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(هطالؼِ هَردی :داًؾجَياى رٍعتايي ـ ؽْزی داًؾگاُّای عٌٌذج)


احوذ هحوذپَر ،اؾتازياض راهؼِقٌاؾي داًؾگاُ ٍاًذربیلت
جلیل کزيوي ،اؾتازياض گطٍُ راهؼِقٌاؾي زاًكگاُ ضاظي وطهاًكاُ
هْذی ػلیشادُ ،واضقٌاؼ اضقس راهؼِقٌاؾي زاًكگاُ تَػلي ؾيٌا ّوساى
ابَبکز ؽزيؼتپٌاُ ،واضقٌاؼ اضقس راهؼِقٌاؾي زاًكگاُ وطزؾتاى
چکیذُ
ايي هغالؼِ تا ّسف تطضؾي ًگطـ ًؿثت تِ پايثٌسي تِ قيَُّاي اظزٍاد ؾٌتي زض تيي زاًكزَياى ضٍؾتايي ٍ قْطي ٍ ًمشف ػَاهش
فطز ش هحيغي تط آى اًزام قسُ اؾت .زض ايي هياى ،ضاتغِ هتغيطّاي هحيظ رغطافيايي (قشْطي يشا ضٍؾشتاييتشَزى) ٍ ّوچٌشييً ،مشف
ػَاه فطزي هاًٌس رٌؽ ،تحهيالت ،پايثٌسي تِ اػتمازات هصّثي ٍ هيعاى اؾتفازُ اظ ضؾاًِ هاَّاضُ تا پايثٌسي تِ آزاب ٍ ضؾَم ؾشٌتي
اظزٍاد ؾٌزيسُ قسُ اؾت .زض ايي هغالؼِ ،ضٍـقٌاؾي پػٍّف ،ووي ش پيوايكي تَزُ ٍ اظ اتعاض پطؾكٌاهِ تطاي گطزآٍضي اعالػشات
زض تيي زاًكزَياى وليِ زاًكگاُّاي قْط ؾٌٌسد زض ؾال تحهيلي  87-88اؾتفازُ قسُ اؾت .تؼييي حزن ًوًَشِ تشط اؾشاؼ فطهشَل
وَوطاى نَضت گطفت ٍ حزن ًوًَِ هَضز تطضؾي ً 378فط تطآٍضز قس .ؾؤال هغطح زض همالِ حاضط ايي اؾت وِ آيشا هحش ظًشسگي
زض تؼييي عطظ تفىط افطاز ًؿثت تِ اظزٍاد ٍ هؿائ هطتثظ تا آى ًمف زاضز يا ذيط؟ تطاي رْتزازى تِ ايي ؾشؤال ،اظ ًظطيشِ تغييشطات
اضظقي ايٌگلْاضت اؾتفازُ قس ٍ تطاي پاؾد تِ آى پطؾكٌاهِاي اؾتاًساضز قسُ تِ زٍ گطٍُ اظ زاًكزَياى (ضٍؾتايي ٍ قْطي) اضايشِ ٍ
ًتايذ آى تزعيِ ٍ قسً .تايذ آظهَى فطضيات ًكاى هيزّس وِ ّن زض هحيظ ضٍؾتايي ٍ ّن قْطي هصّة ًمف هخثتي زض پايثٌشسي تشِ
اظزٍاد زاقتِ اؾت .زض هحيظ ضٍؾتايي زض همايؿِ تا قْط ّوطًگي ٍ يىٌَاذتي ظيازي تيي ًگطـ ظى ٍ هطز ًؿثت تشِ اظزٍاد ٍرشَز
زاضز ،اها هيعاى تحهيالت زض ّط زٍ هحيظ تأحيطي زض ًگطـ تِ اظزٍاد ًساضز .زض هَضز تأحيط هاَّاضُ (قثىِّاي ذشاضري) تشط اظزٍاد
ًيع ًمف هٌفي اؾتفازُ اظ هاَّاضُ زض ًگطـ تِ اظزٍاد زض هياى ضٍؾشتايياى تأييشس قشس .تشِ عشَض ولشيً ،تشايذ اظ تفشاٍتّشاي هحشيظ
رغطافيايي قْطي تا ضٍؾتايي حىايت زاضز.

ٍاصُّای کلیذی :فطٌّگ اظزٍاد ،ػَاه فطز ش هحيغيً ،ظطيِ ايٌگلْاضت ،زاًكزَياى زاًكگاُّاي ؾٌٌسد.
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هقذهِ ٍ طزح هغألِ

ضا تششا چششالفّششاي پطزاهٌششِاي زض للوششطٍ اظزٍاد هَارششِ

اظزٍاد ؾٌّتي فغشطي ٍ الْشي اؾشت وشِ اظ زيطتشاظ ٍرشَز

وطزُاًس :تاسضفتي ؾشي اظزٍاد ،تغييشط ًمشف ظى زضضٍاتشظ

زاقتِ اؾت ٍ توشام قشطيؼتّشا ٍ لشَاًيي آى ضا تطبيشة

ظًاقَيي ،ػكك تِ ػٌَاى زلي اظزٍاد ،ضٍاد ضٍاتشظ پشيف

وطزُاًس .اظزٍاد ،لطاضزازي اؾت وِ تشِ هَرشة آى ،ظى ٍ

اظ اظزٍاد ٍ تطريحات ًَيي زض ّوؿطگعيٌي.

هطز زض ظًسگي تا يىسيگط قطيه ٍ هتحس قسُ ،ذاًَازُاي

زازُّايي وِ اظ هٌاعك گًَشاگَى گشطزآٍضي قشسُاًشس،

ضا تكىي هيزٌّس .ههلحت فطز ٍ ارتواع زض ايشي اؾشت

تغييطات هتؼسزي ضا زض اضظـّاي ّوؿطگعيٌي تشِ احثشات

وِ ظًاى ٍ هطزاى پيواى ظًاقَيي تثٌسًس ٍ تكىي ذشاًَازُ

ضؾاًسُاًس .زض هغالؼات تشييفطٌّگشي زض تشاب تطريحشات

زٌّس .اؾالم ًيع ذاًَازُ ضا تط آضاهف ،هشَزت ،هْطتشاًي ٍ

قطيه ظًسگي ،فطٌّگ ٍاضياًؽ تيكتطي ضا تثييي هيوٌشس

هؿاٍات اؾتَاض ؾاذتِ اؾت .آًچِ اظ ذَز اظزٍاد هْوتشط

تا رٌؽ .تِ ًظط هيضؾس وِ هٌظطّاي فطٌّگي تايس ترشف

تِ قواض هشيضٍز ،هَفميشت زض اظزٍاد يشا ؾشاظگاضي تشيي

سيٌفىي اظ ضٍاىقٌاؾي اضتثاطّاي قرهي تِ قشواض ضٍز

ظٍريي اؾت .ؾاظگاضي ظًاقَيي ٍضؼيتي اؾت وِ زض آى

(زلروَـ.)300 :1386: ،

ظى ٍ قَّط زض تيكتط هَالغ احؿاؾي ًاقي اظ ذَقشثرتي

پؽ پطؾف ّؿتِاي وِ اظ ضٍياضٍيي ايي زيسگاُّشاي

ٍ ضضايت اظ ّشن زاضًشس .ضٍاتشظ ضضشايتترشف زض تشيي

ولي زض للوطٍ فطٌّگ اظزٍاد قى هيگيطز ،ايي اؾت وِ

ظٍريي اظ عطيك ػاللِ هتمات  ،هيعاى هطالثت اظ ّوشسيگط،

تا زض ًظطگطفتي ضًٍس وًٌَي رْاًيقسى الگَّاي فطٌّگ

(آقشتياًي،

بطتي ،آيا زض ايطاى ٍ تِذهَل زض ضٍؾشتاّا ،اضظـّشاي

پصيطـ ٍ تفاّن تا يىشسيگط لاتش اضظيشاتي اؾشت

اظزٍاد ّن اظ آى حالت ؾٌتي ذَز ذاضد گكتِ اؾت؟

)10: 1383

زض ترف گؿتطزُاي اظ پػٍّفّاي هطتَط تِ اظزٍاد،

پاؾد تِ ايي ؾؤال ضا تشا اؾشتفازُ اظ تزعيشِ ٍ تحليش

يافتِّاي تزطتي حاوي اظ تغييشط زض اضظـّشاي ظًاقشَيي

ًگششطـ زاًكششزَياى پاؾششد ذششَاّين زاز ،چششطا وششِ زٍضُ

ّؿتٌس .زضگؿتطُ اضظـّاي ّوؿطگعيٌيً ،تشايذ هثشيي آى

زاًكزَيي ،ؾي ٍ زٍضُ اظزٍاد اؾتّ .وشاىگًَشِ وشِ زض

اؾت وِ ًظام ؾٌتي اًتراب ّوؿطً ،شِتٌْشا زضوكشَضّاي

چٌس ؾال اذيط تا تطگعاضي ركيّاي اظزٍاد زاًكشزَيي،

(تشاؼ ،وطوااتطيشه ٍسضؾشي)495 :2007 ،

آًاى تِ ايي اهط تطبية هيقًَسً ،شَػي هكشغلِ شٌّشي زض

تَؾؼِيافتشِ نشٌؼتي

تلىِ زض رَاهغ بيطبطتي تَؾؼِ يافتِ هاًٌس چشيي ،غاپشي ٍ
زضحال تَؾؼِ هاًٌس پاوؿتاى ،هالعي ٍ بيطُ ًيع زؾشترَـ
زگطگًَيّاي اؾاؾي قسُ اؾت (زلروَـ.)300 :1386 ،

ضاتغِ تا اظزٍاد تٍِرَز هيآيس.
تحميك حاضط تشا ّشسف تطضؾشي ًگشطـ زاًكشزَياى
ضٍؾتايي زض ضاتغِ تا پايثٌسي تِ قيَُّاي فطٌّگي اظزٍاد

