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2عادل ؿشی صادُ  

  چکیذُ 
 ثيكتط زض. اؾت ضيعي ثط٘بٔٝ فطآيٙس رسا٘كس٘ي رعء آٖ، ضيعي ثطاي ثط٘بٔٝ ٚ آيٙسٜ ثٝ پطزاذتٗ

 ٞب ثط٘بٔٝ ارطاي زض قٕبضي ثي ٔكىالت ضٚ٘سٞب، تحّيُ ٚ ثيٙي پيف ثٝ اتىب آيٙسٜ ثب ثٝ پطزاذتٗ ٔٛاضز،
 التهبزي، ارتٕبفي، ؾيبؾي، تأحيطات ثٝ تٛرٟي ثي اظ بقي٘ ٔكىالت اغّت ايٗ. اؾت آٚضزٜ ٚرٛز ثٝ

 ٚ پيكطاٖ ٘يطٚٞبي اظ غفّت يب ٚ ثكط ظ٘سٌي ؽٟٛض زض حبَ زض يب ٘ٛؽٟٛض ٞبي فٙبٚضي ٚ فطٍٞٙي
ثب فٙبيت ثٝ ايٗ أط، پػٚٞف  .اؾت آتي ٞبي چبِف ٔكىالت حُ تؿٟيُ ثط ٔؤحط وّيسي فٛأُ

ٞبي ٔتساَٚ ٚ ٔٛضز پصيطـ  وٝ يىي اظ ضٚـ-ٔتمبعـ  حبضط ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙيه تحّيُ تأحيطات
افعاض ٔيه ٔه ثٝ قٙبؾبيي فٛأُ وّيسي تأحيطٌصاض ثط ليٕت  ٌيطي اظ ٘طْ ثب ثٟطٜ -ٍ٘بضي اؾت  آيٙسٜ

ايٗ تحميك ثٝ ِحبػ ٞسف وبضثطزي ٚ ثٝ ِحبػ ٔبٞيت ٚ  قٟط تجطيع پطزاذتٝ اؾت. ٔؿىٗ زض والٖ
ٔؤِفٝ ثٝ ضٚـ زِفي ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ  40ٔٙؾٛض اثتسا . ثسيٗ ثبقس ئتحّيّي -ضٚـ، تٛنيفي

ٞبي تكطيحي تٛؾظ وبضقٙبؾبٖ قٙبؾبيي قس٘س. زض ٔطحّٝ ثقس، ٔبتطيؽ تأحيطات ٔتمبعـ  ٘بٔٝ پطؾف
ثطاي ؾٙزف ٔيعاٖ تأحيطٌصاضي فٛأُ ثط يىسيٍط عطاحي قسٜ ٚ زض اذتيبض ذجطٌبٖ لطاض ٌطفت. 

افعاض ٔيه ٔه ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت  ٔتمبعـ تحت ٘طْ٘تبيذ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تحّيُ تأحيطات 
 12قٟط تجطيع، تقساز  فبُٔ اِٚيٝ تأحيطٌصاض ثط ليٕت ٔؿىٗ زض والٖ 40وٝ زض ٟ٘بيت اظ ٔزٕٛؿ 

 ٔؤحط انّي ثبظيٍطاٖفٙٛاٖ  ثٝفٛأُ وٝ  ايٗ فٛأُ وّيسي ؾيؿتٓ قٙبؾبيي قس٘س. فٙٛاٖ ثٝفبُٔ 
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اظ: پبيٍبٜ التهبزي ؾبوٙيٗ، زضآٔس ؾطا٘ٝ  ا٘س فجبضت .وٙٙس ٔي ٘مف ايفبي تجطيع زض ٔؿىٗ ليٕت ثط
 فطضٝ ٞبي ذب٘ٛاضٞب، ٘طخ قٟط٘كيٙي، ٔٛلقيت ٔىب٘ي ٚ ٔٙغمٝ قٟطي، تطويت وبِجسي، ؾيبؾت

 ، ويفيتٚؾبظ ؾبذتٞبي  يٙٝٞعٌصاضي، ٚؾقت لغقبت أالن، ليٕت ظٔيٗ،  يٝؾطٔبٔؿىٗ،  ٚ ظٔيٗ
 ؾبذتٕب٘ي ٘بتأىب ٚ ؾبذتٕب٘ي ٚ تزٟيعات ٔهبِح ٘ٛؿ ٚ

 

  ٍ٘بضي، ليٕت ٔؿىٗ، ضٚـ تحّيُ تأحيطات ٔتمبعـ، تجطيع يٙسٜآٍاطگاى کلیذی:  

 

 هقذهِ
زٚٔيٗ ا٘مالة فؾيٓ زض فطًٞٙ ا٘ؿب٘ي، پسيسٜ ارتٕبفي  فٙٛاٖ ثٝپيسايف قٟط 

ثب يىسيٍط قس. ثٝ ٕٞيٗ  ٞب ا٘ؿبٖي اؾت وٝ ٔٛرت زٌطٌٛ٘ي زض ضٚاثظ ٔتمبثُ ا ثطرؿتٝ
آيس. ضقس قتبثبٖ  ئٙي ٘مغٝ فغفي زض تبضيد ارتٕبفي ا٘ؿبٖ ثٝ حؿبة ٔٙؾٛض آغبظ قٟط٘كي

قٟط٘كيٙي زض لطٖ حبضط ٕٞطاٜ ثب ا٘مالة ا٘فٛضٔبتيه ٚ ؾيط افعايف رٕقيت، ٘كبٖ اظ تغييط، 
 ٘كبٖقه زض ٌؿتطـ وبِجس قٟط ٘يع ذٛز ضا  يثزٌطٌٛ٘ي ٚ اؾتحبِٝ ؾبذتبض قٟطي زاضز وٝ 

 (.20 :1394ضفيقيبٖ ٚ ققجب٘ي، زٞس ) ئ
أطٚظٜ ثب ضقس ضٚظافعٖٚ قٟط٘كيٙي، ٔكىالت قٟطي ثيف اظ ٞط ظٔبٖ زيٍطي  
 ٔكىالت ٚ ايٗ وٝ يا ٌٛ٘ٝ ثٝ( 2: 1395زٞساضي، اؾت )يط قٟطٞبي وكٛض ٌطزيسٜ ٌ زأٗ
يط ذٛز لطاض زازٜ ٚ ٌبٞي ظ٘سٌي قٟطي تأحي قٟط٘كيٙي ضا تحت ٞب رٙجٝ تٕبٔي ٞب، يي٘بضؾب

 تأحيطٌصاضي ثب ٔكىالت (. اي114ٗ: 1391رٛيجبضي ٚ ٔيطوتِٛي، ٔساّ٘ٛ اؾت )ضا ٔرتُ وطزٜ 
 ويفيت ٚ ٘بثؿبٔبٖ ٕ٘ٛزٜ ضا قٟط٘كيٙي ظ٘سٌي ٔٙغمي ضٚاثظ قٟط٘كيٙي، يٞب رٙجٝ تٕبٔي ثط

 فطاٞٓ ضا ٞب آٖ زض ٘بپبيساضي ظٔيٙٝ ٚ زازٜ وبٞف قست ثٝ ضاٞب  آٖ زض ظ٘سٌي لبثّيت ٚ وّي
 اؾت. وطزٜ

 رٛأـ ظ٘سٌي زض ؾعايي ثٝ إٞيت تطيٗ ٘يبظ ا٘ؿبٖ، ياؾبؾ فٙٛاٖ ٔؿىٗ ثٝ زض ايٗ ثيٗ
 ٚ ويفيت ؾٙزف ٞبي ٔؤِفٝ تأحيطٌصاضتطيٗ اظ يىي ثٝ أط ايٗ وٝ يعٛض ثٝ اؾت، يبفتٝ قٟطي

 ؾٙزف ٔقيبض آٖ، ثٝ زؾتطؾي فسْ يب ٚ زؾتطؾي ويف ٚ وٓ ٚ قسٜ تجسيُ قٟطٚ٘ساٖ ضفبٜ
 ثٝ زؾتيبثي ٔيعاٖ وٝ ربيي تب قٛز ٔي ؿٛةٔح افطاز ٚ ذب٘ٛاضٞب التهبزي ٚ ارتٕبفي پبيٍبٜ
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 ثؿب چٝ ٘يع آٖ ثٝ زؾتيبثي فسْ ٚ ثٛزٜ وٙٛ٘ي رٟبٖ زض تٛؾقٝ ٞبي ٔؤِفٝ تطيٗ ٟٔٓ اظ ٔؿىٗ
 ثٍصاضز. ٘بوبْ ذٛز تٛؾقٝ ثّٙسٔست اٞساف ثٝ ضؾيسٖ زض ضا ربٔقٝ

 قس ٔي تّمي تِٛيسي غيط التهبزي ٘ؾط اظ ٚ فطزي زاضايي يه ٔؿىٗ زضٌصقتٝ
Choguill,1993: 29)) ،ٔفْٟٛ زاضاي ٌصاضي، ؾطٔبيٝ ٘ٛفي ٔخبثٝ ثٝ  أطٚظٜ أب ٟٓٔ 

 ثطزاضز زض ؾبوٙبٖ ثطاي اي ٚيػٜ ٔٙبفـ ٘يع، ا٘ساظ پؽ اظ قىّي فٙٛاٖ ثٝ ٚ اؾت التهبزي
 ثرف زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ تٛؾقٝ، زضحبَ وكٛضٞبي اوخط زض(. 12: 1367 زيٍطاٖ، ٚ اٞطي)

 ٚ ذب٘ٛاضٞب ٞعيٙٝ تطيٗ ثعضي ٚ ٌيطز ثطٔي زض ضا GDP زضنس 3-10 حسٚز ٔؿىٗ
(. 341: 1388 ظيبضي،) زٞس ٔي تكىيُ ضا زضآٔس وٓ ذب٘ٛاضٞبي اوخط زاضايي اضظقٕٙستطيٗ

قٛز  ئي ثٟجٛز ويفيت ظ٘سٌي ٚ قطايظ ارتٕبفي تّمي ٞب ضاٜأطٚظٜ ٔؿىٗ يىي اظ 
(Amado, 2018) .ٗوطزٜ ِتزذب ٔؿىٗ زض ثبظاض ٞب زِٚت تب قسٜ ؾجت ٞب ٚيػٌي ٕٞي ٚ 

 افعايف ؾغح ثب ٍٕٞبْ اعالفبت فهط زض. ٕ٘بيٙس ضيعي ثط٘بٔٝ ٚ ٌصاضي ؾيبؾت ثٝ الساْ
 ٔجٙبي ثط ضا ذٛز ٞبي ثط٘بٔٝ تب وٛقٙس ٔي ٌصاضاٖ ؾيبؾت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعاٖ ربٔقٝ، آٌبٞي

 رٌّٛيطي ثب فٕٛٔي ضفبٜ ثٝ زؾتيبثي ثط فالٜٚ تب وٙٙس ضيعي پبيٝ افطاز ربٔقٝ ؾّيمٝ ٚ ٘ؾطيبت
 ثط٘بٔٝ ضيعاٖ ،يٍطز فجبضت ثٝ ٚرٛز آيس؛ ثٝ قىٛفبيي التهبزي ارتٕبفي ٞبي ٞعيٙٝ تحٕيُ ظا

