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 یرهش یرگشدرگ یطیحم تسیز یرادیاپ یبایزرا
 (تشر رهش :یدروم هنومن)

 1داژن یمتاح نیسح
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ایفارغج هدكشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ رایشناد

 یرایز هللا تمارک
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ایفارغج هدكشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ داتسا

 دمحا روپ دمحا
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ایفارغج هدكشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ داتسا

 دار یمئاق هبیط
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 47/04/۳397 :شریذپ رودص خیرات 24/۳4/1397:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   ههب يرههش يرگشدرگ هعسوت و دشر اریز تسا هدش لیدبت يرهش يرگشدرگ شخب رد ثحابم نیرتمهم زا یکی هب يرادیاپ هزورما

   اهب ور نهیا زا .    تهسا ههقطنم یتخانهش موهب ياضفرب يددعتم یفنم و تبثم ياهدمایپ ياراد نارگشدرگ زا یهوبنا مجح شریذپ لیلد
  تارهثا شهاک و تبثم ياهدمایپ شرتسگ تهج مزال تادیهمت ذاختا و يزیر همانرب هب ناوت یم يرگشدرگ يرادیاپ تیعضو یبایزرا
  دهصاقم زا یکی ناونع هب تخاس ناسنا و یگنهرف ياه هبذاج ندوب اراد و دوخ یعیبط تیعقوم لیلد هب تشر رهش .تخادرپ نآ یفنم

  تهشر يرهش يرگشدرگ یطیحم تسیز يرادیاپ شجنس شهوژپ نیا فده .تسا يرایسب نارگشدرگ ياریذپ هنالاس ،يرگشدرگ
  نارگهشدرگ  طهسوت عبانم فرصم نازیم اب بسانتم هقطنم یتسیز تیفرظ ایآ هک لاوس نیا هب خساپ و هقطنم یتسیز تیفرظ هب هجوت اب
   يراهمآ ههعماج .    تهسا کهیکولوکا ياهپ ياهج شور زا هدافتسا و یلیلحت-یفیصوت شور هیاپ رب شهوژپ نیا .دشاب یم ؟ریخ ای تسا
  ههنومن شور ود  قهیرط زا  نارکوهک  لدهم ساسا رب همانشسرپ 084 ور نیا زا دش هتفرگ رظن رد تشر رهش نارگشدرگ دادعت شهوژپ

