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چکیدُ
سؿذ سٚصافض ٚ ٖٚثیسٚیٝی رٕٔیت دس ٔٙبًك ؿٟشی ثخلٛف دس والٖؿٟشٞب ،چ ٝثؼب
ٔٛرت اصدیبد ثّٙذٔشتجٝػبصیٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ثشٚص ٔـىالت صیبدی ٕٞچ ٖٛافضایؾ ٘بٙٞزبسیٞبی
ارتٕبٓی ،وبٞؾ أٙیت  ...ٚؿذ ٜاػت و ٝدس دٞٝٞبی اخیش دس ؿٟش اكفٟبٖ ٘یض س ٚث ٝافضایؾ
ثٛد ٜاػت .ایٗ پظٞٚؾ ثب ٞذف ثشسػی ساثٌٝی ثّٙذٔشتجٝػبصی ٔ ٚیضاٖ  ّٛ٘ ٚرشائٓ ؿٟشی
اػت .رشْ دس ٔفٓ ْٟٛبْ صاییذ ٜی ارتٕبّ  ٚاص تٛاثْ ص٘ذٌی ارتٕبٓی اػت أب رشائٓ ؿٟشی ٘یض
ثب رشائٕی و ٝدس ٔٙبًك سٚػتبیی خبِی اص ػى ٝٙسٚی ٔیدٙٞذ ،اص حیج ٘ٔ ،ّٛیضاٖ  ٚؿشایي
تفبٚت داس٘ذ (اِؼبٖ .)7 :1387 ،دس ایٗ پظٞٚؾ ٓال ٜٚثش اسصیبثی استجبى دٔ ٚتغیش اكّیٛٓ ،أُ
دیٍشی سا و ٝدس ٔیضاٖ رشائٓ ؿٟشی ٔؤحش٘ذ ثشسػی ٔیؿٛد .سٚؽ ٔٛسد اػتفبد ٜآٖ سٚؽ
تٛكیفی-تحّیّی اػت ،اص ایٗس ٚثشای ا٘زبْ تحّیُٞبی پظٞٚؾ ،اص هشایت ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ
 ٚاػپیشٔٗ  ٚهشیت ٕٞجؼتٍی تفىیىی اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ربٔٔٝی آٔبسی تٔییٗ ؿذٌٙٔ 7 ٜمٝی
حٛصٜی ؿٕبَ  ٚرٛٙة ؿٟش اكفٟبٖ -ث ٝتشتیت ٔٙبًك  -6 ،5 ،13 ٚ 14 ،7 ،8 ،12اػت .ایٗ
پظٞٚؾ ث ٝػجت ٔحذٚدیت دس اًالٓبت ٔٛسد ٘یبص ثشای ٕٝٞی ٔٙبًك ،فبلذ ٕ٘ ٝ٘ٛثٛدٚ ٜ
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تحّیُٞب ثش سٚی ربٔٔٝی آٔبسی ا٘زبْ ؿذ ٜاػت .تحّیُٞبی ا٘زبْؿذ٘ ٜـبٖ دادٜاػت وٝ
ساثٌٝی خٌی ثیٗ ثّٙذٔشتجٝػبصی  ٚرشائٓ ؿٟشی ،ا٘ذن ثٛدٜ؛ ثًٛ ٝس وّی افضایؾ
ثّٙذٔشتجٝػبصی ثٔ ٝیضاٖ  6.5دسكذ ػجت افضایؾ رشائٓ ٔیؿٛد .اص ػٛی دیٍش ساثٌٝی
غیشخٌی ؿذیذی ؤ ٝیبٖ دٔ ٚتغیش فٛق ایزبد ؿذٓ ،ذد  0.92سا ٘ـبٖداد ٜو ٝساثٌٝای ثؼیبس
ؿذیذ اػت .هشایت اػپیشٔٗ  ٚپیشػ ٖٛدس ٔیبٖ ٌ 4ش ٜٚرشائٓ ؿٟشی ٘یض حبوی اص آٖ اػت وٝ
ٌش ٜٚرشائٓ ّٓی ٝأٛاَ ٔ ٚبِىیت ،ثب هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ٚ 0.47 ٖٛهشیت اػپیشٔٗ  ،0.6دس
ٔیبٖ ػبیش ٌشٜٞٚب ساثٌٝای لٛی سا ثشلشاس ػبختٝاػت؛ ؤ ٝیتٛا٘ذ ٘ـبٖ دٞذ و ٝاحتٕبَ استىبة
رشْ دس ٔٙبًك ثّٙذٔشتجٕٞ ٝب٘ٙذ ٌٔٙمٝی  6ث ٝدِیُ ٚهٔیت التلبدی ٘ؼجتبً ٔٙبػت ،ثخلٛف
دس ثشخی ٔحّٞٝب ،تٛػي ػبوٙبٖ دیٍش ٔٙبًك ،افضایؾ ٔییبثذ .دس ثشسػی تأحیشات ٔتغیشٞبی
ٔذاخٌّٝش ٘یض ٘تبیذ حبكّ٘ ٝـبٖ داد وٞ ٝشچٚ ٝهٔیت اؿتغبَ ،دٚاْ  ٚلذٔت ثٙبٞب دس ٔیبٖ
ٔٙبًك اص ٚهٔیت ٔٙبػتتشی ثشخٛسداس ثبؿذٔ ،یضاٖ رشائٓ ؿٟشی ٘یض وٕتش خٛاٞذؿذ.
کلید ٍاصُ :ثّٙذٔشتجٝػبصی ،رشائٓ ؿٟشی ،أٙیت فوبی ؿٟشیٔ ،تغیشٞبی ٔذاخٌّٝش

عزح هسألِ
اص پیبٔذٞبی اصدیبد رٕٔیت  ٚسؿذ ثیسٚیٝی ؿٟشٞب ،افضایؾ رشْ  ٚرٙبیت دس
آٟ٘بػت .ؿٙبػبیی ٓٛأُ رشْصا اكّی تشیٗ ٌبْ دس رٟت وبٞؾ رشایٓ ٔحؼٛة
ٔیؿٛد( .حیذسی ٕٞ ٚىبساٖ.)12 :1390 ،
دس لشٖ اخیش ثخلٛف ثب ایزبد رٙجؾٞبیی اص رّٕٔ ٝذس٘یت ٝدس اغّت وـٛسٞب ٚ
ٕٞچٙیٗ دس پی افضایؾ وّی رٕٔیت رٟبٖ ثؼیبسی اص ؿٟشػبصاٖ ٕٔٔ ٚبساٖ ث ٝایزبد
ػبختٕبٖٞبی ثّٙذٔشتجِٓ ٚ ٝیٓ سٚی آٚسدٜا٘ذ .آٖٞب ٔیتٛا٘ٙذ تٛػي ا٘ذاص ٚ ٜتٔذاؿبٖ
تٔشیفی ثبؿٙذ اص سؿذ ؿٟشٞب دس لشٖ ثیؼت  ٚیه (ؿٛست .)98-99 ،2007 ،1دس د-ٝٞ
ٞبی ٌزؿت ٝدس ایشاٖ ثب افضایؾ رٕٔیت دس اغّت ؿٟشٞب اص رّٕ ٝوال٘ـٟش اكفٟبٖ
ٔـ ىالت ثؼیبسی اص لجیُ ٔـىالت ٔؼىٗ ٛٔ ٚه ّٛالبٔت ٟٔبرشاٖ ایزبد ؿذ .دس
ای ٍٝ٘ٛٙؿشایي دس ؿٟش اكفٟبٖٓ ،ال ٜٚثش سؿذ افمی ،ؿٟش ث ٝتذسیذ داسای سؿذ ٕٓٛدی
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ؿذ ٚ ٜثؼیبسی ػبختٕبٖٞبی ثّٙذٔشتج ٝدس ربیربی آٖ  ٚحتی دس ثیٗ ثبفت لذیٓ ثٝ
چـٓ ٔیخٛسد.
ٔؼأِٛٔ ٝسد ِ٘ش اص آ٘زب ٘بؿی ٔی ؿٛد رشائٓ ثب تٛر ٝثٔ ٝىبٖ ٚل ّٛرشْ ٔیتٛا٘ذ
ٔتفبٚت ثٛد ٚ ٜثش احش دالیُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی سخ دٙٞذ .اص تٛاثْ ایٗ پذیذٔ ٜیتٛاٖ ث ٝوبٞؾ
أٙیت دس ؿٟش ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞؾ آػٛدٌی خبًش ؿٟش٘ٚذاٖ اؿبسٕٛ٘ ٜدٛٓ .أُ ٌ٘ٛبٌٖٛ
ٔحیٌی ،ؿشایي ٕٞ ٚچٙیٗ ٚرٛد ٔٛاتْ ٔیتٛا٘ذ تب حذ صیبدی ثش سٚی افشاد دس رٟت
استىبة ث ٝرشْ تأحیش داؿت ٝثبؿذٛٓ .أّی و ٝدس ٔىبٖ ػجت ثشٚص رشائٓ ٔیؿ٘ٛذ ٔتفبٚت
اػت(حیذسی ٕٞ ٚىبساٖ .) 12 :1390 :دس ؿٟش اكفٟبٖ پظٞٚـٍش ِ٘ش ثش ایٗ داؿت ٝوٝ
ثخؾٞبیی اص ؿٟش و ٝػبختٕبٖٞبی ثّٙذ ثیـتش ث ٝچـٓ ٔیخٛسد ،داسای ٚیظٌیٞبی
خب كی اص رّٕ ٝثبال ثٛدٖ ػٌح التلبدی افشاد ،ػٌح دا٘ؾ  ٚفشٔ ًٙٞخجت دس ػبوٙبٖ ٚ
 ،...دس اوخشیت ٔٛاسد اػت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ وٓ ثٛدٖ رشائٓ دس ایٗ ثخؾٞب ا٘تِبس ٔیسٚد.
اص ًشف دیٍش دس ٔٙبًمی اص ؿٟش اكفٟبٖ ثب ثبفت ثّٙذٔشتج ٝثیـتش ،وبٞؾ رشائٓ ٘ؼجت ثٝ
ػبیش ٔٙبًك ٔـبٞذ ٘ ٜـذ ٚ ٜحتی ثشخی اص ا٘ٛاّ رشْ ٘یض ثیـتش ثشٚص وشدٜاػت .ثش ایٗ
اػبع دس ایٗ پظٞٚؾ ث ٝثشسػی تأحیش پذیذٜی ثّٙذٔشتجٝػبصی ثش سٚی ٔیضاٖ رشائٓ
ؿٟشی ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘ٛاّ آٖٞب پشداخت ٝؿذٜاػت .ثٙبثشایٗ ثب تٛر ٝثٞ ٝذف اكّی پظٞٚؾ
و ٝاسصیبثی  ٚتحّیُ ٘مؾ ثّٙذٔشتجٝػبصی ثش ٔ یضاٖ  ّٛ٘ ٚرشائٓ ؿٟشی  ٚدس ٟ٘بیت
اسائٝی ساٞىبسٞبیی ثشای وبٞؾ آٖ اػت ،فشهیٞٝبیی ٚرٛد داؿت ٝوٓ ٝجبستٙذ اص:
ٔ )1یبٖ ثّٙذٔشتجٝػبصی ٔ ٚیضاٖ رشائٓ ؿٟشی ساثٌٝای خٌی ٚرٛد داسد.
 )2ساثٌٝی ٔیبٖ ثّٙذٔشتجٝػبصی ٔ ٚیضاٖ رشائٓ ؿٟشی ساثٌٝای ٘ؼجتبً لٛی اػت.
ٔ )3تغیشٞبی ٔذاخٌّ ٝش التلبدی ،رٕٔیتی ،فشٍٙٞی ،وبِجذی ٚ ٚیظٌیٞبی ویفی
ِ٘یش ٔـبسوت  ٚػشص٘ذٌی ثش سٚی ٔیضاٖ  ّٛ٘ ٚرشائٓ تأحیش ثؼیبسی خٛاٙٞذ
داؿت.
دس ًی ثٚ ٝرٛدآٔذٖ ایٗ فشهیٞٝب ،دس فشآیٙذ احجبت یب سد ایٗ فشهیٞٝب ػؤاالت صیش ثٝ
ٚرٛد آٔذٜاػت و ٝؿبُٔ:

