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چکیذُ
ٞذف پظٞٚؾ حبهش ،تحّیُ ٘مؾ ٔذیشیت ؿٟشی دس پبیذاسی ارتٕبػی  -فشٍٙٞی ٔحالت
ؿٟشی اػت تب هٕٗ ثیبٖ تفبٚتٞبی ٔٛرٛد دس ٌشٜٞٚبی ٔتفبٚت ربٔؼٝی ؿٟشی ٚ
خشدٜفشًٞٙٞبی آٖ ،ث ٝتح َٛفوبی ؿٟشی پشداخت٘ ٚ ٝحٜٛی ػّٕىشد ٔذیشیت ؿٟشی دس
ساثٌ ٝثب ٍٕ٘ٛٞی ارتٕبػیٛٞ ،یت ٔحّٝای ،ػشص٘ذٌی ،تؼّك خبًش ٔىب٘ی  ٚأٙیت ث ٝػٛٙاٖ
ؿبخقٞبی پبیذاسی ٔحّٝای ،تجییٗ ؿٛد .ایٗ پظٞٚؾ ثِ ٝحبٍ ٞذف ،وبسثشدی  ٚاص ِحبٍ
ٔبٞیت  ٚسٚؽ ،تٛكیفی  -تحّیّی اػت .سٚؽ رٕغآٚسی دادٜٞب ث ٝكٛست پیٕبیـی
(پشػـٙبٔ ٝػبختیبفت )ٝثٛد ٜاػت  ٚثشای تحّیُ پشػـٙبٔٞٝب اص ٘شْافضاس  ٚ SPSSثشای ستج-ٝ
ثٙذی ٔحالت ٘یض اص ٘ظش پبیذاسی ٔحّٝای اص ٔذَٞبی ٚیىٛس٘ ٚ AHP ،شْافضاسExport Choice

اػتفبد ٜؿذ ٜاػت٘ .تبیذ تحمیك ثیبٍ٘ش آٖ اػت ؤ ٝتغیشٞبی ٔؼتمُ تحمیك تٛا٘ؼتٝا٘ذ تأحیش
ٔؼٙبداسی ثش پبیذاسی ارتٕبػی فشٍٙٞی ٔحالت ؿٟشی پیشا٘ـٟش داؿت ٝثبؿٙذ .دسٚالغ ،تحّیُ
سٌشػی ٖٛچٙذ ٔتغیش ٜاص ساثٌٝی ٔؼٙبداس ثبالی  95دسكذ ثب آِفبی وٛچىتش اص  0/5دسكذ ٔتغیش
ٔؼتمُ ٚ ٚاثؼت ٝحىبیت داسد ثذیٗ كٛست و ٝػّٕىشد ٘بٔٙبػت ٔذیشیت ؿٟشی ثبػج
٘بپبیذاسی ٔحالت ؿٟشی ؿذ ٜاػت .آصٔ T ٖٛحبوی اص آٖ اػت و ٝاص ؿبخقٞبی ٔٛسد
 -1دا٘ـیبس رغشافیب  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی دا٘ـٍب ٜفشدٚػی ٔـٟذ

khakpoor@mail.um.ac.ir

 -2دا٘ـزٛی دوتشی رغشافیب  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی دا٘ـٍب ٜفشدٚػی ٔـٟذ (٘ٛیؼٙذٔ ٜؼؤ)َٚ
3ـ دا٘ـزٛی دوتشی رغشافیب  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ
تبسیخ ٚك97/2/13 :َٛ

ebrahim.sharifzadeh@gmail.com
sheikhi.a@ut.ac.ir
تبسیخ پزیشؽ97/5/3 :
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ثشسػی ،فمي ؿبخق تؼّمبت ٔىب٘ی ثب تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٘ 0/7047ؼجت ثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٚالؼی دس
ػٌح ٌّٔٛثی اسصیبثی ٌشدیذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ػٙزؾ ٔیضاٖ سهبیت صیشلْٞٛبی ػبوٗ ؿٟش
٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝلٍٛٙٔ" ْٛس" ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٔـبسوت سا دس ػبختبس ػیبػی ٚ
اداسی ؿٟش داسد ،ثب ٔیضاٖ  ،0/54 Qiداسای ثبالتشیٗ ٔمذاس  ٚثیـتشیٗ ٔیضاٖ سهبیتٕٙذی ثٛدٜ
اػت .دس ٟ٘بیت دس ثحج ستجٝثٙذی ٔحالت اص ٘ظش پبیذاسی ٔحّٝای ثب اػتفبد ٜاص آصٖٔٛ
وشٚػىبَ ٚاِیغ" ،فشٍٙٞیبٖ" ثب اسصؽ  287/57دس ستجٝی ا َٚلشاس ٌشفتٝا٘ذ.
کلیذٍاطُّأ :ذیشیت ؿٟشی ،پبیذاسی ارتٕبػی فشٍٙٞی ،تٛػؼٝی پبیذاس ٔحّٝای ،پیشا٘ـٟش

هقذهِ ٍ طشح هؼألِ
دس ؿشایي فؼّی ،ث ٓٞ ٝخٛسدٖ تؼبدَ اسٌب٘یىی ثیٗ ٘ظبْ ارتٕبػی  ٚػبختبس وبِجذی ؿٟش
 ٚػذْ تٌبثك ایٗ دٔ ٚؼوالتی سا ث ٝثبس آٚسد( ٜساٖ ٚ )1 :2005 ،1اٌش دس ٌزؿتٝ
ٚاحذٞبی ؿٟشی اص ٘ٛع ٔحّ ،ٝأىبٖ تؼّك  ٚثؼتٍی  ٚیب ؿشایي پی٘ٛذ فشد ثب ٔحیي
ص٘ذٌی سا فشأ ٓٞیوشدٜا٘ذ ،دس دٚساٖ اخیش تٛػؼٝی ؿٟشی ثب دٜٞب ٔتغیش آؿىبس  ٚپٟٙبٖ
رٕؼیتی ،ارتٕبػی ،فٙی  ٚاداسی ،دیٍش دس رٟت توؼیف  ٚیب اٟ٘ذاْ ایٗ ساثٌٞٝب ػُٕ
ٔیوٙذ .ثًٛ ٝسی و ٝدس وٙبس فمش ٔ ٚحشٔٚیت دس ٘ٛاحی فمیش٘ـیٗ ،صٔیٞٝٙبی فشػبیؾ
ػبًفی سٚا٘ی افشاد اص یه ػ ٚ ٛوبٞؾ تؼّمبت ٔىب٘ی اص ػٛی دیٍشٞ ،ش سٚص تـذیذ
ٔیٌشدد (ٔٛػٛی .)35 :1387،دس ٔٛار ٟٝثب سؿذ فضایٙذٜی ایٗ ٔؼبئُ دس ؿٟشٞب،
سٚیىشدٞبی ٔختّف ثش٘بٔٝسیضی ث ٝد٘جبَ ساٜحُٞبی ٚالغثیٙب٘ٞ ٝؼتٙذ تب ٔحالت (ثٝ
ػٛٙاٖ ا٘ذاْٞبی ػبص٘ذ ٜؿٟش) داسای ٛٞیت ٔختق ث ٝخٛد ثبؿٙذ ،ػى٘ٛتی ؿبد  ٚػشص٘ذٜ
سا ثشای اٞبِی خٛد ٟٔیب ٕ٘ٛد ٚ ٜػبوٙب٘ؾ ٘ؼجت ث ٝآٖ احؼبع تؼّك  ٚدِجؼتٍی وشد ،ٜاص
ویفیت ثبالی ص٘ذٌی ٔ ٚحیيصیؼت ٔٙبػت ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜث ٝاٞبِی خٛد خذٔبت
ٔٙبػجی اسائ ٝدٙٞذ (وبظٕیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ .)8 :1390،دس ٚالغ ،ػؼی ثش آٖ اػت ٔحالت ثٝ
ٌٝ٘ٛای ثش٘بٔٝسیضی ؿ٘ٛذ و ٝهٕٗ ثٟشٜثشداسی وبسآٔذ اص ٔٙبثغ ،حك ا٘تخبة  ٚثٟشٜٙٔذی
ػبدال٘ ٝاص ٔحیي ،یه ٔحیي ػبِٓ  ٚایٕٗ ،اص ِحبٍ التلبدی ؿىٛفب ٕٞ ٚچٙیٗ ثشخٛسداس
Raan
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اص ػشٔبیٝی ارتٕبػی سا ثشای ػبوٙبٖ فشا ٓٞوٙٙذ .سٚیىشدی و ٝفشایٙذ ثش٘بٔٝسیضی
ٔحالت سا ث ٝایٗ ػٕت ػٛق ٔیدٞذ ،سٚیىشد "تٛػؼٝی پبیذاس ٔحّٝای" اػت .تٛػؼٝی
پبیذاس ٔحّ ٝسا و٘ ٝمؾ ٕٟٔی دس س٘ٚذ ٌؼتشؽ ٘ ٚحٜٛی تٛػؼ ٝؿٟشی داسدٔ ،یتٛاٖ ثٝ
ٚػیّٝی ٔذیشیت ؿٟشی پبیذاس ثب ثش٘بٔٝسیضیٞب ً ٚشحٞبی ٌّٔٛة  ٚیىپبسچٍی الصْ
ایزبد ٕ٘ٛد  ٚث ٝؿىٌُیشی اٍِٛی ٔحّٞٝبی ٔؼى٘ٛی پبیذاس ؿٟشی دػت یبفت؛ ثش ایٗ
ٔجٙب دس ثش٘بٔٝسیضیٞبی ؿٟشی ،ؿٙبخت ٚیظٌیٞبی ٔتأحش اص ؿشایي لٔٛیٔ ،حیٌی ٚ
تئٛسیٞبی حبوٓ ثش ٔذیشیت ؿٟشی إٞیت ٚیظٜای داسد ثٙبثشایٗ ثب آٌبٞی اص ٔحّٞٝبی
ػى٘ٛتی  ٚؿبخقٞبی فشٍٙٞی ـ ارتٕبػی  ٚایزبد ٔذیشیت ٔحّی دس ػبخت ؿٟشٞب
ٔیتٛاٖ ػبخت فوبی ٔؼٕبسی ؿٟشٞب سا ث ٝؿىُ ٌّٔٛة دسآٚسد (پبپّی یضدی:1382،
ِٚ .)49ی دس ایٗ ساػتب ،تأویذ ثش رٙجٞٝبی ٔـبسوتٌشایی ٔیتٛا٘ذ ثب فؼبِیت ٔ ٚـبسوت
صیشٌشٜٞٚبی ٔتفبٚت رٕؼیتی ٕٞشا ٜثبؿذ.
اٌشچ ٝؿٟشٞب دس ًی دٞٝٞبی اخیش دس ثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی وـٛسٔبٖ ٕٞچ ٖٛثؼیبسی اص
پذیذٜٞبی دیٍش ٔحیٌی ،ثؼتش آصٔ ٖٛثؼیبسی اص دیذٌبٜٞبی التلبدی  ٚارتٕبػی ثٛدٜا٘ذ،
ِیىٗ دس ایٗ ٔجبحج ،ثیـتش وّیت حیبت ؿٟشی دس ػٌح والٖ ٚ ٝ٘ ٚاحذٞبی ػیٙی ٚ
خشد ؿٟشی  ٚیب ٘یبصٞبی ػبوٙبٖ آٖ ٔٛسد٘ظش ثٛد ٜاػت  ٚخالكٞ ،ٝؼتٞٝبی ٔحّی
ؿٟشی  ٚخشدٜفشًٞٙٞب دس فشایٙذ ثشسػی  ٚالذأبت ػّٕی پیٛػتٛٔ ٝسد غفّت ٚالغ ٔی-

ؿذ٘ذ (ٔٛػٛی .)330 :1383،دس حبِی و ٝثشای ثٟجٛد ٔحیي ؿٟشی ،ثٟشٌ ٜیشی اص
تؼّمبت ٔشدٔی  ٚتٛر ٝث ٝتىخش لٔٛیتی  ٚفشٍٙٞی دس ٔذیشیت پبیذاس هشٚسی اػت؛
صیشا ٔحیي ؿٟشی و ٝاو ٖٛٙؿىٛفبیی  ٚتؼبِی ا٘ؼب٘ی سا ثب خٌش رذی ٔٛار ٝػبختٚ ٝ
ٔٙزش ث٘ ٝبپبیذاسی ارتٕبػی اثتذا دس ٔحذٚدٜی ٔحّ ٚ ٝػپغ دس ٘مبى دیٍش ؿٟشی
ٌـت ٝاػت ،رّت ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ اص ٕٝٞی ًجمبت ارتٕبػی دس الذأبت ٔشثٛى
ث ٝاحیبی ٔحّ ٝسا هشٚسی ػبخت ٝو ٝاص ػٛی ٔؼؤٚالٖ ٔ ٚذیشاٖ ؿٟشی ثبیذ ٔٛسد
تٛر ٝلشاس ٌیشد .
ثب تٛر ٝث ٝآ٘چ ٝثیبٖ ؿذ  ٚث ٝػٛٙاٖ دِیّی ثش هشٚست ا٘زبْ پظٞٚؾ حبهشٔ ،یتٛاٖ
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ػٛٙاٖ ٕ٘ٛد و ٝثب تٛر ٝث ٝساثٌٝی ػّٕىشد ٔذیشیت ؿٟشی  ٚپبیذاسی ٔحّٝای  ٚاص ًشف
دیٍش إٞیت تٛٙع لٔٛی دس ٔذیشیت ؿٟشی ،ؿٟش پیشا٘ـٟش 1ث ٝػٛٙاٖ ٌٔبِؼٝی ٔٛسدی
ا٘تخبة ٌشدیذ تب ث ٝػٙزؾ ساثٌ ٚ ٝتأحیش ػّٕىشد ٔذیشیت ؿٟشی ثش پبیذاسی ٔحّٝای دس
ایٗ ؿٟش پشداخت ٝؿٛد .دس ٚالغ ٞذف وّی ،تجییٗ ساثٌ ٝثیٗ ػّٕىشد ٔذیشیت ؿٟشی ثب
ؿبخقٞبی پبیذاسی ٔحّٝای اػت و ٝدس پیِ آٖ ،ػّٕىشد ٔذیشیت ؿٟشی دس پبیذاسی
ارتٕبػی ـ فشٍٙٞی ٔحالت ؿٟش پیشا٘ـٟش ثب تٛر ٝصیشٌشٜٞٚبی رٕؼیتی ٚ
خشدٜفشًٞٙٞبی آٖ ث ٝؿشح اٞذاف صیش ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیٌیشد:
ـ ثشسػی ػّٕىشد ٔذیشیت ؿٟشی دس ایزبد اٍِٞٛبی ٔتفبٚت ارتٕبػی دس ٔحّٞٝبی
ٔؼى٘ٛی پیشا٘ـٟش.
ـ ثشسػی ٔـىالت ٔ ٚؼبئُ فشٍٙٞی ـ ارتٕبػی دس پبیذاسی ٔحّٞٝبی ٔؼى٘ٛی ؿٟش.
ـ ثٟجٛد پبیذاسی ارتٕبػ ی ـ فشٍٙٞی ٔحالت ؿٟش پیشا٘ـٟش دس ساػتبی افضایؾ ػٌح
وبسایی  ٚاحشثخـی دس تلٕیٕبت  ٚػّٕىشد ٔذیشاٖ ؿٟشی پیشا٘ـٟش.
پیـیٌۀ تحقیق
دس ساثٌ ٝثب پظٞٚؾ حبهش ،تؼذادی اص تحمیمبت داخّی  ٚخبسری ا٘زبْ ؿذٔ ٜشتجي ثب
ٔٛهٛع ٔذ٘ظش دس رذ 1 َٚآٔذ ٚ ٜدس پبیبٖ آٖ ،رٕغثٙذی وّی اص پیـی ٝٙتحمیك ثشای
اسائٝی تلٛیشی وّی اص ٔٛهٛع آٚسد ٜؿذ ٜاػت.
جذٍل .1پیـیٌِ تحقیق
هحقق/ػال