 کیکولوکا ياپ ياج تابساحم جیاتن هب هجوت اب .دیدرگ عیزوت هیلوا ياه هداد هب یبایتسد تهج نارگشدرگ نیب یقافتا و مظنم يریگ
    بهسانت دوهبن ناوهت یم نیاربانب .دشاب یم راتکه 798477 لداعم هقطنم یتسیز تیفرظ و راتکه 997909 لداعم تشر رهش يرگشدرگ
  یتخانهش        موهب ياهضف رهب راهشف داهجیا بهجوم ههک ار هقطنم یطیحم تسیز يرادیاپان نآ عبت هب و فرصم نازیم و دوجوم عبانم نایم
  .ددرگ یم بوسحم يرورض يرما يرادیاپ هب یبایتسد تهج يزیر همانرب هجیتن رد .دومن هدهاشم ،ددرگ یم
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 همدقم
    تماس هاب یرایاسب یاهرهش دش نشور هک یتقو ،دش تاقیقحت تسرهف دراو 4۳37 ههد زا یرهش یرگشدرگ موهفم
  ااما . تاسا هتشاد نایرج لاس مایا مامت رد یرهش یاه ترفاسم و یراک ترفاسم .دندوب تفرشیپ لاح رد مهم دصاقم
 ،     یداهاز و نایربجنر)تاسا هاتفای شیازافا یانوزفازور روط هب یرهش نارگشدرگ دادعت و هدش رت مهم تغارف تاقوا
   نادنورهاش یاگنهرف ت س نتفر ٌالاب ،تاطابترا تعرس لیلد هب هک دننک یم دیکات اپورا هعماج ناصصختم .( 91: ۱۳97
  هراوامه .(۱12 :0۳97 ،  یراانید)دوب داهاوخ یرهش یرگشدرگ ،هدنیآ یاه لاس یرگشدرگ ،نانآ یگدنز ت س اقترا و
 . داشاب  یام ن ینثتاسم هدعاق نیا زا زین یرهش یرگشدرگ هک هدوب امرف مكح یا هدیچیپ طباور یرگشدرگ و طیحم نیب
   هاب هدااس ینابز هب یتسیز مه نیا .دنیوگ «یتسیز مه» نآ هب حال صا رد هک دراد دوجو یلباقتم یگتسباو ود نیا نیب
  زا تاسیاب  یام  زاین  ااه  طیاحم نآ اذل ،تسٌالاب تیفیک اب ییاه طیحم نوهرم ار دوخ هعسوت یرگشدرگ هک تسانعم نآ
 .(077 :4397 ،  ییایاض)دننک ظافح یرگشدرگ عبانم ناونع هب ار دوخ شزرا ات دنوش رادروخرب تظافح یٌالاب حو س
  یروائت رد ار  یكیژولو دایا و  یفاسلف  عاضوم  اای   هالحرم رااهچ (7442 ) یرافج ، یرگاشدرگ تایبدا لیلحت ساسارب
  دانترابع  یخیراات بیترت هب یریگ عضوم ای هلحرم راهچ نیا .دیامن یم صخشم هعسوت یروئت تازاوم هب و یرگشدرگ
  نیاب و  یالم ی هعسوت تبثم ی هویش ناونع هب یرگشدرگ 4۱37 و 4137 یاه ههد یط رد :یتیامح و یعافد عضوم :زا
 دشر یفنم رايآ هب طوبرم ینارگن وس نیا هب 4۱37 ی ههد رخاوا زا :(یفنم) تسسگ عضوم .دش یم هتفرگ رظن رد یللملا
  عاضاوم هب شنکاو یعون ناونع هب :یراگزاس عضوم .دش حر م یگتسباو میاداراپ یوس زا یرگشدرگ ی هعسوت عیرس
  شاناد  عاضوم . دواب  یرگاشدرگ  هاب تبسن هنایارگ نامرآ یاه تفایهر دهاش 4۳37 ی ههد یرگشدرگ ی هعسوت دض
  رادایاپ  یرگاشدرگ  ی هعاسوت ناونع تحت یمیاداراپ یرگشدرگ ی هعسوت یاهدنیارف هب طوبرم شناد شیازفا اب :رادم
 دشر یاهلدم زا نامز رذگ یط رد یرگشدرگ ی هعسوت هب طوبرم یاه تفایهر ،نیاربانب .دمآ دوجوب 4337 ی ههد رد
  هاهد  یاداتبا  زا عاقاو رد .(97 :0397 ، اایکزا و یناجاقآ)دنا هدرک تکرح رادیاپ یاه تفایهر تمس هب ارگون یداصتقا
 ، داشیدنایب  عباانم ظفح و یعامتجا تلادع ،یگدنز ت س هنیمز رد دناوت یم هک ون یشور ناونع هب رادیاپ هعسوت 4337
      تایفیک و عوانت تاظافح شفداه هاک تسا یحال صا ،رادیاپ یرگشدرگ .(3۱7 :۱۳97 ،دحوم)تسا هدیدرگ حر م
      راايآ و هدیاسر لقاداح هاب هتاساوخان رايآ هک یا هنوگ هب تسا هریغ و دمآرد شیازفا ، یژولوکا طیحم ظفح ،طیحم
  و یاگنهرف ،یعیبط یاه هبذاج ندوب اراد لیلد هب تشر رهش .(90 :1397 ،هوكش ناویک) دوش تیوقت یرگشدرگ تبثم
       ینونااک ها قن هاب نالیاگ ناتاسا زاکرم ناونع هب و تسا یرایسب یجراخ و یلخاد نارگشدرگ یاریذپ هنٌالاس یخیرات
   یااضف راب راشف بول مان تاريا پرعم رد هراومه رهش نیا ور نیا زا .تسا هدش لیدبت ناتسا رد نارگشدرگ میسقت
   یاسررب هالاقم نیا فده اتسار نیمه رد .دراد رارق ی یحم تسیز تیفرظ و ناوت زا شیب هدافتسا ريا رد یتخانش موب
  یرگاشدرگ هک تسا لاوس نیا هب خساپ و یتخانش موب تیفرظ هب هجوت اب تشر یرهش یرگشدرگ یرادیاپ تیعضو
  یالیلحت- یفیاصوت شور یانبم رب شهوژپ نیا .دراد رارق یتیعضو هچ رد ی یحم تسیز یرادیاپ رظن زا تشر رهش
    یراایعم لدام نایا .  تاسا  ایژولوکا یاپ یاج لدم ی یحم تسیز یرادیاپ یبایزرا یمک یاه شور زا یكی .تسا
   ای  طاسوت  یدایلوت  دناماسپ  بذاج و یفرصم عبانم نیمات یارب هک ار زیخلصاح بآ و نیمز یحاون نازیم هک تسا
 رد   ایژولوکا یاپ یاج .دنک یم یریگ هزادنا ،تسا زاین دروم یرگشدرگ هلمج زا یناسنا یاه تیلاعف ای تیعمج ،درف
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 فرصم یارب هک تسا راوتسا هدیا نیا رب دركیور نیا .(72 :7397 ،زاوناهش)دوش یم یریگ هزادنا یناهج راتكه سایقم
   ناایرج دانناوتب  اات دوب دهاوخ مزٌال ی یحم تسیز هزوح دنچ ای  ی رد نیمز زا ینیعم رادقم ،یژرنا ای ٌالاک هنوگ ره
  نیالوا یارب دركیور نیا ینابم .(332 :4397 ،روپناساس)دنیامن نیمات ار نآ زا یشان تٌالوضف عفد و هدش فرصم عبانم
 ، لاگان رکاو رتکد طسوت ۱337 لاس رد و دش داهنشیپ 2337 لاس رد زیر مایلیو ییاداناک ،ی یحم نادداصتقا طسوت راب
 یاه یسانش شور ندمآ دوجوب ثعاب ،موهفم نیا تیمومع .(Zhiying & Cuiyan, 2011, 2387)تفای اقترا و هعسوت
  شور نایا :7  یابیکرت لدام :زا دنترابع اهشور نیا .دش هیلوا یسانش شور رد رییغت و یلحم حو س رد هبساحم عونتم
   ایژولوکا ی   ااپ یااج هباساحم یارب روشک یداصتقا یاه هداد لک زا هدافتسا اب لگانرکاو سیتام و زیر مایلیو طسوت
  لدام . دواش  یام هبساحم مکارتم یلم یاه هداد زا هدافتسا اب یبیکرت شور رد  یژولوکا یاپ یاج .تسا هدش ه ارا یلم
     تایعمج  ای دناماسپ دایلوت و عبانم فرصم هب طوبرم یاه هفلوم همه  یژولوکا یاپ یاج عمج لصاح :2یا هفلوم
   اای هاق نم ، رهاش  ی هدافتسا دروم ت س تحاسم زا رصتخم دروآرب  ی لماش :9نراو و گیناک دركیور .تسا صاخ
      نیاب کرتاشم یرااكمه  ای ناوانع هب هژورپ نیا :0ولسا هژورپ لدم .تسا رهش دوخ تشادهگن روظنم هب روشک  ی
       زاکرم رد رادایاپ عاامتجا  ای یزااس دنتاسم و قیقحت هیاپ رب یا همانرب و ۱لادناس رد 1یبرغ ژورن تاقیقحت نمجنا
  هاهد رد ۳   فایتنوئل یلیاساو طاسوت :1 هدناتاس-هداد  یلوباتم لدم .تفرگ ماجنا ولسا هاگشناد تسیز طیحم و هعسوت
  یابیکرت شور هكنیا اب .تفای هعسوت داصتقا رد تعنص یلخاد یاهدنویپ راتخاس زا عماج ریوصت  ی هیهت یارب 4937
  هاب اما .دننک یم مهارف یلحم عبانم فرصم زا یرتهب ریوصت رگید شور راهچ اما تسا یلصا یسانش شور بوچراچ
           یافرعم  ایژولوکا یااپ یااج صخااش هباساحم یاراب ار یا هافلوم و یابیکرت شور ود عباانم رتشیب رد یلک روط
   یاشور : ایژولوکا یاپ یاج" هلاقم رد ۳442 لاس رد ٌالاس و ینالتساک اتسار نیمه رد .(۱9 :7397 ،زاوناهش)دننک یم
   عاوانا یكیژوالوکا ی ااه   هانیزه یباایزرا یارب یبوچراچ "یلحم سایقم رد نارگشدرگ یاه باختنا ریيات یبایزرا یارب
   و داندومن ها ارا یكیژولوکا یاپ یاج شور هیاپ رب ،تسا هتسباو هاگتماقا عون باختنا هب هک تالی عت نارذگ توافتم
    یااپ یااج و نیایعت  اایلاتیا ی ااه      هااگتماقا زا ماداک راه یاراب ار تاماقا بش  ی  یژولوکا یاپ یاج قیرط نیا زا
   میماصت یاراب دیفم تاعالطا ه ارا شهوژپ جیاتن ،دندرک هسیاقم یلحم یتسیز تیفرظ اب ار یلحم مدرم و نارگشدرگ
   نااچنیل و نیكییواه .(Castellani & Sala, 2008: 197)دوب نارگشدرگ نایم یكیژولوکا یاه یهاگآ شیازفا و نازاس
    دروام :یرگاشدرگ  ایژولوکا یاپ یاج یانبم رب هرظنم شوخ هق نم رادیاپ هعسوت یبایزرا" هلاقم رد 7742 لاس رد
  رایاسب صخاش ار(TECC)3یرگشدرگ ی یحم تسیز درب تیفرظ "نیچ ،یبوه ناتسا رد درز لیقيرج جرب یتاعلا م
  یكیژوالوکا تیفرظ و(TEF)74یرگشدرگ  یژولوکا یاپ یاج طسوت هک دنتسناد یرادیاپ هرابرد تواضق یارب یمهم

