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 -1اغتبد ٌس ٜٚجغسافیب دا٘ؿٍب ٜاقفٟبٖ
 -2دا٘ؿجٛی وبزؾٙبغی ازؾد جغسافیب ٚثس٘بٔ ٝزیصی تٛزیػٓ دا٘ؿٍب ٜآشاد اغالٔی ٚاحد ٘جف آثبد

چکیذُ
عسح زاثغٝای ٔػبئُ ضئٛٔٛزفِٛٛضیه ثب تٛزیػٓ اش جّٕ ٝحیغٞٝبی ٔغبِعبتی ثیٗ زؾتٝای ٔغرسح دز غربَٞربی
اخیس اغت .ثب ثسلسازی چٙیٗ ازتجربعیٔ ،ىربٖٞربی تٛزیػرتی ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی ثر ٝقرٛزك اؾرىبَ  ٚفسآیٙردٞبی
ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی تعسیف ٔیؾٛد و ٝثٙبثس دزن ا٘ػبٖ اش عٛأُ تأثیس ٌراز شٔیٗ ؾٙبغی ،ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی ،تربزیيی
 ٚاجتٕبعی ایٗ ٔىبٖٞب ،ازشؼ شیجب ؾٙبختی ،عّٕی ،فسٍٙٞی ˚ تبزیيی  ٚیب اجتٕبعی  -التكبدی پیردا ٔریوٙٙرد .دز
ایٗ پطٞٚؽ غعی ثس آٖ اغت تب زٚؼٞبی اِٛٚیت ٌرازی  ٚزتج ٝثٙدی دز ازاضی  ٚثيكٛـ ازاضری ور ٝآٔربدٌی
آٔبیؽ ثسای پتب٘ػیُٞبی تٛزیػتی دازد ،ثسزغی ؾٛد .ثس ایرٗ اغربظ ِٙردفسْٞربی ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی ٔٙغمر ٝدؾرت
اثساٞیٓ آثبد یصد ؾٙبغبیی ؾدٚ ٚ ٜضعیت تٛإ٘ٙدیٞب  ٚپتب٘ػیُٞبی ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی آٖٞب ٔٛزد ازشیبثی لساز ٌسفترٝ
اغت .ثسای تؿسیح ِٙدفسْٞبی ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی دؾت اثساٞیٓ آثبد اثتدا اغتفبد ٜاش تكبٚیس ٔبٛٞازٜای  ٚزٚؼ تحّیرُ
غیػتٓٞبی ازضی ٘مؿٞٝبی شٔیٗ ؾٙبغی ،تٛپٌٛسافی  ٚدادٜٞبی حبقُ اش ثبشدیدٞبی ٔیدا٘ی اغتفبد ٜؾرد ٜاغرت ٚ
ٔیصاٖ تٛإ٘ٙدیٞب  ٚپتب٘ػیُٞبی ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی ایٗ ِٙردفسْٞرب ثرس اغربظ زٚؼ پساِ٘ٛرً ازشیربثی ؾرد ٜاغرت.
ثسزغیٞب ٘ؿبٖ ٔیدٞد ؤ ٝىبٖٞبی ٔغسح ؾد ٜلبثّیت یه ٔىبٖ تٛزیػتی ضئٛٔٛزفِٛٛضیه زا دازاغت ٔ ٚی ترٛاٖ
آٖٞب زا جصٙٔ ٚبثع عجیعی ٌٚسدؾٍسی ٔٙغم ٝث ٝؾٕبز آٚزد .ثس ٕٞیٗ اغبظ ،ازشؼ ایٗ ٔىبٖٞب عٕدتبً ثر ٝدِیرُ ثرب
ثٛدٖ ازشؼ عّٕی آٖٞبغت .ایٗ ِٙدفسْٞب ثس اغبظ أتیبش دٞی دز زٚؼ پساِ ً٘ٛزتجٝثٙدی ؾردٜا٘رد .ازائرٍ٘ ٝربٞی
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جدید ثٙٔ ٝغمٟٔ ٝسیص  ٚدؾت اثرساٞیٓ آثربد ٚ ٚاحردٞربی ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی  ٚتعسیرف آٖٞرب دز لربِجی اش ٔفربٞیٓ
ضئٛتٛزیػٕی ٕٟٔتسیٗ دغتبٚزد ایٗ پطٞٚؽ اغت ؤ ٝػتّصْ پیٍیسی اش عسف ٔحممبٖ  ٚوبزؾٙبغبٖ اغت.
ٍاصُّای کلیذیِٙ :دفسْ ،ضئٛپبزن ،ضئٛتٛزیػٓ ،دؾت اثساٞیٓ آثبدیصد ،زٚؼ پساِ.ً٘ٛ
هقذهِ

اغت .ضئٛٔٛزفٛغبیت ٞب یب چؿٓ ا٘داشٞب ٔ ٚىبٖٞربی

قٙعت ٌسدؾرٍسی یىری اش ازوربٖ ٟٔرٓ التكربد

ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی ٘یص ،ث ٝعٛٙاٖ یىری اش عٙبقرس ٟٔرٓ

جٟبٖ و٘ٛٙی زادز ثس ٔیٌیسد ٚغسٔبیٌ ٝرازی دز ایرٗ

ٔٙبعك حفبظت ؾد ٜعجیعی اغت ،و ٝث ٝخٛدی خرٛد

قٙعت ،پسثبشد ٜترسیٗ غرسٔبیٌ ٝررازیٞرب ٔحػرٛة

 ٚیررب دز تسویررت ثررب ٔٛازیرر

فسٍٙٞرری ،ترربزیيی

ٔیؾٛدٔ .ػبفس ٌٚسدؾٍساش جّٕرٙٔ ٝربثع ٟٔرٓ ازشی

ٚاوِٛٛضیىی ،اش تٛإ٘ٙدی ٞربی ثربِمٜٛای دز زاغرتبی

اغررت ورر ٝدز ثس٘بٔرر ٝزیررصیٞررب  ٚغیبغررت ٌرررازی

ٌسدؾٍسی پبیرداز ثسخرٛزداز اغرت .عرسح زاثغرٝای

ٔػئ ٚ ٖ ٛایجبد تٛغع ٝپبیداز ٘مرؽ ثػرصایی زا ایفرب

ٔػبئُ ضئٛٔٛزفِٛٛضیه ثب تٛزیػٓ اش جّٕ ٝحیغٞٝبی

ٔیٕ٘بید .غرسشٔیٗ ایرساٖ ثر ٝعّرت دازا ثرٛدٖ تٙرٛ

ٔغبِعبتی ثیٗ زؾتٝای ٔغسح دز غبَٞبی اخیس اغرت.

پدیدٞبی شٔیٗ ؾٙبغی  ٚت ٛٙشیػتی فرساٚاٖ ور ٝآٖ

ثررب ثسلررسازی چٙرریٗ ازتجرربعیٔ ،ىرربٖٞرربی تٛزیػررتی

زاجص ٚیىی اش  5وؿٛز ٘يػت ثس خٛزداز اش ثیؿتسیٗ

ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی ثر ٝقررٛزك اؾرىبَ  ٚفسآیٙرردٞبی

ت ٛٙشٔیٗ دز وس ٜشٔیٗ لساز داد ٜاغتٕٞ ،چٙریٗ ثرب

ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی تعسیف ٔیؾٛد و ٝثٙبثس دزن ا٘ػبٖ

تٛج ٝث ٝجبذثٞٝبی تبزیيی ٚفسٍٙٞی ثیؿرٕبز ور ٝدز

اش عٛأُ تأثیس ٌراز شٔیٗ ؾٙبغی ،ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی،

زدیف یىری اش  10وؿرٛز ٘يػرت جٟربٖ ثر ٝؾرٕبز

تبزیيی  ٚاجتٕبعی ایٗ ٔىبٖٞب ،ازشؼ شیجب ؾرٙبختی،

ٔیآید ،ؾسایظ ثػیبز ٔٙبغجی ثسای ثػتس غبشی جررة

عّٕی ،فسٍٙٞی ˚ تبزیيی  ٚیب اجتٕبعی  -التكربدی

 ٚتٛغرع ٝقررٙعت تٛزیػرٓ  ٚضئٛتٛزیػررٓ (تٛزیػررٓ

پیدا ٔیوٙٙد (ؾبیبٖ ٕٞ ٚىبزاٖ.)91- 73 ،1387 ،

شٔیٗ ؾٙبغی) دازد و ٝثبید ث ٝعسیك قحیح ٙٔٚغمری

دز ایٗ ثسزغی غعی ؾد ٜاغت تب دؾرت اثرساٞیٓ

ٔٚداٛٔ ْٚزد اغتفبد ٜلساز ٌیس٘د .ایٗ قرٙعت ور ٝدز

آثبد یصد ثب تٛج ٝث ٝلبثّیت ٞب  ٚپتب٘ػیُ ٞربی عجیعری،

قدد ؾٙبغب٘دٖ جبذثٞٝبی شٔریٗ ؾرٙبختی اغرت ثرٝ

فسٍٙٞی ˚تبزیيی ٚ ٚجٛدوبٖ٘ٞٛبی جربذةٔ 1تعردد

ٔػبفس ٔتيكف فسقت ٔیدٞد و ٝدز حردالُ شٔربٖ

دز آٖ ث ٝعٛٙاٖ یه ٔٙغمٌ ٝسدؾٍسی اِٛٚیت ٌرازی

ٕٔىررٗ ثررد ٖٚقررسف ٞصیٙرر ٚ ٝشٔرربٖ ٔػررتمیٕبً ثررٝ

 ٚزتجرر ٝثٙرردی  ٚوالغرر ٝثٙرردی ٌررسدد  ٚدز ثررسای

جبذثٞٝبی دِيٛا ٜخٛد دز عجیعت دغت یبثد (تٛوّی،

ثس٘بٔٝزیصی ٞبی ٌسدؾٍسی  ٚثٟس ٜثسدازی ثٟتس ،آٔبدٜ

.)44 :1388

غرربشی فیصیىرری  ٚآٔرربیؽ اغررتفبد ٜؾررٛد .اش جّٕررٝ

یىی اش غسٔبیٞٝبی ٔٙحكس ث ٝفسد دز ٞس وؿٛز ٚ

اغتساتطیٞبی تٛغعٙٔ ٝربعك فسأرٛؼ ؾرد ٜتعسیرف

ٔٙغمرر ٝجبذثررٞٝرربی ضئٛٔٛزفٛتٛزیػررتی آٖ ٔحػررٛة

وبزثسی ٞبی خبقی اغت ؤ ٝیتٛا٘د ضرٕٗ تمٛیرت

ٔیؾٛد ،و ٝؾٙبغربیی  ٚثس٘بٔر ٝزیرصی آٖ ثر ٙٔ ٝرٛز

ٛٞیت ٔىب٘ی آٖٞب ؾسایظ تٛغع ٝپبیدازآٖٞب زا فسآٞ

تٛغعٌ ٝسدؾٍسی عّٕی ،اش إٞیت ثػصایی ثسخٛزداز
1 attract point

اِٛٚیت ٌرازی  ٚزتجٝثٙدی وبٖ٘ٞٛبی ٌسدؾٍسی دؾت اثساٞیٓ آثبد یصد 3 /

آٚزد .اش جّٕ٘ ٝمؽٞبی تٛغعٝای ؤ ٝیتٛا٘د ضرٕٗ
غسٔبیٌ ٝرازی ا٘دن ث ٝتٛغعٙٔ ٝربعك وٕره فرساٚاٖ

