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چکیده
آگبّٖ اًـ٘ هـٗلاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات عَمُ يولٛلؿٕ ؽَؿ ٖٛٗ ،ام صبلصّبٕ
اسبسٖ هـٗلٗت كٍستبٖٗ ؿك ؿست٘بثٖ ثِ هـٗلٗت هكلَة است .ؿك اٗي هكبلًِ تالش هٖضَؿ
ًٗص ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ؿك اكتٗبء هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ هَكؿ
ٌٛٚبش ٖلاك گ٘لؿ .تغٕٗ٘ عبؾل ثِ ضَُ٘ تَغٖ٘ٓ ـ تغل٘لٖ ام قلٕٗ سٌزص ًهلات  38تي ام
ؿّ٘بكاى  ِٚثِ غَكت ًوًَِ تػبؿْٖ ام ه٘بى سًَٛتگبُّبٕ كٍستبٖٗ ضْلستبى قبكم اًتؾبة
ضـُاًـ ،غَكت گلْت .سكظ ثلؽَكؿاكٕ سًَٛتگبُّبٕ كٍستبٖٗ ثِ يٌَاى پ٘ص ً٘بم اًتؾبة
ًوًَِ ّب ٍ ثلاٌٗـٕ ام تأح٘لگقاكٕ هـٗلٗت هكلَة ثب استٓبؿُ ام هـل تبپس٘س اًزبم ضـ .سپس
اكتجبـ سِ سكظ عبغل ام سٌزص تَسًِ ثب ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ؿك
ٖبلت پٌذ ًهبم ارتوبيٖ ،اٖتػبؿٕ ،مٗستهغ٘كْٖ٘ ،نٗٚ-ٖٛبلجـٕ ٍ ًْبؿٕ تغل٘ل ضـ.
ّوضٌ ٘ي ثلإ سٌزص هتُ٘ل هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ً٘ن ام صْل ضبؽع ؿك ٖبلت ًهبمّبٕ
7ـ داوطيار داوطکدٌ جغزافيا ي عضً قطة علمي تزوامٍ ريشي ريستايي ،داوطگاٌ تُزان
Email: sabadri@ut.ac.ir:

2ـ داوطجًي دکتزي جغزافيا ي تزوامٍ ريشي ريستايي ،داوطکدٌ جغزافيا ،داوطگاٌ تُزان
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پٌذگبًِ استٓبؿُ ضـٗ .بْتِّب ًطبى هٖؿّـ ث٘ي سِ هَلِٓ ًْبؿٕ ،ارتوبيٖ ٍ اٖتػبؿٕ ه٘ناى
آگبّٖ ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ سِ هَلِٓ ًْبؿٕ ،ارتوبيٖ ٍ اٖتػبؿٕ اكتٗبء هـٗلٗت هكلَة
كٍستبٖٗ كاثكِ هًٌبؿاك ٍ ّوجستگٖ ًسجتب َٖٕ ٍرَؿ ؿاضت .ثِ قَك ٚلٖ سِ هَلِٓ ًْبؿٕ،
ارتوبيٖ ٍ اٖتػبؿٕ تَاًستِاًـ ثِ تلت٘ت  29/1ؿكغـ 14/5 ،ؿكغـ15/2 ،ؿكغـ ام تُ٘٘لات
ؿكًٍٖ سِ هَلِٓ ًْبؿٕ ،ارتوبيٖ ٍ اٖتػبؿٕ هـٗلٗت هكلَة كا تج٘٘ي ٌٌٚـ .ؿك ي٘ي عبل
تبٗ٘ـ كاثكِ ث٘ي سكظ تَسًِ ٗبْتگٖ كٍستبّب ٍ ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ
هـٗلٗت هكلَة كٍستبًٖٗ ،طبى هٖؿّـ  ِٚثب ثبالكْتي سكظ تَسًِ ٗبْتگٖ كٍستبّب ،ه٘ناى
آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ ّوضٌ٘ي هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ً٘ن ثِ ه٘ناى ٖبثل
ٖجَلٖ ثْجَؿ هٖٗبثـ .ؿك ٍاٖى ًتبٗذ تغٕٗ٘ ًطبى ؿاؿًـ  ِٚسكظ تَسًِ ٗبْتگٖ كٍستبّب ؿك ثبال
كْتي آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات كٍستبٖٗ ٍ ّوضٌ٘ي اكتٗبء هـٗلٗت هكلَة
كٍستبٖٗ تبح٘ل گقاك استّ .وضٌ٘ي كاّٛبكّبٖٗ ؿك رْت اكتٗبء آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ
هٗلكات عَمُ يولٛلؿٕ اكائِ ضـ.
ٍاصگاىکلیدیَٖ :اً٘ي ٍ هٗلكات ،ؿّ٘بكاى ،هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ،كٍستبّبٕ
ضْلستبى قبكم.

هقدهِ

ً٘ل ثِ اّـاِ تَسًِ كٍستبٖٗ هًوَال ؿاكإ اثًبؿ گًَبگَى اٖتػبؿٕ ،ارتوبيٖ،
س٘بسٖ ٍ ْلٌّگٖ استٍ .رَؿ سبؽتبكّبٕ هٌبست اؿاكٕ ،سبمٍٚبكّبٕ ٖبًًَٖ ،تبه٘ي
ايتجبك ٍ ثَؿرِ المم ٍ ٍرَؿ ٚبكضٌبسبى ؽجلُ ؿك ث٘لٍى ام كٍستب ،هستلنم ْلاّن ضـى
ضلاٗكٖ هٌبست ثلإ اؿاكُ اهَك ؿك ؿكٍى است .هـٗلاى كٍستبٖٗ هٖثبٗست ؾوي
اًتٗبل هكبلجبت هلؿم كٍستب ؿك مهٌِ٘ تَسًِ كٍستبٖٗ ثِ هسئَل٘ي هلثَـ ،ربفة
اهٛبًبتٖ ثبضٌـ  ِٚثلإ كٍستب هٌهَك ضـُ است .اٗي علِٗ اتػبل هٗتؿ٘بت ؿكٍى
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ك ٍستب ثب آًضِ ؿك ث٘لٍى ام كٍستب ثِ ًبم كٍستب ٍ تَسًِ كٍستبٖٗ ضٛل هٖ گ٘لؿ؛ ثِ
اًؿوبم اؿاكُ اهَك ؿاؽلٖ كٍستب هزوَيب صبكصَة هـٗلٗت كٍستبٖٗ كا ضٛل هٖؿّـ.
ثلإ تغٕٗ اّـاِ تَسًِ كٍستبًٖٗ٘ ،بم ثِ هـٗلٗت هغلٖ اعسبس هٖضَؿ تب ثتَاًـ ثب
ثلكسٖ ٍ ضٌبسبٖٗ هطٛالت كٍستب ثْتلٗي كاُعلّبٕ هوٛي كا ثلإ تَسًِ ربهًِ
كٍستبٖٗ يول٘بتٖ ًوبٗـ (اضلِ ماؿُ 2 :1388،ثِ ًٗل ام يٌبثستبًٖ ٍ ّوٛبكاى:1391،
 .)1ؿّ٘بكّٕب ٍ ثلكسٖ يولٛلؿ آىّب ؿك تَسًِ كٍستبٖٗ ٗ ٖٛام هَؾَيبت هْن ؿك
عَمٓ هـٗلٗت كٍستبٖٗ است .ام مهبى ضٛلگ٘لٕ ؿّ٘بكّٕب تبٌَٚى عـٍؿ ٗ ٙؿِّ
گقضتِ است؛ عبل پس ام گقضت ث٘ص ٗٙؿِّ ام ًْبل٘ت ؿّ٘بكّٕب ،اكمٗبثٖ ٍ
تغل٘ل يولٛلؿ آىّب ؿك ؿست٘بثٖ ثِ اّـاِ تَسًِ كٍستبٖٗ هسئلِإ هْن ٍ ٖبثل
ثلكسٖ است (ض٘ؾٖ ٍ ّوٛبكاى .)18 :1392 ،ؿّ٘بكّٕب ام ثـٍ تط٘ٛل تبٌَٚى ثب
استٓبؿُ ام ّو٘بكٕ ٍ هطبكٚت هلؿم ٍ ٚوّٙبٕ ؿٍلتٖ ثلإ كْى ً٘بمهٌـّٕبٕ
يوَهٖ ،روى آٍكٕ مثبلِ ،اكائِ ؽـهبت يوَهٖ ٍ تَسًِ هًبثل اٖـاهبتٖ اًزبم ؿاؿُاًـ.
ارلإ قلط ّبؿٕ ،ثلًبهِ ؽـهبت يوَهٖ ٍ ثلًبهِ ؽـهبت ارتوبيٖ _ اٖتػبؿٕ ،سِ
ًْبل٘ت يوـُ ؿّ٘بكّٕب كا تط٘ٛل هٖؿّـ (كؾَاًٖ.)244 :1390 ،
«سٌـ مٗلثؾص هـٗلٗت كٍستبٖٗ ؿك ثلًبهِ صْبكم تَسًِ اٖتػبؿٕ ،ارتوبيٖ ٍ
ْلٌّگٖ روَْكٕ اسالهٖ» هـٗلٗت كٍستبٖٗ كا « ْلاٌٗـ تَٗٗت تَسًِ پبٗـاك
كٍستبٖٗ ثِ هٌهَك ْلاّنسبمٕ مهٌِ٘ ٍ هغ٘ف هٌبسجٖ ثلإ مًـگٖ كاعتتل ٍ ٚبكآهـ
كٍستبئ٘بى ثِ تٌبست ٍٗژگّٖبٕ ارتوبيٖ -اٖتػبؿٕ ٍ سكَط هتٓبٍت ربهًِ ،تًلّٗ
هٌٖٚـ .ؿك ٖبلت اٗي تًلّٗ ٚلٖ هٖتَاى اّـاِ ؽلؿٕ ّوضَىًَ ،سبمٕ ٍ ثْسبمٕ
هغ٘ف ْ٘نٗ ٖٛكٍستبّٖٗ ،ـاٗت ٍ ًهبكت ثل ْلاٌٗـ يولاى كٍستبٖٗ ٍ اكتٗبء ضلاٗف
ٚبك ٍ مًـگٖ كا ثلإ هـٗلٗت كٍستبٖٗ ؿك ًهل گلْت (سٌـ مٗلثؾص هـٗلٗت
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كٍستبٖٗ ثلًبهِ صْبكم .)2 :1383 ،ثب تَرِ ثِ اسبسٌبهِ تط٘ٛالت ٍ سبمهبى ؿّ٘بكّٕب
(هػَة ّ٘بت ٍمٗلاى) ٍنبّٗ هتٌَيٖ ثل يْـُ ؿّ٘بكاى ٍاگقاك ضـُ است .پ٘طجلؿ
هكلَة ٍ ثِ حول كسبًـى اّـاِ هستول ؿك اٗي هزوَيِ ٍنبّٗ ،هٖقلجـ تب ؿّ٘بكاى ام
تَاًوٌـّٕب ٍ آگبّّٖبٕ المم ثلؽَكؿاك ثَؿُ ٍ ؿك ي٘ي عبل اثناك المم ثلإ ثِ كٍم
ًگْـاضتي اقاليبت ؿك عَمُ ٚبكٕ ؽَؿ ؿاضتِ ثبضٌـ .ؿّ٘بكاى تٌْب ٌّگبهٖ هٖتَاًٌـ
ًٗص تً٘٘ي ٌٌٚـُ ؽَؿ كا ؿك ثْجَؿ اهَك كٍستبّب ثِ اًزبم كسبًٌـ  ِٚيالٍُ ثل آگبّٖ
ام اّـاِ ثٌ٘بؿٕ سبمهبى ،ثِ غَكت هستول ٍنبّٗ هتٌَو ٍ هتًـؿ هـٗلٗت ارتوبيٖ،
اٖتػبؿٕ ٍ تَسًِإ كا ؿكٗبْت ٌٌٚـ (هَسَٕ ٍ كمًـٕ ٖٛٗ .)43 :1390،ام هطٛالت
اسبسٖ ؿك هـٗلٗت كٍستبٖٗ ٚوجَؿ ٍ ؿك ثلؽٖ هَاٖى يـم آضٌبٖٗ ٍ هْبكت هـٗلاى
كٍستبٖٗ ؿك ؽػَظ آگبّٖ ام ٍنبّٗ ؽَؿ ؿك كٍستب است .ؿك ٍاٖى ؿّ٘بكاى ام
َٖاً٘ي ٍ هٗلكات عَمُ يولٛلؿٕ ٍ ٍنبّٗ ؽَؿ آضٌبٖٗ مٗبؿٕ ًـاكًـ .اٗي يبهل
سجت هٖضَؿ  ِٚؿّ٘بكّٕب ثب تَرِ ثِ تَسًِ ٍ پ٘ض٘ـگٖ رَاهى كٍستبٖٗ ثِ لغبل
تٌَو ؿك ً٘بمّبٕ اْلاؿ ٍ ً٘ن هغػَالت تَل٘ـٕ ،هـٗلٗت سٌتٖ گقضتِ كا َ٘ل ٚبكآهـ
سبؽتِ ٍ سبمٍ ٚبكّبٕ ٖـٗوٖ هـٗلٗت ؿك كٍستبّب پبسؼگَٕ هـٗلٗت پ٘ض٘ـُ آىّب
ًجبضـ .ؿك اٗي ه٘بى ًٗص اكتٗبٕ سكظ آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٖبثل ثغج ٍ
ثلكسٖ ؽَاّـ ثَؿ .ؿك ٍاٖى پژٍّص عبؾل ثِ ؿًجبل پبسؼگَٖٗ ثِ اٗي ؿٍ سَال است
 ِٚث٘ي ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ صِ
كاثكِإ ٍرَؿ ؿاكؿ؟ ّوضٌ٘ي ث٘ي سكظ تَسًِٗبْتگٖ كٍستبّب ٍ ه٘ناى آگبّٖ
ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات عَمُ يولٛلؿٕ ؽَؿ ٍ هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ صِ
كاثكِإ ٖبثل تػَك است؟
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هیاًی ًظزی