 / 34فصلٌاهِی هغالعات جاهعِضٌاختی ضْزی ،سال ّفتن ،ضوارُ تیست ٍ چْارم ،پاییش 1396

 )1ساثٌٔ ٝیبٖ ثّٙذ ٔشتجٝػبصی ٔ ٚیضاٖ رشائٓ ؿٟشی چیؼت؟
 )2دس كٛست ٚرٛد ساثٌٝای ٔیبٖ دٔ ٚتغیش اكّی ،ثّٙذٔشتجٝػبصی تب چ ٝا٘ذاص ٜثش
سٚی رشائٓ ؿٟشی تأحیش ٌزاسدٜاػت؟
 )3چٍ ٚ ٝ٘ٛتب چ ٝا٘ذاصٚ ٜیظٌیٞبی ٔتغیشٞبی ٔذاخٌّٝش اص رّٕ ٝالتلبدی،
رٕٔیتی ،فشٍٙٞی ،وبِجذی ٚ ٚیظٌیٞبی ویفی ِ٘یش ٔـبسوت  ٚػشص٘ذٌی،
ٔیتٛا٘ٙذ ثب ٔیضاٖ  ّٛ٘ ٚرشائٓ ساثٌ ٝداؿتٝثبؿٙذ؟
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٞذف اكّی پظٞٚؾ اسصیبثی  ٚتحّیُ ٘مؾ ثّٙذٔشتجٝػبصی ثش ٔیضاٖ ٚ
٘ ّٛرشائٓ ؿٟشی  ٚدس ٟ٘بیت اسائٝی ساٞىبسٞبیی ثشای وبٞؾ آٖ اػت .ا٘ذیـٕٙذاٖ ًی
ثشسػیٞبی ث ُٕٓ ٝآٔذ ٜث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذٜا٘ذ و ٝاٍ٘یض ،ٜصٔبٖ ٔ ٚىبٖ ،ػٙٓ ٝلش اكّی
دس ٚل ّٛرشائٓ ٔختّف ٞؼتٙذ (ٕٞبٖ) .دس صٔب٘ی و ٝث ٝػجت اصدیبد رٕٔیت دس ؿٟشٞب،
ثّٙذٔشتج ٝػبصی یىی اص ٔؼبئُ سایذ دس ػبخت  ٚػبصٞب ،چ ٝاص ًشف دِٚت ثشای حُ
اػىبٖ ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚچ ٝاص ًشف ثخؾ خلٛكی دس ثشای ػشٔبیٌٝزاسی ثب ثبصد ٜثبال،
ؿذٜاػت ،اص ثبفت ثٔٛی ٔحّٞٝب ٙٔ ٚبًك ؿٟشی وبػت ٝؿذ ٚ ٜسٓبیت ٔٛاسد ػبخت ٚ
ػبص و ٝدس صٔبٖٞبی لذیٓ ٔتذا َٚثٛد ،ٜس ٚث ٝافٌ َٛزاؿتٝاػت .دسثبسٜی پیبٔذٞبی ایٗ
پذیذ ٜو ٝثِ٘ ٝش ٔیسػذ افضایؾ رشْ  ٚرٙبیت  ٓٞیىی اص آٖٞبػت ،دس ؿٟشٞبی
ٔختّف وـٛس ثٛیظ ٜوال٘ـٟشٞب ،تب ؤٌ ٖٛٙبِٔبت  ٚیب پظٞٚؾٞبی صیبدی ا٘زبْ ٘ـذٜ
اػت .اص ایٗس ٚثش٘بٔٝسیضاٖ ؿٟشی ٔیتٛا٘ٙذ ثب ؿٙبخت ایٗ پیبٔذٞب ٘ ٚیض ؿٙبخت
ٔىبٖٞبی رشْخیض دس ؿٟش ،ثب ثش٘بٔٝسیضی ً ٚشاحیٔٙبػت اص ٚل ّٛثؼیبسی اص رشائٓ
رٌّٛیشی وٙٙذ.
ثب ا٘زبْ ای ٍٝ٘ٛٙپظٞٚؾٞب ثش سٚی پذیذٜٞبیی اص رّٕ ٝرشائٓ ؿٟشی ؤ ٝؼتمیٕبً ثب
٘یبص اكّی افشاد ،یٔٙی أٙیت ٔشتجي اػتٔ ،یتٛاٖ ث ٝثش٘بٔٝسیضاٖ ً ٚشاحبٖ ؿٟشی ٘ ٝتٟٙب
دس ؿٙبخت ایٗ پذیذٜٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٓٛأُ ثشٚص آٖٞب وٕه وشد ثّى ٝثب پیـٟٙبد
ساٞىبسٞبیی ثشای ثٟجٛد ٚهٔیت ،دس ایٗ صٔی ٝٙث ٝآٖٞب یبسی سػب٘ذ.
ثب ا٘زبْ ای ٍٝ٘ٛٙپظٞٚؾٞب ثش سٚی پذیذٜٞبیی اص رّٕ ٝرشائٓ ؿٟشی ؤ ٝؼتمیٕبً ثب ٘یبص
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اكّی افشاد ،یٔٙی أٙیت ٔشتجي اػتٔ ،یتٛاٖ ث ٝثش٘بٔٝسیضاٖ ً ٚشاحبٖ ؿٟشی ٘ ٝتٟٙب دس
ؿٙبخت ایٗ پذیذٜٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٓٛأُ ثشٚص آٖٞب وٕه وشد ثّى ٝثب پیـٟٙبد ساٞىبسٞبیی
ثشای ثٟجٛد ٚهٔیت ،دس ایٗ صٔی ٝٙث ٝآٖٞب یبسی سػب٘ذ.
چْارچَب ًظزی پضٍّص
اص ایٗ س ٚأشٚصٔ ٜؼؤٚالٖ ؿٟشی تٛر ٝثیـتشی ثٔ ٝمِٝٛی أٙیت داؿت ٚ ٝثش٘بٔه ٝسیهضاٖ
ؿٟشی ٘یض آٖ سا ثٛٙٓ ٝاٖ یىی اص اِٛٚیت ٞبی اكّی خٛد دس ِ٘ش ٌشفت ٝا٘هذ تهب ثهب ایزهبد
سٚؽ ٞبیی دس كذد افضایؾ آٖ ثشآیٙذ .تٛػٔٝی وبِجذی  ٚفیضیىی ؿٟشٞب چ ٝثشای افمهی
 ٚچٕٛٓ ٝدیٕٔ ،ىٗ اػت ثش وبٞؾ رشائٓ ؿٟشی  ٚوبػتٗ اص ٚل ّٛرشْ  ٚیهب افهضایؾ
آٖ تأحیشٌزاس ثٛد ٜو ٝدس تئٛسیٞبی ثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی ثذاٖ اؿبس ٜؿذ ٜاػت .دس رهذَٚ
ٔجب٘ی ِ٘شی ٔفبٞیِٓ٘ ،شیٞٝب ٔ ٚفبٞیٕی آٚسد ٜؿذ ٜو ٝاص دسیچ ٝآٖ ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝه ّٛثب
چٟبسچٛثی ٔـخق  ٚدس ٘تیز ،ٝپیـجشد دسػت پظٞٚؾ  ٚا٘تخبة ٔٔیبسٞبِ٘ ،بسٕٛ٘ ٜد.
جدٍل  :1چْارچَب ًظزی پضٍّص
ًام اًدیطوٌد

ًظزیِ/هغالعِ

تَضیحات

هتغیز قاتل تزداضت

وتّ ٝثیبٖ داؿت رشائٓ دس ػٌح یه ربٔٔٔ ٝب٘ٙذ
2

وتٌّ ٚ 1ٝشی
(٘یٕ٘ ٝخؼت ِ٘شی ٝوتّتیؼٓ
3
لشٖ ٘ٛصد)ٓٞ

آدا ویش٘ض
()2012

ٌٔبِٔٝی تأحیش
ص٘ذٌی دس
ػبختٕبٖٞبی
ثّٙذ

یه تبثْ سیبهی ٚاثؼت ٝث ٝتغییشات ؿشایي
التلبدی ،ارتٕبٓی ،صٔب ٘ی ٔ ٚىب٘ی ٞؼتٙذ.
ٕٞچٙیٗ ٌشی ث ٝثشسػی ساثٌ ٝثیٗ فمش ،تشاوٓ
رٕٔیت تّٔیٓ  ٚتشثیت ثب ا٘ٛاّ رشائٓ پشداخت.
دس ایٗ ثشسػی ثب ػبیش البٔتٍبٜٞب خشٚریٞبی
ارتٕبٓی ٔختّفی (ٔب٘ٙذ ا٘ؼزبْ ،استجبى ارتٕبٓی
ثب ٕٞؼبیٍبٖ  ٚدٚػتبٖ  ٚحٕبیت ارتٕبٓی) سا
ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ٘ ٚتیز٘ ٝـبٖ داد و ٝآپبستٕبٖٞبی

ؿشایي التلبدی ،ارتٕبٓیٔ ،ىب٘ی
تشاوٓ رٕٔیتی

ػبختٕبٖٞبی ثّٙذٔشتج ،ٝرشائٓ،
خشٚریٞبی ارتٕبٓی (ٔیضاٖ
ػٛاد)

1- Kethle
2- Gray
 -3وال٘تشی54 :1380 ،
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ًام اًدیطوٌد

ًظزیِ/هغالعِ

تَضیحات

هتغیز قاتل تزداضت

ثّٙذ داسای ثیـتشیٗ تأحیش ٔٙفی ثش ػبوٙبٖ ٞؼتٙذ.
دس ایٗ تحمیك رشائٓ استىبثی دس 13دػت ٝاكّی
ٔٛسدٌٔبِٔ ٝلشاسٌشفت ٝاػت .ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ
ثبثبیی ٚ
خذادادی
()1394

ٌٔبِٔٝی تأحیش وبسثشی ٔؼى٘ٛی ،وٕجٛد یب ٘جٛد ثشخی وبسثشیٞبی
آپبستٕبٖ٘ـیٙی ٔٛسد ٘یبص ؿٟش٘ٚذاٖ اص رّٕ ٝوبسثشیٞبی ٔزٞجی،
ثش ٔیضاٖ خذٔبتی ،فشٍٙٞیٌ ،زساٖ اٚلبت فشاغت ٘ ٚیض ٘جٛد
وبسثشی ا٘تِبٔی دس ٘ٔ ٚ ّٛیضاٖ رشائٓ ٚ
رشائٓ ؿٟشی
ؿىٌُیشی اٍِٞٛبی فوبیی ثضٞىبسی دس ایٗ
ٌٔٙمٔ ٝؤحش ثٛد ٜاػت.

ٔیضاٖ تحلیالتٚ ،هٔیت ؿغّی،
٘ٔ ّٛؼىٗ
ػشلت٘ ،ضاّ  ٚدسٌیشی ،ساثٌٝی
٘بٔـش ،ّٚلتُ

افضایؾ رشْ  ٚرٙبیت ساثٌٝی ٔؼتمیٕی ثب افضایؾ
ِ٘شی ٝاستجبى تشاوٓ رٕٔیت داؿت ٝاػت .ا ٚدس ثشسػی رشائٓ
اٍّ٘ض )1968( 1رشْ ثب تشاوٓ خیبثب٘ی وبِیفش٘یب استجبى ثیٗ رشْ  ٚتشاوٓ رٕٔیت
سا احجبت ٕ٘ٛد ٕٞ ٚچٙیٗ ثٚ ٝرٛد افضایؾ رشْ ٚ
رٕٔیت

تشاوٓ رٕٔیت

تشاوٓ فٔبِیتٞب دس خیبثبٖٞبی ؿٟش ٔٔتمذ ؿذ.

ثشاٚ ٖٚ
آِتٕٗ)1983(2

ٌٔبِٔ ٝثش
سٚی
حىٔٛت
ٔحّٝای
ٌٔبِٔ ٝثش

پٛیٙش )1983( 3سٚی ِ٘بست
ًجیٔی

اػتفبد ٜاص ٔفبٞیٓ ٔحّٝای ٔیتٛا٘ذ ثب تأحیش ثش
تلٕیٓ ػبسق ث ٝػشلت ٔؼّحب٘ ،ٝآٖ سا وبٞؾ
دٞذ.
ِ٘بست ًجیٔی و ٝرضئی اص تئٛسی فوبٞبی لبثُ
دفبّ اػت ،ثش سٚی وٙتشَ ػشلت ٔؼى٘ٛی،
ؿشاست دس ػبختٕبٖٞبی ٔؼى٘ٛی چٙذ ٚاحذٚ ٜ

ػشص٘ذٌی ٔ ٚـبسوت

ػشص٘ذٌی

ٚسٚد ثٔ ٝذسػ ٝتأحیشٌزاس اػت.

1.Angeles
2.Brown and Altmen
3.Poyner

تحلیلی تز راتغِ خغی ٍ غیزخغی تلٌدهزتثِساسی ٍ 37 / ...

ًام اًدیطوٌد
ؿشٌٔٗ ،بستیٗ،
ثشٌش)1989( 1

ًظزیِ/هغالعِ

تَضیحات

ِ٘شیٝ

ثشخی اص ٔحذٚدٜٞب یب ٘مبى خبكی اص ؿٟش ث ٝدِیُ

ٔىبٖٞبی
رشْخیض

هتغیز قاتل تزداضت

ٚرٛد ثشخی ٓٙبكش وبِجذی ،ارتٕبٓی ،التلبدی ٓٙبكش وبِجذی ،ارتٕبٓی ،التلبدی
داسای تٔذاد صیبدی رشْ ٞؼتٙذ.
ٓٛأُ
رٕٔیتی

ٔٔب٘ٚت
ثش٘بٔٝسیضی ٚ
پظٞٚؾ ٚ
فٙبٚسی
اًالٓبت

ٓٛأُ
ٔؼىٗ
ٌٔبِٔ ٝثش ٌٔبِٔ ٝثش سٚی اثٔبد ؿٙبختی ،رٕٔیتی ،آٔٛصؿی،
سٚی ٕٝٞی ػالٔت ،فش ،ًٙٞؿٟشػبصیٔ ،ؼىٗ ،حُٕ ٘ ٚمُ،
التلبد ،تؼٟیالت  ٚأىب٘بت ؿٟشی
اثٔبد

ٓٛأُ
فشٍٙٞی

تٟٔ( ّٛٙبرشت)
دٚاْ ٚاحذٞبی
ٔؼى٘ٛی
ثٙبٞبی ثب لذٔت
صیش  25ػبَ
تٔذاد وتبثخب٘ٞٝب
دسكذ رٕٔیت
ثبػٛاد
دسكذ ؿبغالٖ

ٓٛأُ
التلبدی

رٕٔیت فٔبَ
٘شخ اؿتغبَ

ٞیّیش ٚ
ؿ)2000(2ٛ

ؿىٛیی
()1369

ٌٔبِٔ ٝثش
سٚی ِ٘بست

فوبٞبیی داسای حشوت  ٚپٛیبیی  ٚاستجبًبت

ًجیٔی /وٙتشَ ٔٙبػت ثلشی ثٚ ٝرٛد أٙیت ثیـتش وٕه ٔیوٙذ.
دػتشػی
ِ٘شی ٝاستجبى

ایٗ دیذٌب ٜثشپبیِ٘ ٝشیبت اوِٛٛطیىی اػت ،وٝ

رشْ ثب
ٔٙضِتٞبی

ٔیضاٖ رشْ ثب ثشخی ؿبخقٞبی ارتٕبٓی،
التلبدی ثیٗ ٔٙضِتٞبی پبییٗ ربٔٔ ،ٝاص رّٕٝ

ارتٕبٓی ٚ

ثیػٛادی یب وٓػٛادی ،اربس٘ ٜـیٙی ،تشاوٓ ثبالی

ػشص٘ذٌی

دسكذ رٕٔیت ثبػٛاد ،تشاوٓ
رٕٔیتی ،تٟٔ( ّٛٙبرشاٖ)

1. Buerger & Sherman, Gartin
2.Hillier and Shu
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ًام اًدیطوٌد

ًظزیِ/هغالعِ

تَضیحات

التلبدی

رٕٔیتٚ ،رٛد الّیتٞبی لٔٛی ،غیش اػتب٘ذاسد

هتغیز قاتل تزداضت

ثٛدٖ ٔحُ ص٘ذٌی  ٚثبال ثٛدٖ ٘شخ ٔتِٛذیٗ
خبسری استجبى داسد.
ثشسػی ثب تٔییٗ ؿبخقٞبیی چ ٖٛویفیت ّٛ٘ ٚ
ؿىٛیی

ِ٘شیٝی

ٔؼىٗٔ ،یضاٖ ثیىبسی  ٚفمش -ثشای تٔییٗ

ویفیت (دٚاْ) ٔؼىٗٔ ،یضاٖ

()1369

ٔحیي فمش

ٔحیيٞبی فمیش٘ـیٗ ؿٟش -ساثٌٝی ایٗ ٔحیيٞب
ثب ٔیضاٖ ٘بٙٞزبسی سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیدٞذ.