ثربش ؾٙبغری  ٚپٟٙر ٝثٙرردی پدیردٜٞربی جرربذةتٛزیػٕی دز ٔحٛع ٝاثساٞیٓ آثبد یصد.

ٕ٘بید آٔبد ٜغبشی ٔٙبعك پبیىٞٛی ،ثیبثرب٘ی ٔ ٚترسٚن

-تعییٗ اِٛیرتٞربی وربفی ثرسای ا٘تيربة أربوٗ

ثسای فعبِیت قٙعت تٛزیػرٓ اغرت .تغییرس زٚیر ٝدز

ٔٙبغررت ثررسای ایجرربد ورربٖ٘ٞٛرربی جرربذة ٔٙغمررٝی

حفبظت اش ٔٙبعك حفبظت ؾرد ،ٜپربزن ٞربی ّٔری...

تٛزیػٕی.

یىی اش ثٟتسیٗ جّٜٞٛبی چٙیٗ ٔٙؿی اغت .ثػریبزی
اش ٔٙبعك پبیىٞٛی ایساٖ ث ٝعٛٙاٖ ٔٙربعك ییاللری ثرٝ
قٛزك غٙتی ٔٛزد تٛجرٔ ٝرسدْ ثرٛد ٜاغرت  ٚایرٗ
ٔٙبعك غبِجبً دازای ٚیطٌی ٞبی عجیعی ٔٙحكس ثفرسد ٚ
ؾبخف ثٛد ٜاغت .دؾت اثساٞیٓ آثربد ٚالرع دز یرصد
یىی اش ٔٙبعمی اغت و ٝجبذثرٞٝربی اغرتنٙبیی ثرسای

فز ضیات تحقیق
فسضیٞٝبیی و ٝثسای دغتیبثی ث ٝاٞداف ٔٛزد ٘ رس
دز ایٗ پطٞٚؽ د٘جبَ ٌسدید ٜؾبُٔ:
وبٖ٘ٞٛبی زٚغتبیی دز ٔٙغمٔ ٝیتٛا٘د ث ٝعٙرٛاٖوب٘ ٖٛجبذة دز زٚؼ پسأِ ً٘ٛعسفی ؾٛد.

تٛزیػٓ فس ٍٙٞی دازد  ٚثب تٛج ٝث ٝآٖ و ٝایٗ ٔٙغمرٝ

ٛٔ-زثٞ ٝبی عجیعی ٌرؾرتٚ ٝفسآیٙردٞربی جربزی

زا ثد ٖٚاغساق ٔیتٛاٖ یه ٔٛش ٜعجیعی تعسیف ٕ٘ٛد

فعّی تسویجی پٛیب اشیه ضئٛپربزن دیٙبٔیره زادزایرٗ

ؤ ٝجٕٛعٔ ٝتٙرٛعی اش ٔٛازیر

الّیٕری ˚فسٍٙٞری،

غ ًٙؾٙبغی  ٚضئٛتٛحٞب زا ؾبُٔ ٔیٌسدد.

ٔٙغم ٝفسا ٓٞآٚزد ٜاغت.
غئٛاَ اغبغی و ٝدز ایٙجب ٔغرسح ٔریثبؾرد ایرٗ
اغت و :ٝچ ٝتٛاٖٞبی ثبِم ٜٛای ثرسای تجردیُ دؾرت

اّذاف تحقیق
ثب تٛج ٝثر ٝتٙر ٛپدیردٜٞربی عجیعری  ٚتربزیيی
ٚشیجبیٟبی ظبٞسی دز ٔٙغمٔ ،ٝیتٛاٖ ث ٝاِٛیتٌررازی
ٚزتج ٝثٙدی ٞس یه اش وبٖ٘ٞٛربی جربذة تٛزیػرٕی
الداْ ٕ٘ٛد  ٚثب غسٔبیٌ ٝرازی ٔٙبغرت دز ٞسیره اش
ایٗ اِٛیتٞب ٔتٙبغت ثب ازشؼ  ٚعیبز عّٕی ٞرس یره
ث ٝآٔبیؽ  ٚتٛغرعٌ ٝسدؾرٍسی دز ٔٙغمر ٝپسداخرت.
ایٗ عسح غعی ثس آٖ دازد ثب تٛجر ٝثر ٝتٛا٘ربییٞرب ٚ
لبثّیت ٞبی ٔٙغم ٝث ٝؾٙبغب٘دٖ ایرٗ ٘بحیر ٝاش وؿرٛز
ثپسداشد  ٚدز قٛزك أىربٖ عرسح ٌػرتسؼ ؾرٟسن
تٛزیػتی زا دز ایٗ ٘بحیر ٝاش وؿرٛز ازائرٕ٘ ٝبیرد ،ثرب
تٛج ٝث ٝایٗ أس اٞداف وّی ایٗ تحمیك ث ٝؾسح شیرس
اغت:

اثساٞیٓ آثبد ث ٝیه ضئٛپبزن ٚجٛد دازد؟
رٍش تحقیق
زٚیىسد حبوٓ دز ایٗ پرطٞٚؽ ،تٛقریفی  ٚتحّیّری
اغت  ٚخسٚجی آٖ وبزثسدی اغت.
دز ایٗ پطٞٚؽ اثتدا ،اش عسیك ٔغبِع ٝوتبثيب٘ٝای،
ثب ثسزغی اغٙبد ٔ ٚدازن ٔسثٛط ثٛٔ ٝض ، ٛالداْ ثرٝ
ٌسد آٚزی اعالعبك  ٚدادٜٞبی ٔٛز ٘یبش ؾرد ٜاغرت.
غپع ثب ثسزغی ٘مؿرٞٝربی تٛپرٌٛسافی ٟٔسیرص یرصد،
تكررربٚیس ٔررربٛٞازٜای ِٙ ETM +دغرررت (ٚ )2005
ثبشدیدٞبی ٔیدا٘یِٙ ،دفسْٞب ؾٙبغبیی ٛٔ ٚلعیرت ٞرس
یه اش آٟ٘ب ٔؿيف ٌسدید.
 ثسای دغتیبثی ٞسچ ٝثٟتس ث ٝاٞداف ٔرٛزد ٘ رسثباغتفبد ٜاش زٚؼ تمػیٓ غیػتٓ ازاضیٙٔ ،غمر ٝزا ثرٝ
دٚغیػتٓ ٔ A, Bجصا ٕ٘ٛد ٚ ٜوّی ٝپدیدٜٞبی عجیعی،
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دز ٔٛزد تعییٗ ازشؼ عّٕری ٔ ٚىٕرُ

تبزیيی -فسٍٙٞی زا دز دٚغیػتٓ ٔؿيف  ٚتمػریٓ

ثٛد ،ٜث ٝثح

ثٙدی ؾد ٜاغت.

دز ضئٛٔٛزفٛغبیتٞب پسداخت ٝاغت ،ثب ایٗ تفبٚك ورٝ

-پع اشؾٙبغبیی پدیردٜٞربی ٔصثرٛز ،ثرسای اِٛٚیرت

دز ایرٗ ٔمبِر ٝازشؼ التكرربدی ،اوِٛرٛضیىی ،شیجرربیی

ٌرررازی  ٚزتجرر ٝثٙرردی ایررٗ پدیرردٜٞررب اش زٚؼ پساِ٘ٛررً

ؾٙبختی ث ٝعٛٙاٖ یه ٔعیربز ٔػرتمُ دز ٘ رس ٌسفترٝ

اغتفبدٕ٘ ٜرٛد ،ٜثرسای ایرٗ ٔ ٙرٛز ،ثسٌرٞٝربی ؾٙبغربیی

ؾررد ٚ ٜدٔ ٚعیرربز اقررّی (ازشؼ عّٕرری  ٚفسٍٙٞرری)

پدیرردٜٞرربی ٔررٛزد ٘ ررس تٛغررظ تعرردادی اش دا٘ؿررجٛیبٖ

دازای شیس ؾبخف ٞبی خبـ خٛد ٞػتٙد ،دز پبیربٖ

دزٔٙغم ٝزتج ٝثٙدی ٌسدید ٜاغت .زٚؼ پساِ ً٘ٛاغت.

ضئٛٔٛزفٛغبیتٞبی ثبِم ٜٛا٘تيبة ٔٚعسفی ؾد٘د.

