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 هدیکچ
 لماوع نییبت و هعسوت ییاضف یاهوگلا ییاسانش روظنم هب سراف ناتسا رد یزرواشک هعسوت یدنبهقطنم قیقحت نیا یلصا فده    
 جنپ رب ینتبم یزرواشک هعسوت صخاش 87 زا یاهعومجم ساسا نیا رب .تسا یزرواشک هعسوت یاهقطنم یاهتوافت هدننکداجیا
 حطس رد ،یتامدخ -یتخاسریز (5 و یلام -یداصتقا (4 ،یتیریدم -ینف (3 ،ییارجا -یراتخاس (2 ،یگنهرف -یعامتجا (1 ؛دعب

 جیاتن نینچمه و 2731 یزرواشک یمومع یرامشرس ؛لیبق زا ناتسا یرامآ عبانم زا قیقحت یاه هداد .دش باختنا و نیودت ناتسرهش
 یاهکینکت و ،یبیکرت صخاش تفایهر یریگراکب اب سپس .دش یروآدرگ ،1731 ات 3731 یاهلاس رد ناتسا یرامآ یاههمانلاس
 لک یبیکرت صخاش ساسا رب نینچمه و هناگجنپ داعبا کیکفت هب اهناتسرهش یزرواشک هعسوت ییاضف یاهوگلا GIS یدنبهقطنم
 کرتشم و یدیلک یاهیگژیو هب هجوت اب هک دنشابیم میسقت لباق نالک هقطنم هس هب ناتسا لک هک داد ناشن یلک جیاتن .دش میسرت

-هعسوت هقطنم لوا حطس ؛دندش یراذگمان حرش نیا هب اهنآ یگتفاینهعسوت و یگتفایهعسوت هدننک داجیا لماوع و نآ یاهناتسرهش
 طسوتم هقطنم مود حطس ،یرهش عیانص و تامدخ ،اهرازاب رب ینتبم یزرواشک هعسوت هیحان ناونع هب تسا ناتسرهش ود لماش هتفای

 ینوماریپ هیحان ناونع هب و تسا ناتسرهش 51 لماش زین موس حطس و یزرواشک ینوماریپ هیحان ناونع هب ناتسرهش جنپ لماش
 زا رتنییاپ حطس قطانم یارب هعسوت رتالاب حطس هب یبایتسد یارب ییامنهار دناوتیم هقطنم ره هک تسا هدش یراذگمان یزرواشکریغ
  .دشاب دوخ
  سراف ناتسا ،یاهقطنم هعسوت ،یزرواشک هعسوت ،یبیکرت صخاش ،یدنبهقطنم :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 تهج رد یا هقطنم یطیحم تسیز یاهناوت مامت یریگراكب مزلتسم ،رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یا  هقطنم حوطس رد

 رب .دنک یم نومنهر یرادیاپ یوس هب ار هعسوت ،ییاه همانرب نینچ و تسا یعیبط تاناكما و عبانم زا یقطنم یرو هرهب
 یاه یدنمناوت هب هجوت اب یداصتقا یاه تیلاعف ییایفارغج عیزوت نیرت بسانم موهفم هب یشیامآ هعسوت ساسا نیا
 ،زین یزرواشک شخب رد .(McMullin, 1998) تسا نآ یناسنا و یعیبط عبانم زا هنیهب یرادرب هرهب و یا هقطنم
 رد یرورض یرازبا و دوشیم یا هقطنم یاهزیامت و اه توافت ییاسانش ثعاب ،دیلوت یاهماظن یشیامآ یسررب
 هب هجوت اب .(7899 ،نولید و گنیس) دنکیم مهارف ار یاهقطنم رادیاپ هعسوت یراذگتسایس لیاسم نییبت و یریگ لكش
 یاه هدیدپ ینامز -یناكم عیزوت و بیترت یسررب ،شناد بسک روظنم هب ،یزرواشک هعسوت یدنبهقطنم ،یتیهام نینچ
 یاهقطنم دیلوت تیاده نآ فده هک تسا ییاضف یدنبهقبط زا یمتسیس ،یدنبهقطنم الوصا .تسا یرورض یزرواشک
 قیفلت و یبسن ینگمه ،یاهقطنم یاهدحاو یگچراپكی یانبمرب .تسا رادیاپ هعسوت هب یبایتسد تهج رد یزرواشک
 قیقد و صخشم ییاهدرادناتسا اهنآ زا یبیکرت ای هعسوت ءزج یاهصخاش هب هجوت اب یاهقطنم نگمه یاهدحاو
 نیدب ،دراد یدایز تیمها یزرواشک یاه تیلاعف زا لصاح دوس رثکادح هب یبایتسد رد هک دهد یم هعسوت ار ییاضف
 ,.Chen et al) دنوش یم صخشم یزرواشک یاه تیلاعف رد یلک یاه توافت و یا هقطنم نزاوت مدع دراوم بیترت

1993; Gallent and Kim, 2001). رد یزرواشک یاه متسیس ریوصت ندرک صخشم رب هوالع تاعلاطم هنوگنیا 
 .دجنس یم رگید قطانم اب ار نآ ةطبار و هداد رارق هجوت دروم ار یا هقطنم یاه توافت و یلخاد طیارش ،فلتخم قطانم
 و میظنت روظنم هب ،یتیریدم یاهروحم هعسوت و یزرواشک هعسوت یوس و تمس رد ییاضف یاهتهابش رب هوالع
  .(Xu et al, 2006) دنکیم دیکأت یاهقطنم یاهدحاو لک یارب یاهقطنم بسانتم یاهتسایس و اهحرط یارجا

 رد .تسا هدش ماجنا ناهج فلتخم یاهروشک رد یدنب هقطنم یاه حرط ماجنا بلاق رد یفلتخم یبرجت تاعلاطم
 ,Day) هقطنم تفه کیكفت و و ایلارتسا یلحاس كراپ رد یناجرم میظع یاه هپت یدنب هقطنم هب ناوت یم هنیمز نیا

 و یدنال حرط ،(Brown, 2001) هقطنم 99 کیكفت و اكیرمآ یرتنوم جیلخ ییایرد یلم نما هقطنم داجیا ،(2002
 و ناتسلگنا تنلوس هقطنم حرط ،(English Nature, 1994) هقطنم جنپ کیكفت و ناتسلگنا MNRs رکومسا
 و ناتسلگنا رد یروتسا نروس و توملف جیلخ حرط و (Gubbay and Laffoley, 1996) هقطنم شش داجیا
 .درک هراشا (Gubbay and Flamborough, 2001) هقطنم شش هئارا

 اما دناهداد رارق هجوت دروم ار یداصتقا یاهشخب هعسوت ییاضف داعبا یدایز یاه شهوژپ هكنیا مغریلع اما
 راک ،هنیمز نیا رد تاعلاطم نیرتفورعم زا یكی .دناهتخادرپ یزرواشک هعسوت یدنبهقطنم ثحابم هب یکدنا تاعلاطم
 یزرواشک رادیاپ هعسوت یدنب هقطنم هب ،یزرواشک قطانم یبسن تیزم یبایزرا اب هک ،تسا (1007) ناراكمه و 9وز
 هعسوت 7متسیسریز جنپ رب ینتبم ار  ،یزرواشک رادیاپ هعسوت یاه صخاش زا یبوچراچ اهنآ .دنتخادرپ نیچ رد
 یزرواشک یعیبط طیحم و متسیسوکا -9 یزرواشک یمومع هعسوت -7 یزرواشک دیلوت عبانم -9 ؛لماش یزرواشک
 ءزج صخاش 51 متسیس ریز جنپ نیا ساسا رب و دنداد هعسوت شناد و شزومآ ،تیریدم -5 و ییاتسور هعماج -4

                                                 
1 - Xu 
2 - Subsystem 
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 جنپ ره یارب 9یبسن یهدب/ییاراد یبایزرا شور .دندرک باختنا هیاپ یاه صخاش ناونع هب یناتسا حطس رد ار
 رب .دش هدرب راكب نیچ رد یزرواشک یرادیاپ ییایفارغج یاهوگلا میسرت و اه ناتسا کیكفت روظنم هب متسیسریز
 .دش  میسقت (مود حطس) هقطنم ریز 77 و (لوا حطس) ،یزرواشک هعسوت هقطنم 1 هب روشک لک ،اهنآ جیاتن ساسا
 یزرواشک رادیاپ تیریدم و هعسوت هب ندیسر تهج رد قطانم ریاس یارب ییامنهار و وگلا رگنایب لوا حطس قطانم
 یاهرایعم هب یبایتسد رد قطانم نیا فاكش زا یا هناشن و قطانم ریاس هعسوت حطس رگنایب زین مود حطس قطانم .تسا
 تسایس ییاضف داعبا یسررب رد (4007) 7یمتسر و یرتنالک زین ناریا رد .تسا یزرواشک رادیاپ هعسوت یساسا
 اب ار ناریا یاه ناتسا و دنتخادرپ ناریا یاه ناتسا رد یزرواشک هعسوت یاهدنور یدنب هقبط و لیلحت هب یزرواشک
 رایسب حطس هس هب یزرواشک یگتفای هعسوت حطس رظن زا یلصا یاههفلوم لیلحت شور هب و صخاش 99 یریگراكب
 هكیروطب ،دندرک یدنب هقبط (ناتسا 09) هتفاین هعسوت (ناتسا 1) طسوتم یگتفای هعسوت حطس ،(ناتسا 1) هتفای هعسوت
 داعبا هب طوبرم تاعلاطم ریاس .دنتفرگ رارق هتفای هعسوت رایسب هورگ رد یقرش و یبرغ لامش ،لامش یاه ناتسا هیلک
 ،رهمتداعس ؛0899 ،ییالوم) یزرواشک هعسوت یناتسرهش ای یناتسا یاه یدنب هبتر رتشیب یزرواشک هعسوت ییاضف
 و ییاضریلع ،ناراكمه و یرتنالک) یزرواشک یاهصخاش رظن زا ار اهناتسا یرادروخرب حطس نینچمه و (4899
 یزرواشک یگتفایهعسوت حوطس نیببت و هعسوت یدنبهقطنم هعلاطم هب و دناهداد رارق هجوت دروم (1899 ،ناراكمه
  .دناهتخادرپ قطانم