                                                           
1 Compound model 
2 Component model 
3 Koenig and Warren 
4 Oslo project model 
5 Western Norway Research Institute 
6 Sogndal 
7 Input-Output metabolic 
8 Wassily Leontief 
9 Tourism Environmental Carrying Capacity 
10 Tourism Ecological Footprint 
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     هاجیتن نایا هاب و دانزادرپ یم درز لیقيرج جرب رد صخاش هس نیا هبساحم هب و دوش یم هبساحم (TEC)7یرگشدرگ
        ها ارا رادایاپ یرگاشدرگ هعاسوت یاراب ار ییاهداهناشیپ و دنتاسه هق نم درب تیفرظ زا رتمک نارگشدرگ هک دندیسر
  هدافتاسا اب لیبدرا ناتسرهش رد یرگشدرگ یرادیاپ یسررب" هلاقم رد یریم .(Huiqin & Linchun, 2011: 145)دنداد
  یااپ  یااج  لدام   قایرط زا نآ یاسررب و   یرگاشدرگ یرادایاپ عوضوم هب 0397 لاس رد " یژولوکا یاپاج لدم زا
 ار     لایبدرا ناتاسرهش یریذپرگاشدرگ تایفرظ و دزادرپ یم نیمزرس عبانم زا درف ره هنارس نییعت تیلباق اب  یژولوکا
  جیااتن ، داهد  یام     راراق یباایزرا دروام ار هانازور یفرصم یاهزاین هب هجوت اب فلتخم عبانم زا اضاقت نازیم و صخشم
   یاساسا ل ااسم هب یهجوت یب لیلد هب یرگشدرگ یٌالاب ناوت مغر یلع لیبدرا ناتسرهش هک دهد یم ناشن هدمآ تسدب
  نارااكمه و ایلامرف .(7 :0397 ،یریم)دراد رارق بول مان اتبسن تیعضو رد هق نم نیا رد یرگشدرگ یرادیاپ هنیمز رد
    زا عباانم فراصم راداقم هعلا م هب "نیروسوکوم یلم کراپ یرگشدرگ  یژولوکا یاپ یاج" هلاقم رد ۳742 لاس رد
 هنازور نارگشدرگ نیب اپ یاج نیا نایم توافت هسیاقم و یرگشدرگ یاه تیلاعف رد نبرک دیسکا ید راشتنا نازیم رظن
    یرگاشدرگ رد هداش دازآ نبراک دیسکا ید بذج تهج زاین دروم یلگنج نیمز نازیم نییعت و هنابش تماقا یاراد و
    نبراک دیاسکا ید بذاج یارب کراپ یلگنج هق نم تحاسم مجنپ  ی هب لک رد هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنتخادرپ
  (Phumalee et al. , 2018: 1) .تسا زاین یرگشدرگ تیلاعف زا لصاح
 قیقحت یسانششور
 زا  زااین  دروام ی ااه هداد . تاسا  یژولوکا یاپ یاج شور زا هدافتسا و یلیلحت-یفیصوت شور یانبم رب شهوژپ نیا
 و  ااه  هامانرامآ زا  هدافتاسا ، تٌالااقم ، ااه  هلااسر ، ااه  بااتک زا  هدافتاسا و  یداناسا  تااعلا م ،یا هناخباتک شور قیرط
  حالاصا ، داییات تهج ینادیم یاه یسررب و همانشسرپ قیرط زا یشیامیپ تروص هب ینادیم شور و یرامآ یاه همانلاس
  مران رد یرامآ یاه لدم و اه شور زا اههداد لیلحت و هیزجت تهج .تفریذپ تروص دیدج تاعالطا و اه هداد هیهت و
 شور . تافرگ رارق هدافتسا دروم  یژولوکا یاپ یاج شور هب هجوت اب زاین دروم تاعالطا و دش هدافتسا SPSS رازفا
 یاج ركفت یایازم .دزادرپ یم نآ زا یناسنا هدافتسا نازیم و هق نم یتسیز تیفرظ نازیم هسیاقم هب  یژولوکا یاپ یاج
  دااجیا ، نااهج یكیژولوکا تیدودحم و یگدیچیپ :ناگدنریگ میمصت یارب اه شلاچ تیضوت :زا دنترابع  یژولوکا یاپ
  هدامع روط هب (Wackernagel, 2009: 28) .اهتصرف و تار خ ییاسانش ،یمجاهت رادیاپ یاه حرط دیاوف ناسآ طابترا
   .دریگ یم تروص یتابساحم عبانم زا هدافتسا اب  یژولوکا یاپ یاج هبساحم