 -دز ٟ٘بیت ٘تبیج حبقرُ اش تحمیرك ثر ٝقرٛزك

دز وؿٛز ایساٖ ٘یص دز ٔمب ك ٔحردٚدی ثر ٝایرٗ

جدإٛ٘ ٚ َٚدازٔؿيف ؾد٘ ٚ ٜمؿٞٝب ثب اغرتفبد ٜاش

ٔٛض ٛپسداختٝا٘د .شٔسدیبٖ ( )1384ثرب ثر ٝوربزثسدٖ

٘سْ افصاز  Arc GISازائٌ ٝسدید ٜاغتٞ .س پدید ٚ ٜیب

ضئٛٔٛزفٛتٛزیػٓ غٛاحُ ؾٕبَ ایٗ ٔػبِ ٝزا دز ٔیبٖ

ٔٙغمٔ ٝؿيف ؾٛد .اش جّٕ ٝزٚؼٞبیی ؤ ٝیترٛاٖ

جغسافیدا٘بٖ ایساٖ ٔغسح غبختٝا٘ردٛ٘ .جرٛاٖ ()1386

٘ػجت ث ٝازشیبثی  -اٞ ٓٞس یه اش پدیدٜٞرب ٔجربدزك

دز ٔمبِٝای یصد زا ث ٝعٙرٛاٖ ورب٘٘ٛی ٔرد٘ی دز ایرساٖ

وسد زٚؼ پساِ ً٘ٛاغتسٚؼ ثرب ازشیربثس لبِرت ازشؼ

ٔسوصی ٔعسفری ٕ٘رٛد ٜاغرت ور ٝدازای ٔیرسا ٞربی

عّٕی اغت.

الّیٕی ٚضئٛٔٛزفیه تبثیس ٌراز ثس ٔرد٘یت ثر ٝعٙرٛاٖ
ضئٛتٛح اغت .ثسٚتری ٕٞ ٚىربزاٖ( )1385ثر ٝتربثیس

پیطیٌِ تحقیق
ثرررب تٛجررر ٝثررر ٝإٞیرررت ٘مرررؽ ِٙررردفسْٞرررب ٚ
ضئٛٔٛزفٛغبیت ٞب دز تٛغرع ٝپبیرداز ٌسدؾرٍسی ،دز
عی د ٝٞاخیس وبزٞبی ٔيتّفی دز غغح جٟبٖ دز ایٗ
زاثغرر ٝقررٛزك ٌسفترر ٝاغررت .اش جّٕررٕٟٔ ٝتررسیٗ
تحمیمبك دز غغح جٟبٖ ٔی تٛاٖ ث ٝغرس٘ب  ٚدیٍرساٖ
( )2005اؾبزٕٛ٘ ٜد .پساِ٘ٛرً  )2005(2ایرٗ زٚؼ ٚ
ٔدَ زا تٛضیح داد ٚ ٜوربزثسد ایرٗ زٚؼ زا ثسزغری
ٕ٘ررٛد ٜاغررت .غررس٘بٌٚ ٚرر٘ٛصاِص ( )2005ثرر ٝثسزغرری
ازشؼ ٔىبٖ ضئٛٔٛزفِٛٛضیه دز پبزن ّٔی پیىرٛظ

3

دز ازٚپب پسداخت ٝاغت.
ٕٞچٙیٗ زیٙبزد  ٚدیٍساٖ ( )2007ث ٝازائ ٝزٚؾری
٘ ٛدز ازشیبثی ضئٛٔٛزفٛغبیت 4پسداخت ٝاغت .دز ایرٗ
زٚؼ و ٝتمسیجبً ٔؿبث ٝوبزٞبی دیٍساٖ دز ایرٗ حرٛشٜ
2 pralong
3 The picos de Europa Nationai park
4 Additional values of geomophosites

اؾررىبَ ضئٛٔٛزفِٛررٛضیىی دز ایجرربد فسقررتٞرربی
ثس٘بٔٝزیصی دز اغرتبٖ ٕٞرداٖ( ،ثسٚتری ٕٞ ٚىربزاٖ،
 )23:1387ثررر ٝثسزغررری اؾرررىبَ ضئٛتٛزیػرررٕی ٚ
زاٞجررسدٞرربی تٛغررعٌ ٝسدؾررٍسی اغررتبٖ فرربزظ،
احررساززٚدی ٕٞ ٚىرربزاٖ( )1387ثرر٘ ٝمررؽ اؾررىبَ ض
ئٛٔٛزفِٛررٛی ٔٙغمرر ٝچبثٟرربز دز جرررة ٌسدؾررٍس،
زحٕرررب٘ی ( )1387ثررر ٝلبثّیرررت ٚتٛإ٘ٙررردیٞررربی
ٌسدؾرررٍسی اؾرررىبَ ضئٛٔٛزفِٛرررٛضی دز شاٌرررسظ
پسداختٝا٘د .ؾبیبٖ ( )1389ث ٝازتجبط ثیٗ ٚیطٌی ٞربی
ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی ٔٙغم ٝدازاة ثب ضئٛتٛزیػٓ ثر ٝایرٗ
ٔٛض ٛدز چٟبز چٛة ِٙد فسْٞبی ضئٛٔٛفِٛرٛضیىی
دز ٘مبط ٔيتّف ٔحدٚدٛٔ ٜزد ٔغبِع ٝپسداخت ٝاغرت.
ث ٝایٗ ٘تبیج دغت یبفت ٝو ٝؾٟسغتبٖ دازاة ثب داؾرتٗ
ِٙدفسْ ٞبی ٔتعردد ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی لبثّیرت ٔغرسح
ؾرردٖ ثرر ٝعٙررٛاٖ یرره ٔىرربٖ ٌسدؾررٍسی زا دازد.
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ؾرربٜشیرردی ( )1390ثرر ٝورربزثسد ضئٔٛسفِٛررٛضی دز

ث٘ ٝؿس آثبزی ٔجبدزك ٕ٘ٛد ٜا٘د .دز د ٝٞاخیس ٔحممبٖ

ثس٘بٔٝزیصی تٛزیػٓ اؾبز ٜداؾت ٚ ٝچٙد ٔردَ دز ایرٗ

جٛاٖ زغبِٞٝبی وبزؾٙبغی ازؾرد  ٚدوترسی خرٛد زا

شٔی ٝٙاش جّٕٔ ٝدَ پسأِ ً٘ٛعسفی ٕ٘ٛد ٜاغت.

ث ٝایٗ شٔی ٝٙاختكبـ دادٜا٘د و ٝاش آٖ جّٕٔ ٝیتٛاٖ

ٕٞچٙیٗ ٔيتبزی ( )1389دز ٔمبِ ٝای زاثغر ٝثریٗ
ٚجرر ٜٛاوٛتٛزیػررتی حررٛش ٜآثسیررص آغرریبة خساثررٚ ٝ
ٚیطٌی ٞربی شٔریٗ ٔحیغری زاثیربٖ ٚآٖ زا دز لبِرت
ٔىبٖٞبی ضئٛٔٛز فِٛٛضیىی دز لػٕتٞربی ٔيتّرف
ثسزغی ٔی ٕ٘بید  ٚایٗ ٘تبیج زا ثدغت آٚزد ٜاغت وٝ
ٌسدؾٍساٖ دز ایٗ ٔٙغم ٝث ٝشیجبییٞبی ظبٞسی ثریؽ
اش جبذثٞٝبی اوٛتٛزیػتی تٛج ٝداز٘د.
ایّرردزٔی( )1390دز ٔمبِررٝای دز جٟررت تٛغررعٝ
پبیداز التكبدی ،اجتٕبعی ٔٙغم ٝثر ٝغربز عّریقردز
پسداخت ٚ ٝایٗ غبز زا ثب جبذثٞٝبی فساٚاٖ ٔػتعد ثسای
یه ضئٛپبزن دا٘ػت ٝؤ ٝیثبید شیس غبختٞربی شْ
دز آٖ قٛزك ٌیسد .وٟسْ ( )1374لرسٜ٘رطاد ()1375

اِٚیررب( (٘ ،)1380كرریسی شاد ،ٜتٛترر٘ٛچی ٛ٘ ٚجررٛاٖ
( ٚ )1381شاز ( )1383زا ٘بْ ثسد.
هحذٍدُ هَرد هطالعِ
ٔٙغمٛٔ ٝزد ٔغبِعبتی ایٗ پطٞٚؽ ؾبُٔ ؾٟسغتبٖ
ٟٔسیص  ٚدؾت اثساٞیٓ آثربد یصد،دٞىرد ٜتٛزیػرتی دٜ
ثب  ٚعصزجبٖ تبغر٘ٛی اغرت ور ٝثر ٝعرٛز تمسیجری
 1115ویّٔٛتسٔسثررع اغررت .ؾٟسغررتبٖ ٟٔسیررص دز 30
ویّٔٛتسی اش ٔسوص اغتبٖ لساز دازد  ٚزٚغتبی اثرساٞیٓ
آثبد و ٝدز یه ٘بحی ٝدؾتی لساز ٌسفت ٝاغت ،ثب آة ٚ
ٛٞای ٌسْ  ٚخؿه  ٚتپٞٝبی ؾرٙی غرسة آثربدی زا
فساٌسفت ٝاغت.