  هاكیروطب ، داشاب   یام سرااف ناتسا یدیلوت ،یداصتقا تیلاعف نیرتمهم یزرواشک روشک حطس رد هک تسا یهیدب
  نیارباانب .      تاسا ناتاسا رادایاپ هعاسوت رتالااب حوطاس هب یبایتسد یارب یتایح لماع ،شخب نیا هعسوت حطس شیازفا
  زا ییآرااک ءاقترا تهج رد شالت و اه شور حالصا روظنم هب یزرواشک یاه تیلاعف ییاضف دركلمع هب تبسن یهاگآ
     ،تاسا یزروااشک یگتفاای هعاسوت یاه كالم زا یكی یتیلاعف نینچ هنماد یگدرتسگ .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها
   یااساسا یااهرازبا زا اااهنآ یااه     تیدودااحم و تااناكما و قطااانم تیعاضو لاایلحت و هایزجت و تخانااش هاكیروطب
   صیاصخت و یراذاگ  هیامراس لابند هب زین یزرواشک هعسوت یزیر همانرب .دشاب یم اه تیلاعف هعسوت یارب یریگ میمصت
     هعاسوت تاهج رد یرتاسب زااس     هانیمز ماه و داشاب هتاشاد ار یهدزاب نیرتشیب هک ،تسا یقطانم رد تاناكما و عبانم
   هاب یزروااشک یا   هاقطنم یگتفااین هعسوت و هعسوت یاه صخاش و اهرایعم هب هجوت هوالعب .دشاب قطانم رد اه تیلاعف
 دنمدوس دهد شهاک ار قطانم نیب یرباربان هنیمز رد هژیوب یا هقطنم تالكشم زا یخرب اهنآ قیرط زا ناوتب هک یا هنوگ
   هاطوبرم یالیلحت یاهرازبا و قطانم هعسوت یاه مزیناكم تخانش دنمزاین زیچ ره زا لبق داعبا نیا همه هب هجوت .تسا
       صیخاشت و دراكلمع یباایزرا ماهم شاخب ناوانع هب ناوت یم ار یزرواشک هعسوت یدنبهقطنم تلع نیمه هب .تسا
 رد      لایلحت و ییااسانش یاراب ار مزال طیاراش و دراوام نآ   نیانچمه .دروآ بااسح هب هقطنم کی تالكشم و لئاسم
     واضوم تایمها مغرایلع .(Xu et al, 2006)  داهد    یام نااشن ار دانا هتشادن هعسوت حطس رد یشیازفا هک یقطانم
   راب یزروااشک هعسوت یاه صخاش فلتخم داعبا لیلحت یانبم رب یزرواشک هعسوت یدنبهقطنم تهج هعلاطم ،نونکات
  قطاانم نیا ییاسانش تهج رضاح قیقحت شالت ور نیا زا ،تسا هتفرگن تروص یا هقطنم یبایزرا یاه کینكت ساسا

                                                 
1 - Assessing relative assets/debts 
2 - Kalantari and Rostami 
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   هاب یخاساپ نیون یملع یاه شور ساسا رب اهنآ هعسوت للع نییبت و یزرواشک هعسوت حطس رظن زا اهنآ یدنب هقبط و
 :دوش یم یریگیپ ریز یاه فده ساسا نیا رب .تسا یساسا زاین نیا

 سراف ناتسا رد یزرواشک یگتفای هعسوت حوطس یدنب هقبط •

 سراف ناتسا رد یزرواشک هعسوت قطانم ییاسانش •

 اه صخاش باختنا بوچراچ
 گنیس) دشاب یم یداصتقا ا یعامتجا و یكیژولوکا طیارش لباقتم ریثأت زا لصاح ةجیتن ،یزرواشک ةدیچیپ ةدیدپ
 ،نیمز تایصوصخ لیبق زا یعیبط-یكیزیف یاههفلوم لباقتم ریثأت زا یشان هک یكیژولوکا طیارش .(7899 ،نولید و
 بهاوم رد توافت لوصحم تقیقح رد و قطانم 9یعیبط  ونت رگنایب ،تسا میلقا و بیش ،یدنلب و یتسپ ، افترا
 طوبرم دشاب رشب تسد لوصحم هک یاهعسوت هب یعیبط  ونت یاهصخاش نیاربانب ،تسا فلتخم قطانم یعیبط
 هب هک یعیبط-یكیزیف دعب یاهصخاش قیقحت نیا رد ساسا نیا رب .دشابیم طوبرم اهراتخاس هب هكلب تسین
 هدافتسا رد ییاناوت مدع رطاخ هب دوخ هک هعسوت 7یرباربان هب هک داعبا ریاس یاهصخاش زا دنتسه طوبرم اهراتخاس
 هدیدرگ زیامتم مه زا تسا طوبرم ،دوشیم ثداح رگید هقطنم هب هسیاقم رد هقطنم کی یعیبط یاهلیسناتپ زا هنیهب
 دنیآرف رد تسا نكمم یفلتخم هدینت مهرد و هدیچیپ لماوع یفرط زا .(999ص،0899،یرتنالک)تسا
-ینف ،ییارجا-یراتخاس ،یگنهرف-یعامتجا لماوع ؛لماش دنشاب هدننک نییعت یزرواشک هعسوت یاه یریگ میمصت
9،رولم)دنشاب یم یتامدخ –یتخاسریز و یلام -یداصتقا ،یتیریدم  ,Schweigman ؛7899 ،نولید و گنیس) ؛989

1985; Pingali, 2006)، هب دناوت یمن قوف لماوع هب هجوت نودب یزرواشک هعسوت یاهدنیآرف هک یروط هب 
 هب اه صخاش زا یا هعومجم لیلحت یانبم رب یدنبهقطنم شور هک قیقحت نیا رد نیاربانب .دبای تسد دوخ یاه فده
 هعسوت فلتخم یاه هبنج دناوتب هک ،بسانم یاه صخاش باختنا لوا ماگ رد ،تسا یبیکرت صخاش تخاس روظنم
 یاهصخاش باختنا رد هک اهرایعم یخرب .تسا یرورض دهد رارق رظن دم ییاههفلوم نینچ بلاق رد ار یزرواشک
 ،ندش یتایلمع و یریگهزادنا تیلباق ندوب ناسآ ،قیقحت  وضوم اب طابترا ؛لماش دناهتفرگ رارق رظن دم قیقحت نیا
-ناتسرهش یمامت یارب نآ تاعالطا نیرتدیدج هب ناسآ یسرتسد تیلباق ،اهنآ یناشوپمه مدع و اهصخاش لالقتسا
 0899Dale ،یرتنالک) تسا قطانم یكیزیف و یعیبط  ونت اب اهصخاش طابترا مدع نینچمه و هعلاطم دروم یاه

and Beyeler, 2001; Bell and Morse, 1999;). هفلوم چنپ رد صخاش 08 یاهتیدودحم نینچ یانبم رب 
  .تسا هدش هداد ناشن (5 ات 9) یاهلودج رد هک تفرگ رارق هدافتسا دروم لیلحت یارب و باختنا هدش رکذ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  - Diversity  
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 یگنهرف -یعامتجا دعب هب طوبرم یاه صخاش :(1) لودج

 اه صخاش فیدر

 (ییاتسور) داوساب نادرم دصرد 9
 (ییاتسور) داوساب نانز دصرد 7
 (یفنم) راوناخ دعب طسوتم 9
 نازرواشک یداوساب دصرد 4
 نازرواشک داوساب تیعمج لک هب یزرواشک رتالاب و ملپید قوف ناداوساب دصرد 5
 نازرواشک داوساب تیعمج لک هب یزرواشکریغ رتالاب و ملپید قوف ناداوساب دصرد 1
 (یفنم) لاعف راک یورین لک هب ناتسرهش یزرواشک شخب رد لغاش راک یورین دصرد 0
 (یفنم) یزرواشک شخب رد لغاش راک یورین لک زا نانز مهس دصرد 8
 (یفنم) ناتسرهش تیعمج لک هب زرواشک تیعمج تبسن 1
 ینواعت تکرش وضع نازرواشک دصرد 09
 (یفنم) یزرواشک شخب رد راوناخ لغاش راک یورین دصرد 99
 (ییاتسور) لک یداوساب دصرد 79
 (یفنم) ینیشناتسور دصرد 99