ثل اسبس تَسًِ پبٗـاك ٖٛٗ ،ام سلهبِّٗبٕ هْن مًـگٖ اًسبًٖ  ِٚثبٗـ ؿك عٓم ٍ
هلاٖجت ام آى تأ٘ٚـ ٍٗژُ ضَؿّ ،وبى عَٗٔ اْلاؿ اًسبًٖ ؿك ربهًِ است .ام سَٕ
ؿٗگل ،هَْٓم تَسًِ پبٗـاك؛ ثِ هخبثِ تالش ثلإ كيبٗت ٍ ثِ كسو٘ت ضٌبؽتي عَٗٔ
اًسبىّب ٍ هٛبى ّبٚ ،لاهت اًسبًٖ ٍ يـم تجً٘ؿٖ هٛبًٖ ،گقاك ام ًبآگبّٖ ثِ آگبّٖ،
ام يٗل ست٘نٕ ثِ يٗل ثبٍكٕ ٍ ،ام ًبؿاًٖ ثِ ؿاًبٖٗٗ ،بؿگ٘لٕ ارتوبيٖ ،گٓتوبى ٍ يول
ًْبؿٕ هطتل٘ است (پَك قبّلٕ ٍ ّوٛبكاى 47 :1391 ،ثِ ًٗل ام ْبؾلٖ ً٘ب:1383 ،
 .)5ؿاًص ؿك هًٌبٕ يبم يجبكت است ام تل٘ٚجٖ س٘بل ام تزبكة ،اكمشّب ٍ اقاليبت
مهٌِ٘إ  ِٚثِ غَكت هٌسزن ٍ ٗٛپبكصِ ،صبكصَثٖ كا ثلإ اكمٗبثٖ ٍ ٚست تزبكة
ٍ اقاليبت رـٗـ ْلاّن هٖآٍكؿ .اٗي ؿاًص ام فّي اْلاؿ ربهًِ سلصطوِ هٖگ٘لؿ ٍ
تَسف آىّب ثِٚبك گلْتِ هٖضَؿ .اّو٘ت ؿاًص ٍ اقاليبت ثلإ ؿست٘بثٖ ثِ ضلاٗف
ثٌِْ٘ ؿك ّل مهٌِ٘إ آضٛبك است .ؿك ٍاٖى ٖـكت ؿك ربٖٗ نَْك هٖٗبثـ  ِٚؿاًص ٍ
اقاليبت ؿك آىرب عؿَك ؿاضتِ ثبضـ .اْنٍى ثل اٗي ،تَاًوٌـٕ ،نلْ٘تسبمٕ ٍ
هطبكٚت  ِٚام پبِّٗبٕ اغلٖ ضْل ٍ كٍستبٕ هكلَةاًـ ثل اّو٘ت ؿاًص ٍ آگبّٖ ؿك
مهٌِّ٘بٕ هتًـؿ تأ٘ٚـ ْلاٍاى ؿاكًـ .ثِ يجبكت ؿٗگل ،ؿاًص هبًٌـ اثناكٕ ثلإ َلجِ ثل
هَاًى هـٗلٗتٖ ٍ ارلاٖٗ ثِ ٚبك گلْتِ هٖضَؿ .ثـٗي تلت٘ت ،اكتٗبٕ ؿاًص عَٖٖٗ ؿك
هسبئل ضْلٕ ٍ كٍستبٖٗ هٖتَاًـ يبهل هؤحلٕ ثلإ كْى هَاًى هَرَؿ هٗبثل هطبكٚت
ضْلًٍـاى ؿك اهَك اؿاكٓ ضْل ٍ كٍستب ثبضـ .ثِ يجبكت ؿٗگل ،ؿاًص عَٖٖٗ اْنٍى ثل
كضـ آگبّّٖبٕ ضْلًٍـاى ثِ صگًَگٖ اؿاكٓ هغ٘كٖ  ِٚؿك آى مًـگٖ هٌٌٖٚـ ،ثب
اْناٗص نلْ٘تّبٕ ْلؿٕ ٍ روًٖ ،هطبكٚت كا تسْ٘ل ٚلؿُ ٍ مهٌِّ٘بٕ ؿست٘بثٖ ثِ
تَسًِ كا ْلاّن هٖآٍكؿ(مٗبكٕ ٍ ّوٛبكاى 64: 1392،ثلگلْتِ ام .)Mutler, 2007:27
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ام سَٕ ؿٗگل ،ؿاًص عَٖٖٗ هٖتَاًـ ًْبل٘تّبٕ هطبكٚت كا اكتٗب ثؾطـ ،صلا ِٚ
اٗـي ؿاًـص ،ؿٗــگبُّـب ٍ هْبكتّب كا ؿك ارلإ غغ٘ظ َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ثب
نلْ٘تّبٕ هؾتلّ ثِٚبك ؽَاّـ گلْت ٍ ربهى اًسبًٖ كا تَاًوٌـ ؽَاّـ ٚلؿ.
اماٗيكٍ ،ثلإ تَاًوٌـسبمٕ ربهًِ ،پ٘طجلؿ اّـاِ تَسًِ ٍ گستلش هطبكٚت
ضـْلًٍـاى ،آضـٌبٖٗ اْـلاؿ ثـب ؿاًـص عَٖٖٗ ؾلٍكٕ است (.)Wallner ,2003 :187
ٗ ٖٛام ْبٚتَكّبٕ هْوٖ  ِٚهٖتَاًـ ؿك اٗي كاستب كاّگطب ثبضـ ٍ هَاًى ثس٘بكٕ كا ام
سل كاُ ثلؿاكؿ ،هجغج ؿاًص عَٖٖٗ است .ؿاًص عَٖٖٗ ،ثغخٖ  ٖٓ٘ٚؿك تغٗ٘ٗبت
يلَم رُلاْ٘بٖٗ است .ثلإ تًلّٗ ؿاًص عَٖٖٗ ،اثتـا ثبٗـ اثًبؿ ٍ ارناء آى كا
ثلكسٖ ٚلؿ .ثلؽٖ ؿاًص كا ثب ؿاؿُ ،اقاليبت ٍ آگبّٖ ٗ ٖٛهٖؿاًٌـ ،ؿك عبلٖ ّ ِٚل
ٚـام تًبكّٗ ؽبظ ؽَؿضبى كا ؿاكًـ .ؿاؿُّب ٙٗ ،كضتِ ٍاًٖ٘تّبٕ يٌٖ٘ ٍ هزلؿ
ؿك هَكؿ كٍٗـاؿّب ّستٌـ .ثِ ؿًجبل آى ،ؿاًبٖٗ؛ ْلاٌٗـٕ است  ِٚؿك فّي ضٛل گلْتِ
ٍ سپس ثبيج اٗزبؿ ْْن هٖضَؿ ٍ رٌجِ ٚبكثلؿٕ هٖٗبثـ .ؿك هلاعل ثلتل ؿاًبٖٗ ،تَاى
تغل٘ل اقاليبت ٍ تل٘ٚت اًـٍؽتِّبٕ رـٗـ ثب آًضِ  ِٚام ٖجل ؿك فّي ؿاضتِاٗن كا
ثِ هب هٖؿّـ ٍ ،ؿك ًْبٗت اهل ثِ ٗبؿ گ٘لًـُ ٖـكت اكمٗبثٖ ٍ اًتٗبؿ هٖؿّـ ٍ ثِ تًج٘لٕ
ؿك گلاٗطبت ٍ كْتبك ،يبهل ؿاًبٖٗ ،احلگقاك است .ؿك ٍاٖى ثٌ٘بى ٍ اسبس ّل كْتبك،
آگبّٖ ٍ ضٌبؽت ام ٚن ٍ  ّ٘ٚآى كْتبك است .اٗي هسألِ ؿك اًكجبٔ ٚبهل ثب اٗي
عٛن ٚلٖ است  ِٚث٘بى هٖؿاكؿ «آگبّٖ ،پ٘ص ؿكآهـ يول تَام ثب اقالو» است.
ّو٘ي هكلت كا هٖتَاى ثِ غَكت هخبل صٌ٘ي هكلط ٚلؿ  ِٚهًوَال ؿاؿُّب كا ؿك
پلًٍـُّبٕ آهبكٕ ٍ هجبؿالت ،اقاليبت كا ؿك پ٘بمّب ٍ ،ؿاًص كا ام اْلاؿ ٗب گلٍُّبٕ
آگبُ ٍ كًٍـّبٕ سبمهبًٖ ثِ ؿست هٖآٍكٗن (كرتپَك غبؿٖٖ 170-164 :1385 ،ثِ
ًٗل ام پَك قبّلٕ ٍ ّوٛبكاى.) 48-47 :1391 ،
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ؿك ًت٘زِ ،ؿاًص عَْٖٖٗ ،لغتٖ ثلإ تٛبهل اًسبى هـًٖ ،ام قلٕٗ كضـ
تَاًبّٖٗبٕ ٍٕ ،ثلإ هطبكٚت ٚبهل ؿك اكمٗبثٖ ٍ تٌه٘ن هزـؿ صبكصَةّبٕ هـًٖ
ٍ ْلٌّگٖ است .عَٗٔ ،ربٗگبُ ارتوبيٖ ٍ ًٗصّبٕ هؾتلّ كا ؿك ٖبًَى ٍ ؿك يول
ام قلٕٗ ًْبؿّب ،سبمهبىّب ٍ تًبهلّبٕ ارتوبيٖ تًلّٗ هٌٖٚـ (كرتپَك غبؿٖٖ،
 169 :1385ثِ ًٗل ام پَك قبّلٕ ٍ ّوٛبكاى .)48 :1391 ،ثل اٗي اسبس ًهلِٗ
نلْ٘تسبمٕ 1ؿك تالش است اْلاؿ ثب ضٌبؽت تَاىّبٕ ثبلَُٗ ٍ ثبلًٓل ؽَؿ عَٗٔ
هـًٖ ؽَؿ كا هكبلجِ ٌٌٚـ ٍ ثب سبمهبىؿّّٖبٕ هـًٖ ؿك پٖ اًزبم تُ٘٘لات تَسًِإ
ثلإ اٗزبؿ ْلغت ؿك ثؾصّبٕ يوَهٖ ٍ ؽػَغٖ ثبضٌـ .ؿك ٍاٖى نلْ٘تسبمٕ
ْلاٌٗـٕ است  ِٚام قلٕٗ ًْبؿسبمٕ ربهًِ كا تطَٕٗ ثِ استٓبؿُ ام اهٛبًبت هَرَؿ
هٌٖٚـ ٍ آىّب كا تَاًوٌـ هٖسبمؿ .مهبًٖ ام نلْ٘ت ربهًِ ثِ عـ ٚوبل استٓبؿُ
هٖضَؿ ً ِٚهبمّبٕ ؿاًص ٗ ٙربهًِ ثب ًْبل٘تّبٕ تَل٘ـٕ ،ؽـهبتٖ ٍ سبؽتبكّبٕ
ارتوبيٖ هَرَؿ اًسزبم ٍ ّوؾَاًٖ ؿاضتِ ثبضـ (اْتؾبكٕ ٍ كرتپَك غبؿٖٖ:1387،
.)60
ؿك اٗي ه٘بى ؿاًص عَٗٔ تَسًِإ ثب اكتجبـ ثب ًْبؿسبمٕ تَسًِإ اْلاؿ كا ؿك
سپْل مًـگٖ ؽَؿ تَاًوٌـ هٖسبمؿّ .ناٌَٚى كٍٗٛلؿّبٕ تَسًِ كٍستبٖٗ ّوِ ربًجِ
ٍ يوَهب ٍٗژگّٖبٕ  ٖٓ٘ٚتَسًِ  ِٚثِ ؿًجبل ًَٓف پبكاؿاٗنّبٕ رـٗـ تَسًِ ّوبًٌـ
پبٗـاكٕ ،هطبكٚت ؽَؿرَش ٍ آگبّبًِ ،ؽَؿآگبّٖ ،آگبّّٖبٕ هغ٘كٖ،
نلْ٘تسبم ٕ ٍ تَاًوٌـسبمٕ َٖت گلْتِ ٍ كٍاد ٗبْتِ است ،ؿك ٚبًَى تَرِ ٖلاك
گلْتِ است (.)Mahmud et al,2011:612
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تَاًوٌـسبمٕ 1ام هَلِّٓبٕ اغلٖ پبكاؿاٗن رـٗـ تَسًِ ٍ ام يٌبغل اغلٖ ثبمًگلٕ
ؿك هَْٓم آى است .تَاًوٌـسبمٕ ثِ هًٌبٕ اٗزبؿ ٖـكت ٖبًًَٖٗ ،ب ثِ سؾي ؿٗگل،
سلهبِٗگقاكٕ ثِ هٌهَك تَٗٗت ٖـكت ٖبًًَٖ ،ثلإ تَاًبسبمٕ ٍ تَٓٗؽ اؽت٘بك ثِ
هلؿم است .ؿاللت هستٗ٘ن تَاًوٌـسبمٕ هٗبثلِ ثب يَاهل ثٖٖـكتٖ است .ثٖٖـكتٖ
ًِتٌْب ثِ اٗزبؿ ْٗل هٌزل هٖضَؿ ،ثل ِٛهغػَل اغلٖ ٍ هستٗ٘ن آى است .رلَُّبٕ
اغلٖ ثٖٖـكتٖ يجبكتٌـ امً .1 :ـاضتي ٖـكت اٖتػبؿٕ ّ ِٚوبى ْٗل هبؿٕ است.2 .
ًـاضتي ٖـكت تػو٘نگ٘لٕ  ِٚثِ هًٌبٕ ْٗل س٘بسٖ ٍ هًٌَٕ استً .3 .ـاضتي ٖـكت
اًتؾبة  ِٚثِ هًٌبٕ ْٗل ْلٌّگٖ ٍ ًبآگبّٖ است (صوجلم 1375 ،ثِ ًٗل ام غبلغٖ،
.)50 :1391
ؿك ٍاٖى تَاًوٌـسبمٕ ثِ يٌَاى نلْ٘تٖ ثلإ ؽَؿاتٛبٖٗ ٍ ايتوبؿ ثِ ًٓس ؿك هٗبثل
ٍاثستگٖ است .اٗي ْلاٌٗـٕ است  ِٚام قلٕٗ آى اضؾبظ ،سبمهبى ّبٕ َ٘لؿٍلتٖ ٍ
گلٍُّبٕ ثِ عبضِ٘ كاًـُ ضـُ ،هٖتَاًٌـ سبمهبى ؽَؿ كا تَٗٗت ٌٌٚـ ٍ ؽَؿضبى كا ام
تسلف اٗزبؿ ضـُ تَسف سبؽتبكّب ٗب كٍاثف آماؿ ٌٌٚـ (Sharma and Kirkman,