پبزغبییبٖ ( )1377دز شٔی ٝٙثس٘بٔ ٝزیرصی ٌسدؾرٍسی

ًقطِ ضوارُ  :1هحذٍدُ هَرد هطالعِ
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هباًی ًظزی

ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی اغتٔ .حٛزیرت ٔغبِعربتی دز ایرٗ

صئَهَرفَسایتّا

ؾبخ ٝعّٕی ،تعییٗ ِٙد فسْٞربی ٚیرطٌ ٜسدؾرٍسی ٚ

عجبزك اش ِٙدفسْ ٞبی ضئٛٔٛزفِٛٛضی ٞػتٙد و ٝثٝ

تسویت ٕ٘رٛدٖ آٖ ثرب ٔٛازیر

فسٍٙٞری ،تربزیيی ٚ

ٚاغغ ٝآٌبٞی  ٚثٟس ٜجٛیی ا٘ػبٖ یه ازشؼ عّٕری،

اوِٛٛضیىی ثٛ ٙٔ ٝز دغرت یربثی ثر ٝتٛغرع ٝپبیرداز

تبزیيی ˚ فسٍٙٞی ،شیجبیی ؾٙبختی  ٚیب اجتٕربعی ˚

ٌسدؾٍسی اغت .ضئٛپبزنٞب اش جّٕٔ ٝحردٚدٜٞربیی

التكبدی پیدا وسد٘د .آٖٞب ٕٔىرٗ اغرت ثر ٝقرٛزتی

اش شٔرریٗ ٞػررتٙد ورر ٝدازای تررٛاٖٞررب  ٚلبثّیررتٞرربی

ٔٙفسد  ٚیب چؿٓ ا٘داشٞبی ٌػتسد ٜترس ٚجرٛد داؾرتٝ

ثبغررتبٖؾٙبغرری ،اوِٛررٛضیىی  ٚفسٍٙٞرری اغررت وررٝ

ثبؾٙد  ٚأىربٖ دازد ثرٚ ٝاغرغ ٝاثرساك فعبِیرتٞربی

ٔیتٛاٖ ثب آٔبیؽ  ٚثس٘بٔ ٝزیرصی دزآٖٞرب ثر ٝتٛغرعٝ

ا٘ػب٘ی تغییس یبفت ،ٝآغیت دید ٚ ٜحتی تيسیت ؾر٘ٛد

ایٗ ٔٙبعك وٕه ٕ٘ٛد (ٔيتبزی.)7 :1390 ،

(ٔيتبزی.)7 :1390 ،
تحلیل سیستن ّای ارضی در آهایص هٌطقهِ دضهت
آرهاى ضْز جغزافیا (آهایص سزسهیي)

ابزاّن آباد یشد

آٔبیؽ اش٘ س ِغٛی ثٔ ٝعٙی آٔبِیدٖ ٚآٔٛدٖ اغت.

ثس عجك آ٘چ ٝدز ٔٛزد غیػرتٓٞربی ازاضری ثیربٖ

(شیرربزی )23،1388 ،زوررٗ اقررّی ٚاغبغرری جغسافیررب

ٌسدید  ٚثرب تٛجر ٝثرٙٔ ٝغمرٔ ٝرٛزد ٔغبِعر ٝد زایرٗ

ٔىبٖ اغت ٚ ،آٔبیؽ ٔىبٖ (غرسشٔیٗٞرب) ثر ٝعٙرٛاٖ

پطٞٚؽ ٔیتٛاٖ ثسای آٔبیؽ غسشٔیٗ  ٚثس٘بٔرٝزیرصی

آزٔبٖ ؾٟسجغسافیب ؾٙبختٔ ٝریؾرٛد .ثساغربظ آ٘چرٝ

تٛزیػٓ الدأبتی ث ٝقٛزك ذیُ ا٘جبْ داد:

ٌفت ٝؾد پسداختٗ ث ٝغسشٔیٗٞبی ثىس  ٚدغت ٘یبفترٝ

٘-1مؿ ٝتٛپٌٛسافی ٔٙغم ٝدؾت اثساٞیٓ آثربد یرصد

ٕٞ ٚچٙیٗ آزایؽ ٔىبٖٞب ثب تٛج ٝث ٝاٞداف ٔيتّرف

 ٚتفت زا تٟیٕٛ٘ ٝد ٚ ٜایٗ ٘مؿ ٝزا اش ِحربػ افترساق

خررٛد ٔرریتٛا٘ررد اش جّٕرر ٝثس٘بٔررٝزیررصیٞررب دز ایررٗ

تٛپٌٛسافیرره ،تؿرربثٟبك فسٔرری دز ٔمیرربظ غررغٛح،

غسشٔیٗٞب  ٚاغتفبد ٜاش پتب٘ػیُٞب ٚتٛاٖٞبی ثبِم ٜٛدز

تؿبثٟبك ،خبوی ،پٛؾؽ ٌیبٞی ...،ثسزغری ٕ٘رٛدٚ ٜ

ایٗ ٔىبٖٞب ثبؾد ،آٔبیؽ غرسشٔیٗٞرب ثرسای اغرتفبدٜ

غپع تمػیٓ ثٙدی زا ثساغبظ افترساق تٛپرٌٛسافی ثرب

ٌسدؾٍساٖ اش ایرٗ غرسشٔیٗٞرب ٔریتٛا٘رد ثر ٝعٙرٛاٖ

تٛج ٝث٘ ٛ٘ ٝمؿٛٔ ٝزد ٘ س ا٘جبْ داد ٜاغت.

اٞداف ثس٘بٔ ٝزیصاٖ ٔٚػئ ٖ ٛثر ٝوربز آیرد .اِجتر ٝدز

-2ثس اغبظ ثسزغیٞبی غیػتٓ ازاضی ٘مؿٛٔ ٝزد

آٔبیؽ یه غسشٔیٗ ثبید ث ٝغٔ ٝحرٛز اغبغری دز آٖ

ٔغبِع ٝدزٔٙغم ٝدؾت اثساٞیٓ آثبد یصد ایرٗ ٔٙغمر ٝزا

ٔىبٖ تٛج ٝداؾت-1 :افتساق ٞبی غبختبزی  -2تعبدَ

ٔیتٛاٖ ث ٝدٚلػرٕت  A,Bتمػریٓ ٕ٘رٛد .لػرٕت A

 -3تٛاٖٞبی ثبِمٔ ٜٛحیغی.

شٔیٗٞبی ٘بٕٛٞاز  ٚلػرٕت  Bشٔریٗٞربی ٕٞرٛاز ٚ
ٔػغح اغت.

ضئٛٔٛزفٛتٛزیػٓ

-3پع اش جدا غربشی ٔٙربعك ٔصثرٛز دز ٘مؿرٚ ٝ

یىررری اش زٚؼٞررربی ٘رررٛیٗ دز ترررٛاٖ غرررٙجی

تمػیٓ ثٙدی آٖ ث ٝدٙٔ ٚغم ٝوٞٛػرتب٘ی ٘ ٚربٕٛٞاز ٚ

ضئٛٔٛزفٛغررربیتٞرررب یرررب چؿرررٓ ا٘رررداشٞبی ٚیرررطٜ

ٔٙبعك ٕٛٞاز ٔ ٚػغح ،پدیدٜٞبی تٛزیػتی ٞس ٔٙغمٝ
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زا ٔؿيف ٔریٕ٘ربییٓ ایرٗ پدیردٜٞرب ؾربُٔ پدیردٜ

اغت.

عجیعی ،تبزیيی ،فسٍٙٞی دز دٙٔ ٚغمر٘ ٝربٔجسد ٜؾردٜ

ًقطِ ً:2وایص سیستن

ًقطًِ:3وایص سیستن

A

ًقطِ  :4کلیِ پذیذُّای سیستن

B

A,B

اٍلَیت گذاری ٍ رتبِبٌذی هٌطقِ هَرد هطالعِ بهِ

پساِ ً٘ٛاغت .دز ایٗ زٚؼ ثب ازشیبثی پدیدٜٞب غعی

رٍش پزالًَگ

ٔیؾٛد ازشؼ ٌسدؾٍسی ٞس ٔٙغم ٝثس اغربظ چٟربز

اش جّٕ ٝزٚؼٞبیی ؤ ٝی تٛاٖ ٘ػجت ث ٝازشیبثی

عبٔررُ دز لبِررت ازشؼ عّٕرری ،ازشؼ ترربزیيی -

إٞیرت ٞررس یرره اش پدیرردٜٞررب ٔجرربدزك وررسد ،زٚؼ

فسٍٙٞررری ،ازشؼ اجتٕررربعی  -التكررربدی  ٚازشؼ
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شیجبؾٙبغی ازشیبثی  ٚث ٝقرٛزك زلرٔٛی اِٛیرت ٞرس

گام اٍل

پدید ٚ ٜیب ٔٙغمٔ ٝؿيف ؾرٛد .ثرسای وربز ثرب ایرٗ
زٚؼ ٔساحُ ذیُ ثبید ا٘جبْ ٌیسد (پساِ.)2005 ،ٖٛ

دز ایٗ زٚؼ اثتدا ٘ػجت ث ٝپدیردٜٞربی ؾربخف
ضئٛفسٔیه دز ٔٙغم ٝوب٘دید ؾد ٜثرسای غربٔبٖ دٞری
ؾٙبغبیی  ٚفٟسغتی اش آٖ تٟیٔ ٝیؾٛد .جد)1( َٚ

جذٍل ( )1بزگِ ضٌاسایی لٌذفزم صئَهزفَلَصیکی
ثسٌ ٝؾٙبغبیی ِٙدفسْ ضئٔٛسفِٛٛضیىی
ؾبخف

ؾٙبغٝ

ٔٛلعیت ٘ػجی:
ٔٛلعیت زیبضی:
ازتفب اش غغح دزیب:

ٔٛلعیت

ازتفب ِٙدفسْ (ٔتس):
٘صدیهتسیٗ ٔسوص جٕعیتی:
فبقّ ٝاش ٔسوص اغتبٖ  ٚؾٟسغتبٖ:
٘ح ٜٛشایؽ:
فسآیٙدٞبی غبِت:
غٗ:
پدیدٜٞبی ضئٔٛسفِٛٛضی:

ضئٛٔٛزفِٛٛضی

غًٙؾٙبغی:
شٔیٔ ٝٙغبِعبتی:
غبش٘د اقّی:
غبش٘دٞبی ٔجبٚز:

شٔیٌ ٝٙسدؾٍسی
ٌسدؾٍسی

ٔیصاٖ إٞیت:
عّٕی ر آٔٛشؾی
عٕٔ ْٛسدْ

٘ح ٜٛدغتسغی
خدٔبك ٌسدؾٍسی
وبزثسی ازاضی اعساف

گام دٍم

چٟبز غ{ٛعّٕی( ،)Aشیجربیی ظربٞسی ( ،)Bفسٍٙٞری

ارسشگذاری تَاًوٌذی لٌذفزمّای یك هٌطقِ

تبزیيی( ٚ )Cاجتٕبعیر التكبدی( })Eثسزغی ٌسدد.