ؾٌزف اضظـّاي ظًاقَيي زض بطب ًكشاى هشيزّشس

ؾٌتي ٍ همايؿشِ آى تشا زاًكشزَياى قشْطي قشى گطفتشِ

وِ پصيطـ تيكتطي زض تاب عالق ٍ آضايفّاي بيطؾشٌتي

اؾت .زض ايي هيشاى ،ضاتغشِ هتغيطّشاي هحشيظ رغطافيشايي

ظًششسگي ،هاًٌششس ظًششسگي هكششتطن بيطضؾششوي ٍ ّوچٌششيي

(قْطي ياضٍؾتاييتشَزى) رشٌؽ ،پايثٌشسي تشِ اػتمشازات

پصيطـ ضاتغِ رٌؿي پشيف اظ اظزٍاد ًؿشثت تشِ گصقشتِ

هصّثي ٍ تحهيالت تا پايثٌسي تشِ آزاب ٍ ضؾشَم ؾشٌتي

ٍرَز زاضزً .مفّاي رٌؿي ؾشٌتي قشَّط ًشاىآٍض ٍ ظى

اظزٍاد ؾششٌزيسُ هششيقششَز .زليشش اًترششاب زاًكششزَياى

ذاًِزاض زض تطاتط ًمفّاي ؾشٌتي تطاتشط ًگشط ووتشط هشَضز

زاًكگاُّاي ؾٌٌسد آى اؾت وِ قشْط ؾشٌٌسد زض ذشالل

تَرِ لطاض گطفتِاًشس .قشَاّس تزطتشياي وشِ هؤيشس ًفشَش

چٌس ؾال اذيط اظ ًظط تافت فطٌّگي ،لَهي ٍ زاًكشزَيي

اضظـّاي بطتي زض ؾاذتاض ٍ ضٍاتظ ظًاقَيي رَاهشغ زض

تؿياض ًاّوگَى قشسُ ٍ زض هؼشطو تؿشياضي اظ تغييشطات

حال تَؾؼِاًس ،فطآيٌس ًَؾاظي رَاهغ ؾٌتي زض حال گصاض

ًَيي اضظقي ًيع لطاض گطفتِ اؾت؛ تط ّويي اؾاؼ ،هغالؼِ

تأحيط ػَاه فطزي – هحيغي تط پايثٌسي تِ قيَُّاي اظزٍاد ...
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فطٌّگ اظزٍاد زض تيي زاًكشزَياى ايشي قشْط اظ اّويشت

قْط اَّاظ" ًكاى زاز وِ ،زذتطاى رَاى تا هؼياضّاي

قاياًي تطذَضزاض اؾت.

نحيح ّوؿط گعيٌي ٍ هيعاى اّويت تِ آًْا آقٌايي زاضًس؛
تِ عَضي وِ ًوًَِ هَضز پػٍّف تِ عَض هؼٌازاضي تِ

هزٍری بز ادبیات پضٍّؾي

هؼياضّاي ظيط ذيلي اّويت هيزاز .ايي هؼياضّا ػثاضتٌساظ:

هغالؼات هتؼسزي زض ظهيٌِ ػَاه هؤحط تط فطآيٌشس اظزٍاد،

هؼياض تَافك ،هؼياض ذاًَازُ ،هؼياض پعقىي ،اؾتمالل

ضٍاتظ ظًاقَيي ،پياهسّا ٍ اتؼاز آى نَضت گطفتشِاًشس .تشا

ذاًَازُ رسيس ،ذهَنيات اذاللي ٍ هصّثيّ .وچٌيي،

ٍرَز ايي ،تِ رطأت هيتشَاى ػٌشَاى وشطز وشِ هغالؼشات

ًتايذ ًكاى زاز وِ تيي هؼياضّاي ّوؿط گعيٌي زذتطاى

اًسوي تط ػَاه فطز ش هحيغي هطتثظ تا فطٌّگ اظزٍاد تِ

رَاى تا تَرِ تِ ؾي ،ظتاى هازضي ،تطتية تَلس ،اًساظُ

ٍيػُ زض تيي لكشط زاًكشزَياى اًزشام قشسُ وشِ تغييشطات

ذاًَازُ ٍ ؾَاز ٍالسيي آًاى تفاٍت هؼٌازاضي ٍرَز ًساضز

اضظقي ٍ ًگطقي ضا ًيع زض ًظشط گطفتشِ تاقشس .تشط ّوشيي

ٍ تٌْا تيي هؼياضّاي ّوؿطگعيٌي زذتطاى ًَاحي تحهيلي

اؾاؼ ،ايي تحميك زض ًَع ذَز هيتَاًشس اظ تطضؾشيّشايي

چْاضگاًِ ،تفاٍت هؼٌازاض ٍرَز زاضز.

هحؿَب قَز وِ زض ايي حَظُ هفيس تشَزُ ٍ اظزٍاد ضا زض
اضتثاط تا اتؼاز اضظقي ٍ ٌّزاضي آى ٍاواٍي وٌس .زض ايشي
ذهَل ،تطذي هغالؼات اًزام قسُاًس وِ تشا حشسي تشِ
هَضَع ٍ اّساف ايي هغالؼِ ًعزيىٌس.
زلروَـ ( )1386زض پػٍّكي تا ػٌَاى "ؾلؿلِ هطاتة

ػؿىطيًسٍقي ٍ ّوىاضاى ( )1388زض هغالؼِ

تفاٍتّاي

زيگطي تا ػٌَاى هازضاى ،زذتطاى ٍ اظزٍاد (
ًگطـّاي اظزٍاد زض قْط يعز)

ًؿلي زض ايسُّا ٍ
تفاٍتّا ٍ تغييطات تييًؿلي زض اضظـّا ٍ ًگطـّاي
هطتثظ تا اظزٍاد ٍ تكىي ذاًَازُ ضا زض تيي زٍ ًؿ

اضظـّاي اظزٍاد زض رَاًاى ايطاًي" ؾلؿلِ هطاتة

هازضاى ٍ زذتطاى همايؿِ ٍ تحلي

اضظـّاي اظزٍاد زض تيي  2680زاًكزَ ٍ زاًفآهَظ ظى ٍ

تحميك ،اظ عطيك پيوايف ،زض قْط يعز روغآٍضي ٍ

هطز ايطاًي تا اؾتفازُ اظ همياؼ هؤلف ؾاذتِ اضظـّاي

اعالػات هطتَط تِ ً 155فط اظ ًؿ هازضاى ٍ ً 155فط اظ

اظزٍاد (تا اتؼاز :هحاط قسگي زض تطاتط ذَزپيطٍي ٍ ،ؾلؿلِ

ًؿ

قسُ اؾتً .تايذ تياًگط ارواع ٍ

هطاتثي زض تطاتط تطاتطًگطي) اضظقياتي وطزُ اؾت .يافتِّاي

تَافك ًظط ّط زٍ ًؿ زض هَضز ؾي هٌاؾة اظزٍاد ٍ

پػٍّف ًكاى زازًس وِ زض همياؼ ؾلؿلِ هطاتة اضظـّاي

ّوچٌيي هرالفت تا چٌس ّوؿطي هطزاى اؾت وِ حثات

اظزٍاد رَاًاى ،اتؼاز ذَزپيطٍي ٍ تطاتطًگطي زض ضتثِّاي

ظياز ايي اتؼاز ًگطقي ضا ًكاى هيزّس .اظ ؾَي زيگط،

تاستط ٍ اتؼاز هحاط قسگي ٍ ؾلؿلِ هطاتثي زض رايگاُ

زذتطاى تحلي

وطزُاًس .زازُّاي

تفاٍتّاي تييًؿلي هؼٌازاضي زض ايسُّا ٍ ًگطـّاي


پايييتطي لطاض زاضًس .اًتظاض هيضفت وِ تْطاًيّا ًؿثت تِ

زذتطاى ٍ هازضاى زض اتؼازي ًظيط ظهاى تٌسي فطظًس اٍل،

رَاًاى ؾايط اؾتاىّا ٍ زاًكزَياى زض همايؿِ تا زاًفآهَظاى،

اظزٍاد ذَيكاًٍسيً ،حَُ اًتراب ّوؿط ٍ هزطز هاًسى

زض اضظـّاي اظزٍاد ذَز پيطٍتط ٍ تطاتطًگطتط تاقٌس.
ّطچٌس تْطاًيّا ٍ زاًكزَياى ذَز پيطٍتط تَزًس ،اها تا تأويس
تيكتط تط تَظيغ ًاتطاتط لسضت ٍ ًمفّا زض ظًسگي ظًاقَيي،
تؼس ؾلؿلِ هطاتثي اضظـّاي اظزٍاد ضا تا اّويتتط
هيقوطزًس .

ٍرَز زاضز ٍ زذتطاى اظ ايسُّا ٍ ًگطـّاي هسضىتطي زض
ايي اتؼاز تطذَضزاضًس .چٌيي تفاٍتّاي تيي ًؿلي زض
ًگطـّاي اظزٍاد هيتَاًس ّن ًاقي اظ تغييطات ايسُاي ٍ

تفاٍتّاي ًؿلي زض هكرهِّاي التهازي-

ّن ًاقي اظ
ارتواػي ،اظ رولِ آهَظـ ،اقتغال ٍ ذاؾتگاُ قْطي

ػلياوثطي زّىطزي ( )1386زض پػٍّكي تا ػٌَاى

تاقس وِ تطضؾيّاي تيكتطي ضا هيعلثسّ .طچٌس زاهٌِ

"تطضؾي همايؿِاي هالنّاي ّوؿطگعيٌي زذتطاى رَاى

تغييطات ًؿلي زض هحيظ هَضز هغالؼِ گؿتطزُ ًيؿتٍ ،لي

162

راهؼِقٌاؾي واضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ پٌزن ،قواضُ پياپي ( ،)53قواضُ اٍل ،تْاض 1393

ًتايذ تياًگط تغييطاتي آضام زض ٍيػگيّاي ذاًَازُ زض ايطاى

گطٍُ اٍل تأويس تيكتطي تط ًمف تغييطات ؾاذتاضي راهؼِ

اؾت.

زض تثييي تغييطات ذاًَازُ زاضًس وِ تِ آًْا تثيييّاي

اظ هياى ًعزيىتطيي ٍ هطتثظتطيي هغالؼات تشِ تحميشك

ؾاذتاضي گفتِ هيقَز .زض همات  ،زؾتِ زٍم تيكتط تط

حاضطّ ،وچٌيي هيتَاى تشِ واضّشاي حؿشيٌي ٍ قشَاظي

ًمف ػَاه

فطٌّگي ٍ تغييط ايسُّا زض تثييي تغييطات

( )1388زضتاضُ "تغييطات اًسيكِاي ٍ تأحيط آى تط ضفتشاض ٍ

ذاًَازُ تأويس هيوٌٌس وِ تِ ًظطيات يا تثيييّاي ايسُاي

ايسُآلّاي تاضٍضي ظًاى وُطز ٍ تُطن" ،واظويپَض ()1388

هَؾَماًس .يىي اظ ضايزتطيي ٍ پطواضتطزتطيي تثيييّاي

زضتششاضُ "ؾششٌزف ًگششطـ رَاًششاى ًؿششثت تششِ اظزٍاد ٍ

ؾاذتاضيً ،ظطيِ هسضًيعاؾيَى يا ّوگطايي

ذاًَازُ (Good,

قٌاذت آحاض ٍ پياهسّاي آى" ،قَاظي ٍ تطاتي ( )1385تشا

) 1963اؾت .عثك ايي ًظطيِ ،فطآيٌس هسضًيعاؾيَى هَرة

ػٌَاى "تفشاٍتّشاي تشييًؿشلي اظزٍاد ذَيكشاًٍسي زض

تزسيس ؾاذتاض رَاهغ اظ عطيك نٌؼتيقسى ،قْطًكيٌي،

ايششطاى" ،زلروششَـ ( )1385زض ذهششَل "اضظـّششاي

افعايف آهَظـ ،گؿتطـ ضؾاًِّاي گطٍّي ،تَؾؼِ

اظزٍاد زض رَاًاى ايطاًي" ٍ ،واض هَحس ٍ ػثاؾشيقشَاظي

حو ٍ ًم ٍ اضتثاعات ٍ بيطُ هيگطزز .تحت تأحيط ايي

( )1385زض ظهيٌِ "تطضؾي ضاتغِ راهؼِپشصيطي ٍ ًگشطـ

تحَست ؾاذتاضي ،الگَّا ٍ ػٌانط ؾٌتي اظزٍاد ٍ

زذتطاى تشِ اضظـّشاي ؾشٌتي ٍ هشسضى زض ظهيٌشِ ضٍاتشظ

ذاًَازُ زض رَاهغ ووتط تَؾؼِ يافتِ ؾطاًزام تِ ؾوت

تييقرهي زٍ رٌؽ پيف اظ اظزٍاد" اقاضُ وطز.