EF = N. ef = N.∑
C�
EP�

.
�

�=�

λ� = N.∑
P� + I� − E�

EP�

�

�

. λ� 

  فراصم Ci . تاسا   ایژولوکا یاپ یاج هنارسef ،تیعمج دادعت N ، یژولوکا یاپ یاج صخاش EF لومرف نیا رد
 ،  عاترم نیامز ،  یاعارز نیامز ،یژرنا نیمز بیترت هب i 1، 2، 3، 4، 5، (6= اهنآ نایم رد) i یفرصم دراوم هنٌالاس هنارس
   طاسوتم یرو هراهب EPi ،   تاسا (تاسا هاطوبرم  یژولوکا تادیلوت یارب هدش هتخاس نیمز ،ایرد نیمز ،لگنج نیمز
2(kg/gha) یفرصم دراوم دیلوت iیكیژولویب تادیلوت هطوبرم هق نم یارب ما، Pi راه یاراب دایلوت تیفرظ هنٌالاس هنارس    

                                                           
1 Tourism Ecological Capacity 

 یناهج راتكه رد مرگولیک 2
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     مالاقا هنٌالااس هناراس ماجح ،Ei ،ماi    یاتادراو فراصم مالاقا هنٌالاس هنارس Ii ،درف/مرگولیک ،ماi فرصم دراوم زا مادک
  نایا (۱337) زیر مایلیو و لگانرکاو یعادبا یّللک شور ساسارب .(Tian et al. , 2012: 97)تسا ما i یتارداص فرصم
   سااسا راب ،   یلاصا یفراصم داوام ی هنٌالاس فرصم ی هنارس دروآرب :دنوش یم لماش ار ریز یلصا لحارم تابساحم
   یاراب رافن ره هب هدش هداد صاصتخا نیمز دروآرب .تیعمج نازیم هب لک فرصم میسقت و یا هق نم یاه هداد عومجم
 .     نیامز هدزااب اای دایلوت ی هنٌالااس طسوتم رب دروم ره ی هنٌالاس فرصم طسوتم میسقت هار زا ،یفرصم دروم ره دیلوت
    رافن راه هاب هک متسیسوکا قطانم یمامت ندز عمج قیرط زا (EF) رفن ره  یژولوکا یاپ یاج لک طسوتم ی هبساحم
  ااب ،(N  )هداش یزایر همانرب ی هق نم تیعمج یارب (Efp)  یژولوکا یاپ یاج ندروآ تسد هب .تسا هتفای صاصتخا
 :2397 ،  نارااكمه و والخرق) (Efp=N×EF )تایعمج ی هزادنا رد رفن ره یاپ یاج طسوتم برض لصاح ی هبساحم
  هاق نم  هدوداحم رد  سرتاسد رد بآ و  نیامز یاه هنهپ یكیژولویب دیلوت رادقم هب یتسیز تیفرظ ،لدم نیا رد .(147
  نیامز ،7 یاعارز  نیامز : ددراگ یم هبساحم نیمز زا هدمع هدافتسا عون جنپ زا مادک ره یارب یتسیز تیفرظ .دراد هراشا
  نایا رد  لایلد  نایا  هاب هدش هتخاس نیمز یتسیز تیفرظ .1یریگیهام نیمز و 0هدش هتخاس نیمز ،9لگنج نیمز ،2عترم
  دواخ هک ار نیمز زا یتیفرظ ،اه تخاسریز و اه نامتخاس هكلب دنک یمن دیلوت ار یعبانم هنهپ نیا هک دراد دوجو هبساحم
  هاک  دانک  یام پرف NFA 2017 اریز تسین رظانتم یتسیز تیفرظ اب نبرک یاپ یاج .دننک یم لاغشا ،دنا هداد ششوپ
  نبراک دیسکا ید یتسیز تیفرظ نیاربانب .دوش یم بذج یلگنج هنهپ یتسیز تیفرظ طسوت اضاقت ناونع هب نبرک لک
      رایز لوامرف قایرط زا یتاسیز تایفرظ . داش  داهاوخ هناگود شرامش هب رجنم یلگنج هنهپ یتسیز تیفرظ هوالع هب
BC   :دوش یم هبساحم = A × YF × IYF × EQF 
  بیراض YF ،  نیاعم نیامز فرصم عون  ی یارب دوجوم یحاون لداعم A ،یتسیز تیفرظ یانعم هبBC لومرف نیارد
  .(Lin et al. , 2017: 50) تسا ۳لداعت بیرض EQF و 1تقوم هدزاب بیرض IYF ،۱هدزاب
 ییایفارغج ورملق
  هایناي 10 و  هاقیقد 19 ، هاجرد 30  ییاایفارغج تاصتخم اب عیسو یا هگلج رد ،نالیگ ناتسا زکرم ناونع هب تشر رهش
  رهاش ن ای ا تحااسم .(17 :1۳97 ، یدانپ)تسا هدش عقاو یلامش پرع هیناي 49 و هقیقد ۱7 ،هجرد 19 و یقرش لوط
   هاب براغ زا ،   راابدور ناتاسرهش و نااکٌال  ناتاسهد هب بونج زا ،مامخ شخب هب لامش زا هک تسا عبرم رتمولیک ۱97

