وِ ّش يه اص دػتِ ّب هي ػٌبسيَّبي لَي سا ثب تَرِ ثِ ًضديىي آى
ػبهل اكي ّؼتٌذ ايي  دػتِ ّب ؿبهل: گشٍُ اٍل: ػٌبسيَّبي هغلَة  9فشم اص هيبى  تمشيجبً هـتشن ٍ ثب ووي اختالف دس يه يب چٌذ

 (.5ٍ  4، 3 ،2ؿبهل ػٌبسيَّبي:) ػٌبسيَّبي ثحشاى (؛، گشٍُ دٍم:1ؿبهل ػٌبسيَ )

ًـبى ػٌبسيَ لَي، يه ػٌبسيَ دس حبلت هغلَة لشاس داسًذ وِ ؿشايظ آسهبًي سا ثشاي صيؼت پزيشي ؿْش وبؿبى  5اص ثيي تؼذاد 
 ػٌبسيَ دس حبلت ثحشاًي ّؼتٌذ 4دّذ ٍ هبثمي يؼٌي تؼذاد  هي

 تزیي ٍ تْتزیي حالت هحتول( )قَی 1گزٍُ اٍل: عٌاریَّای هطلَب ؽاهل عٌاریَی 

سا ثخَد اختلبف  وبؿبى ؿْش پزيشيسٍي صيؼتتشيي ػٌبسيَّبي پيؾ ٍ هحتول ؿَدهي ؿبهل سا لَي اٍل ػٌبسيَّبي دػتِ ايي
اًذ صيشا حبلت ثحشاًي ًؼجت ثِ ػبيش ػٌبسيَّب ووتش دس آى سا ثِ خَد اختلبف دادُ ّبي هغلَة دػتِ، ثْتشيي ٍضؼيتدادُ اػت. ايي 

 ٍرَد داسد.
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 ّای عٌاریَّای گزٍُ اٍل ٍیضگی (:7)جدٍل

 کد  ٍضعیت  اهتیاس هیاًگیي عٌاریَّا گزٍُ

 A2-F2-B3-C3-H3-E3 14 33/2 ػٌبسيَ اٍل هغلَة() گشٍُ اٍل

وبهالً هغلَة  ػبهل 4هيجبؿذ. دس ػٌبسيَي ايي گشٍُ، ثِ تشتيت  33/2شيي ػٌبسيَ دس ايي گشٍُ ػٌبسيَي اٍل ثب وؼت هيبًگييثْت
 خذهبت ٍ اهىبًبت سٍاًي، افضايؾ ٍ فيضيىي ػالهت ػجض، افضايؾ فضبي ٍضؼيت ثْجَد ٍ ارتوبػي، افضايؾ اهٌيت افضايؾ"ؿبهل

 ٍضؼيت فشٌّگي، اداهِ-آهَصؿي خذهبت ٍ اهىبًبت  فؼلي سًٍذ اداهِ"داساي حبلت ايؼتب ؿبهل هيجبؿٌذ، دٍ ػبهل  "دسهبًي  ثْذاؿتي
 ثبؿذ.هي "ٍسصؿي-تفشيحي خذهبت ٍ اهىبًبت فؼلي

 ّای هحتول تدتزیي حالت 5ٍ  4، 3، 2گزٍُ دٍم: عٌاریَّای تحزاى ؽاهل عٌاریَّای 

ّب، تفبٍت دس هيضاى ثحشاًي اػت. ايي  وٌٌذُ آىثبؿذ وِ ػبهل هتجبيي ايي دػتِ ؿبهل ػٌبسيَّبي دٍم، ػَم، چْبسم ٍ پٌزن لَي هي
ّبي ثحشاًي دس ثيي ػٌبسيَّب سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت. ثلَستيىِ ثيـتشيي تؼذاد فشم  دػتِ اص ًظش تىشس ٍلَع، توبهي ٍضؼيت

اػت وِ دس كَست اتفبق،  وبؿبى ؿْش پزيشيػشاًزبم، ايي دػتِ ثيبًگش ٍضؼيت ثحشاًي پيـشٍي صيؼت ثحشاى سا ثِ خَد گشفتِ اػت.
ػبصد. هغبثك رذٍل ؿوبسُ ّـت، دس ايي  سٍثشٍ هي پزيشي ؿْشيّبي هتؼذدي دس گزسگبُ اػتحلبل ثِ صيؼت ؿْش وبؿبى سا ثب وـوىؾ