ثسای ازشؼٌرازی تٛإ٘ٙدی ِٙدفسْٞرب ثبیرد ٔیرصاٖ

ٔعیبزٞرربی خبقرری ثررسای تعیرریٗ ازشؼ ٞررس یرره اش

تٛإ٘ٙدی ٌسدؾٍسی یره ِٙردفسْ ضئٔٛسفِٛرٛضیىی اش

جٙجرررٞٝررربی لبثّیرررت ٌسدؾرررٍسی ِٙررردفسْٞررربی
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ضئٔٛسفِٛررٛضیىی ٔؿرريف ؾررد ٜاغررت ٔ ٚیررصاٖ

ِٙدفسْ تبوید داؾت ٚ ٝازشؼ التكبدی ٞس ِٙردفسْ ٘یرص

تٛإ٘ٙدی ٌسدؾٍسی یره ِٙردفسْ اش ٔیربٍ٘یٗ چٟربز

ثٚ ٝیطٌی ٞبی لبثُ ثٟرسٜثرسدازی  ٚوربزآفسیٙی آٖ دز

ؾبخك ٝفٛق ث ٝؾىُ شیس ث ٝدغت ٔیآیرد (پساِر،ٖٛ

شٔیٌ ٝٙسدؾٍسی ،ثػتٍی دازد.
ازشؼٞبی ِٙدفسْٞبی ضئٔٛسفِٛٛضیىی ثرب ٔمیربظ

.)2005

أتیبشدٞی ٚیط ٜثیبٖ ٔیٌرسدد  ٚدز ا٘تٟرب ازشؼ وّری
(ارسش گزدضگزی) A +B+C+E = ∑T

ِٙدفسْ اش ٘ س آٖ ازشؼ ٔؿيف ٔیؾٛد:

دز ایٗ زاثغٚ ،ٝشٖ ٞی یه اش ٔیرصاٖ ازشؼٞربی
 -1ارسش سیبایی ظاّزی

ٌسدؾٍسی ٘ػجت ث ٝدیٍسی وٓ یب شیبد ٘یػرت ،شیرسا
دِیُ خبقی ثسای إٞیت وٓ  ٚیب شیبد یىری اش آٖٞرب

ازشؼ شیجبیی ظبٞسی یه ِٙدفسْ ضئٔٛسفِٛرٛضیىی

ثس دیٍسی دز تعییٗ لبثّیت ٘ سی ٌسدؾٍسی ِٙردفسْ

ث ٝجٙجٞ ٝبی دید٘ی  ٚتٕبؾبیی ذاتی آٖ ٚاثػت ٝاغرت.

ضئٔٛسفِٛٛضیىی ٚجٛد ٘دازد .ازشؼ شیجربیی ظربٞسی

ایٗ ازشؼ ثس عجك زاثغ ٝشیس ٔحبغجٔ ٝیؾٛد:

یه ِٙدفسْ ث ٝجٙجٞ ٝبی دیرد٘ی  ٚتٕبؾربیی ذاتری آٖ

أتیبش وُ ازشؼ شیجبیی ظربٞسی; (أتیربش ثٙرد+1

ثػتٍی دازد .ازشؼ عّٕی ایٗ ِٙردفسْ ٞرب ثرس اغربظ

أتیبش ثٙد +2أتیبش ثٙد +3أتیبش ثٙرد  + 4أتیربش ثٙرد)5

ؾبخفٞبییٕٞچ٘ ٖٛربدز ثرٛدٖ ،جبیٍرب ٜآٔٛشؾری،

تمػیٓ ثس پٙج أتیبشٞب ثس اغربظ جردٔ )2( َٚحبغرجٝ

ثسخرررٛزدازی اش ازشؼ جغسافیررربی دیسیٙررر ٚ ٝازشؼ

ٔیؾٛد (پساِ.)2005 ،ٖٛ

شیػتی ٔحبغجٔ ٝی ٌسدد .دز ازشیبثی اعتجبز فسٍٙٞی ثس
لبثّیت ٞبی ٙٞسی ،آداة  ٚزغر ْٛفسٍٙٞری زایرج دز
جذٍل ( )2هعیار ٍ اهتیاسدّی در هیشاى ارسش سیبایی ظاّزی لٌذفزم صئَهزفَلَصی
أتیبش
ٔعیبز
ثٙد :1تعداد ٘مبط دید٘ی
ثٙدٔ :2تٛغظ فبقّ ٝتب٘مبط دید٘ی
(ثس حػت ٔتس)
ثٙدٔ :3ػبحت
(ثس حػت ویّٔٛتس ٔسثع)
ثٙد :4ازتفب
ثٙد :5تجبیٗ زً٘ٞب ثب ٔحیظ اعساف

قفس

0/25

0/5

رر

یه

د ٚیب غٝ

رر

وٕتساش
50

ثیٗ 50تب 200

0/75

1

چٟبز ،پٙج

ثیؽ

 ٚؾؽ

اش ؾؽ

ثیٗ200

ثیؽ اش

تب 500

500

رر

وٛچه

ٔتٛغظ

ثصزي

قفس

وٓ

ٔتٛغظ

ثّٙد

زً٘ٞبی
ٔؿبثٝ

رر

زً٘ٞبی
ٌ٘ٛبٌٖٛ

رر

ثػیبز
ثصزي
ثػیبز ثّٙد
زً٘ٞبی
ٔتضبد
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غرٙجیدٔ ٜریؾرٛد .ایرٗ ازشؼ ثرس عجرك زاثغر ٝشیرس

2ه ارسش علوی
ازشؼ عّٕی ِٙدفسْٞبی ضئٔٛسفِٛرٛضیىی ثرس اغربظ

ٔحبغجٔ ٝیؾٛد:

ٔعیبزٞرربیی ٞررٓ چرر ٖٛوٕیرربثی ،جبیٍررب ٜآٔٛشؾرری،

أتیبش وُ ازشؼ عّٕی; (أتیبش ثٙد  +1أتیربش ثٙرد

ثسخرررٛزدازی اش جغسافیررربی دیسیٙررر ٚ ٝاوِٛرررٛضیىی

( +2أتیبش ثٙد ( + )0/5 ×3أتیبش ثٙد  + )0/5 ×4أتیبش
ثٙد  +5أتیبش ثٙد  )6تمػیٓ پٙج ایٗ أتیربش ثرس اغربظ
جدٔ )3( َٚحبغجٔ ٝیؾٛد (پساِ.)2005 ،ٖٛ

جذٍل ( )3هعیار ٍ اهتیاسدّی در هیشاى ارسش علوی لٌذفزم صئَهزفَلَصی
أتیبش

قفس

0/25

0/5

0/75

1

ثٙد :1جراثیت اش٘ س جغسافیبی دیسیٝٙ

رر

وٓ

ٔتٛغظ

شیبد

خیّی شیبد

ثٙدٚ :2یطٌیٞبیتجػٕی

قفس

وٓ

----

----

خیّی شیبد

رر

وٕتس اش 25

ثیٗ 25

ثیٗ 50

تب 50

تب 90

ثٙد :4وٕیبثی

ثیؽ اش 7

ثیٗ  5تب 7

ثیٗ  3تب 4

ثیٗ ا تب 2

ثی٘ یس

ثٙدٚ :5ضعیت ٔىبٖ

تيسیت ؾدٜ

ث ٝؾدك

تيسیت دز

ا٘دوی

ثدٞ ٖٚس

ثٙد :6جراثیت اوِٛٛضیىی(دیٙبٔیه عجیعی)

قفس

ٔعیبز

ثٙدٔ :3ػبحت
(٘ػجت ث ٝوُ ٘بحی)ٝ

ثیؽ اش 90

تيسیت ؾد ٜحد ٔتٛغظ تيسیت ؾد ٌٝ٘ٛ ٜدغتىبزی
ٔتٛغظ

وٓ

خیّی شیبد

شیبد

تبزیيی-فسٍٙٞی; (أتیربش ثٙرد( +1أتیربش ثٙرد+)2×2

 -3ارسش تاریخی -فزٌّگی
دز ازشیبثی تٛأٖٙدی تبزیيی -فسٍٙٞی ثس جٙجٞٝبی
ٙٞرررسی ،آداة  ٚزغررر ْٛفسٍٙٞررری زایرررج دز ٔىررربٖ

أتیبش ثٙد  +3أتیبش ثٙرد  +4أتیربش ثٙرد  )5تمػریٓ ثرس
ؾؽ أتیبشٞب ثس اغبظ جدٔ )4( َٚحبغجٔ ٝیؾٛد.

ضئٔٛسفِٛررٛضیىی تىیررٔ ٝرریؾررٛد .أتیرربش وررُ ازشؼ
جدٔ )4( َٚعیبز  ٚأتیبشدٞی دز ٔیصاٖ ازشؼ تبزیيی ر فسٍٙٞی ِٙدفسْ ضئٔٛسفِٛٛضی
أتیبش

قفس

0/25

0/5

0/75

1

فسٍٙٞی  ٚتبزیيی
ثٙد :1جٙجٞٝربیٔعیبز

ثد ٖٚتعرررّك خبعس

ضعیف

ٔتٛغظ

ؾدید

ثػیبز ؾدید

ثٙدٙٔ :2بظس

قفس

 1تب 5

 6تب 20

 21تب 50

ثیؽ اش 50

ٍ٘بزیثبغتبٖ ؾٙبغب٘ ٝثدٞ ٖٚس ٌ ٝ٘ٛاثس یب اثٙی ٝضعیف
تبزیيی ٚ
ثٙد :3جٙجٞٝبیپیىس

ٔتٛغظ

شیبد

ثػیبز شیبد

ثٙد  :4جٙجٞٝبی ٔرٞجی ٔ ٚعٛٙی

قفس

ضعیف

ٔتٛغظ

شیبد

خیّی شیبد

ثٙد  :5زخدادٞبی ٙٞسی  ٚفسٍٙٞی

ٞسٌص

ر

ٌبٍٞبٞی

ر

حدالُ ٞس
غبَ یه ثبز
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اجتٕبعی -التكربدی ; (أتیربش ثٙرد +1أتیربش ثٙرد+2

