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چكیدٌ
تشغن ٍجَد ًیشٍّای اًساًی ٍ اجشایی تالقَُ دس ایشاى ،هتاسفاًِ صٌؼتی ساصی ٍ استفادُ اص فٌاٍسی ٍ هصالح ًَیي دس ساختواى
ّای هسکًَی ٍ جلَگیشی اص ّذس سفت هصالح ،تا سًٍذ تسیاس کٌذی طی هسیش ًوَدُ ٍ تا تَجِ تِ هْن تَدى تخص ساختواى دس
فؼالیتْای اقتصادی ایشاى الصم است کِ اقذاهات هَثشتشی دس ایي صهیٌِ اًجام پزیشد .تِ ّویي هٌظَس ایي پژٍّص تا ّذف
ضٌاسایی ٍ ستثِ تٌذی ضاخص ّای هَثش تش ّذس سفت هصالح دس ساختواًْای هسکًَی دس ضْش تْشاى تا تَجِ هثاًی ًظشی
هَجَد اًجام پزیشفت .ایي پژٍّص اص لحاظ ّذف اص ًَع تحقیق تَسؼِ ای ٍ اص لحاظ سٍش اًجام کاس ،تَصیفی ٍ اص ًَع
پیوایطی ٍ اسٌادی هیثاضذ.جْت ضٌاسایی ػَاهل هَثش ً ،وًَِ ای سا اص هیاى جاهؼِ خثشگاى ٍکاسضٌاساى ایي صٌؼت تا سٍش
ًوًَِ گیشی تصادفی سادُ اًتخاب ًوَدُ ٍ دادُ ّای هَسد ًظش تا تَصیغ پشسطٌاهِ جوغ آٍسی ضذُ ٍ تا ًشم افضاس آهاسی spss
هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفتً.تایج تحقیق ًطاى داد کِ طشاحی هٌاسة تا دسصذی هؼادل 74/73 %تیطتشیي تأثیش سا تش هیضاى
افضایص ضایؼات ساختواًی داسد .پس اص آى ،صٌؼت ساخت تا دسصذی هؼادل 71/65 %دس ستثِ دٍم  ،آهَصش تا دسصذ تأثیشی
هؼادل  70/62%دس ستثِ سَم  ،هٌاتغ هالی ٍ تَجیِ اقتصادی تا دسصذی هؼادل 64/83 %دس ستثِ چْاسم ٍ دس ًْایت رخیشُ ٍ اًثاس
تا دسصذ  63/33%داسای کوتشیي تأثیشتشافضایص ضایؼات هیثاضٌذ.