 -18ٍ چْبسم، اهتيبص  ػٌبسيَّبي ػَم -15ػٌبسيَّبي دٍم، اهتيبص -12 )اهتيبص – 3دػتِ ػٌبسيَّبي دٍم، ػَم، چْبسم ٍ پٌزن ثب هيبًگيي 
 ػبهل وبهال ثحشاًي ؿبهل 4اًذ. دس ػٌبسيَّبي ايي دػتِ، ثِ تشتيت دس ػٌبسيَ دٍم ٍضؼيت تؼذاد ػٌبسيَ پٌزن( سا ثِ خَد اختلبف دادُ

 رْت آاليٌذُ ووتش ٍ پبن فٌأٍسيْبي اص اػتفبدُ التلبدي، وبّؾ ٍضؼيت ٍ دسآهذ ٍسصؿي، وبّؾ-تفشيحي خذهبت ٍ اهىبًبت وبّؾ"
 وبّؾ "ؿبهل ثحشاًي ػبهل ثب ٍضؼيت وبهال 5ٍضؼيت تؼذاد  ػٌبسيَ ػَم ٍ دس "هحيغي صيؼت ّبيآلَدگي اهَس، افضايؾ اًزبم

 ػالهت التلبدي، وبّؾ ٍضؼيت ٍ دسآهذ ٍسصؿي، وبّؾ-تفشيحي خذهبت ٍ اهىبًبت فشٌّگي، وبّؾ-آهَصؿي خذهبت ٍ اهىبًبت
 وبّؾ "ثحشاًي  ثب ٍضؼيت وبهال ػبهل 6 پٌزن ٍضؼيت تؼذاد ػٌبسيَ دس ٍ "يغيهح صيؼت ّبيآلَدگي سٍاًي، افضايؾ ٍ فيضيىي
 ػالهت التلبدي، وبّؾ ٍضؼيت ٍ دسآهذ ٍسصؿي، وبّؾ-تفشيحي خذهبت ٍ اهىبًبت فشٌّگي، وبّؾ-آهَصؿي خذهبت ٍ اهىبًبت
 ثبؿذ؛ هي "هحيغيصيؼت ّبي آلَدگي ايؾاهَس، افض اًزبم رْت آاليٌذُ ووتش ٍ پبن آٍسيْبيفي اص اػتفبدُ سٍاًي، وبّؾ ٍ فيضيىي

 ؿذُ اػت. پٌذاؿتِ وبؿبى ؿْش پزيشيثشدُ، ايي دػتِ ٍضؼيت ثحشاًي ثشاي صيؼت سٍ ثشآيٌذّبي ًبم اصايي

 خصایص عٌاریَّای گزٍُ دٍم (:8)جدٍل 

 کد عٌاریَّا اهتیاس هیاًگیي عٌاریَّا گزٍُ

 گزٍُ دٍم )تحزاًی(

 F1-J1-D1-I1 -12 -3 ػٌبسيَ دٍم

 A1-F1-J1-H1-I1 -15 -3 ػٌبسيَ ػَم

 F1-B1-J1-H1-I1 -15 -3 ػٌبسيَ چْبسم

 A1-F1-J1-H1-D1-I1 -18 -3 ػٌبسيَ پٌزن

  گیزی ًتیجِ

 گشفتِ لشاس صيبدي تَرِ هَسد اخيش ػبلْبي دس صًذگي اػتبًذاسدّبي تٌَع ٍ پيچيذگي دليل ثِ پزيشصيؼت ؿْشّبي هَسد دس تحميمبت
ًتبيذ دس ؿْش وبؿبى پشداختِ اػت.  1415دس افك  پظٍّيآيٌذُ سٍيىشد پزيشي ثبثش صيؼت هؤحش اكلي ثِ ثشسػي ػَاهلتحميك حبضش . اػت

 احتوبل ٍلَع دسؿبهل هغلَة، ايؼتب ٍ ثحشاًي وِ  ٍضؼيت ػِ ّبي هتجبيي اص ػبختبسػٌبسيَي ثب  5 ثيبًگش ايي اػت وِ تؼذادايي تحميك 
هغلَة( هحتول اػت.  ) )ثحشاًي( ثيـتش اص پيـبهذّبي هخجت هٌفيّبي پيـبهذ اتفبق، ثب ايي ٍرَدوِ  سا داسًذ وبؿبى ؿْش پزيشي صيؼت