عٌَاى

ؿشیف صادٜ

اسصیبثی ٔذیشیت
ٔـبسوتی دس

ًتایج
ث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذٜا٘ذ و ٝؿبخقٞبی ٔٛرٛد دس پظٞٚؾ ،احـش لبثـُ
تٛرٟی دس افضایؾ پبیذاسی صیؼتٔحیٌـی ٔحّـٞٝـبی ؿـٟشی داسد.

ٕٞچٙیٗ یبفتٞٝب ٘ـبٍ٘ش ایٗ ٚالؼیت اػت و ٝؿٟش٘ٚذاٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ
 ٚاكغشی
 2ؿىٌُیشی ٔحّٞٝبی
ؤ ٝـبسوت آٖ ٞب دس تلٕیٌٓیـشی ٔ ٚـذیشیت ؿـٟشی ٔـؤحش اػـت
صٔب٘ی
ؿٟشی پبیذاس (اص ٘ظش
ثٙبثشایٗ ثبیذ ث ٝكٛست ٔخجت  ٚلـٛی دس ٔـذیشیت ؿـٟشی ؿٟشؿـبٖ
()2014
صیؼت ٔحیٌی)
ؿشوت داد ٜؿ٘ٛذ.
 1ثب تٛر ٝث ٝتٛٙع صیشٌشٞ ٜٚبی رٕؼیتی/فشٍٙٞی
Sharifzadeh and Asghari Zamani
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هحقق/ػال

ًتایج

عٌَاى

ًشاحی ؿبخقٞبی ث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذ ٜاػت ؤ ٝـبسوت ا٘زٕٗٞبی ٔختّف  ٚاظٟبس٘ظش
حىٕشٚایی خٛة

1
وٙذی
ؿٟشی :اسصیبثی
()2006
إٞیت ٔـبسوت

ؿٟش٘ٚذی دس٘ٚىٚٛس
رٛصا ٚ
2

ثشاٖٚ
()2005

آصاد آ٘بٖ دس فشایٙذ ا٘تخبة ؿٟشداساٖ ٔ ٚمـبْٞـبی ؿـٟشی ٔـیتٛا٘ـذ
ػبُٔ ٔؤحش  ٚوبسآٔذی دس صٔیٝٙی ثٟجٛد ٔـذیشیت ؿـٟشی  ٚپبیـذاسی
ؿٟشی ثبؿذ.
دس ٌضاسؿی ثب ػٛٙاٖ "ؿبخقٞبی پبیذاسی" و ٝدس دا٘ـٍبٔ ٜهٌیـُ

اسائ ٝؿذ ٜاػت ،ث ٝتذٚیٗ ؿبخقٞبی پبیذاسی ٔحّـٝای پشداختـٚ ٝ
ؿبخقٞبی پبیذاسی
ؿبخقٞبی ٔؼىٗ ،ثٟذاؿت ،تفشیح  ٚفشٙٞـً ،تٛػـؼٝی ص٘ـذٌی-
ػبِٓ ،ایٕٙی ،غشٚس ارتٕبػی  ٚاختالى ارتٕبػی سا ٔؼشفی وشد ٜاػت.

دس ٌضاسؿی ثب ػٛٙاٖ "سإٙٞبی ؿبخقٞبی پبیذاسی" وٌ ٝضاسؿی اص
وــٗ ٔتــش 3سإٙٞبی ؿبخقٞبی یه پشٚط ٜاػت  ٚاثضاسی ػّٕی ثشای تحمیمبت حشفـٝای  ٚػـبصٔب٘ی
ٔحؼٛة ٔیؿٛد ؿبخقٞبی پبیذاسی سا دس ػٌح ٘ـٛاحی ؿـٟشی ٚ
( )1999پبیذاسی
سٚػتبیی ٔٛسد ؿٙبػبیی  ٚاسصیبثی لشاس داد ٜاػت.
اسصیــــبثی ػّٕىــــشد ث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذ ٜو٘ ٝـبثشاثشی تٛصیـغ دس ٔیـضاٖ دػـتیبثی ػـبوٙبٖ
ٔــذیشیت ؿــٟشی دس ٘ٛاحی ث ٝخذٔبت ٔ ٚیضاٖ تخلـیق  ٚتحمـك ٞضیٙـٞٝبػـت٘ .تـبیذ

ٔـــىیٙی ٚ
ػذاِت فوـبیی ٔیـبٖ ٘ـبٖ دٙٞذٜی تٕشوض ٔٙبثغ  ٚخذٔبت دس ثؼوی ٘ٛاحی  ٚدٌٚبٍ٘ی دس
ٕٞىـــبساٖ
٘ـــــٛاحی ؿـــــٟشی ؿٟش لبئٓؿٟش اػت و ٝػـذْ تٛرـ ٝثـ ٝاكـٔ ٚ َٛؼیبسٞـبی ػـذاِت
()1393
(ٌٔبِؼــٝی ٔـــٛسدی :فوبیی دس ػیبػتٌزاسیٞبی ٔذیشیت ؿٟشی اص ٟٔٓتشیٗ دالیُ ایـٗ
ؿٟش لبئٓؿٟش)

٘بثشاثشیٞب اػت.

ثشسػــــی ػّٕىــــشد دس چبسچٛة اٍِٛی حىٕشٚایی خٛة ؿـٟشی ثـ ٝثشسػـی ػّٕىـشد
آدی٘ٚٝٙذ ٚ
ؿــــــــــٟشداسی دس ؿٟشداسی پشداختـ ٝوـ٘ ٝتـبیذ ثیـبٍ٘ش ػـٌح ٘بٔٙبػـت ػـٔ ٝؤِفـٝی
ٕٞىـــبساٖ
چبسچٛة حىٕشٚایی ٔـبسوت ،پبػخٍٛیی  ٚوـبسایی ٔیـبٖ ؿـٟش٘ٚذاٖ  ٚؿـٟشداسی ثـٛدٜ
()1392
خٛة ؿٟشی (ثبثّؼش) اػت.
تأویذ ٔیوٙذ ؤ ٝذیشیت ؿٛسایی ؿٟش ثـب س٘ٚـذ ٔــبسوت ٔـشدْ دس
اسصیـــبثی ٔـــذیشیت
اداسٜی ؿٟشی ساثٌٝی ٔحىٕـی داسد وـ ٝثـ٘ ٝؼـجت اػتب٘ذاسدػـبصی
ؿشیفصادٜ
ٔــــبسوتی دس اداسٜی
ؿبخقٞبی رٟب٘ی دس ٔحٌّٝشایی  ٚؿٛسایبسیٞـب ثـٕٞ ٝـبٖ ٘ؼـجت
الـــــــذْ
ثٟیٝٙی ؿٟشی دس ؿٟش
ٔـبسوت ٔشدْ افضایؾ پیذا ٔیوٙذ  ٚؿبٞذ پبیذاسی ثیـتشی دس ؿـٟش
()1392
پیشا٘ـٟش
خٛاٞیٓ ثٛد.
1

Kennedy
Jozsa and Brown
3
Ken Meter
2
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هحقق/ػال
تمـــٛایی ٚ
تبرـــــذاس
()1388

عٌَاى

ًتایج

دسآٔــــــذی ثــــــش ثب ٚرٛد ػبختبسی ؿذٖ پبسٜای اص ٔـىالت ٔذیشیت ؿٟشی دس ایشاٖ،
حىٕشٚایـــی خـــٛة تجییٗ كحیحٟ٘ ،بدیٝٙػبصی ٍ٘ ٚب ٜساٞجشدی ٔذیشیت ؿٟشی ثٝ
ؿــٟشی دس سٚیىــشدی ٔٛهٛع حىٕشٚایی خٛة ؿٟشی وٕه ٔیوٙذ تب ٔذیشیت پبیذاس
ؿٟشی ث ٝػشػت  ٚأیذٚاسی ثیـتشی دس ؿٟشٞبی ایشاٖ ؿىُ ٌیشد.
تحّیّی

ث ٝػٛٙاٖ یه رٕغثٙذی ٘ ٚتیزٌٝیشی اص تحمیمبت پیـیٗ كٛست ٌشفتـ ٝدس ایـٗ صٔیٙـٔ ٝـیتـٛاٖ
ػٛٙاٖ وشد ؤ ٝذیشیت ؿٛسایی ؿٟش ثب س٘ٚذ ٔـبسوت ٔشدْ دس اداسٜی ؿـٟشی ساثٌـٝی ٔحىـٓ ٚ
رٕغثٙذی

لٛیای داسد؛ تب ربیی ؤ ٝـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚا٘زٕٗٞبی ٔختّـف دس ٔـذیشیت ؿـٟشی  ٚحتـی
تلٕیٌٓیشی  ٚفشایٙذ ا٘تخبة ؿٟشداساٖ ٔ ٚمبْٞبی ؿٟشی ،ػبُٔ ٔؤحش  ٚوبسآٔذی دس صٔیٝٙی ثٟجٛد
ٔذیشیت ؿٟشی  ٚپبیذاسی ؿٟشی اػت .دس چبسچٛة اٍِٛی حىٕشٚایی خٛة ؿٟشی ،ثـب ِحـبٍ
وشدٖ اكِٛی ٔب٘ٙذ ٔـبسوت ارتٕبػی ،ػذاِت ارتٕبػی  ٚؿبخقٞـبی پبیـذاسی ٕٞ ٚـشا ٜثـب آٖ،
ٟ٘بدی ٝٙػبصی ٍ٘ ٚـب ٜساٞجـشدی ثـٛٔ ٝهـٛع حىٕشٚایـی تٛػـي ٔـذیشیت ؿـٟشی  ٚدس س ع آٖ
ؿٟشداسیٔ ،یتٛاٖ ا٘تظبس داؿت تب ٔذیشیت پبیذاس ؿٟشی ث ٝػشػت  ٚأیذٚاسی ثیـتشی دس ؿٟشٞب
ؿىُ ٌیشد.