 ثيكتط تٛؾقٝ ٚ افطاز، ضقس ٔٙبفـ ٚ ٞب عطح ارطاي اظ حبنُ ٔٙبفـ پيٛ٘س ظزٖ ثب تٛا٘ٙس ٔي
قٟطي  ضيعي ثط٘بٔٝ ٚ ٔؿىٗ تِٛيس ٞبي ؾيبؾت ارطاي ٔٛفميت. آٚض٘س فطاٞٓ ضا ربٔقٝ

 ٞبي ٚيػٌي ثٝ ٘ؿجت ٞب آٖ تٕبيالت ٚ وٙٙسٌبٖ ٔهطف تطريحبت يكزل قٙبذت ٔؿتّعْ
ثط٘بٔٝ  ثطاي ثؿيبضي إٞيت اظ ٔؿىٗ ليٕت ثطآٚضز ٚ تقييٗ ضٚ، يٗا ثبقس. اظ ٔي ٔؿىٗ ذبل
 (.115: 1390ذّيّي فطالي ٚ ٘ٛثٟبض، ) اؾت ثطذٛضزاض تهٕيٓ ٌيطاٖ ٚ ضيعاٖ

 عَٛ زض فطز حطٚت تغييط بفجث ؾٛ يه اظ قٛز ٔي ايزبز ليٕت ٔؿىٗ زض وٝ تغييطاتي
 ثٛزٖ ٔتفبٚت ثٝ تٛرٝ ثب زيٍط، ؾٛي اظ. قٛز ٔي اظ ٔهطف ٘بقي ٔغّٛثيت آٖ تجـ ثٝ ٚ ظٔبٖ

 افطاز حطٚت قس ذٛاٞس ثبفج ليٕت ٔؿىٗ زض تغييط ٔرتّف، افطاز ثطاي زاضايي تطويت
 ٔؿىٗ ٝث رٙجٝ ؾطپٙبٜ اظ چٙب٘چٝ زيٍط، ؾٛي اظ. وٙس تغييط يىسيٍط ثب ٔمبيؿٝ زض ٔرتّف

ظيطا  ثبقس، ثيكتط تٛا٘س ٔي حتي زِٚت ثطاي آٖ ليٕت ٞبي ٘ٛؾبٖ إٞيت وٙيٓ، ٍ٘بٜ
 ٞسف وٝ اؾت تٟسيسٞبيي رّٕٝ اظ آٖ ؾطيـ افعايف ثٝ ٚيػٜ ٚ ٔؿىٗ ليٕت ٞبي ٘ٛؾبٖ
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ذّيّي فطالي ٚ ٟٔط آضا، ) وٙس ٔي ٔٛارٝ چبِف ثب ضا ٔؿىٗ ثٝ ٔطزْ آحبز تضٕيٗ زؾتطؾي
1391 :34 .) 

اي ثط ذب٘ٛاضٞب  ٞبي اذيط زض وكٛض تأحيطات ٔٙفي ٌؿتطزٜ يٕت ٔؿىٗ عي ؾبَ٘ٛؾب٘بت ل
ٞبي ٔرتّف التهبزي زاقتٝ اؾت، ايٗ ٘ٛؾب٘بت ٕٞٛاضٜ ثط تِٛيس،  ٚ فّٕىطز ثرف

ٌصاضي، اقتغبَ ٚ ؾبيط ٔتغيطٞبي التهبزي ثٝ نٛضت ٔؿتميٓ ٚ غيطٔؿتميٓ تأحيطات  ؾطٔبيٝ
ت اؾبؾي ليٕت ٔؿىٗ زض قٟطٞبي ثعضي ثط ضفبٜ ٔٙفي زاقتٝ اؾت. ِصا ثب تٛرٝ ثٝ تأحيطا

ي ضٚ٘ك ٚ ٞب زٚضٜيطات آٖ زض ايزبز تأحٞبي ٔرتّف التهبزي ٚ ٕٞچٙيٗ  ذب٘ٛاضٞب ٚ ثرف
 قٛز. ضوٛز زض ثبظاض ٔؿىٗ، ضطٚضت پػٚٞف زض ايٗ أط ٕ٘بيبٖ ٔي

، ٞب آٖيطٌصاض زض تقييٗ ليٕت ٔؿىٗ ٚ ٔسيطيت نحيح تأحي ٞب ٔؤِفٝثطضؾي فٛأُ ٚ 
ٞبي  ٞبي ٘ٛؾبٖ زض ثبظاض ٔؿىٗ رٌّٛيطي وطزٜ ٚ ٔيعاٖ ٔٛفميت ثط٘بٔٝ ٜ اظ ثطٚظ زٚضٜٕٞٛاض

ٞبي ٔغّٛة ٔؿىٗ ضا ثٝ عٛض لبثُ تٛرٟي افعايف زازٜ اؾت.  ضيعي احساث ٔؿىٗ ٚ ثط٘بٔٝ
تٛاٖ ٌفت وٙتطَ ٘ٛؾب٘بت ليٕتي ٔؿىٗ، ٔؿتّعْ قٙبذت فٛأُ ٔؤحط ثط آٖ  زض ٚالـ ٔي

ػٚٞف حبضط زض رٟت قٙبؾبيي فٛأُ وّيسي ٔؤحط ثط ٚضقيت ثبقس. زض ايٗ ضاؾتب، پ ٔي
زاضز.  يثطٔپػٚٞي ٌبْ  قٟط تجطيع ثب تأويس ثط ضٚيىطز ٘ٛيٗ آيٙسٜ آيٙسٜ ليٕت ٔؿىٗ زض والٖ

ايٗ ٔمبِٝ ثٝ ز٘جبَ پبؾد زازٖ ثٝ ايٗ ؾؤاَ اؾت وٝ فٛأُ وّيسي تأحيطٌصاض ثط ٚضقيت 
ثطاي ايٗ ٔٙؾٛض فٛأُ ٔؤحط ثط ضٚ٘س آيٙسٜ  قٟط تجطيع وسأٙس؟ آيٙسٜ ليٕت ٔؿىٗ زض والٖ

 وبِجسي، فٛأُ التهبزي، فٛأُ ٌطٜٚ فٛأُ 5قٟط تجطيع زض  ليٕت ٔؿىٗ زض والٖ
عجيقي عجمٝ ثٙسي قسٜ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ  ٚ ٔحيغي ارتٕبفي، فٛأُ ٔسيطيتي ٚ فٛأُ

سي ٔؤحط اؾترطاد افعاض ٔيه ٔه فٛأُ وّي ٌيطي اظ ٘طْ تحّيُ احطات ٔتمبعـ ٚ ثب ثٟطٜ
 قس٘س.

 ّا سٍؽهَاد ٍ 

 – تٛنيفي ٔبٞيت ِحبػ ثٝ ٚ وبضثطزي – اي تٛؾقٝ ٞسف ِحبػ اظ پػٚٞف ايٗ     
قٟط  والٖ ليٕت ٔؿىٗ زض ثطٔؤحط  فٛأُ قٙبؾبيي پػٚٞف ايٗ ثبقس. ٞسف ٔي تحّيّي

 ثب ٘يع ٞب زازٜ ٚ قسٜ اؾتفبزٜ اي وتبثرب٘ٝ ضٚـ اظ ٘ؾطي ٔجب٘ي ٍ٘بضـ ثطاي. ثبقس ئ تجطيع
 زض ٔؿىٗ ٔغبِقبت حٛظٜ وبضقٙبؾبٖ تٛؾظ زِفي ضٚـ ثٝ ٘بٔٝ پطؾف اثعاض اظ ٌيطي ثٟطٜ

 وّيسي فٛأُ قٙبؾبيي ٚ زازٞب تحّيُ ٚ تزعيٝ ثطاي. اؾت آٔسٜ زؾت ثٝ تجطيع قٟط والٖ
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 افعاض ٘طْ ٚؾيّٝ ثٝ ٔتمبعـ تأحيطات تحّيُ ضٚـ ٘يع ؾيؿتٓ آيٙسٜ ٚضقيت ثط ٔؤحط
MICMAC ٝتحميك، وبضقٙبؾبٖ ٚ  ايٗ زض آٔبضي ربٔقٝ. اؾت قسٜ فتٌٝط وبض ث

تٛؾظ وبضقٙبؾبٖ  ٞب ٘بٔٝ پطؾفيعي قٟطي ٚ ٔؿىٗ ثٛزٜ ٚ ض ثط٘بٔٝٔترههيٗ حٛظٜ 
 ٘يع پػٚٞف ٔىب٘ي لّٕطٚ .ا٘س قسٜفّٕي زا٘كٍبٜ تىٕيُ  يئتٞٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظي ٚ افضبي 

 .ثبقس ٔي تجطيع قٟط والٖ

 پیـیٌِ تحقیق
پػٚٞف، ٔغبِقبت ٚ تحميمبت زاذّي ٚ ذبضري ظيبزي نٛضت ٌطفتٝ  زض اضتجبط ثب ٔٛضٛؿ

 قٛز. ئاؾت. زض رسَٚ ظيط ثٝ نٛضت ذالنٝ ثٝ چٙس ٔٛضز اظ ايٗ تحميمبت اقبضٜ 
 : پیـیٌِ تحقیق1جذٍل 

هاافتهی عنوان نویسندگان  

 
وٛئيٍّي ٚ ويٗ  
(1970)  

 
 ويفيت ٚ اضظـ يطيٌ ا٘ساظٜ

 ٔؿىٗ

 ظزٖ لسْ رٟت ٞبيي ٔىبٖ ٛزٚر زاز ٘كبٖ تحميك ايٗ ٘تبيذ
 ٚ زض عطاحي ٘ٛؿ ٚ ؾبذتٕبٖ ثيطٚ٘ي ٕ٘بي ؾبذتٕبٖ، اعطاف زض

 .زاض٘س ٔؿىٗ ليٕت ثط ضا تأحيط ثيكتطيٗ پٙزطٜ،

 
 
 

(2009) ؾّيٓ  

 
 
 

 ليٕت وٙٙسٜ تقييٗ فٛأُ
 اٍِٛؾبظي: تطويٝ زض ٔؿىٗ

 فهجي قجىٝ ٚ ٞسا٘يه
 ٔهٙٛفي

 

 فهجي قجىٝ ٚ ٞسا٘يه اٍِٛؾبظي ضٚـ زٚ اظ تحّيُ ايٗ زض
 آٖ اظ حبوي ٞسا٘يه اٍِٛي ٘تبيذ. اؾت قسٜ اؾتفبزٜ ٔهٙٛفي

 ا٘ساظٜ ٞب، اتبق تقساز ذب٘ٝ، ٘ٛؿ اؾترط، آة، ؾيؿتٓ وٝ اؾت
 ٔتغيطٞبيي تطيٗ ٟٔٓ ؾبذتٕبٖ ٘ٛؿ ٚ ٔحّي ٞبي ٚيػٌي ذب٘ٝ،

 زٞس ٔي ٘كبٖ ٔمبِٝ ايٗ. زاض٘س تأحيط ٔؿىٗ ليٕت ثط وٝ ٞؿتٙس
 ثطاي ثٟتطي رب٘كيٗ تٛا٘س ٔي ٔهٙٛفي فهجي قجىٝ وٝ

 .ثبقس تطويٝ زض ٔؿىٗ ليٕت ثيٙي پيف

 
ٚٚ  ٚ ٌٛا

(2013)  

 
 ثط ٔؤحط فٛأُ تزطثي تحّيُ
قبٍٟ٘بي زض ٔؿىٗ ليٕت  

فٛأُ ٔؤحط ثط ليٕت ٔؿىٗ زض قبٍٟ٘بي چيٗ زض ايٗ تحميك 
. ٘تبيذ پػٚٞف ثيبٍ٘ط آٖ ا٘س ٌطفتٝٔٛضز ثطضؾي ٚ تحّيُ لطاض 

س تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثيكتطيٗ اؾت وٝ ٘طخ ٚاْ ٚ ٘طخ ضق
 يط ضا ثط ليٕت ٔؿىٗ زض ايٗ قٟط زاقتٙس.تأح

 
 

غاً٘ ٚاً٘ ٚ 
(2014)  

 
 
فٛأُ ثٙيبزي زض ثبظاض ٔؿىٗ 

 چيٗ

اؾت وٝ ثطاي ثيكتط قٟطٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ،  آٖ اظ حبوي تحميك ٘تبيذ
 ٞبي يٙٝٞع ٚ ظٔيٗ تأٔيٗ زضآٔس، تغييط فٛأُ ثٙيبزي ٔخُ

 ليٕت ٚالقي تغييطات اظ يا سٜفٕ ثرف تٛا٘ؿتٝ اؾت ؾبذت
ؾبحّي،  قٟط چٙسيٗ زض حبَ ايٗ ثب. زٞس تٛضيح ٔؿىٗ ضا

 اظ تٛاٖ ئآ٘چٝ  اظ ظيبزي ا٘حطاف ٔؿىٗ ليٕت ٚالقي افعايف
 زاضز. وطز، ثيٙي يفپ ثٙيبزي تغييطات
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اوجطي ٚ 
ٕٞىبضاٖ 

(1383)  

 
 ليٕت ثط ٔؤحط فٛأُ ثطضؾي 

ٔكٟس قٟط زض ٔؿىٗ  

 قٟط ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي وّيٝ زض وٝ تاؾ آٖ اظ حبوي ٘تبيذ
 اظ ثيكتط فيعيىي فٛأُ آپبضتٕب٘ي، ٚ ٚياليي اظ افٓ ٔكٟس
 ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي ليٕت( زؾتطؾي ٚ ٔحيغي) ٔىب٘ي فٛأُ

 .زٞٙس ٔي لطاض تأحيط تحت ضا

 
 
 
(1390) ٘ٛثٟبض  

 
 

 ليٕت وٙٙسٜ تقييٗ فٛأُ
 ضٞيبفت: تجطيع قٟط زض ٔؿىٗ

 قجىٝ ٚ فضبيي يالتهبزؾٙز
ٔهٙٛفي هجيف  

 ٔيبٖ فضبيي ٚاثؿتٍي پسيسٜ ٚرٛز ثيبٍ٘ط ٔغبِقٝ ايٗ ٘تبيذ
. ثبقس ٔي تجطيع قٟط آپبضتٕب٘ي ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي ليٕت

 ثيبٍ٘ط فضبيي ضٌطؾيٖٛ ضٚـ ثٝ ٞسائيه ليٕت تبثـ ترٕيٗ
 تجطيع، قٟط آپبضتٕب٘ي ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي زض وٝ اؾت آٖ

( زؾتطؾي ٚ ٔحيغي) ٔىب٘ي فٛأُ اظ ثيكتط فيعيىي فٛأُ
 ثيٗ اظ ٚ زٞٙس ٔي لطاض تأحيط تحت ضا ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي ليٕت

 تأحيط ثيكتطيٗ ارتٕبفبت، ؾبِٗ ثٛزٖ زاضا فيعيىي، ٞبي ٚيػٌي
 تطيٗ ٟٔٓ. اؾت زاقتٝ تجطيع قٟط ؾغح زض ٔؿىٗ ليٕت ثط ضا

 ٔطاوع ثٝ ظيبز ٘عزيىي ٘يع، ليٕت ثط احطٌصاض ٔىب٘ي ٚيػٌي

 .قسثب ٔي( ٔٙفي فالٔت ثب) آٔٛظقي

 
فّٛي ٚ 
ٕٞىبضاٖ 

(1391)  
 

 
تحّيُ فٛأُ انّي افعايف 

ضٚيٝ ليٕت ٔؿىٗ زض  يث
تٟطاٖ قٟط والٖ  

ٔتغيطٞبي ارتٕبفي  ٔؤِفٝوٝ  زٞس ئ٘تبيذ حبنّٝ ٘كبٖ 
احط ٔتغيطٞبي ارتٕبفي فطٍٞٙي ثيكتطيٗ  وٙٙسٜٗ ييتقفٙٛاٖ  ثٝ
تٟطاٖ  قٟط والٖليٕت ٔؿىٗ زض  ٝيضٚ يثضا ثط افعايف  طيتأح

ي ٞب ضتجٝوبِجسي ٚ ارطايي زض  –ٝ ٚ ٔتغيطٞبي فيعيىي زاقت
ضا  طيتأحثقسي لطاض زاقتٝ اؾت ٚ ٔتغيطٞبي التهبزي وٕتطيٗ 

 تٟطاٖ زاقتٝ اؾت. قٟط والٖثط افعايف ليٕت ٔؿىٗ زض 

 
 

 
 

 
ٚ  پٛضٔحٕسي
 ٕٞىبضاٖ

(1393)  

 
 

 
 

 
 ليٕت ثط ٔؤحط فٛأُ ثطضؾي 

 اؾتفبزٜ ثب تجطيع قٟط زض ٔؿىٗ
٘يهٞسا ٔسَ اظ  

 چٟبض ثٝ ٔؿىٗ ليٕت زض تأحيطٌصاض ٔتغيطٞبي پػٚٞف ايٗ زض
 زؾتطؾي، ٔتغيطٞبي وبِجسي، فيعيىي، ٔتغيطٞبي انّي زؾتٝ

 ٚ التهبزي ٞبي ٚيػٌي ٚ( ٕٞؿبيٍي) ٔحيغي ٔتغيطٞبي
 اؾت آٖ اظ حبوي ٔغبِقٝ ٘تبيذ. ا٘س قسٜ ثٙسي تمؿيٓ ارتٕبفي

 ثط ٔيٗ،ظ ٔؿبحت ٔب٘ٙس ٔتغيطٞبيي ٚياليي ٚاحسٞبي زض وٝ
 فطو قٛفبغ، ثٝ زؾتطؾي تحهيالت، ٚ زضآٔس ؾبذتٕبٖ،

 نٛضت ثٝ ذيبثبٖ يب وٛچٝ تطافيىي ٚضقيت ذيبثبٖ، يب وٛچٝ
 اظ فبنّٝ اتبق، تقساز ؾبذتٕبٖ، ٕ٘بي ٔب٘ٙس ٔتغيطٞبيي ٚ ٔخجت
 ٚ ٔٙفي تأحيط ٔبِىيت، ؾٙس ٘ٛؿ ثٙب، فٕط يب لسٔت قٟط، ٔطوع
 ٔتغيطٞبي آپبضتٕب٘ي حسٞبيٚا زض. ا٘س زاقتٝ ليٕت ثط زاضي ٔقٙي
 زضآٔس، ذب٘ٛاض، ؾطپطؾت ؾٗ ظيطثٙب، ٔؿبحت زاض ٔقٙي ٚ ٔخجت

 ٔؿزس اظ فبنّٝ ضضبيت، ٔيعاٖ قٛفبغ، ٚ آؾب٘ؿٛض ثٝ زؾتطؾي
 ٕ٘بي ٔبِىيت، ؾٙس ٘ٛؿ زاض ٔقٙي ٚ ٔٙفي ٔتغيطٞبي ٚ
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 تقساز ٚ ذب٘ٛاض افطاز تقساز قٟط، ٔطوع اظ فبنّٝ ؾبذتٕبٖ،

 .ثبقٙس ٔي ٚاحسٞب

 
 

 ٚ فطذي وي
(1395فطٕٞٙس )  

 
 

 ثط ٔؤحط فٛأُ تأحيط تحّيُ
: ٔٛضزي ٔغبِقٝ) ٔؿىٗ ليٕت

(انفٟبٖ قٟط  

 قبذم ٔتغيطٞبي تأحيطٌصاضي ثطضؾي زض ايٗ پػٚٞف ثٝ
 ي ؾطا٘ٝ زضآٔس ؾبذتٕب٘ي، ذسٔبت ليٕت قبذم ؾٟبْ، ليٕت
 ٘طخ ٚ قسٜ تىٕيُ ٞبي ؾبذتٕبٖ تقساز ظٔيٗ، ليٕت ذب٘ٛاض،

 قٟط والٖ زض ٔؿىٗ ليٕت ثط ٔؿىٗ ثرف زض تؿٟيالت ؾٛز
 ثيبٍ٘ط ٔغبِقٝ ايٗ اظ حبنُ ٘تبيذ. ا٘س پطزاذتٝ انفٟبٖ

 قبذم ٚ ظٔيٗ ليٕت اظ ٔؿىٗ ليٕت ظيبز تأحيطپصيطي
 .اؾت ؾبذتٕب٘ي ذسٔبت

 

 هباًی ًظشی
 زض الساْ ٚ ضيعي عطح ٌيطي، تهٕيٓ ؾپؽ ٚ ٔغبِقٝ ٞبي ضٚـ ٚ انَٛ پػٚٞي، آيٙسٜ
 فّٕي ٞبي ضٚـ ٚ فّؿفي تفىطات پػٚٞي، آيٙسٜ. اؾت آيٙسٜ ثب طتجظٔ فٖٙٛ ٚ فّْٛ ذهٛل

 ٚ ثسيُ آيٙسٜ ٞب آٖ اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ ٔغطح ضا آيٙسٜ ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾي ٔرتّف ٞبي ٔسَ ٚ
 آيٙسٜ ٞٛقٕٙسا٘ٝ ٟٔٙسؾي ٚ ٔقٕبضي ثطاي اثعاضي پػٚٞي، آيٙسٜ ِصا. وٙس ٔي تطؾيٓ ضا احتٕبِي

 ٔسيطاٖ وطزٖ حؿبؼ ثطاي اؾت اثعاضي پػٚٞي ٙسٜآي (.Gordon & Gelen, 1994) اؾت
 ٞب ؾبظٔبٖ وٝ آٖ اظ پيف پيسايف، حبَ زض ٚ ؾبظٔبٖ اظ ذبضد ٔٛضٛفبت زضثبضٜ ٞب ؾبظٔبٖ
 ثب ٔتٙبؾت ؾبظز ٔي لبزض ضا ٞب ؾبظٔبٖ ٔسيطاٖ اثعاض ايٗ ٚالـ، زض. قٛ٘س حٛازث آٖ ٔغّٛة

 ثطاي ضا ربٔقٝ ٚ ؾبظٔبٖ ٔٝثط٘ب ٚ قٙبؾبيي ضا ٔكتطن ٔؿبئُ ثكطي، ٔتفبٚت ٞبي ٘ؿُ
 ٞطٌٛ٘ٝأطٚظٜ  تٛاٖ ٌفت ئوٝ  يعٛض ثٝ (.Sirr et al, 2004) وٙٙس آٔبزٜ ٞب آٖ ثب ضٚيبضٚيي

 ,Aggestam)ٌيطي نحيح، ٘يبظ ثٝ اعالفبت ٚ زا٘ف زضثبضٜ آيٙسٜ زاضز) يٓتهٕ

Wolfslehner, 2018ٍٕٞبٖ زٞس ٚ ثٝ  . ايٗ زا٘ف تٛا٘بيي ا٘تربة ٞٛقٕٙسا٘ٝ ضا افعايف ٔي
ٞبي اوتكبفي(؛ ثٝ وزبٞب ثبيس ثطٚ٘س  تٛا٘ٙس ثطٚ٘س )آيٙسٜ زٞس تب ثسا٘ٙس: ثٝ وزبٞب ٔي اربظٜ ٔي