) .2015:199ؿك اؿث٘بت تَسًِ ،هَْٓم تَاًوٌـسبمٕ ثِ هٌهَك هطبكٚت ؿك ًْبل٘ت
ّبٕ ارتوبيٖ -اٖتػبؿٕ ام ؿٍ رٌجِ ٍ كٍٗٛلؿ ثلكسٖ ضـُ است :الّ) كٍٗٛلؿ
اًگ٘نضٖ تَاًوٌـسبمٕ؛ ؿك اٗي كٍٗٛلؿّ ،ـِ تَاًبسبمٕ ٍ تَٗٗت ؽَؿثبٍكٕ است
ة) كٍٗٛلؿ ضٌبؽتٖ تَاًوٌـسبمٕ؛ اٗي كٍٗٛلؿ ،تَاًوٌـسبمٕ كا ثِ قَك ٍس٘ى تل ثِ
هخبثِ ٗ ٙعبلت اًگ٘نش ؿكًٍٖ ؿكاكتجبـ ثب ضُل تًلّٗ هٌٖٚـ  ِٚضبهل صْبك
اعسبس ؿكًٍٖ است .1 :هًٌٖ ؿاكثَؿى ًٌٖٗ :اٗي ْ ِٚلؿ ٍنِ٘ٓإ كا ِٚاًزبم هٖؿّـ
ثب هًٌٖ ٍ اكمضوٌـ تلٖٗ ٌٚـ .2.ضبٗستگٖ :ضبٗستگٖ ٗب ؽَؿثبٍكٕ ،ايتٗبؿ ْلؿ ثِ
. Empowerment
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تَاًبٖٗ ٍ نلْ٘ت ؽَؿ ثلإ اًزبم ٚبكاست .3 .تأح٘ل :يجبكت امعـٕ  ِٚؿكآى ْلؿ
تَاًبٖٗ ًَٓف ؿك پ٘بهـّبٕ ٚبكؽَؿ كا ؿاكا است .4 .ؽَؿتًٌٖ٘٘ٗ :بعٕ اًتؾبة ٗٙ
اعسبس ْلؿٕ ؿكهَكؿ عٕ اًتؾبة ثلإ تٌه٘ن ًْبل٘ت ّب است .ؿكعبلٖ  ِٚضبٗستگٖ
ٗ ٙهْبكت كْتبكٕ استّ .وضٌ٘ي ،ثِ آماؿٕ يول ضبَل ؿكتً٘٘ي ًْبل٘تّبٕ المم
ثلإ اًزبم ٍنبّٗ ضُلٖ اقالٔ هٖ گلؿؿ .5 .ايتوبؿ :ؿكًْبٗت ايتوبؿ ثِ هًٌٖ آى
است  ِٚاْلاؿ اعسبس ٌٌٚـ  ِٚثب آىّب هٌػٓبًِ ٍ ٗٛسبى ثلؽَكؿ ؽَاّـ ضـ
(.)Fernandez and Moldogaziev, 2015: 376-377
ثل هجٌبٕ ؿٗـگبُ غبعتًهلاى تَسًِ ،هَْٓم تَاًوٌـسبمٕ ثب هَْٓم نلْ٘تسبمٕ
اكتجبـ ًنؿٗ ٖٛؿاكؿ .نلْ٘تسبمْٕ ،لآٌٗـٕ ؿائوٖٖ ،بثل اًًكبِ ،تأح٘لپقٗل ٍ
پبسؾگَ است  ِٚتوبم ثبمٗگلاى كا ضبهل هٖضَؿ .نلْ٘تسبمٕ ثؾطٖ امٗ ٙهَْٓم
صٌـسَِٗ است  ِٚهًبًٖ هتٓبٍتٖ كا ًه٘ل ٖبؿكسبمٕ ،هطبكٚت ،عوبٗت ،تولٚنمؿاٖٗ
ٍ ؽػَغٖسبمٕ كا هكلط هٌٖٚـ .تًلّٗ ّلٗ ٙام اٗي هٓبّ٘ن امؿٗـگبُ
نلْ٘تسبمٕ ثِ يٌَاى ْٗ ٙلاٌٗـ ٗب الگَ ٍ تالش ثلإ ًنؿٗ ٙضـى ثِ ٗ ٙتًلّٗ
اماٗي هَْٓمً ،هل كا هًكَِ ثِ هسئلِ ٖـكت ٍ اًتٗبل ٖـكت هٌٖٚـ .ثـْٖٗ است پ٘ص
امّلگًَِ اٖـام رْت اكائِ تًلّٗ يولٖ ثبٗـ ؿك ٖٚامضلاٗف فٌّٖ ٍالگَٕ هَارِ
ؿٍلت ٍ ً٘ن ؿٍلت هغلٖ ثبهَْٓم اًتٗبل ٖـكت ثِ ؿست آٍكؿ .ثلإ ً٘ل ثِ احلات هخجت
نلْ٘تسبمٕ ثبٗـ ّلسِ رٌجِ تَسًِ هٌبثى اًسبًٖ ،تَسًٔ ًْبؿٕ ٍتَسًٔ سبمهبًٖ كا
هـًهل ٖلاكؿاؿ( . Amundsen & Martinsen, 2015: 308ثلإ تَاًوٌـسبمٕ ثبٗـ ثِ
يَاهلٖ هبًٌـ ؿاًص ٍ ٗب آهَمُّبٕ هْبكتٖ سبمهبىّب ،كٍشّبٕ هٌبست ،يؿَٗت ؿك
ٗ ٙسبمهبى ،ايتجبكات ؽلؿ ،ايتوبؿ ثِ ًٓس اْلاؿ ،تغػ٘الت ،ؿستلسٖ ثِ هٌبثى ٍ
عوبٗت س٘بسٖ تَرِ ًوَؿ) .(Rossberger & Krause,2015:25ؿك ٍاٖى ثِ ٍاسكِ
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تَاًوٌـسبمٕ ،تَسًِ ٍ تَسًِ پبٗـاك هٌزل ثِ آگبّٖ هٖضَؿ .ثِ قَكٕ  ِٚثب اكتٗبء
سكظ تَسًِ ٗبْتگٖ آگبّٖ ً٘ن ث٘طتل ؽَاّـ ضـ.
ثِقَك ٚلٖ آگبّٖ ثٌ٘طٖ است  ِٚهـٗلاى ثب ثْلُگ٘لٕ ام اقاليبتً ،سجت ثِ
هَؾَيبت هَكؿ ًهل پ٘ـا هٌٌٖٚـ ٍ ثِ ٚو ٙآى هٖتَاًٌـ ؿكثبكُ آى هَؾَو تػو٘ن
ثگ٘لًـ(قبلٗبًٖ .)48 :1382 ،ثِ قَك ٚلٖ ؿك رَاهى هؾتلّ ،ثبالثلؿى سكظ ؿاًص ٍ
اقاليبت يوَهٖ ؿك توبم مهٌِّ٘ب ام رولِ عَٗٔ ْلؿٕ ٍ َٖاً٘ي ضْلٕ ٍ كٍستبٖٗ
ٗ ٖٛام ٍنبّٗ ٍ يولٛلؿّبٕ هْن ؿٍلت ؿك ٖجبل ربهًِ است .ؿك غَكت ًجَؿ ؿاًص
عَٖٖٗ ؿك اٗي مهٌِّ٘ب ثِ كاعتٖ هٖتَاى ؿكٗبْت  ِٚس٘بستّب ٍ ثلًبهِّب ٍ ؾَاثف
ٖبًًَٖ ؿك ؽالء آگبّٖ يوَهٖ ،ثِ ًتبٗذ ٖبثل تَرْٖ ًؾَاّـ كس٘ـ (غٓبئٖپَك ٍ
پ٘لٕ.)12 :1394،
هـٗلٗت ثِ يٌَاى ْلاٌٗـ ثِ ٚبكگ٘لٕ هؤحل ٍ ٚبكآهـ هٌبثى هبؿٕ ٍ اًسبًٖ ؿك
ثلًبهِكٗنٕ ،سبمهبًـّٖ ،ثس٘ذ هٌبثى ٍ اهٛبًبت ٍ ّـاٗت ٍ ٌٚتلل تًلّٗ ضـُ ِٚ
ثلإ ؿست٘بثٖ ثِ اّـاِ هـٗلٗتٖ ٍ سبمهبًٖ ٍ ثل اسبس ًهبم اكمضٖ ٍ هً٘بكّبٕ هَكؿ
ٖجَل غَكت هٖگ٘لؿ (كؾبئ٘بى ٍ )14 :1380 ،هـٗلٗت ًَٗي ثِ يٌَاى هزوَيِإ ام
س٘ستنّبٕ سبمهبًـّٖ هغ٘ف ٚبك ،پ٘طٌْبؿات ٍ اقالوكسبًٖ سلٗى  ِٚثل اسبس تٓٛل
ثْجَؿ هستول استٗلاك ٗبْتِ ٍ ثِ هٌهَك اْناٗص ثْلٍُكٕ ًْبل٘ت هًٖوبٗـ ،تًلّٗ ضـُ
است (هْـٍٕ ٍ ٚلٗوٖپَك.)4 :1391 ،
هـٗلٗت كٍستبٖٗ يجبكتست ام هـٗلٗت هٌكٖٗ هٌبثى اًسبًٖ ٍ قجًٖ٘ ؿك هغ٘فّبٕ
كٍستبٖٗ ثلإ ً٘ل ثِ ّـِ پبٗـاكٕ ارتوبيبت هغلٖ ٍ مٗستهغ٘كٖ ثل اسبس
ْلاٌٗـّبٕ يلوٖ ٍ هـٗلٗتٖ .تًلّٗ فٚل ضـُ ؿك ثلگ٘لًـُ ْبٚتَكّبٕ مٗل است:
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 تب٘ٚـ ثل هٌبثى اًسبًٖ ثِ يٌَاى هْنتلٗي ْبٚتَك هـٗلٗت ٍ تَسًِ كٍستبٖٗ  ِٚؿك
ؽَؿ آهَمش رَاهى هغلٖ ،استٓبؿُ ثٌِْ٘ ام استًـاؿّب ٍ ؿاًص ثَهٖ كا هستتل
ؿاكؿ؛
 استٓبؿُ هٌكٖٗ ٍ پبٗـاك ام هٌبثى ؿك ؿستلس رَاهى هغلٖ  ِٚؿك آى ًٛبت تَسًِ
پبٗـاك ثِ ًغَ اعسي كيبٗت گلؿؿ؛
 استٓ بؿُ ام اغَل يلوٖ ًَٗي هـٗلٗتٖ ٍ ثِ ًغَٕ تل٘ٚت آى ثب ؿاًص ثَهٖ ٍ
تزلث٘بت سٌتٖ هـٗلٗت كٍستبٖٗ  ِٚسبمگبكتل ثب رَاهى هغلٖ ٍ ضلاٗف مٗست
هغ٘كٖ ثبضـ(ثـكٕ.)155-154 :1390،
ؿك مهٌِ٘ تج٘٘ي ًٗص ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ؿك اكتٗبء هـٗلٗت
هكلَة كٍستبٖٗ هكبلًبتٖ ثِقَك هستٗ٘ن غَكت ًگلْتِ  ،اهب ؿك صٌـ ؿِّ اؽ٘ل ،ؿك
مهٌِ٘ ربٗگبُ ؿاًص عَٖٖٗ هلؿم ٍ هـٗلاى ٍ ّوضٌ٘ي هٗبالتٖ ؿك هَكؿ ؿّ٘بكاى ٍ
سٌزص يولٛلؿ آىّب پژٍّصّبٖٗ غَكت گلْتِ است  ِٚؿك هزوَو هٖتَاى ثِ
ًتبٗزٖ ّوضَى ٍرَؿ كاثكِ هًٌبؿاك ث٘ي هـٗلٗت كٍستبٖٗ ٍ يولٛلؿ ؿّ٘بكٕ ام ًهل
اثًبؿ اٖتػبؿٕ ،ارتوبيٖ ٍ ٚبلجـٕ-مٗست هغ٘كٖ ٍ ًْبٗتبً اٗٓبٕ ًٗص هَحل ؿك تَسًِ
كٍستبٖٗ (تٗـٗسٖ ٍ ّوٛبكاى ،)174-154 :1390،كاثكِ يولٛلؿ هـٗلاى هغلٖ
كٍستبّب ٍ اكتٗبٕ ضبؽعّبٖٗ هبًٌـ ه٘ناى هطبكٚت هلؿم ،ضلٚت ؿّ٘بكاى ؿك
ٚالسّبٕ آهَمضٖ (يٌبثستبًٖ ٍ ّوٛبكاى ،)15-1 :1391 ،اٗٓبٕ ًٗص هؤحل ؿك ثْجَؿ
اٍؾبو ٚبلجـٕ – ْ٘نٗ ٖٛكٍستب (هْـٍٕ ٍ ًزٖٓ ٚبًٖ ،)39-21 :1384 ،اهٛبىپقٗلٕ
ًْبؿٌِٗ ٚلؿى هطبكٚت مًبى ؿك ّوِ اثًبؿ ربهًِ ؿك رْت تَسًِ ؿك ثس٘بكٕ ام
عَمُّب ام رولِ سبمهبىّب ام قلٕٗ اكتٗبٕ ؿاًص ثِ غَكت يبم ٍ ؿاًص عَٖٖٗ ثِ
ضٛل ؽبظ ٍ هأالً تبٗ٘ـ ٍرَؿ كاثكِ هًٌٖؿاك ه٘بى سكظ ؿاًص عَٖٖٗ اْلاؿ ٍ
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هطبكٚت سبمهبًٖ آًبى (اْتؾبكٕ ٍ كرتپَكغبؿٖٖ ،)74-55 :1387 ،تغل٘ل يولٛلؿ
ؿّ٘بكاى ؿك عَمُ هـٗلٗت پسوبًـ سًَٛتگبُّبٕ كٍستبٖٗ (يٌبثستبًٖ ٍ ّوٛبكاى،
 ،)298-275 :1394لنٍم تَرِ ثِ سبمٍٚبكّبٕ ًْبؿٕ ام رولِ ثبمًگلٕ ؿك اًـٗطِّب،
ضَُّ٘بٕ ثلًبهِكٗنَٕٖ ،اً٘ي ،كٍِّٗب ،سجّٙب ٍ ضَُ٘ هـٗلٗت ٍ عٛولاًٖ ٍ تب٘ٚـ
ثل اٗزبؿ ٍ تَٗٗت ًْبؿّبٕ ثَهٖ ،هغلٖ ٍ هـًٖ ام قلٕٗ ؽَضِإ ٍ ضجِٛإ ٚلؿى
آىّب (ثـكٍٕ ،)180-147 :1390 ،رَؿ كاثكِ هًٌبؿاك ث٘ي ؿاًص عَٖٖٗ ٍ ه٘ناى كْبُ
ارتوبيٖ ٍ ً٘ن تبح٘ل آگبّٖ ام عَٗٔ ْلؿٕ ٍ ضْلًٍـٕ ثل كْبُ ارتوبيٖ ثِ ٍٗژُ ؿك
ه٘ناى كؾبٗت ام ؽـهبت ٍ ه٘ناى هطبكٚت كٍستبئ٘بى (پَكقبّلٕ ٍ ّوٛبكاى:1391 ،
 ،)63-45تأ٘ٚـ ثل ضبؽع يولاًٖ ثِ ؿل٘ل ثبالتل ثَؿى ؿكرِ اّو٘ت آى ؾلٍكت
تَرِ ثِ اكتٗبٕ تَاى تؾػػٖ ٍ هْبكتٖ ؿّ٘بكاى (ض٘ؾٖ ٍ ّوٛبكاى)32-17 :1392 ،
اضبكُ ًوَؿ.
هجتٌٖ ثل هجبًٖ ًهلٕ ،كٍٗٛلؿ ًهلٕ پژٍّص عبؾل ثل اسبس هـل هَْٓهٖ
پژٍّص ٍ ؿك ٖبلت ؿٍ ْلؼ اغلٖ پژٍّص (ٍرَؿ كاثكِ ث٘ي ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام
َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ اكتٗبء هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ٍ ً٘ن ثلٖلاكٕ كاثكِ هًٌبؿاك ث٘ي
سكظ تَسًِ ٗبْتگٖ كٍستبّب ٍ ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ اكتٗبء
هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ) ٍ ْلاٌٗـ احلگقاكٕ ٍ احلپقٗلٕ ه٘بى آىّب اكائِ ضـُاست
(ضٛل .)1
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ؽکل  :1هدل ًظزی پضٍّؼ