هفاّین ٍ هباًی ًظشی
ثبصتِٛیذ فش ًٙٞدس ثؼتش ؿٟش ٔیتٛا٘ذ اص خالَ خشدٜفشٞ1ًٙٞـب كـٛست ٌیـشد؛ خـشد-ٜ
فشًٞٙٞبیی و ٝأشٚص ٜثب ٌؼتشؽ سٚصافض ٖٚؿـٟشٞب ،اؿـىبَ ٔتٙـٛعتـشی یبفتـٝا٘ـذٞ .ـش
ؿٟشی اص تؼذادی خشدٜفش ًٙٞتـىیُ ؿذٞ ٚ 2ٜش وذاْ ٔىبٖ ٔـخلی سا اؿغبَ وشدٜا٘ذ
 ٚاص خشدٜفشًٞٙٞبی دیٍش اص ًشیك ٔشصٞبی غیشوبِجذی رذا ٔـیؿـ٘ٛذ ،دس حـیٗ حـبَ
ٔشدْ ٔیتٛا٘ٙذ ٘ٛػی اص خشدٜفشًٞٙٞب سا و ٝتٕبیُ ث ٝص٘ذٌی دس آٖ داس٘ذ ،ا٘تخبة وٙٙـذ.
ایٗ خشدٜفشًٞٙٞب ٔی تٛا٘ٙذ اص ًشیك ػـٗ ،لٔٛیـتً ،جمـٔ ،ٝىـبٖ  ٚیـب رٙؼـیت اػوـب
ٔـخق ؿ٘ٛذ .ویفیبتی و ٝخشدٜفش ًٙٞسا ث ٝػٛٙاٖ ٘بحیٝای (ٌٔٙمـٝای) تؼیـیٗ ٔـیوٙـذ
ٕٔىٗ اػت صثب٘ـٙبػی ،صیجبییؿٙبػیٔ ،زٞجی ،ػیبػی ،رٙؼی ،رغشافیبیی  ٚیب تشویجی اص
ایٗ ػٛأُ ثبؿذ  ٚرٙجٞٝبی ٔختّف ٘ظیش خشدٜفشًٞٙٞبی حشفٝای ً ٚجمـبتی ،لـٔٛی ٚ
٘ظادیٔ ،حّٝای  ٚارتٕبػی سا ایزبد ٕ٘بیذ« .خـشدٜفشٙٞـًٞـب سا ثبیـذ صیشٔزٕٛػـٝای اص
Subculture
 2أشٚصٛٔ ٜهٛػی ٚیظ ٜثشای ا٘ؼبٖؿٙبػی ؿٟشی ث ٝؿٕبس ٔیآیذ.
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فش ًٙٞغبِت  ٚیب ث ٝػجبست دیٍـش فشٙٞـً غبِـت دس ٖٚیىـی اص ٌـشٜٞٚـبی ارتٕـبػی
دا٘ؼت و ٝدس ٔزٕٛػٝی ثضسيتشی اص یه فش ًٙٞغبِت لشاس ٔیٌیـشد .ربٔؼـٝای وـ ٝاص
ِحبٍ فشٍٙٞی ػبِٓ ثبؿذ تالؽ ٔیوٙذ و ٝفوبی الصْ ثشای ادأ ٝحیبت خشدٜفشٙٞـًٞـب
سا دس ٖٚخٛیؾ فشا ٓٞوٙذ .اكٛالً ثبیذ دا٘ؼت ٞش ا٘ذاصٔ ٜب ٚاسد دٚساٖ ٔذسٖ ٔـیؿـٛیٓ،
ث ٝدِیُ تٛٙعٞبی فشٍٙٞی ٔٛرٛد دس رٛأغ ا٘ؼب٘ی خشدٜفشًٞٙٞبی ثیــتشی ثـٚ ٝرـٛد
ٔیآیٙذ» (سٚیٛس.)250 :1380،
ربٔؼٝؿٙبػی  ٚا٘ؼبٖؿٙبػی ؿٟشی اص اثتذا ػ ٟٓػٕذٜای سا دس ؿٙبخت  ٚپـظٞٚؾ
خشدٜفشًٞٙٞبی ؿٟشی داؿتٝا٘ذ  ٚایٗ أش ث ٝوبسثشدی ؿذٖ ػّ ْٛارتٕبػی ثش ٔیٌـشدد
(ثٛیظ ٜدس آٔشیىب ثیٗ د ٚر ًٙرٟب٘ی ا ٚ َٚد .)ْٚدس ایٗ فبكّ ٚ ٝدس ػـبَٞـبی ،1920
ؿٟش ؿیىبٌ ٛدس اٚد ؿىٛفبیی ٔىتت ؿیىبٌ ٛتجذیُ ؿذ ٜثٛد ث ٝوال٘ـٟشی وـٔ ٝیّیٟ٘ٛـب
ٟٔبرش سا دس خٛد ربی ٔیداد  ٚػٕالً ثٔ ٝىبٖ ٔٙبػجی ثشای ا٘زبْ ٌٔبِؼبت ارتٕـبػی دس
صٔیٞٝٙبی ٔختّف تجذیُ ؿذ ٜثٛدٔ .ىتت ؿیىبٌ ٛسٚیىشدی ػٕذتبً ٔحیيؿٙبختی داؿت،
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثب ٘بْ دیٍشی یؼٙی ٔحیيؿٙبػی ؿٟشی٘ 1یض ؿٙبختٔ ٝـیؿـذ .اص ٘ظـش ایـٗ
ٔىتت ؿٟش دس آٖ ٚاحذ٘ ٓٞ ،ظبْ پیچیذٜای اص افشاد ٟ٘ ٚبدٞبی ثٚ ٓٞ ٝاثؼت ٝثـٛد ٞ ٚـٓ
یه ٘ظٓ ارتٕبػی و ٝدس آٖ پذیذ آٔذٖ خشدٜفشًٞٙٞب  ٚثیٍب٘ـٌٝشایـی صٔیٙـٝای ٔؼـبػذ
ٔییبفت (فىٞٛی .)180 :1383 ،ایٗ ٔىتت ٔؼتمذ ثٛد و ٝاػتمشاس ػى٘ٛتٍبٜٞبی ؿٟشی ٚ
تٛصیغ ا٘ٛاع ٔختّف ٔحالت دس داخُ آٟ٘بٔ ،یتٛا٘ذ ثش پبیٝی اكٔ َٛــبثٟی دسن ؿـٛد.
دس ٚالغ ،ؿٟشٞب ثًٛ ٝس اتفبلی سؿذ ٕ٘یوٙٙذ ثّىـ ٝدس ٚاوـٙؾ ثـٚ ٝیظٌـیٞـبی ٔؼـبػذ
ٔحیي ٌؼتشؽ ٔییبثٙذ (ٌیذ٘ض .)606 :1382 ،دس ٘ظش اكحبة ٔىتـت ؿـیىبٌ ٛاص رّٕـٝ
ساثت پبسن ،اس٘ؼت ثشٌغ  ٚسٚدسیه ٔىٙضی" ،ؿٟش ٕٞب٘ٙذ یه ا٘ذاْ ص٘ذٜی ارتٕـبػی،
ٔحُ اػىبٖ ًجیؼی ا٘ؼبٖ ٔتٕذٖ اػت  ٚاص ایٗسٔ ٚیتـٛاٖ یـه ػـبصٔبٖ ٔحیٌـی سا ثـٝ
ٚرٛد آٚسد .ؿٟش ٘ ٝتٟٙـب ٔزٕٛػـٝای اص افـشاد ا٘ؼـب٘ی ،أىب٘ـبت ارتٕـبػی ،خیبثـبٖٞـب،
ػبختٕبٖٞب ،چشاؽٞبی ثشقٔ ،تشٞٚبٟ٘ ،بدٞب ،ثیٕبسػتبٖٞب ٔ ٚذاسع اػت ثّى ٝیه لّٕشٚ
1 Urban Ecology
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ٌٙٔ ٚمٝی سٚا٘ی و ٝؿبُٔ ٔزٕٛػٝای اص ؿیٜٞٛبی وبسثشدی ٍ٘شؽٞبی ػـبصٔبٖ یبفتـٚ ٝ
احؼبػبت اػت ،سا تـىیُ ٔیدٞذ (ٚثش )51 :1384 ،ثٙبثشایٗ ؿٟش داسای دٚرٙج ٝتٔ ٛـبٖ
اػت :رٙجٝی وبِجذی  ٚرٙجٝی ارتٕبػی؛ ٔبٞیت ا٘ؼب٘ی اص ایٗ ِحـبٍ وـ ٝؿـٟش ثبصتـبة
تفىشات ػبصٔبٖیبفت ٝدس یه ٌٔٙمٝی فشٍٙٞی – فوبیی ٕٞـشا ٜثـب لـٛا٘یٗ خـبف خـٛد
اػت .ث٘ ٝظش پبسن ،ؿٟش تشویجی اص ػٙبكش ٔبدی  ٚغیش ٔبدی اػت و ٝثخؾ دٟٔ ْٚـٓتـش
اػت .دس حمیمت ا ٚثش ایٗ ػمیذ ٜثٛد و ٝؿٟش ٕ٘بیبٍ٘ش یه ٘بحیٝی فشٍٙٞی ثب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
فشٍٙٞی ٚیظ ٜاػت .آ٘چٔ ٟٓٔ ٝیٕ٘بیذ ایٗ اػت ؤ ٝذیشیت ؿٟشی دس ثشخـٛسد ثـب ایـٗ
ػٙبكش خلٛكبً غیشٔبدی چٍ ٝ٘ٛسفتبس ٔیوٙذ.
ٔذیشیت ؿٟشی ثِ ٝحبٍ ا داسی ـ ارشایی یه ػبصٔبٖ ٔـتُٕ ثش ػٙبكش ٔتؼذد ثشای
اداسٜی أٛس ؿٟش اػت .ؿٟشداسی ٘یض ث ٝػٛٙاٖ ٞؼتٝی اكّی رضء ػٙبكش ٔٔ ٟٓذیشیت
ػیبػی ارتٕبػی ؿٟش ٔحؼٛة ٔیٌشدد ٟٓٔ ٚتشیٗ ػٙلش ارشایی ػیؼتٓ ٔذیشیت
ؿٟشی اػتٔ .ذیشیت ؿٟشی دس ٚالغ٘ ،ظبْ ٔذیشیتی اػت و ٝثبیذ ثب ٕٞب ًٙٞوشدٖ
الذأبت دِٚتی  ٚخلٛكی ثش ٔـىالت ػبوٙبٖ ؿٟش غّجٕ٘ ٝبیذ (دیه  ٚپیتش:2006،1
 ٚ )174اص ایٗ ٔٙظش ،ثبیذ ثب ٔفبٞیٓ وّی فٙی  ٚربسی تٛػي دػتٍبٜٞبی خذٔبتی آؿٙب ٚ
ٕٞب ًٙٞثبؿذ .چٙیٗ دػتٍبٜٞبیی استجبى ٔتمبثُ وٕتشی ثب یىذیٍش داس٘ذ؛ اص ایٗس٘ ٚظبْ
ٔذیشیت ؿٟشی ثب ٞذف ثش٘بٔٝسیضی ،ػبصٔب٘ذٞیٞ ،ذایت ،سٞجشی  ٚوٙتشَ ؿٟش
(چبوشاثشتی ٚ )333 :2001،2دس یه والْ اداسٜی ٌّٔٛة أٛس ؿٟش ،ػؼی دس ٕٞبًٙٞ
وشدٖ سٚاثي ػٙبكش ؿٟشی داسد تب اص حبِت ٔٙفؼُ ٔذیشیتی خبسد ؿٛد (ٌبئٚ ٛ
ٕٞىبساٖ.)174 :2012 ،3
دس ایٗ ٘ظبْ ٔذیشیت ؿٟشیٔ« ،ذیشیت ٔحّی» ث ٝػٛٙاٖ ٔٙبػتتشیٗ ػبختبس ػیبػی ـ
ارتٕبػی ٔذیشیت ؿٟشی ٔحؼٛة ٔیؿٛد .دس ایٗ استجبى دس دٚسٜی رذیذ دیذٌبٜٞب ٚ
٘ظشیٞٝبی ٔختّفی ٌٔشح ؿذ ٜاػت (ٌِیفی)164 :1386،؛ ثًٛ ٝسی و« ٝتٛػؼٝی ٔحّ-ٝ
Dijk and Pieter
Chakrabarty
Gao et al
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ای» دس دٝٞی  ٚ 90ػبَٞبی اخیش ث ٝیه ٔجحج اػبػی دس تٛػؼ ٝتجذیُ ٌشدیذ ٜاػت ٚ
ثؼیبسی اص ٘ظشیٝپشداصاٖ ؿٟشی ،ثخلٛف دس چبسچٛة ٔىتت ٔحیيٌشایی فشٍٙٞی،
سٚیىشد ٔزذدی سا ث ٝثبصآفشیٙی وبسوشدٞبی "ٔحّٝی ٔمیبع" داؿتٝا٘ذ .ایٗ تٛرٔ ٝزذد
ٞشچٙذ ثب ثبصآفشیٙی وبسوشدٞبی ٘ٛیٗ دس ارتٕبػبت ٔحّٝای ( ٓٞدس حٛصٜی وبِجذ ٔحیي
 ٓٞ ٚسٚاثي ا٘ؼب٘ی) ت ْ ٛثٛدِٚ ،ی ث ٝدِیُ تغییشٞبی ؿٍشف ربٔؼٝی ٔؼبكش ،داسای
اثؼبد  ٚخلیلٞٝبی وبٔالً ٔتٕبیض ٔیثبؿذ (سفیؼیبٖ ٛٞ ٚدػٙی .)67 :1383،ایٗ تٛرٝ
ٔزذد  ٚایٗ سٚیىشد ٔزذد ػٛٙاٖ ٔیوٙذ و ٝپبیذاسی ٔحالت ؿٟشی ثب ٚرٛد ٔذیشیت
ٔحّی أىبٖپزیش اػت؛ ثًٛ ٝسی و ٝكبحت٘ظشاٖ ایٗ سٚیىشد ،تٛػؼ ٝسا ٔؼبدَ
ٔـبسوت ٔیدا٘ٙذ (آّٔی ٚ )86: 1390 ،دػتیبثی ث ٝپبیذاسی ارتٕبػی -فشٍٙٞی دس ػٌح
ٔحّی سا ثذ ٖٚاتخبر سٚؽٞب یی و ٝدس آٖ ثٔ ٝـبسوت ٔشدٔی ث ٝػٛٙاٖ صیشثٙب ٍ٘شیؼتٝ
ؿٛدٔ ،یؼش ٕ٘ی دا٘ٙذ .كشف اػالْ ٔـبسوت ٔشدْ وبفی ٘یؼت ثّى ٝثبیذ آٖ ،فشایٙذ
تٛػؼٝای ثبؿذ وٙٔ ٝحلشاً دس وٙتشَ ٔتخللبٖ ثیش٘ٚی ٘جبؿذ؛ ثّى ٝافشاد ٔحّی ٚ
ٕ٘بیٙذٌبٖ آٖٞب ،افىبسٟٔ ،بستٞب  ٚدا٘ؾ آٖٞب سا ٘یض دسثشٌیشد .دس ایٗ صٔی ،ٝٙایزبد
ارتٕبػبت ٔـبسوتی ٔشدْ ثب ٔ ٚ ٓٞذیشاٖ ؿٟشی  ٚاػتفبد ٜاص خشد رٕؼی
(ٔتیبعٔ )7 :2005،1یتٛا٘ذ پبیذاسی سا توٕیٗ وٙذ  ٚفؼبِیتٞبی تٛػؼ ٝسا ٔؤحشتش
ػبخت ٚ ٝث ٝایزبد ظشفیتٞبی ٔحّی وٕه وٙذ (اٚوّی ٔ ٚبسػذٖٚ .)1 :1370،رٛد
تؼبُٔ افشاد ٔ ٚـبسوت ٕٝٞی ٌشٜٞٚبی ربٔؼ ٝث ٝایٗ دِیُ إٞیت داسد و ٝث ٝآٖ ثٝ
ٔٙضِٝی ساٞجشدی ٍ٘شیؼتٔ ٝیؿٛد  ٚأیذ ثش آٖ اػت و ٝثب ثٝوبسٌیشی ٕٝٞی
صیشٌشٜٞٚبی رٕؼیتی دس ػٌح ؿٟش ث ٝتٛػؼٝی ٔتؼبدَٔ ،تٛاصٖ  ٚپبیذاس سػیذ.
دس ٚالغ ایٗ وٙؾ ٔتمبثُ دس ربٔؼ ٝی ٔذ٘ی ث ٝایٗ ٔؼٙبػت و ٝلّٕشٌ ٚشٜٞٚبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
ارتٕبػی دس وٙؾٞبی سٚصٔش ٜسػبیت ٌشدد  ٚحمٛق ؿٟش٘ٚذی افشاد تأٔیٗ ٌشدد  ٚایٗ
ٔٛهٛػی اػت و ٝث٘ ٝظش ٔیسػذ دس صٔیٝٙی ثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی ایشاٖ وٕتش ث ٝآٖ تٛرٝ
ؿذ ٜاػت؛ ػّت آٖ  ٓٞػذْ ؿٙبخت وبُٔ ؿٟشػبصاٖ اص ٔحیي ؿٟشی ٔٛسد ٘یبص ا٘ؼبٖ ٚ
Mathias
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ػذْ تٛر ٝث ٝػبختبس ٘ ٚیبصٞبی فشٍٙٞی ؿٟش  ٚؿٟش٘ٚذاٖ اػت ،ثبٚرٛد آ٘ىٚ ٝاحذٞبی
ارتٕبػی اص رّٕٔ ٝحّٞ ٝش یه تجّٛس ٔزٕٛػٝای اص سٚاثي ا٘ؼبٖٞب ٔیثبؿذ
(ثبحشی )48 :1378،و ٝثب اِمبی ٛٞیت ٔحّٝای دس آٟ٘ب ٔیتٛاٖ حغ تؼّك ثٔ ٝىبٖ  ٚثٝ
٘ٛػی حغ رب ٛٞ ٚیت ؿٟش٘ٚذی سا دس آٟ٘ب تمٛیت ٕ٘ٛد (ٔذ٘یپٛس.)32 :1384 ،
تب لجُ اص ایٗ تحٛالت ،دس ػ ٝچٟبس دٝٞی لجُٔ ،حالت ؿٟش داسای ٛٞیت ٔؼتمُ ٚ
ٔـخق ثٛد٘ذ ٚ ٚاثؼتٍی ػٕیك ٔحّٝای ٚرٛد داؿت ٔ ٚشص ٔحالت ٔحتشْ ؿٕشدٜ
ٔیؿذ ِٚی ًشح ٔحّٞٝبی رذیذ أشٚصی سیـ ٝدس فش ًٙٞثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی غشة ٚ
دیذ ٘بلق ؿٟشػبصا٘ ٝداسد (ثبلشی .)67 :1383،آ٘چ ٝو ٝأشٚصٔ ٜـبٞذٔ ٜیؿٛد ،ثٓٞ ٝ
خٛسدٖ تؼبدَ اسٌب٘یىی ثیٗ ٘ظبْ ارتٕبػی  ٚػبختبس وبِجذی ؿٟش  ٚػذْ تٌبثك ایٗ
دٚػت ؤ ٝؼوالتی سا ث ٝثبس آٚسد ٜاػت ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاٌش دس ٌزؿتٚ ٝاحذٞبی ؿٟشی
اص ٘ٛع ٔحّ ،ٝأىبٖ تؼّك  ٚثؼتٍی  ٚیب ؿشایي پی٘ٛذ فشد ثب ٔحیي ص٘ذٌی سا فشآٞ
ٔیوشد ٜاػت ،دس دٚساٖ اخیش تٛػؼٝی ؿٟشی ثب دٜٞب ٔتغیش آؿىبس  ٚپٟٙبٖ رٕؼیتی،
ارتٕبػی ،فٙی  ٚاداسی دیٍش دس رٟت توؼیف  ٚیب اٟ٘ذاْ ایٗ ساثٌٞٝب ػُٕ ٔیوٙذ .تب
ربیی و ٝدس وٙبس فمش ٔ ٚحشٔٚیت دس ٘ٛاحی فمیش٘ـیٗ ،صٔیٞٝٙبی فشػبیؾ ػبًفی ٚ
سٚا٘ی افشاد اص یه ػ ٚ ٛوبٞؾ تؼّمبت ٔىب٘ی اص ػٛی دیٍشٞ ،ش سٚص تـذیذ ٔیٌشدد
(ٔٛػٛیً ٚ )35 :1387،شحٞبی ثضسي تٛػؼٝی ؿٟشی دس حّمٝای اص ٔؼوالت ثٝ
ٌٝ٘ٛای ػشٌشداٖ رشیبٖ ٔییبثٙذ .ث ٝایٗ تشتیت اص ٓٞپبؿی  ٚوٕشً٘ ؿذٖ ٔحالت
ثبػج وبٞؾ سٚحیٝی ٔٓٞحّٝای ثٛدٖ  ٚوبٞؾ ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚافشاد ٔحّ ٝدس
تٛػؼٝی ٔحالت  ٚایزبد ص٘ذٌی ثٟتش ؿذ٘ ٚ ٜیض ػبُٔ هؼف دیٙی  ٚفشٍٙٞی  ٚتٛرٝ
ثیـتش ث ٝرٙجٞٝبی ٔبدی ص٘ذٌی  ٚوبٞؾ سٚحیٝی ٔـبسوت ؿذ ٜاػت .ایٗ ػبُٔ دس
وٙبس ٚسٚد اتٔٛجیُ ث ٝؿٟشٞب ثبػج ؿىٌُیشی سٚحیٝی فشدٌشایی  ٚهؼف سٚحیٝی
رٕؼی ؿذ ٜاػت  ٚث ٝایٗ تشتیت ؿٟش٘ٚذاٖ وٕتش دس أٛس ؿٟش ث ٝػٛٙاٖ ٔىبٖ ص٘ذٌی
رٕؼی تٛر ٝداس٘ذ .ثًٛ ٝس وّی دس ؿٟشٞبی ٔب ث ٝربی ٔؼبئُ ارتٕبػی ،ثٔ ٝؼبئُ
التلبدی تٛرٌ ٝشدیذ ٜو ٝچٙیٗ حبِتی ،تأحیش خٛد سا حتی ثش ؿشایي ثبفت ػٙتی ثش ربی
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ٌزاسد ٜاػت (ؿیؼٕٝ٘ٛ٘ .)39 :1382 ،ٝی ثبسص ایٗ أش ،ثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی ثذ ٖٚتٛر ٝثٝ
ػبختبس ٘ ٚیبصٞبی فشٍٙٞی ؿٟش  ٚؿٟش٘ٚذاٖ اػت و٘ ٝتٛا٘ؼتٔ ٝؤحش  ٚثٙیبدی ػُٕ وٙذ.
دس ٚالغ ػذْ تٛر ٝث ٝفش٘ ٚ ًٙٞیبصٞبی فشٍٙٞی دس ثش٘بٔٞٝب  ٚثش٘بٔٝسیضیٞبی ؿٟشی
ثٝػٛٙاٖ ػذی دس ٔمبثُ ٔٛفمیت ایٗ ثش٘بٔٞٝب ػُٕ ٔیوٙذٌ .ضاسؽ ؿٕبسٜی ٞفذ ٜدػتٛس
وبس اٞذاف تٛػؼٝی پبیذاس تب افك ٔ 2030یالدی ،ػبصٔبٖ رٟب٘ی ی٘ٛؼى ٛدِیّی ثش إٞیت
ایٗ ٌفت ٝاػت و ٝتلشیح ٔیوٙذ :فش ًٙٞثٛیظ ٜاص ًشیك تمٛیت  ٚافضایؾ تالؽٞبی
حٕبیتی  ٚأٙیتی ثشای ٔیشاثٞبی فشٍٙٞی ٙٔ ٚبثغ ًجیؼی ،دس تحمك تٛػؼٝی پبیذاس
ؿٟشی ٘مؾ ثؼضایی داسد (ی٘ٛؼى.)39 :2015،1ٛ