 -4ارسش اجتواعی -اقتصادی
دز ازشیرربثی تٛإ٘ٙرردی اجتٕرربعیررر التكرربدی ثررٝ

أتیبش ثٙد +3أتیبش ثٙد +4أتیبش ثٙد )5تمػیٓ ثس  .5ایٗ

ٚیطٌیٞبی لبثُ ثٟسٜثسدازی  ٚوربزآفسیٙی آٖ دز شٔیٙرٝ

أتیبش ثس اغبظ جدٔ )5( َٚحبغجٔ ٝیؾرٛد (پساِر،ٖٛ

ٌسدؾٍسی ِٙدفسْ تٛجٔ ٝریؾرٛد .أتیربش ورُ ازشؼ

.)2005

جذٍل ( )5هعیار ٍ اهتیاسدّی در هیشاى ارسش اجتواعی -اقتصادی لٌذفزم صئَهزفَلَصی
أتیبش
ٔعیبز
ثٙد:1
لبثّیت دغتسغی
ثٙد :2
ٔيبعساك عجیعی
ثٙد:3
تعداد ثبشدید وٙٙدٌبٖ
دزٞسغبَ
ثٙد:4غغح تٕٟیداك
حفبظتی
ثٙد :5
جراثیت

0/75

1

قفس

0/25

ثب فبقّ ٝثیؽاش یه

ثب فبقّ ٝوٕتس اش یه

ویّٔٛتسیاش ٔػیس لبثُ-

ویّٔٛتسی اش ٔػیسلبثُ-

دغتسظ

دغتسظ

غیسلبثُوٙتسَ

وٙتسَ ٘ؿدٜ

لبثُ دغتسظ اش عسیك

لبثُ دغتسظ اش

جبدٜای ثب إٞیت

عسیك جبدٜای

ٔٙغمٝای

ثب إٞیت ّٔی

وٙتسَٞبی اختیبزی

ثد ٖٚخغس

ثیٗ  100تب ٞ 500صاز

ثیٗ ٞ 500صاز تب یه

ثیؽ اش یه

٘فس

ٔیّی٘ ٖٛفس

ٔیّی٘ ٖٛفس

وبُٔ

ٔحدٚد

ررر

٘بٔحدٚد

ثد ٖٚحفبظت

رررر

ٔحّی

ٔٙغم ٝای

ّٔی

ثیٗ إِّّی

وٕتس اش 10
ٞصاز ٘فس

ثیٗ 10تب ٞ100صاز ٘فس

گام سَم
ارسیههابی تَاًوٌههذی هیههشاى بْههزٍُری لٌههذفزم
صئَهزفَلَصیکی

0/5
لبثُ دغتسظ اشعسیك
جبدٔ ٜحّی
تب حدٚدی وٙتسَ
ؾدٜ

ازشؼ ثٟسٚ ٜزی; (ازشؼ ٔیصاٖ ثٟرسٚ ٜزی؛ ازشؼ
ویفیت)
ٔیصاٖ ازشؼ ثٟسٜٚزی ثیبٍ٘س ٔیصاٖ اغتفبدٜی فضبیی ٚ

ازشیرربثی تررٛأٙرردی ٔیررصاٖ ثٟررسٜٚزی ِٙرردفسْ

شٔب٘ی اش ٔىبٖ ض ئٔٛسفِٛٛضیىی اغت دز حبِی و ٝویفیت

ضئٔٛسفِٛررٛضیىی ؾرربُٔ د ٚلػررٕت ثررٛدٕٞ ٚ ٜب٘ٙررد

ثٟسٜٚزی ثس اغربظ چٍرٍ٘ٛی اغرتفبد ٜاش چٟربز ٔعیربز

ازشیبثی تٛإ٘ٙدی ٌسدؾٍسیٔ ،عیبزٞب ٔ ٚمیبظ ٞربیی

ٌسدؾٍسی ٔىبٖ ضئٔٛسفِٛٛضیىی ٔحبغرجٔ ٝریؾرٛد دز

ثسای أتیربشدٞی ٞرس یره اش اجرصای ٔؿريف ؾردٜ

چٙیٗ ٚضعیتیٔ ،عیبزٞبی ٔيیّفی ثب ٔمیربظٞربی أتیربش

اغت.

دٞی ٔتفبٚك ثرسای ازشیربثی ایرٗ د ٚجرص اقرّی عیربز

ثس ایٗ اغبظ ،تٛإ٘ٙدی ٔیصاٖ ثٟسٜٚزی ثب ٔؿيكٞٝبی
ٔیصاٖ ٔيتك ٚ (X) ٝویفیرت ٔيتكر )Y( ٝثٟرسٜٚزی ثیربٖ
ٔیٌسدد:

ثٟسٜٚزی ٔٛزد اغتفبد ٜلساز ٔیٌیسد (پساِ.)2005 ،ٖٛ
ازشؼ وُ ٔیصاٖ ثٟسٜٚزی; (أتیربش ثٙرد +1أتیربش
ثٙد  +2أتیبش ثٙد +3أتیبش ثٙد )4تمػیٓ ثس چٟبز أتیبش
ثٙدٞبی ثب ثس اغبظ جدٔ )6( َٚحبغجٔ ٝیٌسدد.
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جذٍل ( )6هعیار ٍ اهتیاسدّی در هیشاى ارسش بْزٍُری لٌذفزم صئَهزفَلَصی
ٔعیبز
أتیبش
ثٙدٔ :1ػبحت
ٔٛزد اغتفبدٞ(ٜىتبز)
ثٙد :2تعداد
شیس غبختٞب
ثٙد :3اغىبٖ
فكّی(زٚش)
ثٙد  :4اغىبٖ
زٚشا٘( ٝغبعت)

قفس

0/25

0/5

0/75

1

قفس

وٕتساش 1

ثیٗ ا تب 5

ثیٗ 6تب10

ثیؽاش10

قفس

1

ثیٗ2تب 5

ثیٗ6تب 10

ثیؽاش 6

اش1تب

اش 91تب

اش 181تب

اش  271تب

 90زٚش

 180زٚش

 270زٚش

 360زٚش

وٕتساش 3

ثیٗ3تب 6

ثیٗ 7تب

ثیؽ اش

غبعت

غبعت

 9غبعت

 9غبعت

ررر
قفس

ویفیت ثٟسٜٚزی :ثس اغربظ چٍرٍ٘ٛی اغرتفبد ٜاش

أتیبش ثٙردٞبی ثرب ثرس عجرك جردٔ )7( َٚحبغرجٝ

چٟرربز ٔعیرربز ٌسدؾررٍسی ِٙرردفسْ ضئٔٛسفِٛررٛضیىی

ٔیؾ٘ٛد .ثسای دادٖ أتیبش ثٞ ٝرس یره اش ازشؼٞرب ،اش

ٔحبغجٔ ٝیؾٛد.

ثبشدید ٔیدا٘ی  ٚتىٕیُ پسغؿٙبٔ ٝاش ثبشدید وٙٙردٌبٖ ٚ

ویفیت ثٟسٚ ٜزی; (أتیبش ثٙد +1أتیبش ثٙد +2أتیبش

ٔسدْ ثٔٛی اغتفبدٔ ٜیؾٛد (پساِ.)2005 ،ٖٛ

ثٙد +3أتیبش ثٙد )4تمػیٓ ثس چٟبز.
جذٍل ( )7هعیار ٍ اهتیاس دّی در هیشاى کیفیت بْزٍُری لٌذفزم صئَهزفَلَصی
أتیبش

قفس

0/25

0/5

ثٙد:1اغتفبد ٜاش

ثدٞ ٖٚسٌٝ٘ٛ

یه الداْ حٕبیتی ٚ

یه الداْ حٕبیتی

شیجبیی ظبٞسی

تجّیغبك

ٔعسفی یه ٔحكَٛ

ٔٚعسفی چٙد ٔحكَٛ

ثٙد:2اغتفبد ٜاش

ثدٞ ٖٚس ٌٝ٘ٛ

یه الداْ حٕبیتی ٚ

یه الداْ حٕبیتی ٚ

ازشؼ عّٕی

أىبٖ آٔٛشؾی

ٔعسفی یه ٔحكَٛ

ٔعسفی چٙد ٔحكَٛ

ثٙد:3اغتفبد ٜاش

ثدٞ ٖٚس ٌٝ٘ٛ

یرره الداْ حٕربیتی ٚ

یه الداْ حٕبیتی ٚ

ازشؼ فسٍٙٞی

أىبٖ آٔٛشؾری

ٔعسفی یه ٔحكَٛ

ٔعسفی چٙد ٔحكَٛ

ورٕتساش

ثیٗ  5000تب 20000

ثیٗ20001

٘ 5000فس

٘فس

تب ٘100000فس

ٔعیبز

ثٙد:4
اغتفبد ٜاش ازشؼ
التكبدی (٘فس)

ثد ٖٚثبشدید وٙٙدٜ

0/75

1

چٙدیٗ الداْ

چٙدیٗ الداْ

حٕبیتی ٔ ٚعسفی

حٕبیتی ٔ ٚعسفی

یه ٔحكَٛ

چٙد ٔحكَٛ

چٙدیٗ الداْ

چٙدیٗ الداْ

حٕبیتری ٔ ٚعسفی

حٕبیتی ٔ ٚعسفی

یه ٔحكَٛ

چٙد ٔحكَٛ

چٙدیٗ الداْ

چٙدیٗ الداْ

حٕبیتی ٔ ٚعسفی

حٕبیتی ٔ ٚعرسفی

یره ٔحكَٛ

چٙد ٔحكَٛ
ثیؽ اش٘100000فس

اِٛٚیت ٌرازی  ٚزتجٝثٙدی وبٖ٘ٞٛبی ٌسدؾٍسی دؾت اثساٞیٓ آثبد یصد 13 /

ٞسیه اش پدیدٜٞبی ضئٔٛسفِٛٛضیه دزچٟبز ثٙد اقّی ثرٝ

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝالح ٔ ٝیؾٛد ،أتیبشٞب ثیٗ قرفس

دغت ٔیآید.