کلیدياشگان :صىعت ساختمان ،ضایعات ساختماوی ،مصالح وًیه ،فىايری وًیه ،بُرٌ يری.
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مقذمٍ
أطٚظ ٜث ٝزِیُ ؾبذت  ٚؾبظ ٞبی ثی ویفیت  ٚاؾتفبز ٜثیف اظ حس اؾتب٘ساض خٟب٘ی اظ ٔهبِح  ،ثبػث ٞسض ضفت
ٔٙبثغ ثؿیبض اضظقٕٙس ّٔی  ٚافعایف ظثبِٞ ٝبی ؾبذتٕب٘ی  ٚذهٛنب ٔكىالت ظیؿت ٔحیغی ٔیكٛز(ؾبظٔبٖ ّٔی
اؾتب٘ساضزایطاِٖ .)1394 ،صا اؾتفبز ٜاظ ضٚقٟبی خسیس ؾبذت ٔ ٚهبِح ٘ٛیٗ ،إٞیت ٚیػ ٜای وؿت ٔیٕٙبیس .نٙؼت
ؾبذت ث ٝػٛٙاٖ یه ٔهطف وٙٙس ٜثعضي ٔٙبثغ عجیؼی قٙبذتٔ ٝیكٛز .ایٗ نٙؼت  50زضنس اظ ٔٙبثغ ٔهبِح عجیؼی،
 40زضنس اظ ا٘طغی  50 ٚزضنس اظ وُ ضبیؼبت ضا ث ٝذٛز اذتهبل ٔیزٞس(ثطیتٕٞ ٚ ٛىبضاٖ .)2012 ،ضبیؼبت
ؾبذتٕب٘ی زض ٚالغ ٔرّٛعی اظ ٔهبِح اضبفی ٞؿتٙس و ٝاظ ٘ظط تِٛیس زض ؾ ٝزؾت ٝخبی ٔیٍیط٘س و ٝػجبضتٙس اظ:
ضبیؼبت ؾبذت ؾبذتٕبٟ٘بی خسیس ،ضبیؼبت ٘ٛؾبظی  ٚضبیؼبت ترطیت .افعایف ضبیؼبت ترطیت  ٚؾبذتٕب٘ی ثٝ
ػّت افعایف قٟط٘كیٙی  ٚقٟطؾبظی ٔٙدط ث ٝتأثیطات ٔٙفی ثط ٔحیظ ظیؿت  ٚخبٔؼ ٝقس ٜاؾت(آٔیٕٞ ٚ ٛٙىبضاٖ،
.)2016اثطات ظیؿت ٔحیغی ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی قبُٔ ٔهطف ظیبز ا٘طغی ،تِٛیس ضبیؼبت خبٔس ،آؾیت ثٔ ٝحیظ
ظیؿت اظ خّٕ ٝضؾٛة ،فطؾبیف ذبن  ٚؾیُ ٘بٌٟب٘ی ،افعایف ٌبظٞبی ٌّرب٘ ٝای  ٚتمّیُ ٔٙبثغ زض ٔطاحُ عطاحی
 ٚؾبذت پطٚغٔ ٜیجبقس (ٔٛؾی ٕٞ ٚىبضاٖ.)2016 ،
ػسْ وٙتطَ ٔ ٚسیطیت ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی٘ ،ؿُ آیٙس ٜضا ثب وبٞف ٔٙبثغ عجیؼی  ٚاتالف ا٘طغی ضٚث ٝضٔ ٚیىٙس .ثب
تٛخ ٝث ٝایٙى ٝضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ٔب٘غ وبضایی ،اثطثركی  ٚاضظـ آفطیٙی ٔٛضز ا٘تظبض فؼبِیتٟبی ؾبذتٕب٘ی ٔیك٘ٛس،
ثىبضٌیطی انٔ َٛسیطیتی ٔٙبؾت زض خٟت ضفغ ٔكىالت ٘بقی اظ ضبیؼبت ثؿیبض إٞیت زاضز؛ ِصا ٔسیطیت ضبیؼبت
ؾبذتٕب٘ی اظ خّٕ ٝضطٚضتٟبی ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ٔحؿٛة ٔیٍطزز .زض وكٛض ٔب ث ٝزِیُ ػسْ ٔسیطیت  ٚثط٘بٔٝ
ضیعی نحیح نٙؼت ؾبذتٞ ،ط ؾبِٙٔ ٝبثغ ظیبزی ث ٝضبیؼبت تجسیُ ٔیكٛز .عجك ٌعاضقبت ؾبظٔبٖ ٔسیطیت
پؿٕب٘س ؾبال٘ٔ17ٝیّی ٖٛتٗ (ضٚظا٘ٞ 46 ٝعاض تٗ) ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی زض تٟطاٖ  ٚزض وكٛض حسٚز ٔ 60یّی ٖٛتٗ
ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی تِٛیس ٔیكٛز.
اٌط اضظـ ٞطتٗ ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی  50زالض فطو قٛز حسالُ ٔ 3یّیبضز زالض ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی ث ٝػٛٙاٖ ضبیؼبت
تِٛیس ٔیكٛز(٘دفیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ .)1391 ،نٙؼت ؾبذتٕبٖ ؾبظی اٌطچ ٝزض تٛؾؼ ٚ ٝپیكطفت یه خبٔؼ ٝؾٟٓ
ثؿعایی زاضز أب اظ عطف زیٍط ث ٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ ٔرطة ٔحیظ ظیؿت ٘یع تّمی ٔیكٛز .وٕجٛز ٔىبٟ٘بی وبفی خٟت
زفٗ ضبیؼبتٔ%40-30 ،هطف ا٘طغیٔ%15 ،هطف آة%50-40 ،تِٛیس  ٚا٘تكبض ٌبظٞب ٌ ٚطزٚغجبض زض عی ٔطاحُ
ؾبذت ،ثٟط ٜثطزاضی  ٚترطیت اظخّٕ ٝایٗ ذؿبضات ظیؿت ٔحیغی ٔیجبقس(ٚقیٕٞ ٚ ًٙىبضاٖ.)2013 ،
أطٚظ ٜثب افعایف ؾبذت  ٚؾبظ ٞبی ثی ویفیت  ٚاؾتفبز ٜاظ ضٚقٟبی غّظ ؾبذت ٔ ٚهبِح لسیٕی ٘ ،یبظ ثٝ
تىِٛٛٙغی  ٚفٙبٚضی ٘ٛیٗ ثیف اظ پیف احؿبؼ ٔیكٛزٔ .ؼٕبضی  ٚقٟطؾبظی ثب ضٚقٟبی اخطای خسیس ٔ ٚهبِح
٘ٛیٗ ٔی تٛا٘س اظ ا تالف ٔهبِح  ٚثبظیبفت آٖ وٕه قبیبٖ ثىٙس ،آؾبیف ثیكتطی ثطای قٟط٘ٚساٖ ثٚ ٝخٛز آٚضز
،خٌّٛیطی اظ ا٘جبقت ظثبِ ٝؾبذتٕب٘ی  ٚتحسیسات ظیؿت ٔحیغی ٟ٘ ٚبیتب اظ ٔٙبثغ ثب اضظـ ّٔی ٔحبفظت ٕ٘بیس .ایٗ
٘ٛع ٍ٘طـ ،ثط تؼبُٔ ثیٗ ضٚـ ٘ٛیٗ ؾبذت – ٔهبِح خسیس -خٌّٛیطی اظ ٞسض ضفت  ٚثبظیبفت ٔهبِح تبویس
فطاٚاٖ زاضزٔ .تبؾفب٘ ٝزض ایطاٖ ٘یعٔ ،هبِح  ٚفٙبٚضی ٞبی ٘ ٛث ٌٝ٘ٛ ٝای ضٚقٕٙسا٘ٛٔ ٚ ٝثط زض ؾبذتٕبٖ ٞب ث ٝوبض
ثطزٕ٘ ٜی قٛز ث٘ ٝظط ٔی ضؾس ػّت ایٗ أط ث ٝزضن ٘بظَ اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ اظ ٔبٞیت  ٚوبضثطز قتبثعز ٜآٖ ثبظ ٔی
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ٌطزز .اٌط چٞ ٝطوكٛضی ثبیس ٔ تٙبؾت ثب ؾّٔ ٗٙی ،فط ٚ ًٙٞآزاة  ٚضؾ ْٛذٛز ث ٝثٟجٛز ثٟطٚ ٜضی ثپطزاظزِ ،ىٗ
ثٟطٚ ٜضی او ٖٛٙزیٍط فمظ ٔؿئّ ٝای ّٔی  ٚزاذّی ٘یؿت ثّى ٝیه ٔٛضٛع خٟب٘ی اؾت (ثٟطأی.)1396 ،
ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض ایٗ پػٞٚف ثب ٞسف قٙبؾبیی ػٛأُ ٔٛثط زض خٌّٛیطی اظ ٞسض ضفت ٔهبِح زض ؾبذتٕبٖ ٞبی
ٔؿى٘ٛی ایطاٖ ا٘دبْ ٌطفت ٚ ٝزض ٘ظط زاضز و ٝخبیٍبِٛٔ ٜفٞ ٝب ٔ ٚؼیبضٞبی پیكط ٚزض خٌّٛیطی اظ ٞسض ضفت ٔهبِح
ضا زض ؾبذتٕبٖ ٞبی ٔؿى٘ٛی ایطاٖ ضا ثیبثس  ٚثب تٛخ ٝث ٝاٍِٛی اضظیبثی ٔجتٙی ثط تىٙیه ٞبی ضایح نٙؼت ؾبذتٕبٖ
زض ایطاٖٛٔ ،ا٘غ ٔٛخٛز تطؾیٓ  ٚاضای ٝضاٞىبض ٕ٘بیس .اظ آ٘دبیی و ٝقٟطتٟطاٖ اظ ِحبػ نٙؼت  ٚاخطای ؾبذتٕبٖ
ؾبظی ٔكبث ٝوُ قٟط ٞبی ایطاٖ ٔی ثبقس ،ؾبذتٕبٖ ٞبی ٔؿى٘ٛی ایٗ قٟط ٔٛضز ا٘تربة لطاضٌطفت تب ٘تبیح تحمیك
ثطای وّی ٝؾبذتٕبٖ ٞبی ٔؿى٘ٛی ایطاٖ ٘یع لبثُ تؼٕیٓ ثبقس .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض،خبٔؼ ٝآٔبضی تحمیك حبضط وبضقٙبؾبٖ
ٔٚترههیٗ قبغُ زض ثطذی اظ قطوتٞبی یپٕب٘ىبضی پطٚغٞ ٜبی ؾبذتٕبٖ ٞبی ٔؿى٘ٛی قٟط تٟطاٖ ٔیثبقٙس و ٝثب
ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝثعضي ثٛزٖ حدٓ خبٔؼ ٝآٔبضی ،اظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٚخسٛٔ َٚضٌبٖ ثب
ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛای ثطاثط ٘100فط ا٘تربة ٌطزیس.ؾپؽ ثب تٙظیٓ پطؾكٙبٔ ٝای ثب ٔمیبؼ ِیىطت
زازٞ ٜبی ٔٛضز ٘یبظ خٕغ آٚضی  ٚزض ز ٚثرف آٔبض تٛنیفی  ٚاؾتٙجبعی تحّیُ ذٛاٙٞس قس .ثطای ایٗ ٔٙظٛض ٘یع اظ
ثط٘بٔٞ ٝبی اوؿُ ٘ ٚطْ افعاض آٔبضی " "SPSSاؾتفبز ٜث ٝػُٕ ذٛاٞس آٔسِ .صا ثؼس اظ تبییس ضٚایی  ٚپبیبیی ؾٛاالت
پػٞٚف  ،آٔبضٞ ٜبیی ٘ظیطفطاٚا٘یٔ ،یبٍ٘یٗٚ ،اضیب٘ؽ ٔحبؾجٟ٘ ٚ ٝبیتب اظآظٔٞ ٖٛبی آٔبضی تی ،فطیسٔٗ  ٚآظٖٔٛ
ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛخٟت پبؾرٍٛیی ٔٙبؾت ث ٝؾٛاالت ایٗ پػٞٚف اؾتفبز ٜذٛاٞس قسِ.صا ایٗ پػٞٚف زض نسز
یبفتٗ پبؾد ٔٙبؾجی ثطای ؾٛاَ ظیط ٔیجبقس:
قبذمٞبی ٔؤثط ثط خٌّٛیطی اظ تِٛیس ضبیؼبت زض ؾبذتٕبٖ ٞبی ٔؿى٘ٛی وسأٙس؟ريیکرد وظری
أطٚظ ٜث ٝذبعط ٔحسٚز ثٛزٖ ٔٙبثغ ّٔی ٕٞ ٚچٙیٗ آِٛزٌی ٔحیظ ظیؿت ٘بقی اظ ظثبِٞ ٝبی ؾبذتٕب٘ی ثبػث
ٌطزیس ٜوكٛضٞبی پیكطفت ٝث ٝقست زض خٟت ضفغ ایٗ چبِف ثعضي تالـ ٕ٘بیٙس  ٚحتی ثطای زٞ ٝٞبی آیٙس٘ ٜیع
ثط٘بٔ ٝضی عی ٞبی ثؿیبض زلیمی ا٘دبْ زاز ٜا٘سِٚ .ی ٔتبؾفب٘ ٝزض وكٛض ایطاٖ ،وٛچىتطیٗ إٞیتی ث ٝفٙبٚضیٟبی ٘ٛیٗ
ؾبذت  ٚثؼضب ٔهبِح خسیس زاز٘ ٜكس ٚ ٜضٚظا٘ ٝقبٞس اظ ثیٗ ضفتٗ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی ثسِیُ ضٚـ اقتجب ٜاخطا –
عطاحی  ٚآٔٛظـ ٕٞ ٚچٙیٗ ػسْ تٛا٘بیی زض ثبظیبفت ٔهبِح  ،ث ٝظثبِٞ ٝبی ؾبذتٕب٘ی افعٚز ٜقس ٚ ٜآؾیت ضؾب٘سٖ
ثٔ ٝحیظ ظیؿت ضٚظ افع ٖٚقس ٜاؾت.
ٞسف اظ ثىبضٌیطی فٙبٚضیٟبی ٘ٛیٗ ؾبذت ٔ ٚهبِح خسیس،زؾتیبثی ث ٝتؼبزَ زض ؾیؿتٓ ٞبی التهبزی – اختٕبػی
 ٚظیؿت ٔحیغی اؾت  ٚث ٝقست ث ٝنطف ٝخٛیی التهبزی اظ ٔٙبثغ ّٔی  ٚخٌّٛیطی اظ تِٛیس ظثبِٞ ٝبی ؾبذتٕب٘ی
تبویس ٔیىٙس  ٚثسیٗ تطتیت ٔٙبفغ ثطای التهبز – ٔحیظ ظیؿت ٙٔ -بثغ اِٚی٘ ٚ ٝیع ؾالٔت ثكط فطأ ٓٞی آٚضز ( Park