ٞبي ٔغّٛة  تٛا٘ٙس ثب ؾِٟٛت ثيكتطي ثٝ آيٙسٜ ٞبي ٞٙزبضي( ٚ اظ چٝ ٔؿيطٞبيي ٔي )آيٙسٜ
ي عٛضوّ ثٝ(. 73: 1393ذٛز ثطؾٙس )ضاٞجطزٞبي ٔقغٛف ثٝ ذّك آيٙسٜ( )وطٔي ٚ وكبٚضظي، 

 آٖ پي زض زا٘ف ايٗ. اؾت آيٙسٜ ٞٛقٕٙسا٘ٝ ثطپبيي ٚ عطاحي تحّيُ، زا٘ف پػٚٞي آيٙسٜ
 تٛفبٖ ثطاثط زض غبفٍّيطي اظ ضا ا٘ؿبٖ زؾتب٘ٝ، پيف ٚ فبٔال٘ٝ آٌبٞب٘ٝ، قيٛٞبي ثٝ وٝ اؾت

 وٙس. ٔحبفؾت آٚض ؾطؾبْ ٞبي پيكطفت ٚ تغييطات ؾٍٟٕيٗ
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 تقطيف تٛاٖ ٕ٘ي ضٚ اظايٗ. زاضز فئتٙٛ اثقبز ٚ اؾت پيچيسٜ ٚ ٌؿتطزٜ ٔؿىٗ، ٔمِٛٝ
 ٘يبظ ؾطپٙبٜ، فٙٛاٖ ثٝ ٚ فيعيىي ٔىبٖ يه فٙٛاٖ ثٝ ٔؿىٗ. ٕ٘ٛز اضائٝ آٖ اظ ٚاحسي ٚ ربٔـ
 فطز يب ذب٘ٛاض اِٚيٝ ٘يبظٞبي اظ ثطذي ؾطپٙبٜ ايٗ زض. آيس ٔي حؿبة ثٝ ذب٘ٛاض اؾبؾي ٚ اِٚيٝ

 ٔمبثُ زض ظيؿت قطايظ ٝذالن ٚ رٛي قطايظ ثطاثط زض حفبؽت اؾتطاحت، ذٛاة، ٕٞچٖٛ
زض ٚالـ تقطيف ٚ ٔفْٟٛ ٔؿىٗ يه (. 7: 1367 زيٍطاٖ، ٚ اٞطي) قٛز ٔي تأٔيٗ عجيقت

ثٝ فجبضت زيٍط ٔؿىٗ  ٌطزز؛ ٚاحس ٔؿىٛ٘ي ٘يؿت ثّىٝ وُ ٔحيظ ٔؿىٛ٘ي ضا قبُٔ ٔي
چيعي ثيف اظ يه ؾطپٙبٜ نطفبً فيعيىي اؾت ٚ وّيٝ ذسٔبت ٚ تؿٟيالت فٕٛٔي الظْ ثطاي 

قٛز ٚ ثبيس حك تهطف ٘ؿجتبً عٛال٘ي ٚ ٔغٕئٗ ثطاي  ا٘ؿبٖ ضا قبُٔ ٔي ظيؿتٗ ثٝ
( 1996) ثكط اؾىبٖ ارالؼ زٚٔيٗ (. زض39: 1385قىطٌعاض، ) وٙٙسٜ آٖ فطاٞٓ ثبقس اؾتفبزٜ

 ثٝ تٟٙب ٔٙبؾت ؾطپٙبٜ»: اؾت قسٜ تقطيف چٙيٗ ٔٙبؾت ٔؿىٗ قس ثطٌعاض اؾتب٘جَٛ زض وٝ
 ٔٙبؾت، آؾبيف يقٙي ٔٙبؾت ؾطپٙبٜ ٘يؿت؛ قرم ٞط ؾط ثبالي ؾمف يه ٚرٛز ٔقٙبي
 اي، ؾبظٜ زٚاْ ٚ پبيساضي ٔبِىيت، أٙيت ٔٙبؾت، أٙيت ٚ فيعيىي زؾتطؾي ٔٙبؾت، فضبي

 ضؾب٘ي، آة لجيُ اظ ٔٙبؾت اِٚيٝ ٞبي ظيطؾبذت ٔٙبؾت، ٌطٔبيي ؾيؿتٓ ٚ تٟٛيٝ ضٚقٙبيي،
 ٔىبٖ ٔٙبؾت، اقتيثٟس فٛأُ ٔحيغي، ظيؿت ٔٙبؾت ويفيت ظثبِٝ، زفـ آٔٛظـ، ٚ ثٟساقت
 تٛرٝ ثب ثبيس ٔٛاضز ايٗ ٕٞٝ وٝ اؾت، اِٚيٝ تؿٟيالت ٚ وبض ٘ؾط اظ زؾتطؾي لبثُ ٚ ٔٙبؾت

 (.3: 1394)پٛضٔحٕسي، « قٛز تأٔيٗ ٔطزْ اؾتغبفت ثٝ
ثبيؿت ٔٛضز تٛرٝ لطاض  ٌصاضي آٖ ٔي ٔؿىٗ چٙس ٚيػٌي اؾبؾي زاضز وٝ زض اضظـ

 ثٍيط٘س:
ي ٔتٕبيع وباليي اؾت وٝ ٚاحسٞبي ٔرتّف آٖ اظ يي ٔتٕبيع اؾت، وبالوبال ٔؿىٗ .1

زيس ٔهطف وٙٙسٜ ثٝ نٛضت ٔقٙبزاضي ٔتفبٚت ٞؿتٙس. تفبٚت زض ٔؿبحت، ٔٛلقيت ٔىب٘ي، 
ٞبي وبّٔي  قٛ٘س وٝ ٚاحسٞبي ٔؿىٛ٘ي رب٘كيٗ ٞب ٍٕٞي ٔٛرت ٔي ٘ٛؿ ثٙب ٚ زيٍط ٚيػٌي
 ثطاي يىسيٍط ٘جبقٙس؛

قٛز وٝ ثبظاض ثعضٌي  ٕٞيٗ أط ؾجت ٔيٚ وٓ اؾتٟالن اؾت ٚ  ثبزٚأْؿىٗ وبالي  .2
 ؛ثطاي زؾت زْٚ آٖ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس

ٞبي ٔؿىٗ ضا  اؾت ٚ زيٍط ٚيػٌي فطز ٔٙحهطثٝ. ٔٛلقيت ٚ ٔىبٖ ٔؿىٗ حبثت ٚ 3. 
 زٞس تحت تأحيط لطاض ٔي
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ضٚ تأٔيٗ  يٗاظاقٛز،  . ٔؿىٗ زض ٚاحسٞبي ثعضي ٚ تمؿيٓ ٘كس٘ي ٚ ٌطاٖ فطضٝ ٔي4.
 (.9: 1390وٙس )ؾٛضي ٚ ٔٙيطي ربٚيس،  ٞبي ثبظاض ٔؿىٗ ايفب ٔي ِيتٔبِي ٘مف ٟٕٔي زض فقب

ٚ  Churchill et al, 2018))يٗ زاضايي ذب٘ٛاضٞب تط ٟٔٓيىي اظ  فٙٛاٖ ثٝ ٔؿىٗ
 وبالٞب ؾبيط اظ ضا آٖ وٝ اؾت ٞبيي ٚيػٌي زاضاي التهبزي فٙٛاٖ يه وبالي ٕٞچٙيٗ ثٝ

 وبالي ٔؿىٗ ؾٛ، يه اظ. وٙس ٔي چيسٜپي ضا آٖ ثبظاض ٚ تمبضب ٚ فطضٝ تحّيُ ٔتٕبيع ٚ
 وبالي تطيٗ ٌطاٖ ٚ اؾت ثكط اؾبؾي ٘يبظ تطيٗ ٟٔٓ پٛقبن ٚ غصا اظ وٝ پؽ اؾت ٔهطفي
 وبالي ثبزٚاْ، غيطٔٙمَٛ وبالي فٙٛاٖ ثٝ زيٍط، ؾٛي اظ ٚ قٛز تّمي ٔي ذب٘ٛاض ضطٚضي
 ٚ ضٚز ٔي قٕبض ثٝ ذب٘ٛاض زاضايي ثرف تطيٗ ثعضي آٖ، زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ وٝ اؾت اي ؾطٔبيٝ
 تٛضٔي قطايظ زض يػٜٚ . ثٝزاضز ثباليي رصاثيت ٘يع ٞبي التهبزي ثٍٙبٜ ثطاي ذب٘ٛاض، ثط فالٜٚ

 احساث ٚ ذطيس اؾت، پبييٗ زيٍط التهبزي ٞبي زض ثرف ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثبظزٜ ثٝ اعٕيٙبٖ وٝ
 ؾبيط ظا تط پطثبظزٜ ثّٙسٔست زض وٝ آيس ٔيحؿبة  ثٝ ٔغٕئٙي ٚ أٗ ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٔؿىٗ،
 تأٔيٗ ٔٙبؾت ؾيؿتٓ ٘جٛز ٚ آيٙسٜ ثٝ فسْ اعٕيٙبٖ ثقالٜٚ. ثبقس ٔي ٌصاضي ؾطٔبيٝ اقىبَ

 وٙس ٔي تجسيُ اظوبض افتبزٌي ٚ زٚضاٖ پيطي زض ذب٘ٛاض زضآٔس ٔحُ ثٝ ضا ٔؿىٗ ارتٕبفي،
تطيٗ ٔتغيط  فٙٛاٖ اؾبؾي (. أطٚظٜ ليٕت ٔؿىٗ ث162ٝ: 1389٘بري ٔيسا٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، )

زٞس. ليٕت  فطضٝ، تمبضب، ضوٛز، ضٚ٘ك ٚ ...( ضا قىُ ٔي) اتفبلبت ثبظاض ٔؿىٗ ثرف ٔؿىٗ،
ٞب  ٞبي ٔرتّف، ليٕت ٞب ٚ ٔىبٖ ٔؿىٗ تبثـ فٛأُ ٚ قطايظ ٔرتّفي اؾت ثٙبثطايٗ زض ظٔبٖ

٘يع ٔتفبٚت اؾت. افعايف ليٕت ٔؿىٗ زض ؾغح ذطز ثطاي ذب٘ٛاضٞب ثٝ ذهٛل ذب٘ٛاضٞبي 
ثط افعايف  ٔؤحطوٙس. فٛأُ  آفطيٙي ٔي ٞب، ٔكىُ ي زِٚتپصيط ٚ زض ؾغح والٖ ثطا آؾيت

 ليٕت ٔؿىٗ زض ٕ٘ٛزاض ظيط ٔكرم قسٜ اؾت:

 
 : عَاهل هؤثش بش قیوت هؼکي1ؿکل 
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 آٖ، ضيعي ثط٘بٔٝ ٚ آيٙسٜ ثٝ پطزاذتٗ قٟطي ضيعي ثط٘بٔٝ يػٜٚ ثٝ ضيعي ثط٘بٔٝ فطنٝ زض
 ثٝ اتىب ثب آيٙسٜ ثٝ طزاذتٗپ ٔٛاضز ثيكتط زض. اؾت ضيعي ثط٘بٔٝ فطآيٙس يرسا٘كس٘ رعء