ؿکل :1استباط هیاى ابعاد ٍ صهیٌِّای کلیذی پایذاسی فشٌّگی (هاخز :فٌی)1389 ،

دس صٔی ٝٙؿبخقٞبی پبیذاسی ،ؿبخقٞبی ٔتٛٙػی اسائ ٝؿذ ٜاػت ِٚی ٔجحج تٛػؼٝی
پبیذاس ٔحّٝای دس ایشاٖ اص ػبثمٝی صیبدی ٘ذاسد ٕٞ ٚچٙیٗ استجبى دس صٔیٝٙی ٔذیشیت
ؿٛسایی ثیٗ اسٌبٖ ٞبی ٔذیشیتی ؿٟشی دس ساثٌ ٝثب ٔجبحج پبیذاسی ٔحّٝای ،تمشیجبً
ٔٛهٛع رذیذی اػت .ثب تٛر ٝثٛٔ ٝهٛع ٔمبِ ٝػؼی ؿذ ٜاػت اص ؿبخقٞبی
اػتب٘ذاسد رٟب٘ی دسثبسٜی پبیذاسی صیؼتی اػتفبد ٜؿٛد و ٝثذیٗ ؿشح اػت:
دس صٔیٝٙی تذٚیٗ ؿبخقٞب ٔ ٚؼیبسٞبی پبیذاسی ٔحّٝای ،یه وبسٌب ٜآٔٛصؿی ث٘ ٝبْ
"ؿبخقٞبی پبیذاسی ٔحّٝای" دس دا٘ـٍبٔ ٜه ٌیُ دس ػبَ  2005ثشٌضاس ؿذ وٝ

UNESCO
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اكٔ ٚ َٛؼیبسٞبی پبیذاسی صیؼتی دس ٔحّ ٝسا ث ٝؿشح رذ )2( َٚاسائ ٝوشد ٜاػت.
جذٍل :2ؿاخصّا ٍ هعیاسّای پایذاسی هحلِای دس داًـگاُ هک گیل
هؼکي

هؼکي با هتشاط کن

دػتشػی ٍ
اػتطاعت

اػتفبد ٜپیبد ٜاص وٛچ ٚ ٝخیبثبٖٞبی ٔحّٞ ٝش سٚص یب ػبػبت ؿّٛؽ

ثٟذاؿت ٚ

وٛچ ٚ ٝخیبثبٖ

تٙذسػتی

دػتشػی ث ٝخذٔبت ٌٔت -دسٔبٍ٘ب -ٜثیٕبسػتبٖ
ثٟذاؿتی

تفشیح-فش ًٙٞدسر ٝفشا ٓٞثٛدٖ

خذٔبت تفشیحی -أىب٘بت فشٍٙٞی ٔب٘ٙذ وتبثخب٘ٝ

تٛػؼٝص٘ذٌی

ػبدات غزایی

دثؼتبٖ  ٚثیٕبسػتبٖٞبیی و ٝثش٘بٔ ٝخٛساوی ػبِٕی داس٘ذ

ػبِٓ

تٕشیٗ

ٔیبٍ٘یٗ ػبػبت فؼبِیتٞبی ثذ٘ی ٞش ؿخق

ایٕٙی

ٔٙبثغ ٘یشٚی پّیغ

ٔیضاٖ رشْ -ؿیٛع رشْ ثٚ ٝػیّٝی رٛا٘بٖ

احؼبع أٙیت-

دسكذ ػبوٙب٘ی و ٝدس ٔحّٝی تشع سا تزشث ٝوشدٜا٘ذ

تشع
غشٚس ارتٕبػی ثٝوبسٌیشی ؿخلی ػبوٙب٘ی و ٝثبٚس داس٘ذ دیٍشاٖ ٔیتٛا٘ٙذ آٖٞـب سا اػـتخٕبس وٙٙـذ ٚ
رٕؼی ؿجىٝ

دسكذ وؼب٘ی و ٝحبهش ثـ ٝتـشن خـب٘ٛاد ٜدس ٔٛالـغ اهـٌشاسی

ارتٕبػی

٘یض٘یؼتٙذ

اختالى

ٔـبسوت دس ص٘ذٌی تٛٙع دس ٔٛلؼیت ٞب  ٚلذست ٘فٛرٛٔ -لؼیـت ٞـبی ایزبدؿـذ ٜثـٝ

ارتٕبػی

ارتٕبػی یه ٌشٚ ٜٚػیّٝی ص٘بٖ  ٚالّیتٞب
ٌ٘ٛبٌٖٛ

ٔأخز :رٛصا  ٚثشا11 :2005 ،ٖٚ

دس تحمیمبت داخّی ٘یض ،ػضیضی دس لبِت یه ًشح پظٞٚـی  ٚثیٍّشی ٘یض دس لبِت
پبیبٖ٘بٔ ٝی خٛیؾ ،اكٔ ٚ َٛؼیبسٞبی پبیذاسی ارتٕبػی ٘ ٚحٜٛی وؼت اًالػبت
ؿبخقٞب ٔ ٚؼیبسٞب سا ٔتٙبػت ثب ؿشایي وـٛس پیـٟٙبد ٔیدٞذ (رذا.)4 ٚ 3 َٚ
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جذٍل :3ؿاخصّا ٍ هعیاسّای پایذاسی هحلِای دس ایشاى
هعیاس

هؤلفِّا

ًحَُی کؼب اطالعات هَسد ًیاص بشای تَلیذ
ؿاخص

اظٟبس ٘ظش ػبوٙبٖ

پشػـٙبٔٝ

سٚیذادٞبی خبف

پشػـٙبٔٝ

ػشص٘ذٌی

ٚرٛد فوبٞبی ػٕٔٛی ثشای
تؼبُٔ ارتٕبػی ثب ػبوٙبٖ

پشػـٙبٔٝ

تؼّك خبًش ٔىب٘ی

اظٟبس ٘ظش ػبوٙبٖ

پشػـٙبٔٝ

ؿٙبخت غشیج ٝدس ٔحُ

پشػـٙبٔٝ

ٔیضاٖ رشْ دس ٔحّٝ

پشػـٙبٔٝ

ٛٞیت

ایٕٙی

(ٔأخز :ػضیضی)46-35 :1385 ،
جذٍل :4ؿاخصّا ٍ هعیاسّای پایذاسی هحلِای دس ایشاى
هؤلفِّا

هعیاس
لذیٕی ثٛدٖ ٔحّٝ

ًحَُی کؼب اطالعات هَسد ًیاص بشای تَلیذ
ؿاخص
پشػـٙبٔٝ

ًشح ؿٟشػبصی
ٛٞیت

فش ًٙٞاّٞی

پشػـٙبٔٝ

ٔؼبرذ ٔحّی
ٔیذاٖٞب  ٚفوبٞبی ػجض ٔحّٝ
ػش ص٘ذٌی

تؼّك خبًش
ٔىب٘ی

أٙیت

پشػـٙبٔ ٚ ٝاًالػبت ٔىب٘ی

اٞبِی ٕٞ ٚؼبیٍبٖ
ٔشاوض  ٚثشٌضاسی ٔشاػٓ ػٕٔٛی
البٔت ًٛال٘ی  ٚػبدت

پشػـٙبٔٝ

لذیٕی ثٛدٖ ٔحّٝ

پشػـٙبٔ ٚ ٝاًالػبت ٔىب٘ی

ًشح ؿٟشػبصی ٔحّٝ

اًالػبت ٔىب٘ی

آؿٙبیی ثب ٔشدْ
ٔىبٖٞبی حبدح ٝخیض دس ٔحّٝ

پشػـٙبٔ ٚ ٝاًالػبت ٔىب٘ی

ؿٙبخت غشیج ٚ ٝأٙیت دس ػبػت ؿت

پشػـٙبٔٝ
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ػبُٔ  ٚؿذت ثضٞىبسی
(ٔأخز :ثیٍّشی)164 :1389 ،