ثیىبسی  ٚفمش

ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝؿٙبػبیی ٔىبٖٞبیی و ٝػجت ٚل ّٛرشْ ٔیؿ٘ٛذ ٔیتٛا٘ٙذ یىی اص
ٓٛأُ اكّی دس وبٞؾ رشائٓ تّمی ؿ٘ٛذٕٞ .چٙیٗ اص آ٘زب و ٝتحمیمبتی دس صٔیٝٙی
استجبى ثّٙذٔشتجٝػبصی ثب ٔیضاٖ رشائٓ كٛست ٌشفت ٝپظٞٚـٍش سا ٓ -ال ٜٚثش دالیُ روش
ؿذ ٜدس ثخؾ ًشح ٔؼأِ -ٝثش آٖ ٔیداسد تب ث ٝثشسػی ساثٌٝی ایٗ د ٚؿبخق دس ؿٟش
اكفٟبٖ ثپشداصد .ثب ٌٔبِٔبت ا٘زبْ ؿذٔ ٜـبٞذ ٜؿذ و ٝثؼیبسی ٔتغیشٞبی دس ِ٘ش ٌشفتٝ
ؿذٔ ٜتغیشٞبیی ٞؼتٙذ و ٝدس رذ َٚثبال  ٚثًٛ ٝس وّی دٔ ٚتغیش اكّی یٔٙی رشائٓ
ؿٟشی  ٚثّٙذٔشتج ٝػبصی  ٚاص ًشف دیٍش اثٔبد رٕٔیتی ،وبِجذی ،التلبدی  ٚفشٍٙٞی ٔذ
ِ٘ش لشاس ٌشفت ،ٝو ٝدس پظٞٚؾ حبهش اص ایٗ ٔتغیشٞب ثٟشٌٜیشی خٛاٞذ ؿذ.
هثاًی ًظزی
تعاریف ٍ هفاّین
هفَْم جزائن ضْزی
دس ایٗ ثخؾ ث ٝثشسػی تٔبسیف ٔ ٚفبٞیٓ ٔشتجي ثب پظٞٚؾ ٔیپشداصیٓ .ایٗ ٔفبٞیٓ
ٓجبستٙذ اص :رشائٓ ؿٟشیٔ ،فبٞیٓ ٔشتجي ،سٚیىشدٞبی ًشاحی ٔحیٌی ثشای رٌّٛیشی اص
استىبة رشْ ،أٙیت ؿٟشی  ٚثّٙذٔشتجٝػبصی ٘بأٙیٞب ،وذسٚیٞب  ٚرشْ  ٚرٙبیتٞبی
ؿٟشی دس ّٓٔ ْٛختّف ثشسػی  ٚسیـٝیبثی ؿذ ٜاػت .ثًٛ ٝس وّی دا٘ـٕٙذاٖ ّْٓٛ
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ٔختّف دس صٔیٛٓ ٝٙأُ ٔؤحش ثش ٘ٔ ٚ ّٛیضاٖ رشائٓ دیذٌبٜٞبی ٔحتّفی داس٘ذ وٕٝٞ ٝی
آٖٞب سا ٔیتٛاٖ دس ٞفت ٌش ٜٚتجییٗ وشد ( صٍ٘ ٝٙؿٟشوی ٕٞ ٚىبساٖ:)62 :1390 ،
رشائٓ ؿٟشی ٘یض ثب رشائٕی و ٝدس ٔٙبًك سٚػتبیی یب ٘ٛاحی خبِی اص ػى(ٝٙثیبثبٖ،
ر )... ٚ ٍُٙسٚی ٔی دٙٞذ ،اص حیج ٘ٔ ،ّٛیضاٖ  ٚؿشایي تفبٚت داس٘ذ .افض ٖٚثش ایٗ،
ٟ٘بدٞبی پیـٍیشی اص رشائٓ ؿٟشی  ٚسٚؽٞبی ٕٔٔ َٛثشای ایٗ أش ٘یض دس ٔٙبًك
ؿٟشی ٔتفبٚت ثب دیٍش ٘مبًٙذ٘ .بآؿٙبیی ٔشدْ ثب ٕٞذیٍش٘ ،یبصٞبی خبف ٔبِی ٚ
پذیذٞ ٜبیی ٕٞچ ٖٛآتیبد ثٛٔ ٝاد ٔخذس ،استجبًبت ٚیظ ٚ ٜأىب٘بت خبف ؿٟشی ٘یض اص
رّٕٛٓ ٝأُ رشْػبص دس ؿٟشٞب ٞؼتٙذ و ٝث٘ ٝذست ٔیتٛاٖ آٖٞب سا دس ٔٙبًك سٚػتبیی
ٔـبٞذ ٜوشد (اِؼبٖ)8 :1387 ،؛ ثذیٗػبٖ رشائٕی و ٝدس ثخؾ سٚؽؿٙبػی پظٞٚؾ
ٌٔشح ؿذ ٜا٘ذ ،اص حیج دالیّی اص رّٕ ٝس ٚآٚسدٖ ث ٝپذیذٜٞبیی ٕٞچ ٖٛآتیبد ثٛٔ ٝاد
ٔخذس ٔ ٚـشٚثبت اِىّی٘ ،یبصٞبی خبف ٔبِی٘ ،بآؿٙبیی ٔشدْ ثب یىذیٍش  ٚؿشایي
ٔتفبٚت ؿٟش  ٚسٚػتب اص رّٕ ٝرشائٓ خبف ٔٙبًك ؿٟشی ٘بْ ثشدٔ ٜیؿ٘ٛذ.
اهٌیت فضای ضْزی
أٗ ثٛدٖ فوب خٛد داسای دٔ ٚؤِف ٝاػت :ایٕٙی  ٚأٙیّت .دس ٔؤِفٝی ایٕٙی ،اؿبس ٜثٝ
ٔٛاسد ٛٓ ٚأُ ٔحیٌی اػت و ٝدس كٛست ٓذْ تأٔیٗ ؿشایي ٌّٔٛة ٚل ّٛحٛادث
ارتٙبة ٘بپزیش ٔیؿٛد  ٚخٌشات ث ٝكٛست ثبِم ٚ ٜٛثبِفُٔ ربٖ ٔ ٚبَ حبهشآٖ ،بثشاٖ ٚ
٘بُشاٖ سا تٟذیذ خٛاٞذ ٕ٘ٛد(وّیٕٞ ٚ 1ىبساٖ.)2009:2 ،
ٔف ْٟٛأٙیت دس فوبی ؿٟشی اص یهػ ٛثب رشْ استجبى پیذا ٔیوٙذ -اٌشچ ٝاص آٖ
ثؼیبس ٔتفبٚت اػت ٚ -اص ػٛی دیٍش ثب ٔف ْٟٛثضٜدیذ ٚ ٜتشع اص ثضٜدیذٚ ٜالْ ؿذٖ .اص
ػٛی دیٍش ثبیذ ٔیبٖ تشع  ٚخٌش ،یب احؼبع أٙیت وشدٖ  ٚدس أبٖ ثٛدٖ تفبٚت لبئُ
ؿذ .اص ِ٘ش ّٕٓی دسن احشات رشْ ،یٔٙی تشع اص ٚل ّٛرشْ ث ٝا٘ذاصٜی خٛد آٖ ،یٔٙی
خٌشٞبی آٔبسی حبكُ اص ٚل ّٛرشْ إٞیت داسدٚ .اوٙؾ ٘ؼجت ث ٝتشع اص لشثب٘ی
ؿذٖ ،ثبٓج ٔیؿٛد و ٝثؼیبسی اص ٔشدْ ،اص خٌشات دٚسی وٙٙذ یب حذالُ ٔیضاٖ دس
Kelly et al

1.
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ٔٔشم خٌش لشاس ٌشفتٙـبٖ سا وبٞؾ دٙٞذ ،و ٝایٗ خٛد ٔیتٛا٘ذ ثٓ ٝذْ حوٛس ٔشدْ ٘ٝ
تٟٙب دس یه ٔىبٖ خبف ثّى ٝدس ثیـتش فوبٞبی ٕٓٔٛی ٔٙزش ؿٛد (وبسٔ٘ٛب:2003 ،1
.)119-120
ٔؤِفٝی أٙیت ٘یض ث ٝرشائٓ ّٓی ٝاؿخبف  ٚأٛاَ آٖٞب اؿبس ٜداسد و ٝدس كٛست ٓذْ
تأٔیٗ ؿشایي پیؾٌیشی وٙٙذ ،ٜأٛاَ  ٚربٖ حبهشآٖ ،بثشاٖ ٘ ٚبُشاٖ سا ث ٝكٛست ثبِمٜٛ
 ٚثبِفُٔ تٟذیذ خٛاٞذ ٕ٘ٛدٞ .ش فوبی ؿٟشی أٗ دس ٔٔٙبی وبُٔ آٖ ؿبُٔ ایٗ دٚ
ٔؤِفٔ ٝیؿٛد .ؿشایٌی سا و ٝاص فلُ ٔـتشن ایٗ د ٚثٚ ٝرٛد آیذٔ ،یتٛاٖ ثٛٙٓ ٝاٖ
فوبی ؿٟشی أٗ تٛكیف وشد(سٚت سان.)9 :2010 ،2
ساختواىّای تلٌدهزتثِ
دس ایشاٖ ًجك ٘ـشیٝی  111ػبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی وـٛس(دػتٛس إُِٔ
ارشایی ٔحبفِت ػبختٕبٖ دس ثشاثش آتؾػٛصی) تٔشیف ػبختٕبٖ ثّٙذ ث ٝایٗ ٘حٛ
ٌٔشح ٔیؿٛدٞ :ش ثٙبیی و ٝاستفبّ آٖ (فبكّٝی لبئٓ ثیٗ تشاص وف ثبالتشیٗ ًجمٝی لبثُ
تلشف تب تشاص پبییٗتشیٗ ػٌح لبثُ دػتشػی ثشای ٔبؿیٗٞبی آتؾ ٘ـب٘ی) اص ٔ13تش
ثیـتش ثبؿذ ،ػبختٕبٖ ثّٙذ ٔحؼٛة ٔیؿٛد (ٔجٟٛت ٕٞ ٚىبساٖ .)3 :1392 ،ثب تٛر ٝثٝ
ثشسػیٞبی ا٘زبْ ؿذ ٜدس صٔیٝٙی تٔبسیفی و ٝاص ػبختٕبٖٞبی ثّٙذ ٔشتج ٝا٘زبْ ؿذ ،ٜاص
تٔبسیفی و ٝدس ػبصٔبٖ ٞبی داخُ ایشاٖ اسائ ٝؿذ ٜثٟش ٜثشد ٚ ٜثش ًجك تٔشیف ٘ـشیٝی
 111ػبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی وـٛس ،ػبختٕبٖٞبی ً 4جم ٝسٚی پیّٛت وٝ
داسای استفبّ ثبالی ٔ 13تش ثب تٛر ٝث ٝتٔشیف ثٛدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٔتٛػي ٔیضاٖ ػبختٕبٖٞبی
ثّٙذ دس ؿٟش اكفٟبٖ ثش اػبع ٔـبٞذات ،دس ِ٘ش ٌشفت ٝؿذٜاػت.
ًظزیِّای عزاحی هحیغی جلَگیزی اس جزم ٍ جزمضٌاسی
ِ٘شیٞ ٝبی ًشاحی ٔحیٌی اص آ٘زب و ٝثب ٔیضاٖ رشْ  ٚرٙبیت ٕٞ ٚچٙیٗ أٙیت ؿٟشٞب
ٔشتجي ٞؼتٙذِ٘ ،شیٞ ٝبیی ٞؼتٙذ و ٝػٔی داس٘ذ ػبختبس وبِجذی دس فوبٞبی ؿٟشی سا ثٝ

1. Carmona
2. Roth rock
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ٌٝ٘ٛای ًشاحی وٙٙذ تب اص ٔیضاٖ ایٗ رشائٓ وبػت ٝؿٛدٕٞ .بٌ٘ٛس وٚ ٝیّؼّ٘ ٚ ٖٛیًٙ
( )1989ثیبٖ داؿتٝا٘ذ و ٝسٚیىشدٞبی رذیذ ًشاحی ٔحیٌی ثش ایٗ ٘ىت ٝتأویذ داس٘ذ وٝ
ثب تٛر ٝث ٝػبختبس وبِجذی فوبٞبی ؿٟشی  ٚتذٚیٗ  ٚا٘زبْ دػتٛسٞب ٔ ٚمشسات ٚیظٜی
آٖٞبٔ ،یتٛاٖ ثٔ ٝیضاٖ ٌؼتشدٜای اص استىبة رشائٓ ؿٟشی رٌّٛیشی وشد(ّ٘ؼٚ ٖٛ
ّ٘ی.)1989 ،1ًٙ
ثب ًشاحی ٔحیٌی ٔیتٛاٖ اص ثشٚص رٙبیبت رٌّٛیشی ٕ٘ٛد چشاو ٝفشكتٞبی رشْ
ٔیتٛا٘ذ ثب ؿیٜٞٛبی ثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی ٕٔٔ ٚبسی وبٞؾ یبثذ(اؿٙبیذس  ٚپیشػی،2
 .)1996دس ایٙزب ث ٝثیبٖ ػ ٕٝ٘ٛ٘ ٝاص ثشرؼتٝتشیٗ ِ٘شیٞٝبی ًشاحی ٔحیٌی ٔیپشداصیٓ:
الف) رٍیکزد پیطگیزی جزم اس عزیق عزاحی هحیغی()CPTED
ب) رٍیکزد اهٌیت اس عزیق عزاحی ()SBD
ج) ًظزیِ جزمضٌاسی «پٌجزُی ضکستِ»