هسل رْاى قوَل ذاًَازُ هسضى بطب تا ٍيػگيّايي،

هغالؼات ذاضري هتؼسزي ًيع ٍرَز زاضًس وِ الثتِ تشط

ًظيطّ :ؿتِاي تَزى ،فطز هحَضي ،آظازي زض اًتراب

تغييطات فطٌّگي ايزاز قسُ زض ضفتشاض اظزٍاد ٍ اتؼشاز آى

ّوؿط ،اظزٍاد زض ؾٌيي تاس ،تاضٍضي پاييي ٍ تطاتطي

تأويس زاضًس .اظ ايي زؾت هغالؼات هشيتشَاى تشِ واضّشاي

رٌؿيتي پيف ذَاّس ضفت (ػؿىطي ًسٍقي ٍ زيگطاى.)1388 ،

اضظقوٌسي ،چشَىّ :يطقشوي ٍ ّشَهيي ( )2002پيطاهشَى
"تأحيطات ًَؾاظي تط ؾاذتاض ذشاًَازُ زض ٍيتٌشام" ،تشَضى
( )2004زضتاضُ "گصاض ذاًَازُ اظ قشى ؾشٌتي تشِ قشى
هسضى" ،ويٌط (" )2004تا ػٌَاى ذاًَازُّاي رسيشس تشطاي
ظهاىّاي رسيس" ،هشالَْتطا ٍ تؿشَي (" ،)1996تشأحيطات
ًَؾاظي ٍ ػَاهش فطٌّگشي ش ؾشٌتي تشط ظهشاى اظزٍاد زض
ؾطيسًىا" ،الحاد ( )1998 ٍ1995زض ظهيٌِ "احطگشصاضي

فطآيٌس ًَؾاظي تط ًظام ذَيكشاًٍسي زض رَاهشغ زض حشال
تَؾؼِ ٍ وكَضّاي ػطتي" ًام تطز .ايي هغالؼات گطچِ تط
تغييطات ايزاز قسُ ًاقي اظ ٍضٍز ػٌانط هسضى زض اظزٍاد
ٍ ذاًَازُ تأويشس زاقشتِاًشس ،اهشا ذشَز فطٌّشگ اظزٍاد ضا
چٌساى هَضز تَرِ لطاض ًسازُاًس.
هباًي ًظزی
ضٍيىطزّا ٍ تثيييّاي ًظطي هغطح زض ظهيٌِ تغييطات
اظزٍاد ٍ ذاًَازُ ضا هيتَاى تِ زٍ گطٍُ ولي تمؿين ًوَز:

زض تثيييّاي ايسُاي ٍ ًگطقي

;(Clel & Wilson,1987

Lesthaeghe,1995; Lesthaeghe & Surkyne, 1988; van de

) ،Kaa, 2001ػوستاً تط ًمف تغييشطات فطٌّگشي ٍ اضظقشي
رَاهغ (ًظيط ضقشس فطزگطايشي ٍ ؾشىَسضيعم ٍ ّوچٌشيي
اقاػِ ايشسُّشا ٍ اضظـّشاي بطتشي) زض تغييشط ضفتاضّشا ٍ
ايسُآلّاي هطتثظ تشا اظزٍاد ٍ ذشاًَازُ تأويشس هشيقشَز.
ًظطيِگصاض زٍم روؼيتي
)1995

(Van de Kaa, 1987; Lesthaeghe,

يىي اظ چشاضچَبّشايي اؾشت وشِ ػوشستاً تشطاي

تحليش ضًٍشس تحشَست ذشاًَازُ زض وكشَضّاي پيكشطفتِ
نٌؼتي پؽ اظ رٌگ رْاًي زٍم (ًظيط افعايف هيعاىّشاي
عالق ،گؿتطـ آظازي رٌؿي ،وشاّف تشاضٍضي ،افشعايف
ؾي اظزٍاد ،افعايف ظًسگيّاي هكشتطن تشسٍى اظزٍاد ٍ
ضٍاد فطظًسآٍضي ذاضد اظ حيغِ اظزٍاد) هغشطح گطزيشس.
ًظطيشِ گشصاض زٍم روؼيتشي ،تغييشطات تٌيشازيي اضظقشي ٍ
گؿشتطـ ايششسُّشاي پؿششتهاتطياليؿشتي؛ يؼٌششي تأويشس تششط
اؾتمالل فطزي ٍ ذَز تحمشك تركشي ،ضا ػاهش تغييشطات
ًَيي ذاًَازُ تلمي هيوٌس.
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ًؿرِ رسيسي اظ تثيييّاي ايسُاي ٍ اضظقي تغييطات

تغييطات ذاًَازُ زض تيي ّوِ گطٍُّا ٍ سيِّاي ارتواػي

ذاًَازُ اذيطاً تا ػٌَاى "ًظطيِ ايسُآليؿن تَؾؼِ" هغطح

يىؿاى ٍ ّوعهاى ًيؿت .هؼوَسً زض تيي گطٍُّاي هرتلف

 .(Thornton,زض ايي ًظطيِ ،تط

ارتواػي ،ؾغَح هرتلفي اظ پايثٌسي تِ اضظـّاي

اقاػِ ٍ گؿتطـ ايسُّاي هطتثظ تا تَؾؼِ ،پيكطفت ٍ

ضيكِزاض تاضيري ٍ ّوچٌيي اًغثاق تا تغييطات رسيس ًيع

هسضًيتِ زض ؾغح رْاى تِ ػٌَاى ًيطٍيي هْن ٍ تأحيطگصاض

ٍرَز زاضز وِ ؾثة ايزاز تفاٍتّا ٍ قىافّاي

زض تغييطات اضظقي ٍ ضفتاضي ذاًَازُ تأويس قسُ اؾت .تط

ارتواػي هيگطزز .زض فطآيٌس تحَست قتاتاى ارتواػي،

اؾاؼ ايي زيسگاُ ،زض چٌس لطى گصقتِ ،ايسُّاي هطتثظ تا

يىي اظ تاضظتطيي قىافّاي اضظقي ٍ ًگطقي زض تيي

تَؾؼِ ٍ پيكطفت تِ ػٌَاى يه آضهاى تكطي هغلَب زض

ًؿ ّاي لسين ٍ رسيس ًوَز پيسا هيوٌس؛ تِعَضي وِ

ؾطاؾط رْاى همثَليت يافتِ ٍ تِ قى تؿتِاي اظ ايسُّا ش

ًؿ ّاي لسين گطايف تيكتطي تِ حفظ ٍ اؾتوطاض

ايسُآليؿن تَؾؼِ ش اًتكاض يافتِاًس .تؿتِ ايسُآليؿن تَؾؼِ

اضظـّاي ضيكِزاض فطٌّگي زاضًس ٍ زض همات ً ،ؿ ّاي

حاٍي هزوَػِاي اظ ايسُّا تِ ايي قطح اؾت وِ)1 :

رَاًتط تِ تغييطات ارتواػي رسيس ضٍي آٍضزُ ٍ تِ آى

راهؼِ هسضى راهؼِاي ذَب ٍ لات حهَل اؾت؛ )2

فطنت ٍ اهىاى تطٍظ هيزٌّس

قسُ اؾت

)2001 & 2005

(ّواى).

ذاًَازُ هسضى ،ذاًَازُاي ذَب ٍ لات حهَل اؾت؛ )3

ًظطيِ تحَل ٍ زگطگًَي فطٌّگي ٍ اضظقي وِ ضًٍالس

ذاًَازُ هسضى ٍ راهؼِ هسضى اضتثاط ػلّي هتمات زاضًس ٍ

ايٌگلْاضت عطح وطزُ ٍ گؿتطـ زازُ اؾت ،هثٌاي ًظطي

سظم ٍ هلعٍم يىسيگطًس )4 .اًؿاىّاي هسضى آظاز ٍ

همالِ پػٍّكي حاضط ضا تكىي

تطاتطًس ٍ ضٍاتظ ارتواػي هثتٌي تط تَافك ٍ ارواع اؾت.