ثًٛ ٝس وّی ٔیتٛاٖ ٌفت ثشای ٔحّ ٝؿبخقٞبیی ٘ظیش رٕؼیت ،ػٌح  ٚؿىُٔ ،ؼشفٞبی
ٔٙبػجی ٘یؼتٙذ .دس ٔمبثُ ،ػٛأّی ٘ظیش ٛٞیت لبثُ تـخیق ،ادسان ػبوٙبٖ٘ ،بْ ٔ ٚشصٞبی
وبِجذیٔ ،ؼشّف ٔحّٞٝب ٞؼتٙذ .ؿبسٔ ٖٚؼتمذ اػت دس یه ٔحّٔ ٝـبٞذٜی وٙؾ ٔتمبثُ
دؿٛاس اػت أب دس آ٘زب  ٓٞوٙؾ ٔتمبثُ ٚرٛد داسد .پیبدٜسٞٚبٔ ،غبصٜٞب ،خیبثبٖٞب ،صٔیٗٞبی
ثبصی ٛٔ ...ٚلؼیتٞبی ٔٙبػجی ثشای وٙؾ ٔتمبثُ ٔشدْ ٞؼتٙذ ٕٝٞ .ثب یىذیٍش دس یه صٔبٖ
وٙؾ ٔتمبثُ ٘ذاس٘ذ ،أب اٌش ثب دلت ثٍٙشیٓ اٍِٛیی اص وٙؾ ٔتمبثُ ٔیبٖ ٔشدْ دس یه ٘بحی ٝسا
ٔـبٞذٔ ٜیوٙیٓ و ٝؿذیذتش  ٚپیٛػتٝتش اص وٙؾٞبی ٔتمبثُ ٔیبٖ آٟ٘ب  ٚافشاد خبسد اص آٖ
٘بحی ٝاػت .ایٗ یىی اص دالیّی اػت ؤ ٝب اػالْ ٔیوٙیٓ آ٘زب یه ٔحّ ٝاػت
(ؿبس .)78 :1382،ٖٚدس پظٞٚؾ حبهش ،ثب تٛر ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظشی  ٚثب ِحبٍ ؿشایي ؿىٌُیشی
ٔحالت ،ث ٝا٘تخبة ؿبخقٞبی ٔتٙبػت ثب ٔحالت ؿٟشی دس ایشاٖ الذاْ ؿذ ٜاػت.

ؿکل .2هذل هفَْهی پظٍّؾ حاضش (هأخزً :گاسًذگاى)

فشضیِّا
 -ث٘ ٝظش ٔیسػذ اسٌبٖ ٞـبی ٔـذیشیت ؿـٟشی ٘تٛا٘ؼـتٝا٘ـذ دس ؿـىٌُیـشی  ٚاػـتمشاس
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ؿبخقٞبی پبیذاسی فشٍٙٞی-ارتٕبػی ٔحالت ؿٟشی پیشا٘ـٟش ٔٛفك ثبؿٙذ.
ـ ث٘ ٝظش ٔیسػذ ؿبخق پبیذاسی ارتٕبػی-فشٍٙٞی دس ٔحالت ؿٟش پیشا٘ـٟش دس
ٚهؼیت ٌّٔٛثی لشاس ٘ذاسد.
ـ ثیٗ ػبٔب٘ذٞی صیشٌشٜٞٚبی رٕؼیتی (خشدٜفشًٞٙٞب) دس ٔحالت ؿٟش پیشا٘ـٟش ثب
تحٛالت ٘بٔ ٍٕٗٞذیشیت ؿٟشی ساثٌٝی ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد.
ـ ٔیضاٖ ستجٝثٙذی ٔحالت پیشا٘ـٟش اص ٘ظش پبیذاسی ؿٟشی ارتٕبػی-فشٍٙٞی دس ٚهؼیت
ٔٙبػجی ٘یؼت.
سٍؽ تحقیق
پظٞٚؾ حبهش اص ٘ظش سٚؽ ،تٛكیفی  -تحّیّی  ٚث ٝكٛست ٔیذا٘ی ثب تىٙیـه پیٕـبیؾ
ا٘زبْ ٌشفت ٝاػتٕٞ .چٙیٗ ایٗ پظٞٚؾ اص ٘ظش ٚػؼت پٟٙبٍ٘ش ،اص ٘ظش دأٝٙی خـشد  ٚاص
٘ظش صٔب٘ی یه ثشسػی ٔمٌؼی اػت .دس ایٗ ٌٔبِؼ ٝثشای رٕغآٚسی اًالػبت ٔـٛسد ٘یـبص
اص اثضاس پشػـٙبٔ ٝاػتفبد ٜؿذ ٜاػت ،أب پیؾ اص آغبص پیٕبیؾ ،پشػـٙبٔٝی اثتـذایی ٔـٛسد
آصٔ ٖٛلشاس ٌشفت  ٚثب اػتفبد ٜاص ٘تبیذ ث ٝدػت آٔذ ،ٜتٙظیٓ ٟ٘بیی ؿذ .ثـشای إًیٙـبٖ اص
اػتجبس پشػـٙبٔ ٝاص ٘ظشات وبسؿٙبػبٖ ٔشثٛى ٕٞ ٚچٙیٗ اص آِفبی وش٘ٚجـب ثـشای پبیـبیی
پشػـٙبٔ ٝاػتفبد ٜؿذ ٜاػت  ٚثش ٕٞیٗ اػبع ،هشیت آِفب پبیبیی تٕبٔی ٔتغیشٞب ثبالتش اص
 0/7ثٛد ٜاػت.
ربٔؼٝی آٔبسی پظٞٚؾ حبهش ،تٕبٔی ؿٟش٘ٚذاٖ  18ػبَ ث ٝثبالی ؿٟش پیشا٘ـٟش دس ػبَ
 1393اػت .اص آ٘زبیی و ٝثًٛ ٝس ًجیؼی أىبٖ ٌٔبِؼ ٝدیذٌبٞ ٜبی تٕبٔی ػبوٙبٖ ؿٟش ٚ
ٔحالت آٖ ٚرٛد ٘ذاؿت ،اص ؿیٜٛی ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ثشای ٌـشدآٚسی  ٚتجیـیٗ ٘ظـشات افـشاد
ٔٛسد ٌٔبِؼ ٝثٟشٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت .ثشٕٞیٗ اػبع ثٚ ٝػیّٝی فشٔ َٛوـٛوشاٖ ،ربٔؼـٝی
ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝتؼذاد ٘ 382فش ث ٝػٛٙاٖ ٔؼشّف ربٔؼ ٝآٔبسی ا٘تخبة ؿـذ٘ذ .سٚؽ ٕ٘٘ٛـٌٝیـشی
٘یض ث ٝؿیٜٛی ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تلبدفی  ٚثش حؼت ٘ؼجت افشاد ػبوٗ دس ٔحّٞٝب ثٛد ٜاػت.
پغ اص رٕغآٚسی دادٜٞب  ٚتىٕیُ پشػـٙبٔٞٝب اص ػٌح ٘ 4بحیٝی پیشا٘ـٟش ،ثشای تزضیـٝ
 ٚتحّیُ دادٜٞب اص ٘شْافـضاس  SPSSاػـتفبد ٜؿـذ ٜاػـت .دس ادأـ ٝدس ثحـج یبفتـٞٝـبی
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پظٞٚؾ ،ثشای آصٔ ٚ ٖٛتحّیُ دادٜٞب  ٚیبفتٞٝـبی ثـ ٝدػـت آٔـذ ،ٜاص تحّیـُ ٚاسیـب٘غ
یهًشف ،ٝتحّیُ سٌشػی ٖٛچٙذٔتغیش ،ٜوشٚػىبَ ٚاِیغ ،1آصٔـ T ٖٛتـه ٕ٘٘ٛـٝای  ٚدس
ادأ ٝاص ٔذَٞبی ٚیىٛس٘ ٚ AHP ٚ 2شْافضاس  Export Choiceثشای ٚصٖدٞـی  ٚستجـ-ٝ
ثٙذی ٔحالت ؿٟش پیشا٘ـٟش اص ٘ظش ؿبخقٞبی پبیذاسی اػـتفبد ٜؿـذ ٜاػـتٕٞ .چٙـیٗ
ثشای تلٛیشػبصی ٘تبیذ اص ٘شْافضاس  ArcGISثٟشٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت.
هحذٍدُ ٍ قلوشٍ پظٍّؾ
ؿٟش پیشا٘ـٟش ث ٝػٛٙاٖ ٔشوض ػیبػی ؿٟشػتبٖ پیشا٘ـٟش دس رٛٙة غشثی اػتبٖ آرسثبیزبٖ
غشثی  ٚدس  12ویّٔٛتشی ٔشصٞبی ایشاٖ ثب ػشاق (حىٔٛت الّـیٓ وشدػـتبٖ ػـشاق) ٚالـغ
ؿذ ٜاػت .ایٗ ؿٟش اص ؿٕبَ ث ٝاؿٛٙی٘ ٚ ٝمذ ،ٜاص رٛٙة ث ٝػشدؿت  ٚاص ؿشق ثٟٔ ٝبثبد
ٔحذٚد ٔیثبؿذ (آسٔب٘ـٟش .)2 :1388،رٕؼیت ؿٟش ثشاػبع ػشؿٕبسی ٘فٛع ٔ ٚؼـىٗ
ػبَ ٘ 70722 ،1390فش ثٛد ٜاػت (ٔشوض آٔبس ایشاٖ1385 ،ـ.)1390

ؿکل :3جایگاُجغشافیایی ؿْشػتاىپیشاًـْش دس اػتاى آرسبایجاى غشبی

تحلیل یافتِّا
آهاس تَصیفی
رذٔ ،5 َٚـخلبت ربٔؼٝی ٕ٘ٝ٘ٛی تحمیك (٘ 382فش) سا ث ٝتفىیه رٙغ ،ػٗ ٚ
Kruskal Wallis Test
Vikor

1
2
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تحلیالت ٘ـبٖ ٔیدٞذ .اص ثؼذ رٙؼیت 72/4 ،دسكذ اص افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛدس ٌشٔ ٜٚزوش ٚ
 27/6دسكذ ٘یض دس ٌشٔ ٜٚؤ٘ج لشاس ٌشفت ٝا٘ذ .اص ِحبٍ ػٙی ٘یض ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب دس چٟبس
ٌش ِٜٚوٕتش اص  20ػبَ  ٚوٕتش ( 3/4( )20-دسكذ) 35-20 ،ػبَ ( 50-35 ،)55/9ػبَ
( 50ٚ )34/4ػبَ ث ٝثبال(  6/3( )50+دسكذ) ربی ٌشفت ٝا٘ذٕٞ .چٙیٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب اص ٘ظش
ػٌح تحلیالت ث ٝػٌ ٝش ٜٚدیپّٓ  ٚوٕتش ( 36/1دسكذ) ،وبسدا٘ی  ٚوبسؿٙبػی
( 58/4دسكذ)  ٚوبسؿٙبػی ث ٝثبال ( 5/ 5دسكذ) تمؼیٓ ٔی ؿ٘ٛذ.
آهاس اػتٌباطی
دس ادأ ٝثشای ثشسػی ساثٌٝی ٔتغیشٞبی صیش ٌشٜٞٚبی رٕؼیتی (تحلیالتٔ ،بِىیت
ٔؼى٘ٛیٔ ،حُ فؼبِیت ،ثّٛن ٔؼى٘ٛی) و ٝاستجبى ٕٟٔی ثب ٚهؼیت پبیذاسی ٔحیي
ؿٟشی ٔ ٚذیشیت حبوٓ ثش آٖ داس٘ذ ،اص آٔبسٞبی اػتٙجبًی ثٟشٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت .دس اثتذا
ثشای آصٔ ٖٛایٗ ساثٌ ٝاص تحّیُ ٚاسیب٘غ یهًشف( ٝرذ )6َٚاػتفبد ٜؿذ ،ٜو ٝیبفتٞٝب
ثیبٍ٘ش آٖ اػت ساثٌٝی ػٌح ٔبِىیت ٔؼى٘ٛی دس ػٌح  99دسكذ ٔ ٚیضاٖ تحلیالت
افشاد ٘یض دس ػٌح ٔ 0/95ؼٙبداس ثٛد ٜاػت أب ثمیٝی ٔتغیشٞبی تحمیمی دس ػٌح ٔؼٙبداسی
ٔٙبػجی لشاس ٘ذاس٘ذ.
ثب تٛر ٝث ٝاٞذاف  ٚفشهیٞٝبی تحمیك ،ثشای تؼییٗ ساثٌ ٝثیٗ ٔتغیش ٔؼتمُ (ػّٕىشد
ٔذیشیت ؿٟشی) ٔ ٚت غیش ٚاثؼت( ٝپبیذاسی ارتٕبػی ـ فشٍٙٞی ؿٟشی) دس ؿٟش ٔٛسد
ٌٔبِؼٔ ٚ ٝیضاٖ تأحیشٌزاسی ایٗ دٔ ٚتغیش ثش ،ٓٞاص ٔذَ تحّیُ سٌشػی ٖٛچٙذٔتغیشٜ
اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .یبفتٞٝبی ٘بؿی اص آٔبسٞبی اػتٙجبًی دس تحّیُ دادٜٞب(رذ)7 َٚ
٘ـبٖدٙٞذٜی ایٗ اػت و ٝدٔ ٚتغیش ٔزوٛس ثب یىذیٍش داسای ساثٌٝی ٔؼٙبداس ثبالی 0/95
ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ ٔمذاس آِفب وٛچهتش اص  0.05اػت  ٚایٗ ثٔ ٝؼٙبی احشٌزاسی ٔتغیش
ٔؼتمُ ثش ٚاثؼت ٝاػت و ٝدس ٚالغ تجییٗوٙٙذٜی تغییشات ٔتغیش ٚاثؼت ٝاػت .اص ػٛی
دیٍش ٔ Fـبٞذ ٜؿذ ٜدس ػٌح ٔ P≤0.05ؼٙبداس اػت و٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ ساثٌٔ ٝیبٖ ٔتغیش
ٔؼتمُ ٚ ٚاثؼت ٝدس ٔؼبدِٝی سٌشػیٔ ٖٛتغیش خٌی اػت.
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جذٍل :5آصهَى چٌذهتغیشُی گَیِّای هذیشیت ؿْشی ٍ پایذاسی هحالت ؿْشی ()ANOVA
ٔزٕٛع