 ییارجا -یراتخاس دعب هب طوبرم یاه صخاش :(2) لودج

 اه صخاش فیدر

 (راتكه) یزرواشک یرادربهرهب نیمز هنارس طسوتم 9
 رادربهرهب هب یعارز یبآ نیمز تبسن 7
 رادربهرهب هب تاغاب لک حطس تبسن 9
 ناتسرهش تشک لباق یضارا لک زا تشک ریز یضارا تحاسم بسح رب یضارا زا یرادرب هرهب تدش 4
 (دصرد) ناتسرهش تحاسم لک زا یزرواشک یضارا مهس 5
 یزرواشک یضارا لک هب یغاب تالوصحم تشک تحت یضارا دصرد 1

 (دصرد) یعارز یضارا شیآ حطس 0
 (یفنم) (ترذ ،وج ،مدنگ) ییاذغ تالوصحم تشکریز یضارا دصرد 8
 هب (یلیجآ و ینغور نادرگباتفآ ،ازلک ،هبنپ ،دنق ردنغچ) یتعنص یزرواشک تالوصحم تشکریز حطس دصرد 1

 تشکریز حطس لک
 یضارا لک هب ینواعت یرادرب هرهب تحت یضارا دصرد 09
  تشک ریز حطس لک هب هراجا تحت یضارا دصرد 99
 (یفنم) تشک ریز تاعطق دادعت طسوتم 79

  تشک ریز تاعطق هزادنا طسوتم 99
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 یتیریدم -ینف دعب هب طوبرم یاه صخاش :(3) لودج

 اه صخاش فیدر

 (نت) یغاب تادیلوت راتكه رد دركلمع 9
 (نت) مدنگ راتكه رد دركلمع 7
 (نت) وج راتكه رد دركلمع 9
 (نت) یاهناد ترذ راتكه رد دركلمع 4
 (نت) دنق ردنغچ راتكه رد دركلمع 5
  (مرگولیک) دنفسوگ ریش دیلوت دركلمع 1
  (مرگولیک) زب ریش دیلوت دركلمع 0

  (مرگولیک) واگ ریش دیلوت دركلمع 8

 (مرگولیک) غرم تشوگ دیلوت دركلمع 1

 (مرگولیک) غرم مخت دیلوت دركلمع 09

 (مرگولیک) یعترم هفولع دیلوت دركلمع 99
 (دصرد) هدش یزاسون و زیهجت ،نردم یضارا ششوپ ریز حطس 79
 (مرگولیک) (هدش حالصا) راتكه رد مدنگ یفرصم رذب نازیم 99
 (مرگولیک) (هدش حالصا) راتكه رد وج یفرصم رذب نازیم 49
 (مرگولیک) (هدش حالصا) راتكه رد ترذ یفرصم رذب نازیم 59
 فلع ،شک چراق ،شک هنک ،شک هرشح) ییایمیش مومس فرصم 19

 یازا هب (ریاس و نغور و هلونارگ ،شک نوزلح ،اهصرق ،شک
  تشک ریز یضارا

  تشک ریز یضارا یازا هب هروا دوک فرصم 09
  تشک ریز یضارا یازا هب ،هتافسف دوک فرصم 89
  تشک ریز یضارا یازا هب تارتین دوک فرصم 19
 (هاگتسد) یزرواشک نیمز راتكه 009 یازا هب روتکارت دادعت 07
 (هاگتسد) یزرواشک نیمز راتكه 0009 یازا هب نیابمک دادعت  97
 (هاگتسد) یزرواشک نیمز راتكه 0009 یازا هب پمپ روتوم دادعت 77
 یزرواشک نیمز راتكه 0009 یازا هب روتومورتكلا دادعت 97

 (هاگتسد)
 یزرواشک نیمز راتكه 0009 یازا هب یزروكاخ تاودا 47

 (هاگتسد)
 یزرواشک نیمز راتكه 0009 یازا هب تشاد و تشاک تاودا 57

 (هاگتسد)
 نیمز راتكه 0009 یازا هب تشادرب زا سپ و تشادرب تاودا 17

 (هاگتسد) یزرواشک
 (دصرد) یناراب یرایبآ هكبش ششوپ ریز حطس 07

 (دصرد) یاهرطق یرایبآ هكبش ششوپ ریز حطس 87

 (دصرد) (راتكه) تاغاب یزاسزاب و حالصا 17
 قرب فرصم لک زا یزرواشک رد قرب فرصم دصرد 09
 (نت) یعارز تادیلوت راتكه رد دركلمع 99
 (مرگولیک) لسع دیلوت دركلمع 79
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 یلام-یداصتقا دعب هب طوبرم یاه صخاش :(4) لودج

 اه صخاش فیدر

 (مرگولیک) یرادربهرهب دحاو ره یازا هب مدنگ دیلوت نازیم 9
 (مرگولیک) یرادربهرهب دحاو ره یازا هب وج دیلوت نازیم 7

 (مرگولیک) یرادربهرهب دحاو ره یازا هب یاهناد ترد دیلوت نازیم 9

 ناتسا تالیهست لک هب یزرواشک عیانص تالیهست بذج نازیم دصرد 4
 (لایر نویلیم) تشکریز حطس یازا هب یعارز دمآرد طسوتم 5
 ناتسا رد قوف عیانص لاغتشا لک هب یزرواشک شخب یلیمكت و یلیدبت عیانص ییازلاغتشا حطس دصرد 1
 ناتسا هدش یرادیرخ مدنگ لک هب ییاتسور ینواعت یاهتکرش طسوت هدش یرادیرخ مدنگ لوصحم دصرد 0
 ناتسرهش یدیلوت مدنگ لک هب ییاتسور ینواعت یاهتکرش طسوت هدش یرادیرخ مدنگ لوصحم دصرد 8
 ناتسا رد قوف یاهینواعت لاغتشا لک هب یزرواشک یاهینواعت ییازلاغتشا دصرد 1
  ون نیا نازیم لک هب (ییاتسور هار ثادحا و یناسربآ ،یناسرقرب) مورحم قطانم نارمع یراذگهیامرس دصرد 09

 ناتسا رد یراذگهیامرس
 ناتسا رد کناب نیا یاههدرپس دادعت لک هب یزرواشک کناب یاههدرپس دادعت دصرد 99
 ناتسا رد کناب نیا یاههدرپس غلبم نازیم لک هب یزرواشک کناب یاههدرپس غلبم دصرد 79
 (لایر نویلیم) یزرواشک نیمز راتكه 009 ره یازا هب یزرواشک کناب تارابتعا 99
 (لایر نویلیم) نارادربهرهب هب یزرواشک کناب یتفایرد تارابتعا هنارس 49
 تالوصحم همیب زا هدننک هدافتسا نارادرب هرهب دصرد 59
 یضارا لک هب هدش همیب یضارا دصرد 19

 یتامدخ-یتخاسریز دعب هب طوبرم یاه صخاش :(5) لودج

 اه صخاش فیدر

 رادربهرهب 00009 ره یازا هب یزرواشک تامدخ زکرم دادعت 9
 رادربهرهب 0009 یازا هب (ینابغاب و تعارز) یزرواشک یبرم دادعت 7
 یماد رادربهرهب 0009 یازا هب ماد روما یبرم دادعت 9
 رادربهرهب 0009 یازا هب (ینابغاب و تعارز) یزرواشک جورم دادعت 4
 یماد رادربهرهب 0009 یازا هب ماد روما جورم دادعت 5
 رادربهرهب 0009 یازا هب هزیناكم یاهلكشت دادعت 1
 روتکارت 009 ره یازا هب (رایس و تباث) هاگریمعت دادعت 0
 (ناتسرهش هتلافسآ یاه هداج لک هب ییاتسور هتلافسآ یاه هار دصرد) یطابترا یاه هار ةكبش 8
 دوجوم هكبش لک لوط هب دوجوم ییاتسور یاههار لوط نیب تبسن 1
 رادربهرهب 0009 یازا هب یزرواشک کناب تابعش دادعت 09
 رادربهرهب 0009 یازا هب رابتعا ینواعت یاهتکرش دادعت 99
 ماد سار 00009 یازا هب (ماد ناتسرامیب و هناخوراد ،هاگنامرد ، هاگشیامزآ) یكشزپماد یاهتخاسریز 79
 ماد سار 00009 یازا هب کشزپماد 99
 (راتكه) یهدبوسر و كاخ شیاسرف لرتنک تایلمع یارجا دصرد 49
 ناتسا حطس رد قوف عیانص لک هب ناتسرهش رد یزرواشک شخب دوجوم یلیمكت و یلیدبت عیانص دصرد 59
 (یگناخو یراجت ،یتعنص ،یمومع) قرب نیکرتشم دادعت لک هب ناتسرهش یزرواشک قرب نیکرتشم دصرد 19
 ناتسا یزرواشک قرب نیکرتشم دادعت لک هب ناتسرهش یزرواشک قرب نیکرتشم دصرد 09
 زرواشک 0009 ره یازا هب ییاتسور هناخباتک دادعت 89
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  یسانششور
-نزو یددع شور هب ناوتیم هلمج نآ زا ،دریگ ماجنا دناوتیم یددعتم یاهشور زا یریگهرهب اب یدنبهقطنم