 ايٗ. اؾت آٚضزٜ ٚرٛز ثٝ ٞب ثط٘بٔٝ ارطاي زض قٕبضي ثي ٔكىالت ضٚ٘سٞب، تحّيُ ٚ ثيٙي پيف
 زض ؽٟٛض حبَ زض يب ٚ ٘ٛؽٟٛض ٞبي فٙبٚضي تأحيطات ثٝ ٘ىطزٖ تٛرٝ اظ ٘بقي اغّت ٔكىالت

 ٚ ٔكىالت حُ تؿٟيُ ثط ٔؤحط وّيسي فٛأُ ٚ پيكطاٖ ٘يطٚٞبي اظ غفّت يب ٚ ثكط ظ٘سٌي
 ثبفج تٛؾقٝ فطآيٙس زض پيكطاٖ ٚ وّيسي ٘يطٚٞبي اظ غفّت. اؾت آتي تٛؾقٝ ٞبي چبِف يب

 أطٚظٜ،. قٛز ٔي ؾيؿتٓ وُ ثط ٞب آٖ ٔٙفي تأحيطٌصاضي ٟ٘بيت زض ٚ ٞب آٖ تسضيزي تضقيف
 تٛؾقٝ ٞبي پيكطاٖ ٚ وّيسي فٛأُ يبفتٗ ثط ضيعي ثط٘بٔٝ فطنٝ زض پػٚٞي آيٙسٜ ضٚيىطزٞبي

 ٚ وٙتطَ اٞطْ زاقتٗ اذتيبض زض ثب ضيع ثط٘بٔٝ ضاٜ ايٗ اظ تب زاض٘س تأويس ضيعي ثط٘بٔٝ فضبي زض
 .(42-43: 1389 ظاِي، ٚ ثٟكتي) ثپطزاظز آيٙسٜ ٔغّٛة ٔقٕبضي ثٝ آيٙسٜ، ٔسيطيت

 فطؾٛزٜ ٞبي ثبفت زض زضآٔس وٓ ذب٘ٛاضٞبي اظ فؾيٕي تٛزٜ وٝ اؾت آٖ اظ حبوي آٔبضٞب
 ؾرتي قطايظ زض قٟطي پيطأٖٛ ٞٛيت ثي ٞبي ٔحّٝ زض ٚ ثبض ٘ىجت حبقيٝ زض قٟطي، زضٖٚ

 فٕٛٔي تؿٟيالت ٚ تأؾيؿبت ٘بضؾبيي زچبض ٞب ٔحيظ ايٗ تٕبٔي وٝ زضحبِي ثط٘س، ٔي ؾط ثٝ
 تمبضبي ؾطيـ افعايف ٚ زِٚت ٔحسٚز أىب٘بت اظ ٘بقي تٛا٘س ٔي قطايظ ايٗ ٞطچٙس. ٞؿتٙس

ثٝ ٚرٛز آٔسٖ ايٗ  زض ثؿيبض ظيبزي ٔيعاٖ ثٝ ٘يع ٔمِٛٝ ليٕت أب ثبقس، ٔؿىٗ ٔؤحط غيط
 ٚ تأحيطٌصاض وّيسي ٘يطٚٞبي ثٝ تٛرٟي يث زِيُ ثٝ اغّت ٔكىالت ٚضقيت زذيُ اؾت. ايٗ

 ٔطثٛط ثٝ ٚ ٔؿبئُ ٞب چبِف حُ زض ٞب آٖ تأحيطٌصاضي اظ غفّت ٕٞچٙيٗ ٚ ٔؿىٗ يٕتل زض
 ٚ قسٜ ٞب ٌصاضي ؾيبؾت ٚ ٞب ثط٘بٔٝ تسضيزي تضقيف ثبفج أط ايٗ. اؾت قٟطٚ٘ساٖ اؾىبٖ

 ٘ٛيٗ ضٚيىطز ثب ضيعي ثط٘بٔٝ تأويس. قٛز ٔي ٔٛرت ضا ٞب ثط٘بٔٝ ٘بوبضآٔسي ٟ٘بيت زض
 ايٗ اظ تب ٞبؾت ضيعي ثط٘بٔٝ فضبي زض تأحيطٌصاض ٞبي ٔؤِفٝ ٕٞيٗ يبفتٗ ثط ٘يع پػٚٞي آيٙسٜ

 آيٙسٜ ٔغّٛة ٔقٕبضي ثٝ آيٙسٜ، ٔسيطيت ٚ وٙتطَ اٞطْ زاقتٗ اذتيبض زض ثب ثتٛاٖ عطيك
 .پطزاذت

زض ليٕت ٔؿىٗ ٚ فسْ  ٔؤحطتٛرٟي ثٝ فٛأُ  يثتٛاٖ ٌفت؛  ئثٝ عٛض وّي 
زض ايٗ فطنٝ قسٜ  ٔرتّف ٔؿبئُ ٚ ٞب چبِف يعي ٔٙبؾت ثطاي آٖ، ثبفج ؽٟٛضض ثط٘بٔٝ
 ثطٚظ تٛاٖ اظ ئزض ليٕت ٔؿىٗ  تأحيطٌصاض ٞبي ٔؤِفٝ تحّيُ ثب قٙبذت ٚ ِصا اؾت،
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ي ٔرتّف قٟطي ثٝ ٞب ٌطٜٚطزٜ ٚ ظٔيٙٝ ضا ثطاي زؾتطؾي رٌّٛيطي ٌ ضٚ پيف ٞبي چبِف
 ٔؿىٗ ٔٙبؾت ٚ ٘يُ ثٝ آيٙسٜ ٔغّٛة فطاٞٓ وطز.

ؿْش تبشیض ؿٌاػایی عَاهل هؤثش بش سًٍذ آیٌذُ قیوت هؼکي دس کالى  

حٛظٜ ٔرتّف ثٝ  5قٟط تجطيع ثٝ ضٚـ زِفي زض  فٛأُ ٔؤحط ثط ليٕت ٔؿىٗ زض والٖ
بيي قس٘س:فبُٔ ثٝ قطح شيُ قٙبؾ 40تقساز   

ؿْش تبشیض : هتغیشّای اٍلیِ هؤثش بش قیوت هؼکي دس کالى2جذٍل   

 ٌطٜٚ فٛأُ

ٞب، تؿٟيالت ثب٘ىي،  ٚؾبظ، ؾغح فٕٛٔي ليٕت ٞبي ٔبِي ؾبذت ليٕت ظٔيٗ، ٞعيٙٝ
ٌصاضي، پبيٍبٜ التهبزي ؾبوٙيٗ، ٔبِيبت، حزٓ ٘مسيٍٙي، ٚضقيت فطضٝ، ٚضقيت تمبضب،  ؾطٔبيٝ

آة، ثطق، ٌبظ، فبضالة(، فٛاضو زضيبفت پطٚا٘ٝ ؾبذتٕب٘ي، ) ا٘كقبثبت٘طخ ؾٛز ثب٘ىي، فٛاضو 
 ٞبي التهبزي ثٟب، زضآٔس ؾطا٘ٝ ذب٘ٛاضٞب، ؾٛزآٚضي ؾبيط ثرف ٘طخ اربضٜ

 فٛأُ التهبزي

ٞبي  زؾتطؾي ثٝ تؿٟيالت ٚ ذسٔبت قٟطي، ٚؾقت لغقبت أالن، تطويت وبِجسي، عطح
ٞب، تقساز عجمبت  لسٔت ٚاحس ٔؿىٛ٘ي، تقساز اتبقتٛؾقٝ قٟطي، تزٟيعات ٚ أىب٘بت ؾبذتٕب٘ي، 

ا٘ساظ ٚ  ٞبي غيطٔؿىٛ٘ي زض آيٙسٜ، ويفيت ٚ ٘ٛؿ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي، چكٓ أىبٖ اؾتفبزٜٚ ٚاحسٞب، 
 زيس ٚ ٔٙؾط، ٕ٘بي ؾبذتٕبٖ، تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي

 فٛأُ وبِجسي

پبيٍبٜ ٟٔبرطت ٚ ضقس عجيقي رٕقيت(، ) ٚضقيت أٙيت ارتٕبفي ٔٙغمٝ، ٘طخ قٟط٘كيٙي
 قرهي تطريحبتارتٕبفي ؾبوٙيٗ، تطاوٓ رٕقيتي، ٔحسٚزٜ ؾٙي رٕقيت، ٘طخ تكىيُ ذب٘ٛاض، 

 قٟطٚ٘ساٖ

 فٛأُ ارتٕبفي

ٔٛلقيت رغطافيبيي ٞبي قٟطي،  ٔٛلقيت ٘ؿجت ثٝ ٔحسٚزٜٔىب٘ي ٚ ٔٙغمٝ قٟطي،  ٔٛلقيت
 اضاضي

فٛأُ ٔحيغي ٚ 
 عجيقي

 فٛأُ ٔسيطيتي ٞبي فطضٝ ظٔيٗ ٚ ٔؿىٗ ؾيبؾت

 

ّاٍ بحثیافتِ  
قٟط تجطيع،  زض ايٗ پػٚٞف ثطاي قٙبؾبيي فٛأُ تأحيطٌصاض ثط ليٕت ٔؿىٗ زض والٖ

ٞبيي ثٝ نٛضت تكطيحي عطاحي ٚ زض  ٘بٔٝ ضٚـ زِفي ثٝ وبض ٌطفتٝ قس، ثسيٗ ٔٙؾٛض پطؾف
ٞبي زضيبفتي،  ٘بٔٝ اذتيبض وبضقٙبؾبٖ ٔطثٛعٝ لطاض ٌطفت. ثب ثطضؾي ٘تبيذ حبنُ اظ پطؾف

حٛظٜ ٔرتّف اؾترطاد  5قٟط تجطيع زض  فبُٔ تأحيطٌصاض ثط ليٕت ٔؿىٗ والٖ 40ٔزٕٛفبً 
قس. ؾپؽ ثٝ ٔٙؾٛض ؾٙزف ٔيعاٖ تأحيطٌصاضي فٛأُ ثط يىسيٍط، ٔبتطيؽ تأحيطات ٔتمبعـ 

يطٌصاضي اظ نفط تب ؾٝ ؾٙزيسٜ تأحعطاحي ٚ زض اذتيبض ذجطٌبٖ لطاض ٌطفت. ٔيعاٖ ايٗ 
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ٌيطي اظ ضٚـ  ثب ثٟطٜ يطٌصاضي فٛأُ ثط يىسيٍطقٛز. پؽ اظ ٔكرم قسٖ ٔيعاٖ تأح ٔي
فٛأُ وّيسي تأحيطٌصاض ثط ٚضقيت آيٙسٜ  MICMACافعاض  تحّيُ تأحيطات ٔتمبثُ تحت ٘طْ

ثٛزٜ ٚ ٔتغيطٞب  40×40ؾيؿتٓ، اؾترطاد ٚ ٔٛضز تحّيُ ٚ ثطضؾي لطاض ٌطفتٙس. اثقبز ٔبتطيؽ 
زضنس اؾت وٝ ٘كبٖ  87/53 ا٘س. زضرٝ پطقسٌي ٔبتطيؽ ثرف ٔرتّف تٙؾيٓ قسٜ 5زض 
ضاثغٝ ٕٔىٗ  862. اظ ٔزٕٛؿ ا٘س ثٛزٜزضنس فٛأُ ثط يىسيٍط تأحيطٌصاض  50زٞس ثيف اظ  ٔي