دسرٝ

ٔیبٍ٘یٗ

ٔذَ

ٔشثؼبت

آصادی

ٔشثؼبت

سٌشػیٖٛ

2613.512

1

خٌب

569.21831

380

451.57

ٔزٕٛع

081.24445

381

-

F

ػٌح

هشیت

ٔؼٙبداسی ٕٞجؼتٍی

ٔززٚس

هشیت

خٌبی

هشیت

تؼییٗ

اػتب٘ذاسد

چٙذٌبٕ٘ٞ ٝجؼتٍی تؼذیُ
چٙذٌب٘ٝ
0.000b 45.491 2613.512

0.327a

ثشآٚسد

ؿذٜ
57968.7 0.105

0.107

جذٍل :6آصهَى چٌذهتغیشُی گَیِّای هذیشیت ؿْشی ٍ پایذاسی هحالت ؿْشی
هذل

ضشایب تأثیش سگشػیًَی

ضشایب تأثیش سگشػیًَی

اػتاًذاسد ًـذُ

اػتاًذاسد ؿذُ

حبثت

B
44.456

Std. Error
2.358

ٔؼتمُ

0.477

0.071

t

ػطح
هعٌاداسی

Beta

0.327

18.853

0.000

6.745

0.000

ٔa.تغیش ٚاثؼت :ٝپبیذاسی ارتٕبػی
(ٔأخز :یبفتٞٝبی تحمیك)1395 ،

دس تحّیُ سٌشػی٘ٛی چٙذٔتغیش 4 ،ٜػبُٔ یب ٔتغیش اكّی پظٞٚؾ دس ٔؼبدِ ٝلشاس داد ٜؿذٜ
اػت .ث ٝػجبست دلیك دس تجییٗ پبیذاسی ارتٕبػی ـ فشٍٙٞی دس حبِت وّی ،ػبُٔ اكّی
ٔتغیش ٔؼتمُٚ ،اسیب٘غ لبثُ لجٔ ٚ َٛؼٙبداسی اص پبیذاسی فشٍٙٞی ـ ارتٕبػی سا تجییٗ
وشدٜا٘ذ .آٔبسٜٞب  ٚؿبخقٞبی تحّیُ سٌشػی٘ٛی ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدس ایٗ ٔذَ ،ػٛأُ ٚ
ٔتغیشٞبی حبهش دس ٔؼبدِٝی  0/33aتغییشات ٔٛرٛد دس ٔذیشیت ؿٟشی سا تجییٗ ٔیوٙٙذ.
ٕٞبًٖٛس و ٝدس رذٔ )7( َٚالحظٔ ٝیؿٛد هشیت ٕٞجؼتٍی چٙذٌب٘ٔ ٝذَ 0/107 ،سا
٘ـبٖ ٔیدٞذ  ٚهشیت تجییٗ آٖ ٔؼبٚی  R2;0/327aاػت .ثب اػتفبد ٜاص هشیت تلحیح
ؿذٔ R2 ٜیتٛاٖ ادػب وشد 33 ،دسكذ اص ٚاسیب٘غ پبیذاسی ؿٟشی تٛػي ٚاسیب٘غ ٔتغیش
ٔؼتمُ تٛػي ٔتغیشٞب یب ػبُٔٞبی ٔؼتمُ تجییٗ ٔیؿٛد  ٚثمیٝی ٚاسیب٘غٞب اص ًشیك

اسصیابی عولکشد هذیشیت ؿْشی دس پایذاسی اجتواعی ـ فشٌّگی151 / ...

ػٛأُ ثیش٘ٚی  ٚپیؾثیٙی ؿذ ٜلبثُ تجییٗ  ٚثشسػی اػت.
دس ادأ ٝیبفتٞٝب ،اص ًشیك آصٔ ٖٛوشٚػىبَ ٚاِیغ ث ٝثشسػی ٚرٛد اختالف ثیٗ ٌش-ٜٚ
ٞبی ٔؼتمُ اص ٘ظش ستجٝثٙذی ٔیپشداصد  ٚدس ٚالغ فمي ٚرٛد یب ػذْ ٚرٛد تفبٚت ثیٗ
ٌشٜٞٚب سا ثشسػی ٔیوٙذ .دس رذ ،7 َٚث ٝثشسػی تفبٚت ٔحالت ؿٟشی پیشا٘ـٟش اص
ِحبٍ ٔیضاٖ پبیذاسی ٔحّٝای پشداخت ٝؿذ ٜاػت و ٝیبفتٞٝب ثذیٗ ؿشح اػت.
جذٍل :7هیضاى سضایت اص هذیشیت ؿْشی با اػتفادُ اص آصهَى کشٍػکال ٍالیغ
ٔیبٍ٘یٗ ستجٝای

تؼذاد

٘بْ لْٛ

196.06

157

ٔبٔؾ

168.90

99

پیشاٖ

237.53

78

ٍٔٛٙس

211.13

28

ٌٛسن

192.15

20

ّ٘یٗ ٍٔٛٙس

-

382

ٔزٕٛع

Chi-Square = 8.804 , Sig = 0/05(0/066) , d.f = 4

دس رذٔ ،7َٚمذاس )8.804( Chi-Squareدس ػٌح خٌبی وٛچهتش اص ٔ 0/066ؼٙبداس
اػت؛ ثٙبثشایٗ ثِ ٝحبٍ آٔبسی دس ٔیضاٖ لٔٛیت دس پبیذاسی تفبٚت ٚرٛد داسد٘ .تبیذ
آصٔ ٖٛوشٚػىبَ ٚاِیغ ثیبٍ٘ش ایٗ ٌّٔت اػت و ٝػٌح ٔیضاٖ سهبیت اص ٔذیشیت
ؿٟشی ٔشثٛى ث ٝلٍٛٙٔ" ْٛس" ثب ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ( )237/53دس ستجٝی "ا ٚ "َٚپغ اص آٖ
ٌٛسن دس ستجٞٝبی ثؼذی لشاس داس٘ذ .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝػٌح ٔؼٙبداسی وٛچهتش اص 0/05
اػت آصٔ ٖٛدس ػٌح  0/95تأییذ ٔیؿٛد.
جذٍل :8هیضاى پایذاسی بش اػاع هحالت ؿْشی
ستبِ

هیاًگیي ستبِای

تعذاد

هحلِ

7

190.98

31

صسٌتٗ

6

191.94

31

ثبصاسچٝ

5

206.11

49

پبسن ٘یّٛفش

8

187.47

34

چٟبس سأ ٜبدسـ 22ثٕٟٗ

پبیذاسی
ارتٕبػی-
فشٍٙٞی
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ستبِ

هیاًگیي ستبِای

تعذاد

هحلِ

11

166.13

32

ایخبسٌشاٖ

13

157.09

15

آؿیب٘ ٝـٔ 32تشی

10

169.92

19

و ٟٝٙخب٘ٝ

1

278.57

22

فشٍٙٞیبٖ

4

224.53

31

ربد ٜػشدؿت

2

243.83

28

آصادٌبٖ

15

146.20

23

ؿیٗآثبد

9

173.62

26

وٕشثٙذی

3

230.33

26

پبداؽ

12

158.14

12

وٕشثٙذی رذیذـ ؿیٗآثبد

14

150.17

3

وٕشثٙذی رذیذـ و ٟٝٙخب٘ٝ

-

-

382

رٕغ

Chi-Square = 30.999 , Sig = 0/05(0/006) , d.f = 14
(ٔأخز :یبفتٞٝبی تحمیك)1395 ،

دس رذٔ ،8َٚمذاس  )30/999( Chi-Squareدس ػٌح خٌبی وٛچهتش اص ٔ 0.006ؼٙبداس
اػت؛ ثٙبثشایٗ ثِ ٝحبٍ آٔبسی دس ٔیضاٖ پبیذاسی دس ٔحالت ؿٟشی تفبٚت ٚرٛد داسد.
٘تبیذ آصٔ ٖٛوشٚػىبَ ٚاِیغ ثیبٍ٘ش ایٗ ٌّٔت اػت و ٝػٌح پبیذاسی دس ٔحّٔ ،ٝشثٛى
ثٔ ٝحّٞٝبی "فشٍٙٞیبٖ" " ٚآصادٌبٖ" ثب ثیـتشیٗ ٔیضاٖ  243/83 ٚ 278/57دس ستجٝی
ا ٚ َٚد ٚ ْٚپغ اص آٖ "پبداؽ" " ٚربد ٜػشدؿت" دس ستجٞٝبی ثؼذی لشاس داس٘ذ .دس
ٟ٘بیت ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝػٌح ٔؼٙبداسی وٛچهتش اص  0/05اػت ،آصٔ ٖٛدس ػٌح  0/95ثٝ
تأییذ ٔیؿٛد.
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ؿکل :4ستبِبٌذی هحلِّای پیشاًـْش اص ًظش پایذاسی ؿْشی اجتواعی فشٌّگی (هأخزً :گاسًذگاى)

ثشای ثشسػی ثٟتش ٚهؼیت ػّٕىشد ٔذیشت ؿٟشی دس پبیذاسی ٔحالت ؿٟشی پیشا٘ـٟش
اص آصٔ T ٖٛتهٕ٘ٝ٘ٛای اػتفبد ٜؿذ ٜو٘ ٝتبیذ حبكُ اص وبسثشد ایٗ آصٔ ٖٛآٔبسی٘ ،ـبٖ
دٙٞذٜی ٚالؼیتٞبیی ث ٝؿشح رذ )9(َٚاػت.
جذٍل :9آصهَى هعٌاداسی ؿاخصّای پایذاسی دس پیشاًـْش () T-TEST
Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the
Difference

اختالف

ػٌح

ا٘حشاف

دسرٝی

ٔؼیبس

آصادی

ٔیبٍ٘یٗ

تؼذاد

0.000 -0.116 -0.1716 -0.0622

0.543

381

2.8831

-4.202 382

0.000 0.704

0.845

381

3.7047

 16.285 382تعلقهکاًی

0.000 -0.338 -0.4135 -0.2640

0.742

381

2.6613

 -8.912 382ػشصًذگی

حذ

0.7898

حذ پاییي

0.6196

ٔیبٍ٘یٗ ٔؼٙبداس

T

ؿاخصّا
اهٌیت
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000.0 -0/246 3341.0- 1580.0-

544 .0

381

550. -0/248 0568-.

229 .0

381

1066.

494.5- 382 7539.2
382 0249.3

598.

َّیت
هؼکي

(ٔأخز :یبفتٞٝبی تحمیك)1395 ،

تٕبْ ؿبخقٞب یی و ٝثشای ػٙزؾ ٚهؼیت پبیذاسی ارتٕبػی ـ فشٍٙٞی پیشا٘ـٟش ث ٝوبس
ثشد ٜؿذ ثزض ٔؼىٗ اص ػٌح ٔؼٙبداسی ثبالیی ثشخٛسداس ثٛد ٜأب تفبٚت ٔؼٙبداسی دس
ػٌح آِفبی  0/01ثیٗ ٚهؼیت پبیذاسی ؿٟشی اص دیذ پبػخٍٛیبٖ ،دس ؿٟش ٔٛسد ٌٔبِؼٝ
ٚرٛد داسد .ایٗ ٔؼأِ ،ٝدػتٝثٙذی ٔحالت ؿٟشی سا ثِ ٝحبٍ لٔٛیت تأییذ ٔیوٙذ .دس
حمیمت ایٗ فشم سا ؤ ٝحالت ٔٛسد ٌٔبِؼ ٝثِ ٝحبٍ ٚهؼیت پبیذاسی دس ٚهؼیت
ٔٙبػجی ٘یؼتٙذٔ ،یپزیشیٓ .ثب احتؼبة دأً ٝٙیف ِیىشت (ثیٗ 1تب ٞ ،)5ش یه اص
ؿبخقٞبی أٙیت ،ػشص٘ذٌی ٛٞ ٚیت ٔحّ ٝداسای ٔیضاٖ وٕتشی ٘ؼجت ثٔ ٝیبٍ٘یٗ
ٚالؼی ثٛد ٚ ٜؿٟش اص ِحبٍ ایٗ ػ ٝؿبخق دس ػٌح ٘بپبیذاسی لشاس داسد.
ٔیبٍ٘یٗ ث ٝدػت آٔذٜی ؿبخقٞبی ٛٞیت ،أٙیت  ٚػشص٘ذٌی پبییٗتش اص حذ ٔتٛػي
ثٛدٔ( ٜمذاس آٖ دس ػت ٖٛتفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞب ٔـخق ؿذ ٜاػت) و ٝایٗ ٔؼأِ ٝثیبٍ٘ش
آ٘ؼت و ٝپبػخٍٛیبٖ ٚهؼیت ایٗ ؿبخقٞب سا دس ٔحّٞٝبی خٛد ٔٙفی اسصیبثی وشدٚ ٜ
ٔذیشاٖ ٔ ٚؼؤٚالٖ ؿٟش خٛد سا دس لجبَ وبسٞبی ا٘زبْ داد ٜؿذ ٚ ٜیب دس حبال ا٘زبْ،
پبػخٍٔ ٚ ٛؼؤٕ٘ َٚی دا٘ٙذ؛ ثًٛ ٝسی و ٝفمي ؿبخق تؼّمبت ٔىب٘ی دس ایٗ پظٞٚؾ
ثب تفبٚت ٔیبٍ٘یٙی ٘ ،0/70471ؼجت ثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٚالؼی دس ػٌح ٌّٔٛثی اسصیبثی ٔیٌشدد
 ٚؿبخق ٔؼىٗ ٘یض دس ػٌح تمشیجبً ٔتٛػٌی اسصیبثی ٔیؿٛد.
دس ایٗ ٔشحّ ٝثش اػبع ٔذَ ٔیبٍ٘یٗ ستجٝایٔ ،یضاٖ پبیذاسی ٞش یه اص ؿبخقٞب دس
ػٌح ؿٟش پیشا٘ـٟش دس لبِت یه ٔذَ ٔفٟٔٛی ٌٙزب٘ذ ٜؿذ ٜو ٝثذیٗ كٛست اػت:

اسصیابی عولکشد هذیشیت ؿْشی دس پایذاسی اجتواعی ـ فشٌّگی155 / ...