 لیلحت ،هبذاج لیلحت شور ،اهنایرج لیلحت شور ،هناگدنچ یاه صخاش لیلحت رب ینتبم یاه شور ،یدنب
 و ییافارغج تاعالطا متسیس رب ینتبم یاه کینكت و اه هاگتنوكس عیزوت  لدم ،نیمز تبسانم یبایزرا ،یا هشوخ
 ینتبم رضاح قیقحت تفایهر اما .(Liu and Li, 2008) درک هراشا هریغ و یا هراوهام یاه هشقن رب ینتبم یاه لدم
 تخاس فده اب هناگجنپ داعبا زا مادک ره یارب هعسوت یوگلا ییاسانش روظنم هب اه صخاش زا یا هعومجم لیلحت رب
 هعسوت یاه صخاش زا هورگ جنپ یارب صخاش 08 یریگراكب اب قیقحت لوا هلحرم نیا رد .تسا یبیکرت صخاش
 اهنآ قیفلت اب هک دش هبساحم هناگادج یبیکرت صخاش (0) ات (9) طباور یانبم رب (5 ات 9 یاهلودج) یزرواشک
  .دیآیم تسد هب لک یبیکرت صخاش

][رگا ،داعبا زا مادک ره یارب تلاح نیا رد ijX نآ رد هک دشاب اه هداد سیرتام i= 9، 7،... n (اه ناتسرهش دادعت) 
 تبثم یاه صخاش هب ندرک سوكعم شور هب یفنم یاه صخاش ادتبا .تسا (اه صخاش دادعت) j= 9، 7،... k و
 قیرط زا و نیگنایم رب میسقت شور هب دنراد یفلتخم یاهدحاو اه صخاش هكنیا هب هجوت اب سپس و دندش لیدبت
  .(0899 ،یرتنالک) دندش سایقم فالتخا عفر ریز هطبار

(9)                                                                                                        
i

ij
ij X

X
Z =][ 

][ : هلداعم  نیارد ijZ = هدش  سایقم  فالتخا  عفر ریداقم ، Xij = صخاش رادقم i ناتسرهش رد j وiX= 
][ سیرتام هب هجوت اب سپس .تسا i صخاش  نیگنایم ijZ نآ و درک ییاسانش ار 9صخاش ره رادقم نیرتهب ناوت یم 
][ ار ojZ میروآ یم تسدب ریز هطبار قیرط زا ار 7هعسوت یوگلا .درک یراذگمان (Bhatia and Rai, 2004). 
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 ما j صخاش هب هتفای صاصتخا نزو jW ،تسا ما j صخاش لا دیا رادقمojZ،هعسوت یوگلا =iC نآ رد هک
 ریز هطبار قیرط زا هک تسا تارییغت بیرض CV و ،هدمآ تسدب یلصا یاه هفلوم لیلحت کینكت قیرط زا هک تسا
 .تسا هدش هبساحم

(9)                                                                                                     
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 = n و i ناتسرهش رد j صخاش صخاش  نیگنایم = i، ijX ناتسرهش رد j صخاش رادقم = Xij :هطبار نیا رد

  .تسا هدش هبساحم ریز هطبار قیرط زاsI هعسوت یبیکرت صخاش  .تسا  قطانم دادعت

                                                 
 .تسا درادناتسا سیرتام یاه نوتس زا کی ره رد ددع نیرتگرزب زا ترابع صخاش رادقم نیرتهب - 9

2 Pattern of Development 
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C
CI i

s = (4)                                                                                                                    

  .تسا هدمآ تسدب ریز هطبار قیرط زا C رادقم هطبار نیا رد
  iSCC 3+= (5)                                                                                                            

 هناشن دشاب رت کیدزن رفص هب sI ردق ره .تسا نآ رایعم فارحنا زین iS و iC نیگنایم ربارب C هطبار نیا رد
 صخاش سپس .(Ibid) تسا رتشیب یگتفاین هعسوت یانعم هب دشاب رت کیدزن کی هب ردق ره و رتشیب یگتفای هعسوت
 اب ناتسا یزرواشک هعسوت لک یبیکرت صخاش هلحرم نیا رد .دمآ تسد هب ریز هطبار قیرط زا زین هعسوت لک یبیکرت
 ,Krajnc, and Glavic) تسا هدش هبساحم ریز هطبار یانبم رب و رظندروم دعب جنپ یبیکرت یاه صخاش بیکرت

2005).  
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 یانبم رب هدش رکذ دعب جنپ هب هتفای صاصتخا نزو sW ،یزرواشک هعسوت یبیکرت صخاشCADI هطبار نیا رد
 n ،تسا هدمآ تسد هب یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف قیرط زا و یجوز تاسیاقم هب هجوت اب هک ناسانشراک تواضق

  .تسا هورگ ریز ره زا هدمآ تسدب یبیکرت صخاش زین sI و اه صخاش  هورگ جنپ دادعت =
 تاعالطا متسیس یاهکینكت زا یریگ هرهب اب ناتسا یزرواشک هعسوت قطانم نییبت و ییاسانش روظنم هب زین اهتنا رد
 یبیکرت صخاش نینچمه و یبیکرت یاهصخاش زا مادک ره ساسا رب یدنبهقطنم ArcGIS رازفامرن و ییایفارغج
 یرامشرس جیاتن زا هدافتسا اب ،هدافتسا دروم یاهصخاش صوصخ رد زاین دروم تاعالطا .تسا هتفرگ تروص لک
 ناتسرهش 77 یارب ،1899 ات 9899 یاهلاس رد ناتسا یرامآ یاههمانلاس جیاتن نینچمه و 7899 یزرواشک یمومع
 .دهد یم ناشن ار روشک رد سراف ناتسا ییایفارغج تیعقوم (9) هرامش هشقن .دش یروآدرگ سراف ناتسا
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 روشک رد سراف ناتسا ییايفارغج تيعقوم (1) هشقن

 ثحب و جیاتن

  .تسا هدش هئارا لک یبیکرت صخاش هب هجوت اب نینچمه و هفلوم جنپ رد یدنبهقطنم جیاتن تمسق نیا رد

 یگنهرف -یعامتجا دعب یبيکرت صخاش ساسا رب اهناتسرهش یدنبهقطنم -1
 هشقن رد یزرواشک هعسوت یگنهرف-یعامتجا دعب یبیکرت صخاش ساسا رب فلتخم یاهناتسرهش یدنبهقطنم
 نیب نآ یبیکرت  صخاش رادقم هک هعسوت لوا حطس رد دوش یم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدش هداد ناشن (7)
 نیب یبیکرت  صخاش هک مود هتسد رد .دنراد رارق ینسمم و هدابآ ،اسف ،زاریش یاهناتسرهش ،دشاب یم 901/0-104/0
 نیزراک و ریق ،مرهج ،دابآزوریف ،نورزاک ،زیرین ،ناجنسرا ،دیلقا ،دیبمرخ یاهناتسرهش ،دشاب یم 700/0-701/0
 ،تشدورم ،تاناوب یاهناتسرهش ،یگتفایهعسوت نییاپ حطس اب یاهناتسرهش هورگ رد و رهم و ناتسرال ،درمال
 .دشابیم 970/0-448/0 نیب هورگ نیا یبیکرت صخاش .دنراد رارق تشد نیرز و باراد ،نابهتسا ،دنبشارف ،نادیپس
 راتخاس هک تسا نیا ،تسا هتفرگ رارق هفلوم نیا یگتفایهعسوت لوا حطس رد هک ینسمم ناتسرهش دروم رد مهم هتكن
 دیلوت و دراد راوناخ لاغتشا راتخاس رد یناوارف تیمها یزرواشک هک تسا یاهنوگ هب ناتسرهش نیا یگنهرف
 حطس رد یعامتجا هناوتشپ کی بسک یارب یاهویش هكلب دوشیمن بوسحم یداصتقا تیلاعف کی ًاافرص یزرواشک
 بلغا نینچمه .دریگیم رارق رظن دم زین جاودزا هیرهم رد یزرواشک یضارا بلغا و دیآیم باسح هب اتسور
 رد ییاتسور و یزرواشک ینواعت یاهتکرش رد تیلاعف و تیوضع هژیوب و یزرواشک اب طبترم یعامتجا یاهتیلاعف
  .تسا هجوت لباق زین ناتسرهش نیا رد ینیشناتسور دصرد هكنیا نمض .تسا الاب ناتسرهش نیا



 110 ... یزرواشک هعسوت یدنبهقطنم

 
 

 

  یگنهرف -یعامتجا دعب یبيکرت صخاش رظن زا اهناتسرهش یدنبهقطنم :(2) هشقن
 قیقحت یاه هتفای :عبنم                                           

 ییارجا -یراتخاس دعب یبيکرت صخاش ساسا رب اهناتسرهش یدنبهقطنم -2
 (9) هشقن رد یزرواشک هعسوت ییارجا-یراتخاس دعب یبیکرت صخاش ساسا رب فلتخم یاهناتسرهش یدنبحطس