تأحيط ضقيف(، ) ضاثغٝ فسز يه 394ضاثغٝ فسز نفط )ثسٖٚ تأحيط(،  738زض ايٗ ٔبتطيؽ، 
بتطيؽ ثط ضاثغٝ فسز ؾٝ )تأحيط ظيبز( ثٛزٜ اؾت. ٔ 165تأحيط ٔتٛؾظ( ٚ ) ضاثغٝ فسز زٚ 302

زضنسي  100قسٌي  اي اظ ٔغّٛثيت ٚ ثٟيٙٝ ثبض چطذف زازٜ 2ٞبي آٔبضي ثب  اؾبؼ قبذم
 ٘بٔٝ اؾت. ثطذٛضزاض ثٛزٜ وٝ حبوي اظ ضٚايي ثبالي پطؾف

 : هـخصات تأثیشات هؼتقین هاتشیغ3جذٍل 

اثقبز  قبذم
 ٔبتطيؽ

تقساز 
 تىطاض

تقساز 
 نفطٞب

تقساز 
 ٞب يه

تقساز 
 زٚٞب

تقساز 
 ٞب ؾٝ

ٔيعاٖ پطقسٌي  ٔزٕٛؿ
 ٞبذب٘ٝ

 87/53 862 165 302 394 738 2 40 ٔمساض

 :ٌيطز ئ نٛضت ٔطحّٝ 3 زض ٔه ٔيهافعاض  ٘طْ زض ؾبذتبضي تحّيُ ضٚـ ا٘زبْ ٔطاحُ
 يسيوّ ٔتغيطٞبي يي. قٙبؾب3 ٔتغيطٞب ٔيبٖ ضٚاثظ يف. تٛن2 ٔتغيطٞب يي. قٙبؾب1

(Godet & Durance, 2011.)  ُ5نٛضت ٌطفتٝ، زض ٔزٕٛؿ ثط اؾبؼ تزعيٝ ٚ تحّي 
زؾتٝ اظ ٔتغيطٞب زض نفحٝ پطاوٙف ٔتغيطٞب لبثُ قٙبؾبيي ٞؿتٙس. ٔتغيطٞبي لبثُ قٙبؾبيي 

 ا٘س اظ: زض نفحٝ پطاوٙف فجبضت
ايٗ ٔتغيطٞب زاضاي ثيكتطيٗ ٔيعاٖ  «:تأثیشگزاس»یا « کٌٌذُ ییيتع»هتغیشّای  

ؾيؿتٓ ثيكتط ثٝ ايٗ ٔتغيطٞب  يطپصيطي ٞؿتٙس. زض ٚالـتأحيطٌصاضي ٚ وٕتطيٗ ٔيعاٖ تأح
يطٞبي ٔتغقٛ٘س.  ئثؿتٍي زاضز. ايٗ ٔتغيطٞب زض لؿٕت قٕبَ غطثي ٕ٘ٛزاض ٕ٘بيف زازٜ 

ٚاثؿتٝ اؾت،  ٞب آٖٞؿتٙس؛ ظيطا ثيكتط تغييطات ؾيؿتٓ ثٝ  ٞب ٔؤِفٝتطيٗ  يثحطا٘، تأحيطٌصاض
فٙٛاٖ  ٔتغيطٞب ثٝثؿيبض إٞيت زاضز. اظ عطف زيٍط، ايٗ  ٞب آٖثٙبثطايٗ ٔيعاٖ وٙتطَ ثط 

قٛ٘س زض ٔيبٖ ايٗ زؾتٝ اظ ٔتغيطٞب، اغّت  ئٔتغيطٞبي ٚضٚزي ثٝ ؾيؿتٓ ٔحؿٛة 
 انالًثؿيبض وٓ اؾت يب  ٞب آٖقٛ٘س وٝ وٙتطَ ؾبظٔبٖ ثط  ئٔتغيطٞبي ٔحيغي ٘يع زيسٜ 

 قٛ٘س.  ئضا وٙتطَ وطز. ايٗ ٔتغيطٞب، ٔتغيطٞبي ثبفتبضي ٘يع ٘بٔيسٜ  ٞب آٖتٛاٖ  يٕ٘
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ٚ ثؿيبض  تأحيطٌصاضثؿيبض  ظٔبٖ ٞٓايٗ ٔتغيطٞب،  «:دٍگاًِ»یا « یدٍٍجْ» هتغیشّای
ٌيط٘س. عجيقت ايٗ ٔتغيطٞب  ئوٙٙس ٚ زض لؿٕت قٕبَ قطلي ٕ٘ٛزاض لطاض  ئيطپصيط فُٕ تأح

، ٚاوٙف ٚ تغييط زض زيٍط ٞب آٖظيطا ٞط فُٕ يب تغييطي ثط ضٚي ؛ ثب فسْ پبيساض آٔيرتٝ اؾت
 قٛ٘س: ئضز. ايٗ ٔتغيطٞب ذٛز ثٝ زٚ زؾتٝ تمؿيٓ ٔتغيطٞب ضا ثٝ ز٘جبَ زا

ايٗ ٔتغيطٞب زض لؿٕت رٙٛة قطلي ٕ٘ٛزاض  «:ًتیجِ»یا « یشپزیشتأث»هتغیشّای 
ثؿيبض ثبال اؾت،  ٞب آٖيطپصيطي تأحپبييٗ ٚ ٔيعاٖ  ٞب آٖيطٌصاضي تأحيف ٞؿتٙس. ٔيعاٖ ٕ٘ب لبثُ

ي ثؿيبض حؿبؼ زٚٚرٟٔتغيطٞبي وٙٙسٜ ٚ  ييٗتق٘ؿجت ثٝ تىبُٔ ٔتغيطٞبي  ٞب آٖثٙبثطايٗ 
 ٔتغيطٞبي ذطٚري ؾيؿتٓ ٞؿتٙس.  ٞب ٞؿتٙس آٖ

ايٗ ٔتغيطٞب زض لؿٕت رٙٛة غطثي ٕ٘ٛزاض لطاض زاض٘س ٚ  «:هؼتقل» یشّایهتغ
اضتجبعي ثب ؾيؿتٓ ٘ساض٘س، ظيطا ٘ٝ ثبفج  انالًيطپصيطي پبييٙي زاض٘س؛ ٌٛيب تأحيطٌصاضي ٚ تأح

تٛاٖ ٌفت  ئقٛ٘س.  ئُ ٚ تمٛيت آٖ زض ؾيؿتٓ تٛلف يه ٔتغيط انّي ٚ ٘ٝ ثبفج تىبٔ
ايٗ ٔتغيطٞب تب حسٚزي اظ ؾيؿتٓ ٔزعا ٞؿتٙس ٚ پيٛ٘سٞبي ا٘سوي ثب ؾبيط ٔتغيطٞبي ؾيؿتٓ 

 قٛ٘س:  ئزاض٘س. ايٗ ٔتغيطٞب ذٛز ثٝ زٚ زؾتٝ تمؿيٓ 
 اؾت، ذبضد ؾيؿتٓ زايطٜ ٚ حسٚز اظ ٔتغيطٞب ايٗ تىبُٔ ٚ ٔتغيطٞبي ٌؿؿتٝ: تمٛيت-1
 ٌطفت.  ٘بزيسٜ ضا ٞب آٖ تٛاٖ ٔي يٗثٙبثطا

 وٝ آٖ اظ ثيف أب ٞؿتٙس، ٔؿتمُ وٝ آٖ ٚرٛز ثب ٔتغيطٞب ايٗ اٞطٔي حب٘ٛيٝ: ٔتغيطٞبي-2
 قٛ٘س. تّمي ٔقيبض ٘مبط ٚ ٔالن فٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ٙس ٔي ٚ تأحيطٌصاض٘س ثبقٙس، تأحيطپصيط

 ٞب آٖلطاض زاض٘س.  ايٗ ٔتغيطٞب زض ٘عزيىي ٔطوع حمُ ٕ٘ٛزاض «:کٌٌذُ ینتٌظ»هتغیشّای  
ٚ ٔتغيطٞبي « اٞساف ضقيف»، «اٞطٔي حب٘ٛيٝ»فٙٛاٖ  زضپي ثٝ يپتٛا٘ٙس ثٝ نٛضت  ئ
 (.88-94: 1388فُٕ وٙٙس )ظاِي، « ضيؿه حب٘ٛيٝ»

گاًِ: : هتغیشّای ٍاقع دس ًَاحی پٌج4 جذٍل  

 ٌطٜٚ فٛأُ

قٟطي، تطويت  پبيٍبٜ التهبزي ؾبوٙيٗ، زضآٔس ؾطا٘ٝ ذب٘ٛاضٞب، ٔٛلقيت ٔىب٘ي ٚ ٔٙغمٝ
 وبِجسي

 ٔتغيطٞبي تأحيطٌصاض

ٚؾبظ، ٚؾقت لغقبت أالن،  ٞبي ؾبذت ٌصاضي، ليٕت ظٔيٗ، ٞعيٙٝ ٘طخ قٟط٘كيٙي، ؾطٔبيٝ
ٞبي فطضٝ ظٔيٗ ٚ ٔؿىٗ، ويفيت ٚ ٘ٛؿ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي، تزٟيعات ٚ أىب٘بت  ؾيبؾت

 ؾبذتٕب٘ي

 ٔتغيطٞبي زٚٚرٟي
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تأحيطپصيط ٔتغيطٞبي ، تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي، فٛاضو پطٚا٘ٝ ؾبذتٕب٘يثٟب ٚضقيت تمبضب، ٚضقيت فطضٝ، ٘طخ اربضٜ  

ٞبي  ٕ٘بي ؾبذتٕبٖ، فٛاضو ا٘كقبثبت، حزٓ ٘مسيٍٙي، ٚضقيت أٙيت ٔٙغمٝ، أىبٖ اؾتفبزٜ
غيطٔؿىٛ٘ي زض آيٙسٜ، ٘طخ تكىيُ ذب٘ٛاض، ٔحسٚزٜ ؾٙي رٕقيت، لسٔت ٚاحس ٔؿىٛ٘ي، ؾغح 

ا٘ساظ ٚ زيس ٚ ٔٙؾط، تطريٟبت قرهي  ٞب، چكٓ بقٞب، ٘طخ ؾٛز ثب٘ىي، تقساز ات فٕٛٔي ليٕت
 ٞب، ٔبِيبت قٟطٚ٘ساٖ، ؾٛزآٚضي ؾبيط ثرف

 ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ

ٞبي  ، ٔٛلقيت ٘ؿجت ثٝ ٔحسٚزٜ، تطاوٓ رٕقيتيتقساز عجمبت ٚ ٚاحسٞب، تؿٟيالت ثب٘ىي
 ٞبي تٛؾقٝ قٟطي قٟطي، زؾتطؾي ثٝ تؿٟيالت قٟطي، پبيٍبٜ ارتٕبفي ؾبوٙيٗ، عطح

تٙؾيٕئتغيطٞبي   

زٞس،  ئزض ٔزٕٛؿ ثطاي ٔتغيطٞب زٚ ٘ٛؿ ٌطاف ٚ تحّيُ اضائٝ  MICMACافعاض  ٘طْ
 غيطٔؿتميٓ ٚ ٔؿتميٓ تأحيطات 5رسَٚ  يطٔؿتميٓ. زضغيىي احطات ٔؿتميٓ ٚ زيٍطي احطات 