تب یه ٔیتٛا٘د ٘ٛغبٖ داؾت ٝثبؾد  ٚثس ایٗ اغبظ زتجرٝ

جذٍل ( )8خالصِ آهار ارسیابی ارسشّای گزدضگزی ٍ بْزٍُری لٌذفزمّای صئَهَرفَلَصیکی هحذُ هَرد هطالعِ بِ
رٍش پزالًَگ
غد شیس

چؿٕٝ

شٔیٙی

غسثبَ

ٟٔسیص

ثیص

ازشؼ شیجبیی ظبٞسی

0/95

0/55

0/75

ازشؼ عّٕی

0/9

0/77

0/85

ِٙدفسْ ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی

دزٜ
یيچبِی

غًٙ

پیس

جٛؼ

٘بزوی

0/55

0/65

0/2

0/45

0/62

0/42

0/55

0/55

وب٘یٖٛ

دایه

غًٞٙبی

آئیٝٙ

غسٌسداٖ

ٌػُ

0/30

0/90

0/4

0/67

0/90

0/67

ضئٛتٛح

وٜٛ

وٜٛ

زیً

عمبثی

0/5

0/75

0/7

0/55

0/77

0/92

غبز

ازشؼ تبزیيی-فسٍٙٞی

0/45

0/12

0/37

0

0/16

0/58

0/13

0/04

0/45

0/70

0

0/2

0/54

ازشؼ التكبدی

0/85

0/6

0/60

0/55

0/5

0/4

0/65

0/6

0/85

0/70

0/7

0/55

0/55

ٔیبٍ٘یٗ ازشؼ ٌسدؾٍسی

3/15

2/04

2/58

1/72

1/73

1/73

1/78

1/62

3/1

2/47

1/75

2/27

2/71

ازشؼ ٔیصاٖ ثٟسٚ ٜزی

0/43

0/43

0/5

0/31

0/27

0/56

0/31

0/43

0/5

0/25

0/19

0/43

0/31

ازشؼ ویفیت ثٟسٚ ٜزی

0/62

0/31

0/31

0/60

0/37

0/5

0/12

0/06

0/31

0/12

0/06

0/62

0/62

ٔیبٍ٘یٗ ازشؼ ثٟسٚ ٚزی

0/53

0/37

5/4

0/18

0/18

0/52

21/5

0/25

0/40

0/18

13/

0/52

0/46

ثررب تٛجرر ٝثررٔ ٝمرربدیس ثدغررت آٔررد ٜاش ٔحبغررجٝ

ٔیبٖ ٔػبیُ ضئٛٔٛزفِٛٛضیه ثب ٌسدؾرٍسی دز حیغرٝ

ِٙدفسْٞبی ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی ٔحدٚدٛٔ ٜزد ٔغبِعرٚ ٝ

ٔغبِعبك ثیٗ زؾتٝای ٔغسح دز چٙد غبَ اخیس اغت.

ٔمبیػ ٝآٟ٘رب ،غرد شیسشٔیٙری ٟٔسیرص ثیؿرتسیٗ أتیربش

ثب تٛج ٝث ٝچٙیٗ زاثغٝای چؿٓ ا٘داشٞبی ٌسدؾرٍسی

( )0/53زا ث ٝخٛد اختكبـ دادٔ ٚ ٜیتٛاٖ آٖ زا ثرٝ

ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی ث ٝقٛزك ِٙردفسْٞرب  ٚفسآیٙردٞبی

عٛٙاٖ پسجبذث ٝتسیٗ ِٙدفسْ ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی دا٘ػت.

ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی تعسیف ٔیؾ٘ٛد ،ثس اغبظ ؾٙبخت

آٖ چ ٝازشؼ  ٚإٞیت ٌسدؾٍسی ٟٔسیص یرصد زا ثرب

ا٘ػبٖ زا عٛأرُ تربثیس ٌرراز ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی ایرٗ

ثسد ٚ ٜآٖ زا ثس دیٍس ِٙدفسْٞب ثستسی ثيؿریدٚ ،ٜالرع

ِٙرردفسْٞررب ،ازشؼٞرربی شثرربیی ؾررٙبختی ،ترربزیيی ˚

ؾدٖ ایٗ ِٙدفسْ دز ثػتس اغتٟٔ .سیص یصد عرال ٜٚثرس

فسٍٙٞی ،عّٕی ٕٞ ٚچٙیٗ اجتٕبعی ˚ التكبدی پیردا

غس٘ٛؾت  ٚغٗ شٔیٗ ؾٙبغری ،دز عر َٛعٕرس خرٛد

ٔی وٙٙد٘ .تبیج ٘ؿبٖ داد وٙٔ ٝغمٟٔ ٝسیص یصد ثب داؾتٗ

یه غس٘ٛؾت  ٚغبثم ٝتبزیيی ٘یص وػت وسد ٜاغرت.

ِٙدفسْ ٞبی ٔتعردد ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی لبثّیرت ٔغرسح

لساز ٌسفتٗ دز ٔجبٚزك جبد ٜاقّی یصد ث ٝوسٔربٖ ٚ

ؾدٖ ث ٝعٙرٛاٖ یره ٔىربٖ ٌسدؾرٍسی زا دازد  ٚثرب

ٔٙبظس شیجب  ٚازاضی غسغجص اعساف ،تجّیغبك  ٚاعرال

تٛج ٝث ٝایٗ ور ٝتٕربْ جبذثرٞٝرب  ٚچؿرٓ ا٘رداشٞبی

زغب٘ی اش عسف ٟ٘بدٞربی ٌسدؾرٍسی  ٚغیرس٘ ٜیرص اش

ضئٛتٛزیػرررتی آٖ ثرررب فسآیٙررردٞرررب  ٚغیػرررتٓٞررربی

ایرٗ ِٙردفسْ ثیؿرتسیٗ

ضئٛٔٛزفِٛٛضیىی دز ازتجبط ثٛد ،ٜایٗ ِٙدفسْ ٞب ٔرٛزد

جّٕ ٝد یّی ٞػتٙد و ٝثبعر

أتیبش زا ث ٝخٛد اختكبـ دٞد.

ثسزغی لساز ٌسفتٙد .ثرس عجرك ٘تربیج تحمیرك ،غریصدٜ

یىرری اش زٚؼٞرربی جدیررد دز ازائرر ٝجبذثررٞٝرربی

ِٙرردفسْ ضئٛٔٛزفِٛررٛضیىی :چؿررٕ ٝغسثرربَ ثیررص ،دزٜ

ٌسدؾٍسی ،ضئٛتٛزیػٓ اغرت ور ٝثر ٝعرٛز وّری اش

یيچبِی ،وب٘ی ،ٖٛغ ًٙجرٛؼ ،پیرس ٘ربزوی ،دایره،

اقٌ َٛسدؾٍسی پبیداز تجعیت ٔی وٙد .عسح ازتجربط

غٞ ًٙبی غسٌسداٖ ،آئیٌ ٝٙػُ ،ضئٛتٛح ،غربز ،ورٜٛ
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زیً  ٚو ٜٛعمبثی دز ٔحدٚدٛٔ ٜزد ٔغبِع ٝؾٙبغربیی

تجّیغبك ٔ ٚعسفی تٛإ٘ٙدی ٌسدؾرٍسی ،عردْ تٛجرٝ

ٔ ٚؿيف ؾرد٘د .ازشیربثی ٟ٘ربیی ٘ؿربٖ داد ور ٝثرس

ٔػررئ ٚ ٖ ٛثس٘بٔرر ٝزیررصاٖ أررس ٌصدؾررٍسی اش جّٕررٝ
وٙرد ؾردٖ ز٘ٚرد تٛغرعٝ

اغبظ زٚؼ پساِ ،ً٘ٛغد شیس شٔیٙری ثر ٝدِیرُ ثرب

ٔػبیّی اغرت ور ٝثبعر

ثٛدٖ ٔیبٍ٘یٗ ازشؼ ٌسدؾٍسی دازای ثیؿتسیٗ ٔیصاٖ

ٌسدؾٍسی پبیرداز ِٙردفسْٞربی ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی دز

لبثّیت  ٚتٛإ٘ٙدی دز ٌسدؾٍسی اغرت .غرًٞٙربی

ؾٟسغتبٖ یصد ؾرد ٜاغرت .ثر ٝعرٛز وّری ٕٟٔترسیٗ

غررسٌسداٖ ٘یررص وٕتررسیٗ ٔیررصاٖ تٛإ٘ٙرردی دز ٔیرربٖ

دغتبٚزد ایرٗ تحمیرك ازایر ٝدیردٌبٍ٘ ٚ ٜسؾری تربشٜ

ِٙدفسْٞب زا داؾت ٚ ٝث ٝعٛز وّی ٔریترٛاٖ ٌفرت ورٝ

٘ػجت ث ٝلبثّیت  ٚتٛإ٘ٙدی ٌسدؾٍسی ِٙردفسْٞربی

غبیس ِٙدفسْ ٞب اش لبثّیت ٞربی ٔتٛغرغی دز ٌػرتسؼ

ضئٛٔٛزفِٛرررررٛضیىی دز چٟررررربزچٛة ٔفٟرررررْٛ

ٌسدؾٍسی ثسخٛزداز ٞػتٙدٕٞ .چٙیٗ ازتجبط ٘صدیىی

ضئٛٔٛزفٛتٛزیػٓ اغرت .ا٘ت ربز ٔریزٚد ثرب پیٍیرسی

ٔیبٖ ازشؼٞبی شیجبیی ظبٞسی ،اجتٕبعی ˚ التكربدی

پررطٞٚؽ ٌررساٖ وؿررٛزٔبٖ  ٚپتب٘ػرریُ ِٙرردفسْٞرربی

 ٚعّٕی ِٙدفسْٞب ٚجٛد دازدٛٔ .ض ٛدیٍسی ور ٝدز

ضئٛٔٛزفِٛٛضی دز زاغتبی تٛغعٌ ٝسدؾرٍسی پبیرداز

ایٗ تحمیك ٔٛزد ثسزغی لساز ٌسفت ازشؼ ثٟرسٜٚزی

ثیؿتس اش ٌرؾتٕ٘ ٝربیٗ ؾرٛد .عردْ ٚجرٛد أىب٘ربك

ِٙدفسْٞب ثٛد و ٝدز ٜیيچبِی ث ٝدِیُ ٚجٛد أىب٘ربك

زفرربٞی ،ثٟداؾررتی  ٚخرردٔبتی ورربفی دز تٕرربْ ٘مرربط

 ٚثسخرری خرردٔبك زفرربٞی  ٚثٟداؾررتی ٕٞ ٚچٙرریٗ

ٔروٛز ،عدْ تجّیغبك ٔ ٚعسفی تٛإ٘ٙدی ٌسدؾرٍسی،

غى٘ٛت ٌبٜٞبی ٔػتمس ثس زٚی آٖ اش ثیؿتسیٗ أتیربش

عدْ تٛجٔ ٝػئِٛیٗ  ٚثس٘بٔٝزیصاٖ أرس ٌسدؾرٍسی اش

( )5/4ثسخررٛزداز اغررت،وب٘ی ٚ ٖٛغرر ًٙجررٛؼ ٘یررص

جّٕٔ ٝػبیّی اغت و ٝثبع

وٙد ؾدٖ ز٘ٚرد تٛغرعٝ

وٕتسیٗ ازشؼ ثٟسٚ ٜزی زا ث ٝخرٛد اختكربـ دادٜ

ٌسدؾٍسی پبیرداز ِٙردفسْٞربی ضئٛٔٛزفِٛرٛضیىی دز

( ٚ )0/18ثمیِٙ ٝدفسْٞرب ٘یرص دازای ازشؼ ثٟرسٚ ٜزی

ؾٟسغتبٖ یصد ؾد ٜاغت.