هَاد ٍ رٍػّا

تغٕٗ٘ عبؾل ثب استٓبؿُ ام كٍش تَغٖ٘ٓ -تغل٘لـٖ ٍ ثـِ غـَكت ثلكسـٖ ٚوـٖ ٍ
ه٘ـاًٖ ثِ هكبلًِ ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ؿك اكتٗبء هـٗلٗت هكلـَة
كٍستبٖٗ ؿك ضْلستبى قبكم پلؿاؽتـِ اسـت .اًتؾـبة ٍ تج٘ـ٘ي هؤلٓـِّـب ٍ ضـبؽعّـبٕ
پژٍّص ثب تَرِ ثِ اؿث٘بت هَؾَو غَكت گلْت .ثِ قَكٕ  ِٚثلإ هؤلٓـِ احلگـقاك
(ه٘ــناى آگــبّٖ ؿّ٘ــبكاى ام ٖــَاً٘ي ٍ هٗــلكات) ٍ هَلٓــِ احلپــقٗل (هـــٗلٗت هكلــَة
كٍستبٖٗ) تًـاؿ پٌذ هؤلِٓ ٍ صْل ضبؽع سٌز٘ـُ ضـ (رـٍل .)1ربهًـِ آهـبكٕ اٗـي
پژٍّص ،ضبهل 102سًَٛتگبُ است  ِٚام اٗي تًـاؿ  60كٍستب ؿاكإ ؿّ٘بك ثَؿُاًـ .ثـل
اٗي اسبس ثِ توبم كٍستبّبٕ ؿاكإ ؿّ٘بكٕ پلسطٌبهِ اكسبل ضـ ٚـِ ؿك ًْبٗـت عــٍؿ
 64ؿكغـ ثِ غَكت ٚبهل ٍ غغ٘ظ تٛو٘ل ٍ يَؿت ؿاؿُ ضـ.
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جدٍل  .1هؤلفِّا ٍ ؽاخصّای پضٍّؼ حاضز
ؽاخص

هؤلفِ

َٖاً٘ي قلط ّبٕ يولاًٖ ٍ ؽـهبتٖ ؿك هغـٍؿُ كٍستب؛ ؿستَكالًولّبٕ هلثَـ ثِ تِْ٘ ٍ ارلإ قلط
فیشیکی ٍ
کالثدی

ّبؿٕ؛ َٖاً٘ي ٍ هٗلكات هلثَـ ثِ قلط ّبؿٕ؛ َٖاً٘ي اٗزبؿ ثٌب ٍ تبس٘سبت ٍ تٓ ٙ٘ٛاكاؾٖ ؿك هغـٍؿُ
ٖبًًَٖ كٍستب؛ تػو٘نگ٘لّٕب ؿك مهٌِ٘ ًْبل٘تّبٕ يولاًٖ كٍستب؛ َٖاً٘ي اٗزبؿ كاّْب ٍ ه٘بؿٗي؛ َٖاً٘ي ٍ
هٗلكات ٚبكثلّٕب ٍ ًغَُ سبؽت ٍ سبم ؿك كٍستب؛ َٖاً٘ي هلثَـ ثِ ؿاؿى پلٍاًِ سبؽت ثِ ؽبًِّبٕ اٗوي؛
عَٗٔ ٍ هٗلكات تًبًٍٖ كٍستبٖٗ؛ تبه٘ي اكاؾٖ هَكؿ ً٘بم هلتجف ثب اّـاِ ٍ ٍنبّٗ ؿّ٘بكٕ