 حطس یترابع هب و دنراد رارق لوا حطس رد اهناتسرهش رتشیب دوش یم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدش هداد ناشن
 نآ یبیکرت  صخاش رادقم هک هعسوت لوا حطس رد .دشابیم هباشم دعب نیا یبیکرت صخاش ساسا رب یگتفایهعسوت
 ،دابآزوریف ،اسف ،زاریش ،ینسمم ،نادیپس ،ناجنسرا ،تشدورم ،دیلقا یاهناتسرهش ،دشاب یم 199/0-955/0 نیب
-هعسوت طسوتم حطس یاراد یاهناتسرهش .دنراد رارق ناتسرال و تشدنیرز ،باراد ،دنبشارف ،نیزراک و ریق ،مرهج
 هورگ رد .رهم و درمال ،نابهتسا ،تاناوب ،هدابآ ؛زا دنترابع 755/0-590/0 نیب یبیکرت صخاش اب یزرواشک یگتفای
 هجوت اب .دنا هتفرگ رارق نورزاک و دیبمرخ ،زیرین یاهناتسرهش زین 190/0-071/0 نیب یبیکرت صخاش حطس اب موس
 رد قطانم هعسوت تیلباق ییاسانش نیاربانب ،تسا قطانم یعیبط لیسناتپ رگنایب رتشیب دعب نیا یاهصخاش هكنیا هب
 یراتخاس دعب تخانش هكنآ هژیوب .دیامن یهدتهج ار یزرواشک هعسوت فلتخم فادها دناوت یم شخب نیا
 یوگلا رد رثؤم لماوع دننام ،یزرواشک کیتامتسیس یاههبنج تخانش هب دناوتیم هقطنم ره رد یزرواشک
 نیا رد .دوش رجنم هریغ و یزرواشک دیلوت تیلباق ،لوصحم  ونت ،تشک یوگلا ،نیمز زا یرادرب هرهب ،یزرواشک
 دوخ دیلوت حطس دناهتسناوت ینیمزریز و یحطس یاهبآ یفاک عبانم زا یرادروخرب اب دیلقا و نادیپس ناتسرهش هنیمز
 و تسا ناتسا یغاب تالوصحم دیلوت یاهبطق زا یكی مه باراد ناتسرهش .دنراد هگن تباث فلتخم طیارش رد ار
 یرادرب هرهب تدش ات هدش ثعاب  وضوم نیا و دراد صاصتخا یغاب تالوصحم دیلوت هب نآ یضارا زا یدایز تمسق
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 رد نینچمه .دبای شیازفا تسا هقطنم ره یزرواشک هعسوت رد یساسا لماع کی هک ناتسرهش تشک لباق یضارا زا
 دیلوت رد تسناوتیم هک كاخ و بآ عبانم یخرب ،گنس فلتخم نداعم دوجو تلع هب دیبمرخ و زیرین ناتسرهش
  .تسا هدش بذج ندعم شخب هب دریگ رارق هدافتسا دروم یزرواشک

 
 

 

 ییارجا -یراتخاس دعب یبيکرت صخاش رظن زا اهناتسرهش یدنبهقطنم :(3) هشقن
 قیقحت یاه هتفای :عبنم                                           

 یتیریدم -ینف دعب یبيکرت صخاش ساسا رب اهناتسرهش یدنبهبتر -3
 (4) هشقن رد یزرواشک هعسوت یتیریدم-ینف دعب یبیکرت صخاش ساسا رب فلتخم یاهناتسرهش یدنبحطس

-485/0 نیب نآ یبیکرت  صخاش رادقم هک هعسوت لوا حطس رد دوش یم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدش هداد ناشن
-900/0 نیب یبیکرت  صخاش هک مود هتسد رد .دنراد رارق تشدورم و نورزاک ،زاریش یاهناتسرهش ،دشاب یم 814/0
 نیب نآ یبیکرت صخاش هک موس هورگ رد .دنراد رارق هدابآ و ناجنسرا ،نابهتسا ،باراد یاهناتسرهش دشاب یم 585/0
 ،مرهج ،اسف ،زیرین ،ینسمم ،نادیپس ،تاناوب ،دیبمرخ ،دیلقا ؛لماش اهناتسرهش هیقب .دراد رارق 098/0-700/0
 اب تشدورم ناتسرهش .دنا هتفرگ رارق رهم و درمال ،ناتسرال ،تشد نیرز ،نیزراک و ریف ،دنبشارف ،دابآزوریف
 بآ هاچ هنهد رازه اههد و دنویس هناخدور ،رک هناخدور ،نزدورد دس) بآ شزرااب و  ونتم عبانم زا یرادوخرب
 یسرتسد تیلباق هک دراد رارق زاریش یرتمولیک 54 رد بسانم كاخ و (بآ همشچ و تانق هتشر اههد و یزرواشک
 تشک ریز حطس ظاحل زا ناتسرهش نیا .تسا هدرک مهارف نآ یارب ناتسا هداهن نیمأت و شورف یاهرازاب هب یعیرس
 یاهلاس یط تسا هتسناوت و هداد صاصتخا دوخ هب ار (راتكه رد نت 5) دركلمع و تشک ریز حطس نیرتالاب مدنگ
 هچنانچ و تسا ناتسا دیلوت مجنپ کی هک ،دهد صاصتخا ناتسرهش نیا هب ار مدنگ لیوحت و دیلوت لوا ماقم فلتخم
 زا .تساراد ار روشک متشه ماقم مدنگ دیلوت رظن زا ،مینک روظنم روشک یاه ناتسا زا یكی ناونع هب ار ناتسرهش نیا
 یدیلوت ترذ %07 هكیروطب دراد ار تسخن ماقم روشک حطس رد زین و ناتسا رد تشدورم ناتسرهش ترذ دیلوت رظن

 



 810 ... یزرواشک هعسوت یدنبهقطنم

 ناتسا ترذ دیلوت مظعا تمسق (یاهناد ترذ) راتكه رد نت 5/0 دركلمع اب هک تسا ناتسرهش نیا هب قلعتم ناتسا
 تسخن ماقم رد جنرب تشک هاگیاج رظن زا ناتسرهش نیا نینچمه .ددرگیم لصاح تشدورم ناتسرهش حطس رد
 و یلیدبت عیانص نینچمه .تسا عقاو تشدورم ناتسرهش رد ناتسا جنرب تشک ریز حطس %09 هكیروطب تسا ناتسا
 هعسوت رد رثوم لماوع هلمج زا هک تسا هتفای یریگمشچ هعسوت زین ناتسرهش نیا رد یرزواشک شخب یلیمكت
 کیدزن هلاس ره هک هدش ثعاب ناتسرهش نیا دنق ترهش و دنق هناخراک دوجو تلع هب .دشابیم هقطنم نیا یزرواشک
 یاههناخراک نآ رب هوالع .دبای صاصتخا دنق ردنغچ لوصحم تشک هب ناتسرهش نیا یضارا زا راتكه 00009 هب
 ،مس ،دوک یاههداهن هدننکهضرع یصوصخ یاهشخب مظعا شخب و نغور ،ابرم و روشرایخ ،هجوگ بر ،یبوکیلاش
 زکرم نینچمه .تسا عقاو ناتسرهش نیا رد ،نارادنیابمک ینواعت هلمج زا ددعتم یاهینواعت ،لوصحم دیرخ و رذب
 و زکرم نیا تاقیقحت زا یمیمظع مجح هک تسا عقاو تشدورم رد زین ناتسا یزرواشک داهج تاقیقحت یلصا
 دروم رد .دریگیم تروص تشدورم ناتسرهش تالكشم و لیاسم هنیمز رد زاریش هاگشناد یزرواشک هدكشناد
 یدراوم هب ناوتیم تسا هتشاد ار دعب نیا یاهصخاش رظن زا یزرواشک هعسوت حطس نیرتنییاپ هک رهم ناتسرهش
-هداهن نیمأت یلصا زکرم هک ناتسا زکرم زا دایز هلصاف ،بآ عبانم دیدش دوبمک و یگدنراب طسوتم ندوب لزان لیبق زا
 یورین یاهفرح و ینف یاهتراهم رد یساسا فعض هک درک هراشا تسا یزرواشک یاهیروآون و یژولونكت ،اه
  .تسا هدش ببس ار ناتسرهش نیا یزرواشک یناسنا

 
 

 

 

  یتیریدم -ینف دعب یبيکرت صخاش رظن زا اهناتسرهش یدنبهقطنم :(4) هشقن
 قیقحت یاه هتفای :عبنم                                                    
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 یلام -یداصتقا دعب یبيکرت صخاش ساسا رب اهناتسرهش یدنبهبتر -4
 (5) هشقن رد یزرواشک هعسوت یلام-یداصتقا دعب یبیکرت صخاش ساسا رب فلتخم یاهناتسرهش یدنبحطس

-409/0 نیب نآ یبیکرت  صخاش رادقم هک هعسوت لوا حطس رد دوش یم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدش هداد ناشن
 دشاب یم 509/0-495/0 نیب یبیکرت  صخاش هک مود هتسد رد .دراد رارق زاریش ناتسرهش طقف دشاب یم 000/0
 دراد رارق 595/0-510/0 نیب یبیکرت صخاش هک زین موس هورگ رد .دناهتفرگ رارق باراد و تشدورم یاهناتسرهش
 ،مرهج ،دنبشارف ،دابآزوریف ،نورزاک ،ینسمم ،نادیپس ،ناجنسرا ،تاناوب ،دیبمرخ ،دیلقا ،هدابآ ؛لماش اهناتسرهش ریاس
 .دنا هتفرگ رارق رهم و درمال ،ناتسرال ،تشد نیرز ،زیرین ،نابهتسا ،اسف ،نیزراک و ریق