هکاتة جاهعِضٌاسی جٌایی
هکتة ًقطِتزداری یا جغزافیایی
٘خؼتیٗ ٌٔبِٔبت دس رشْؿٙبػی ،دس ِجبع ربٔٔٝؿٙبػبٌ٘ٔ ٝشح ؿذ٘ذ .ایٗ أش ثّٓ ٝت
تِٛذ ربٔٔ ٝؿٙبػی اص یه ًشف  ٚاص ًشف دیٍش تذٚیٗ آٔبسٞبی رٙبیی فشا٘ؼ ٝثب وٕه
سٚؽ ٞب  ٚاٍِٞٛبی ٕٔٔ َٛدس سیبهی ثٛد .ایٗ دیذٌب ٜتٛػي وتٌّ ٚ ٝشی ثش اػبع دٚ
ّٓٓ ربٔٔٝؿٙبػی ٕٓٔٛی  ٚسیبهی ثٚ ٝرٛد آٔذ (لٙبد.)180 :1374 ،
هکتة سَسیالیست
ٔىتت ٔبسوؼیؼتی دس رشْؿٙبػی ،ثش اػبع ٔـبٞذات ٔ ٚالحِبت تزشثی ثٚ ٝرٛد
٘یبٔذ ،ٜثّىٔ ٝبسوغ  ٚاٍّ٘غ ثب اػتفبد ٜاص دیذٌبٜٞبی ّٓٓ التلبد ٘ ٚحٜٛی ٌٔبِٔ ٝآٖ
ثش سٚی ٔـىالت  ٚثحشاٖٞبی التلبدی ،رشْ  ٚا٘حٌبى سا ٘بؿی اص تٛصیْ ٘بٓبدال٘ٝی
حشٚت ٔٔشفی ٕ٘ٛد٘ذٔ .بسوغ ربٔٔ ٝسا ث ٝسٚثٙب  ٚصیشثٙب تمؼیٓ ٔیوشد ٔٔ ٚتمذ ثٛد
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حمٛق رضا ٔ ٚمشسات آٖ فی٘فؼ ٝرشْصاػت صیشا حمٛق ثشای تأٔیٗ ٔٙبفْ ػشٔبیٝداساٖ
ثٚ ٝرٛد آٔذ ٚ ٜاثضاسی اػت دس دػت ًجمٝی حبوٓ ثشای حفَ ٚهْ ٔٛرٛد (ٕٞبٖ).
هکتة هحیظ اجتواعی
دوتش الوبػب٘ی 1دس ساثٌ ٝثب ایٗ دیذٌب ٜثب اػتفبد ٜاص دیذٌبِٕ ٜجشٚص ٚ ٚدیذٌبٜ
ربٔٔٝؿٙبػب٘ ٝدِ٘ ٚش سا ٌٔشح ٔیوٙذ:
ٞ -1ش ربٔٔ ٝداسای ثضٞىبسا٘ی اػت و ٝؿبیؼت ٝآٖ اػت.
 -2ثضٞىبس ٕٞچٔ ٖٛیىشٚة اػت  ٚربٔٔٔ ٝحُ وـت آٖ؛ ٞشٌبٔ ٜحُ سؿذ آٖ
ٔیىشٚة ٔٙبػت ثبؿذ ،آٖ ٔیىشٚة سؿذ ٔیوٙذ  ٚثبِفُٔ ٔیؿٛد  ٚصٔب٘ی
ٔیىشٚة(ٔزشْ) ٕ٘ٔ ٛی یبثذ ؤ ٝحُ وـت آٖ (ربٔٔٙٔ )ٝبػت ثبؿذ (لٙبد،
.)181-180 :1374
هکتة جاهعِضٌاختی دٍرکین
دٚسویٓ 2ربٔٔٝؿٙبع ثٛد أب ث ٝدِیُ ٌٔبِٔبت ا ٚدس صٔیٝٙی خٛدوـی ،ا ٚسا رشْؿٙبع
٘یض تّمی وشدٜا٘ذ .اص دیذٌبٚ ٜی رشْ پذیذٜای ثٟٙزبس اػت .ثضٞىبسی اص ُّٓ اػتخٙبیی
٘بؿی ٕ٘ی ؿٛد ثّى ٝثشخبػت ٝاص ػبخت فشٍٙٞی ربٔٔ ٝاػتٚ .ی ثضٞىبسی سا ٘تیزٝی
ٚرٛد آ٘ٔٛی 3یب ثیٙٞزبسی یب خأل ٙٞزبس دس سفتبس ٔزشْ تٛكیف ٔیوٙذ و ٝخٛد
٘تیزٝی هٔف ٙٞزبسٞبی ارتٕبٓی دس ٘ضد آوبی ربٔٔ ٝاػت (لٙبد.)181 :1374 ،
هکاتة علتضٌاختی
دس ٔىبتت ّٓتؿٙبختی رذیذ اص ِ٘ش تبسیخی ثیٗ ػبَٞبی  1920تب  ٚ 1940رشْؿٙبػی
پٛیب ثی  1940تب  1960رشْؿٙبػی ٚاوٙؾ ارتٕبٓی اص ػبَٞبی  1960ث ٝثٔذ ثٚ ٝرٛد
آٔذٜا٘ذٔ .ىبتت ّٓتؿٙبختی رٙبیی رذیذ ثش ٔحٛسٞبی چٟبسٌب٘ٝای ٔجتٙی ٞؼتٙذ وٝ
ٓبُٔ سٚا٘یٚ ،ر ٝاؿتشان آٖٞب سا تـىیُ ٔیدٞذ .ایٗ ٔؼیشٞبی چٟبسٌب٘ٓ ٝجبستٙذ اص:
اِف) ٔؼیشٞبی صیؼتؿٙبختی – سٚاٖؿٙبختی (ٌشایؾ سٚاٖ-صیؼتی) ة) ٔؼیشٞبی
 -1اػتبد پضؿىی لب٘٘ٛی دادٌبِ ٜیٖٛ
2- Durkheim
3- Anomie
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ربٔٔٝؿٙبختی-سٚاٖؿٙبختی د) ٔؼیشٞبی اخاللی-سٚاٖؿٙبختی د) ٔؼیشٞبی تشویجی یب
ػٙتضی اص ٔؼیشٞبی لجُ و ٝدس تٔشیف رشائٓ ٔٔب٘ی ایٗ ٔٛاسد آٚسد ٜؿذٜاػت (لٙبد،
.)185-184 :1374
پیطیٌِی تحقیق:
ثب تٛر ٝث ٝتحٛالت ؿٟشی ٔزوٛس  ٚافضایؾ ثّٙذٔشتجٝػبصی دس وال٘ـٟشٞبیی ٕٞب٘ٙذ
ؿٟش اكفٟبٖٔ ،یضاٖ رشائٓ ؿٟشی دس حبَ افضایؾ ثٛد ٜاػت .اص ایٗ سٔ ٚیتٛاٖ ثٝ
ثشسػی ٔیضاٖ تأحیش ثّٙذٔشتج ٝػبصی ثش ٔیضاٖ  ّٛ٘ ٚرشائٓ ؿٟشی پشداخت .ثب تٛر ٝث ٝایٗ
احشٌزاسی ٔیتٛاٖ ساٞىبسٞبیی سا ثشای افضایؾ ویفیت وبِجذی ٔحیيٞبی ٔؼى٘ٛی ٚ
ٕٞچٙیٗ ثٙبٞبی ٔٛرٛد دس آٖ ثشای سٓبیت اػتب٘ذاسدٞبی ؿٟشػبصی ٕٔٔ ٚبسی  ٚتٛرٝ
ث ٝویفیت ص٘ذٌی اسائ ٝداد صیشا صٔب٘ی و ٝكحجت اص اػتب٘ذاسدٞبی ؿٟشػبصی ٕٔٔ ٚبسی
ٔیؿٛدٕٔٔ ،بساٖ  ٚؿٟشػبصاٖ ث ٝد٘جبَ سا ٜحُٞبی فٙی ٔ ٚلبِح الصْ ،دس ثبال ثشدٖ
اػتحىبْ فیضیىی آٖ ٔیٌشد٘ذ  ٚیب حذاوخش رّٜٞٛبی ُبٞشی  ٚداخّی ٕ٘بٞب ٔٛسد تٛرٝ
لشاس ٔیٌیشد دس حبِیى ٝخٛد ٔحیي ٔیتٛا٘ذ ثش سفتبس افشاد ٔؤحش ثبؿذ  ٚاص ایٗ ًشیك ثٝ
ًٛس غیش ٔؼتمیٓ ثش ٚل ّٛرشْ تأحیش ٌزاسد.
 دس ٔىتت اوِٛٛطی ؿٟشی ( )1916تب حذی ث ٝتأحیش ٔحیي دس ؿىٌُیشی رشائٓتٛر ٝؿذ ٜاػت .ثش اػبع دیذٌب ٜاوِٛٛطی دس ٔٛسد رشائٓ ؿٟشیِ٘ ،شیٝی ٔحیي
ٔؼبٓذ ٌٔشح ؿذ ٜو ٝدس آٖ ث ٝثیبٖ تأحیشات ٔحیي ص٘ذٌی رٟت استىبة ا٘ٛاّ رشائٓ
پشداختٔ ٝیؿٛد (ادیجی ػٔیذی٘ظاد ِٓ ٚیٕی.)85 :1390 ،
 اص پیـٍبٔبٖ ِ٘شیٝپشداصی دسثبسٜی ساثٌٝی رشائٓ ؿٟشی ثب ٔحیي رغشافیبیی ٔی-تٛاٖ اص ٔحممب٘ی ٕٞچٌ ٖٛشی  ٚوتّ٘ ٝبْ ثشد و ٝدس لشٖ ٘ٛصد ٓٞدس تحمیمبت خٛد
ٔـخق وشد٘ذ و ٝرشائٓ دس ؿٟشٞب استجبى تٍٙبتٍٙی ثب فوبی رغشافیبیی آٖٞب داسد .آٖٞب
ٔٔتمذ ثٛد٘ذ و ٝرشْ ثٛٙٓ ٝاٖ یه پذیذٜی ارتٕبٓی ،تبثْ دٔ ٚتغیش ٔىبٖ  ٚصٔبٖ اػت (
وی٘یب.)469 :1373 ،
 -دس ثشسػی ا٘زبْ ؿذ ٜتٛػي صٍ٘ ٝٙؿٟشوی ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)1390تأحیش
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ثّٙذٔشتج ٝػبصی ثش ٔیضاٖ رشائٓ ؿٟشی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت .اثتذا ثب دس ِ٘ش
ٌشفتٗ ؿبخقٞبیی دس صٔیٝٙی دٔ ٚتغیش رشائٓ ؿٟشی ٕٛٓ ٚدیػبصی  ٚػپغ
ٕٞپٛؿب٘ی د٘ ٚمـٝی تشاوٓ ػبختٕبٖٞبی ثّٙذٔشتج٘ ٚ ٝمـٝی تشاوٓ رشائٓ ،اٌ٘جبق
ثبالثٛدٖ ٔیضاٖ رشْ  ٚرٙبیت ٕٞ ٚچٙیٗ ثبال ثٛدٖ تشاوٓ ػبختٕبٖٞبی ثّٙذٔشتج ٝدس
ٔٙبًك یىؼبٖ ث ٝدػت آٔذ ٜاػت .هشیت ٕٞجؼتٍی ٘یض ٔیضاٖ ٔٔٙبداسی ثبالیی ٔیبٖ ایٗ
دٔ ٚتغیش سا ٘ـبٖ داد .دس ادأ ٝث ٝایٗ ٘تیز ٝدػتیبفتٝؿذ ٜوٓ ٝبُٔ ثّٙذٔشتجٝػبصی تٟٙب
ٓبُٔ ٚل ّٛرشْ  ٚرٙبیتٞبی ؿٟشی ٘یؼت ٔیضاٖ سٓبیت اػتب٘ذاسدٞب ٔ ٚمشسات دس ػٝ
صٔیٝٙی ػشا٘ ٝی فوبی ثبص ٚاحذٞبی ٔؼى٘ٛیٚ ،هٔیت تفىیه صٔیٗ ٘ ٚیض تشاوٓ
ػبختٕب٘ی دس ػبختٕبٖٞبی ثّٙذٔشتج ،ٝاص ُّٓ افضایؾ ٚل ّٛرشْ دس ٔٙبًك ٌ 22ب٘ٝی
ؿٟش تٟشاٖ ثٛد ٜاػت.
 ثبثبیی  ٚخذادادی ( )1394تأحیش آپبستٕبٖ٘ـیٙی سا ثش ٔیضاٖ رشائٓ ؿٟشی ٔٛسد ٞذفلشاس دادٜا٘ذ .دس ایٗ تحمیك رشائٓ استىبثی دس  13دػتٝی اكّی دس ٔحذٚدٜی ؿٟشن
ٍ٘یٗ ٔٛسد ٌٔبِٔ ٝلشاسٌشفت ٝاػت .ثش ای تزضی ٚ ٝتحّیُٞب اص سٚؽ تخٕیٗ تشاوٓ وشُ٘
(ٔٙبػجتشیٗ سٚؽ ثشای ث ٝتلٛیش وـیذٖ دادٜٞبی ثضٞىبسی ث ٝكٛست ػٌح پیٛػت،)ٝ
اػتفبد ٜؿذٜاػت .دس ٔزٕ 25861 ّٛفمش ٜرشْ دس ػبَ ٔٛسد ٌٔبِٔ ٝدس ٔحذٚدٜی ؿٟش
اكفٟبٖ ثٚ ٝل ّٛپیٛػت ٝاػت .ثشسػی پشاوٙذٌی ٔىبٖٞبی ٚل ّٛوُ رشائٓ دس ػٌح
ؿٟشن ٍ٘یٗ ٘ـبٖ ٔیدٞذٕٟٔ ،تشیٗ وب٘ ٖٛؿٟشن دس استجبى ثب ٔحّٞٝبی ٘شیٕب٘ی،
كذفٔ ،شٚاسیذ  ٚصٔشد ؿىٌُشفت ٝاػت .ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ وبسثشی ٔؼى٘ٛی ،وٕجٛد یب ٘جٛد
ثشخی وبسثشیٞبی ٔٛسد٘یبص ؿٟش٘ٚذاٖ اص رّٕ ٝوبسثشیٞبی ٔزٞجی ،خذٔبتی ،فشٍٙٞی،
ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ٘ ٚیض ٘جٛد وبسثشی ا٘تِبٔی دس تٛصیْ رغشافیبیی ٘ٔ ٚ ّٛیضاٖ رشائٓ
 ٚؿىٌُیشی اٍِٞٛبی فوبیی ثضٞىبسی دس ایٗ ٌٔٙمٔ ٝؤحش ثٛد ٜاػت.

 ٔحممبٖ ٔختّف ٓٛالت  ٚاحشات ٔوش ص٘ذٌی دس ػبختٕبٖٞبی ثّٙذ سا ثشرؼتٝٔیوٙٙذ(  )Gifford, 2000; Kearns et al. 2012, wood 2013یه ٌٔبِٔٝی ٔ ٟٓوٝ
تٛػي پشٚفؼٛس آدا ویش٘ض ٕٞ ٚىبسا٘ؾ ( )2012دس ٌالػى ٛا٘زبْ ؿذٜاػت و ٝثشسػی
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تأحیش ص٘ذٌی دس ػبختٕبٖٞبی ثّٙذ دس ٔمبیؼ ٝثب ػبیش البٔتٍبٜٞبػت .آٟ٘ب خشٚریٞبی
ارتٕبٓی ٔختّفی (ٔب٘ٙذ ا٘ؼزبْ ،استجبى ارتٕبٓی ثب ٕٞؼبیٍبٖ  ٚدٚػتبٖ  ٚحٕبیت
ارتٕبٓی) سا ا٘ذاصٌٜیشی وشد٘ذ ٘ ٚتیزٌ ٝشفتٙذ آپبستٕبٖٞبی ثّٙذ داسای ثیـتشیٗ تأحیش
ٔٙفی ثش ػبوٙبٖ ٞؼتٙذ .ایٗ تبُحیشات ٔیتٛا٘ٙذ دس  6دػت ٝخالك ٝؿ٘ٛذ :تشع٘ ،بأٙی ٚ
رشْ ،احشاتی ثش سٚی ػالٔت فیضیىی  ٚسٚا٘ی ث ٝدِیُ ا٘ذاصٜی وٛچه ٚاحذٞبی
ٔؼى٘ٛی ٚ ٚرٛد فوبٞبی پشرٕٔیت ،وبٞؾ حغ ثٛدٖ ثخـی اص ربٔٔ ٚ ٝآؿٙبیی وٕتش
ثب ٕٞؼبیٍبٖ ،پبییٗ ثٛدٖ ػٌح حٕبیت اص ًشف ربٔٔ ٚ ٝتٛػٔٝی ارتٕبٓی ث ٝدِیُ
ا٘ضٚا ،تأحیش ثش سٚی خب٘ٛادٜٞب  ٚوٛدوبٖ  ٚدٚس ٍ٘ٝداؿتٗ فشص٘ذاٖ اص ٚاِذیٗ ثِ ٝحبٍ
ٕٞذِی ٕٞ ٚجؼتٍی ث ٝرٟت ِ٘بست وٛدوبٖ  ٚاحؼبع حوٛس دس ٔحیٌی ٍ٘شاٖ٘ ،بأٗ
 ٚداسای ٔـىالت ،و ٝثبٓج ثشٚص ٔـىالت سٚا٘ی اص رّٕ ٝاهٌشاةٔ ،ـىالت سفتبسی
 ٚاختالَ دس یبدٌیشی ٔیؿٛد؛ وٕجٛد احؼبع ٛٞیتی ث ٝدِیُ یه ؿىُ ثٛدٖ ٚ
اػتب٘ذاسدػبصی ٕٝٞی ًجمبت ثب یىذیٍش.
-