اؾاؼ ًتايذ چْاض هَد پيوايف اضظـّاي رْاًي وِ

ايي هزوَػِ اظ ايسُّا ،آضهاىّا ٍ ايسُآلّاي تأحيطگصاضي

تيف اظ  85راهؼِ زض ؾغح رْاى ٍ  85زضنس اظ روؼيت

ضا ايزاز ًوَزُ وِ زض تغييطات ًگطقي ٍ ضفتاضي ذاًَازُ

و رْاى ضا زض تط هيگيطز ،تسٍيي ٍ تىوي قسُ اؾت

زض ؾغح رْاى ًيطٍيي لسضتوٌس تَزُ اؾتّ .ط وزا

(ايٌگلْاضت .)1382 ،ايي ًظطيِ تِ زًثال فْن چگًَگي ٍ

ػٌانطي اظ ايسُآلّاي اؾاؾاً بطتي تَؾؼِ ٍ اقىال

چطايي تغييط ٍ تحَست فطٌّگي ٍ اضظـّا ٍ ًگطـّاي

ذاًَازُ هطتثظ تا آى گؿتطـ ٍ همثَليت يافتِاًس ،تِ

رَاهغ اؾت .ايٌگلْاضت زضتاضُ تغييطفطٌّگّا تط ايي تاٍض

تؿطيغ تغييط زض تؿياضي اظ ضفتاضّاي روؼيتي ٍ

اؾت وِ ّط فطٌّگ ،ضّيافت هطزم ضا زض تغاتك تا

ذاًَازگيً ،ظيط :افعايف اؾتفازُ اظ ضٍـّاي پيكگيطي،

هحيظقاى ًكاى هيزّس .ايي ضّيافت زض تلٌس هست تِ

واّف تاضٍضي ٍ گؿتطـ ذاًَازُّاي وَچىتط ،افعايف

زگطگًَيّاي ؾياؾي ،التهازي ٍ تىٌَلَغيه پاؾد

ؾي اظزٍادً ،ظاضت ووتط ٍالسيي تط اظزٍاد رَاًاى ،عالق

هيزّس .رْاىتيٌي هطزم تٌْا تِ آًچِ تعضگتطاًكاى تِ آًْا

تيكتط ،تطاتطي رٌؿيتي تيكتط ،ضٍاتظ رٌؿي ٍ فطظًسآٍضي

هيآهَظًس ،تؿتگي ًساضز ،تلىِ رْاىتيٌي آًْا تا تزاضب

ذاضد اظ هحسٍزُ اظزٍاد ووه وطزُاًس .زض ػيي حال،

ولي ظًسگيقاى قى هيگيطز ٍ گاّي تزاضب ؾاظًسُ

هماٍهت زض تطاتط ػٌانطي اظ ايسُآليؿن تَؾؼِ زض ًماعي

يه ًؿ رَاى ػويماً تا تزاضب ًؿ ّاي گصقتِ هتفاٍت

اظ زًيا ػاهلي زض اتماي الگَّا ٍ اقىال ؾٌتي ذاًَازُ تَزُ

اؾتّ .ط چٌس ايٌگلْاضت تط تأحيط تغييطات تىٌَلَغيه ٍ

اؾت

(ػؿىطي ًسٍقي ٍ زيگطاى)10 :1388 ،

هيزّس .ايي ًظطيِ تط

التهازي زض تغييطات ًگطقي ٍ اضظقي رَاهغ (تِ ٍيػُ

گطچِ ّط وسام اظ ايي زيسگاُّا وَقيسُاًس ػَاه

بطتي) تأويس تيكتطي هيوٌس ،اها اظ ًمف ػاه زيگطي ًيع

تغييطات ذاًَازُ ٍ ؾاظ ٍ واض تأحيطگصاضي آًْا ضا تَضيح

ؾري تِ هياى هيآٍضز وِ ذَز آى ضا هيطاث فطٌّگي ٍ

زٌّس ،اها لسض هؿلن ايٌىِ تأحيط ػَاه ًگطقي ٍ ؾاذتاضي

ضّيافت

ارتواػي

رَاهغ هيًاهس.

تِ

عَضولي،
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ًظطيِپطزاظي اٍ زٍ ؾغح ؾيؿتن (ؾاذتاض يا هحيظ

التهازي) تِ هازيگطايي هياًزاهس؛ فطضيِ راهؼشِپشصيطي

راهؼِ) ٍ ؾغح ذطز (افطاز) ضا هسًظط لطاض هيزّس؛ تِ ايي

تط ٍرَز آحاض تلٌس هشست ًؿشلي زسلشت زاضز .ايٌگلْشاضت

قى وِ تغييطات هحيغي ٍ والى زض ؾيؿتن راهؼِ تِ

(1997؛  )2005يشششازآٍض هشششيقشششَز وشششِ اضظـّشششاي

زگطگًَيّايي زض ؾغح فطزي اًزاهيسُ ٍ ايي زگطگًَيّا

فطاهازيگطاياًِ ًَػي احؿاؼ اهٌيت شٌّي فطز ضا هٌؼىؽ

زض ؾغح ذطز زاضاي پياهسّايي تطاي ؾيؿتن ّؿتٌس

هيوٌس ٍ ًِ نطفاً ؾغح تَؾؼِ التهازي (پايگاُ التهازي)

(ايٌگلْاضت.)125 :1997 ،

ٍي ضا .تِ ايي تطتية فطضيِ ووياتي تايس اظ عطف فطضشيِ

زض هزوَعً ،ظطيِ تغييط ًگطقي ٍ اضظقي ايٌگلْشاضت

راهؼِپصيطي حوايت قَز .ؾاذتاض اؾاؾي قرهيت فشطز

زاضاي زٍ فطضيِ پيفتيٌيگط اؾت وِ زگطگًَي اضظـّشا

پيف اظ تلَؽ قى هيگيطز ٍ پشؽ اظ آى تغييشطات ًؿشثتاً

ضا تثيششيي هششيوٌششس )1 :فطضششيِ وويششاتي :وششِ تطاؾششاؼ آى

ووي نَضت هيگيطز.

اٍلَيتّشاي فشطز تاظتشاب هحشيظ ارتوشاػي ٍ التهشازي

زض هزوششَع ٍ تششط اؾششاؼ ايششي ًظطيششِ ،هثٌششاي ًظششطي

اٍؾت ٍ فطز تيكتطيي اضظـّشا ضا تشطاي چيعّشايي لائش

پػٍّف حاضط تط ايي ًىتِ تأويس زاضز وِ زٍ ػاه هحشيظ

اؾت وِ ػطضِ آًْا ون اؾت؛  )2فطضشيِ راهؼشِپشصيطي:

ٍ فطز زض پايثٌسي تِ اضظـّا ٍ ًَع رْتگيشطي اضظقشي

ايي ان تط ايي لضيِ هثتٌي اؾت وِ اضظـّشاي اؾاؾشي

افطاز ًمف زاضًس ٍ اظ اّساف هْن ايي تحميك ًيشع تطضؾشي

فطز تشِ قشى گؿشتطزُ هشٌؼىؽوٌٌشسُ قشطايظ ٍ فطآيٌشس

ًمششف ايششي زٍ هتغيششط ،يؼٌششي هحششيظ ظًششسگي افششطاز ٍ

راهؼِپصيطي ٍي اؾت وِ زض ؾالّاي لث اظ تلَؽ تزطتِ

ٍيػگيّاي فطزي هاًٌس ًَع رٌؿشيت ،هيشعاى تحهشيالت،

وطزُ اؾت .تٌاتطايي ،فطضشيِ وويشاتي تشِ تغييشطات وَتشاُ

هيعاى پايثٌسي تِ تاٍضّاي زيٌشي زض رْشتگيشطي اضظقشي

هست تا آحاض زٍضُاي اقاضُ زاضز :زٍضُّاي ضًٍك التهشازي

آًاى ًؿثت تِ اظزٍاد اؾشت .پشؽ ،الگشَي ًظشطي همالشِ

تشِ افشعايف فطاهشازيگطايششي ٍ زٍضُّشاي وويشاتي (ضوششَز

حاضط تِ نَضت ظيط اؾت.

الگَی ًظزی ٍ فزضیات پضٍّؼ
ػَاه فطزي هاًٌس هيعاى تحهشيالت،
رٌؽ ،هيشعاى پايثٌشسي تشِ تاٍضّشاي
زيٌي ٍ بيطُ

پايبٌذی بِ فزٌّگ ٍ
رعَم اسدٍاج

ػَاهشش هحيغششي هاًٌششس قششْطي ٍ
ضٍؾتاييتَزى ٍ..

 -1هيعاى پايثٌسي تِ ضؾن اظزٍاد تشِ تفىيشه هحشيظ
قْطي ٍ ضٍؾتايي تفاٍت زاضز.

 -3تيي هيعاى پايثٌسي تِ ضؾشن اظزٍاد ٍ رٌؿشيت زض
هحيظّاي قْطي ٍ ضٍؾتايي اضتثاط هؼٌازاضي ٍرَز زاضز.

 -2تيي هيعاى تميس تِ هصّة ٍ هيعاى پايثٌسي تِ ضؾشن

 -4تيي هيعاى تحهيالت ٍ هيشعاى پايثٌشسي تشِ ضؾشن

اظزٍاد زض تششيي هحششيظّششاي قششْطي ٍ ضٍؾششتايي اضتثششاط

اظزٍاد زض تششيي هحششيظّششاي قششْطي ٍ ضٍؾششتايي اضتثششاط

هؼٌازاضي ٍرَز زاضز.

هؼٌازاضي ٍرَز زاضز.
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 -5تيي هحيظ قْطي ٍ ضٍؾتايي اظ ًظط هيعاى اؾتفازُ

گؿششتطـ توششسى بطتششي زض راهؼششِ ايطاًششي ،ايششي ؾششٌت

اظ هششاَّاضُ ٍ هيششعاى پايثٌششسي تششِ ضؾششن اظزٍاد تفششاٍت

ونضًگتط قسُ ٍ زض ًتيزِ تِ تضؼيف ضؾَم هطتثظ تا آى،

هؼٌازاضي ٍرَز زاضز.

هاًٌس :حٌاتٌساى ،ضلم ٍ پايىَتي ٍ بيطُ ًيشع هٌزشط قشسُ
اؾت .اتؼاز قاذم اظزٍاد تِ نَضت ظيط اؾت:

رٍػؽٌاعي



زض ايششي تحميششك اظ ضٍـ پيوايكششي اؾششتفازُ قششس ٍ اتششعاض

 تواي ٍ تهوين تِ اظزٍاد

گطزآٍضي زازُّا ًيع پطؾكٌاهِ هحمك ؾاذتِ ٍ پيفآظهَى

 اهيسٍاضتَزى تِ پايساضي اظزٍاد

پايثٌسي تِ تساضن هطاؾنّاي هرتلف اظزٍاد

قسُ اؾت .تشطاي آظهشَى فطضشيِّشا ٍ تحليش زازُّشا اظ
ًطمافعاض  ٍ Spssآهاضُّاي تَنشيفي ٍ اؾشتٌثاعي اظرولشِ

هتغیزّای سهیٌِای

آظهَى  ،Tضگطؾيَى ٍ تحلي ٍاضياًؽ اؾتفازُ قشس .تشطاي

پايبٌذی بِ ًوادّا ٍ هزاعن هذّبي :هصّة پسيسُاي اؾشت

اعويٌششاى اظ ضٍايششي پطؾكششٌاهِ ،اظ ًظطّششاي هترههششاى ٍ

وِ هطزم ّن تِ آى اػتماز زاضًس ٍ ّن تِ آى ػو هيوٌٌشس.