 خَد ثِ سا ػٌبسيَ كفحِ هغلَة ٍضؼيت دسكذ 1/31ٍ  ايؼتب حبلت دس دسكذ 8/17 ثحشاًي، دسكذ ٍضؼيت 1/51يبفتِ ّب ًـبى هيذّذ 
 اختلبف خَد ثِ سا ػٌبسيَّب كفحِ اص ووتشي هغلَة ٍ ايؼتب ثخؾ ّبي ٍضؼيت هيتَاى گفت ٍضؼيت، ايي ثب. اػت دادُ اختلبف
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 ؿْش پزيشيثشآيٌذّب ايي ػٌبسيَّب هؼيي هي ًوبيذ وِ دس صيؼت ثِ ٍ ثب ًگبُ گشفتِ اػت لشاس دس ًخؼتيي اٍلَيت ثحشاًي  ٍضؼيت ٍ اًذ دادُ
اػت. ًىتِ اي وِ ًجبيذ  هغلَة ٍ ايؼتب ثِ هشاتت ووتش احتوبل سخذاد ٍضؼيت ثحشاًي ثِ هشاتت ثيـتش ٍلي احتوبل ٍلَع دٍ حبلت وبؿبى

 ثيياػت. ثب ايي فشم وِ اص  وبؿبى ؿْش پزيشيٍاپؼيي صيؼتفبكلِ ًؼجي هيضاى هغلَثيت دس ثْتشيي ػٌبسيَ ثب اّذاف اص آى غبفل ثَد 
 دس وبؿبى ؿْش پزيشي هغلَة ايزبد صيؼت ثيبًگش -اػت 1ػٌبسيَي ؿوبسُ ّوبى  وِ- ثيفتذثْتشيي ػٌبسيَ اتفبق اگش گبًِ،  5ػٌبسيَّبي 

ثشخَسداس تمشيجب هٌبػجي اص ٍضؼيت  صيؼت پزيشي ؿْشيهؤحش ثش  ػٌبسيَ 5اص  ػٌبسيَي چْبسم 1تشيي حبلت،  ثيٌبًِ دس خَؽ. ًيؼت آيٌذُ
َ )يه( يبد ؿذُ داساي ثِ ًؼجت ايي ػٌبسي، آى ديگش ػٌبسيَي 4ٍ  ٍضؼيت هغلَة هي ثبؿذ 4وِ ثِ تٌْبيي داساي فمظ تؼذاد  خَاّذ ثَد

 ؿْش پزيشي ايزبد صيؼت دس  5ثذتشيي حبلت هوىي، يؼٌي ػٌبسيَي  اگش فشم وٌين ديگش، ػَياص  هغلَثيت ثؼيبس ووتشي ّؼتٌذ.
ي دس ػٌبسيَ سا اًتظبس خَاّين وـيذ وِ ثب ايي ٍضؼيت دس ؿْش وبؿبى ًجبيذ دس اًتظبس ٍضؼيت ثحشاً 6 دس ايي ػٌبسيَ ،حبدث ؿَد وبؿبى

 .وٌٌذ ايزبد صًذگي ؿْشي ويفيت استمبي ثشاي هتمبثل الذاهبت آيٌذُ دس ثتَاًذ هذيشاى ؿْشي ؼيت هغلَثي دس وبؿبى ثبؿين. اهيذٍاسينٍض

( دس خلَف استمبي ثؼذ خذهبت ٍ ثْذاؿت دس صيؼت پزيشي 1395ّوچٌيي ًتبيذ تحميك حبضش، ًتبيذ تحميك ؿوبػي ٍ ثيذگلي )
( 1399( دسثبسُ ثْجَد ٍضؼيت اهٌيت فشدي ٍ ارتوبػي، ًتبيذ تحميك آػيبثبًي ٍ ّوىبساى )1399بساى )ؿْش، ًتبيذ تحميك حيذسي ٍ ّوى

ثب تَرِ ثِ هَاسد گفتِ دس فَق اص   سا دس ثْجَد ٍضؼيت صيؼت پزيشي ؿْشّب دس آيٌذُ تبييذ هي وٌذ. ّبي ؿْشي خذهبت ٍ صيشػبختدسثبسُ 
 تَاى اؿبسُ وشد ثِ؛صيؼت پزيشي هغلَة ؿْش وبؿبى هيهْوتشيي اػتشاتظي ّب ٍ ساّجشدّبي هٌبػت رْت 

 تَػؼِ صيشػبخت ّبي آهَصؿي، تفشيحي، دسهبًي -1

 اتخبر ثشًبهِ ّبي هٌبػت ثلٌذ هذت وبّؾ آلَدگي ّبي صيؼت هحيغي)اص رولِ: لبًَى حفبظت اص هٌبثغ آة، خبن، َّا( -2

 اػتفبدُ اص تىٌَلَطي ّبي ثِ سٍص رْت وٌتشل تشافيه  -3

 ؼْذ اهٌيتي دس رْت تبهيي اهٌيت ارتوبػيرزة ًيشٍّبي هت -4

 ايزبد هـبغل رذيذ دس حَصُ گشدؿگشي ثشاي ثْجَد ٍضؼيت هؼيـتي ٍ صيؼتي -5
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