 .)et al, 2014تسٚیٗ اٍِ ٛثٔ ٝسز فٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ ٔ ٚهبِح خسیس ،اظ ؾطی السأبتی خٟت خٌّٛیطی اظ آؾیت
ٞبی فٛق ٔی ثبقس  .زض قٟط ٘ٚىٛض (وكٛض وب٘بزا) خٟت ؾبَ  2040تٕبْ پیف ثیٙی ٞبی ثؿیبض زلیمی ضا ا٘دبْ زازٜ
ا٘س و ٝظثبِٞ ٝبی ثٚ ٝخٛز آٔس ٜاظ خّٕ ٝظثبِٞ ٝبی ؾبذتٕب٘ی ضا ث ٝنفط ثطؾب٘ٙس ( )ZERO WASTEأب زض
وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٕٞ ٝچ ٖٛایطاٖ٘ ،تٛا٘ؿتٗ ث ٝپیكطفتٟبی ٔؼٙبزاضی زض ایٗ حٛظ ٜزؾت یبثٙس  ٚتٛؾؼ ٝزض ایٗ
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وكٛضٞب ػٕستب تٛؾؼ٘ ٝبپبیساض اؾت و ٝزض نٛضت ازأ ٝایٗ ضٚی ٝترطیت ثیف اظ پیف ٔحیظ ظیؿت  ٚثٞ ٝسض ضفتٗ
ؾطٔبی ٝثب اضظـ ّٔی ٘ ٚیطٚی وبض ث ٝز٘جبَ زاضز.
عی زٚضٔ ٜؼبنط ٕٛٞاض ٜیىی اظ ٔجبح ث ٔ ٟٓزض ثؿیبضی اظ ػطنٔ ٝؼٕبضی زض ز٘یب  ٚایطاٖ اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ فٙبٚضی ٚ
ٔهبِح ٘ٛیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ قٙبؾبیی ػٛأُ ٔٛثط زض خٌّٛیطی ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ثٛز ٜاؾت و ٝزض ثبض ٜآٖ ٕٛٞاضٜ
ثحث ٞبٌ،فتٍٞٛب  ٚؾٕیٙبض ٞبیی ثطٌعاض قس ٜاؾت.ػّیطغٓ ایٗ اقتیبق تب و ٖٛٙزض ایطاٖ ٞیچ پػٞٚكی ؾبٔبٖ یبفت ٝیب
وتبثی زض ذهٛل اضائ ٝاٍِٛیی و ٝزؾت ٔبی ٝوبض عطاحبٖ  ٚزؾت ا٘سضوبضاٖ ؾبذتٕبٖ قسٌ ٚ ٜطٌ ٜكبی ثحطاٖ
ٔهطف ثیف اظ حس ٔهبِح  ٚخٌّٛیطی اظ ا٘جبقت ظثبِٞ ٝبی ؾبذتٕب٘ی ثبقسٙٔ ،تكط ٘كس ٜاؾت.
ٕٟٔتطیٗ وبؾتی و ٝزض ظٔی ٝٙتحمیمبت نٛضت پصیطفت ٝزض ذهٛل فٙبٚضی ٔ ٚهبِح ٘ٛیٗ زض ضاؾتبی خٌّٛیطی اظ
ٞسض ضفت ٔهبِح زض وكٛض ایطاٖ قىُ ٌطفت ٝآٖ اؾت و ٝزض ایٗ ٌط ٜٚاظ تحمیمبت ٔفبٞیٓ نطف ٝخٛیی زض ٔهطف
ٔهبِح زض لبِت ػجبضت ٞب  ٚاعالػبت ثؿیبض پیچیس ٚ ٜثؼضب ثی ٔٛضز اضائٔ ٝیك٘ٛس.ػٕال ایٗ اعالػبت ث ٝلسضی
ٌعیٙكی – قرهی ٘ ٚبپبیساض ا٘س و ٝپؽ اظ پبیبٖ ٔغبِؼ ٝچیعی اظ آٟ٘ب زض شٔ ٗٞربعت ثبلی ٕ٘ب٘س ٜاؾت.اظ ؾٛی
زیٍط اعالػبت اضائ ٝقس ٜزض ایٗ پػٞٚف ٞب ػٕال ٞیچٍ ٝ٘ٛاضتجبط ٔٙغمی ثب ٘یبظٞبی ٚالؼی  ٚحُ ثحطاٖ ٘ساضز.
زض ایٗ ضاثغٙٔ ٝبثغ ٔٛضز ٘یبظ  ٚلبثُ اؾتفبز ٜضا ٔی تٛاٖ زض ؾٌ ٝط ٜٚػٕس ٜتمؿیٓ وطز .ایٗ ؾٌ ٝط ٜٚث ٝوٕه
یىسیٍط الیٞ ٝبی ٔرتّف تحّیُ ٔغبِت زض ثط ٔیٍیطزٌ :ط ٜٚا:َٚقبُٔ ٔٙبثؼی اؾت و ٝزض حٛظ ٜاعالػبت  ٚزازٜ
ٞبی ذبْ ٔطثٛط ث ٝفٙبٚضی ٔ ٚهبِح ٘ٛیٗ ٍ٘بقت ٝقس ٜاؾت ٔ ٚیتٛاٖ اظ آٟ٘ب ثطای تٟی ٚ ٝتٙظیٓ  ٚتسلیك اعالػبت
ٔٛضز ٘یبظ اؾتفبز ٚ ٜثٟط ٜثطزاض ی ٕ٘ٛزٌ.ط ٜٚزٙٔ:ْٚبثؼی ضا قبُٔ ٔیكٛز وٞ ٝطچٙس ثط ٔجٙبی آٔٛظـ فطایٙس عطاحی
(ٔؼٕبضی یب ؾبظٛ٘ )ٜقت ٝقس ٜا٘س زض تسٚیٗ پػٞٚف حبضط ٔی تٛا٘ٙس ثؿیبض ٔفیس ٛٔ ٚثط ثبقٙسٌ .ط ٜٚؾ :ْٛقبُٔ
ٔٙبثؼی اؾت وٞ ٝطچٙس ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ ثب فٙبٚضی ٔ ٚهبِح ٘ٛیٗ ٔ ٚجبحث نطف ٝخٛیی  ٚخٌّٛیطی اظ ٞسض ضفت
ٔهبِح ،اضتجبط ٘ساض٘س ث ٝنٛضت ضٕٙی تٛإ٘ٙسی ٔبضا زض تدعیٚ ٝتحّیُ  ٚزؾت یبثی ثٞ ٝسف ٔٛضز ٘ظط یبضی ٔی
ضؾب٘ٙس.
ٔحٕٛز ٌالثچی زض وتبة فٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ ؾبذتٕب٘ی ذٛز ث ٝثطضؾی قیٞ ٜٛبی اخطا ٔ ٚؼطفی تىِٛٛٙغی ٞبی
ضٚظ ز٘یب زض ثحث ؾبذتٕبٖ پطزاظی پطزاذت ٝاؾت٘ .ىت ٝلبثُ تٛخ ٝایٗ وتبة آٖ اؾت و ٝقبذم ٞبی انّی ٚ
ضطٚضی ٔٛضز ٘یبظ زض عطاحی ضا اؾترطاج ٘ ٚمبط لٛت ٔ ٚحسٚزیت ٞبی ٞط قبذم ٛٔ ٚاضز اؾتفبز ٜاظ آٖ ضا ثٝ
قی ٜٛای ػّٕی  ٚزلیك ثیبٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت ٌ(.الثچیٔ .) 1388،حؿٗ ٚفبٟٔط زض وتبة ٔهبِح ٘ٛیٗ  ٚضٚـ ٞبی
پیكطفت ٝؾبذت ؾؼی ٕ٘ٛز ٜاؾت زض ؾ ٝفهُ زض ضاثغ ٝثب ضٚـ ٞبی پیكطفت ٝؾبذت تحت ػٛٙاٖ تىِٛٛٙغی ٞبی
ٔؼٕبضی  ،ؾبظ ٜای ٔ ٚهبِح زض ٔؼٕبضی ضا ثیبٖ ٕ٘بیسٔ .حمك تالـ ٕ٘ٛز ٜث ٝثیب٘ی ؾبز٘ ٚ ٜیع ٕٞطا ٜثب تهبٚیط ٔتؼسز
ٞط یه اظ ضٚـ ضا تكطیح ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜعایب ٔ ٚؼبیت ٞط ضٚـ ضا ٘یع زض وٙبض آٖ لیس ٕ٘ٛز ٜاؾتٚ (.فبٟٔط .)1391،
ؾیطٚاٖ ثٟطأی زض وتبة ٔهبِح ٘ٛیٗ ؾبذتٕب٘ی ذٛز ضٕٗ اقبض ٜث ٝتبضیرچ ٝؾبذتٕبٖ ؾبظی زض خٟبٖ ثٔ ٝهبِح
ؾٙتی  ٚتبضیرچٔ ٝهطف آٟ٘ب زض ایطاٖ ٘یع اقبض ٚ ٜثٛٔ ٝاضزی ٘ظیط ظیؿت ٔٛاز ٛٔ ،از ٘بٌ٘ ، ٛطافٗ  ،ذهٛنیبت
ثٙیبزی ٔهبِح ٛٞقٕٙسٛٔ ،از فتٛوطٔٚیه ،وطیؿتبَ ٔبیغ ٘ ... ٚیع پطزاذت قس ٜاؾت.زض ایٗ وتبة ث ٝنٛضت ٔٙظٓ ٚ
ٔس ٖٚث ٝخبیٍب ٜذبِی ٔٛاز ٔ ٚهبِح خسیس زض ایطاٖ اقبضٌ ٜطزیس ٜاؾت  ٚضاٞىبضٞبی اؾتفبز ٜاظ ایٗ ٔهبِح ٘ٛیٗ ضا
ثب تٛخ ٝث ٝتبضیرچ ٚ ٝلسٔت ٔهبِح ٕٞپبی ٝزض ایطاٖ ثیبٖ قس ٜاؾت(.ثٟطأی .)1396 ،غالٔطضب ٔمهٛزی زض وتبة

شناسایی و رتبه بندی شاخص های513 ...