آَ رٛخبداس ٚ 1رجی )2016( 2دس تحمیك خٛد ثش ٔفبٞیٓ تٔشیفی ٌؼتشدٜتش اص

پبیذاسی دس ٛٞای ٌشْ خبٚسٔیب٘ ٚ ٝؿٕبَ آفشیمب تٕشوض وشدٜا٘ذ چشا و ٝاوخش ػبختٕبٖٞبی
ٔؼى٘ٛی ثّٙذٔشتجٝی فّٔی دس ایٗ ٔٙبًكٕٞ ،جؼتٍی ارتٕبٓی سا افضایؾ ٕ٘یدٙٞذ ،صیشا
ثذ ٖٚتٛر ٝثٛٞ ٝیت ٔحّی ػبخت ٝؿذٜا٘ذ .دس ٔمبثُ ،خب٘ٞٝب ٔ ٚحّٞٝبی حیبى ثٔٛی،
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی خٛثی سا اص ٔحیيٞبی ا٘ؼزبْ ارتٕبٓی  ٚػبِٓ اسائٔ ٝیدٙٞذ .ثب ایٗ حبَ،
خب٘ٞٝبی ثٔٛی ٕٔىٗ اػت ثب فـبس ػبختبسی ٔذسٖ ػبصٌبس ٘جبؿذ .ػپغ ایٗ ػؤاَ ثٝ
ٚرٛد ٔیآیذ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ اص ساثٌ ٝثیٗ رٙجٞٝبی فوبیی ،ارتٕبٓی  ٚصیؼتٔحیٌی
دس حبِی و ٝاص آخشیٗ فٗآٚسیٞب ٛٔ ٚاد اػتفبدٔ ٜیؿٛد ،حفبُت ٕ٘ٛد .ایٗ ٔمبِٝ
ویفیتٞبی ٔختّف خب٘ٞٝبی ثٔٛی ٔ ٚحّٞٝبی ٔختّف ٔٙبًك خبٚسٔیب٘ ٚ ٝؿٕبَ آفشیمب
سا ٌٔشح ٔیوٙذ .سٚاثي ارتٕبٓی  ٚفوبیی ٔٛاسد ٔختّف اص ًشیك یه سٚؽ

1- Al-Jokhadar
2- Jabi
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تحّیُؿٙبختی ثب اػتفبد ٜاص یه ٔذَ تحّیّیٙٞ-ذػی تٛػٔ ٝیبفت ،ٝثشای سدیبثی ؿیٜٛی
ص٘ذٌی  ٚاسصؽٞبی فشٍٙٞی ربٔٔٛٔ ٝسد اسصیبثی لشاس ٔیٌیشدٞ .ذف ایٗ اػت وٝ
اوتـبف پبسأتشی سا ٜحُٞبی پبیذاس ٔٙبػت و٘ ٝیبصٞبی ارتٕبٓی-الّیٕی ،خٛاػتٞٝبی
سفب ٜػبوٙبٖ ٚ ٚیظٌیٞبی فشٍٙٞی خبف ،دس ٞش صٔبٖ ٔ ٚشدٔبٖ ٔختّف سا دس ٍٙٞبْ
ًشاحی پبیذاس تٛػٔٝی ثّٙذٔشتجٝػبصی فشآٞآٚسد .ایٗ پظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثیـتش
ػبختٕبٖٞبی ثّٙذٔشتجٝی و٘ٛٙی دسخبٚسٔیب٘ ٚ ٝؿٕبَ آفشیمب ،داسای وٕجٛد ٛٞیت ٔىب٘ی
اػت ،دس حبِی و ٝثؼیبسی اص ػبختٕبٖٞبی ػٙتی ٔخبَٞبی ٔٙبػجی ثشای ا٘ؼزبْ ارتٕبٓی
ٔ ٚحیي ػبِٕی ٞؼتٙذ .ثؼیبسی اص رٙجٞٝب اص رّٕ ٝػّؼّٔٝشاتت فوبٞب ،دسرٞٝبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبص  ٚثؼت ٝثٛدٖ فوب ،حیبىٞبی خّٛت ،اػتفبد ٜاص ًشاحی فوبی ٘شْ  ٚػخت،
ثٟشٜثشداسی اختلبكی اص فوبٞب ،پبسأتشٞبی ٔحیٌی  ٚفوبیی و ٝثبیذ ثب فشآیٙذ ًشاحی
ػبختٕبٖٞبی پبیذاس ٔٔبكش ا٘ؼزبْ داؿت ٝثبؿٙذ؛ ثبیذ ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌیش٘ذ.
جوعتٌدی پیطیٌِی پضٍّص
ٌٔبِٔبت ا٘زبْ ؿذ ٜدس صٔی ٝٙرشائٓ ؿٟشی  ٚثّٙذٔشتجٝػبصی دس اثتذای أش ،إٞیت
ایٗ دٔ ٚم ِٝٛسا ثشای ویفیت ص٘ذٌی افشاد آؿىبس ػبختٝاػتٚ .اهح اػت وٚ ٝرٛد
رشائٓ ؿٟشی صیبد ،أٙیت  ٚآػبیؾ سا كّت وشد ٚ ٜخٌشات فشاٚاٖ سٚحی  ٚفیضیىی سا
ثشای افشاد پذیذ ٔیآٚسد .دس ثؼیبسی اص ٌٔبِٔبتٔ ،ـبٞذ ٜؿذ ٜؤ ٝىبٖ ٚل ّٛرشْ یىی
اص ٔ ٟٓتشیٗ ٔٛاسدی اػت و ٝثبیذ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد؛ دس حبِی ؤ ُّٓ ٝؼجت
استىبة رشْ دس ٔىبٖ ٓبّٔی اػت و ٝآٖ ٔىبٖ سا اص رٟت ٚرٛد  ٚیب ٓذْ ٚرٛد رشْ،
داسای إٞیت ٔیػبصد .اص حیج ٚرٛد ٔىبٖ دس ٌٔبِٔبت فٛقٔ ،ىبٖٞبیی ثب
ػبختٕبٖٞبی ثّٙذٔشتجٛٔ ٝسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝا٘ذ و ٝدس آٖٞب ساثٌٝای ٘یض ٔیبٖ دٚ
ٔمِٝٛی ثّٙذٔشتج ٝػبصی  ٚرشائٓ ؿٟشی ٚرٛد داؿت ٚ ٝاص حیج ٓٛأُ ٔؼجت ایزبد رشْ
٘یض ٓٛأُ وبِجذی ،التلبدی ،ارتٕبٓی  ٚغیش ٜاص رّٕٛٔ ٝاسدی ثٛدٜا٘ذ و ٝپظٞٚـٍشاٖ سا
دس صٔیٝٙی افضایؾ  ٚیب وبٞؾ رشْ ث ٝفىش ٚاداؿتٝا٘ذٕٞ .چٙیٗ ٌٔبِٔٝی تىٙیهٞبی ثٝ
وبسثشد ٜؿذ ٜثشای وبٞؾ رشْ ٕٞب٘ٙذ سٚیىشد پیـٍیشی اص رشْ اص ًشیك ًشاحی ٔحیٌی

تحلیلی تز راتغِ خغی ٍ غیزخغی تلٌدهزتثِساسی ٍ 47 / ...

اص آٖ رٟت ٔٛسد إٞیت لشاس ٔیٌیشد وٓ ٝال ٜٚثش ثیبٖ دغذغٝی أٙیت ػبوٙبٖ ؿٟش
ثشای ا٘ذیـٕٙذاٖ ،اسائٝی پیـٟٙبدٞبی ٔٙبػجی سا ثشای وبٞؾ رشْ  ٚرٙبیت  ٚافضایؾ
أٙیت ػجت ٔی ؿٛد .ثذیٗ سٚی دس ایٗ پظٞٚؾ اص آٖرب ؤ ٝىبٖٞبی ٚل ّٛرشْ وٝ
ٕٞبٖ ٔحذٚدٜٞبی ثّٙذٔشتجٝػبصی ؿذٜا٘ذٔ ،ذ ِ٘ش لشاس ٌشفت ،ٝثِ٘ ٝش ٔیسػذ و٘ ٝجبیذ اص
تأحیش ػبیش ٓٛأُ چـٓپٛؿی ٕ٘ٛد چشاؤٕ ٝىٗ اػت ٘مؾ اِٚیٝای دس ٔیضاٖ استىبة ٚ
٘یض ٘ ّٛرشْ داؿتٝثبؿٙذ.
رٍشضٌاسی پضٍّص
دس ایٗ تحمیك اػتفبد ٜاص سٚؽ تٛكیفی -تحّیّی ٔذ ِ٘ش لشاس ٌشفت ٝثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثب
ثشسػی ٔمبالت،وتبةٞب … ٚتٔبسیف ٚ ٚیظٌیٞبی ثّٙذٔشتج ٝػبصی ٚ ٚیظٌیٞبی آٖ،
رشائٓ ؿٟشی  ٚاستجبى ٔیبٖ أٙیت دس ٔٙبًك ثّٙذٔشتج ٝؿٟش اكفٟبٖ ،ثشسػی  ٚثیبٖ ؿذٜ؛
ػپغ دادٜٞبی ایٗ تحمیك اص ًشیك ٌٔبِٔبت اػٙبدی  ٚوتبثخب٘ٝای ٕٞ ٚچٙیٗ اًالٓبت
ػبصٔبٖٞبی ٔٔب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚپظٞٚؾ ؿٟشداسی اكفٟبٖٔٔ ،ب٘ٚت ؿٟشػبصی ٚ
ٕٔٔبسی ،ػبصٔبٖ فٙبٚسی اًالٓبت  ٚاستجبًبت (فبٚا) ،دادٌؼتشی وُ ؿٟش اكفٟبٖ ٚ
ٔٔب٘ٚت ارتٕبٓی ٘یشٚی ا٘تِبٔی رْٕآٚسی ؿذ ٜاػت .ربٔٔٝی آٔبسی ؿبُٔ ٌٙٔ 4مٝی
 14 ٚ 7 ،8 ،12دس حٛصٜی ؿٕبَ ٌٙٔ 3 ٚمٝی  6 ٚ 5 ،13دس حٛصٜی رٛٙة ؿٟش
اكفٟبٖ اػت .اص آ٘زب وٕٝٞ ٝی ٔٙبًك ؿٟش اكفٟبٖ ٔٛسد ٌٔبِٔ ٝلشاس ٍ٘شفت ،ٝایٗ
پظٞٚؾ فبلذ ٕ٘ٝ٘ٛی آٔبسی پشػـٙبٔ ٝاػتٔ .تغیشٞبی اكّی ایٗ پظٞٚؾ ؿبُٔ دٚ
ٔتغیش ثّٙذٔشتج ٝػبصی (ٔتغیش ٔؼتمُ)ٔ ٚتغیشرشائٓ ؿٟشی (ٔتغیش ٚاثؼت )ٝاػت و26 ٝ
ؿبخق ثشای آٖ دس ِ٘ش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .ثشای ٔتغیش رشائٓ ؿٟشی و ٝثب تٛر ٝثٝ
دایش٠إِٔبسف حمٛق  ٚرضای اختلبكی ث 4 ٝدػت ٝوّی تمؼیٓ ؿذٜا٘ذ ،دس رذَٚ
صیشآٚسد ٜؿذ ٜاػت.
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جدٍل ضوارُ  :2ضاخصّای جزائن ضْزی
رشائٓ ّٓی ٝؿخلیت ٔٔٛٙی اؿخبف

ی ٝتٕبٔیت رؼٕب٘ی اؿخبف

رشایٓ ّٓی ٝآػب

رشائٓ ّٓی ٝأٛاَ ٔ ٚبِىیت

استىبة لتُ ٕٓذ  ٚفشاس لبتُ

ٔٔب٘ٚت دس لتُ ٕٓٔٛی

لتُ غیشٕٓذ ٘بؿی اص حٛادث

ثذٌٛ ٖٚاٞیٙبٔ)ٝ
اسٓبة

تىذی  ٚوالؿی
سا٘ٙذٌی ثذ ٖٚپشٚا٘ ٝسػٕی(ٞذایت ٚػیّ٘ ٝمّیٛٔ ٝتٛسی

آدْ سثبیی

ٔضاحٕت ّٔىی

اخبری/ا٘تمبَ ٔبَ غیش

ص٘ب ثٙٓ ٝف

دائش یب اداس ٜوشدٖ ٔشوض فؼبد  ٚفحـبء

ٓذْ سٓبیت ٔمشسات  ٚلب٘ٚ ٖٛسٚد  ٚالبٔت

والٞجشداسی

ػشلت ٔؼّحب٘ٝ

ػشلت ٚػبیُ ٔ ٚتّٔمبت تأػیؼبت ٕٓٔٛی

ویف ص٘ی

كذٚس چه ثالٔحُ

رُٔ اػىٙبع

تشاوٓ رٕٔیتی
ٓٛأُ رٕٔیتی

ٔشاوض فشٍٙٞی
 ٚػٛاد اؿخبف

ت( ّٛٙدسكذ ٟٔبرشاٖ
ٚاسد ؿذ)ٜ
تٔذاد وتبثخب٘ٞٝب
تٔذاد وتبثفشٚؿی

ٚهٔیت وبِجذی
ثٙبٞب

چٍٍ٘ٛی ٚهٔیت
اؿتغبَ افشاد

دسكذ ٚاحذٞبی
ٔؼى٘ٛی ثب دٚاْ
دسكذ ثٙبٞبیی ثب ٕٓش
صیش  25ػبَ
٘ؼجت ؿبغالٖ ث ٝافشاد
ربٔٔٝ
دسكذ رٕٔیت فٔبَ

خشیذ ٔـشٚثبت اِىّی

هتغیزّای
هداخلِگز

ریش هتغیزّا

هتغیزّای
هداخلِگز

ریش هتغیزّا

ٍٟ٘ذاسی ٔـشٚثبت اِىّی

جدٍل  :3هتغیزّای هداخلِگز

ٍِٚشدی

ٕٞچٙیٗ ٔتغیشٞبی ٔذاخٌّٝش دس رذا َٚصیش ث ٝتفىیه آٚسد ٜؿذٜا٘ذ.
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تٔذاد ٔشاوض دا٘ـٍبٞی