                                                           
  .دریگ یم رارق هدافتسا دروم هعماج دارفا فلتخم یفرصم یاهزاین نیمثت یارب هک یزرواشک زیخلصاح یاه نیمز عومجم 7
  .تسا زاین دروم مشپ و تشوگ دیلوت دننام یفرصم یاهزاین نیمثت یارب هک یزیخلصاح یعترم یاه نیمز عومجم 2
  .دریگ یم رارق هدافتسا دروم ذغاک و بوچ دننام یفرصم یاهزاین نیمثت یارب هک یلگنج یاه نیمز عومجم 9
  .تسا هداد تسد زا ار دوخ یزیخلصاح تیلباق زاسو تخاس ی ه ساو هب و هدش هدافتسا زاسو تخاس یارب هک ییاه نیمز عومجم 0
  .(742 :7397 ،ناراكمه و روپ هعمج)تسا زاین دروم ،هق نم  ی تیعمج ییاذغ یفرصم یاهزاین نیمثت یارب هک ییایرد یاه هنهپ عومجم 1

: Yield Factor ۱ ی نیمز زا هدافتسا عون ره یارب لاس ره رد روشک ره .دهد یم ناشن ار نیمز زا هدافتسا عون  ی یناهج و یلم راتكه ره طسوتم یبسن دیلوت  
  .دراد هدزاب بیرض

In Temporal Yield Factor1 : هرایس یكیزیف یدیلوت تسیز قطانم همه رگنایب هک تسا لاس ره رد هرایس یور سرتسد رد یتسیز تیفرظ زا یناهج راتكه رادقم 
  .تسا هدزاب رد رییغت هب هجوت نودب

۳ : Equivalence Factor لاس هب لاس و تسا هباشم اهروشک همه یارب لداعت بیرض .تسا نیمز زا هدافتسا عاونا رد یناهج راتكه طسوتم یبسن دیلوت هدنهد ناشن 
  .دراد یمک رییغت
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 :7397 ، نارااكمه و یربکا) دواش  یام  دوداحم رگنس و ناهفصچوک شخب هب قرش زا و تفش ناتسرهش و ارس هعموص
  یرتموالیک 499  هلاصاف و دازآ ی ااه یایرد ت س زا رتم ۳ طسوتم عافترا اب راومه و ت سم ینیمز رد تشر رهش .(37
 دراد  راراق  یالزنا ردنب هب نیوزق  ی هجرد یلصا یاههار ریسم و رزخ یایرد یلصا هار یاهتنا و نارهت یرتخاب لامش
  ناایرج رد  تاشر  رهاش  رتخااب و  روااخ  یواس زا دوررهوگ و دورهایس یاهمان هب دوردیفس هناخدور زا هباخاش ود و
97 ،تسودقح)دنزیر یم یلزنا بٌالات هب هک دنتسه  نار ای  ا لاماش رهاش نیرت تیعمجرپ و نیرتگرزب رهش نیا .(12 :43
  راب . دواش ی   ام بواسحم رزاخ یا ایرد یبونج لحاوس هاگ تنوكس نیرتگرزب و رزخ یایرد هیشاح  ناتسا هس نیب رد
  .(www. sdi. mpogl. ir) تسا  هدوب رفن 71339۱ نآ نکاس تیعمج 4397 لاس رد یمسر یرامشرس ساسا

 
 یروشک تامیسقت رد تشر رهش :1لکش

 ناگدنراگن :عبنم

   قیقحت جیاتن
 ،  یاگنهرف  ارایم لک هرادا رامآ هب هجوت اب هک تسا1397 لاس رد تشر رهش نارگشدرگ دادعت شهوژپ یرامآ هعماج
  نارکواک  یافیک     لوامرف زا هانومن ماجح دروآراب تهج .تسا رفن 41۱3110 نالیگ ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص
 t    نازایم و نیایعت داصرد 1 یا خ لامتحا اب دصرد 13 لومرف رد نانیمطا ت س .(۱97 :3۳97 ،این ظفاح)دش هدافتسا
    رابارب هاعلا م دروام هنومن مجح هجیتن رد دش هتفرگ رظن رد 1/4 اب ربارب زین q وp ریداقم .دیدرگ صخشم ۱3/7 ربارب
    هدافتاسا یقاافتا اای مودنر و  یتامتسیس ای مظنم یریگ هنومن شور ود زا شهوژپ نیا رد .دیدرگ هبساحم رفن 0۳9 اب
  زا هدامآ تسد هب تاعالطا هارمه هب هک دش لیمكت یحیرفت و یتماقا یاه ناكم رد نارگشدرگ طسوت اه همانشسرپ .دش
  داعب اه همانشسرپ زا هدش جارختسا تاعالطا هب هجوت اب .دندش هتفرگ تروص تابساحم یانبم یدانسا تاعلا م قیرط
  تاسدب لاس رد راب 2 تشر رهش هب رفس تاعفد دادعت و زور 79/2 تماقا تدم طسوتم ،رفن 77/2 نارگشدرگ راوناخ
  داصرد 1۱     و زواس هاناگود ااهنآ داصرد 19 هک دنیامن یم هدافتسا یصخش یاه لیبموتا زا نارگشدرگ دصرد 91 .دمآ
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  راتم 9/1   و نیزانب راتیل 12    اهزواس هاناگود رد و راتیل 29  ااه زوس هناگی رد نیزنب فرصم طسوتم .دنتسه زوس هناگی
 ،  یهاایگ ییاذاغ داوم مرگولیک 741/4تماقا تدم لوط رد رگشدرگ ره ییاذغ داوم فرصم طسوتم .تسا زاگ بعكم
    لواط رد رگاشدرگ راه هنیزه طسوتم .دشاب یم ییایرد ییاذغ داوم مرگولیک 90۳/4 و یناویح ییاذغ داوم مرگولیک 2
   تاسد هاب تاعالطا هب هجوت اب .دیدرگ هبساحم ناموت 11323 تامدخ و ناموت 7713۱ ٌالاک نیمات تهج تماقا تدم
 ،  لاگنج نیامز ،عترم نیمز ،یژرنا نیمز فلتخم یاه هنهپ هب نیمز یرگشدرگ  یژولوکا یاپ یاج هبساحم یارب هدمآ
       داوام هوراگ رااهچ رد زاین نارگاشدرگ یفراصم یاهزاین .دش میسقت هدش هتخاس نیمز و یزرواشک نیمز ،ایرد نیمز
    یژرانا مالاقا راداقم ،   یژرانا نیامز هباساحم تهج .دیدرگ یدنب هتسد تامدخ و ٌالاک و لقن و لمح ،نكسم ،ییاذغ
  و لیدابت لوژاگم کرتشم دحاو هب ادتبا فلتخم یفرصم یاه شخب رد هدش هدافتسا (قرب ،تفن ،لی وزاگ ،زاگ ،نیزنب)
     داوام فراصم نازایم عاترم نیمز شخب رد .دش لیدبت زاین دروم نیمز رادقم هب یصخشم بیارض زا هدافتسا اب سپس
   ٌالااک شاخب ود رد لگنج نیمز یاپ یاج .تفرگ رارق رظن دم تماقا تدم لوط رد نارگشدرگ ینبل و یتشوگ ییاذغ
     نازایم ااب طاابترا رد هاتفرگ تروص ینادیم یاه یسررب و اه هاگتماقا ناریدم تاراهظا هب هجوت اب نكسم و تامدخ و
    تارااهظا هاب هاجوت اب .دیدرگ نییعت نکاما تخاس تهج زاین دروم بوچ نازیم و اه هاگتماقا رد یبوچ مزاول فرصم
  نازایم .  داش هباساحم ایرد نیمز یاپ یاج تماقا تدم لوط رد ییایرد ییاذغ داوم فرصم نازیم درومرد نارگشدرگ
   هداش هتخااس نی امز .دیدرگ نییعت یهایگ ییاذغ داوم زا هدافتسا نازیم ساسا رب نارگشدرگ زاین دروم یزرواشک نیمز
   نیاعم یرگاشدرگ   تامداخ هداننک ه ا  ارا نکااما و یدیلوت یاه هناخراک ،اه هار ،اه هاگتماقا لک تحاسم هب هجوت اب زین
 هناگود هدافتسا یاراد نکاما نیا دراوم یخرب رد هدش هتخاس نیمز یاپ یاج اب طابترا رد هک تسا رکذ هب مزٌال .دیدرگ
  بیاراض و لگانرکاو شور ساسا رب هدش هتفرگ راكب یتابساحم یاه شور هیلک .دنتسه نارگشدرگ و نادنورهش یارب
 لداعم ابیرقت تشر رهش یرگشدرگ  یژولوکا یاپ یاج هنارس هتفرگ تروص تابساحم ساسا رب .تسا وا یداهنشیپ
   ای  ژولوکا یااپ یااج لک تشر رهش هنٌالاس نارگشدرگ دادعت هب هجوت اب هک تسا عبرم رتم ۳3۳7 ای راتكه ۳3۳7/4
   .(7لودج) دشاب یم راتكه 117143 اب ربارب