 یزرواشک هعسوت كرحم هک یلام هدمع عبانم زا یمظعا شخب هتسناوت ناتسا زکرم ناونع هب زاریش ناتسرهش
 ،یزرواشک عیانص تالیهست بذج نازیم لیبق زا ییاهصخاش رظن زا ناتسرهش نیا هكیروطب ،دنک بذج ار دنتسه
 تارابتعا هب یسرتسد و ییاتسور یحاون رد لمكم ینارمع یراذگهیامرس ،لوصحم دیرخ رد هژیوب اهینواعت دركلمع
 رظن زا زین یدایز توافت دراوم یخرب رد و دراد ناتسرهش ریاس نیب رد ار تسخن هبتر هكنیا نمض ،یزرواشک کناب
 یصوصخ یاهشخب تکراشم یتلود شخب رب هوالع هنیمز نیا رد .دراد دوجو زین تاناكما نیا زا یرادروخرب حطس
 رد هلمج زا دركلمع و یروهرهب شیازفا دركیور اب یزرواشک هعسوت تهج یفاک یراذگهیامرس هتسناوت زین ینواعت و
 یزرواشک تاقییقحت هدمع یاهشخب دش هتفگ هک روطنامه .دنک مهارف ار یماد تادیلوت و یاهناخلگ یاهتشک
 یاتسار رد یدربراک تاقیقحت شرتسگ هب دوخ رما نیا هک دنراد رارق تشدورم و ناتسرهش نیا هلصاف رد ناتسا
 یراجت تهج بسانم رتسب ندومن مهارف و یزرواشک تالوصحم دیلوت هنیمز رد ناتسرهش ود نیا یبسن تیزم دوبهب
  .دنک لمع یزرواشک تالوصحم ندرک

 

 
  یلام -یداصتقا دعب یبيکرت صخاش رظن زا اهناتسرهش یدنبهقطنم :(5) هشقن

 قیقحت یاه هتفای :عبنم                                                    

 



 000 ... یزرواشک هعسوت یدنبهقطنم

 یتامدخ -یتخاسریز دعب یبيکرت صخاش ساسا رب اهناتسرهش یدنبهبتر -5
 هشقن رد یزرواشک هعسوت یتامدخ-یتخاسریز دعب یبیکرت صخاش ساسا رب فلتخم یاهناتسرهش یدنبحطس

-905/0 نیب یبیکرت  صخاش رادقم اب هعسوت لوا حطس رد دوش یم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدش هداد ناشن (1)
 ،دیبمرخ ،دیلقا ،هدابآ یاهناتسرهش مود حطس رد .دنراد رارق ینسمم و تشدورم ،اسف ،زاریش یاهناتسرهش ،479/0
 705/0-101/0 نیب یبیکرت  صخاشاب درمال و ناتسرال ،باراد ،دابآزوریف ،مرهج ،زیرین ،ناجنسرا ،نورزاک ،نادیپس
58 نیب یبیکرت صخاش اب نییاپ یگتفای هعسوت حطس اب یاهناتسرهش .دناهتفرگ رارق  ،تاناوب لماش 081/0-/1
  .دوشیم رهم و دنبشارف ،نیزراک و ریق ،تشدنیرز ،نابهتسا

 دیلوت و تشک یوگلا بلغا دراد لابند هب ار دیلوت حطس دوبهب هكنیا نمض یزرواشک ییانبریز تامدخ بوچراچ
 یسرتسد تیلباق تشدورم و زاریش ناتسرهش ود رد .دهدیم رارق ریثأت تحت زین ار نارادربهرهب تراهم حطس و
 دازام شورف و یبایرازاب و لوصحم رپ یاه هتیراو دیلوت یارب تشک حطس شرتسگ ،یطابترا یاه هار هب اهاتسور
 هک هدوب یمهم لماع ناتسا زکرم رد شورف رازاب تعسو ،نینچمه .تسا هتشاد یپ رد ار ،یزرواشک تالوصحم دیلوت
 هب هدرتسگ حطس رد یزرواشک یتامدخ زکارم دوجو .دهد شهاک ار الاک ییاجباج و لقن و لمح یاه هنیزه هتسناوت
 هب یارب زاین دروم تامدخ نیمأت رد یمهم شقن هكنیا نمض نازرواشک یاهنامزاس و یاه هیداحتا ،اهینواعت هارمه
 شناد لاقتنا هب ،تسا هدرک افیا یزرواشک ،بآ و كاخ عبانم ةعسوت رد یعارز نیون یژولونكت زا هدافتسا و یریگراک
 هدرک کمک زین تالوصحم شورف و یبایرازاب و دیلوت ،هداهن نیمأت هنیمز رد یصصخت و زاین دروم یاهتراهم و
  .تسا

 

 
 یتامدخ -یتخاسریز دعب یبيکرت صخاش رظن زا اهناتسرهش یدنبهقطنم :(6) هشقن

 قیقحت یاه هتفای :عبنم                                                    
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  لک یبيکرت  صخاش ساسا رب اهناتسرهش یدنبهقطنم -6
 هدش هداد ناشن (0) هشقن رد یزرواشک هعسوت لک یبیکرت صخاش ساسا رب فلتخم یاهناتسرهش یدنبهقطنم

-ناتسرهش 119/0-914/0 نیب یبیکرت  صخاش اب یزرواشک یگتفای هعسوت لوا حطس رد هک دوش یم هدهاشم .تسا
 ،ینسمم یاهناتسرهش 714/0-491/0 نیب یبیکرت  صخاش اب مود هتسد رد .دنراد رارق تشدورم و زاریش یاه
 صخاش یاراد هک یزرواشک نییاپ یگتفای هعسوت حطس اب یاهناتسرهش هورگ رد و باراد و اسف ،ناجنسرا ،نادیپس
 ،دابآزوریف ،نورزاک ،نابهتسا ،زیرین ،تاناوب ،دیبمرخ ،دیلقا ،هدابآ یاهناتسرهش زین دنتسه 591/0-170/0 نیب یبیکرت
 نیا هب ناوتیم ار قوف ییاضف یوگلا .دناهتفرگ رارق تشدنیرز و ناتسرال ،درمال ،رهم ،نیزراک و ریق ،مرهج ،دنبشارف
  .درک یراذگمان حرش

 یاهدحاو عیزوت .تسا ناتسا یاهناتسرهش هعسوت حوطس رد ییاهتوافت نینچ دوجو هدننک نییبت یددعتم لماوع
 کی تسا نكمم دنا هدش عیزوت ناتسا یزکرم یحاون رد یا هدرتسگ روط هب ًاابیرقت یزرواشکریغ و یزرواشک یتعنص
 یاهناتسرهش حطس رد و گرزب یاهرازاب فارطا رد ییاهدحاو نینچ رتشیب .دشاب یرباربان نینچ هدننک نییبت لماع
 و لمح هنیزه هب هجوت اب و ناتسرهش ود نیا حطس رد هداتس ،هداهن یاهرازاب ترواجم .دنراد رارق تشدورم و زاریش
 لماوع قطانم نیا رد رتهب تامدخ و اه تخاسریز دوجو نینچمه ناتسا حطس یگدرتسگ تلع هب الاب یبسن لقن
 یزرواشک یارب یمیلقا و یعیبط بسانم یاهتیلباق رب هوالع نیاربانب .دنتسه ینزاوتمان عیزوت نینچ هدننک نییبت رگید
 زا هنیهب یرادربهرهب تهج رد ار تعنص و یزرواشک شخب نیب یبسانم نیسپ و نیشیپ یاهدنویپ هتسناوت هقطنم نیا
 زکرمتم زاریش رد یلام یاهداهن و لقن و لمح ،تاطابترا یاهتخاسریز هدمع نینچمه دشاب هتشاد دوخ دیلوت عبانم
 دننام یزرواشک یاهیامرس و یلام یاهداهن زا یرادروخرب رظن زا یهجوت لباق روط هب اهناتسرهش ریاس مهس .تسا
 رد ار یمهم شقن ناریا رد یلام تامدخ هكنیا هژیوب .تسا رتمک یزرواشک رابتعا یاهینواعت و یزرواشک کناب
 هنیمز رد اهتیلاعف ریاس رباربان عیزوت زا یدهاوش نآ رب هوالع .دنکیم افیا اهتیلاعف هعسوت یراذگهیامرس و لاغتشا
 رما نیا .(0899 ،نایلالج ،یرایز) تسا هدش شرازگ رگید تاعلاطم رد یعامتجا تامدخ رگید و تشادهب ،شزومآ
 طاقن نانکاس و دراد شیارگ یتعنص و یداصتقا دیدش زکرمت هب ،زکرم ناونع هب زاریش ناتسرهش هک تسا تلع نیا هب
 یوگلا و دنوشیم ریزارس هطقن نیا هب صصختم و رهام یورین هژیو هب رتهب تیعقوم هب ندیسر تهج ینوماریپ
 تقیقح رد .تسا هدیدرگ اهناتسرهش رگید هب تبسن نآ ربارب دنچ دشر ببس سایقم زا یشان ییوجهفرص و زکرمت
 ببس ناتسا و روشک بونج یاهقطنم یداصتقا یاهتیلاعف و تامدخ ،یتیعمج بطق ناونع هب زاریش رهش دوجو
 ،دیلوت یاههداهن) یزرواشک هعسوت لمكم تالیهست هلمج زا فلتخم یتامدخ و یداصتقا تاناكما دیدش زکرمت
 شنکارپ و رهش نیا رد (یزرواشک ناصصختم ،یزرواشک یتاقیقحت یاهداهن ،جیورت یتامدخ یشزومآ تاناكما
 رد هک ینسمم و تشدورم یاهناتسرهش .تسا هدش اهناتسرهش رگید رد تاناكما و تالیهست هنوگنیا بسانمان
 هشقن جیاتن و اه هتفای نیا هب هجوت اب .دنراد ناتسا زکرم هب تبسن ار هلصاف رتمک زین دنراد رارق هعسوت یدعب یاههبتر
  .دوش یم هئارا ناتسا یزرواشک هعسوت قطانم یارب ریز یدنب هتسد (0) هرامش
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 رد و دراد رگید هقطنم ود هب تبسن ار یرتمک تحاسم هک تسا ناتسرهش ود لماش هقطنم نیا :هتفایهعسوت هقطنم
 و دناهدش عقاو ناتسا زکرم فارطا یحاون رد ناتسرهش ود نیا .دناهتشاد ییالاب یاههبتر یزرواشک هعسوت داعبا رتشیب
 هكنیا هب هجوت اب .تسا هدرک ریذپناكما ار تسا هتفای هعسوت ناتسا زکرم رد هک یتامدخ هیلک هب یسرتسد رما نیمه
 نیا رد لقن و لمح یاهتخاسریز هعسوت زین و (دصرد 1/14) هتفرگ رارق هیحان نیا رد ناتسا تیعمج مظعا شخب
 رب ینتبم یزرواشک هعسوت هیحان ار نآ ناوتیم هک تسا هدرک مهارف ار هداتس و هداهن رازاب هب یناسآ یسرتسد هیحان
 یرادروخرب زا یشان هیحان نیا یزرواشک هعسوت زا یشخب دنچ ره .درک یراذگمان یرهش عیانص و تامدخ ،اهرازاب
 دننام اهناتسرهش یخرب هک تشاد هجوت دیاب اما (تشک لباق یضارا دصرد 8/17) تسا كاخ و بآ بسانم عبانم زا
 و ییایفارغج یگداتفارود تلع هب اما دنرادروخرب یبسانم یعیبط یاهتبهوم زا زین اسف ،ناجنسرا ،نادیپس ،ینسمم
 یاهناتسرهش یاهتیلباق یزرواشک هعسوت دنیآرف رد دناهتسناوتن بسانم یاهرازاب هب ناسآ و عیرس یسرتسد مدع
 لیبق زا یزرواشک یراجت تادیلوت هدش ثعاب هقطنم نیا یبسن یاهتیزم .دنهد زورب ار هیحان نیا رد هدش عقاو
 یارب یرتشیب یاههیامرس بذج ببس لماوع نیا .دریگ رارق هجوت دروم رتشیب یغاب و یماد ،یاهناخلگ تالوصحم
 هداد شهاک یحاون ریاس اب هسیاقم رد ار دیلوت یاههنیزه هک هدش هیحان نیا رد ییانبریز روما و یزرواشک هعسوت
  .تسا