دسكذ ٘شخ اؿتغبَ

دسكذ رٕٔیت ثبػٛاد

جدٍل  :4هتغیزّای کیفی

هتغیزّای کیفی
ٔـبسوت

ػشص٘ذٌی فوبٞبی ؿٟشی

دس ثحج سٚایی پظٞٚؾ ،ثشای ا٘تخبة ؿبخقٞبی رشائٓ ؿٟشی  ،اص دایش٠إِٔبسف
حمٛق رضای اختلبكی ( )1393اػتفبدٕٛ٘ ٜدیٕٓٞ .چٙیٗ ثشای ا٘تخبة ؿبخقٞبی
اكّی رشائٓ ؿٟشی اص پ٘ ُٙخجٍبٖ ثٟش ٜثشدٜایٓ .ایٗ پ ُٙؿبُٔ یه ٘فش وبسؿٙبع
ؿٟشػبص ،یه ٘فش وبسؿٙبع ربٔٔٝؿٙبػی ،یه ٘فش حمٛلذاٖ (ٔؼتـبس حمٛق ویفشی)،
یه ٘فش وبسؿٙبع لوبیی (ٔؼتـبس لوبیی تزذیذ ِ٘ش) اػت .آتجبس ٌضاسؽ تٟی ٝؿذ ٜاص
پظٞٚؾ ٘یض اص ًشیك وٙتشَ ثیش٘ٚی پظٞٚؾ اص ًشیك داٚسی وبسؿٙبػبٖ ٔزشة
ربٔٔٝؿٙبػی  ٚؿٟشػبصی ٔٛسد تأییذ لشاس ٌشفتٕٞ ،ٝچٙیٗ دس تحّیُٞبی ث ٝدػت آٔذ،ٜ
پظٞٚـٍش فشهیٞٝب  ٚػؤاالت سا دس سٚیبسٚیی ثب ؿٛاٞذ ٘منوٙٙذ ٜاكالح وشدٜاػت.
ثشای تحّیُ ثب ؿبخقػبصی دادٜٞب  ٚثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس  ،SPSSساثٌهٝی ٔتغیشٞهب
ثیٗ د ٚؿبخق اكّی ثّٙذ ٔشتجٝػبصی  ٚرشائٓ ؿٟشی ،ثب اػتفبد ٜاص ههشیت ٕٞجؼهتٍی
پیشػ ٚ ٖٛاػپیشٔٗ  ٚهشیت ٕٞجؼتٍی تفىیىی تحّیُ ؿذٜا٘ذ .ایهٗ دس حهبِیػهت وهٝ
سٚاثي غیش خٌّی ٔتغیشٞب ثب ٔٔبدِٞٝبی دسرهٝی ٔٔ ٚ )Quadratic( 2بدِهٝی دسرهٝی 3
( )Cubicػٙزیذ ٜؿذٜا٘ذ.
تحث اصلی
ؿٟش اكفٟبٖ دس  32دسر 38 ٚ ٝدلیمٓ ٝشم ؿٕبِی  51 ٚدسر 39 ٚ ٝدلیمًَٛ ٝ
ؿشلی ثب استفبّ ٔتٛػي ٔ 1570تش اص ػٌح دسیب دس ػبحُ ص٘ذٜسٚد لشاس ٌشفت ٝاػت
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(هشاثی ٕٞ ٚىبساٖ.)176 :1388 ،
ٔؼبحت  ٚحشیٓ لب٘٘ٛی ؿٟش اكفٟبٖ دس حذٚد  ٚ 55072رٕٔیت آٖ دس ػبَ 1395
ثبِغ ثش  1968499ثشآٚسد ؿذ ٜاػت .ایٗ ؿٟش دس ػبَ  1395اص ٌٙٔ 15م ٝتـىیُ ؿذ-ٜ
اػت.
اص ًشیك ٌٔبِٔبت ا٘زبْ ؿذ ٜاص رّٕٚ ٝیظٌیٞبی رٕٔیتی ،ارتٕبٓی ،التلبدی،
وبِجذی  ... ٚو ٝثب تٛر ٝثٔٔ ٝیبسٞبی دس ِ٘ش ٌشفت ٝثشای ایٗ پظٞٚؾ ،اسصیبثی  ٚتزضیٚ ٝ
تحّیُٞب ٕٔىٗ ٔیؿٛد .دس اثتذا ٔتغیشٞبی اكّی سا ثب ٔ ٓٞمبیؼ ٝوشد ٜتب ث٘ ٝتیزٝای وّی
اص تشاوٓ ثّٙذٔشتجٝػبصی  ٚتشاوٓ رشائٓ ؿٟشی دػتیبثیٓ.
تٛكیف تهٔتغیشٜی دادٞ ٜبی ٔٛرٛد رشائٓ ؿٟشی دس ؿٟش اكفٟبٖ ثب چٟبس ؿبخق
آٔبسی وٕی ،ٝٙثیـیٔ ،ٝٙیبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔٔیبس ٔـخق ؿذ ٜتب ٚهٔیت  ٚپشاوٙذٌی آٖٞب
دس ٔمبیؼ ٝثب ٚهٔیت ٔتٛػي تٔییٗ ؿٛد .ثشای دسن ثٟتش اص ا٘ٛاّ ٔ ٚیضاٖ رشائٓ دس
تٕبٔی ٌٙٔ 7مٛٔ ٝسد ٌٔبِٔ ٝؿٟش اكفٟبٖ ،تٛر ٝث ٝدٓ ٚذد ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔٔیبس
داسای إٞیت اػت .دس ٔیبٖ رشائٓ ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗٔ ،تّٔك ث ٝكذٚس چه ثیٔحُ ٚ
پغ اص آٖ ث ٝتشتیت اخبری/ا٘تمبَ ٔبَ غیش  ٚص٘ب ثٙٓ ٝف اػت؛ ٔیبٍ٘یٗ ٘ـبٖدٙٞذٜی آٖ
اػت و ٝثیـتشیٗ ٔیضاٖ ثضٔ ٜتّٔك ث ٝایٗ ػ ٝرشْ ثٛد ٚ ٜثیـتشیٗ ٔیضاٖ ایٗ ػ ٝرشْ ثٝ
تشتیت دس ٔٙبًك  6 ٚ 6 ،7سخ داد ٜاػت .اص آٖ ربییو ٝثیـتشیٗ ٓذد ا٘حشاف ٔٔیبس
ٔتّٔك ث ٝص٘ب ثٙٓ ٝف اػت ،پغ ٔی تٛاٖ ٘تیزٌ ٝشفت و ٝپشاوٙذٌی ایٗ رشْ دس ٔٙبًك
صیبد ثٛدٓ ٚ ٜذد ثبالی آٖ ٔشثٛى ث ٝچٙذ ٌٔٙم ٝخبف اػت .وٕتشیٗ ٘ ّٛرشْ اتفبق
افتبد٘ ٜیض رُٔ اػىٙبع ثٛدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٌٔٙمٝی  8داسای وٕتشیٗ ٔیضاٖ رشائٓ اػت.
تٛكیف تهته ٔتغیشٞبی ٔذاخٌّٝش ٘یض ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثب
تٛر ٝث ٝرذ َٚؿٕبسٜی ٞ ،3 ٚ 2ش تٔذادی اص آٖٞب دس یه دػت ٝلشاس ٌشفتٔ ٚ ٝیبٍ٘یٗ
ٞش دػت ٝث ٝكٛست وّی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝو ٝدس ادأ ٝث ٝآٖ پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
ٕٛٞاس ٜیىی اص ٔـىالتی و ٝثش ػش سا ٜتٛكیف دادٜٞبی خبْ لشاس داؿتٓ ،ٝذْ ٚرٛد
ٚاحذٞبی یىؼبٖ اػت؛ اص ایٗ سٔ ٚؼأِٝی اػتب٘ذاسدػبصی ٚاحذٞب ،یىی اص اكِٛی اػت
و ٝایٗ أىبٖ سا ثشای پظٞٚـٍش فشأ ٓٞیآٚسد تب ثتٛاٖ دادٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسا ثب یىذیٍش
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ٔمبیؼ٘ ٚ ٝیض تحّیُ ٕ٘ٛد تب ٘تیز ٝث ٝدػت آٔذ٘ ،ٜتیزٝای لبثُ إًیٙبٖ ٘ ٚضدیه ثٝ
ٚالٔیت ثبؿذ .ایٗ ّٕٓیبت ٘یض ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس  SPSSا٘زبْ ؿذٜاػت.
دس اثتذای وبس ٕٞبٌ٘ٛس و ٝاص ٔٛه ّٛپظٞٚؾ ٘یض ثشٔیآیذٔ ،ؼأِٝی اكّی ٚرٛد  ٚیب
ٓذْ  ٚرٛد ٕٞ ٚچٙیٗ چٍٍ٘ٛی ساثٌٔ ٝیبٖ ٔیضاٖ رشائٓ ؿٟشی ثب ثّٙذٔشتجٝػبصی اػت.
دس اثتذا ثب اػتفبد ٜاصسػٓ ٕ٘ٛداس پشاوٙذٌی (ٕ٘ٛداس ٔ )1زٕ ّٛدادٜٞبی رشائٓ ؿٟشی
اػتب٘ذاسد ؿذ ٚ ٜاػتب٘ذاسد دادٜٞبی ثّٙذٔشتجٝػبصی ٔٙبًك ،ػؤاَ ا َٚپظٞٚؾ و ٝساثٌٝی
ٔتغیشٞبی اكّی ٔؼتمُ ٚ ٚاثؼت ٝاػت ثشسػی ؿذ ٜاػت.
دس ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜی  ،1خي ثشاصؽ ثب ؿیت ٘ؼجتبً وٕی سػٓ ؿذ ٜاػت .اص آٖرب وٓ ٝذد
ٕٞجؼتٍی ٔذَ خٌی ٘یض ثشاثش ثب  0.065اػتٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝدس ٞفت ٌٔٙمٝی ؿٟش
اكفٟبٖ ،ساثٌٔ ٝیبٖ دٔ ٚتغیش اكّی ساثٌٝای هٔیف اػت .دس ٘تیز ٝافضایؾ
ثّٙذٔشتج ٝػبصی دس یه سٌشػی ٖٛخٌی ث٘ ٝؼجت ثؼیبس وٕی ػجت افضایؾ رشائٓ ؿٟشی
اػت .ثشای یبفتٗ سٚاثي ٔحتُٕ دیٍش ٔیبٖ ایٗ دٔ ٚتغیش ،اص ساثٌٝی وٛادساتیه (ٔٔبدِٝ
دسر ٚ )2 ٝساثٌٝی ویٛثیه ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝاػت .ثب وـیذٖ خي وٛادساتیه  ٚیب
ٔٙحٙی ػٕٟی ،دسیبفت ؿذ ٜو ٝدس ٌٙٔ 7مٝی ٔٛسد ٌٔبِٔ ،ٝساثٌٝای ثؼیبس لٛی ٔیبٖ
رشائٓ  ٚثّٙذٔشتجٝػبصی ،ایزبد ؿذٜاػتٓ .ذد ثشاصؽ ٔٙحٙی دس ٕ٘ٛداس ثشاثش ثب ٚ 0.92
ثؼیبس ٘ضدیه ث 1 ٝاػت و٘ ٝـبٖدٙٞذٜی ساثٌٝی ثؼیبس لٛی غیش خٌی ٔیبٖ ٔتغیشٞبی
ٔزوٛس اػت.
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یبفتٗ ساثٌ ٝثیٗ ا٘ٛاّ رشائٓ ؿٟشی ثب ثّٙذٔشتجٝػبصی ،اص دیٍش اٞذاف اكّی ایٗ
پضٞٚؾ اػت ،اص ایٗ س ٚاص هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ٚ ٖٛاػپیشٔٗ ثٟش ٜثشد ٜتب ٔیضاٖ
ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ ته ته ؿبخقٞبی رشائٓ ؿٟشی ٘بْ ثشد ٜدس رذ َٚؿٕبسٜی ٚ 1
ثٙبٞبی ثبالی ً 4جم ٝثشسػی ؿٛد .د ٚهشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ،ٖٛثشای ثشسػی ٕٞجؼتٍی
فبكّٝای ثشسػی ؿذ ٜاػت٘ .تبیذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثش اػبع فبكّٝی ثّٙذٔشتجٝػبصی
ٔٙبًك ٘ ٚیض ستجٝی آٖ ٞب ،رشائٓ لٕبسثبصیٍٟ٘ ،ذاسی ٔـشٚثبت اِىّی ،دائش یب اداس ٜوشدٖ
ٔشوض فؼبد  ٚفحـبء ،استىبة لتُ ٕٓذ  ٚفشاس لبتُ ،ػشلت ٔؼّحب٘ ،ٝاخبری/ا٘تمبَ ٔبَ
غیش ،ص٘ب ثٙٓ ٝف ،سا٘ٙذٌی ثذ ٖٚپشٚا٘ٝی سػٕی  ٚویفص٘ی ث ٝتشتیت  ٚث ٝكٛست ٘ضِٚی
داسای ٕٞجؼتٍی صیبدی ثب ثّٙذٔشتجٝػبصی ٞؼتٙذ .ایٗ ٕٞجؼتٍی ث ٝكٛست ٔخجت ثٛد ٜثٝ
كٛستیوٞ ٝشچٔ ٝیضاٖ ثّٙذٔشتجٝػبصی صیبد ثبؿذ ،رشائٓ ٌٔشح ؿذ٘ ٜیض افضایؾ ٔییبثذ.
اص ًشفی هشة  ٚرشح غیش ٕٓذٍٟ٘ ،ذاسی ؿٛوشٍِٚ ،شدیٔ ،ـبسوت دس ٘ضاّ ،رُٔ
اػىٙبع ٔ ٚضاحٕت ّٔىی ٘ ٚیض ث ٝتشتیت ٘ضِٚی ،داسای ٕٞجؼتٍی ٔٔىٛع ثب
ثّٙذٔشتجٝػبصی ثٛدٜا٘ذ .ثب تٛر ٝث ٝدػتٝثٙذی رشائٓ ٔٛسد ٌٔبِٔ ٝثٌ 4 ٝش ٜٚوّی،
ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ دٔ ٚتغیش اكّی ٔشثٛى ثٌ ٝش ٜٚرشائٓ ّٓی ٝأٛاَ ٚ
ٔبِىیت ثٛد ٜاػت .اص آ٘زب و ٝرشائٓ ّٓی ٝأٛاَ ٔ ٚبِىیت دس ٔٙبًك ثّٙذٔشتج ٝصیبد ثٛد،ٜ
ثِ٘ ٝش ٔیسػذ ایٗ رشائٓ ثیـتش دس ثخؾٞبی حشٚتٕٙذ ٘ـیٗ ثیـتش اتفبق ٔیافتذ.
اص ًشف دیٍش دػتٞ ٝبی رذاٌب٘ٔ ٝتغیشٞب ثب تٛر ٝثٔ ٝتغیش اكّی ثّٙذٔشتجٝػبصی یه
ث ٝیه ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٙذ .ثب سػٓ ٕ٘ٛداس ٔیبٍ٘یٗ ایٗ ٔتغیشٞبی وّیٚ ،هٔیت ٞش
وذاْ اص آٖٞب دس ٔٙبًك ؿٟش اكفٟبٖ ث ٝدػت آٔذ .ایٗ ٚهٔیت ثش اػبع ٌٙٔ 7مٔ ٝشتت
ؿذ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثب تٛرٔ ٝیضاٖ ثّٙذٔشتجٝػبصی ،اص وٓ ث ٝصیبد اِٛٚیتثٙذی ؿذٜا٘ذ.
ػپغ ثشای دػتیبثی ث ٝیه ٘تیزٝی وّیتش اص ٚهٔیت ایٗ ٔٙبًك ٕ٘ٛداس صیش ثش اػبع
 5دػتٝی فٛقاِزوش تشػیٓ ؿذ ٜاػت.
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منطقه 5
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ًوَدار  :3هٌاعق حَسُی ضوال ٍ جٌَب ضْز اصفْاى تز اساط  5دستِ کلی هتغیزّای هداخلِگز