 تشر یرهش یرگشدرگ کیژولوکا یاپ یاج :1 لودج 
 زاین دروم نیمز لک عمج هدش هتخاس نیمز ایرد نیمز لگنج نیمز یزرواشک نیمز عترم نیمز یژرنا نیمز 
 321۱7 1944/4 93444/4 72444/4 - 07444/4 7244/4 17444/4 اذغ
 01972۱ 97/4 1744444/4 - 1۱444444/4 - - 97/4 نكسم
 21142 9044/4 0444/4 - - - - 3944/4 لقن و لمح
 201۳02 214/4 774444/4 - 094444/4 - - 214/4 تامدخ و ٌالاک
 117143 ۳3۳7/4 0744/4 72444/4 194444/4 07444/4 7244/4 ۱۳7/4 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

          و اهاتاسور لمااش هاک تاشر رهاش نابیتاشپ هاق نم بااستحا ااب و تشر رهش یراتكه 44۱97 تحاسم هب هجوت اب
          یفراصم یااهزاین نیماات تاهج سرتاسد رد نیامز لاک (تاشر ناتاسرهش) دوش یم رهش فارطا  چوک یاهرهش
    دروام نایا رد هاک تسا هق نم یتسیز تیفرظ نییعت دعب هلحرم .تسا راتكه ۳1921 اب ربارب نارگشدرگ و نادنورهش
    و دنتاسین دواخ نادنورهاش یاهزاین نیمات هب رداق ییاهنت هب اهرهش اریز تفرگ رارق رظن دم تشر ناتسرهش تحاسم
  نایا .     دانا هتاسباو هداننکدیلوت قطاانم ناوانع هب دوخ (فارطا  چوک یاهرهش و اهاتسور) نابیتشپ هق نم هب هراومه
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  یاراد اتاسور 2۳2      داداعت نایا زا هاک تاسا هداش لیكشت یدابآ 1۳2 و ناتسهد ۳7 و رهش ۱ و شخب ۱ زا ناتسرهش
   تیعاضو هداش ه ا     ارا یااهرامآ هاب هاجوت ااب .(03 :1397 ،یرتشلاچ روپنابرق) تسا هنكس زا یلاخ اتسور 9 و هنكس
   .دشاب یم 2 لودج حرش هب ناتسرهش نیا یضارا یربراک

 (راتکه) تشر ناتسرهش یضارا یربراک تیعضو :2 لودج 
 عومجم ینوكسم یضارا یعارز یضارا یعترم یضارا یلگنج یضارا یضارا یربراک
 ۳1921 1919 ۳1399 4 10۳07 راتكه

  .۱0 :0397 ،ناراكمه و یربکا :عبنم

 هدزاب ریداقم هک بیترت نیدب .دیدرگ هبساحم لگانرکاو شور ساسا رب نیمز یاه هنهپ هدزاب بیارض ادتبا اتسار نیا رد
     ای زا شیاب تاشاک لیلد هب یزرواشک نیمز دروم رد .دش میسقت نآ یناهج هدزاب طسوتم رب هق نم رد نیمز هنهپ نآ
  .دیدرگ هبساحم ریز لومرف قیرط زا هدزاب بیرض ،اه نیمز نیا رد لوصحم

YFN� =
∑A� → PN

Y�

∑AN →
PN
YN

 