ؿکل :5بشسػی هیاًگیي صیشؿاخصّای پایذاسی اجتواعی دس هحالت پیشاًـْش بش اػاع ًظشات
ؿْشًٍذاى ،هأخزً :تایج تحقیق

دس ادأٝی ثحج یبفتٞٝبی پظٞٚؾ ،ثشای ثشسػی  ٚستجٝثٙذی ٔحالت ؿٟشی اص
٘ظش ؿبخقٞبی پبیذاسی ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ ٚیىٛس  ٚث ٝوٕه ٘شْافضاس Export Choice

 AHP ٚثٚ ٝصٖدٞی  ٚث ٝوٕه پشػـٙبٔٝای و ٝتٛػي ؿٟش٘ٚذاٖ دس ػٌح ٘ 4بحیٝی
ؿٟش ث ٝكٛست ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تلبدفی تىٕیُ ؿذ ٜاػت ،ث ٝاسصیبثی ؿبخقٞبی پبیذاسی
ٔ ٚیضاٖ پبیذاسی ٔحالت ؿٟش پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
ٔذَ ٚیىٛس یىی اص ٔذَٞبی پشوبسثشد دس تلٕیٌٓیشی  ٚا٘تخبة ٌضی ٝٙثشتش اػت و ٝاص
ًشیك اسصیبثی ٌضیٞٝٙب ثش اػبع ٔؼیبسٞبٌ ،ضیٞٝٙب سا اِٛٚیتثٙذی یب ستجٝثٙذی ٔیوٙذ .دس
ایٗ ٔذَ ٔؼیبسٞب ٚصٖدٞی ٕ٘یؿ٘ٛذ ثّىٔ ٝؼیبسٞب اص ًشیك سٚؽٞبی دیٍش اسصیبثی
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ٔیؿٛد  ٚػپغ ٌضیٞٝٙب ثش اػبع ٔؼیبسٞب  ٚثب تشویت دس اسصؽ ٔؼیبسٞب ،اسصیبثی ؿذٚ ٜ
ستجٝثٙذی ٔیؿ٘ٛذ (فتبحی ٕٞ ٚىبساٖ .)75 :1392،الصْ ث ٝروش اػت و ٝث ٝدِیُ
ٔحذٚدیت دس حزٓ ٔمبِ ٝتٟٙب ٘تبیذ ٟ٘بیی ٔذَ ٚیىٛس آٚسد ٜؿذ ٜاػت.
جذٍل :10هحاػبِی هقذاس  R ٍ Sهعیاسّا
هؼکي تعلق هکاًی ػش صًذگی
R

S

0.22

0.106667 0.202381 0.10667
0.25

0.336149

0

0.217302 0.079366

0.03

اهٌیت

َّیت

0.12

0.16

0.25

0.25

aij

0

0.045714

0.05

0

هاهؾ

0.04

0.010435

0.25

0.035714

پیشاى

0

0.079365

هٌگَس

0.045714 0.062222

 0.170365گَسک

0.22

0.759524

0.22

0.088889

0.16

0.12

0.25

`0.67

0.17

0.12

0

0.13

0.25

0.250

R-

0.760

S-

0.079

*R

0.202

*S

هٌگَس ًلیي
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0.47

هاهؾ

0.037995

پیشاى

0.548661

هٌگَس

0.087907

گَسک

0.008034

هٌگَس ًلیي

قَم

اسصؽ عذدی

جذٍل :11ستبِبٌذی گشٍُّا بش اػاع هقادیش Qi

(ٔأخز :یبفتٞٝبی تحمیك)1395 ،

تحّیُٞبی ٘بؿی اص اسصیبثی ٔحالت ؿٟشی پیشا٘ـٟش اص ٘ظش پبیذاسی دس صیشٌشٜٞٚبی
رٕؼیتی ایٗ ؿٟش ثش اػبع ٔذَ ٚیىٛس ثب تٛر ٝث ٝلبثّیتٞبی ایٗ ٔذَ دس ٘حٜٛ
تلٕیٌٓیشی ٌّٛٔ ٚثیتٞبی چٙذ خلیلٝای دس تئٛسیٞب ،حبوی اص آٖ اػت وٝ
ثیـتشیٗ ٔیضاٖ سهبیتٔٙذی اص ٚهؼیت پبیذاسی ارتٕبػی ـ فشٍٙٞی ٔحالت ؿٟشی

اسصیابی عولکشد هذیشیت ؿْشی دس پایذاسی اجتواعی ـ فشٌّگی157 / ...

ٔشثٛى ث ٝلٔٛیت "ٍٔٛٙس" ثب ٔبتشیغ  ،0/5487داسای ثیـتشیٗ ٔیضاٖ سهبیت ٞؼتٙذ وٝ
ایٗ أش ثیـتش ث ٝدِیُ ٚهؼیت ٌّٔٛة  ٚؿشایي ثٟتش التلبدی  ٚپبیذاسی ثیـتش
ٔحالتـبٖ ٘ؼجت ثٔ ٝحالت دیٍش اػتٌٔ .بِؼبت ٔیذا٘ی ٍ٘بس٘ذٌبٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثب
تٛر ٝث ٝایٙى ٝدٌ ٚشٌٛ" ٜٚسن" ٍٛٙٔ" ٚس ّ٘یٗ" و ٝاص سٚػتبٞبی ثیٗ ؿٟش ػشدؿت ٚ
پیشا٘ـٟش آٔذٜا٘ذ  ٚاغّت ثٟٔ ٝبرش٘ـیٙبٖ حبؿیٝی ؿٟشی ٔ ٚحالت رذیذی و٘ ٝبؿی اص
ٌؼتشؽ ػى٘ٛتٍبٜٞبی غیش سػٕی دس حبؿیٝی ؿٟش ٞؼتٙذ ،تجذیُ ؿذٜا٘ذ  ٚث ٝتجغ آٖ
٘جٛد أىب٘بت سفبٞی ،آٔٛصؿی  ٚثٟذاؿتی  ٚػذْ تؼّك خبف ٔىب٘ی ،وٕتشیٗ ٔیضاٖ
سهبیت سا ٘ؼجت ث ٝؿبخقٞبی پبیذاسی دس ؿٟش داس٘ذ.
ًتیجِگیشی
٘بٍٕ٘ٛٞی رٛأغ ث ٝفشٚپبؿی ػبختبس ارتٕبػی ٌشایؾ داسد  ٚث٘ ٝبپبیذاسی  ٚثیحجبتی ٚ
٘بأٙی فضایٙذٚ ٚ ٜاثؼتٍی افشاد ث ٝا٘ٛاع ٌشٜٞٚبی ارتٕبػی ٔٙزش ٔیٌشدد و ٝیب دس ٔمبثُ
 ٓٞایؼتبدٜا٘ذ یب دس وٙبس  ٓٞلشاس داس٘ذ  ٚاص لبثّیت ػوٌٛیشی ثشخٛسداس٘ذ .ایٗ ٚیظٌی
اوخش ؿٟشٞبی وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ٝاػت و ٝادغبْپزیشی پبییٙی سا اص خٛد ٘ـبٖ
ٔی دٙٞذ دس حبِی و ٝثؼیبسی اص وـٛسٞبی اسٚپبیی ثب ػٌٛح ثبالی ٟٔبرشپزیشی ،ادغبْ
پزیشی ثبالیی داس٘ذ.
ٟٔبرشت ث ٝپیشا٘ـٟش 1ث ٝػّت ٔشصی ثٛدٖ ؿٟش  ٚپتب٘ؼیُ التلبدی ٔٙبػت ٘بؿی اص
 ٓٞرٛاسی ثب حىٔٛت الّیٓ وشدػتبٖ ػشاق  ٚدسآٔذٞبی ٘بؿی اص ایٗ ٔٛلؼیت ،ثؼیبس
چـٍٕیش اػت .ایٗ ٘ٛع ٟٔبرشت تفبٚتٞبی آؿىبسی سا ثب ٟٔبرشتٞبی اػتب٘ی ٘ـبٖ
ٔیدٞذ و ٝثبصخٛسد صیبدی ثش سٚی وبِجذ  ٚثبفت دسٖٚؿٟشی  ٚسٚػتبیی ٞشیه اص
ؿٟشٞبی ٟٔبرشپزیش ٟٔ ٚبرش فٟشػت داؿت ٝاػت .ثشسػیٞب اص تغییش ػبختبس ارتٕبػی
ؿٟش ثٕٞ ٝشا ٜتٛػؼٌ ٚ ٝؼتشؽ وبِجذی ؿٟش پیشا٘ـٟش ٘ ٚبٍٕ٘ٛٞی دس ٛٞیت ٔحالت
لذیٕی  ٚؿىُ ٌیشی ٔحالت رذیذ و ٝفبسؽ اص حغ خبكی ٞؼتٙذ ،حىبیت داسد و ٝایٗ
أش دس ً َٛػ ٝد ٝٞی اخیش ثبػج سؿذ چـٍٕیشی اص ٘ظش تؼذاد رٕؼیت پیشا٘ـٟش ٚ
 -1بِ عٌَاى ؿْشی دس کـَسی دس حال تَػعِ
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٘بٍٕ٘ٛٞی ٔذیشیتی آٖ ؿذ ٜاػت؛ ثٙبثشایٗ هشٚست تٛرٔ ٝجشْ  ٚثٙیبدی ث ٝػبختبس
ارتٕبػی ؿٟش پیشا٘ـٟش ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝتحٛالت ؿٟشی ،س٘ٚذ تىبّٔی خٛد سا ثب فشًٙٞ
ٕٞ ٚجؼتٍی ٞبی ٔتفبٚت چٍ ٝ٘ٛپـت ػش خٛاٞذ ٌزاؿت  ٚتؼبُٔ فشٍٙٞی داخُ
ؿٟشٞب  ٚایزبد صٔیٞ ٝٙبی غبِت ثشای تشٚیذ ٔٙبػجبت سٚاثي ػبِٓ فشٍٙٞی تب چ ٝا٘ذاص ٜثش
ٔذیشیت ؿٟش دس پبیذاسی ٔحالت ٔؤحش ثٛد ٜاػت ٟٓٔ ،اػت .تحّیُٞبی تزشثی ٘یض
ٔؤیذ ایٗ ٘ىت ٝاػت ؤ ٝذیشیت ؿٟشی (ٔتغیش ٔؼتمُ) تٛا٘ؼت ٝدس ػٌح ٔؼٙبداسی
ٔؼمِٛی ،ثیـتشیٗ احش سا ثش ٔتغیش ٚاثؼت( ٝپبیذاسی ارتٕبػی ٔحالت) داؿت ٝثبؿذ ٕٞ ٚبٖ-
ٌ٘ ٝ٘ٛیض و ٝدس یبفتٞٝبی پظٞٚؾ ٔـبٞذٌ ٜشدیذ ،آصٔ T ٖٛثیبٍ٘ش ایٗ ٚالؼیت اػت وٝ
ٌٛیٞٝبی ٔشثٛى ثٔ ٝذیشیت ؿٟشی پبییٗتش اص ػٌح ٔیبٍ٘یٗ اػت و٘ ٝبؿی اص "ػذْ
سهبیت ٔشدْ اص ٔذیشیت أٛس ؿٟشی" اػت  ٚآصٔٔ ٖٛؼٙبداسی  Tدس ساثٌ ٝثب ؿبخق
پبیذاسی ٘ٛاحی ؿٟشی ٘یض دس ػٌح ٔٙبػجی ٘یؼت٘ .تبیذ حبوی اص آٖ اػت و ٝؿٟش فمي
دس ػٌح "تؼّك خبًش ٔىب٘ی"  ٚچٙذ صیشؿبخق ػشص٘ذٌی دس ٚهؼیت ٌّٔٛثی اػت ٚ
ثمیٝی ؿبخقٞب دس ٚهؼیت ٔٙبػجی اسصیبثی ٘ـذٜا٘ذٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝآصٔ ٖٛستجٝثٙذی دس
ٔذَ ٚیىٛس ٘ـبٖ داد ،تجؼین صیبدی دس ثشخٛسداسی أىب٘بت  ٚپبیذاسی ٔحالت ؿٟشی
اص ػٛی اسٌبٖٞبی ٔذیشیتی كٛست ٌشفت ٝاػت  ٚلٍٛٙٔ" ْٛس" سهبیت ثیـتشی ٘ؼجت
ث ٝالٛاْ دیٍش داسد .دِیُ ایٗ أش ٔـبسوت ثبالی لٍٛٙٔ ْٛس دس ػبختبس ٔذیشیتی ،ػیبػی
 ٚاداسی پیشا٘ـٟش اػت .دس ٟ٘بیت ٔحّٝی "فشٍٙٞیبٖ" ثب ثیـتشیٗ ٔیضاٖ اسصؽ دس آصٖٔٛ
وشٚػىبَ ٚاِیغ ثب اسصؽ  287.57دس ستجٝی ا َٚلشاس داسد ٚ ٚهؼیت آٖ ٘ؼجت ثٝ
ٔحالت دیٍش ؿٟش دس ٚهؼیت ٔٙبػجی اسصیبثی ٔیٌشدد.
دس پبیبٖ ثبیذ ػٛٙاٖ ٕ٘ٛد ثشای ایٙى ٝؿٟش٘ٚذاٖ دس ٔذیشیت ؿٟشی ٔـبسوت داؿتٝ
ثبؿٙذ ،ثبیذ ث ٝخشدٜفشًٞٙٞب ٔ ٚؤِفٞٝبی لٔٛی  ٚفشٍٙٞی ٞش ثخؾ اص ؿٟش٘ٚذاٖ تٛرٝ
ٚیظٌ ٜشدد تب ؿٟش٘ٚذاٖ ثٚ ٝاػٌٝی ایٗ تٛر ،ٝخٛد سا حبوٕبٖ  ٚتلٕیٓ ٌیشاٖ
ػش٘ٛؿت خٛد دا٘ؼت ٚ ٝحبَ و ٝثٞ ٝش دِیُ ػبوٗ ایٗ ؿٟش (پیشا٘ـٟش) ؿذٜا٘ذ ثب ایٗ
ٔ ًٗٛد ْٚخٛد ،استجبى ػبًفی ثشلشاس ٕ٘بیٙذ؛ احؼبػی و ٝچٙب٘چ ٝثٛرٛد آیذٔ ،یتٛا٘ذ
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اص ثؼیبسی اص ٘بٙٞزبسیٞبی ارتٕبػی ٘یض رٌّٛیشی ٕ٘بیذ .ػشٔبیٝی ارتٕبػی دس
د٘یبی أشٚص ثٔ ٝشاتت ٕٟٔتش اص ػشٔبیٝی التلبدی ثٛد ٚ ٜتأحیشٌزاسی آٖ ٘یض ثیـتش اػت.
اػتٕبد ػٕٔٛی ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚافضایؾ ػشٔبیٝی ارتٕبػی ٘بؿی اص ایٗ افضایؾ اػتٕبد ،رض ثب
تٛر ٝث ٝخشدٜفشًٞٙٞبی ٔٛرٛد دس آٖ  ٚافضایؾ ٔـبسوت ایـبٖ دس ػش٘ٛؿت خٛیؾ
ثٚ ٝرٛد ٘خٛاٞذ آٔذ .ثبیذ تٛر ٝداؿت وٞ ٝشچ ٝربٔؼ ٝتٛػؼٝیبفتٝتش ثبؿذ ،تؼذاد
ٛٞیتٞبی ٞش فشد اػٓ اص ٛٞیت خب٘ٛادٌیٛٞ ،یت ؿغّیٛٞ ،یت دیٙی ٛٞ ٚیت لٔٛی
ٔ ...ٚتىخشتش خٛاٞذ ثٛد.
ثٙبثش آ٘چ ٝثیبٖ ؿذ٘ ،تبیذ ٟ٘بیی پظٞٚؾ حبهش ث ٝكٛست وّی ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت:
ٔ )1ذیشیت ؿٟش دس پبیذاسی ٔحالت ٔؤحش ثٛد ٜاػت ٔ ٚذیشیت ؿٟشی (ٔتغیش ٔؼتمُ)
تٛا٘ؼت ٝدس ػٌح ٔؼٙبداسی ٔؼمِٛی ،ثیـتشیٗ احش سا ثش ٔتغیش ٚاثؼت( ٝپبیذاسی
ارتٕبػی ٔحالت) داؿت ٝثبؿذ.
ٌٛ )2یٞٝبی ٔشثٛى ثٔ ٝذیشیت ؿٟشی پبییٗتش اص ػٌح ٔیبٍ٘یٗ ٔیثبؿذ و٘ ٝبؿی اص
"ػذْ سهبیت ٔشدْ اص ٔذیشیت أٛس ؿٟشی" اػت.
 )3ؿبخق پبیذاسی ٘ٛاحی ؿٟشی دس ؿٟش پیشا٘ـٟش دس ػٌح ٔٙبػجی لشاس ٘ذاسد.
ٔ )4ذَ ٚیىٛس ٘ـبٖ داد ،تجؼین صیبدی دس ثشخٛسداسی أىب٘بت  ٚپبیذاسی ٔحالت
ؿٟشی اص ػٛی اسٌبٖٞبی ٔذیشیتی كٛست ٌشفت ٝاػت  ٚلٍٛٙٔ" ْٛس" سهبیت
ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝالٛاْ دیٍش داسد.
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ پظٞٚؾ حبهش  ٚثب ٍ٘بٞی ث ٝتحمیمبت لجّی كٛست ٌشفت ٝدس ایٗ صٔی،ٝٙ
ٔیتٛاٖ دسیبفت و:ٝ
ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚیب ٔـبسوت دادٖ آ٘بٖ دس ٔذیشیت ؿٟشی ،ػال ٜٚثش آ٘ىٝ
ث ٝثٟجٛد ػّٕىشد ٔذیشیت ؿٟشی ٔیا٘زبٔذ ،دس پبیذاسی ٔحالت ؿٟشی ٘یض
ٔؤحش اػت (ثش اػبع پظٞٚؾ حبهش  ٚپظٞٚؾٞبی ؿشیف صاد ٚ ٜاكغشی
صٔب٘ی2014،؛