ٔهبِح ٘ٛیٗ زض ؾبذتٕبٖ ؾؼی زض ٔمبیؿٔ ٝهبِح ٘ٛیٗ ٘ ٚیع ثِ ٝحبػ ثبظزٞی لبثُ تٛخٔ ٝهبِح ٘ٛیٗ زض ٔمبیؿ ٝثب
ٔهبِح ؾٙتی زاقت ٝاؾت ٘ ٚیع ع َٛػٕط ثیكتط ٔهبِح خسیس  ٚاظ ٔٛاضز ٔ ٟٓزیٍط ؾطػت زض اخطای ؾبذتٕبٖ ثٝ
ِحبػ تؼساز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔٛضز ٘یبظ  ٚظٔبٖ قطٚع تب ا٘دبْ یه پطٚغ ٜؾبذتٕب٘ی ٔی ثبقس (ٔمهٛزی.)1396،
ضٔضب٘ؼّی لطثب٘یبٖ زض وتبة ٔهبِح ٘ٛیٗ ؾبذتٕب٘ی ٛ٘ ٚظٟٛضٞبی ٔٛاز ٔ ٚهبِح ٔ،هبِح خسیس ضا ثٔ ٝب٘ٙسٜ
اثعاضی خٟت ذطٚج اظ ثٗ ثؿت اخطایی فؼّی ٔغطح ٕ٘ٛز ٜاؾت ٔ ٚؼتمس اؾت تٟٙب ضا٘ ٜدبت اظ ٞسض ضفت ٔهبِح
ٔ ٚمب ْٚؾبظی ؾبذتٕبٖ آقٙبیی ثب ٔهبِح ضٚظ ز٘یب  ٚقٙبذت وبُٔ ٚیػٌی ٞبی آٟ٘ب  ٚاؾتفبز ٜنحیح  ٚثدب اظ آٟ٘ب
ٔی ثبقسٚ .ی ث ٝآٔٛظـ زض آوبزٔی ٞب  ٚزا٘كٍبٞ ٜب تبویس ٚیػ ٜزاقتٔ ٚ ٝؼتمس ٔی ثبقس و ٝزض عطاحی ٘یع ٔی
ثبیؿت ایٗ ٔهبِح زیس ٜقس ٚ ٜاظ ذهٛنیبت آٟ٘ب ٟ٘بیت اؾتفبزٌ ٜطززٚ.ی ٘ٛظٟٛضٞبی ٔٛاز ٔ ٚهبِح ضا قطح ٚ
ضٚـ ثىبضثطزٖ  ٚخبیٍب ٜآٟ٘ب ضا ثیبٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت(.لطثب٘یبٖ)1390،
ٔحٕس پیط ٔحٕسی زض وتبة ٔؼطفی قیٞ ٜٛبی ٘ٛیٗ ؾبذت  ٚؾبظ ثٔ ٝمبیؿ ٝضٚـ نٙؼتی ثب ضٚـ ؾٙتی ؾبظی
پطزاذت ٝاؾت  ٚتٟٙب ضا ٜخٛاثٍٛیی ث ٝضقس فعایٙس خٕؼیت زض نٙؼتی ؾبظی زا٘ؿت ٝثٕٞ ٝیٗ زِیُ زض ایٗ ضاؾتب ثٝ
ثطضؾی ا٘ٛاع ٔرتّف ضٚـ ٞبی ٘ٛیٗ ؾبذت  ٚؾبظ زض وكٛض پطزاذت ٝقس ٜاؾت زض ثیبٖ تبضیرچ ٝنٙؼتی ٔ ٚؼٙی
انّی نٙؼتی ؾبظی ؾبذتٕبٖ ث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝیطؾس و ٝثبیؿتی حتی اؾتفبز ٜاظ ٔهبِح ؾٙتی ضٚقٟبی و ٟٝٙضا و ٝزض
ٌصقتٛ ٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٍطفتٙس ضا ٘یع ث ٝضٚـ ٞبی ٘ٛیٗ  ٚپیكطفت ٝضٚظ اضتمبء زاز (پیط ٔحٕسی.)1394،
ظٞطا ػبثسی زض وتبة ضبیؼبت ٘ ٚربِٞ ٝبی ؾبذتٕب٘ی ثیبٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت ثب تٛخ ٝث ٝظطفیت ثبالی ثبظیبفت ضبیؼبت
ؾبذتٕب٘ی زض وكٛض – ضطٚضت پػٞٚف زض ایٗ ذهٛل ضا ضطٚضی زا٘ؿت ٚ ٝایٗ وتبة ضا اِٚیٗ ٌبْ ثطزاقت ٝقسٜ
زض ایٗ ضاؾتب ثطقٕطز ٜاؾتٚ .ی ثب تٛخ ٝث ٝاضظـ ؾٔ ٝیّیبضز زالضی ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی وٞ ٝط ؾبِ ٝزض وكٛض زٚض
ضیرتٔ ٝی قٛز ٔ ،سیطیت ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی و ٝاظ ٔ ٟٓتطیٗ ضاٞىبضٞبی التهبزی نٙؼت ؾبذتٕبٖ زض وكٛض اؾت
،یط وبٞف ٔیعاٖ ضبیؼبت  ٚاؾتف بزٔ ٜدسز اظ ٔهبِح تبویس زاضزٚ.ی ٔؼتمس اؾت ٔی تٛاٖ ثب اٍِ ٛثطزاضی اظ وكٛضٞبی
ٔٛفك ٚ،ضٚز  ٚاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ ٔ ،بقیٗ آالت  ٚزؾتٍبٞ ٜبی ثبظیبفت ذبضخی  ٚتِٛیس زاذُ آٟ٘ب ٚ
قٙبؾبیی فطنت ٞبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی ،ظٔی ٝٙضا ثطای ٚضٚز وبضآفطیٙبٖ ث ٝنٙؼت ثبظیبفت فطا ٓٞوطز(.ػبثسی.)1394،
خیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )Jin et al, 2017زض تحمیمی ،ثیبٖ ٕ٘ٛز ٜا٘س و ٝپػٞٚف ٞبی ا٘دبْ ٌطفت ٝزض ذهٛل ٔسیطیت
ضبیؼبت ؾبذتٕبٖ ضا ٔیتٛاٖ زض قف ٌط ٜٚتمؿیٓ ٕ٘ٛز و ٝث ٝتطتیت ػجبضتٙس اظ ٔ )1:مبثّ ٝثب ضبیؼبت)2ثطضؾی تأثیط
زض پبیساضیٔ)3هبِح ضبیؼبت ٔ ٚغبِؼبت فٙی)4تؼییٗ ٔیعاٖ تِٛیس ضبیؼبت)5تىِٛٛٙغیٟبی ٘ٛظٟٛض)6 ٚضٚقٟبی
پػٞٚف  ٚوكٛضٞبی فؼبَ زض ٔسیطیت ضبیؼبت ترطیت  ٚؾبذتٕب٘ی  .زض ٔغبِؼ ٝزیٍطی ،یٛآٖ ٕٞ ٚىبضاٖ (et ،Jin

 ) 2019،alثطضؾی خبٔؼی ضا زض ذهٛل ٔسیطیت ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ثیٗ ؾبَ ٞبی  2009اِی  2018ا٘دبْ  ٚظیط
ٔدٕٛػٔ ٝمبثّ ٝثب ضبیؼبت ضا قبُٔ ؾٛٔ ٝضز زا٘ؿت ٝا٘س و ٝػجبضتٙس اظ :وبٞف ضبیؼبت ،اؾتفبزٔ ٜدسز  ٚثبظیبفت ٚ
تأثیط اؾتفبز ٜاظ ٞط یه اظ ایٗ ؾ ٝاؾتطاتػی ثط ٔحیغعیؿت ث ٝنٛضت افعایكی .
آٔیٕٞ ٚ ٛٙىبضاٖ ( )Aminu et al , 2016زض ٔغبِؼ ٝای وبٞف ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ضا اظ عطیك تغییط ٔفبٞیٓ عطاحی،
ا٘تربة ضٚـ ؾبذت ٛٔ ٚاز ٔ ٚهبِح زا٘ؿت ٚ ٝاؾتطاتػیٟبی وبضثطزی ٔسیطیت ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ضا زض ؾٔ ٝطحّٝ
ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚعطاحی ،ا٘تربة ٔهبِح ٔٙبؾت ٔ ٚطحّ ٝتأٔیٗ  ٚتساضوبت ثیبٖ ٔیىٙٙس .زض ذهٛل ٔٛا٘غ اخطای
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وبٞف ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ٔی تٛاٖ ث ٝتحمیك «یٛآٖ» ( )Li et al, 2018زض پػٞٚكی تحت ػٛٙاٖ "ٔٛا٘غ  ٚالسأبت
ٔتمبثُ ثطای ٔسیطیت ظثبِٞ ٝبی ؾبذتٕب٘ی" اقبضٕٛ٘ ٜز و ٝاخطای ٔسیطیت ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ثب ٔٛا٘غ ٔتفبٚتی
ٔٛاخ ٝزا٘ؿت ٚ ٝزض ٞط ٔٙغم ٝای ٔتفبٚت ٔیجبقس ،ثب ایٗ حبَ ث ٝعٛض ٔؼٕ َٛایٗ ٔٛا٘غ ث ٝػٛأّی چٔ ٖٛحیظ
٘ظبضتی ،وٕجٛز أىب٘بت پطزاظـ ضبیؼبت ،اضتجبعبت ٕٞ ٚبٍٙٞی ضؼیف ٔیبٖ ثركٟبی ٔرتّف زضٌیط ،وٕجٛز آٌبٞی
٘ؿجت ث ٝتأثیطات ظیؿتٔ-حیغی زفغ ضبیؼبتٔ ،مبٔٚت فطٍٙٞی زض ثطاثط پیبز ٜؾبظی ٔسیطیت ضبیؼبت ٚ
فطآیٙسٞبی ضؼیف پطٚغ ٜثؿتٍی زاض٘س.
خٕغ ثٙسی پیكیٔ ٝٙغب ِؼبت زض ایٗ زؾت٘ ٝكبٖ ٔی زٞس و ٝثیكتط ایٗ پػٞٚف ٞب ٔحسٚز ث ٝقٙبذت ػٛأُ تِٛیس
ضبیؼبت ؾبذتٕبٖ –ا٘تربة ضٚـ ؾبذت ٛٔ ٚاز ٔ ٚهبِح– ٔسیطیت پطٚغٛٔ ٚ ٜا٘غ ٔٛخٛز زض وبٞف ٞسض ضفت
ٔهبِح ثٛز ٜاؾتِ .صا ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِؼبت ٔٛخٛز ٔ ٚكبٞس ٜذال ٔغبِؼبتی زض ایطاٖ  ،ا٘دبْ ایٗ پػٞٚف  ٚاضایٝ
ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت احؿبؼ ٔیكٛز.
مىطقٍ مًرد مطالعٍ
وال٘كٟط تٟطاٖ زض زأ ٝٙخٛٙثی وٞ ٜٛبی اِجطظ  ٚحبقی ٝقٕبِی وٛیط ٔطوعی ایطاٖ زض زقتی ٘ؿجتبً ٕٛٞاض ٚالغ قس ٜوٝ
قیت آٖ اظ قٕبَ ث ٝخٛٙة اؾت  ٚثٚ ٝؾیّ ٝز ٚضٚز انّی وطج زض غطة  ٚخبخطٚز زض قطق ٕٞطا ٜثب ضٚزٞبی
فهّی خؼفطآثبز یب زضثٙس ،زاضآثبز (قب ٜآثبز) ،زضو ٚ ٝوٗ وٍٕٞ ٝی اظ قٕبَ ث ٝخٛٙة خطیبٖ زاض٘س ٔكطٚة ٔی قٛز.
ٔمط انّی وال٘كٟط تٟطاٖ زض پبی وٞ ٜٛبی اِجطظ  ٚزض ٔیبٖ ز ٚضٚزذب٘ ٝثعضي ٘بحی ٝیؼٙی وطج  ٚخبخطٚز زض ٔحّی
و ٝایٗ ز ٚث ٝزقت ضأ ٜی ٌكبیٙس خبی ٌطفت ٝاؾت .اظ ٘ظط ٔرتهبت خغطافیبیی زض ٔحسٚز 51 ٜزضخ 17 ٚ ٝزلیمٝ
تب  51زضخ 33 ٚ ٝزلیم ٝع َٛذبٚضی  35 ٚزضخ 36 ٚ ٝزلیم ٝتب  35زضخ 49 ٚ ٝزلیم ٝػطو خغطافیبیی قٕبِی لطاض
ٌطفت ٝاؾت .اضتفبع ٘مبط ٔرتّف قٟط تٟطاٖ ثؿیبض ٔتفبٚت اؾت  ٚاظ قٕبَ ث ٝخٛٙة وبٞف ٔی یبثس .چٙبٖو ٝاضتفبع
قٟط زض ٔیساٖ تدطیف ٔ 1300تط  ٚزض ٔیساٖ ضاٜآٔ 110 ٗٞتط اؾت ،یؼٙی ث ٝاظای ٞط ویّٔٛتط ٔؿبحتٔ 13/5 ،تط
اذتالف اضتفبع ٚخٛز زاضز .زقت تٟطاٖ زقتی اؾت ثب قیت تٙس اظ قٕبَ ث ٝخٛٙة و ٝثٚٝؾیّ ٝثّٙسی ٞب ٚ
فط٘ٚكؿت ٝقطلی – غطثی ث ٝثرفٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ قٕبَ ث ٝخٛٙة تمؿیٓ ٔیقٛز .پؿتیٚثّٙسی اعطاف پ ٟٝٙقٟط،
زاضای تفبٚت اضتفبػی حسٚز ٔ 4878تط اظ ثّٙسی لّٝی زٔب٘ٚس  ٚثب اضتفبع ٔ 5678تط تب ٘مبط پؿت زقت وٛیط ،ثب
اضتفبع وٕتط اظ ٔ 800تط اظ ؾغح زضیب اؾت(ضٕٙٞبیی ٕٞ ٚىبضاٖ )1400،
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ضکل  .1وقطٍ تُران در استان ي کطًر
ٔٙجغ ( :ؾبظٔبٖ ٘مك ٝثطزاضی وكٛض)