دس ٕ٘ٛداس فٛق ٔٙبًك ثش اػبع تشاوٓ ًجمبتی اص وٓ ث ٝصیبد لشاس ٌشفتٝا٘ذٔ .یتٛاٖ
ٔـبٞذٕٛ٘ ٜد و ٝثًٛ ٝس تمشیجی دٌٙٔ ٚمٝی  ،6 ٚ 5ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٔتغیشٞبی ٔذاخٌّٝش
سا داسا ٞؼتٙذ .افضایؾ ػبیش ٔتغیشٞب ٘ـبٖدٙٞذٜی ٚهٔیت ٌّٔٛة ٞؼتٙذ .پغ ثًٛ ٝس
وّی ٔیتٛاٖ دٌٙٔ ٚمٝی  6 ٚ 5سا دس ثٟتشیٗ ٚهٔیت ٌٙٔ ٚمٝی  14سا دس ثذتشیٗ
 ٚهٔیت ٕٔىٗ ٘ؼجت ث ٝدیٍش ٔٙبًك دس ِ٘ش ٌشفت .ایٗ دس حبِی اػت وٌٙٔ ٝم6 ٝ
داسای ثبالتشیٗ ٔیضاٖ ثّٙذٔشتجٝػبصی ثٛدٓٞ ٚ ٜچٙیٗ اص ثیـتشیٗ ٔیضاٖ رشائٓ ؿٟشی
ثشخٛسداس اػت .دس ٌٔٙمٝی ٘ 5یض و ٝؿشایي دس اوخش ٓٛأُ ٌّٔٛةتش اػت رشائٓ وٕی
سخ داد ٜاػت.
ثب ثشسػی ساثٌٝی ّٓت ِّٛٔٔ ٚی دٔ ٚتغیش اكّی ٕ٘یتٛاٖ ث ٝایٗ ٘تیز ٝدػت یبفت
ؤ ٝؼجت افضایؾ رشائٓٔ ،یضاٖ ثّٙذٔشتجٝػبصی دس ؿٟش ثٛد ٜاػت ،صیشا آؿىبس اػت وٝ
ٔزٕٛٓ ٚ ُّٓ ّٛأُ صیبدی دػت ث ٝدػت ٔ ٓٞیدٞذ تب رشْ دس یه ٌٔٙم ٝافضایؾ یب
وبٞؾ یبثذ .پغ اص ثشسػی ساثٌ ٝی اكّی ،دس ایٗ ٔشحّٞ ٝذف آٖ اػت و ٝساثٌٝی دٚ
ٔتغیش اكّی ثب وٙتشَ ٞشیه اص ٔتغیشٞبی ٔذاخٌّ ٝش ػٙزیذ ٜؿٛد .ثب اػتفبد ٜاص هشیت
ٕٞجؼتٍی تفىیىی ایٗ احشات دس رذ َٚصیش آٚسد ٜؿذٜاػت.

۰
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جدٍل  :5سٌجص راتغِ دٍ هتغیز اصلی تا کٌتزل هتغیزّای هداخلِگز

عَاهل

جزائن ضْزی

هتغیزّای

ٍضعیت

ٍضعیت

هزاکش فزٌّگی ٍ هتغیزّای

جوعیتی

اضتغال

کالثدی تٌاّا

ٍضعیت سَاد

کیفی

-0.267

-0.395

-0.432

-0.039

-0.002

هشیت ٕٞجؼتٍی تفىیىی ٚهٔیت اؿتغبَ ٚ ٚهٔیت وبِجذی ثٙبٞب دٓ ٚذد ٔٙفی ٚ
٘ؼجتبً ثضسي ٔیثبؿذ؛ و ٝثٙٔٔ ٝبی ساثٌٔٔ ٝىٛػی اػت و٘ ٝـبٖدٙٞذٜی ایٗ اػت وٝ
ٞشچٚ ٝهٔیت اؿتغبَ ؿبُٔ دسكذ ٘شخ اؿتغبَ ،رٕٔیت فٔبَ ٘ ٚشخ ؿبغالٖ ثیـتش
ثبؿذ ،دس ٔٙبًمی و ٝثّٙذٔشتجٞ ٝؼتٙذ ،رشائٓ وٕتش سخ ٔیدٞذٚ .هٔیت ٌّٔٛةتش
وبِجذی ثٙبٞب ٘یض ثٕٞ ٝیٗ تشتیت ثبٓج وبٞؾ رشائٓ ؿٟشی اػت.

منطقه

جرائم شهری

منطقه

منطقه
منطقه
منطقه

منطقه

منطقه

میانگین متغیرهای کیفی
ًوَدار ً :4وَدار پزاکٌدگی ٍ ارتثاط غیز خغی (راتغِ کَادراتیک) جزائن ضْزی ٍ
تلٌدهزتثِساسی تا هتغیزّای کیفی
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ٓٛأُ فشٍٙٞی ٔ ٚتغیشٞبی ویفی ثب ٘ـبٖ دادٖ دٓ ٚذد ٘ضدیه ث ٝكفش د ٚاحش وٓ أب
ٔٔىٛع سا ٕ٘بیبٖ ػبختٝا٘ذ ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت ٕٞجؼتٍی  ٚاستجبًی ثب ٘ ٓٞذاؿتٝا٘ذ .ثب
ٚرٛد ٓذْ ساثٌٝی خٌی ٔتغیشٞبی ٔزوٛس ،ساثٌٝی غیش خٌی آٖٞب ثب دٔ ٚتغیش اكّی
ػٙزیذ ٜؿذٜاػت.
منطقه

منطقه
منطقه

جرائم شهری

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

میانگین متغیرهای مراکس فرهنگی و وضعیت سواد
ًوَدار ً :5وَدار پزاکٌدگی ٍ ارتثاط غیز خغی (راتغِ کیَتیک یا هعادلِ درجِ  )3جزائن
ضْزی ٍ تلٌدهزتثِساسی تا هتغیزّای هزاکش فزٌّگی ٍ ٍضعیت سَاد