 :اؾت آٔسٜ تأحيطپصيطي ٚ تأحيطٌصاضي ٔيعاٖ تفىيه ثٝ يىسيٍط ثط ٔتغيطٞب
 یشپزیشیتأثیشگزاسی ٍ تأثقین ٍ غیشهؼتقین هتغیشّا بِ تفکیک هؼت تأثیشات: هیضاى 5جذٍل 

  احطات ٔؿتميٓ احطات غيطٔؿتميٓ
 ٔتغيط

 
 ضزيف

ٔيعاٖ 
 تأحيطپصيطي

 ٔيعاٖ تأحيطٌصاضي ٔيعاٖ تأحيطپصيطي ٔيعاٖ تأحيطٌصاضي

 
 1 ليٕت ظٔيٗ 52 70 91572 111577

 ٞبي ٞعيٙٝ 52 63 87046 101840
ٚؾبظ ؾبذت  

2 

ؾغح فٕٛٔي  29 16 52829 25829
ٞب ليٕت  

3 

تؿٟيالت  29 46 49022 79056
 ثب٘ىي

4 

ٌصاضي ؾطٔبيٝ 62 70 100548 106388  5 

التهبزي  پبيٍبٜ 82 34 127369 53595
 ؾبوٙيٗ

6 

 7 ٔبِيبت 15 11 25098 20460

 8 حزٓ ٘مسيٍٙي 10 30 17610 48943

 9 ٚضقيت فطضٝ 31 65 60985 107343

 10 ٚضقيت تمبضب 35 71 63594 115502

 11 ٘طخ ؾٛز ثب٘ىي 18 20 29902 34366

فٛاضو  11 28 22789 45418
 ا٘كقبثبت

12 

فٛاضو پطٚا٘ٝ  27 42 48206 65281
 ؾبذتٕب٘ي

13 
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ثٟب اربضٜ٘طخ  24 61 44639 98117  14 

زضآٔس ؾطا٘ٝ  80 31 128539 54743
 ذب٘ٛاضٞب

15 

ؾٛزآٚضي ؾبيط  17 13 31254 20794
ٞب ثرف  

16 

زؾتطؾي ثٝ  32 34 55181 52732
تؿٟيالت 

 قٟطي

17 

ٚؾقت لغقبت  57 51 95458 89861
 أالن

18 

ٔٛلقيت ٘ؿجت  33 33 53945 57465
 ٞبي ٔحسٚزٜثٝ 

 قٟطي

19 

 ٞبي عطح 29 33 49821 54262
 تٛؾقٝ قٟطي

20 

تزٟيعات ٚ  46 48 71927 74230
أىب٘بت 
 ؾبذتٕب٘ي

21 

لسٔت ٚاحس  19 22 32189 40194
 ٔؿىٛ٘ي

22 

ٞب اتبقتقساز  15 21 24051 41357  23 

تقساز عجمبت ٚ  33 47 50052 84615
 ٚاحسٞب

24 

أىبٖ اؾتفبزٜ  28 30 48213 50543
غيطٔؿىٛ٘ي زض 

 آيٙسٜ

25 

ويفيت ٚ ٘ٛؿ  50 41 79853 66709
ٔهبِح 
 ؾبذتٕب٘ي

26 

ٚ زيس  ا٘ساظ چكٓ 17 23 28647 33974
 ٚ ٔٙؾط

27 

 28 ٕ٘بي ؾبذتٕبٖ 8 37 15861 58923

تطاوٓ  33 56 57182 102160
 ؾبذتٕب٘ي

29 

ٚضقيت أٙيت  27 27 50892 38839
 ٔٙغمٝ

30 

 31 ٘طخ قٟط٘كيٙي 76 59 125123 101493
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پبيٍبٜ ارتٕبفي  43 23 75887 38681
 ؾبوٙيٗ

32 

 33 تطاوٓ رٕقيتي 39 50 68593 90143

ٔحسٚزٜ ؾٙي  37 17 61862 29083
 رٕقيت

34 

٘طخ تكىيُ  41 22 66496 39078
 ذب٘ٛاض

35 

تطريٟبت  15 19 22913 30811
قرهي 
 قٟطٚ٘ساٖ

36 

ٔٛلقيت ٔىب٘ي  71 34 109985 63179
ٚ ٔٙغمٝ 
 قٟطي

37 

 38 تطويت وبِجسي 69 33 112766 61095

ٔٛلقيت  34 22 56096 41825
رغطافيبيي 

 اضاضي

39 

 ٞبي ؾيبؾت 69 42 109649 73147
فطضٝ ظٔيٗ ٚ 

 ٔؿىٗ

40 

  وُ 1495 1495 1495 1495

 

 
 هؼتقین تأثیشات اػاع بش تأثیشپزیشی – تأثیشگزاسی هحَس دس هتغیشّا پشاکٌؾ : گشاف2ؿکل 
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 (قَی بؼیاس تا ضعیف بؼیاس تأثیشات) یکذیگش بش هتغیشّا هؼتقین اثشات : گشاف3ؿکل 


 (قَی بؼیاس تا فضعی بؼیاس تأثیشات) یکذیگش بش هتغیشّا غیشهؼتقین اثشات : گشاف4ؿکل 

ؿْش تبشیض  بٌذی عَاهل کلیذی تأثیشگزاس بش قیوت هؼکي دس کالى ستبِ  

قٟط تجطيع ثٝ ضٚـ زِفي ٚ  پؽ اظ قٙبؾبيي فٛأُ تأحيطٌصاض ثط ليٕت ٔؿىٗ زض والٖ
افعاض ٔيه ٔه رٟت اؾترطاد  تٛؾظ وبضقٙبؾبٖ، ضٚـ تحّيُ تأحيطات ٔتمبعـ تحت ٘طْ

فبُٔ ٟ٘بيي  12فبُٔ اِٚيٝ،  40وٝ زض ٘تيزٝ آٖ اظ ٔزٕٛؿ  فٛأُ وّيسي ثٝ وبض ٌطفتٝ قس
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قٟط تجطيع اؾترطاد قس٘س. ايٗ  فٙٛاٖ فٛأُ وّيسي تأحيطٌصاض ثط ليٕت ٔؿىٗ زض والٖ ثٝ
 ثبقٙس: فٛأُ ثٝ قطح ظيط ٔي
 ؿْش تبشیض : عَاهل کلیذی تأثیشگزاس بش قیوت هؼکي دس کالى6 جذٍل

تأحيطٌصاضي 
 غيطٔؿتميٓ

اضي تأحيطٌص ٔتغيط
 ٔؿتميٓ

 ضتجٝ ٔتغيط

ذب٘ٛاضٞب ؾطا٘ٝ زضآٔس 513  1 پبيٍبٜ التهبزي ؾبوٙيٗ 548 

ؾبوٙيٗ التهبزي پبيٍبٜ 508  2 زضآٔس ؾطا٘ٝ ذب٘ٛاضٞب 535 

قٟط٘كيٙي ٘طخ 499  3 ٘طخ قٟط٘كيٙي 508 

وبِجسي تطويت 450  4 ٔٛلقيت ٔىب٘ي ٚ ٔٙغمٝ قٟطي 474 

قٟطي ٔٙغمٝ ٚ ٔىب٘ي ٔٛلقيت 439 ت وبِجسيتطوي 461   5 

ٔؿىٗ ٚ ظٔيٗ فطضٝ ٞبي ؾيبؾت 437 ٞبي فطضٝ ظٔيٗ ٚ ٔؿىٗ ؾيبؾت 461   6 

ٌصاضي ؾطٔبيٝ 401 ٌصاضي ؾطٔبيٝ 414   7 

أالن لغقبت ٚؾقت 381  8 ٚؾقت لغقبت أالن 381 

 9 ليٕت ظٔيٗ 347 ليٕت ظٔيٗ 365

ٚؾبظ ٞبي ؾبذت ٞعيٙٝ 347 ٚؾبظ ٞبي ؾبذت ٞعيٙٝ 347   10 

ؿ ٔهبِح ؾبذتٕب٘يويفيت ٚ ٘ٛ 318  11 ويفيت ٚ ٘ٛؿ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي 334 

ؾبذتٕب٘ي أىب٘بت ٚ تزٟيعات 303  12 تزٟيعات ٚ أىب٘بت ؾبذتٕب٘ي 307 

 

گیشی ًتیجِ  

اؾت، ثٝ عٛضي وٝ  يبفتٝ قٟطي رٛأـ ظ٘سٌي زض ؾعايي ثٝ إٞيت ٔؿىٗ ٔمِٛٝ أطٚظٜ
ت ٚ ضفبٜ قٟطٚ٘ساٖ تجسيُ قسٜ ٚ ٞبي ؾٙزف ويفي ايٗ أط ثٝ يىي اظ تأحيطٌصاضتطيٗ ٔؤِفٝ

وٓ ٚ ويف زؾتطؾي ٚ يب فسْ زؾتطؾي ثٝ آٖ، ٔقيبض ؾٙزف پبيٍبٜ ارتٕبفي ٚ التهبزي 
 تطيٗ ٟٔٓ اظ ٔؿىٗ ثٝ زؾتيبثي ٔيعاٖ قٛز تب ربيي وٝ ذب٘ٛاضٞب ٚ افطاز ٔحؿٛة ٔي

 ضؾيسٖ ضز ضا ربٔقٝ ثؿب چٝ ٘يع آٖ ثٝ زؾتيبثي فسْ ٚ ثٛزٜ وٙٛ٘ي رٟبٖ زض تٛؾقٝ ٞبي ٔؤِفٝ
تٛاٖ ٌفت يىي اظ فٛأُ انّي فسْ  ٔي .ثٍصاضز ٘بوبْ ذٛز تٛؾقٝ ثّٙسٔست اٞساف ثٝ

ثبقس. ايٗ فسْ  ٞبي ٔرتّف قٟطي ثٝ ٔؿىٗ ٔٙبؾت، ثحج ليٕت آٖ ٔي زؾتطؾي ٌطٜٚ
 ٚ آثبزٞب حّجي ٘كيٙي، زاض، حبقيٝ ٞبي ٔؿئّٝ ثبفت ٔرتّف اقىبَ زض ضا زؾتطؾي ذٛز

اؾت ٚ ثبفج ثطٚظ ا٘ٛاؿ ٔقضالت ارتٕبفي ٚ  ٌصاقتٝ ٕ٘بيف ٝث قٟطي ي ثسلٛاضٜ ٞبي ٔٙؾطٜ
تٛاٖ ثب قٙبذت فٛأُ انّي ٔؤحط ثط ليٕت  ثٙبثطايٗ ٔي التهبزي زض ؾغح قٟط قسٜ اؾت؛
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قسٖ الكبض  زاض ذب٘ٝيعي ٚ ٔسيطيت نحيح زض ايٗ فطنٝ ٚ ض ثط٘بٔٝٔؿىٗ، ظٔيٙٝ ضا ثطاي 
 يُ ثٝ آيٙسٜ ٔغّٛة فطاٞٓ وطز.پصيط زض رٟت ٘ يتآؾي ٞب ٌطٜٚ ثبألذمٔرتّف قٟطي 

قٟط  ايٗ پػٚٞف ثب ٞسف قٙبؾبيي فٛأُ وّيسي تأحيطٌصاض ثط ليٕت ٔؿىٗ زض والٖ
تجطيع ثٝ ا٘زبْ ضؾيسٜ اؾت. ثسيٗ ٔٙؾٛض ثطاي قٙبؾبيي فٛأُ اِٚيٝ تأحيطٌصاض ثط ليٕت 