راهؼِقٌاؾاى اؾشتفازُ گطزيشس .اػتثشاض پطؾكشٌاهِ ًيشع تشا

يىي اظ ايي ًوازّاي هصّثي وِ اضتثاط ظيشازي تشا وشاضوطز

اؾتفازُ اظ ضطية آلفاي وطًٍثاخ آظهَى قشس وشِ ضشطية

فطٌّگ زاضز ،هطاؾن هصّثي اؾت .زض ٍالغ ،هطاؾن هصّثي

تِزؾت آهسُ آلفاي و زض حس هغلَب  0/83اؾت .حزن

اظ هْوتطيي رٌثِّاي فطٌّگشي ،ػولشي ٍ ارتوشاػي زيشي

و راهؼِ آهشاضي ايشي پشػٍّف تؼشساز ً 27363فشط وش

اؾت وِ اظ اّويت ظيازي تطذَضزاض اؾت

زاًكزَياى زاًكگاُّاي قْط ؾٌٌسد ّؿتٌس وِ تا اؾشتفازُ

 )68اتؼاز قاذم هصّة تِ نَضت ظيط اؾت:
 قطوت زض هزاهغ ٍ هطاؾن هصّثي (هاًٌس ،قشطوت

اظ فطهَل وَوطاى حزشن ًوًَشِ آهشاضي ً 378فشط تشطآٍضز
قششسًس .ؾششاؽ تششا اؾششتفازُ اظ ضٍـ عثمششِاي هتٌاؾششة،

زض ًواظ ػيس فغط ،ؾطظزى تِ اهاوي همسؼ ٍ .)...
 ارطاي آيييّاي هصّثي :ذَاًسى ًواظّاي ٍارة،

ًوًَِّاي هصوَض اًتراب قسًس .اتشعاض گشطزآٍضي زازُّشا،
پطؾكٌاهِاي تَز وِ تَؾظ هحمماى عطاحي قشس ٍ تؼشس اظ

(ههلَليي: 1383 ،

ضٍظُگطفتي.
هتغيطّششاي ظهيٌششِاي زض ايششي تحميششك وششِ ضاتغششِ يششا

پيفآظهَى ،اؾتفازُ قس.

ػسمضاتغِ آى تا پايثٌسي تِ اظزٍاد تطضؾي هيقَز ،ػثاضتٌس
هتغیزّا ٍ ؽاخصّای تحقیق
هتغيط ٍاتؿتِ زض ايشي تحميشك ،هيشعاى پايثٌشسي تشِ آزاب ٍ

اظ:
هؾخصات فزدی :الف :رٌؽ :هصوط يا هؤًشج تشَزى

ضؾشَم اظزٍاد اؾشت .زض فطٌّشگ بٌشي ايطاًششي ،اظزٍاد ٍ

زاًكزَ ب :هيعاى تحهيالت :تط اؾاؼ ؾالّاي تحهشي

پيًَس ظًاقَيي پايِ ٍ اؾاؼ يه ذاًَازُ ٍ زض ًتيزِ يشه

زض زاًكگاُ ؾٌزيسُ هيقَز.

راهؼِ هَفك ٍ اذاللي اؾت .زض ٍالغ ،اظزٍاد تشِ هؼٌشاي

هیشاى اعتفادُ اس هاَّارُ :هشست ظهشاًي ضا وشِ فشطز زض

تاّن لطييقشسى هؼٌشي قشسُ اؾشت (لغشتًاهشِ زّرشسا).

قثاًِضٍظ نطف اؾتفازُ اظ هاَّاضُ (واًالّشاي ذشاضري)

تعضگاى ايي ؾطظهيي تِ هَرة رلَگيطي اظ ؾؿشتقشسى

هيًوايس.

اذالليات زض راهؼِ ٍ وٌتطل اًحغاط ٍ فحكا ٍ ّوچٌيي،
اؾتَاضي تفىط ٍ اًسيكِ ظًاى ٍ هطزاى ،اظزٍاد ضا يىشي اظ
هْوتطيي اضواى راهؼِ تط قوطزُاًشس .تشا پشايگصاقشتي تشِ
ػطنششِ ظًششسگي هششسضى زض چٌششس ؾششال اذيششط ٍ زض ًتيزششِ

هحیط سًذگي :قْطي يا ضٍؾتايي تَزى پطؾفقًَسُ
هسًظط تَزُاؾت.
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يافتِّای تَصیفي

ضٍؾتا ضا  65پؿشط ٍ  25زذتشط ٍ ؾشاوٌاى قشْطّا ضا 153

زض ايي پػٍّف اظهياى ً 378فط حزشن ًوًَشِ آهشاضي90 ،

پؿط ٍ  133زذتط تكىي هيزازًس %52/8 .اظ زاًكشزَياى

ًفط ضا زاًكزَياًي تكشىي هشيزٌّشس وشِ ؾشاوي ضٍؾشتا

قْط تِ هاَّاضُ زؾتطؾي زاقتِاًس ،زض حشاليوشِ  %45/4اظ

ّؿششتٌس ٍ ً 288فششط زيگششط ؾششاوي قششْط ّؿششتٌس .ؾششاوٌاى

زاًكزَياى ضٍؾتا تِ هاَّاضُ زؾتطؾي زاقتِاًس.

ًوَدار -1هیشاى پايبٌذی بِ رعَم ٍ فزٌّگ اسدٍاج در هیاى
داًؾجَياى ؽْزی

ًوَدار -2هیشاى پايبٌذی بِ فزٌّگ اسدٍاج در هیاى داًؾجَياى
رٍعتايي

زٍ ًوَزاض تاس هيعاى ًوطُ اذتهشال زازُ قشسُ ضا تشِ

ًوَزاض فَق ،هيشعاى قشاذم پايثٌشسي تشِ ضؾشَم اظزٍاد

قاذم پايثٌسي تشِ ضؾشَم ٍ فطٌّشگ اظزٍاد هغشاتك تشا

زاًكزَياى تاسؾت؛ يؼٌشي ،قشاذم اظزٍاد تشِ فطٌّشگ

فطٌّگ راهؼِ زضهياى زاًكزَياى قْطي ٍ ضٍؾتايي ًكاى

راهؼِ تواي زاقتِ ٍ اظ اًؿزام تطذَضزاض اؾت .اػتمازات

هيزّسً .وطُ هتَؾظ تِ تاسي هيعاى پايثٌسي تشِ قشاذم

ٍ پايثٌسي تِ اضظـّاي زيٌي پاؾرگَياى تطحؿة هحشيظ

پايثٌسي تِ ضؾَم اظزٍاد زض هياى قْطيّا  %83زضنشس ٍ

ظًسگي ًيع زض رسٍل  2آهسُ اؾت.

زض هيشاى ضٍؾشتايياى  %93زضنشس اؾشت .تشا تَرشِ تشِ زٍ
جذٍل  -2بزرعي تطبیقي داًؾجَياى ؽْزی ٍ رٍعتايي اس ًظز هیشاى هذّبيبَدى
هیشاى هذّبي بَدى
پاييي
هتَؾظ
تاس
روغ

ؽْزی

رٍعتايي

جوغ

53
%18/4
118
%41
117
%40/6
288
%100

12
%13/3
18
%20
60
%66/7
90
%100

65
%17/2
136
%36
177
%46/8
378
%100

تطضؾي ايي رسٍل ًكاى هيزّس وِ تٌْشا 17/2زضنشس

13/3زضنششس اظ ضٍؾششتايياى زاضاي اػتمششازات زيٌششي پششاييٌي

اظ پاؾرگَياى زاضاي اػتمشازات هشصّثي پشاييٌي تشَزُاًشس.

تَزُاًس .زضنس افطاز تا اػتمازات زيٌي هتَؾشظ  36زضنشس

همايؿِ زضنس قْطيّا ٍ ضٍؾشتايياى زض عثمشِ اػتمشازات

اظو پاؾرگَياى تشَزُ اؾشت 41 .زضنشس اظ زاًكشزَياى

پاييي ًكاى هيزّس وشِ 18/4زضنشس اظ قشْطيّشا ٍ تٌْشا

قششْطي ٍ  20زضنششس اظ زاًكششزَياى ضٍؾششتايي زضگششطٍُ
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اػتمازات زيٌي هتَؾظ راي گطفتِاًسّ .وچٌيي ،تيكشتطيي

اػتمازات زيٌي تاسيي تَزُاًس ٍ حال آًىِ تٌْا 13/3زضنس

زضنس افطاز ًوًَشِ؛ يؼٌشي  46/8زضنشس ،زاضاي اػتمشازات

زض عثمات پاييي راي زاقتٌس؛ زض حشاليوشِ ًوشطات افشطاز

زيٌي تاسيي تَزُاًس.

قْطي اظ ًظط پايثٌشسي تشِ هشصّة زض ؾشغح پشايييتشطي

تطضؾي رشسٍل گَيشاي آى اؾشت وشِ الگشَي تَظيشغ

لطاضزاضز؛ آى گًَِ وِ تيف اظ  58زضنشس افشطاز قشْطي اظ

فطاٍاًي زض ترف پايثٌسي تشِ اػتمشازات هشصّثي زض هيشاى

ًظط اػتمازات هصّثي پايييتط اظ هتَؾظ ّؿشتٌس .ايشي اهشط

قْطيّا هتفاٍت اظ ضٍؾتايياى اؾت .همايؿِ ًحَُ تَظيشغ

گَياي آى اؾت وِ افطاز قْطي زض حال يشه ًشَع گشصاض

افطاز ًكاى هيزّس ًوطات افطاز ضٍؾتايي اظ ًظط اػتمشازات

اضظقي اظ اضظـّاي ؾٌتي تِ اضظـّاي هسضى ّؿتٌس.

هصّثي تاستط اؾت؛ آىگًَِ وِ  66/7زضنس اظ افطاز زاضاي
جذٍل  -3آهار تَصیفي هقايغِ هیاًگیي پايبٌذی بِ ؽاخص اسدٍاج بز اعاط تأثیز هیشاى اعتفادُ اس هاَّارُ ،هیشاى تحصیالت ٍ جٌغیت فزد
بز آى
ًقؼ هاَّارُ

ًقؼ تحصیالت

ػذماعتفادُ
اس هاَّارُ

اعتفادُ اس
هاَّارُ

عال اٍل ٍ دٍم

عال عَم
ٍ چْارم

هزد

سى

هیاًگیي

هیاًگیي

هیاًگیي

هیاًگیي

هیاًگیي

هیاًگیي

قْط

37/5

37

35

39

35

38

ضٍؾتا

42

35

39/5

45

39/7

40/9

پايبٌذی بِ اسدٍاج

هحيظ ظًسگي

ًقؼ جٌظ

زض رسٍل تشاس هيشاًگيي  0ش  20پايثٌشسي ضشؼيف تشِ

ّؿتٌس ،اها زض هياى اؾتفازُوٌٌشسگاى اظ هشاَّاضُ زض ضٍؾشتا

اظزٍاد ،هيشاًگيي  21ش  30پايثٌشسي هتَؾشظ تشِ اظزٍاد ٍ

ًؿثت تِ بيط اؾتفازُوٌٌسگاى اظ هاَّاضُ ايي هياًگيي ووتط

هياًگيي  31ش  50پايثٌسي هؿتحىن تشِ اظزٍاد هغشاتك تشا

اؾت .تِ ًظط هيضؾس ضٍؾتايياًي وشِ اظ هشاَّاضُ اؾشتفازُ

فطٌّگ ٍ ػطف راهؼشِ ضا ًكشاى هشيزّشس .تشا تَرشِ تشِ

هيوٌٌس ،اظ تأحيطات هٌفي هاَّاضُ تيكتط احط هشيپصيطًشس تشا

رسٍل ،توام هياًگييّا هاتيي  31ش  51لطاض گطفتِاًس ٍ زض

قْطيّشا .زض ترشف ًمشف تحهشيالت ًتشايذ زض ّشط زٍ

ًتيزًِ ،وطُ و زاًكزَياى زض پايثٌسي تِ قاذم اظزٍاد

هحيظ ظًسگي گَياي ًمف هخثت تحهي تشط پايثٌشسي تشِ

زض ؾغح تاسيي لطاض زاقتِ وشِ ايشي ًكشاىزٌّشسُ َّيشت

فطٌّگ اظزٍاد اؾت .زض ترف ًمف رٌؽ زض اظزٍاد ًيع

فطٌّگي هؿتحىن زاًكزَياى زض ايي ضاتغِ اؾت.