ثط اؾبؼ تمؿیٕبت قٟطی  ،ایٗ قٟط زض حبَ حبضط قبُٔ ٙٔ 22غم ٝقٟطزاضی اؾتٞ .طیه اظ ایٗ ٔٙبعك ثط حؿت
تطاوٓ خٕؼیتی ،ثبفت قٟطیٚ ،ؾؼت  ٚثطذی پبضأتطٞبی زیٍط ث ٝچٙسیٗ ٘بحی ٝتمؿیٓ قس ٜاؾت .زض وُ تٟطاٖ
زاضای ٘ 123بحی ٝاؾت.ثطاؾبؼ ؾطقٕبضی ٘فٛؼ ٔ ٚؿىٗ ؾبَ  1395خٕؼیت تٟطاٖ ؾٔ ٝیّی ٝ٘ ٚ ٖٛنس  ٚؾٝ
ٞعاض  ٚؾیهس ٘فط ٔیجبقس(پبورهبَ ٕٞ ٚىبضاٖ .)1400،اظ ایٗ ٔیعاٖٞ 252.12 ،عاض ٘فط زض ٔٙبعك قٟطی 161.1 ٚ
ٞعاض ٘فط زض ٔٙبعك ضٚؾتبییِ آٖ ؾبوٗ ٞؿتٙس 6.63 .زضنس اظ خٕؼیت قٟطی اؾتبٖ تٟطاٖ زض قٟط تٟطاٖ ٔ ٚبثمی زض
 44قٟط زیٍط اؾتبٖ ؾبوٗ ٞؿتٙس .ضقس خٕؼیت قٟط تٟطاٖ 1.4زضنس اؾت و ٝزض ٔمبیؿ ٝثب ز ٝٞلجُ ا٘سوی افعایف
یبفت ٝاؾت(ٍِٙط٘كیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ.)1398 ،
یافتٍ َای پژيَص
تِٛیس یب وبٞف یب افعایف ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی زالیُ ٔتؼسزی زض نٙؼت ؾبذتٚؾبظ زاضز ٔ ٚحممیٗ ٔتؼسزی زض
زٚضٜٞبی ٔرتّف تب ث ٝأطٚظ ؾؼی وطز ٜا٘س تب ایٗ زالیُ ضا زؾتٝثٙسی ٕ٘ٛز ٚ ٜضاٞىبضٞبیی خٟت خٌّٛیطی اظ ایٗ
ثحطاٖ اضائٕ٘ ٝبیٙس .ثٙٔ ٝظٛض حطوت زض ٔؿیط ایدبز ضاٞىبض خٟت خٌّٛیطی اظ ایٗ پسیس ،ٜاِٚیٗ الساْ قٙبؾبیی
ػٛأُ ٔرتّف  ٚضتجٝثٙسی آٖٞب زض افعایف ضبیؼبت ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی  ٚزٔٚیٗ لسْ تجییٗ اٍِ ٛخٟت ضفغ ایٗ
ثحطاٖ زض ؾبذتٕبٖ ٞبی ٔؿى٘ٛی ٔی ثبقس.
یافتٍ َای تًصیفی پژيَص
زض اثتسا ٚیػٌی زٌٔٛطافی افطاز ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت( تهبٚیط قٕبض .)3 ٚ 2 ٜثطضؾی ٞب ٘كبٖ زاز و ٝزضٕ٘ٝ٘ٛ
آٔبضی ٔٛضز ٔغبِؼ ،ٝوٕتطیٗ ؾٗ  ٚ 18ثیكتطیٗ ٔمساض  46ثب زأٔ 28 ٝٙیجبقس 78% .افطاز زض ؾٗ  18تب  22% ٚ 31زض
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ؾٗ  32تب  46ؾبَ ٔی ثبقٙس.ایٗ أط ثیبٍ٘ط ایٗ ٔغّت اؾت و ٝوّی ٝافطاز قطوتوٙٙس ٜآٔبضی زض ؾٗ فؼبِی ٞؿتٙس ٚ
زض أط تِٛیس یب ػسْ تِٛیس ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی زض وبضٌبٜٞبی ؾبذتٕب٘ی ٘مكی اؾبؾی زاض٘س.

ضکل  .2مطخصات سىی جامعٍ آماری
(ٔبذص ٍ٘بض٘سٌبٖ)

ٕٞچٙیٗ  51%افطاز زاضای تحهیالت زیپّٓ  ٚوٕتط اظ زیپّٓ 49%،زاضای تحهیالت زا٘كٍبٞی قبُٔ وبضزا٘ی،
وبضقٙبؾی  ٚوبضقٙبؾی اضقس  ٚثبالتط ٞؿتٙس 89%.افطاز زاضای ؾبثم ٝوبضی  10ؾبَ  ٚوٕتط 8% ،ثیٗ  10تب  15ؾبَ
 3%ٚآٖ ٞب ٘یع زاضای  15ؾبَ  ٚثیكتط ؾبثم ٝوبض ٔی ثبقٙس.
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ضکل  :3تحصیالت ومًوٍَای آماری
(ٔبذص ٍ٘بض٘سٌبٖ)

ثؼس اظ ثطضؾی ٚضؼیت زٌٔٛطافی ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ٔٛضز ثطضؾی ،پطؾكٙبٔ ٚ ٝقطایظ ضٚایی  ٚپبیبیی  ٚآٖ ٔٛضز ثطضؾی
لطاض ٌطفت  .زض ایٗ تحمیك ثطای تؼییٗ ضٚایی پطؾكٙبٔ ،ٝاظ ضٚایی ٔحتٛایی اؾتفبزٌ ٜطزیس ٜاؾت ،ثسیٗ تطتیت وٝ
پطؾكٙبٔ ٝاِٚی ٝپؽ اظ تٟی ٚ ٝتٙظیٓ زض اذتیبض اؾتبز ٔترهم لطاض زاز ٜقس تب زض ضاثغ ٝثب ضٚایی پطؾكٙبٔ ،ٝایٗ وٝ
ؾٛاالت عطح قس ،ٜآ٘چ ٝضا ؤ ٝس٘ظط اؾت ،ا٘ساظٌ ٜیطی ٔیىٙس یب ذیط؟ اظٟبض٘ظط ٕ٘بیٙس وٛٔ ٝضز تبییس لطاض ٌطفت.
خٟت تؼییٗ پبیبیی پطؾكٙبٔٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜزض ایٗ پػٞٚف  ،اظ ٔؼیبض آِفب وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .آِفبی وط٘ٚجبخ
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قبذهی وال ؾیه ثطای تحّیُ پبیبیی اؾت و ٝثطآٚضزی ضا ثطای پبیبیی ثط اؾبؼ ٕٞجؿتٍی زض٘ٚی ٔؼطفٟب اضائٝ
ٔیسٞس .پطؾكٙبٔ ٝای و ٝآِفبی وط٘ٚجبخ آٖ اظ ؾغح ٔیٙیٕٓ و ٝتٛؾظ ٘بّ٘ی (  )1978پیكٟٙبز ٌطزیس یؼٙی % 70
ثعضٌتط ثبقس ،اظ پبیبیی ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض اؾت .زض تحمیك حبضط آظٔ ٖٛپبیبیی تٛؾظ ٘طْ افعاض" "SPSSا٘دبْ قس .
ایٗ ضطیت ثطای 100پطؾكٙبٔ ٝثٔ ٝمساض ٔ 0/899حبؾج ٝقس ٔ ٚكرم ٌطزیس و ٝپطؾكٙبٔ ٝاظ اػتجبض الظْ ثطذٛضزاض
اؾت .ثٙبثطایٗٔ ،یتٛاٖ ازػب وطز و ٝاثعاض خٕغ آٚضی زازٞ ٜب زاضای پبیبیی  ٚضٚایی لبثُلج َٛثطای ٔـمبنس وبضثطزی
ٔبٖ ٔیجبقس(.خس)1 َٚ
جذيل  .1آلفای کريوباخ پرسطىامٍ تحقیق
ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ
(پبیبیی پطؾكٙبٔ)ٝ
تؼساز ٔتغیطٞب