دس ٕ٘ٛداسٞبی  5 ٚ 4ساثٌ ٝای و ٝثشای ٓٛأُ ویفی ٛٓ ٚأُ فشٍٙٞی ٔٛسد ٌٔبِٔ ٝثب
دٔ ٚتغیش اكّی دس ِ٘ش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت ،ساثٌٝی غیش خٌی  ٚلٛی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
ٓذد  0.756 ٚ 0.573و ٝث ٝتشتیت ٘ـبٖدٙٞذٜی ثشاصؽ ٔٙحٙی ثشای ساثٌٞٝبی ٔزوٛس
اػت ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدس ٔٙبًك  7 ٚ 13 ٚ 14ػشص٘ذٌی ٔ ٚـبسوت ،ػٛاد ٔ ٚیضاٖ
ٔشاوض فشٍٙٞی داسای ٔمبدیش وٓ  ٚرشائٓ ؿٟشی ثیـتش اص دیٍش ٔٙبًك اػت .دس ٌٔٙمٝی
 6ثب ٚرٛد ثبال ثٛدٖ ٔتغیشٞبی ویفی  ٚفشٍٙٞیٔ ،یضاٖ رشائٓ ؿٟشی ثؼیبس صیبد ثٛدٜاػت.
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اص ٔـبٞذٜی ایٗ ٕ٘ٛداسٞب ٔیتٛاٖ دسیبفت و ٝثب وبٞؾ ٓٛأُ فٛقاِزوش رشائٓ ؿٟشی
افضایؾ داؿتٝاػت ،أب ث ٝدِیُ خٌی ٔ ٚؼتمیٓ ٘جٛدٖ ایٗ ساثٌ ٝاص ٘مٌٝای ث ٝثٔذ ،و ٝدس
ایٙزب ٕٞبٖ ٌٔٙمٝی  6اػت ،ایٗ س٘ٚذ تغییش یبفت ٚ ٝثب ٚرٛد ػٌح ثبالیی اص ٓٛأُ ٔٛسد
ِ٘ش ،رشائٓ افضایؾ داؿت ٝاػت .دِیُ ٘من ساثٌٝی ٔؼتمیٓ تٛػي ٌٔٙمٝی ٕٔ ،6ىٗ
اػت ٘بؿی اص ٚرٛد رشائٕی خبف  ٚدس ٘تیز ٝافضایؾ فشاٚا٘ی رشائٓ دس ایٗ ٌٔٙمٝ
ثٛدٜاػت.
ًتیجِگیزی
دس تحمیك حبهش ثب تٛر ٝث ٝدغذغ ٝی پظٞٚـٍش ثشای استجبى دٔ ٚتغیش اكّی دس ؿٟش
اكفٟبٖ ،ایٗ ٔمبِ ٝث ٝایٗ دِیُ ٔیتٛا٘ذ ثیـتش ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌیشد و ٝاص حیج ٘ٛآٚسی،
اٌشچ ٝدس تحمیمبت پیـیٗ ساثٌٝی آپبستٕبٖ ٘ـیٙی  ٚرشائٓ ثشسػی ؿذِ ٜیىٗ دس یه
ثخؾ وٛچىی اص ؿٟش اكفٟبٖ  ٝ٘ ٚدس حیٌٝی ٔٙبًك آٖ -ثبٚرٛد ٌٔبِٔبت ایٗ پظٞٚؾ
دس حٛصٜی ٔٙبًك ؿٟش اكفٟبٖ -ثٛد ٜثّى ٝدس استجبى ثب ساثٌٝی ٔتغیشٞبی ٔذاخٌّٝش دس
ٔیضاٖ  ّٛ٘ ٚرشائٓ ؿٟشی ایٗ ٔتغیشٞب  ٚؿبخقٞبی ٌٔبِٔ ٝؿذ ٜدس ایٗ تحمیك ،دس ِ٘ش
ٌشفت٘ ٝـذٜا ٘ذ .پغ اص تحّیُ  ٚثشسػی ٔتغیشٞبی ٔذاخٌّٝش ،ػؤاَٞبی پظٞٚؾ ٔٛسد
ثشسػی لشاس ٌشفتٝا٘ذٕٟٔ .تشیٗ آٖٞب ،استجبى ٔیبٖ دٔ ٚتغیش رشائٓ ؿٟشی ٚ
ثّٙذٔشتجٝػبصی سا ٔٛسد ػؤاَ لشاس داد ٜاػتٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝثیبٖ ؿذ ،ٜؿیت خي ثشاصؽ
دس ٕ٘ٛداس پشاوٙذٌی حبوی اص ایٗ ساثٌ ٝاػت و ٝ٘ ٝتٟٙب ایٗ دٔ ٚتغیش ثب  ٓٞساثٌٝی خٌّی
لٛیای تـىیُ ٕ٘ی دٙٞذ ثّى ٝثش اػبع ػؤاَ د ْٚپظٞٚؾ ؤ ٝیضاٖ ساثٌٝی ایٗ دٚ
ٔتغیش سا ٔذ ِ٘ش داسدٕٞ ،جؼتٍی ٔذَ خٌّی ایٗ د ٚثشاثش ثب  0.065ثٛد ٜاػت؛ ٔیتٛاٖ
ٌفت و ٝدس ٔیبٖ دٜٞب  ٚؿبیذ كذٞب ٓٛأّی و ٝدس ٚل ٚ ّٛاستىبة رشْ تٛػي افشاد ،ثٝ
ًٛس ٕٓذ  ٚیب غیش ٕٓذٔ ،ؤحش ثٛدٕ٘ ،ٜیتٛاٖ اص ثّٙذٔشتجٝػبصی و ٝثٛٙٓ ٝاٖ یىی اص دالیُ
 ٚث ٝتٟٙبیی ػجت افضایؾ رشْ سا ثٔ ٝیضاٖ  6.5دسكذ ٔیؿٛد ،چـٓپٛؿی ٕ٘ٛد.
دس ٔیبٖ  4دػتٝی وّی رشائٓ ؿٟشی ٕٝٞی ٌشٜٞٚب ثزض رشائٓ ّٓی ٝتٕبٔیت رؼٕب٘ی
اؿخبف ،هشایت ٕٞجؼتٍی پیشػ ٚ ٖٛاػپیشٔٗ آذاد ٔخجتی ٞؼتٙذ و ٝساثٌٝی ٔؼتمیٓ أب
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وٓ سا ٘ـبٖ داد ٜا٘ذ .تٟٙب ٌش ٜٚرشائٓ ّٓی ٝأٛاَ ٔ ٚبِىیت ثب هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ
 ٚ 0.47هشیت اػپیشٔٗ  0.6دس ٔیبٖ ػبیش ٌشٞٚب ساثٌٝای لٛی سا ثشلشاس ػبختٝاػت .ثب
تٛر ٝث ٝثبالتش ثٛدٖ هشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ ٘ؼجت ث ٝهشیت پیشػ ٖٛدس رذَٚ
هشایت ٕٞجؼتٍی ایٗ  4دػت ٝدس فلُ ٌزؿتٕٔ ،ٝىٗ اػت و ٝافضایؾ ٞش ٚاحذ ٔتغیش
ثّٙذٔشتج ٝػبصی ػجت افضایؾ ٚاحذ رشْ ٘جبؿذ أب دس ٔمیبع ستجٝای فشهیٝی اكّی
پظٞٚؾ سا ثیـتش احجبت ٕ٘ٛدٜاػت ،دس ٚالْ ثًٛ ٝس وّی ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝدس ٔٙبًك ثب
افضایؾ ثّٙذٔشتجٝػبصی ،رشْ ثٔ ٝیضاٖ وٕی افضایؾ ٔییبثذ.
پغ اص تحّیُ ساثٌٝی خٌی ٔیبٖ رشائٓ ؿٟشی  ٚثّٙذٔشتجٝػبصی ،ثشای دسن
چٍٍ٘ٛی ساثٌٔ ٝیبٖ دٔ ٚتغیش اكّی دس ایٗ پظٞٚؾ ،اص ٔٔبدِٝی دسرٝی  ٚ 2یب ٔٔبدِٝی
وٛادساتیه ثٟش ٜثشدٜؿذ .ثب وـیذٖ خي ثشاصؽ ٔٙحٙی دس ٕ٘ٛداس پشاوٙذٌی رشائٓ ثش
حؼت ثٙبٞبی ثبالی ً 4جمٔ ،ٝیضاٖ ثبالی ٕٞجؼتٍی وٛادساتیه ثب ٓذد  0.92دسیبفت ؿذ.
اص ٕٞیٗ س ٚدسیبفت ؿذ و ٝدس ٔٙبًمی ثب ثبالتشیٗ ٔیضاٖ ثّٙذٔشتجٝػبصی  ٚوٕتشیٗ ٔیضاٖ
آٖ ،ثیـتشیٗ رشائٓ سخ دادٜاػت .ایٗ ٕ٘ٛداسٚ ،رٛد رشائٕی خبف دس ٌٔٙمٝی  6سا
ثیؾ اص پیؾ احجبت ٔیٕ٘بیذ.
حبَ ثب تٛر ٝث ٝتأحیشات ثّٙذٔشتجٝػبصی ثش رشائٓ ؿٟشی ،یبفتٗ تأحیش ٓبُٔٞبی دیٍش
ثش سٚی رشائٓ ؿٟشی اص ٔٛاسد لبثُ تٛر ٝاػت .ثب ا٘زبْ هشیت ٕٞجؼتٍی تفىیىی ٔمذس
ؿذ تب ٔیضاٖ تأحیش ٞشوذاْ اص ٓٛأُ ثش سٚی رشائٓ ػٙزیذٜؿٛد .اص ٔمبدیش ٔحبػج ٝؿذٜ
ایٗ ٘تیزٌ ٝشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝدس ایٗ ٔٙبًك ٞشچٚ ٝهٔیت اؿتغبَ س ٚث ٝثٟجٛدی سٚد،
اص ٔیضاٖ رشائٓ ؿٟشی ٘یض وبػت ٝخٛاٞذ ؿذ صیشا ثًٛ ٝس وّی ثب ثٟجٛد ٚهٔیت اؿتغبَ
ػبوٙبٖ یه ٌٔٙمٚ ،ٝهٔیت التلبدی خب٘ٛاس اص رّٕ ٝدسآٔذ ٘یض ثٟتش ؿذ ٚ ٜؿشایي ٔبِی
افشاد ث ٝیه ٚهٔیت ػى ٚ ٖٛپبیذاس ٔیسػذ؛ اص ایٗ سٔ ٚیتٛا٘ذ دس وبٞؾ رشائٓ ؿٟشی
تأحیشٌزاس ثبؿذ .اص ًشفی ٚهٔیت وبِجذی دس اوخشیت ٔٛالْٔ ،یتٛا٘ذ حٕش٘ ٚ ٜـبٖدٙٞذٜی
ٚهٔیت التلبدی خب٘ٛاس ثبؿذ ،پغ ٞشچ ٝؿشایي ٔبِی خب٘ٛاس ٌّٔٛةتش ثٛد ،ٜدس رٟت
ثٟجٛد ٔؼىٗ ٔ ٚحُ ص٘ذٌی خٛد ٌبْ ثشخٛاٙٞذ داؿت.
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هشیت ٕٞجؼتٍی تفىیىی ٔتغیشٞبی رٕٔیتؿٙبػیٓ ،ذد ٔٙفی ثٙٔٔ ٝبی ساثٌٝای
ٔٔىٛع ٓ ٚذدی ثب ٔمذاس وٓ ثٙٔٔ ٝی ٓذْ ٚرٛد ساثٌٝای لٛی سا ثب رشائٓ ؿٟشی ٌٔشح
ٔیوٙذ٘ .تیزٝی حبكُ اص ایٗ ساثٌٕ٘ ٝیتٛا٘ذ ثًٛ ٝس كشیحی دِیُ افضایؾ یب وبٞؾ
رشائٓ سا ٌٔشح وٙذ؛ چشاو ٝدس ٞش ٌٔٙمٛٓ ٝأُ ٔختّفی ػجت ایزبد ت ّٛٙدس ٔیضاٖ رشائٓ
ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘ٛاّ آٖ ؿذٜاػت .اص ایٗ حیج ث ٝدِیُ ثیاحش  ٚوٓاحش ثٛدٖ دٓ ٚبُٔ ٔشاوض
فشٍٙٞی  ٚػٛاد ٔ ٚتغیشٞبی ویفی ػشص٘ذٌی ٔ ٚـبسوت دس ٔیضاٖ رشائٓ ،ساثٌٝی غیش
خٌی آٖٞب ػٙزیذ ٜؿذ .پغ اص سػٓ ٕ٘ٛداس پشاوٙذٌی  ٚخي ثشاصؽ ٔٙحٙی ث ٝكٛست
ٔٔبدِٝی وٛادساتیه (ٔٔبدِٝی دسرٝی ٔٔ ٚ )2بدِٝی ویٛثیهٔٔ( 1بدِٝی دسرٝی  ،)3ایٗ
٘تیز ٝحبكُ ؿذ و ٝدٓ ٚبُٔ ٔزوٛس داسای استجبى غیش خٌی لٛی ثب ٔیضاٖ رشائٓ ؿٟشی
ٞؼتٙذٔ .یتٛاٖ دِیُ ٓذْ ٚرٛد ساثٌٝای ٔؼتمیٓ  ٚتـذیذ ساثٌٝی غیش ٔؼتمیٓ سا ٔیضاٖ
ثبالی رشائٓ سخ داد ٜدس ٌٔٙمٝی  6دا٘ؼت؛ صیشا ثب ٚرٛد ثبال ثٛدٖ ػٌح ػٛاد  ٚفشًٙٞ
 ٚثبالثٛدٖ ٔیضاٖ ٔـبسوت  ٚػشص٘ذٌی دس دٔ ٚحّٝی  ،6 ٚ 5یىی داسای رشائٓ وٓ ٚ
دیٍشی داسای ثیـتشیٗ رشائٓ اػت؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثب چـٓپٛؿی اص ایٗ ٌٔٙم ،ٝساثٌٝای
ثؼیبس ؿذیذ  ٚخٌی ایزبد خٛاٞذ ؿذ.
پیـٟٙبدٞبی صیش ثب تٛر ٝث ٝتحّیُٞب  ٚیبفتٞٝبی ایٗ پظٞٚؾ ،ث ٝكٛست ٔٛسدی ثیبٖ
ؿذٜاػت.
 ٔحیي ص٘ذٌی افشاد یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٓٛأّی اػت و ٝثبیذ ٔٛسد تٛر ٝلشاسٌیشد .یىی اص ٔٛاسدی و ٝؿذیذاً ٔحیي ص٘ذٌی سا تحت تأحیش لشاس ٔیدٞذ،
ویفیت ػى٘ٛت افشاد اػت .اص ایٗ س ٚثبیذ ػبصٔبٖٞب ٔ ٚؼئٛالٖ لٛا٘یٙی رذی
سا ثشای افضایؾ دٚاْ ػبختٕبٖٞبی دس دػت احذاث ثخلٛف ثٙبٞبیی ثب
ًجمبت ثبال ،اتخبر وٙٙذ.
 آٌبی تؼٟیالتی اص لجیُ ٚاْٞبیی ثب ثٟش ٜوٓ  ٚثّٙذٔذت ٔیتٛا٘ذ افشاد سا ثشایثٟجٛد ٔحیي ص٘ذٌی خٛد تـٛیك ٕ٘بیذ .آٌبی ایٗ أىب٘بت ٔیتٛا٘ذ ؿٟش٘ٚذاٖ
1. Cubic
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سا دس ٔشٔت  ٚیب ثٟجٛد ویفیت ػبختٕبٖ ص٘ذٌی فّٔی خٛد یبسی سػب٘ذ.
 ػبخت ثٙبٞبی ثّٙذٔشتجٔ ٚ ٝحیي اًشاف آٖٞب ثبیذ ٌٔبثك ثب اكٕٔٔ َٛبسی ٚؿٟشػبصی  ٚث ٝكٛست اػتب٘ذاسد ػبخت ٝؿٛدٔ .حیي  ٚثٙبٞبی ٔٙبػت  ٚداسای
ػشص٘ذٌیٓ ،ال ٜٚثش افضایؾ اؿتیبق افشاد ثشای ص٘ذٌی دس ػبختٕبٖٞبی
ثّٙذٔشتجٙٔ ٝبػت ،ػجت ؿٙبخت ثیـتش افشاد ٘ؼجت ث ٝدیٍشاٖ خٛاٞذ ؿذ .ایٗ
ٔ ٟٓاص تزْٕ افشاد ثضٞىبس دس ٔحیي ص٘ذٌی رٌّٛیشی ٔیٕ٘بیذ .دس ٌٔٙمٝی 6
٘یض وٛی ؿٟیذ وـٛسی ٔیتٛا٘ذ ٔحیٌی ٔٙبػت ثشای ٔزشٔبٖ ثبؿذ صیشا كشفبً
ػبختٕبٖٞبیی ثب ًجمبت ثؼیبس ثبال ثذ ٖٚصیشػبختٞبی ٔٛسد ٘یبص ؿٟشی،
ػبخت ٝؿذٜاػت.
 ٚرٛد لٛا٘یٙی ثشای وبٞؾ صٔبٖ ػبخت ؿٟشنٞبیی ثب ػبختٕبٖٞبی ثّٙذٔشتجٝ٘یض ٚل ّٛرشْ سا دس آٖٞب وبٞؾ ٔیدٞذ .اص ًشفی دس حیٗ ا٘زبْ ایٗ پشٚطٜٞب
ثبیذ ِ٘بست ٔؼتمیٕی تٛػي ؿٟشداسی ٌٔٙم ٝثش سٚی ٔحیي كٛست ٌیشد تب اص
ٚل ٚ ّٛیب تزْٕ ثضٞىبساٖ رٌّٛیشی وٙذ.
 تـٛیك ٔشدْ ثشای ایزبد ا٘زٕٗٞبی ٔشدٔی ( )NGOثشای تأٔیٗ أٙیت،ثخلٛف دس ٌٙٔ 3مٝی  13 ٚ14 ،6ثب ثبالتشیٗ ٔیضاٖ رشائٓٓ ،ال ٜٚثش رّت
ٔـبسوتٞبی ٔشدٔی ،ثب ث ٝوبسٌیشی ٘یشٞٚبی ثیىبس ؤٕ ٝىٗ اػت ٔٛرجبت
رشائٓ خیبثب٘ی ِ٘یش ٘ضاّ ،ویف ص٘ی  ٚغیش ٜسا فشا ٓٞآٚس٘ذ ،ثش أٙیت  ٚافضایؾ
آتٕبد ػبوٙبٖ آٖ ثخؾ ث ٝیىذیٍش ٔیافضایذ.
-

ًشاحی ؿٟشی یىی اص ٔٛاسد ٕٟٔی اػت و ٝدس آٖ ثبیذ أٙیت ٔحیٌی ٔذ ِ٘ش
لشاس ٌیشدً .شاحی یه ٔحّ ٚ ٝثًٛ ٝس وّی یه ثخؾ ٔیتٛا٘ذ ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبؿذ
وٚ ٝسٚد افشاد غشیج ٝسا وٙتشَ وٙذ .ایٗ وٙتشَ ٔیتٛا٘ذ اص ًشیك تٕبع ٔؼتمیٓ
آ٘بٖ ثب ػبوٙبٖ كٛست ٌیشد  ٚایٗ تٕبع ٔؼتمیٓ ٔیتٛا٘ذ اص ًشیك چـٓ ٘بُش
اتفبق افتذ.

-

ایزبد سٚؿٙبیی وبفی دس ٔٔبثش ،ػجت ؿذ ٜو ٝاحؼبع أٙیت افشاد دس ٍٙٞبْ
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ٓجٛس ٔ ٚشٚس دس ؿت افضا یؾ یبثذ .افضایؾ رشیبٖ ٔشدٔی دس یه ٔىبٖ،
ثضٞىبساٖ سا دس استىبة رشْ ثب ٔـىُ ٔ ٚحذٚدیت سٚثٝسٔ ٚیػبصد .ایٗ سٚؽ
دس ٔىبٖٞبیی ثب ٚػبیُ  ٚتؼٟیالت ؿٟشی وٓ و ٝثیـتش دس ثبفتٞبی فشػٛد-ٜ
ث ٝخلٛف ٔٙبًك ٚ-14 ٚ 12رٛد داسد ،وبسػبص اػت.
 حوٛس ثیـتش ٘یشٞٚبی ا٘تِبٔی  ٚوٙتشَ ثیـتش دس ٌٙٔ 7مٝی ٔٛسد ٌٔبِٔ ،ٝدسكٛستی ٔؤحش ٚالْ خٛاٞذ ؿذ و ٝایٗ ٘یشٞٚب دس ٔىبٖٞب ٛٔ ٚلٔیتٞبی ٔٙبػت،
ؿشایي سا وٙتشَ وٙٙذ.
 ثب ثیبٖ ِ٘شیٝی پٙزشٜٞبی ؿىؼت ٝث ٝایٗ ٘تیزٔ ٝیسػیٓ و ٝدس ٔٙبًك ،سػیذٌیٔىشس  ٚػشیْ حتی ثش وٛچىتشیٗ ٓبُٔ ٔخشة ٔحیئ ،یتٛا٘ذ رشائٓ سا
وبٞؾ دٞذ .ثشای ٔخبَ دس ٌٔٙمٝی  6دس ؿٟشن ؿٟیذ وـٛسی  ٚدس ٌٔٙمٝی 8
و ٝداسای صٔیٗ ٞبی ثبئش ثؼیبس اػت ،سػیذٌی ٞشچٙذ ا٘ذن ثٞ ٝشوذاْ اص ایٗ
ٔىبٖٞب ،افشاد سا اص ٚرٛد ِ٘بست ٔؼتمیٓ آٌبٔ ٜیوٙذ .ثشای ٔخبَ ایزبد فوبٞبی
ػجض دس ٔٙبًك ثبیش یىی اص ایٗ سٚؽٞب اػت.
 دس ٔٙبًك حٛصٜی ؿٕبَ ،ایزبد ٔشاوض فشٍٙٞی اص لجیُ وتبثخب٘ ،ٝػبِٗٞبیػیٕٙبٔ ،شاوض ٔ ٚؤػؼٞٝبی آٔٛصؿی ٔب٘ٙذ ػبصٔبٖٞبی فٙی-حشفٝای  ٚغیش،ٜ
تزْٕ افشاد ثب ٚهٔیت ػٛاد  ٚفش ًٙٞثبالتش سا ٔٛرت ٔیؿٛد.
تزضی ٚ ٝتحّیُ صیشػبختٞبی ٔٛرٛد  ٚؿٙبخت وٕجٛدٞب ٘ ٚمٛف آٖٞب ثشای ثٟجٛد
ٚهٔیت اؿتغبَ افشاد دس ٔٙبًك حٛصٜی ؿٕبَ ٌٙٔ ٚمٝی  6 ٚ 13حٛصٜی رٛٙة  ٚایزبد
ٔـبغُ پبیذاس  ٝ٘ ٚوبرة ثشای ؿٟش٘ٚذأٖ ،یتٛا٘ذ افشاد سا ٔـغ َٛػبخت ٚ ٝافىبس
ثیٕبسٌ ٝ٘ٛثشای دسآٔذصایی اص ًشیك استىبة رشْ سا اص آٖٞب دٚس ػبصد.
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