تكطيحي زض  نٛضت ثٝٞبيي  ٘بٔٝ ٔؿىٗ زض تجطيع، ضٚـ زِفي ثٝ وبض ٌطفتٝ قس ٚ پطؾف
ثٙسي  اذتيبض وبضقٙبؾبٖ حٛظٜ ٔغبِقبت ٔؿىٗ لطاض ٌطفت. پؽ اظ ثطضؾي ٚ رٕـ

حٛظٜ  5فبُٔ اِٚيٝ تأحيطٌصاض ثط ليٕت ٔؿىٗ زض  40ٞبي زضيبفتي اظ وبضقٙبؾبٖ،  ٘بٔٝ پطؾف
ٔرتّف قٙبؾبيي قس. زض ازأٝ ثطاي ؾٙزف ٔيعاٖ تأحيطٌصاضي فٛأُ ثط يىسيٍط، ٔبتطيؽ 

فٛأُ ٚاضز ٔبتطيؽ قس٘س ٚ زض اذتيبض وبضقٙبؾبٖ لطاض ٌطفت.  تأحيطات ٔتمبثُ عطاحي ٚ ايٗ
پؽ اظ ٔكرم قسٖ ٔيعاٖ ٚ قست تأحيطٌصاضي فٛأُ ثط يىسيٍط، ضٚـ تحّيُ تأحيطات 

 40ٌطفتٝ قس وٝ زض ٘تيزٝ آٖ اظ ٔزٕٛؿ  افعاض ٔيه ٔه ثٝ وبض ٔتمبعـ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ
زي ؾبوٙيٗ، زضآٔس ؾطا٘ٝ ذب٘ٛاضٞب، ٘طخ فبُٔ وّيسي )پبيٍبٜ التهب 12فبُٔ اِٚيٝ، تقساز 

ٞبي فطضٝ ظٔيٗ ٚ  قٟط٘كيٙي، ٔٛلقيت ٔىب٘ي ٚ ٔٙغمٝ قٟطي، تطويت وبِجسي، ؾيبؾت
ٚؾبظ، ويفيت ٚ  ٞبي ؾبذت ٌصاضي، ٚؾقت لغقبت أالن، ليٕت ظٔيٗ، ٞعيٙٝ ٔؿىٗ، ؾطٔبيٝ

ٛأُ زض ٚالـ ٘ٛؿ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي ٚ تزٟيعات ٚ أىب٘بت ؾبذتٕب٘ي( اؾترطاد قس٘س. ايٗ ف
ثٙبثطايٗ ٟ٘بزٞب  وٙٙس؛ فٙٛاٖ ثبظيٍطاٖ انّي ٔؤحط ثط ليٕت ٔؿىٗ زض تجطيع ايفبي ٘مف ٔي ثٝ

تٛا٘ٙس ثب تٕطوع ٚ تأويس ثط ايٗ فٛأُ زض  ٞبي زذيُ زض أط ٔؿىٗ ٔي ٚ ؾبظٔبٖ
ٞب، ٌبٔي ٔخجت زض رٟت وبٞف ليٕت ثبالي ٔؿىٗ ثطزاقتٝ ٚ ظٔيٙٝ ضا ثطاي  ضيعي ثط٘بٔٝ

 ٞبي ٔرتّف ارتٕبفي ٚ التهبزي فطاٞٓ ؾبظ٘س. ٞبي قٟطي اظ عيف ٕٞٝ ٌطٜٚزؾتطؾي 
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 هٌابع

هؼکي »(. 1367اٞطي، ظٞطا؛ اضرٕٙس ٘يب، انغط؛ حجيجي، ؾيس ٔحؿٗ ٚ ذؿطٚ ذبٚض، فطٞبز ) -

 ، ٔطوع تحميمبت ؾبذتٕبٖ ٚ ٔؿىٗ، ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظي«حذاقل

بشسػی عَاهل هؤثش بش قیوت »(. 1383فّي ) اهلل؛ فٕبز ظازٜ، ٔهغفي ٚ ضضٛي، ؾيس اوجطي، ٘قٕت -

 12ٚ  11ٞبي التهبزي، قٕبضٜ  ، فهّٙبٔٝ پػٚٞف«هؼکي دس ؿْش هـْذ

 سٍیکشد با یا هٌطقِ تَػعِ کلیذی عَاهل ؿٌاػایی»(. 1390ٚ ظاِي، ٘بزض ) ٔحٕسثبلطثٟكتي، -

عي ٚ آٔبيف يض ثط٘بٔٝ، «ؿشقی آرسبایجاى اػتاى هَسدی هطالعِ: ػٌاسیَ پایِ بش یضیس بشًاهِ
 41-63، نم 1، قٕبضٜ 15فضب، زٚضٜ 

ا٘تكبضات ؾٕت، ٔطوع تحميك ٚ تٛؾقٝ  ،«سیضی هؼکي بشًاهِ(. »1394پٛضٔحٕسي، ٔحٕسضضب ) -

 فّْٛ ا٘ؿب٘ي چبح ؾيعزٞٓ

 ثط ٔؤحط فٛأُ ثطضؾي»(، 1392اوجط ) پٛضٔحٕسي، ٔحٕسضضب؛ لطثب٘ي، ضؾَٛ ٚ تمي پٛض، فّي -

، ؾبَ هجلِ آهایؾ جغشافیایی فضا، «ٞسا٘يه ٔسَ اظ بزٜاؾتف ثب تجطيع قٟط زض ٔؿىٗ ليٕت

 ؾْٛ، قٕبضٜ ٔؿّؿُ ٟ٘ٓ

 وبضثطز: تجطيع قٟط زض ٔؿىٗ ليٕت ثيٙي پيف(. »1390ذّيّي فطالي، ٔٙهٛض ٚ ٘ٛثٟبض، اِٟبْ ) -

ّای  ّا ٍ ػیاػت فصلٌاهِ پظٍّؾ، «ٔهٙٛفي فهجي قجىٝ ٚ ليٕت ٞسا٘يه ٞبي ٔسَ

 113-138نم ، 60، ؾبَ ٘ٛظزٞٓ، قٕبضٜ اقتصادی

 ٔؤحط فٛأُ ثطضؾي»(. 13919ذّيّي فطالي، ؾيس ٔٙهٛض؛ ٟٔط آضا، ٔحؿٗ ٚ فؾيٕي، ؾيس ضضب )-
ّای  یاػتػٍ  ّا پظٍّؾفصلٌاهِ  ،«ي تطويجيٞب زازٜايطاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ  زض ٔؿىٗ ليٕت ثط

 33-50، نم 63، ؾبَ ثيؿتٓ، قٕبضٜ اقتصادی

، «قٙبؾي ٔؿىٗ قٟطي )ٔغبِقٝ ٔٛضزي: قٟط ٌطٌبٖ(تحّيُ فضبيي ٌٛ٘ٝ »(. 1395زٞساضي، ٔهغفي ) -

 ، زا٘كىسٜ فّْٛ ا٘ؿب٘ي، زا٘كٍبٜ ٌّؿتبٖ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس يبٖپب

 سیضی بشًاهِ ّای تکٌیک ٍ هباًی»(. 1388) فطيبز پطٞيع، ٚ حبفؼ ٘ػاز، ٟٔس اهلل؛ وطأت ظيبضي، -

 چبثٟبض إِّّي ثيٗ زا٘كٍبٜ ،«ؿْشی

)ٔغبِقٝ ضيعي ثط پبيٝ ؾٙبضيٛ  اي ثب ضٚيىطز ثط٘بٔٝ ضي تٛؾقٝ ٔٙغمٍٝ٘ب آيٙسٜ»(. 1388ظاِي، ٘بزض ) -

زا٘كىسٜ  ضيعي قٟطي، ضؾبِٝ زوتطي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ،«ي(ٔٛضزي: اؾتبٖ آشضثبيزبٖ قطل

 يعي، زا٘كٍبٜ تجطيعض ثط٘بٔٝرغطافيب ٚ 
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ٔسَ تقييٗ ليٕت ٔؿىٗ، وبضثطزي اظ ضٚـ »(. 1390ؾٛضي، زاٚز ٚ ٔٙيطي ربٚيس، ؾّيٕٝ ) -

 دٍ فصلٌاهِ هذیشیت ؿْشی، «ضٌطؾيٖٛ ٔٛظٖٚ رغطافيبيي

 قٙبؼ ، چبح اَٚ، ا٘تكبضات ٘كط حك«تَػعِ هؼکي ؿْشی دس ایشاى»(. 1385قىط ٌصاض، انغط ) -

ي ذالليت قٟطي زض ٘ؾبْ ٞب قبذمتحّيُ (. »1394ضفيقيبٖ، ٔزتجي ٚ ققجب٘ي، ٔطتضي ) -

 16مٝ اي، قٕبضٜ ٔٙغ-جغشافیا ٍ آهایؾ ؿْشی، «ؾىٛ٘تٍبٞي اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ

ضٚيٝ  يثتحّيُ فٛأُ انّي افعايف » (.1391فّٛي، ؾيس فّي؛ آلب يبضي، ٔؿّٓ ٚ حيسضي، تمي ) -

، نم 42، قٕبضٜ 16، ؾبَ یضیس بشًاهًِـشیِ جغشافیا ٍ ، «تٟطاٖ قٟط والٖليٕت ٔؿىٗ زض 

221-199 

 فصلٌاهِ، «ٔياؾال فمٝ زض پػٚٞي آيٙسٜ ضطٚضت»(. 1393وطٔي، ضضب فّي ٚ وكبٚضظي، ٔحٕس ) -

 4 قٕبضٜ قكٓ، زٚضٜ ،اًؼاًی علَم دس ای سؿتِ هیاى هطالعات

تحّيُ تأحيط فٛأُ ٔؤحط ثط ليٕت ٔؿىٗ )ٔغبِقٝ »(، 1395وي فطذي، ايٕبٖ؛ فطٕٞٙس، قىٛفٝ ) -

 117-130، ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ زْٚ، نم فصلٌاهِ اقتصاد ؿْشی ،«ٔٛضزي: قٟط انفٟبٖ(

ثط تحَٛ وبِجسي ٔطاوع  ٔؤحطتحّيُ فٛأُ »(. 1391ٔؿقٛز ) ٔيطوتِٛي، رقفط ٚ ٔساّ٘ٛ رٛيجبضي، -

، ؾبَ ؾْٛ، یضی ؿْشیس بشًاهِهجلِ پظٍّؾ ٍ  ،«تزبضي قٟطٞب ٔغبِقٝ ٔٛضزي قٟط ٌطٌبٖ

 113-132قٕبضٜ ٞكتٓ، نم 

 فٛأُ پٛيبي تأحيط ثطضؾي»(. 1389) ٔطيٓ شثيحي، ٚ ٔحٕسفّي فالحي، اوجط؛ فّي ٔيسا٘ي، ٘بري -

 ،تَػعِ ٍ داًؾ هجلِ ،«(1386 تب 1369) ايطاٖ زض ٔؿىٗ ليٕت ٛؾب٘بت٘ ثط التهبزي والٖ

 31 قٕبضٜ ٞزسٞٓ، ؾبَ

وٙٙسٜ ليٕت ٔؿىٗ زض قٟط تجطيع: ضٞيبفت التهبزؾٙزي  فٛأُ تقييٗ»(. 1390٘ٛثٟبض، اِٟبْ ) -

 زا٘كىسٜ التهبز، زا٘كٍبٜ تٟطاٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس، پبيبٖ، «فضبيي ٚ قجىٝ فهجي ٔهٙٛفي
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