ًْادی

هٗلكات يوَهٖ هلثَـ ثِ هسبٗل كٍستب؛ عَمُ ًْبل٘ت ،هٓبؿ ثلًبهِّب ٍ تػو٘وبت ضَكإ ؿّستبى ٍ
ثؾطـاكٕ؛ ثٌ٘بؿ هسٛي؛ ٍماكت رْبؿ ٚطبٍكمٕ؛ ًْبؿّبٕ هغلٖ هَرَؿ ؿك كٍستب؛ تَاًبٖٗ ثلإ كٍثلٍ
ضـى ثب هسبٗل هؾتلّ كٍستب؛ اًزبم اٖـاهبت المم ؿك مهٌِ٘ كيبٗت س٘بستّبٕ ؿٍلت؛ َٖاً٘ي ارلإ
هٗلكات ؽـهت ٍنِ٘ٓ يوَهٖ ٍ ً٘لٍٕ اًتهبهٖ

اقتصادی

ٍؾً٘ت سلهبِٗگقاكٕ ٍ تَمٗى ايتجبكات ؿك كٍستب؛ تطٛلّبٕ اٖتػبؿٕ هلؿمًْبؿ؛ َٖاً٘ي هلثَـ ثِ تِْ٘
تًلِ ٍ ًغَُ ؿكٗبْت ٍ ًغَُ هػلِ يَاكؼ ؿك كٍستب؛ َٖاً٘ي ٍغَل يَاكؼ هػَة هلارى ٖبًًَٖ
ٍ هػلِ آى؛ ثلآٍكؿ ،تٌه٘ن ٍ اكائِ ثَؿرِ سبالًِ ؿّ٘بكٕ ٍ هتون ٍ اغالط آى؛ تػو٘نگ٘لٕ ؿك
مهٌِ٘ ًْبل٘ت اٖتػبؿٕ

اجتواعی

عَمُ ًْبل٘ت تطٛلّبٕ ارتوبيٖ ٍ تطٛلّبٕ َ٘لكسوٖ هَرَؿ ؿك كٍستب؛ تػو٘نگ٘لٕ ؿك مهٌِ٘
ًْبل٘ت ارتوبيٖ كٍستب؛ هًلْٖ ؽبًَاؿُ ّبٕ ثٖسلپلست ٍ ثٖثؿبيت ثِ ٚو٘تِ اهـاؿ ٍ ثْنٗستٖ؛ َٖاً٘ي
اٗزبؿ ْؿبٕ ٍكمضْٖ ،لٌّگٖ ٍ گلؿضگلٕ؛ َٖاً٘ي ًبمگقاكٕ هًبثل ٍ اهبٚي ٍ تبس٘سبت كٍستب

هحیط

َٖاً٘ي هلثَـ ثِ ثْـاضت كٍستب ٍ هغ٘ف مًـگٖ هلؿم؛ هٗلكات هلثَـ ثِ ًهبْت ؽ٘بثبىّب ٍ ًْلّبٕ

سیغتی

ؿاؽل كٍستب؛ َٖاً٘ي عٓبنت ام هغ٘فمٗست ٍ تٌَو مٗستٖ (گًَِّبٕ ؿك هًلؼ اًٗلاؼ)؛ َٖاً٘ي ؿْى
ْبؾالة ،ؿْى مثبلِ ٍ روىآٍكٕ پسوبًـ؛ َٖاً٘ي اٗزبؿ تبس٘سبت عٓبنتٖ (س٘لثٌـ ٍ هبًٌـ آى)؛ َٖاً٘ي
ًغَُ اعـاث صبّْبٕ يوٕ٘ ٍ ً٘وِ يوٕ٘؛ َٖاً٘ي عٓم ٍ ًگْـاكٕ هٌبثى قجًٖ٘ ٍاٖى ؿك هغـٍؿُ
ٖبًًَٖ ٍ علٗن كٍستب؛ َٖاً٘ي هلاٖجت ثل ثْـاضت سبٌٚبى كٍستب ٍ تطلٗ ٙهسبيٖ ثب ٍماكت ثْـاضت؛

ثلإ سٌزص كٍاٖٗ غَكٕ (ايتجبك) اثناك پژٍّص ،ثب استٓبؿُ ام كٍاٖٗ غَكٕ،
هجتٌٖ ثل ًهلات ؽجلگبى اهل هَكؿ تبٗ٘ـ ٖلاك گلْت (عبْمً٘ب ٍ )132 :1393 ،پبٗبٖٗ
پلسطٌبهِ ً٘ن ثب استٓبؿُ ام ؾلٗت آلٓبٕ ٚلًٍجبػ تً٘٘ي ٍ تبٗ٘ـ ضـ (رـٍل .)2
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جدٍل  .2هقدار ضزیة آلفای کزًٍثاخ در راعتای تعییي پایایی اتشار پضٍّؼ

هیشاى آگاّی دّیاراى اس قَاًیي ٍ

ارتقاء هدیزیت هطلَب

هقزرات

رٍعتایی

کل

0/914

0/962

ًْادی

0/714

0/879

فیشیکی -کالثدی

0/769

0/855

اجتواعی

0/659

0/680

اقتصادی

0/693

0/790

هحیط سیغتی

0/851

0/896

هفَْم

ثلإ تج٘٘ي ٍ تغل٘ل ؿاؿُّب ام كٍشّبٕ آهبك تَغٖ٘ٓ ٍ ثلإ تً٘٘ي اكتجبـ ث٘ي
هؤلِّٓبٕ احلگقاك ٍ احلپقٗل تغٕٗ٘ ام ؾلٗت ّوجستگٖ پ٘لسَى ٍ كگلسَ٘ى صٌـ
هتُ٘لُ استٓبؿُ ضـ .ثلاسبس ٗ ٖٛام سَاالت پژٍّص ؿك هَكؿ ٍرَؿ كاثكِ ث٘ي سكظ
تَسًِ ٗبْتگٖ كٍستبّب ٍ ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ اكتٗبء هـٗلٗت
هكلَة ،تً٘٘ي سكظ تَسًِٗبْتگٖ كٍستبّب ،ثب  35ضبؽع ٍ ثل اسبس هـل تبپس٘س

1

اًزبم ضـ (رـٍل .)3
جدٍل  :3ؽاخص ّای هَرد اعتفادُ در عطح تٌدی رٍعتاّا تز اعاط هدل تاپغیظ
.1كٍستب هْـ .2ؿثستبى .3هـكسِ كاٌّوبٖٗ پسلاًِ .4هـكسِ كاٌّوبٖٗ ؿؽتلاًِ .5هـكسِ كاٌّوبٖٗ هؾتلف .6ؿث٘لستبى ًهلٕ
پسلاًِ .7ؿث٘لستبى ًهلٕ ؿؽتلاًِٚ .8تبثؾبًِ يوَهٖ .8مه٘ي ٍكمضٖ .9سبلي ٍكمضٖ .10كاُ كٍستبٖٗ  .11پبسگبُ ً٘لٍٕ
اًتهبهٖ .12هلٚن ؽـهبت رْبؿ ٚطبٍكمٕ .13هلٍد ٚطبٍكمٕ .14ضلٚت تًبًٍٖ كٍستبٖٗ .15سبهبًِ تػِٓ٘ آة .16هلٚن
ثْـاضتٖ ؿكهبًٖ .17ؿاكٍؽبًِ .18ؽبًِ ثْـاضت .19پبٗگبُ ثْـاضت كٍستبٖٗ .20پنض .21ٙثْ٘بك ٗب هبهبٕ كٍستبٖٗ .22ثَْكم
ْ .23لٍضگبُ تًبًٍٖ .24ثبً .25ٙغٌـٍٔ پست .26ؿْتل پست .27ؿْتل هؾبثلات .28ؿْتل ٌْبٍكٕ اقاليبت ٍ اكتجبقبت
( )ICTكٍستبٖٗ .29ؿستلسٖ يوَهٖ ثِ اٌٗتلًت .30ؿستلسٖ ثِ ٍس٘لِ ًٗلِ٘ .31ؿكغـ ثبسَاؿٕ ٚل 32ؿكغـ ثب سَاؿٕ
هلؿ .33ؿكغـ ثبسَاؿٕ مى .34ؿكغـ اضتُبل ٚل .35ؿستلسٖ ثِ كٍمًبهِ ٍ هزلِ
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قلوزٍ جغزافیایی هحدٍدُ هطالعِ ؽدُ
ضْلستبى قبكم ثِ هلٚنٗت ضْل آةثل ٖٛٗ ،ام ضْلستبىّبٕ ّطتگبًِ استبى
مًزبى است ِٚ .ؿك ضوبل استبى ٍاٖى ضـُ ٍ ثب استبىّبٕ گ٘الى ٍ ٖنٍٗي ٍ اكؿث٘ل
ّوسبِٗ است .اٗي ضْلستبى ضبهل  2ثؾص  ،ؿٍ ضْل ،پٌذ ؿّستبى ٍ  155آثبؿٕ ِٚ
 102آثبؿٕ ام آى ؿاكإ سٌِٛاًـ .ضْلستبى قبكم ؿك ضوبل استبى مًزبى ؿك هـاكّبٕ
رُلاْ٘بٖٗ  48ؿكرِ ٍ  30ؿِٖ٘ٗ تب  49ؿكرِ ٍ  14ؿِٖ٘ٗ قَل رُلاْ٘بٖٗ ام ًػّالٌْبك
گلٌَٗٗش ٍ  36ؿكرِ ٍ  38ؿِٖ٘ٗ تب  37ؿكرِ ٍ  13ؿِٖ٘ٗ يلؼ رُلاْ٘بٖٗ ام ؽف استَا
ٖلاك گلْتِ است .قبكم ثِ هًٌبٕ(( تبالك سلسجن)) است .اٗي ضْلستبى ثِ يلت ؽلهٖ ٍ
سلسجنٕ ثِ اٗي ًبم ًبه٘ـُ ضـُ است .ضْلستبى قبكم ثِ ٌّـٍستبى اٗلاى هًلٍِ است.
اٗي ضْلستبى ثب هسبعتٖ ثبلٍ ثل٘ٚ2235لَهتل هلثى عـٍؿ  10ؿكغـ هسبعت ٚل استبى
ٍ  0/135ؿكغـ ام ٚل هسبعت ٚطَك كا ؿاكاست روً٘ت اٗي ضْلستبى ؿك آؽلٗي
سلضوبكٕ ،سبل  90ثِ ًٓ 46616ل ثَؿُ است(ضٛل ( )2سبمهبى هـٗلٗت ٍ ثلًبهِكٗنٕ
استبى مًزبى.)86:1386 ،

ؽکل  :2هَقعیت جغزافیایی هحدٍدُ هطالعِ ؽدُ
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یافتِ ٍ تحث
ثل اسبس هـل تبپس٘س كٍستبّب ؿك سِ سكظ ،تَسًِٗبْتِ( ،)1ؿكعبلتَسًِ(ٍ )2
تَسًًِ٘بْتِ( )3ؿستِثٌـٕ ضـًـ .ثِقَكٕ ِٚكٍستبّبٕ صولِ ،تطَٗل ،گ٘لَاى،
ؿستزلؿُ ،ؿكام ،گ٘الًٛطِّ ،ناكٍؿ يل٘بٌّ ،ـٌٕٚـٕ رـٗـٌّ ،ـٌٕٚـٕ ٖـٗن،
هبهبالى ،آستبٚل ٍ مّتلآثبؿ ؿك سكظ ( 1تَسًِٗبْتِ) ٍ كٍستبّبٕ پسبك ،ؽلمآثبؿ،
ٖبًٗلٖسٓلٖ ،ؿُثْبك ،ضْل٘ پبٍُكٍؿ ،ض٘ت ،رنالى ؿضت ،ه٘لما ؽبًلَٚ ،لَسٖ ،الت،
ْ٘ٚب ٍ گَّل ؿك سكظ (2ؿكعبلتَسًِ) ٍ كٍستبّبٕ تِؿكُ ،سلؽِسٌگٍ ،ل٘ـك،
َّٛٚييل٘ب ،رنالٍ ،ل٘سٖ ،بًٗلٖيل٘ب ،اًقك ٖـٗن ،ؿٌِّٖ ،بؾٖثالَٖ ،هَكستبًِ،
ٚلَسآثبؿ ،ضٗبٖٖرنال ٍ ضٗبٖٖاًقك ؿك سكظ ( 3تَسًًِ٘بْتِ) قجِٗثٌـٕ ضـًـ .سپس
ثب آمهَى ّوجستگٖ پ٘لسَى ،سكَط هؾتلّ تَسًِ كٍستبّب ٍ ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام
َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ اكتٗبء هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ سٌز٘ـُ ضـ (ضٛل .)3