هياًگيي پايثٌسي رٌؽ هؤًج اظ هشصوط زض ّشط زٍ هحشيظ

ّوچٌيي ،تَظيغ فطاٍاًي ٍ زضنس ًگشطـ زاًكشزَياى

قْطي ٍ ضٍؾتايي تيكتط اؾت.

ًؿثت تِ پايثٌشسي تشِ فطٌّشگ اظزٍاد تشط اؾشاؼ هيشعاى

زض و  ،اظ همايؿِ هحيظ قشْط تشا ضٍؾشتا ايشي ًتيزشِ

اؾتفازُ اظ هاَّاضُ ،هيعاى تحهشيالت ،رٌؿشيت ٍ هحشيظ

حان هيقَز وِ هياًگيي پايثٌسي تِ فطٌّشگ اظزٍاد زض

ظًسگيقاى زض رسٍل ًكاى زازُ قسُ اؾت.

هياى ضٍؾتايياى ًؿثت تِ قْطيّا تيكتط اؾت.

ًتايذ تِزؾت آهسُ اظ رسٍل فَق ًكاى هشيزّشس وشِ
هياًگيي پايثٌسي تِ اظزٍاد اؾشتفازُوٌٌشسگاى اظ هشاَّاضُ ٍ
ػسم اؾتفازُ وٌٌسُ زض هحيظ قْطي ًوشطُ يىؿشاًي ضا زاضا

يافتِّای اعتٌباطي
1ش تيي هحيظ قْطي ٍ ضٍؾتايي اظ ًظط هيعاى پايثٌسي تشِ
ضؾن اظزٍاد تفاٍت ٍرَز زاضز.
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جذٍل  -4تأثیز هحیط سًذگي بز هیشاى پايبٌذی بِ رعن اسدٍاج بااعتفادُ اسآسهَى
ًَع هحیط سًذگي

ؽْزی

پايثٌسي تِ اظزٍاد

رٍعتايي

هياًگيي

اًحطاف هؼياض

هياًگيي

اًحطاف هؼياض

3/68

1/21

4/00

1/07

تا تَرِ تِ ًتايذ رسٍل  ،1چَى ؾغح هؼٌازاضي 0/05

t

هقذارt

عطح هؼٌاداری

-2

0/02

هيششاًگيي پايثٌششسي تششِ فطٌّششگ اظزٍاد تششط اؾششاؼ هٌششاعك
هرتلف هتفاٍت اؾت.

›  0/02اؾت ،پؽ  H0زض ؾشغح  %5ضز قشسُ ٍ فشطو1
يؼٌي  H1تأييس هيقَز .هيعاى پايثٌسي تشِ فطٌّشگ اظزٍاد

2ش تيي هيعاى تميس تِ هصّة ٍ هيعاى پايثٌسي تِ ضؾن

زض هٌاعك ضٍؾتايي ٍ 0/32احشس اظ هٌشاعك قشْطي تيكشتط

اظزٍاد زض تششيي هحششيظّششاي قششْطي ٍ ضٍؾششتايي اضتثششاط

اؾت .هياًگيي هيعاى پايثٌسي تشِ فطٌّشگ اظزٍاد زض تشيي

هؼٌازاض زاضز.

ضٍؾتايياى ٍ قْطيّا تِ تطتية  3/68 ٍ 4اؾت .تٌشاتطايي،
جذٍل  -5بزرعي تطبیقي داًؾجَياى ؽْزی ٍ رٍعتايي اس ًظز تأثیز هیشاى هذّبيبَدى بز پايبٌذی بِ رعن اسدٍاج با اعتفادُ اس رگزعیَى خطي
هیشاى هذّبيبَدى

ؽْزی

پايثٌسي تِ اظزٍاد

فطاٍاًي

t

288

2/5

رٍعتايي

ضطية

sig

فطاٍاًي

0/012

90

ّوثؿتگي
0/18

تا تَرِ تشِ رشسٍل ّ ،5شن زض هحشيظ قشْطي ٍ ّشن

ضطية

t

sig

ّوثؿتگي
2/2

0/025

0/27

هصّة ًمف هخثتي زض پايثٌسي تِ فطٌّگشي اظزٍاد ّشن زض
قْط ٍ ّن زض ضٍؾتا ايفا هيوٌس.

ضٍؾتايي تيي هيعاى هصّثيتَزى تا پايثٌسي تِ ضؾن اظزٍاد
ضاتغِ ٍرَز زاضز .ضطية ّوثؿشتگي زض ّشط زٍ هخثشت ٍ

 -3تيي هيعاى تميس تِ هصّة ٍ هيعاى پايثٌسي تِ ضؾشن

هؿتمين تَزُ ٍ اظ ايي ًظط تيي هحيظ قْطي ٍ ضٍؾتايي اظ

اظزٍاد زض تششيي هحششيظّششاي قششْطي ٍ ضٍؾششتايي اضتثششاط

ًظط ًمف هصّة تط هيعاى پايثٌسي تِ ضؾن اظزٍاد تفشاٍتي

هؼٌازاض زاضز

ٍرَز ًساضز ،تٌاتطايي ،فطو  2ضز هيقَز؛ تِ ايي هؼٌا وشِ
جذٍل  - 6بزرعي تفاٍتّای دٍ جٌظ در هحیطّای ؽْزی ٍ رٍعتايي با اعتفادُ اس آسهَى
رٍعتايي
ؽْزی
سًاى
هزداى
سًاى
هزداى

تفاٍتّای
دٍ جٌظ
پايثٌسي تِ
اظزٍاد

t

هياًگيي

اًحطاف
هؼياض

هياًگيي

اًحطاف
هؼياض

t

ؾغح
هؼٌازاضي

هياًگيي

اًحطاف
هؼياض

هياًگيي

اًحطاف
هؼياض

t

ؾغح
هؼٌازاضي

3/51

1/19

3/83

1/22

-2

0/03

3/97

1/1

4/09

0/92

0/45

0/65

تا تَرِ تِ ًتايذ رشسٍل  ،6اظ ايشي رْشت وشِ ؾشغح

رسٍل فشَق ًىشات ظيشازي ضا هشيتشَاى اؾشترطاد وشطز:

هؼٌازاضي زض هٌاعك قْطي تا احتؿاب آلفاي  %95هؼٌشازاض

ًرؿت ايٌىِ زض هحيظ ضٍؾشتايي ّوطًگشي ٍ يىٌشَاذتي

اؾت ٍ زض هٌاعك ضٍؾتايي بيطهؼٌشازاض ،تٌشاتطايي ،ايشي زٍ

ظيازي زيسُ هيقَز ٍ بيطهؼٌازاضتَزى ًتيزِ رسٍل ؾوت

تا ّن تفاٍت زاقشتِ ٍ فطضشيِ ؾشَم تأييشس هشيگشطزز .اظ

چپ هؤيس ايشي ًىتشِ اؾشت .زٍم ايٌىشِ هيشاًگيي ظًشاى ٍ

تأحيط ػَاه فطزي – هحيغي تط پايثٌسي تِ قيَُّاي اظزٍاد ...
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4ش تيي هيعاى پايثٌسي تشِ ضؾشن اظزٍاد ٍ رٌؿشيت زض

هطزاى ضٍؾتايي زض پايثٌسي تِ فطٌّگ اظزٍاد اظ هشطزاى ٍ

هحيظّاي قْطي ٍ ضٍؾتايي اضتثاط هؼٌازاضي ٍرَز زاضز.

ظًاى قْطي تيكتط اؾت.

جذٍل  -7بزرعي تطبیقي داًؾجَياى ؽْزی ٍ رٍعتايي اس ًظز ًقؼ تحصیالت در پايبٌذی بِ رعن اسدٍاج با اعتفادُ اس تحلیل ٍارياًظ
عطح تحصیالت

پايثٌسي تِ اظزٍاد

ؽْزی
هٌثغ

زضرِ

تغييطات

آظازي

هياىگطٍُ

3

زضٍىگطٍُ

276

رٍعتايي
ًؿثت

f

2

sig

0/11

هٌثغ تغييطات

زضرِ
آظازي

هياىگطٍُ

3

زضٍىگطٍُ

86

ًؿثت

f

1/45

Sig

0/23

تا تَرِ تِ رسٍل  ،7زض هياى ضٍؾشتايياى ٍ قشْطيّشا

ّن زض قْط ٍّن زض ضٍؾتا زض هيعاى پايثٌشسي تشِ فطٌّشگ

تفاٍتي تيي هيعاى تحهيالت افشطاز تشا هيشعاى پايثٌشسي تشِ

اظزٍاد تفششاٍتي زيششسُ ًوششيقششَز ٍ تايششس تفششاٍت ضا زض

فطٌّگ اظزٍاد زيسُ ًويقَز .تٌاتطايي ،اظ ايشي ًظشط تشيي

هتغيطّاي زيگط رؿتزَوطز.

هحيظ قْطي ٍ ضٍؾتايي قثاّت ٍرَز زاضزً ،شِ تفشاٍت؛

5ش تيي هحيظ قْطي ٍ ضٍؾتايي اظ ًظط هيعاى اؾشتفازُ اظ

پششؽ فطضشيِ چْششاضم ضز هششيقششَز؛ يؼٌششي افششطازي وششِ اظ

هاَّاضُ ٍ هيعاى پايثٌسي تِ ضؾن اظزٍاد تفاٍت هؼٌشازاضي

تحهيالت پايييتطي تطذَضزاضًسً ،ؿثت تِ افطاز تاؾَازتط

ٍرَز زاضز.