 و زکرم ،یقرش بونج رد هک دریگیم رب رد ار ناتسرهش جنپ هقطنم نیا :یگتفایهعسوت طسوتم حطس اب هقطنم
 یمک تعسو یاراد هیحان نیا رد هدش عقاو یاهناتسرهش .دناهدش عقاو لوا هیحان هیشاح رد و ناتسا یبرغ لامش
 رد یداصتقا بلاغ شخب .تسا هتفرگ تروص یعیبط و یكیزیف عبانم رب ینتبم اهنآ یزرواشک هعسوت ًاابلاغ ،هک دنتسه
 زا بسانم یرادروخرب نیا مغریلع .دریگیم رب رد ار هقطنم لاغتشا هدمع هک تسا یزرواشک زین اهناتسرهش نیا
 هیحان نیا رد (یروآرف و یرادرابنا) یبایرازاب یاههریجنز ،بسانم ینیمزریز یاهبآ و زیخلصاح یزرواشک یضارا
 زین هیحان نیا تشک یوگلا .تسا هتسباو ناتسا زکرم یحاون رد هدش عقاو یاهتخاسریز هب و تسا هتفاین هعسوت
 لیبق زا یتعنص تالوصحم تشک هب یضارا زا یرتمک دصرد و تسا ترذ و وج ،مدنگ تالوصحم لماش رتشیب
 ینتبم نآ یزرواشک هعسوت هک دیمان یزرواشک ینوماریپ هیحان ار نآ ناوتیم ساسا نیا رب .دباییم صاصتخا ردنغچ
  .تسا هتفرگ تروص یزرواشک یكیزیف و یعیبط عبانم یبسن یاهتیزم رب

 همین و کشخ یحاون رد و بونج ات لامش زا هک تسا ناتسرهش 59 لماش هقطنم نیا :هتفاين هعسوت قطانم
 زا یرود رب هوالع .تسا تحاسم نیرتشیب یاراد رگید هیحان ود اب سایق رد و دناهدش هدرتسگ ناتسا یمیلقا کشخ
 یاهتیدودحم ،تسا هدرک هجاوم لكشم اب ار هداتس و هداهن یاهرازاب هب ناسآ و عیرس یسرتسد هک ناتسا زکرم
 یزرواشک یگتفاینهعسوت زا یشخب زین (بونج رد ینابایب کشخ و لامش رد ریسدرس یناتسهوک هیحان) یعیبط عبانم
 اب هارمه ،نردم یزرواشک ،اهتیدودحم هنوگنیا زا ادج .دنکیم نییبت ار هیحان نیا رد هدش عقاو یاهناتسرهش رد
 هعسوت قطانم ریاس هب تبسن هیحان نیا رد یزرواشک تالآنیشام و یرایبآ هتفرشیپ یاهمتسیس ،لوصحمرپ یاههداهن
 یاهناتسرهش زا یخرب رد نینچمه و زاگ و تفن عیانص (رهم ،درمال) یبونج یاهناتسرهش رد نینچمه .تسا هتفاین
 هعسوت رما نیمه و دهدیم لیكشت ار ییاتسور لاغتشا زا یشخب هک تسا هتفای هعسوت یندعم گنس عیانص یلامش
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 ینوماریپ هیحان ار نآ ناوتیم ساسا نیا رب .تسا هداد رارق تیمها مود هجرد رد اهاتسور رد ار یزرواشک
  .دیمان یزرواشکریغ

 یربراک" هیرظن و "تیعقوم لدم" یزرواشک هعسوت یساسا یروئت ود یلصا یاهروحم یاتسار رد جیاتن نیا
 و بیکرت ،یناكم یاهتنار دش هداد هعسوت ودراكیر و ننوت نوف طسوت هک یضارا یربراک هیرظن .تسا "یضارا
 یرو هرهب زین یزرواشک هعسوت یتیعقوم لدم رد .دریگیم رظن رد ار یزرواشک یاهتیلاعف هعسوت رد یضارا تیلباق
 ،ناتور و یمایاه) تسا هدش نییبت یتعنصریغ هداتفارود یحاون اب هسیاقم رد یتعنص و یرهش یحاون رد رتالاب
 هژیوب .دوشیم هدهاشم زین ناتسا یعارز یاهماظن رد ییایفارغج و یاهقطنم یاهتوافت زا ییوگلا نینچ .(1099
 نیا و ،دنشابیم ربارب لقن و لمح تالیهست و تخاونكی یزیخلصاح یراد بلغا ناتسا یزکرم یحاون هكنیا
 .تسا هدرک داجیا ار ییوگلا نینچ هقطنم بلاغ شورف رازاب ناونع هب هک تسا ناتسا زکرم زا هلصاف ای یسرتسد
 داصتقا لک یارب ار نوماریپ زکرم یوگلا دوجو هک (8119) یرتنالک هعلاطم جیاتن یزرواشک شخب رد قوف یوگلا
 هعسوت تدش زا هیشاح فرط هب یحاون زکرم زا هک دوب نیا رگنایب قوف یوگلا .دنکیم دییأت درک ییاسانش ناریا
 هب زکرم زا زین سراف ناتسا یزرواشک هعسوت حطس هس داد ناشن قیقحت نیا جیاتن هک روطنامه و دوشیم هتساک
 ناتسا حطس رد یزرواشک هعسوت یوگلا هک دوشیم طابنتسا نینچ  ومجم رد .تسا هدش هدرتسگ نوماریپ تمس
-صخاش زا هدافتسا اب یهباشم هجیتن .تسا میسقت لباق نوماریپ و زکرم ییاضف راتخاس هب هک هتشاد ارگزکرم تلاح
-یم عقاو رد .تسا هدش شرازگ (0899) نایلالج و یرایز هعلاطم رد سراف ناتسا یاهشخب هیلک رد هعسوت یاه
 یزرواشک یاهقطنم یرباربان لماع نیرتمهم ،لادریم یمکارت تیلع هیرظن بوچراچ رد ار قوف یوگلا دوجو ناوت
 دنشاب یم الاب هدزاب یاراد هک دراد دوحو یداصتقا یاه تیلاعف همه یارب یعیبط لیامت تلاح نیا رد .درک یقلت ناتسا
 رد یبطق تروص هب هک نانآ اب هارمه یعامتجا تاناكما همه و (همیب ،یرادكناب ،تراجت ،یزرواشک ،تعنص ؛دننام)
 یاهیوگلا نییبت دنچ ره .(Myrdal, 1975, p.32) دننک عمجت فارطا قطانم رب هدنرادزاب تارثا اب ییاه هشوخ
 رارق نومزآ دروم یفلتخم تاعلاطم رد درفنم یاهصخاش و نوتنوف لدم یریگراكب اب یزرواشک هعسوت ییاضف
 ;Chisholm 1966; Peet 1969; Horvath 1969; Blaikie 1971; Muller 1973) تسا هتفرگ