ؽکل  :3عطح تَععِ یافتگی عکًَتگاُّای هَرد هطالعِ
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ٗبْتِّبٕ پژٍّصً ،طبى ؿاؿ  ِٚؿّ٘بكاى هَكؿ هكبلًـِ ثـ٘ي 22تـب  38سـبل ؿاكًــ .ام
ٚل ؿّ٘بكاى ،ه٘ناى  92/1ؿكغـ هلؿ ٍ هًبؿل 7/9ؿكغـ مى ّستٌـ .ثِ قَك ٚلـٖ ام 38
ؿّ٘بك هَكؿ هكبلًِ  35ؿّ٘بك هلؿ ٍ 3ؿّ٘بك مى ثَؿًـ ً ِٚطبىؿٌّـُ تٓـبٍت آضـٛبك ؿك
ه٘ــناى ؿّ٘ــبكاى هــلؿ ٍ مى اســتّ .وضٌــ٘ي ًٓ 33ــل ( 86/8ؿكغـــ) آى ّــب هتبّــل ٍ 5
ًٓل( 13/2ؿكغـ) هزلؿ ّستٌـ ً ِٚطبىؿٌّـُ ايتوبؿ ٍ تلر٘ظ كٍسـتبٗ٘بى ٍ ضـَكاّب ثـِ
اْلاؿ هتبّل ثلإ ؿّ٘بكٕ استّ .وضٌ٘يٗ ،بْتِّبٕ تغٕٗ٘ ًطبى هٖؿّــ ٚـِ ه٘ـناى2/6
ؿكغـ ؿّ٘بكاى ؿاكإ تغػ٘الت ٚوتل ام ؿٗپلن ،عـٍؿ  60/5ؿكغـ ؿاكإ تغػـ٘الت
ؿٗپلن ،ه٘ناى  31/6ؿكغـ تغػ٘الت ل٘سبًس ٍ  5/3ؿكغـ تغػ٘الت ْـَٔ ل٘سـبًس ٍ
ثبالتل ؿاكًـ ً ِٚطبى هٖ ؿّـ سكظ سـَاؿ ؿّ٘ـبكاى هـَكؿ هكبلًـِ ؿك سـكظ هتَسـف ثـِ
ثــبالٖٗ ٖــلاك ؿاكؿ ٚــِ عـــٍؿ 65/8ؿكغـــ ؿّ٘ــبكاى ٚطــبٍكم  13/2 ،ؿكغـــ ؽـــهبت
يوَهٖ 2/6 ،ؿكغـ هُبمُ ؿاك 2/6 ،ؿكغــ هًلـن 2/6 ،ؿكغــ ٚبكهٌــ ؿٍلـت ٍ 13/2
ؿكغـ سبٗل ضُلّب ِٚ ،ضُل اغلٖ ؿّ٘ـبكاى ثـَؿُ اسـتّ .وضٌـ٘ي  33ؿّ٘ـبكٕ (86/8
ؿكغـ) ثِ غَكت پبكُ ٍٖت ٍ تٌْـب  5ؿّ٘ـبكٕ( 13/2ؿكغــ) ثـِ غـَكت توـبم ٍٖـت
ًْبل٘ت ؿاكؿ.
ثِ قَك ه٘بًگ٘ي ؿّ٘بكاى هَكؿ هكبلًِ ؿك ٚ 10بكگبُ آهَمضٖ ضلٚت ٚلؿُ اًـ ٚـِ
ٚوتلٗي ضلٚت ؿك ٚبكگبُّبٕ آهَمضٖ  1يـؿ ٍ ث٘طتلٗي تًـاؿ ٚ 37بكگبُ است ٚـِ
ثِ قَك ٚلٖ ؿّ٘بكاى كٍستبّبٖٗ ً ِٚنؿٗ ٙثـِ هلاٚـن ثؾـص ّسـتٌـ ؿك ٚبكگـبُّـبٕ
ث٘طتلٕ ًسجت ثِ كٍستبّبٖٗ  ِٚؿٍكتل ام هلاٚن ثؾصّب ّستٌـ ،ضلٚت ٚلؿُ اًــ50 .
ؿكغـ ؿّ٘بكاى هًتٗـًـ  ِٚاٗي ٚبكگبُّب ثِ ه٘ـناى ثـبالٖٗ 31/6 ،ؿكغــ تـب اًــامُإ،
 15/8ؿكغـ ثسـ٘بك ثـبال ٍ  2/6ؿكغــ ثـِ ه٘ـناى ٚوـٖ ؿك آگـبّٖ آىّـب ؿك ٖـَاً٘ي ٍ
هٗلكات كٍستبٖٗ كٍسـتبٖٗ تـبح٘ل گـقاك ثـَؿُ اسـتّ .وضٌـ٘ي ؿّ٘ـبكاى هـَكؿ هكبلًـِ
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هًتٗـًـ  ِٚاٗي ٚبكگبُّب ثِ ه٘ناى  44/7ؿكغـ مٗبؿ 36/8 ،تـب اًــامُإ 15/8 ،ؿكغــ
ثس٘بك مٗبؿ ٍ  2/6ؿكغـ ثِ ه٘ناى ٚوـٖ ؿك اكتٗـبء ٚـبكآٖٗ ٍ هــٗلٗت هكلـَة آىّـب
هَحل ثَؿُ است.
هؤلِٓ ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘ـبكاى ام ٖـَاً٘ي ٍ هٗـلكات هكـبثٕ رــٍل  1ام قلٗـٕ پـٌذ
ضبؽع ٍ گَِّٗبٕ هلثَـ ثِ آى اكمٗبثٖ ضـُ ٍ هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ پٌذ هؤلٓـِ
سٌز٘ـُ ضـُ است .ثِگًَِإ ً ِٚوبگلّبٕ هتُ٘ل هسـتٗل ٍ ٍاثسـتِ هــٗلٗت هكلـَة
كٍستبٖٗ ثِغَكت كتجِإ(قٖ٘ٓ ل٘ٛلت ام هٗـاك  1ؽ٘لٖ ٚن تب هٗـاك  5ؽ٘لٖ مٗـبؿ)
ام تل٘ٚت ه٘بًگ٘ي پبسؼّبٕ سبٌٚبى كٍستبٖٗ ًوًَـِ تػـبؿْٖ عبغـل ضــ .ثـِهٌهـَك
تغل٘ل كاثكِ ثـ٘ي پـٌذ هؤلٓـِ ه٘ـناى آگـبّٖ ام ٖـَاً٘ي ٍ هٗـلكات ٍ پـٌذ هؤلٓـِ هتُ٘ـل
هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ًبعِ٘ هَكؿهكبلًِ ،ام كگلسَ٘ى صٌـ هتُ٘ـلُ (رــٍل ضـوبكُ
 )4استٓبؿُ ضـ.
ثل اسبس ًتبٗذ عبغلِّ ،وجستگٖ هتَسكٖ( )R = 0/201ث٘ي ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى
ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ْ٘نٗٚ_ ٖٛبلجـٕ ثب هـٗلٗت هكلَة ْ٘نٗٚ_ٖٛبلجــٕ كٍسـتبٖٗ
ٍرَؿ ؿاكؿ .هٗـاك ً R2 =0/040طبى هٖؿّـ  ِٚهتُ٘ل پ٘صث٘ي(ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘ـبكاى
ام ٖــَاً٘ي ٍ هٗــلكات ْ٘نٗٛــٖ _ٚبلجـــٕ كٍســتبٖٗ) تــأح٘ل ٚوــٖ ؿك تج٘ــ٘ي تُ٘٘ــلات
هطبّـُضـُ ؿك هـٗلٗت هكلَة ْ٘نٗٚ_ٖٛبلجـٕ كٍسـتبٖٗ ؿاضـتِ اسـت .ؾـلٗت ثتـب
 ،Beta= 0/201رْت هخجت ٍ كاثكِ هخجت ث٘ي ؿٍ هتُ٘ل كا ًطبى هٖؿّـ .اٗي ثـاى هًٌٖ
است  ِٚثب اْناٗص آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗـلكات ْ٘نٗٛـٖ _ٚبلجــٕ ،هــٗلٗت
هكلَة ْ٘نٗٚ_ٖٛبلجـٕ كٍستبٖٗ ً٘ن ثْجَؿ هٖٗبثـ .ؾلٗت  B = 0/315عب ٖٚام اٗـي
است  ِٚثِ امإ ّل ٍاعـ اْناٗص ؿك هتُ٘ل پ٘صث٘ي (ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام ٖـَاً٘ي ٍ
هٗـــلكات ْ٘نٗٛـــٖ _ٚبلجــــٕ)ٍ 0/315 ،اعــــ ثـــِ هتُ٘ـــل ؿك هــــٗلٗت هكلـــَة

 68

وطزيٍ علمي ـ پژيَطي جغزافيا ي تزوامٍريشي ،ضمارٌ 66

ْ٘نٗٚ_ٖٛبلجـٕ كٍستبٖٗ اْنٍؿُ هٖضَؿ .ؿك هَكؿ هًٌٖؿاك ثَؿى كاثكِ َْٔ ثـب تَرـِ
ثِ هٗــاك  Sig = 0.226كاثكـِ ْـَٔ هًٌـٖؿاك ً٘سـت .ؿك يـ٘ي عـبل ،ثـل اسـبس ًتـبٗذ
عبغلِّ ،وجستگٖ ثبال ٍ هخجتـٖ( )R = 0/539ثـ٘ي ه٘ـناى آگـبّٖ ؿّ٘ـبكاى ام ٖـَاً٘ي ٍ
هٗلكات ًْبؿٕ ثب هـٗلٗت هكلـَة ًْـبؿٕ كٍسـتبٖٗ ٍرـَؿ ؿاكؿ .هٗــاك R2 =0/291