جذٍل -8بزرعي تطبیقي داًؾجَياى ؽْزی ٍ رٍعتايي اس ًظز تأثیز اعتفادُ اس هاَّارُ بز پايبٌذی بِ رعن اسدٍاج با اعتفادُ اس رگزعیَى خطي
هیشاى اعتفادُ اس
هاَّارُ
پايثٌسي تِ اظزٍاد

رٍعتايي

ؽْزی
فطاٍاًي

t

ضطية
ّوثؿتگي

sig

فطاٍاًي

t

ضطية
ّوثؿتگي

sig

288

1

0/03

0/31

90

-3/1

-0/28

0/000

تا تَرِ تِ رسٍل  ،8تيي هيعاى اؾتفازُ اظ هشاَّاضُ تشط

زاًكزَياى ضٍؾتايي ٍلت تيكتطي ضا نطفگصضاى ٍلت تا

پايثٌسي تِ ضؾن اظزٍاد زض هياى ضٍؾشتايياى ضاتغشِ ٍرشَز

هاَّاضُ وطزُاًس ،تِ ّواى هيعاى پايثٌسي تِ اظزٍاد آًاى ًيع

زاضز ،اها ايشي ضاتغشِ زضهشَضز زاًكشزَياى قشْطي نشسق

تضؼيف قسُ اؾت ،اها ّيچ ضاتغِاي زض اييتاضُ زض هشَضز

ًوشيوٌششس .تٌشاتطايي ،اظ آًزششا وششِ تفشاٍتّششايي زض ؾششغح

هحششيظ قششْطي زيششسُ ًوششيقششَز؛ تٌششاتطايي ،زاًكششزَياى

هؼٌازاضي هياى هحيظ ضٍؾتايي تا قْط زيسُ هشيقشَز ،لشصا

ضٍؾتايي اظ تأحيطات هٌفي هاَّاضُ تيكتط ظياى هيتيٌٌس.

فطضيِ پٌزن تأييس هيقَز؛ يؼٌي ًمكي وِ ضؾاًِ هشاَّاضُ
زض هيششعاى پايثٌششسي تششِ اظزٍاد زض هحششيظ ضٍؾششتايي ايفششا

ًتیجِگیزی

هيوٌس ،تا هحيظ قْط تفشاٍت زاضز .زض ترشف هطتشَط تشِ

زض گؿتطُ اضظـّاي ّوؿشطگعيٌيً ،ظشام ؾشٌتي اًترشاب

هحيظ ضٍؾتا ،تا تَرِ تِ هٌفيتَزى ضطية ّوثؿتگي ايي

ّوؿط ًِ ،تٌْا زضوكَضّاي تَؾؼِ يافتِ نٌؼتي ،تلىشِ زض

ضاتغِ هؼىَؼ اؾت؛ تشِ ايشي تطتيشة وشِ ّشط چشِ لشسض

رَاهغ بيطبطتي تَؾؼِ يافتِ ًيع زؾترَـ زگطگًَيّشاي
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اؾاؾي قسُ اؾت .زض وكَض ها ًيع تايس تحميمشاتي زض ايشي

احتؿاب آلفاي  %95ووتطاظ  0/5اؾشت .تٌشاتطايي ،ايشي زٍ

ضاتغِ ّوچٌاى نَضت گيطز تا ضاّىاضّشاي هٌشتذ قشسُ اظ

هحيظ تِ ايي زلي ٍ ًيع تِ زلي ايٌىِ تتاي تِ زؾت آهشسُ

ايي تحميمات اظ تطٍظ ٍ گؿشتطـ ايشي تحشطاىّشا تىاّشس.

هخثت اؾت ،تِ ّن قثاّت زاضز؛ يؼٌي تِ اظاي ّشط ٍاحشس

يىششي اظ زبسبششِّششاي رَاً شاى ايطاًششي اظزٍاد ٍ تكششىي

افعايف زض هتغيط هؿتم هصّة زض هحيظ قْطي  0/18تشِ

ذاًَازُ اؾت ،اها ايي تهوين تايس هغاتك تا فطٌّشگ بٌشي

هتغيط ٍاتؿتِ اضافِ هيقَز ٍ تِ اظاي ّشط ٍاحشس افشعايف

ايطاًي تساٍم ياتس .زض زٍضاى هؼانشط ،هؿشائ ٍ هكشىالت

هتغيط هؿتم هصّة زض هحشيظ ضٍؾشتايي  0/27تشِ هتغيشط

هطتَط تِ اظزٍاد هاًٌس افشعايف عشالق ،چٌشس ّوؿشطي ٍ

ٍاتؿششتِ اضششافِ هششيقششَز .يىششي اظ هٌششاتغ ٌّزاضتركششي ٍ

ًاضضايتي ظٍريي اظ يىسيگط قيَع ظيازي پيسا وطزُ اؾشت

ّسايتگط افطاز زض ظًشسگي ،اضظـّشاي زيٌشي اؾشت .زيشي

وِ ًگطاًي راهؼشِقشٌاؾشاى ضا زض تشطزاضز .زض ايشي ضاتغشِ

هيتَاًس التساض ذَز ضا تط تواهي وٌفّا ٍ اػوشال اًؿشاًي

ضاّىاضّايي اظ راًة هؿؤٍسى اتراش هشيگشطزز ،اهشا ايشي

اػوال ًوايس .ضاتغِ اػتمازات زيٌشي ٍ ًگشطـ زاًكشزَياى

ضاّىاضّا تايس عَضي تطًاهِضيشعي قشًَس وشِ وَتشاّتطيي

زض ايي پػٍّف تِ اضظـّشاي اظزٍاد هغشاتك تشا فطٌّشگ

فانلِ تطاي ضؾيسى تِ ّسف ضا زض تطزاقتِ تاقشٌس .تحمشك

راهؼِ ،ايي هَضَع ضا تأييس هيوٌس ،چطا وشِ اػتمشازات ٍ

تركيسى ضاّىاضّا ًيع تِ قٌاذت زليشك هَضشَع تؿشتگي

اضظـّاي زيٌي عثك ًظطيِ ايٌگلْشاضت رشعٍ اضظـّشاي

زاضز .ايي پػٍّف تِ قٌاؾايي ايي ًَع اظ قشٌاذت ووشه

ؾششٌتي ّؿششتٌس .ضاتغششِ هتماتشش ايششي زٍ اضظـ زض همالششِ

هيوٌس ،ظيطا ايشي ًتيزشِ ضا هشٌؼىؽ هشيؾشاظز وشِ اضائشِ

پػٍّكي حاضط تِ ايي نَضت اؾت وِ ّط چِ اػتمشازات

ضاّىاضّا تايس تا هحيظ رغطافيايي آى هٌغمِ هتٌاؾة تاقس

زيٌي هؿتحىنتط قسُ ،پايثٌسي تِ اضظـّشاي اظزٍاد ًيشع

ٍ قطايظ الليوي ٍ ذهَنيات فطٌّگي افطاز آى راهؼِ ضا

تيكتط هيقَز.

هسًظط لطاض زّس.

ضاتغِ اػتمشازات زيٌشي ٍ ًگشطـ زاًكشزَياى زض ايشي

ّوچٌاًىِ ًتايذ تزعيِ ٍتحليش فطضشيِ اٍل زض ايشي

پػٍّف ،تِ اضظـّاي اظزٍاد هغاتك تا فطٌّگ راهؼِ ايي

همالِ پػٍّكي ًكاى هيزّسً ،گطـ زاًكزَياى ضٍؾشتايي

هؿألِ ضا تأييس هيوٌس ،چطا وِ اػتمازات ٍ اضظـّاي زيٌي

ًؿثت تشِ قشْطي زض ضاتغشِ تشا اظزٍاد هتفشاٍت اؾشت ٍ

عثك ًظطيِ ايٌگلْشاضت رشعٍ اضظـّشاي ؾشٌتي ّؿشتٌس.

هحيظ رغطافيايي زض ايشي ذهشَل تشيتشأحيط ًيؿشت .زض

ضاتغِ هتمات ايي زٍ اضظـ زض همالِ حاضط تِ ايي نَضت

رسٍل  4ايي تفاٍت زض ؾغح هؼٌازاضي  0/02تأييس قس ٍ

اؾت وِ ّط چِ اظ اػتمازات زيٌشي قشرم واؾشتِ قشسُ،

هيششاًگيي تششاسي زاًكششزَياى ضٍؾششتا ( 4زض همات ش )3/68

پايثٌسي تِ اضظـّاي اظزٍاد ووتط هيقَز ٍ تطػىؽ.

ًكاىزٌّسُ حفظ ٍ اؾتحىام تشاسي اضظـّشاي ؾشٌتي زض
ضٍؾتاؾت.

فطض شيِ ؾششَم تششِ تطضؾششي تفششاٍت هحششيظ قششْطي ٍ
ضٍؾتايي اظ ًظط ًمف رٌؿيت تط هيعاى پايثٌسي تشِ ضؾشن

فطضيِ زٍم تِ تطضؾي تفاٍت يا قثاّتّاي هياى قْط

اظزٍاد هيپشطزاظز ٍ ػشسم قشثاّت ؾشغَح هؼٌشازاضي زض

ٍ ضٍؾتا زض ايي تاضُ هيپطزاظز وِ ًمف هشصّة تشط هيشعاى

رسٍل هطتَعشِ تفشاٍت ايشي زٍ هحشيظ ضا تشا ّشن تأييشس

پايثٌسي تِ ضؾن اظزٍاد زض ايي زٍ هحشيظ چگًَشِ اؾشت.

هيوٌسً ،تيزِ ايي فطضيِ ايي ًىتِ ضا تياى هشيوٌشس وشِ زض

ًتايذ ًكاى هيزّس وِ زض ّط زٍ هحيظ ؾغح هؼٌازاضي تشا

هحيظ ضٍؾتايي زض همايؿِ تا قْط ّوطًگشي ٍ يىٌشَاذتي

تأحيط ػَاه فطزي – هحيغي تط پايثٌسي تِ قيَُّاي اظزٍاد ...
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ظيازي تيي ًگطـ ظى ٍ هطز ًؿثت تِ اظزٍاد ٍرَز زاضز.

تتاي تِزؾت آهسُ تطاي هحيظ ضٍؾتايي هٌفي ٍ هؼىشَؼ

زض و  ،هياًگيي ظًشاى ٍ هشطزاى ضٍؾشتايي زض پايثٌشسي تشِ

اؾت ( ،)-0/32تٌاتطايي ،هاَّاضُ تشأحيط هٌفشي تشط ًگشطـ

فطٌّگ اظزٍاد اظ هطزاى ٍ ظًاى قْطي تيكتط اؾتً .تشايذ

اظزٍاد زاًكزَياى ضٍؾشتايي زاقشتِ ،تشِ اظاي ّشط ٍاحشس

ايي رسٍل گَياي هيعاى تشاسي اػتمشازات تشِ اضظـّشا اظ

افششعايف زض هتغيششط هؿششتم هيششعاى اؾششتفازُ اظ هششاَّاضُ زض

ؾَي زذتطاى ًيع ّؿت.

هحششيظ ضٍؾششتايي  -0/28اظ هتغيششط ٍاتؿششتِ اظزٍاد واؾششتِ

تِ عَض وليً ،تايذ تواهي پػٍّفّا زضهَضز اضظـّا،

هيقَز .ايي تأحيطات ًاقي اظ رْشاًيقشسى اؾشت وشِ زض

پايثٌسي تيكتط ظًاى ضا ًؿشثت تشِ هشطزاى ًكشاى هشيزّشس

ًتيزِ گؿتطـ ضؾاًِّاي روؼي بيطهحلي ضٍي هيزّشس.