   راداقم یاراب    راظن دروام هاق نم AN ،   ینااهج رااتكه هاب یزرواشک تٌالوصحم لک هدزاب بیرض �YFN لومرف نیا رد
 ی ااه   نیامز زا هدافتاسا اب لوصحم زا یصخشم رادقم دیلوت یارب هک یا هدودحم �A ،راتكه هب لوصحم زا یصخشم
 ،    لااس رد نات هاب هاق نم  ی رد هدش جارختسا صخشم لوصحم رادقمPN  ،یناهج راتكه هب تسا زاین ناهج طسوتم

Y� یناهج راتكه رد نت هب لوصحم یناهج هدزاب طسوتم، YN تاهج .تسا راتكه رد نت هب لوصحم یا هق نم هدزاب  
  هلااس 47 ی ااه یریگرامآ هب هجوت اب یلگنج یضارا زا راتكه ره بوچ دیلوت نازیم لگنج نیمز یتسیز تیفرظ نییعت
 تیفرظ .دیدرگ نییعت مرگولیک 11۱ اهنآ نزو طسوتم و بعكم رتم 2 نالیگ ناتسا یرادزیخبآ و یعیبط عبانم لک هرادا
  و رااتكه 01/4420  لدااعم     ناتاسرهش یابآ دراس و یابآ مرگ یهام یاهرختسا تحاسم هب هجوت اب ایرد نیمز یتسیز
  تایفرظ .(4۱ :0397 ،      نارااكمه و یرابکا) داش هباساحم لااس رد نات 2/92117 ،اهرختسا نیا رد یهام دیلوت نازیم
    ینااهج هدزااب نازایم    و یا هاق نم هدزااب نازایم ،  دایلوت نازایم ،   تاشک رایز ت اس ساسا رب یزرواشک نیمز یتسیز
 .    دامآ تاسدب تاشر ناتاسرهش رد ((FAO) یناهج رابراوخ نامزاس تیاس زا هدش جارختسا) هدش تشک تٌالوصحم
   یزروااشک نیامز هدزاب بیرض نتفرگ رظن رد اب و شخب نیا تحاسم ساسا رب زین هدش هتخاس نیمز یتسیز تیفرظ
  صااصتخا یزرواشک هب البق هک دنتسه ییاه نیمز هدش هتخاس هق نم هک تسا نیا رب پرف اریز دش هبساحم نآ یارب
   .دشاب یم 9 لودج حرش هب تشر ناتسرهش یتسیز تیفرظ بیترت نیدب .(Lin et al. , 2017: 52) دندوب هتفای

 (راتکه) تشر ناتسرهش یتسیز تیفرظ :3لودج 

 لگنج نیمز یتسیز تیفرظ
 نیاااااامز
 عترم

 نیااااامز
 ایرد

 عمج هدش هتخاس نیمز یزرواشک نیمز

 71۳2۱۱ ۳247۱ 131۱۳1 1077 - 33407 لک
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یرادایاپ  راظن زا  تاشر  رهاش  یرگاشدرگ هكنیا رب ینبم شهوژپ لاوس هب باوج رد و شهوژپ زا لصاح جیاتن ربانب
   تایفرظ هاسیاقم هب هجوت اب ار ی یحم تسیز یرادیاپ دوجو مدع ناوت یم ؟دراد رارق یتیعضو هچ رد ی یحم تسیز
  .دومن تابيا عبانم فلتخم یاهشخب رد تشر رهش یرگشدرگ  یژولوکا یاپ یاج و تشر ناتسرهش یتسیز
 



 919 ...یرگشدرگ یطیحم تسیز یرادیاپ یبایزرا

 یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
      یرگاشدرگ  ایژولوکا یااپ یااج هناراس ،  ایژولوکا یاپ یاج لدم ساسا رب هتفرگ تروص تابساحم هب هجوت اب
 زین تشر رهش نابیتشپ هق نم ناونع هب تشر ناتسرهش یتسیز تیفرظ و دشاب یم راتكه ۳3۳7/4 لداعم تشر یرهش
    نیماات تاهج زااین دروم نیمز لک تشر رهش هنٌالاس نارگشدرگ دادعت هب هجوت اب .دش دروآرب راتكه 71۳2۱۱ لداعم
     هاكنیا هاب هاجوت ااب . داشاب یم راتكه 117143 فرصم زا لصاح دنامسپ بذج و نارگشدرگ زاین دروم یفرصم عبانم
   نازایم ناوات  یام  داشاب یم ناماوت نارگشدرگ و نینکاس یاهدنامسپ بذج و اهزاین نیمات تهج هق نم یتسیز تیفرظ
   تایفرظ عاقاو رد .      دراک هدهااشم حواضو هاب نارگاشدرگ یااهزاین نیمات تهج اهنت ار هق نم یتسیز تیفرظ دوبمک
 ۱49002    دوابمک ااب و تاسا ور هبور لكشم اب نارگشدرگ یاهزاین هب ییوگخساپرد یتح ییاهنت هب هق نم  یژولوکا
  .(0 لودج)تسا هجاوم نیمز یراتكه

 (راتکه) عبانم و فرصم یاه شخب کیکفت هب کیژولوکا یرسک و یتسیز تیفرظ ،کیژولوکا یاپ یاج :4 لودج