ٔتٛغررغی ٞػررتٙد .عرردْ ٚجررٛد أىب٘رربك زفرربٞی،
ثٟداؾتی  ٚخدٔبتی وبفی دز تٕبْ ٘مبط ٔرروٛز ،عردْ
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اِٛٚیت ٌرازی  ٚزتجٝثٙدی وبٖ٘ٞٛبی ٌسدؾٍسی دؾت اثساٞیٓ آثبد یصد 15 /

ًتیجِ گیزی

پتب٘ػرریُ شْ ثررسای ایجرربد یرره ضئٛپرربزن زا دازد ٚ

فسضیٞٝبی ایٗ تحمیك ؾبُٔ ٔٛازد ذیُ اغت:

ٔیتٛا٘د اثتدا دز ٔٙغمر( ٝفسٔب٘ردازی ،اغرتب٘دازی) ثرٝ

-1وبٖ٘ٞٛربی زٚغرتبیی دز ٔٙغمرٔ ٝریتٛا٘رد ثرٝ

عٛٙاٖ یه ضئٛپبزن فعبَ ٔعسفی ؾٛد  ٚثرب ؾٙبغربیی

عٛٙاٖ وب٘ ٖٛجبذة دز زٚؼ پسأِ ً٘ٛعسفی ؾٛد.

ایٗ ضئٛپبزن ثرٔ ٝرسدْ ٔحّری دز جٟرت آٔربیؽ آٖ

ٛٔ-2زثٞٝبی عجیعی ٌرؾتٚ ٝفسآیٙردٞربی جربزی

ٌبْٞبی شْ زا ثسداؾرتٞ .سچٙرد دز ٍ٘رب ٜا َٚایرٗ

فعّی تسویجی پٛیب اشیه ضئٛپبزن دیٙبٔیره زا دزایرٗ

ضئٛپبزن ثبید ث ٝقٛزك ٔٙغمٝای ،ؾٙبغبیی ؾٛد ،أرب

ٔٙغم ٝفسا ٓٞآٚزد ٜاغت.

ضئٛپبزن اثساٞیٓ آثبد ایٗ پتب٘ػیُ زا دازد و ٝدز غغح

ثبتٛج ٝث ٝایٙىٙٔ ٝغمٔ ٝغبِعبتی ٔرٛزد ٘ رس دازای
وبٖ٘ٞٛربی یيچربِی فرساٚاٖ دز ٌرؾرت ٝثرٛد ٜاغرت

ّٔی ٚثیٗ إِّّی ٘یص ٔعسفی ٌسدد .تالؼٞربی ثعردی
دز ایٗ شٔی ٝٙاتكبَ ث ٝؾجى ٝجٟب٘ی ضئٛپبزنٞبغت.

ثٙبثسایٗ ٔیتٛاٖ ٔىبٖٞبیی ثب ٔدیٙیت زٚغتبیی فساٚاٖ
دز آٟ٘ب ٔؿبٞدٕٛ٘ ٜد .دٞىد ٜتٛزیػتی عصزجبٖ  ٚدٜ

پیطٌْادات

ثب ٙٔ ٚغم ٝتفت  ٚؾٟسغتبٖ ٟٔسیص زا ٔیتٛاٖ اش ایٗ

-ایجرربد تٛزٞرربی داخّرری ثررسای آؾررٙبیی ثررب ِٙررد

دغت ٘بْ ثسد و ٝدز ایٗ پطٞٚؽ ث ٝعٛٙاٖ غبیتٞربی

فررسْٞرربی عجیعرری ٚفسٍٙٞرری ٔٙغمرر( ٝدا٘ؿررجٛیبٖ،

البٔتٍبٞی  ٚوب٘ٞ ٖٛبی جبذة ث ٝوربز زفترٝا٘رد  ٚثرب

ٔتيككبٌٖ ،سدؾٍساٖ عاللٕٙد)؛

زٚؼ پساِ ً٘ٛعیبز غٙجی ٌسدید٘د ٚچٙبٖ و ٝثر ٝآٖ
پسداخت ٝؾد دز ٜیيچبِی عصزجبٖ ثرب تسیٗ أتیربش زا
اش حی

ٔعسفی ٔٙغمٛٔ ٝزد ٔغبِع ٝث ٝعٛٙاٖ ضئٛپبزن ثرٝٔػئٔ ٖ ٛحّی (فسٔب٘دازی ،اغتب٘دازی)؛

جراثیت دزیبفت ٕ٘رٛدٕٞ.چٙیٗ ٚجٛدأىب٘رب

-ازائ ٝعسح  ٚپسٚضٜای ثب عٛٙاٖ ضئٛپبزن اثرساٞیٓ

ك ٔٛجٛد دز ایرٗ ٔٙربعك ثر ٝأىربٖ ایجربد ٔىرب٘ی

آثبد یصد ثٔ ٝػئٔ ٖ ٛحّی ثسای تحمرك آزٔربٖ ٔرٛزد

ٌسدؾٍسی وٕه ٕ٘ٛد ٜاغت  ٚثد ٖٚقسف ٞصیٝٙای

٘ س؛

اضبفی ٔیتٛاٖ ثسای ایجبد ٘مبط جبذة الداْ ٕ٘ٛد.
ٕٞچٙیٗ ٚجٛد پدیدٞ ٜربی ضئٛفسٔیره خربـ ٚورٓ

ایجبد تیٕی اش ٔتيككربٖ دز جٟرت ٕٞىربزیثسای ایجبد ایٗ ضئٛپبزن؛

٘ یس دز ایٗ ٔٙغمٔ ٝحٛعٝای زا ایجربد ٕ٘رٛد ٜور ٝدز

-تٛجیٔ ٝسدْ ٔحّی  ٚذیٙفعبٖ ایٗ پسٚض ٚ ٜدزٌیس

وٙبز پدیدٜٞبی فسٍٙٞی -تبزیيی آٖ ٔیتٛا٘د ثعٙرٛاٖ

وسدٖ آٖٞب ثب ایٗ ٔػأِ ٚ ٝآٌرب ٜورسدٖ اشٔٙربفعی ورٝ

یه ضئٛپبزن ثٌ ٝسدؾٍساٖ ٔعسفی ٌسدد.

ثسای آٖ ٞب خٛاٞد داؾت (ضئٛپبزن ِٙىبٚی دز ٔبِصی

ثب ثسزغیٞبی ا٘جبْ ٌسفت ،ٝدؾت اثساٞیٓ آثبد یصد،

غبَ ٌرؾت ٝیه غر ْٛدز آٔرد ٘فتری ایرساٖ زا داؾرتٝ

ثبٚجٛدتعداد ٔتعدد پدیدٞ ٜبی عجیعری ٔٙحكرس ثفرسد

اغت)؛

غررردشیسشٔیٙی ،ثسفيب٘ررر ٝعصزجبٖ،وٞٛسیً،چؿرررٕٝ

˚تالؼ ثساینجرت ایرٗ ٔٙغمر ٝثر ٝعٙرٛاٖ ضئٛپربزن ٚ

غسثبِجیص،ضئٛتٛح،غرریسنٞرربی ثررصزي ٚدید٘ی،چؿررٓ

اتكبَ ث ٝؾجى ٝجٟب٘ی ٚاضبف ٝورسدٖ ٔٙربعك ٔػرتعد

ا٘ررداشٞبی وبزغررتیهٚ،ازیصٜٞرربٔ ،يررسٚط افىٙررٞٝررب،

زٚغتبیی ٔٙغم ٝث ٝایٗ ضئٛپبزن.

عمرربثىٕٞ ٚ ....ٜٛچٙرریٗ پدیرردٜٞرربی فسٍٙٞرری غٙرری،
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 -9زأؿرررتٔ ،حٕرررد حػررریٗ ،)1388( ،فضرررب دز
ضئٛٔٛزفِٛٛضی ،فكّٙبٔٔ ٝردزظ عّر ْٛا٘ػرب٘ی،
تٟساٖ ،ؾٕبز ،70 ٜـ.111
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 -11شیبزی،وسأررت اه ،)1388( ،اقررٚ َٛزٚؼٞرربی

ضئٛپبزن غبز عّی قدز دز جٟت تٛغرع ٝپبیرداز

ثس٘بٔ ٝزیصی ٔٙغمٝای٘ ،بؾرسٛٔ :غػر ٝا٘تؿربزاك

التكرربدی  -اجتٕرربعی ٔٙغمرر .ٝفكررّٙبٔٔ ٝحرریظ

دا٘ؿٍب .ٜتٟساٖ ،چبح ٞؿتٓ.

شیػت  ٚتٛغع،ٝغبَ د،ْٚؾٕبز ،3ٜـ .116
 -3تررٛوّیٔ ،ستضرری ،ؾررسافت غررید ،أرربٖ ٌّرردی،
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. آشاد اغالٔیٜتحمیمبتی دا٘ؿٍب
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