وٙذی2006،؛

آدی٘ٚٝٙذ ٕٞ ٚىبساٖ1392،؛

الذْ1392،؛ تمٛایی  ٚتبرذاس.)1388،

ؿشیفصادٜ
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ػّٕىشد ٘بٔٙبػت ٔذیشیت ؿٟشی ث ٝتٕشوض ٔٙبثغ  ٚخـذٔبت دس ثشخـی ٘ـٛاحی
ؿٟش ٔ ی ا٘زبٔذ ٕٞ ٚیٗ أـش ثـ ٝدٌٚـبٍ٘ی  ٚتجؼـین دس ؿـٟش ٔ ٚتؼبلـت آٖ،
٘بسهبیتی ؿٟش٘ٚذاٖ اص ٔذیشیت ؿٟشی  ٚاحؼبع ثیٍبٍ٘ی دس آٟ٘ب ٔـؤحش اػـت.
ٕٞچٙیٗ ایٗ أش ث ٝوبٞؾ پبیذاسی ٘ٛاحی ؿٟشی ٔیا٘زبٔذ (ثش اػبع پـظٞٚؾ
حبهش  ٚپظٞٚؾٞبی ٔـىیٙی ٕٞ ٚىبساٖ1393،؛ پشٚیٗ  ٚوال٘تشی.)1392،
ٟ٘بدیٝٙػبصی ٍ٘ ٚب ٜساٞجشدی ٔذیشیت ؿٟشی ثـٛٔ ٝهـٛع حىٕشٚایـی ؿـٟشی
وٕه ٔیوٙذ تب ٔذیشیت پبیذاس ؿٟشی ث ٝػشػت  ٚأیذٚاسی ثیـتشی دس ؿـٟشٞب
ؿىُ ٌیشد (ثش اػبع پظٞٚؾ حبهـش  ٚپـظٞٚؾٞـبی ؿـشیف صاد ٚ ٜاكـغشی
صٔب٘ی2014،؛ وٙذی2006،؛ ؿشیفصاد ٜالذْ1392،؛ تمٛایی  ٚتبرذاس.)1388،
ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝشفت و٘ ٝتبیذ پظٞٚؾ دس تأییذ تحمیمبت لجّی كٛست ٌشفتٝ
اػت.
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ؿبس ،ٖٚرٛئُ .)1382( .دُ پشػؾ اص دیذگاُ جاهعِؿٌاػی ،تشرٕٝی ٔٙـٛچٟش كـجٛسی،
تٟشاٖ٘ :ـش ٘ی.

-

ؿشیفصاد ٜالذْ ،اثشاٞیٓ .)1392( .ػشٔبیٝی ارتٕـبػی دس ػـٌح ٔحّـ ٝاسصیـبثی ٔـذیشیت
ٔـبسوتی دس اداسٜی ثٟیٝٙی ؿٟشی دس ؿٟش پیشا٘ـٟش ،پبیبٖ٘بٔٝی وبسؿٙبػی اسؿـذ رغشافیـب
 ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی ،دا٘ـٍب ٜص٘زبٖ.

-

ؿىٛئی ،حؼـیٗ .)1389( .جغشافیای اجتواعی ؿْشّا (اکَلَطی اجتواعی ؿْش) ،تٟـشاٖ:
ا٘تـبسات رٟبد دا٘ـٍبٞی.

-

ؿیؼ ،ٝاػٕبػیُِ .)1382( .ض ْٚتحـ َٛدس ٔـذیشیت ؿـٟشی دسایـشاٖ ،هجلـِی جغشافیـا ٍ
تَػعِ ،ػبَ ا ،َٚؿٕبسٜی .62-37 ،1

-

ػضیضیٔ ،حٕذ ٟٔـذیٔ" .)1385( .حّـٝی ٔؼـى٘ٛی پبیـذاسٌٔ :بِؼـٝی ٔـٛسدی ٘بسٔـه"،
ًـشیِی ٌّشّای صیبا ،ؿٕبسٜی .27

-

ػظیٕی آّٔی ،رـالَ .)1390( .تحّیـُ حىٕشٚایـی خـٛة دس پبیـذاسی سٚػـتبٞب (ٔـٛسد:
سٚػتبٞبی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ) ،سػبِٝی دوتـشی رغشافیـب  ٚثش٘بٔـٝسیـضی سٚػـتبیی ،دا٘ــٍبٜ
تشثیت ٔذسع.

-

فتبحی ،احذاهلل  ٚثیبت٘ ،بكش  ٚأیشی ،ػّی ٘ ٚؼٕتی ،سهـب .)1392( .ػـٙزؾ  ٚاِٛٚیـت-
ثٙذی پبیذاسی ارتٕبػی دس ٔٙبًك سٚػتبیی ؿٟشػتبٖ دِفبٖ ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ تلٕیٌٓیـشی
ٚیىٛس (ٌٔبِؼٝی ٔٛسدی :دٞؼتبٖ خب ٜٚؿٕبِی) ،فصلٌاهِی بشًاهِسیـضی هٌطقـِای ،ػـبَ
ػ ،ْٛؿٕبسٜی  ،11كق.78-65

-

فىٞٛی٘ ،بكش .)1383( .اًؼاىؿٌاػی ؿْشی ،تٟشاٖ :ا٘تـبسات ٘ـش ٘ی.

-

فٙی ،صٞش .)1389( .ٜرضٜٚی دسع رغشافیبی فشٍٙٞی ،دا٘ــىذٜی ػّـ ْٛصٔـیٗ ،دا٘ــٍبٜ
ؿٟیذ ثٟـتی.

-

وبظٕیبٖ ،غالٔشهب ٔ ٚــىیٙی ،اثٛاِفوـُ  ٚثیٍّـشی ،ؿـبدی .)1390( .اسصیـبثی ػّٕىـشد
ٔذیشیت ؿٟشی دس پبیذاسی ٔحّٝای ٘بحیٝی د ٚؿـٟشداسی ٌٔٙمـٝی  4تٟـشاٖ (ٔحّـٞٝـبی
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ػزبدی ،ٝؿٕغآثبد  ٚوبالد)ً ،ـشیِی تحقیقات کـاسبشدی علـَم جغشافیـایی ،رّـذ ،18
ؿٕبسٜی .28-7 ،21
-

ٌیذ٘ض ،آ٘ت٘ٛی )1376( .جاهعِؿٌاػی ،تشرٕٝی ٔٛٙچٟش كجٛسی ،تٟشاٖ :ا٘تـبسات ٘ی.

-

ٌِیفی غالٔشهـب .)1387( .هـذیشیت ؿـْشی ،تٟـشاٖ :ا٘تــبسات ػـبصٔبٖ ؿـٟشداسیٞـب ٚ
دٞیبسیٞبی وـٛس.

-

ٔحؼٙیٛٙٔ ،چٟش .)1386( .بشسػی دس جاهعِؿٌاػـی فشٌّگـی ایـشاى ،تٟـشاٖ :ا٘تــبسات
پظٞٚـٍب ٜفشٙٞ ،ًٙٞش  ٚاستجبًبت.

-

ٔذ٘یپٛس ،ػّی" .)1384( .طشاحی فضای ؿْشیً :گشؿی بش فشآیٌذ اجتواعی  -هکـاًی"،
ٔتشرٓ فشٞبد ٔشتوبیی ،تٟشاٖ :ؿشوت پشداصؽ  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی.،

-

ٔشوض آٔبس ایشاٖ ،ػشؿٕبسی ػٕٔٛی ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ .1390 ٚ 1385

-

ٔـىیٙی ،اثٛاِفوُ؛ ٌِفی ،كذیم ٚ ٝاحٕذی ،فشصا٘ .)1393( .ٝاسصیـبثی ػّٕىـشد ٔـذیشیت
ؿٟشی دس ػذاِت فوبیی ٔیبٖ ٘ٛاحی ؿٟشی (ٔٛسد :ؿٟش لبئٕـٟش) ،فصلٌاهِی بشًاهِسیضی
ٍآهایؾ فضا ،دٚسٜی  ،18ؿٕبسٜی  ،2كق172ـ .153

-

ٔٛػٛی ،یؼمٛة .)1387( .ثبصػبصی ٔحّٞٝبی ؿـٟشی دس چـبسچٛة ثش٘بٔـٝسیـضی تٛػـؼٝ
ارتٕبع ٔحّی ،هجلِی هطالعات اجتواعی ایشاى ،دٚسٜی د ،ْٚؿٕبسٜی .2

-

ٔٛػٛی ،یؼمـٛة .)1383( .کاسبشدّای جاهعِؿٌاختی تَػعِی هحلِّای ؿْشی (بٌیادّا
ٍ عولکشدّا) ،چىیذٜی ٔمبالت ٕٞبیؾ تٛػؼٝی ٔحّٝای :چـٓا٘ذاص تٛػؼٝی پبیذاس ؿٟش
تٟشاٖ ،ؿٟشداسی تٟشاٖ ،تٟشأٖ :شوض ٌٔبِؼبت تحمیمبت أٛس ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی ،اػفٙذٔبٜ
.1383

-

ٟٔٙذػبٖ ٔـبٚس آسٔب٘ـٟشً .)1387( .شح ػبٔب٘ذٞی ثبفت فشػٛد ٜؿـٟش پیشا٘ــٟشٚ ،صاست
ٔؼىٗ  ٚؿٟشػبصی اػتبٖ آرسثبیزبٖ غشثی.

-

٘ٛسیبٖ ،فشؿبد  ٚػجذاِٟی حبثـتٔ ،حٕـذ ٟٔـذی .)1385( .تجیـیٗ ٔؼیبسٞـب  ٚؿـبخقٞـبی
پبیذاسی دس ٔحّٝی ٔؼى٘ٛی ،ؿْش ًگاس ،ؿٕبسٜی .2

-

ٚثشٔ ،بوغ .)1394( .ؿْش دس گزس صهاى ،تشرٕٝی ؿیٛا وبٚیب٘ی ،تٟـشاٖ :ؿـشوت ػـٟبٔی
ا٘تـبس.
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