حدٓ ٕ٘ٝ٘ٛ

ٔمساض ضطیت

36

100

0/889

پطؾكٙبٔ ٝتٛظیغ قس ٜزاضای ٔ 36تغیط اؾت و ٝزض ظیط پٙح آیتٓ انّی لطاض ٌطفت ٝا٘سٞ .ط ؾٛاَ ثب عیف ِیىطت
زاضای پٙح ٌعی ٝٙقبُٔ:ذیّی ظیبز ،ظیبزٔ ،تٛؾظ ،وٓ  ٚذیّیوٓ ٔیثبقس  ٚپبؾدزٙٞس ٜثبیؿتی ٌعیٝٙای ضا ا٘تربة
وٙس و ٝثیكتط ثیبٍ٘ط ػالیك  ٚاحؿبؾبت أ ٚیثبقس  ٚث ٝثٟتطیٗ ٚخ ٝاحؿبؾبت ا ٚضا تٛنیف ٕ٘بیس .ایٗ ػٛأُ ٔٛثط
ثطافعایف ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی زض خس َٚظیط اضای ٝقس ٜاؾت.
خس .2 َٚزؾت ٝثٙسی ٔتغیطٞبی پطؾكٙبٔٔ(ٝبذص ٍ٘بض٘سٌبٖ)
زؾتٝثٙسی ٌطٞ ٜٚبی پطؾكٙبٔٝ
ٌطٜٚ

ػٛٙاٖ ٌطٜٞٚب

1

نٙؼت ؾبذت

2

ٔٙبثغ ٔبِی  ٚتٛخی ٝالتهبزی

3

عطاحی ٔٙبؾت

4

آٔٛظـ

5

شذیط ٚ ٜا٘جبض

اثتسای أط فطو ثط ایٗ أط ثٛز و ٝتٕبْ ػٛأُ ٔ ٚتغیطٞبی ٔٛخٛز زض پطؾكٙبٔ ٝزاضای تأثیطاتی ثط ٔیعاٖ تِٛیس
ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ٞؿتٙس ِٚی ٔیعاٖ ایٗ تأثیط ٔكرم ٘جٛز ٜاؾت .ثب ثطضؾی اِٚی٘ ٝیع ٔكرم ٌطزیس و ٝتؼسازی
اظ زازٞ ٜب ٔ ٚتغیطٞب زاضای ٘تبیدی ٔكبث ٝاظِحبػ تأثیط ثط ٔیعاٖ افعایف ضبیؼبت ٞؿتٙس٘ .تید ٝثطضؾی ٔیبٍ٘یٗ تأثیط
ٔتغیطٞب ثط ٔیعاٖ افعایف ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ٔكرم وطز و ٝعطاحی ٔٙبؾت ثب زضنسی ٔؼبزَ 74/73 %زاضای
ثیكتطیٗ تأثیط اؾت .پؽ اظ آٖ ،نٙؼت ؾبذت ثب زضنس ٔؼبزَ 71/65 %زض ضتج ٝز ٚ ْٚآٔٛظـ ثب زضنس تأثیطی
ٔؼبزَ  70/62%زض ضتج ٝؾٙٔ ٚ ْٛبثغ ٔبِی  ٚتٛخی ٝالتهبزی ثب زضنس تأثیطی ٔؼبزَ 64/83 %زض ضتج ٝچٟبضْ  ٚزض
ٟ٘بیت شذیط ٚ ٜا٘جبض ،ثب زضنس 63/33%زاضای وٕتطیٗ تأثیطثطافعایف ضبیؼبت اؾت( .تهٛیط.)6-4

 518فصلناهه علوی – پژوهشی جغرافیا و برناههریسی هنطقهای ،سال دوازدهن ،شواره سوم ،تابستاى 1041

تصًیر .4درصذ تأثیر گريٌَای مختلف بٍطًر مستقل
(ٔبذص ٍ٘بض٘سٌبٖ)

یافتٍَای استىباطی پژيَص
پیف اظ ا٘دبْ تحّیُ ٞبی اؾتٙجبعی ثبی ؿتی ٚضؼیت تٛظیغ آٔبضی زازٞ ٜبی خٕغ آٚضی قس ٜتؼییٗ قٛز تب ثب تٛخٝ
ث ٝآٖ ٘ٛع آظٔٞ ٖٛبی پبضأتطیه  ٚیب ٔؼبزَ ٘بپبضأتطیه آٟ٘ب ٔكرم قٛز .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض اثتسا چٍِٛی  ٚوكیسٌی
زازٜٞب آظٔٔ ٖٛیقٛز .چٍِٛی ٔؼیبضی اظ تمبضٖ یب ػسْ تمبضٖ تبثغ تٛظیغ ٔیثبقس .زض حبِت وّی چٙب٘چ ٝچٍِٛی ٚ
وكیسٌی زض ثبظ٘ )-2 ، 2( ٜجبقٙس ،زازٜٞب اظ تٛظیغ ٘طٔبَ ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس٘ .تبیح ایٗ آظٔ ٖٛثطای تٕبٔی ٔتغیطٞبی
پػٞٚف ٘كبٖ زاز و ٓٞ ٝضطیت چٍِٛی  ٓٞ ٚضطیت وكیسٌی زض زأٛٔ ٝٙضز لجٚ َٛالغ قس ٜا٘س ِ ٚصا ثب تٛخ ٝثٝ
٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ ٔتغیطٞب اخبظ ٜاؾتفبز ٜاظ آظٔٞ ٖٛبی آٔبضی پبضأتطیه ٘ظیط تی تؿت ٚخٛز زاضز.
ثب تٛخ ٝث ٝضطیت آظِٔٛ ٖٛیٗ زض آظٔ T ٖٛو ٝثطای ثطضؾی ثطاثطی ٚاضیب٘ؽ آٔبضی ثىبض ٔیضٚز ٔكبٞس ٜقس وٝ
زض خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك ،ثطاثطی ٔمبزیط ٚاضیب٘ؽ ٚخٛز ٘ساضز ٘ .تبیح ٘كبٖ زاز و ٝثیكتطیٗ ٚاضیب٘ؽ ثٔ ٝمساض
 ٚ 0/876وٕتطیٗ ٚاضیب٘ؽ ثٔ ٝمساض ٔ ٚ 2/048یبٍ٘یٗ ٚاضیب٘ؽ ثٔ ٝمساض  1/466اؾت .ثط اؾبؼ خس َٚقٕبضٜ
(خس٘ ،)5 َٚبثطاثطی ٚاضیب٘ؽ ٞب تبییس ٔیكٛز.
خس .3 َٚتحّیُ آظٔٔ( )T( ٖٛبذص ٍ٘بض٘سٌبٖ)
ٚاضیب٘ؽ وُ خبٔؼ ٝآٔبضی
ٔتغیطٞب