ًطبى هٖؿّـ  ِٚهتُ٘ل پ٘ص ث٘ي(ه٘ـناى آگـبّٖ ؿّ٘ـبكاى ام ٖـَاً٘ي ٍ هٗـلكات ًْـبؿٕ)
تبح٘ل مٗبؿٕ ؿك تج٘٘ي تُ٘٘لات هطبّـُ ضـُ ؿك هـٗلٗت هكلَة ًْبؿٕ كٍسـتبٖٗ ؿاضـتِ
است .ؿك ٍاٖى هتُ٘ل پ٘ص ث٘ي تَاًستِ اسـت  29/1ؿكغــ ام تُ٘٘ـلات ؿكًٍـٖ هــٗلٗت
هكلَة ًْبؿٕ كٍستبٖٗ كا تج٘٘ي ٌٚـ .ؿك هَكؿ هًٌٖ ؿاك ثَؿى كاثكـِ ْـَٔ ثـب تَرـِ ثـِ
هٗـاك  Sig = 0/000كاثكِ َْٔ ثب  99ؿكغـ اقوٌ٘بى هًٌٖؿاك استّ .وضٌ٘ي ثل اسـبس
ًتـبٗذ عبغـلِّ ،وجسـتگٖ هتَسـف ثـِ ثـبال ٍ هخجتـٖ ( )R = 0/381ثـ٘ي ه٘ـناى آگـبّٖ
ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ارتوبيٖ ثب هــٗلٗت هكلـَة ارتوـبيٖ كٍسـتبٖٗ ٍرـَؿ
ؿاكؿ .هٗـاك ً R2 =0/145طبى هٖؿّـ  ِٚهتُ٘ـل پـ٘ص ث٘ي(ه٘ـناى آگـبّٖ ؿّ٘ـبكاى ام
َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ارتوبيٖ) تبح٘ل هتَسف ثِ ثبالٖٗ ؿك تج٘ـ٘ي تُ٘٘ـلات هطـبّـُ ضــُ ؿك
هـٗلٗت هكلَة ارتوبيٖ كٍستبٖٗ ؿاضتِ است .ؿك ٍاٖى هتُ٘ل پ٘ص ثـ٘ي تَاًسـتِ اسـت
 14/5ؿكغـ ام تُ٘٘لات ؿكًٍٖ هـٗلٗت هكلَة ارتوـبيٖ كٍسـتبٖٗ كا تج٘ـ٘ي ٌٚــ .ؿك
هَكؿ هًٌٖ ؿاك ثَؿى كاثكِ ْـَٔ ثـب تَرـِ ثـِ هٗــاك  Sig = 0/018كاثكـِ ْـَٔ ثـب 95
ؿكغـ اقوٌ٘بى هًٌٖؿاك است .ؿك ي٘ي عبل ثل اسبس ًتبٗذ عبغـلِّ ،وجسـتگٖ هتَسـف
ثِ ثبالٍ هخجتٖ( )R = 0/380ث٘ي ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات اٖتػـبؿٕ ثـب
هـٗلٗت هكلَة اٖتػبؿٕ كٍستبٖٗ ٍرَؿ ؿاكؿ .هٗـاك ً R2 =0/152طبى هٖؿّــ ٚـِ
هتُ٘ل پ٘ص ث٘ي(ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗـلكات اٖتػـبؿٕ) تـبح٘ل هتَسـف ثـِ
ثبالٖٗ ؿك تج٘٘ي تُ٘٘لات هطبّـُ ضــُ ؿك هــٗلٗت هكلـَة اٖتػـبؿٕ كٍسـتبٖٗ ؿاضـتِ
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است .ؿك ٍاٖى هتُ٘ل پ٘ص ث٘ي تَاًستِ اسـت  15/2ؿكغــ ام تُ٘٘ـلات ؿكًٍـٖ هــٗلٗت
هكلَة اٖتػبؿٕ كٍستبٖٗ كا تج٘٘ي ٌٚـ .ؿك هَكؿ هًٌٖ ؿاك ثَؿى كاثكِ َْٔ ثب تَرـِ ثـِ
هٗـاك  Sig ;0/016كاثكِ َْٔ ثب  95ؿكغـ اقوٌ٘ـبى هًٌـٖؿاك اسـتًْ .بٗتـب ثـل اسـبس
ًتبٗذ عبغلِّ ،وجستگٖ هتَسف ٍ هخجتٖ ( )R = 0/286ثـ٘ي ه٘ـناى آگـبّٖ ؿّ٘ـبكاى ام
َٖاً٘ي ٍ هٗلكات هغ٘فمٗستٖ ثب هـٗلٗت هكلَة هغ٘فمٗستٖ كٍسـتبٖٗ ٍرـَؿ ؿاكؿ.
هٗـاك ً R2 =0/082طبى هٖؿّـ  ِٚهتُ٘ل پ٘ص ث٘ي(ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘ـبكاى ام ٖـَاً٘ي ٍ
هٗلكات هغـ٘فمٗسـتٖ) تـبح٘ل هتَسـكٖ ؿك تج٘ـ٘ي تُ٘٘ـلات هطـبّـُ ضــُ ؿك هــٗلٗت
هكلَة هغ٘فمٗستٖ كٍستبٖٗ ؿاضتِ است .ؿك هَكؿ هًٌٖ ؿاك ثَؿى كاثكِ َْٔ ثب تَرـِ
ثِ هٗـاك  Sig = 0/082كاثكِ َْٔ هًٌٖؿاك ًوٖثبضـ ،لقا ْلؾِ٘ َْٔ تبٗ٘ـ هٖضَؿ.
جدٍل ً .4قؼ هؤلفِّای هیشاى آگاّی دّیاراى اس قَاًیي در ارتقاء هدیزیت هطلَب رٍعتایی
هتُ٘ل هستٗل

هتُ٘ل ٍاثستِ

(ه٘ناى آگبّٖ

(هـٗلٗت

ؿّ٘بكاى ام

هكلَة

َٖاً٘ي)

كٍستبٖٗ)

ْ٘نٗ-ٖٛ

ْ٘نٗ-ٖٛ

ٚبلجـٕ

ٚبلجـٕ

R

R2

ضزیة B

Beta

t

F

Sig

0/201

0/040

0/315

0/201

1/232

1/518

0/226

ًْبؿٕ

ًْبؿٕ

0/539

0/291

0/857

0/539

3/839

14/741

0/000

ارتوبيٖ

ارتوبيٖ

0/381

0/145

0/416

0/381

2/471

6/107

0/018

اٖتػبؿٕ

اٖتػبؿٕ

0/380

0/152

0/436

0/380

2/540

6/450

0/016

هغ٘ف مٗستٖ

هغ٘ف مٗستٖ

0/286

0/082

0/315

0/286

1/788

1/195

0/082

ام ًهل كاثكِ سكظ تَسًِٗبْتگٖ كٍستبّب ٍ ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ
هٗلكات ،آمهَى آهبكٕ ًطبى هٖؿّـ  ِٚثب اْناٗص ؿك سكظ تَسًِٗبْتگٖ كٍستبّب،
آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات كٍستبٖٗ ً٘ن ثِ ه٘ناى ثبالٖٗ ( )0/459اْناٗص
هٖٗبثـ .ؿك ٍاٖى ثب تَرِ ثِ سكظ هًٌٖؿاكٕ (ٍ ،)sig=0/004رَؿ اٗي كاثكِ ثب 0/99
اقوٌ٘بى ٖبثل پقٗلش ؽَاّـثَؿ (رـٍل .)5
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جدٍل  -5راتطِ عطح تَععِ یافتگی رٍعتاّا ٍ هیشاى آگاّی دّیاراى اس قَاًیي ٍ هقزرات
هتغیز هغتقل
عطح تَععِیافتگی رٍعتاّا

هیشاى آگاّی دّیاراى اس قَاًیي ٍ هقزرات
هقدار ّوثغتگی

عطح هعٌی داری

0/459

0/004

ام سَٕ ؿٗگل ثل اسبس ٗبْتِّبٕ تغٕٗ٘ ،كاثكِ هخجتٖ ث٘ي ؿٍ سكظ تَسًِٗبْتگٖ
كٍستبّب ٍ اكتٗبء هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ٍرَؿ ؿاكؿ .ثِ اٗي هًٌب  ِٚثب ثبال كْتي
سكظ تَسًِٗبْتگٖ كٍستبّب ،هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ً٘ن ثِ ه٘ناى ٖبثل ٖجَلٖ
( )0/344ثْجَؿ هٖٗبثـ .ؿك ٍاٖى ثب تَرِ ثِ سكظ هًٌٖؿاكٕ ( ،)sig=0/035ثب 0/95
اقوٌ٘بى هٖتَاى گٓت ّوجستگٖ ًسجتأ َٖٕ ٍ كاثكِ هًٌبؿاكٕ ث٘ي سكظ تَسًِٗبْتگٖ
كٍستبّب ٍ اكتٗبء هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ٍرَؿ ؿاكؿ (رـٍل .)6
جدٍل  -6راتطِ تیي عطح تَععِیافتگی رٍعتاّا ٍ ارتقاء هدیزیت هطلَب رٍعتایی