Griffin 1973; Norton and Conkling 1974)، رب ینتبم اهوگلا هنوگنیا جارختسا هب یکدنا تاعلاطم اما 
 هعسوت ییاضف یاهوگلا هک تشاد هجوت دیاب رگید فرط زا .دناهتخادرپ یزرواشک هعسوت یبیکرت صخاش یریگراكب
 زا یهباشم بیکرت اب یقطانم ییاسانش زا هكلب ،اهنآ هعسوت حطس یریگ هزادنا و قطانم یدنب هبتر زا اهنت هن
  .(Cowlard, 1998) تسا جارختسا لباق زین هعسوت یاه صخاش
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  لک یبيکرت صخاش رظن زا اهناتسرهش یدنبهقطنم :(7) هشقن
 قیقحت یاه هتفای :عبنم                                                    

 اهداهنشيپ
 و یریگمیمصت دنور دوبهب روظنم هب لیذ یاهداهنشیپ تسا مزال ،قیقحت یاههتفای و جیاتن ریاس هب هجوت اب
  ؛دریگ رارق ناتسا هعسوت یاههمانرب یاهتیولوا رد یزرواشک هعسوت یاهتیلاعف یراذگتسایس

-تخاسریز نزاوتمان دشر تفرگ هجیتن ناوتیم ناتسا یزرواشک هعسوت نوماریپ-زکرم هدش جارختسا یوگلا زا .9
 رد یدنبهقطنم جیاتن نینچمه .تسا یزرواشک یاهقطنم هعسوت یاهلداعت مدع داجیا لماوع زا لمكم تاناكما و اه
 لباق هچنآ زین هعسوت نانادداصتقا هاگدید زا .داد ناشن ار اهناتسرهش حطس رد یفلتخم یاهیرباربان ،هناگجنپ داعبا
 یترابع هب .(یداصتقا یگناگود فلتخم یاههیرظن) قطانم هن و تسا اهشخب نزاوتمان دشر تسا ینتفریذپ و لوبق
 قطانم رد اهشخب هچ رگا صیصخت نیا اب .داد تیولوا دنتسه یبسن یرترب یاراد هک یقطانم یاهشخب هب دیاب
 هب دنشاب نزاوتمان یدشر یاراد زین قطانم ًاامازلا هک تسین نوهفم نادب نیا یلو دوب دنهاوخ نزاوتمان یدشر یاراد
 هن یدركلمع نینچ .دیسر یاهقطنم نزاوتم دشر هب ،شخب نزاوتمان دشر زا ،حیحص یزیرهمانرب اب ناوتیم یترابع
 ریذپهیجوت دناوتیم زین یداصتقا رظن زا هک دوب دهاوخن تسا مدرم راظتنا نیرتمهم هک یعامتجا تلادع ضقان اهنت
 یاهشخبریز زین شخب نیا نورد رد اما تسا هتخادرپ یزرواشک شخب هب ًاافرص رضاح هعلاطم دنچ ره .دشاب
 یاهلداعت داجیا رد دناوتیم فلتخم یاهناتسرهش رد اهشخبریز نیا هب شخبتیولوا هک دراد دوجو یفلتخم
 تالوصحم ،یبونج یاهناتسرهش رد تعارز شخبریز تالوصحم هعسوت نیاربانب .دشاب رثوم یزرواشک یاهقطنم
  .ددرگیم داهنشیپ ناتسا یزکرم یاهناتسرهش رد یتعنص تالوصحم و یلامش یاهناتسرهش رد ینابغاب شخبریز
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 عیزوت یاهوگلا یحارط رد روبزم یاهتوافت تیهام زا هدافتسا ،یاهقطنم یاهتوافت هیرظن دربراک نیرتهدمع .7
-یم ،یاهقطنم عیزوت یوگلا کی لیكشت یانبم هک یروط هب تسا یناتسا ای یلم حطس رد هعسوت همانرب کی یاهقطنم
 هكنیا هب هجوت اب .دنتسه فلتخم قطانم رد توافتم عیزوت دنمزاین هک دریگ رارق اهریغتم زا هتسد نآ ساسا رب دناوت
 یزرواشک زیخلصاح یاهنیمز نینچمه و عبانم تیدودحم هب هجوت اب دیاب فلتخم قطانم رد یزرواشک هعسوت
 ،یریذپكرحت تلع هب هک دنتسه ییاههداهن كرتشم عبانم یزرواشک یاهقطنم هعسوت دنیآرف رد و دریگ تروص
 رد .هیامرس و ییامیشویب و یكیناكم یاههداهن دننام ؛دنراد هنیزه نیرتمک اب ار قطانم نیب صیصخت و لاقتنا تیلباق
 هب هقطنم کی زا اهنآ لاقتنا ناكما و دنراد صاصتخا صاخ هقطنم کی هب هک دنتسه عبانم كرتشم ریغ عبانم هكیلاح
 تیهام هیاپ رب عیزوت یوگلا ساسا رب ور نیا زا .راک یورین و بآ ،نیمز دننام ؛تسا ربهنیزه ای نكممان رگید هقطنم
 یمامت یارب ناسكی تروص هب لیذ یاهریغتم و اهصخاش تسا مزال قیقحت جیاتن هب هجوت اب و یاهقطنم یاهتوافت
 یاهصخاش ،کشزپماد ای یبرم ،جورم هنارس دننام ؛یزرواشک یتامدخ هورگ صخاش ؛دنوش هتفرگ رظن رد قطانم
 ؛یزرواشک ینف یاهصخاش ،زرواشک هب یرابتعا عبانم ،ینواعت ،تامدخ زکرم تبسن ؛یزرواشک یتخاسریز هورگ
 و اهصخاش نینچمه .یرایبآ نیون یاهیژولونكت ،قرب فرصم ،تشکریز حطس یازا هب تالآنیشام دادعت
 فرصم نازیم و دیلوت دركلمع ؛دنوش عیزوت هقطنم ره یاهتیدودحم و اهتیلباق ساسا رب دیاب لیذ یاهریغتم
 هعسوت و یضارا زا یرادربهرهب تدش ،یزرواشک لاغتشا و دیلوت و تشک یاهوگلا ،فلتخم تالوصحم رد یاههداهن
  .یعارزریغ شخب

 رتشیب رد یزرواشک یگتفایهعسوت زا ینییاپ حطس رد رهم و دنبشارف ،دیبمرخ یاهناتسرهش هكنیا هب هجوت اب .9
 تامدخ و اهتخاسریز ،تادیلوت حطس ءاقترا ناتسا هعسوت یاههمانرب رد تسا مزال ور نیا زا ،دنراد رارق داعبا
 رارق اهتیولوا ردص رد اهناتسرهش نیا یزرواشک هعسوت حطس دوبهب روظنم هب یلام عبانم نینچمه و یزرواشک
 .دریگ

 و دراد دوجو یزرواشک هعسوت یاهتیلاعف ییاضف لیلحت روظنم هب یناوارف یاهصخاش هكنیا هب هجوت اب .4
 حوطس و اههفلوم رد یزرواشک هعسوت یاهصخاش زا یریگهرهب دوشیم داهنشیپ ،اهنآ دربراک تیمها نینچمه
  .دریگ رارق هجوت دروم یزرواشک یاهقطنم یزیرهمانرب دنیآرف رد شیپ زا شیب فلتخم

 عبانم
99 هعسوت یاهصخاش ساسا رب سراف ناتسا یاهناتسرهش هسیاقم .(0899) .ا ،نایلالج ،.ك ،یرایز 55-9  و ايفارغج .509

 .00-11 :99 هرامش ،هعسوت

 همانلصف .ناتسرل ناتسا یاه ناتسرهش یزرواشک ی هعسوت یبسن حطس زا یا هسیاقم یلیلحت (4899) م ،رهم تداعس

  .4 هرامش ،7 هرود ،یداصتقا یاه یسررب

 .رها یهالک یلع و یكچوک ضوع ،نایناقهد شوایس همجرت .یزرواشک یايفارغج ،(7899) .سا .سا ،نولید .ج ،گنیس
  .دهشم .یسودرف هاگشناد تاراشتنا

 دركیور اب یزرواشک شخب یرو هرهب رد یا هقطنم یاه توافت لیلحت .(1899) .م ،اهنت یبجر .غ ،هدازهللادبع .ر ،م ،ییاضریلع
 .7 هرامش ،9 دلج ،یزرواشک و داصتقا هلجم .اه هداد یششوپ لیلحت



 100 ... یزرواشک هعسوت یدنبهقطنم

  .نارهت .نیبشوخ تاراشتنا .(اه كينكت و اه یروئت) یا هقطنم هعسوت و یزیر همانرب .(0899) .خ ،یرتنالک

 یدنب هبتر روظنم هب یجیورت یاهصخاش یجنسرابتعا .(5899) .غ ،هداز هللادبع ،.ح ،یمف یلعنابعش ،.  ،یدسا ،.خ ،یرتنالک
 7 هرامش ،متشه لاس ،نارهت هاگشناد ناحیروبا سیدرپ یزرواشک هلجم .یجیورت – یشزومآ یاهتیلاعف رظن زا اهناتسا
 .(99 یپایپ)

 هرامش ،مهدزاود لاس ،هعسوت و یزرواشک داصتقا .اهدربهار و اه فده لمعت ،ناریا رد یزرواشک هعسوت .(9899) .ج ،رولم
54. 

899 و 9099 یاهلاس یط ناریا یاهناتسا یزرواشک شخب یگتفای هعسوت هجرد هسیاقمو یسررب .(0899) .م ،ییالوم 9. 
 .91 هرامش ،هعسوت و یزرواشک داصتقا
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