زأٝٙ

وٕیٝٙ

ثیكیٝٙ

ٔیبٍ٘یٗ

ٔكرهٝ

36

1/172

2/048

0/876

1/466

ٚاضیب٘ؽ

ثب تٛخ ٝث ٝػسْ ٕٞب ًٙٞثٛزٖ ٚاضیب٘ؽ خبٔؼ ٝآٔبضی٘ ،تبیح آظٔ ٖٛث ٝقطح ظیط ٔٛضز ثطضؾی  ٚتحّیُ لطاض ٔی
ٌیط٘س:
فطو نفطٔ :یبٍ٘یٗ خبٔؼ ٝوٛچهتط ٔؿبٚی ٔمساض آظٔ ٖٛاؾت.
فطو ٔمبثُٔ :یبٍ٘یٗ خبٔؼ ٝثعضيتط اظ ٔمساض آظٔ ٖٛاؾت.
زضفطو نفطٔ،یبٍ٘یٗ خبٔؼ ٝضا وٕتط ٔؿبٚی یه ػسز فطضی زض ٘ظط ٔی ٌیطز .اٌطفطو نفطضز قٛز ٔ ٚیبٍ٘یٗ
خبٔؼ ٝثیكتط اظ آٖ ػسز فطضی ثبقسٔ،ی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝػّٕىطز ٔتغیط زض خبٔؼٛٔ ٝضز ٘ظط ثؿیبض ثبالؾت.
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زض ؾغح ذغبی ٔ 0/05مساض ٔؼٙیزاضی ػسز  0/000قس ٚ ٜوٕتط اظ  0/05اؾت ثسیٗ ٔؼٙی و ٝثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضتجٝای
ػٛأُ ٔؤثط زض تِٛیس ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی تفبٚت ٔؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز .زض ایٗ نٛضت ٘تیدٔ ٝیقٛز و ٝفطضیٝ
نفط لبثُلج َٛاؾت.
ثطای زضیبفت ٘تبیح ٔٛضٛع ؤ ٝیبٍ٘یٗ خبٔؼ ٝثبالتط  ٚیب پبییٗتط اظ ٔمساض آظٔ ٖٛقس ٜاؾت ،ثبیس ثٝ
حسثبالٚحسپبییٗ ٔٛخٛز زضذطٚخی ٘طْافعاض تٛخٕٛ٘ ٝز .زضآظٔ ٖٛتی یه ٕ٘ ٝ٘ٛای ،چٙب٘چ ٝحس ثبال  ٚحس پبییٗ
ٞطزٔ ٚثجت ثبقٙس ،ثسیٗ ٔؼٙی اؾت ؤ ٝیبٍ٘یٗ خبٔؼ ٝزض ٔٛضز آٖ ٔتغیط ثیفتط اظ ٔمساض ٔٛضز آظٔٔ ٖٛی ثبقس
ٕٞ.چٙیٗ چٙب٘چ ٝحس ثبال ٔثجت  ٚحس پبییٗ ٔٙفی ثبقس ٔ،یبٍ٘یٗ خبٔؼ ٝتمطیجب ٔمساض آظٔ ٖٛاؾت ٕٞ.چٙیٗ ٙٔ،فی
ثٛزٖ ایٗ زٔ ٚمساض حس ،ثسیٗ ٔؼٙی اؾت ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٔتغیط ٔٛضز ٘ظط زضخبٔؼ ٝوٕتطاظ ٔمساضآظٔ ٖٛاؾتٕٞ .بٖعٛض
و ٝاظ ٕ٘ٛزاضٞبی پطاوٙكی ٔكرم اؾت ٔمبزیط حسٚز ثبال  ٚپبییٗ آظٔٞ ٖٛط زٙٔ ٚفی اؾت و ٝایٗ ٔغّت زِیّی
زیٍط ثط نحت فطضی ٝا َٚآظٔ ٖٛتی ذٛاٞس ثٛز.
اثجبت ایٗ ٔغّت و ٝزازٞ ٜبی آٔبضی زاضای حسٚز ثبال  ٚپبییٗ ٔٙفی ٞؿتٙس ٕٞ ٚچٙیٗ اثجبت فطضی ٝأ َٚجٙی ثط
ػسز ٔیبٍ٘یٗ زازٞ ٜب وٕتط ٔؿبٚی ػسز فطضی ٔٛضز٘ظط اؾت ،زِیّی ثط ٔؿتٙس ثٛزٖ  ٚزضؾتی آٔبضٌیطی ٘ ٚتبیح
حبنّ ٝاؾت ،ظیطا ایٗ ٔغّت ٘كبٖ زاز و ٝتٕبْ زازٜٞب ٔ ٚتغیطٞبی تحمیك زاضای ٘مكی اؾبؾی زض افعایف (وبٞف)
ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ٞؿتٙس ٞ ٚیچٌٔ ٝ٘ٛتغیطی ثی تأثیط ٚخٛز ٘ساضز .ایٗ ٔغّت ٔحممیٗ ضا ثطآٖ زاقت ٝاؾت تب خٟت
ثطضؾی تأثیط ٔتغیطٞب ٘ؿجت ث ٓٞ ٝاظ آظٔ ٖٛزیٍطی ٔب٘ٙس آظٔ ٖٛپیطؾ ،ٖٛاؾتفبز ٜوٙس(.تهبٚیط .)6 ٚ 5

ضکل .5حذ باالی آزمًن تی
(ٔبذص ٍ٘بض٘سٌبٖ)

ضکل  .6حذ پاییه آزمًن تی
(ٔبذص ٍ٘بض٘سٌبٖ)

 520فصلناهه علوی – پژوهشی جغرافیا و برناههریسی هنطقهای ،سال دوازدهن ،شواره سوم ،تابستاى 1041

ِصا لج َٛایٗ فطو ثساٖ ٔؼٙبؾت و ٝتٕبْ ٔتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی  ٚؾؤاالت پطؾكٙبٔ ٝزاضای یه ٔمساض ضطیت
تأثیطٌصاضی ٞؿتٙس ِٚی تأثیط  ٕٝٞؾؤاالت زض افعایف (وبٞف) ضبیؼبت ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی ث ٝیه ٔمساض ثطاثط ٘یؿت
 ٚاثجبت چٙیٗ أطی زِیّی ثط زلت  ٚنحت آٔبضی اؾت.
زض ازأ ٝخٟت نحت ؾٙدی  ٚلبثّیت اػتٕبزؾبظی اظ ٘تبیح حبنُ اظ آظٔ ،T ٖٛالساْ ث ٝثطضؾی ٕٞبٖ زازٜٞبی
آٔبضی ٔ ٚتغیطٞب اظ عطیك آظٔ ٖٛفطیسٔٗ قس ٜاؾت  .ا٘تظبض ٔیضٚز ٘تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ثب ٘تبیح آظٔ ٖٛتی
اظ ِحبػ زضنس تأثیط زاضای ٔمبزیطی ٔكبث ٝذٛاٙٞس ثٛز.
ایٗ آظٔ ٖٛثطای ٔمبیؿ ٝؾ ٝیب ثیف اظ ؾٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٝاثؿت ، ٝو ٝزاضای ٔمیبؼ ا٘ساظٌ ٜیطی ضتج ٝای ثبقٙس اؾتفبزٔ ٜیقٛز
ٔٚؼّٔ ْٛیوٙس و ٝآیب ایٗ ٌطٜٞٚب ٔی تٛا٘ٙس اظیه خبٔؼ ٝثبقٙس یب ذیط؟ آظٔ ٖٛفطو ٔطثٛع ٝث ٝنٛضت ظیط تسٚیٗ
ٔیقٛز:

فطو نفط  :اظِحبػ تأثیط ثطافعایف ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ثیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب تفبٚتی ٔؼٙیساضی ٚخٛز ٘ساضز.
فطو ٔمبثُ :اظِحبػ تأثیط ثطافعایف ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ثیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب تفبٚت ٔؼٙیساضی ٚخٛز زاضز
ایٗ آظٔ٘ ٖٛیع ثطای ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ 100ضز ثطضؾی اخطا ٌطزیس٘.تبیح حبنُ اظ ذطٚخی آظٔ٘ ٖٛكبٖ زاز و ٝآٔبض ٜذیزٚ
ثسؾت آٔس ٜػسزی ثطاثط  ٚ 247/588زضخ ٝآظازی ٕٞ ٚ 35چٙیٗ زضخٔ ٝؼٙیزاضی (ٔ )00/00یجبقس ِ .صا ایٗ أط ثساٖ
ٔؼٙبؾت و ٝثیٗ ٔتغیطٞب ی ٔٛضز ثطضؾی حسالُ ثیٗ زٔ ٚتغیطیب ثیكتط ثب ٓٞاذتالف ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز  ٚایٗ
ٔغّت ثساٖ ٔؼٙبؾت و ٝتٕبْ زازٜٞب ٔ ٚتغیطٞب ثط ٔیعاٖ تِٛیس ضبیؼبت  ٚتأثیط ثط وبٞف یب افعایف آٖٞب ٘مف زاض٘س..
زض ایٗ آظٔ٘ ٖٛیع ٔٛاضزی ٔب٘ٙس ٔیبٍ٘یٗ تأثیط ٔتغیطٞب ثط افعایف (وبٞف) ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ثطضؾی ٌطزیس و ٝثب
٘تبیح حبنُ اظ آظٔبٖ تی ٕٞرٛا٘ی وبُٔ زاضز (قىُ  .)7ثطای آٖو ٝثٝعٛض ٔٙغمی اظ ٔیعاٖ اؾتمالَ یب ٚاثؿتٍی ثیٗ
زٔ ٚتغیط اعالع حبنُ ٌطززٕ٘ ،یتٛاٖ ثطاؾبؼ تؼساز یب زضنس زض خس َٚتٛافمی تهٕیٌٓیطی ٕ٘ٛز،ثٙبثطایٗ ثبیؿتی
آٔبضٜای ضا ٔحبؾج ٝوطز ؤ ٝؼیٗ وٙس تؼساز ٔكبٞسات ذب٘ٞٝبی خس َٚچمسض غیطٔؼٕٞ َٛؿتٙس؟ ِصا ثب اخطای آظٖٔٛ
وبی ٔطثغ ث ٝایٗ أط الساْ قس ٔ.مساض ضطیت ذیزٔ ٚحبؾج ٝقس ٜثطاثط ٔ 247/588حبؾجٌ ٝطزیس ِ ٚصا ایٗ آظٖٔٛ
٘كبٖ زاز و ٝیه اضتجبط ٔؼٙیساض ثیٗ ٔتغیطٞبی تبثیطٌصاض  ٚتأثیطپصیط اظ یىسیٍط زض افعایف یب وبٞف ضبیؼبت
ؾبذتٕب٘ی ٚخٛز زاضز .أب خٟت ٔثجت  ٚیب ٔٙفی ایٗ اضتجبط ٔؼّ٘ ْٛجٛز ٚ ٜثٕٞ ٝیٗ ذبعط خٟت تؼییٗ  ٚثطضؾی ایٗ
اضتجبط ثبیؿتی اظ عطیك "ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ "ٖٛػُٕ ٕ٘ٛز.