 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

      مواب یااضف راب هدراو رااشف دواش هدوزفا رادقم نیا هب هق نم نینکاس و نادنورهش  یژولوکا یاپ یاج هكیتروص رد
        عاترم نیامز و یژرانا نیامز شاخب رد  ایژولوکا یراسک .   دراک سااسحا شیاپ زا شیب ناوت یم ار هق نم یتخانش
 .     دنتاسه ماه هاب  ایدزن رایاسب   اایرد نیامز رد  یژولوکا یاپ یاج و یتسیز تیفرظ و دوشیم هدهاشم یرگشدرگ
       هاب هاجوت ااب تاشر یرهاش یرگاشدرگ ی یحم تسیز یرادیاپ شجنس رب ینبم شهوژپ فده یاتسار رد نیاربانب
  هاب هجوت اب دیاب اذلف ،دراد رارق رادیاپان تیعضو رد تشر یرهش یرگشدرگ هک تفگ ناوتیم ،هق نم یتسیز تیفرظ
   راه یریذاپبیسآ هجرد و تیمها نازیم و  یژولوکا یاپ یاج هناگشش یاه شخب رد هدش هبساحم یرادیاپان نازیم
  تاسیز طیارش دوبهب یارب یتخانش موب یاضف ناوت هیاپ رب و یلوصا یزیرهمانرب تهج مزٌال تامیمصت ،عبانم زا مادک
 اهنآ زا و هدومن یریگولج عبانم شیپ زا شیب شهاک و یگدولآ زا ات ددرگ ذاختا رادیاپ تیعضو هب تشگزاب و ی یحم
  .دوش تظافح هدنیآ یاهلسن هدافتسا یارب
   عبانم
  .تشر ناتسرهش و نالیگ ناتسا44412:7 یاه هشقن ،نالیگ ناتسا یعیبط عبانم لک هرادا
  .تاعالطا و رامآ دحاو ،نالیگ یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف  اریم لک هرادا
397) ، دیعاس ، یماشتحم  هدازنااخ ، داماح ،یحتاف ،لیعامسا ،امنهر ،یقتدمحم ،ینامحر ،همطاف ،هداز یقت ،هدیمح ،اكب ،قداص ،یربکا  و (7

397 لاس نالیگ ناتسا یرامآ همانلاس ،(1397)   .تشر ،نالیگ یرادناتسا لاغتشا و یزیر همانرب تنواعم تاراشتنا ،لوا-پاچ ،0397 و4
        :هاعلا م دروام)نالیگ ناتاسا یا هاق نم هعاسوت راب یرگاشدرگ  تاریياات یتخانش هعماج لیلحت .(0397) یف صم ،ایکزا ،دیمح ،یناجاقآ

  .۳2-1 ص ،0هرامش ،متفه لاس ،ناریا یعامتجا هعسوت تاعلا م هلجم .(تشر ناتسرهش
  .لیگ هبیتک :تشر .خیرات هنییآ رد تشر .(1۳97) ناویک ،یدنپ

 لگنج نیمز 
 نیاااااامز
 عترم

 نیااااامز
 ایرد

 عمج یژرنا نیمز هدش هتخاس نیمز یزرواشک نیمز

 117143 1743۳۳ 23۱۱ 3۱۱ 0447 19447 1۱7  یژولوکا یاپ یاج
 71۳2۱۱ - ۳247۱ 131۱۳1 1077 - 33407 یتسیز تیفرظ
 ۱49002 1743۳۳ -۱9901 -۳231۳1 -907 19447 -29397  یژولوکا یرسک
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    یااج شور زا هدافتاسا ااب تشر ناتسرهش رادیاپ هعسوت تیعضو یسررب .(7397) اراس ،زاوناهش ،نیسح ،داژن یمتاح ،دومحم ،روپ هعمج
  .737-۳42 ص ،0هرامش ،10 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ، یژولوکا یاپ
  .هماكهم تاراشتنا :نارهت .ناریا رد یرگشدرگ هعسوت .(1397) دواد ،ولضویع ،نیسح ،داژن یمتاح
  .تمس تاراشتنا :نارهت .(مهدفه پاچ)یناسنا مولع رد قیقحت شور رب یا همدقم .(3۳97) اضردمحم ،این ظفاح
  هالحم  یدروام  هاعلا م) یرگاشدرگ ی ااه  هابذاج  هعاسوت  رواظنم  هاب  تاشر  رهاش یمیدق یاه هلحم یزاسزاب .(4397) هنیكس ،تسودقح

  رورهاش . تاشر دحاو یمالسا دازآ هاگشناد .مسیروت یزیر همانرب و ایفارغج ذشرا یسانشراک هجرد ذخا تهج همان نایاپ .(نازاسیرغاس
4397.  
  .یسودرف هاگشناد ،دهشم .ناهج و ناریا رد یرهش یرگشدرگ .(0۳97)دمحا ،یرانید
 رهش یزیر همانرب و تاعلا م زکرم تاراشتنا :نارهت .نارهت رهشنالک رب دیکات اب اهرهشنالک هعسوت یرادیاپ ینابم .(4397) هنازرف ،روپناساس

  .نارهت
    داشرا یاسانشراک هامان نایاپ . یژولوکا یاپ یاج شور زا هدافتسا اب تشر یرهش هق نم هعسوت یرادیاپ یسررب .(7397) اراس ،زاوناهش

  .نارهت .ییابطابط همالع هاگشناد .یعامتجا مولع هدكشناد .یا هق نم هعسوت یزیر همانرب هتشر
 .(یمومع شیارگ)یسانش ناریا هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ .تشر رهش یرگشدرگ یگنهرف تسویپ .(1397) اریمس ،یرتشلاچروپنابرق

  .نالیگ هاگشناد
 یكیژولوکا یاپ یاج شور اب یرهش ی هعسوت یرادیاپ یبایزرا .(2397) ،یف صم ،هولی ،ربکا ،دنوغاب ،نیسح ،داژن یمتاح ،یدهم ،ولخرق

  .427-147ص ،2 ی هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ .(هاشنامرک رهش :یدروم ی هنومن)
   تیریدام هتاشر دشرا یسانشراک همان نایاپ .نادمه رهش یرگشدرگ یاه یدنمناوت یدنب تیولوا و ییاسانش .(1397) هتشهب ،هوكش ناویک

  .دشن پاچ ،ینیوزق همالع یعافتناریغ یتلودریغ یلاع شزومآ هسسوم ،یدرگناهج
  .زاوها نارمچ دیهش هاگشناد :زاوها .یرهش یرگشدرگ .(۱۳97)یلع ،دحوم
 اب هعسوت یللملا نیب سنارفنک ، یژولوکا یاپاج لدم زا هدافتسااب لیبدرا ناتسرهش رد یرگشدرگ یرادیاپ یسررب .(0397) هلا حور ،یریم

  .زیربت ،یرگشدرگ و تسیز طیحم ،یزرواشک تیروحم
  .رون مایپ هاگشناد تاراشتنا و پاچ زکرم :نارهت .یرگشدرگ یایفارغج .(4397) دومحم ،ییایض :همجرت ،نویتسا ،زمایلیو
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