هتغیز هغتقل
عطح تَععِ یافتگی رٍعتاّا

هتغیز ٍاتغتِ :هدیزیت هطلَب رٍعتایی
هقدار ّوثغتگی

عطح هعٌی داری

0/344

0/035

ًتیجِگیزی

ًٗص ؿاًص ٍ آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات كٍستبٖٗ ؿك تَسًِ سًَٛتگبُ
ّبٕ كٍستبٖٗ اّو٘ت ثس٘بكٕ ؿاكؿ .ثِ قَكٕ  ِٚپبٗ٘ي ثَؿى ؿاًص ٍ آگبّٖ ؿّ٘بكاى
ام َٖاً٘ي يولٛلؿٕ ؽَؿ ثِ تَسًِ ًوٖاًزبهـ .ؿك ٍاٖى ثبال كْتي ؿاًص ٍ آگبّٖ
ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات كٍستبٖٗ ؿك ًْبٗت هٌزل ثِ هـٗلٗت هكلَة آىّب ؿك اهل
هـٗلٗت هغلٖ هٖضَؿ ٖٛٗ .ام هْوتلٗي اثًبؿ تَسًِ كٍستبٖٗ ٍ ضبٗـ ثتَاى گٓت
هْوتلٗ ي ثًـ آى ،هـٗلٗت كٍستبٖٗ است ًٗ ِٚص ثس٘بك هْوٖ ؿك ّوبٌّگٖ
ًْبل٘تّبٕ تَسًِ كٍستبٖٗ ثليْـُ ؿاكؿ .ثلاٗي ضبلَؿُ ،پژٍّص عبؾل ثِ ثلكسٖ
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ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ؿك اكتٗبء هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ؿك
ضْلستبى قبكم استبى مًزبى هٖپلؿامؿ .ثـٗي هٌهَك ث٘ي پٌذ هَلِٓ ه٘ناى آگبّٖ ٍ ٍ
پٌذ هَلِٓ هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ سٌزص كگلسَ٘ى صٌـ هتُ٘لُ غَكت گلْت ِٚ
ث٘ي سِ هَلِٓ ًْبؿٕ ،ارتوبيٖ ٍ اٖتػبؿٕ ه٘ناى آگبّٖ ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ سِ
هَلِٓ ًْبؿٕ ،ارتوبيٖ ٍ اٖتػبؿٕ اكتٗبء هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ كاثكِ هًٌبؿاك ٍ
ّوجستگٖ ًسجتب َٖٕ ٍرَؿ ؿاضت .ثِ يجبكت ؿٗگل ثب اْناٗص سِ هَلِٓ ه٘ناى آگبّٖ ام
َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ،هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ً٘ن ثِ ّوبى اًـامُ اكتٗبء هٖٗبثـّ .وضٌ٘ي
سِ هَلِٓ ًْبؿٕ ،ارتوبيٖ ٍ اٖتػبؿٕ تَاًستِاًـ ثِ تلت٘ت  29/1ؿكغـ 14/5 ،ؿكغـ،
15/2ؿكغـ ام تُ٘٘لات ؿكًٍٖ سِ هَلِٓ ًْبؿٕ ،ارتوبيٖ ٍ اٖتػبؿٕ هـٗلٗت هكلَة
كا تج٘٘ي ٌٌٚـ.
ؿك ي٘ي عبل ث٘ي ؿٍ هَلِٓ ْ٘نٗٚ_ٖٛبلجـٕ ٍ هغ٘فمٗستٖ ه٘ناى آگبّٖ ام َٖاً٘ي
ٍ هٗلكات ٍ ؿٍ هَلِٓ ْ٘نٗٚ _ ٖٛبلجـٕ ٍ هغ٘فمٗستٖ هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ
كاثكِ هًٌبؿاكٕ ٍرَؿ ًـاكؿ.
ام قلِ ؿٗگل تبٗ٘ـ كاثكِ ث٘ي سكظ تَسًِ ٗبْتگٖ كٍستبّب ٍ ه٘ناى آگبّٖ
ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ هـٗلٗت هكلَة كٍستبًٖٗ ،طبى هٖؿّـ  ِٚثب ثبالكْتي
سكظ تَسًِ ٗبْتگٖ كٍستبّب ،ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ٍ ّوضٌ٘ي
هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ً٘ن ثِ ه٘ناى ٖبثل ٖجَلٖ ثْجَؿ هٖٗبثـ .ؿك ٍاٖى ًتبٗذ تغٕٗ٘
ًطبى ؿاؿًـ  ِٚسكظ تَسًِ ٗبْتگٖ كٍستبّب ؿك ثبال كْتي آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ
هٗلكات كٍستبٖٗ ٍ ّوضٌ٘ي اكتٗبء هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ تبح٘ل گقاك است .ثل اٗي
ضبلَؿُ ،تَرِ ثِ ه٘ناى آگبّٖ ؿّ٘بكى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات ثِ هٌهَك تَاًوٌـسبمٕ آًبى
ؿك هـٗل ٗت هغلٖ ٍ هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ٍ سكظ تَسًِ ٗبْتگٖ كٍستبّب اٍلَٗت
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هٖٗبثـ ٍ ثبيج اكتٗبء پتبًس٘لّبٕ هَرَؿ ؿك سًَٛتگبُّبٕ كٍستبٖٗ هٖضَؿ .ؿك
ٍاٖى ،اكتٗبء ٍ ثْجَؿ ضبؽع ّبٕ تَسًِ كٍستبٖٗ ٍ اكتٗبء آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ
هٗلكات يولٛلؿٕ ؽَؿ ثِ هخبثِ ٗ ٖٛام كاّجلؿّبٕ احلگقاك ،ؾلٍكت ؿاكؿ  ِٚهَكؿ
تَرِ س٘بستگقاكاى ٍ ثلًبهِ كٗناى تَسًِ كٍستبٖٗ ٖلاك گ٘لؿ ٍ مهٌِ٘ ٍ
مٗلسبؽتّبٕ المم ثلإ تغٕٗ آى ْلاّن ضَؿ.
ثـٗيتلت٘تٗ ،بْتِ ّبٕ پژٍّص عبؾل ثب ًتبٗذ عبغل ام هكبلًبتٖ صَى :تٗـٗسٖ ٍ
ّوٛبكاى ( ،)1390يٌبثستبًٖ ٍ ّوٛبكاى ( ،)1391هْـٍٕ ٍ ًزٖٓٚبًٖ،)1384( ،
پَكقبّلٕ ٍ ّوٛبكاى ( )1391هكبثٗت ؿاكؿ .ثلاٗي ضبلَؿُ ،ثِ اْناٗص آگبّٖ ؿّ٘بكاى
ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات عَمُ يولٛلؿٕ ؽَؿ ثِ ٍس٘لِ تَاًوٌـسبمٕ ٍ نلْ٘تسبمٕ آًبى
ثلإ اكتٗبء سكظ هـٗلٗت هكلَة ٍ ؿك ًْبٗت اكتٗبء سكظ تَسًِٗبْتگٖ كٍستبّب
تب٘ٚـ هٖضَؿّ .وضٌ٘ي اكتٗبء ضبؽعّبٕ آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام قلٕٗ تَسًِ ٍ ثْجَؿ
يولٛلؿ ارتوبيٖ ،اٖتػبؿٕ ،هغ٘ف مٗستٖٚ ،بلجـْٕ٘ -نًْٗ ٍ ٖٛبؿٕ هَرت ثْجَؿ
يولٛلؿ هـٗلٗت هكلَة هغلٖ هٖضَؿ .ثب ثْجَؿ يولٛلؿ ٍ اْناٗص آگبّٖ هـٗلاى
هغلٖ ؿك سكظ كٍستب ثِ تـكٗذ ضبّـ اكتٗبء سكظ تَسًِٗبْتگٖ سًَٛتگبُّبٕ
كٍستبٖٗ ؽَاّ٘ن ثَؿ .ؿكٍاٖى ،اكتٗبء ٍ ثْجَؿ ضبؽعّبٕ آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ
هٗلكات يولٛلؿٕ ؽَؿ ثلإ ؿست٘بثٖ ثِ هـٗلٗت هكلَة هغلٖ ٍ ؿكًْبٗت اكتٗبء
سكظ تَسًِٗبْتگٖ كٍستبّب ثِ هخبثِ ٗ ٖٛام كاّجلؿّبٕ احلگقاك ،ؾلٍكت ؿاكؿ ِٚ
هَكؿ تَرِ س٘بستگقاكاى ٍ ثلًبهِكٗناى تَسًِ كٍستبٖٗ ٖلاك گ٘لؿ ٍ مهٌِ٘ ٍ
مٗلسبؽتّبٕ المم ثلإ تغٕٗ آى ْلاّن ضَؿ.
ثٌبثلاٗي ام آًزب  ِٚاكتٗبء آگبّٖ ؿّ٘بكاى ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات كٍستبٖٗ ثِ اكتٗبء
هـٗلٗت هكلَة كٍستبٖٗ ٚو ٙهٌٖٚـ ،ؾلٍكٕ است ثلگناكٕ آهَمشّبٕ ؿٍكُ-
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إ ثِ ٍٗژُ اكتٗبٕ سكظ ؿاًص ٍ آگبّٖ ؿك عَمُ عَٗٔ ٍ هٗلكات ؿك ثؾصّبٕ
هؾتلّ اٖتػبؿٕ ،ارتوبيٖ ،هغ٘فمٗستٖ ٍ ٚبلجـٕ ام سَٕ سبمهبى ضْلؿاكّٕب ٍ
ؿّ٘بكّٕب هَكؿ تأ٘ٚـ ٖلاك گ٘لؿ.
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 پَكقبّلٕ ،هْـٕ ،اْتؾبكٕ ،يجـاللؾب كٚيالـٗي ،كعوتٖ ،هْـًٕٗ ،1391،ص ؿاًصعَٖٖٗ ؿك كْبُ ارتوبيٖ كٍستبئ٘بى ،هكبلًِ هَكؿٕ :ؿّستبى ه٘بى َ َُٚلثٖ -ضْلستبى
پلـؽتل -استبى للستبىً ،ؾزیِ جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی ،سبل ،16ضوبكُ.63-45 ،42
 تٗـٗسٖ ،اعوـ ،سَكْٕ ،لضبؿ ،غ٘ـاٖٗ ،اسٌٛـكٚ ،بنوٖ ،مٌٗت ،1390،ثلكسٖ ٍ تغل٘له٘ناى يولٛلؿ ؿّ٘بكاى ؿك هـٗلٗت كٍستبٖٗ؛ هَكؿ پژٍّص :ثؾص ًَٚبًٖ ضْلستبى
َّٚـضت ،فصلٌاهِ هدیزیت ؽْزی ،ضوبكُ .174-157 ،28
 عبْم ً٘ب ،هغوـكؾب ،1393 ،هقدهِای تز رٍػ تحقیق در علَم اًغاًی ،صبح ث٘ستن ،سوت،تْلاى.
 كؾبئ٘بى ،يلٖ ،1380،اصَل هدیزیت ،صبح س٘نؿّن ،اًتطبكات سوت ،تْلاى. كؾَاًٖ ،هغوـكؾب ،1390 ،تزًاهِریشی تَععِ رٍعتایی در ایزاىٍٗ ،لاٗص رـٗـ ،صبحصْبكمً ،طل َٖهس ،تْلاى.
 مٗبكٕٚ ،لاهتاهلل ،ض٘ؾٖ ،يجـاهلل ،ثبٖل يكبكاى ،هلؾِ٘ٚ ،بضٖٓ ؿٍست ،ؿٗوي،1392 ،اكمٗبثٖ ه٘ناى آگبّّٖبٕ يوَهٖ ضْلًٍـاى پ٘لاًطْل ام عَٗٔ ضْلًٍـٕ ٍ َٖاً٘ي
ضْلٕ ،پضٍّؼّای جغزافیا تزًاهِریشی ؽْزی ،ؿٍكٓ  ،1ضوبكٓ .79-55 ،1
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 سبمهبى هـٗلٗت ٍ ثلًبهِكٗنٕ ٚطَك ،1383 ،سٌـ مٗل ثؾص هـٗلٗت كٍستبٖٗ ثلًبهِصْبكم تَسًِ ٚطَك.
 سبمهبى هـٗلٗت ٍ ثلًبهِكٗنٕ ٚطَك ،1386 ،سبمهبى هـٗلٗت ٍ ثلًبهِكٗنٕ استبى مًزبى. ض٘ؾٖ ،عزت ،پلٗناؿٕ ،قبّلٍ ،كهنٗبك ،ث٘ژى ،1392 ،ثلكسٖ ٍ اكمٗبثٖ يولٛلؿ ؿّ٘بكاىؿك كًٍـ هـٗلٗت ٍ تَسًِ كٍستبٖٗ (هكبلًِ هَكؿٕ :ضْلستبى ّوـاى) ،هزلِ ثلًبهِكٗنٕ
فضایی ( جغزافیا) ،سبل سَم ،ضوبكُ (،3پ٘بپٖ.32-17 ،)10
 غبلغٖ ،هلٗن ،1391 ،هطبكٚتّبٕ هلؿهٖ ٍ ًٗص آى ؿك قلطّب ٍ ثلًبهِّبٕ يولاًٖ ؿككاستبٕ تَسًِ پبٗـاك كٍستبٖٗ .هَكؿ :ؿّستبى صٌـاك(ثؾص صٌـاك ،ضْلستبى سبٍرجالٌ)،
پبٗبىًبهِ ٚبكضٌبسٖ اكضـ ،ؿاًطگبُ ضْ٘ـ ثْطتٖ ،تْلاى.
 غٓبئٖ پَك ،هسًَؿ ،پ٘لْٕ ،بقوِ ،1394 ،سٌزص ه٘ناى آگبّٖ يوَهٖ سبٌٚبى ثِ عَٗٔ ٍَٖاً٘ي ضْلٕ ًوًَِ هَكؿٕ :هغلِ يبهلٕ ضْل اَّام ،فصلٌاهِ جغزافیا ٍ تَععِ ،ضوبكُ ،41
.22-11
 قبلٗبًٖ ،هغوـ ،1382،هٌْدعی ٍ هدیزیت اطالعات(هفاّین ،رٍػّا ،کارتزدّا)ً ،طلٚت٘جِگ٘ل ،كضت.
 يٌبثستبًٖ ،يلٖاٚجل ،سزبسٖ ٖ٘ـاكٕ ،عوـاهلل ،كئ٘سٖ ،اسالم ،1394 ،تبح٘ل يولٛلؿ ؿّ٘بكاىثلهـٗلٗت پسوبًـ ؿك سًَٛتگبُّبٕ كٍستبٖٗ هكبلًِ هَكؿٕ :ثؾص سبكثَ٘ ،ضْلستبى
ٖػلٌٖـ ،پضٍّؼّای رٍعتایی ،ؿٍكُ ،6ضوبكُ.298-275 ،2
 يٌبثستبًٖ ,يلٖاٚجل ،هْـٕ رَاًط٘لّٕ ،لاتٖ ،امالجٌ٘ي ،1391 ،يَاهل هَحل ثل يولٛلؿؿّ٘بكاى ٍ ًٗص آى ؿك تَسًِ سًَٛتگبُّبٕ كٍستبٖٗ (هكبلًِ هَكؿٕ :ضْلستبى
ؽَاِ)ّ ،وبٗص هلٖ تَسًِ كٍستبٖٗ ،كضت ،ؿاًطگبُ گ٘الى.
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ٖ آگبّٖ هبهبّب ام َٖاً٘ي ٍ هٗلكات هبهبٖٗ ٍ اكتجبـ آى ثب ثلؽ،1385،ِ ْبقو،ٕ هغوـٖ(پ2ُ ضوبك، سبل ؿّن، هجلِ علوی داًؾگاُ علَم پشؽکی قشٍیي،يَاهل ؿك استبى ٖنٍٗي
.)39ٖؿكپ
ًِ تـٍٗي الگَٕ هكلَة هـٗلٗت ًَٗي تَس،1391، مَٗك،لٗوٖپَكٚ ، ؿاٍٍؿ،ٍٕ هْـُ ضوبك،ٕ گبٌّبهِ پژٍّطٖ ؿاًطگبُ پ٘بم ًَك استبى صْبكهغبل ٍ ثؾت٘بك،كٍستبٖٗ اٗلاى
.ًٖ ٍٗژُ ًبهِ يلَم اًسب،ضطن
 تزلثِإ ؿٗگل ؿك هـٗلٗت، ؿّ٘بكّٕب،1384،جلٚ يلٖ ا،ًٖبٖٚٓ ًز، هسًَؿ،ٍٕ هْـ، پضٍّؼّای جغزافیایی،)ٖ ؿّ٘بكّٕبٕ استبى آفكثبٗزبىَلث:كٍستبّبٕ اٗلاى (هَكؿ
.40-21 ،53 ُ ضوبك،37سبل
 ًٗص ٍ تٌبست آهَمش ٍ تَاًوٌـسبمٕ ؿّ٘بكاى،1390، الٌبم،ٕ كمًـ،ِ س٘ـيبك،َٕ هَس.47-41 ،35ُ ضوبك، ؿّ٘بكّٕب،ٖ هبٌّبهِ پژٍّط،ٖٗؿك تَسًِ هـٗلٗت ًَٗي كٍستب
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