ضکل  .7مقایسٍ درصذی وتایج آزمًن َای فریذمه ي تی
(ٔبذص ٍ٘بض٘سٌبٖ)

ثطای ثطضؾی قست ٕٞ ٚچٙیٗ خٟت اضتجبط ثیٗ ٔتغیطٞبی تأثیطٌصاض ثطافعایف یب وبٞف ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی،
"ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ "ٖٛحبؾجٌ ٝطزیس .ثٙب ثط ٘تبیح حبنُ اظ ٘طْافعاض ثؼضی ٔتغیطٞب ٔتغیطٞبی زیٍط ضا ٘یع
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تحت تأثیط لطاض زاز ٜو ٝزاضای ضطیت پیطؾٙٔ ٖٛفی یب ٔثجت ٞؿتٙس .ثعضيتطیٗ ضطیت پیطؾٙٔ ٖٛفی ثطاثط 0/95
ٔیثبقس و ٝثسیٗ ٔؼٙبؾت ؤ ٝتغیط زیٍط ضا تب  90%تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس (خس َٚقٕبض.)4ٜ
خس٘ .4 َٚتبیح ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ ٚ ٖٛؼٙیزاضی ضطایت(ٔبذص ٍ٘بض٘سٌبٖ)
ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ
ٔتغیطٞبی تأثیطٌصاض

حسالُ

حساوثط

ثط افعایف (وبٞف) ضبیؼبت
+1

Sig≤ 0/8

-1

Sig≤ 0/000

ٔیعاٖ ٔؼٙی زاضی ثب ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛضاثغ ٝػىؽ زاضز ،یؼٙی ٞطچٔ ٝیعاٖ ضطیت پیطؾ ٖٛوبٞف یبثس،
ضطیت ٔؼٙی زاضی ٘یع افعایف ذٛاٞس یبفت  ٚثطػىؽ .ایٗ ٔغّت نحت ٘تبیح آٔبضی ضا ثیبٖ ٔیوٙس ،ظیطا ٞطچٝ
ٔیعاٖ ٔؼٙی زاضی وبٞف یبثس  ٚث ٝؾٕت نفط ٔیُ وٙسٔ ،تغیطٞب ثط  ٓٞتأثیط ٌصاقت ٚ ٝثبػث افعایف یب وبٞف
ٕٞسیٍط زض افعایف یب وبٞف تِٛیس ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ٔیق٘ٛس ،و ٝایٗ ٔغّت زض خسا َٚذطٚخی ٘طْافعاض ثٝذٛثی
٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛزض خسأ َٚطثٛع٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ٞط ٔتغیط زض نٛضت وبٞف یب
افعایف چٙس زضنسی ،ثبػث ٔیقٛز ٔتغیط زیٍط تِٛیس  ٚیب وبٞف تِٛیس ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی وٙس.
ث ٝاؾتٙبز ٘تبیح حبنُ اظ ایٗ آظٔ "ٖٛعطاحی ٔٙبؾت" زاضای ثیكتطیٗ تأثیط اؾت .پؽ اظ آٖ" ،نٙؼت ؾبذت" زض
ضتج ٝز" ، ْٚآٔٛظـ" زض ضتج ٝؾٙٔ" ، ْٛبثغ ٔبِی  ٚتٛخی ٝالتهبزی" زض ضتج ٝچٟبضْ  ٚزض ٟ٘بیت "شذیط ٚ ٜا٘جبض"
زاضای وٕتطیٗ تأثیطثطافعایف ضبیؼبت اؾت.

قىُ ٘ .8تبیح حبنُ اظ تأثیط ٌطٜٞٚب زض افعایف (وبٞف) ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی
(ٔبذص ٍ٘بض٘سٌبٖ)

٘تبیح ثطضؾی ٞب ٘كبٖ زاز و ٝاظ ٔیبٖ ػٛأُ ٔرتّف تأثیطٌصاض ثط تِٛیس ،وبٞف  ٚیب افعایف ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی،
عطاحی ٔٙبؾت ثیكتطیٗ تبثیط ضا زاقت ٚ ٝزاضای ثیكتطیٗ تأثیط ثط تِٛیس  ٚیب افعایف (وبٞف) ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی
اؾت .ثؼال ،ٜٚنٙؼت ؾبذت ٘یع زض ٔطتج ٝز ْٚتأثیط ثط تِٛیس  ٚیب افعایف (وبٞف) ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی لطاض زاضز.
آٔٛظـ ضتج ٝؾ ْٛتأثیط ثط تِٛیس  ٚیب افعایف (وبٞف) ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ
ثطضؾی ٞب ٘كبٖ زاز وٙٔ ٝبثغ ٔبِی  ٚتٛخی ٝالتهبزی ٘یع زض ضتج ٝچٟبضْ ٟ٘ ٚبیتب شذیط ٚ ٜا٘جبض زاضای وٕتطیٗ ٔیعاٖ
تأثیط ثط ضٚی تِٛیس یب افعایف (وبٞف) ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی ٞؿتٙس.
وتیجٍ گیری ي دستايرد علمی پژيَطی
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ایٗ پػٞٚف ثب ٞسف قٙبؾبیی  ٚضتج ٝثٙسی قبذم ٞبی ٔٛثط ثط خٌّٛیطی اظ تِٛیس ضبیؼبت زض ؾبذتٕبٟ٘بی
ٔؿى٘ٛی خٟت تٛؾؼ ٝپبیساض ٔٙغم ٝای ا٘دبْ ٌطفت .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝأطٚظ ٜثب افعایف ؾبذت  ٚؾبظ ٞبی ثی
ویفیت  ٚاؾتفبز ٜاظ ضٚقٟبی غّظ ؾبذت ٔ ٚهبِح لسیٕی ٘ ،یبظ ث ٝتىِٛٛٙغی  ٚفٙبٚضی ٘ٛیٗ ثیف اظ پیف احؿبؼ
ٔیكٛز.اظ ایٙط ٚثب قٙبؾبیی ضٚقٟبی اخطایی خسیس زض ؾبذت ٔهبِح ٘ٛیٗ اؾت ؤ ٝی تٛاٖ اظ اتالف ٔهبِح ٚ
ثبظیبفت آ ٖ خٌّٛیطی ٕ٘ٛز ٚ ٜآؾبیف ثیكتطی ثطای قٟط٘ٚساٖ ثٚ ٝخٛز آٚضز.خٌّٛیطی اظ ا٘جبقت ظثبِ ٝؾبذتٕب٘ی ٚ
تحسیسات ظیؿت ٔحیغی ٟ٘ ٚبیتب ٔحبفظت اظ ٔٙبثغ ثب اضظـ ّٔی اظ خّٕ ٝالسأبتیؿت و ٝثب قٙبؾبیی ػٛأُ تبثیط
ٌصاض ثط ایدبز ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی لبثُ زؾتیبثی ذٛاٞس ثٛز.
پػٞٚف حب ضط ثب ٞسف پبؾد زٞی ث ٝز ٚؾٛاَ انّی ٔغطح قس ٚ ٜاضائ ٝضاٞىبض زض خٟت تحمك اٞساف نٛضت
پصیطفت .ثط اؾبؼ تحّیُ ٞبی نٛضت ٌطفتٔ ٝكرم ٌطزیس و ٝزؾت ٝقبذمٞبی «عطاحی ٔٙبؾت» ثیكتطیٗ ٔیعاٖ
تأثیط ثط اضتمبء پبیساضی اختٕبػی ضا زاضا ٔیثبقس  ٚپؽاظآٖ زؾت ٝقبذمٞبی «ثٝضٚظآٚضی نٙؼت ؾبذت»،
«ٔسیطیت  ٚآٔٛظـ» ٙٔ« ٚبثغ ٔبِی  ٚتٛخی ٝالتهبزی» لطاض زاض٘س .وٕتطیٗ ٔیعاٖ تأثیط ٔطثٛط ث ٝزؾت ٝقبذم
«حُٕ٘ٚمُ  ٚشذیطٜؾبظی» ٔیجبقس.
اظ خّٕٔ ٝحسٚزیت ٞبی ٔٛخٛز زض ایٗ پػٞٚف ٔیتٛاٖ ث ٝفمطی قسیس اعالػبت زض ظٔی ٝٙتِٛیس ضبیؼبت ؾبذتٕب٘ی
اقبضٕٛ٘ ٜز ٚػّیضغٓ إٞیت ٔسیطیت ضبیؼبت ؾبذتٕب٘یٞ ،یچ ٟ٘بز زِٚتی پبیٍب ٜاعالعیبثی  ٚاعالعضؾب٘ی ٔٙؿدٕی
اظ ٔیعاٖ اؾتفبزٔ ٜهبِح خٕغآٚضی ٘ىطز ٜاؾتِ .صا ث٘ ٝظط ٔیضؾس ؤ ٝسیطاٖ قٟطی ،إٞیت چٙسا٘ی ثطای ایٗ
ٔؿئّ ٝلبئُ ٘كس ٜٚتٛخٟی ث ٝآٖ ٘ساقتٝا٘س ٚقبیؿت ٝاؾت و ٝضاٞىبض ٔٙبؾجی خٟت خٕغ آٚضی اعالػبت آٖ اتربش
ٌطززِ .صا ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞ ٝبی ایٗ ٔغبِؼ ٝپیكٟٙبز ٔیكٛزو ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی اضتجبعی ٔٙبؾت ٔ ٚؤثط ٔب٘ٙس
فضبٞبی ٔدبظی ،ؾٕیٙبضٞب  ٚاتبقٞبی فىطی ث ٝاضتمبء آٌبٞی (زض حٛظٜٞبی ؾبظٔ ،ٜؼٕبضی  ٚتأؾیؿبت) یبضی
ضؾب٘س ٚ ٜزا٘ف  ٚثیٙف ػٕٔٛی( ٔطزْ  ٚپیٕب٘ىبضاٖ ؾبذتٕب٘ی) آ٘بٖ ضا ٘ؿجت ث« ٝنٙؼتی ؾبظی» « ٚفٙبٚضی ٚ
ٔهبِح ٘ٛیٗ» ث ٝؾغٛح ثبالتطی اضتمب زاز .ثؼال ٜٚثب تٛخ ٝث ٝضٚـٞبی ٔؿتؼُٕ ؾبذت و٘ٛٙی و ٝحبنُ آٖ تٙعَ
ٔٙعِتٞبی ذاللیتی ؾبظ٘سٌبٖ ٞ ٚسضضفت ٔهبِح  ٚالخطْ ثطٚتٞبی ٔؼٛٙی ٔ ٚبزی ّٔی اؾت ،قبیؿت ٝاؾت وٝ
تحِٛی ظٔبٖ ٔٙس  ٚفٙبٚضا٘ ٝزض ؾبذت ثٔ ٝثبثٔ ٝغبِجٝای ّٔی زض اؾٙبز ثبالزؾت تٛؾؼ ٝوكٛض زیس ٜقٛز  ٚؾبظٚوبض
اخطایی آٖ زض حٛظٜٞبی والٖ ٔسیطیتی عطاحی  ٚػّٕیبتی ٌطزز.
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