(زٍاؼ .)1384 ،398 ،ايٌگلْاضت ًيع اظ رولشِ هؿشايلي آى ضا

ايٌگلْاضت ايي فطآيٌشس ضا تشِ هؼٌشاي زضّشن گشطُذشَضزى

وِ ٍيػگي پايساض ٍ تِ ذَتي احثشات قشسُ ظًشاى هشيزاًشس،

َّيتّا ٍ ضٍاتظ ارتوشاػي ؾشطظهييّشاي زٍضزؾشت تشا

هحافظِگطايي ظًاى زض هؿائ ارتواػي ،تِ ٍيػُ اهَض زيٌي

تاضٍپَز هحلي ٍ ؾٌتي زيگط رَاهغ هيزاًس.

اؾت (ايٌگلْاضت .)444:2000 ،ايٌگلْاضت تطاي احؿاؼ ًيشاظ

اظ توام فطضيِّا زٍ ًتيزِ ولي ًيشع هشيتشَاى گطفشت:

تيكششتط ظًششاى تششِ زيششي زسيلششي تششط هششيقششواضز ،چششَى

ًرؿششت ايٌىششِ ًتششايذ تششِزؾششت آهششسُ اظ ايششي پششػٍّف

هحافظِواضي ظًاى ،تفاٍت زض ًَع راهؼِپشصيطي ،قشطوت

ًكاىزٌّسُ تفشاٍتّشاي ًگطقشي ٍ اضظقشي زض ضاتغشِ تشا

ووتط آًْا زض ًيطٍي وشاض ٍ ايشي ًىتشِ وشِ ظًشاى تيكشتط اظ

پايثٌسي تِ فطٌّگ اظزٍاد (اظزٍاري وِ هغشاتك تشا ػشطف

هطزاى احؿاؼ گٌاُ هيوٌٌس ٍ يىي اظ واضوطزّاي زيي ًيع

راهؼِ تاقس) زض هياى زاًكزَياى ضٍؾتايي تا قْطي اؾت.

واّف احؿاؼ گٌاُ اؾت ،تٌاتطايي ،آًْاتيف اظ هشطزاى تشِ

ًىتشِ زٍم هيشاًگيي تشاسي پايثٌشسي تشِ فطٌّشگ ٍ ضؾششَم

زيي احؿاؼ ًياظ هيوٌٌس.

اظزٍاد اؾت وِ آى ضا تا ٍرَز تفاٍت زض هياى زاًكزَياى

فطضيِ چْاضم تِ تطضؾي تفاٍت هحيظ قْط تشا ضٍؾشتا

قْط تا ضٍؾتا هيتَاى هٌؿزن تلمي وطز.

اظ ًظط ًمف تحهيالت تط هيعاى پايثٌسي تشِ ضؾشن اظزٍاد

تِ ّط حال ،تايس تأويس وطز وِ يىي اظ ًياظّاي اؾاؾي

هيپطزاظز .زض ايي ضاتغِ ًتيزِ تشِزؾشت آهشسُ زض ّشط زٍ

رَاًاى ًياظّاي قسيس ػاعفي ٍ رٌؿشي اؾشت وشِ زيگشط

هحيظ ضاتغِاي بيطهؼٌازاض ضا ًكاى هيزّس ٍ چَى زض ّشط

ًياظّششا ٍ حتششي ضفتاضّ شاي رَاًششاى ضا تحششت تششأحيط لششطاض

زٍ هحيظ ايي ضاتغِ بيطهؼٌازاض اؾت ،لصا هيتَاى گفت زض

هيزّس .تٌاتطايي ،راهؼِ تايشس ضاّىاضّشاي هٌاؾشثي تشطاي

ايي زٍ هحيظ تحهشيالت تشأحيطي تشط ًگشطـ ًؿشثت تشِ

اضضاي هٌاؾة ٍ ٌّزاضهٌس آى تياتشس .يىشي اظ ايشي ضاُّشا

اظزٍاد ًساضز.

تكششَيك رَاًششاى تششِ ؾششطگطفتي اظزٍادّششايي تششِ زٍض اظ

فطو پٌزن تِ تطضؾي تفاٍت هحيظ قْط تا ضٍؾشتا اظ

تزوششالت اؾششت .ضاُّششاي زيگششط ًيششع ّوىششاضي ػلوششاي

ًظط هيعاى اؾتفازُ اظ هاَّاضُ تط هيشعاى پايثٌشسي تشِ ضؾشن

ارتواػي (راهؼِقٌاؾاى ،ضٍاىقٌاؾشاى) ،ػلوشاي زيٌشي ٍ

اظزٍاد هيپطزاظز .ضاتغِ هاَّاضُ تشط اظزٍاد زض ضٍؾشتا زض

تطًاهِضيعاى فطٌّگي ٍ ارتواػي وكَض ضا هيعلثس.

ؾغح هؼٌازاضي  0/00تأييس قس ،اها ايي ضاتغِ تطاي هحشيظ

تا تَرِ تِ تفاٍت هحشيظ قشْط تشا ضٍؾشتا اًزشام ّشط

قْطي تِ زلي ايٌىِ  0/31> 0/05اؾت ،بيطهؼٌازاض اؾت.

الساهي تايس تط اؾاؼ تفاٍتّاي هٌحهط تِ فطز ّط يه اظ

تٌاتطايي ،ايي زٍ هحيظ اظ ايي ًظط تشا ّشن تفشاٍت زاضًشس.

ايي زٍ هحيظ نشَضت گيشطز .تشا تَرشِ تشِ ًمشف هخثشت
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تاٍضّاي هصّثي ،يازآٍضي اضظـّا ٍ اًتمشال آى اظ عشطف

توْيسات هصوَض ًيشاظ تشِ اؾشتفازُ ٍ تشِ وشاضگيطي ًتشايذ

ٍالسيي تِ فطظًساى تيف اظ پيف احؿاؼ هيقَز .تا تَرِ

تحميمات هكاتِ ضا هيعلثشس .زض ايشي نشَضت تايشس توشام

تِ ايٌىِ يافتِّاي ايي همالِ ًكاى هيزّس ،تحهيالت ًمف

ًتايذ پػٍّفّاي هكاتِ ضا زض وٌشاض ّشن گشطز آٍضز ٍ تشِ

هؤحطي زض تغييط ًگطـ زاًكزَياى ًؿشثت تشِ اضظـّشاي

پيازُوطزى ضاّىاضّا تط اؾاؼ هحيظ رغطافيشايي ،رشٌؽ ٍ

اظزٍاد ًساقتِ ،زض ايي ظهيٌِ ًمشف ذٌخشي زاضز ،تٌشاتطايي،

ًظايط آى السام ًوَز.

ضؼف اؾاؾي زضتاضُ ايشي هَضشَع زض زاًكشگاُّشا زيشسُ
هيقَز .پشؽ ،گٌزاًشسى تطًاهشِّشاي زضؾشي ٍ آهَظقشي

هٌابغ

هطتثظ تا اظزٍاد هاًٌس آقٌاييّشاي لثش اظ اظزٍاد ،زٍضاى

ايٌگلْاضت ،ضًٍالس .)1382( .تحشَل فطٌّگشي زض رَاهشغ

ًاهعزي ٍ اًتظشاضات ظٍرشيي اظ ّوشسيگط پشؽ اظ اظزٍاد،

پيكششطفتِ نششٌؼتي ،تطروششِ :هششطين ٍتششط ،تْششطاى:

گٌزاًسى زاؾتاىّشاي ازتشي زض تشاب اظزٍاد ،آقشٌا وشطزى

ًكطوَيط.

زاًكزَياى تا ؾٌتّاي ايطاًي ٍ تاؾتاًي هطتثظ تا فطٌّشگ

آقششتياًي ،ػلششي« .)1383( .تطضؾششي اظزٍادّششاي هَفششك ٍ

اظزٍاد پيكٌْاز هيقَز ،وشِ ايٌْشا ذشَز اذتهشال زازى

ًشششاهَفك زض تشششيي زاًكشششزَياى» ،زٍهاٌّاهشششِ

چٌس ٍاحس زضؾي زض ايي ظهيٌِ ضا زض زاًكشگاُّشا ايزشاب
هيوٌس .الثتِ ،تا تَرِ تِ تفشاٍتّشاي ًگطقشي ظى ٍ هشطز
تَنيِ هيقَز زض اضائِ زضٍؼ تشِ ايشي تفشاٍتّشا تَرشِ
قَز.
تا تَرِ تِ ايٌىِ اؾتفازُ اظ هاَّاضُ زض اوخط ذاًَازُّشا
تِ ٍؾيلِاي زض وٌاض تلَيعيَى زاذلشي زض آهشسُ ،چشِ تؿشا
تْتط اؾت تِ هؼطفي قثىِّاي آهَظقي آى پطزاذتِ قشَز.
زض ايي ذهَل ضاُّاي ظيازي ضا هيتَاى رؿشتزَ وشطز؛
هخالً هؿؤٍسى ضؾاًِّشاي تهشَيطي هشيتَاًٌشس تطذشي اظ

ػلويپػٍّكشي زاًكشَض ضفتشاض ،زاًكشگاُ قشاّس،
آتاى ،83ؾال ياظزّن ،ـ ،7ل.16-9
حؿيٌي ،حاتن ٍ هحوشسرالل ػثاؾشي قشَاظي.)1388( .
«تغييششطات اًسيكششِاي ٍ تششأحيط آى تششط ضفتششاض ٍ

ايسُآلّاي تشاضٍضي ظًشاى وُشطز ٍ تُشطن» ،ظى زض
تَؾششؼِ ٍ ؾياؾششت (پششػٍّف ظًششاى) ،ـ 25
ل.84-55
وشاظويپششَض ،قششْال« .)1388( .ؾششٌزف ًگششطـ رَاًششاى
ًؿثت تِ اظزٍاد ٍ قٌاذت آحاض ٍ پياهشسّاي آى»،
فهلٌاهِ زاًكگاُ اؾالهي ،ـ  ،42ل. 95-75

تطًاهِّاي هفيس ػلوي ،تطتيتي ،ارتوشاػي ٍ آهَظقشي ضا اظ

ػثاؾيقَاظي ،هحوشس رشالل ٍ فاعوشِ تطاتشي.)1385( .

هششاَّاضُ زضيافششت وششطزُ يششا آى ضا اظ وكششَضّاي زيگششط

«تفاٍتّاي تشييًؿشلي اظزٍاد ذَيكشاًٍسي زض

ذطيساضي ًوايٌس ،تِ عَضي وِ تشا فطٌّشگ وكشَض هٌغثشك

ايششطاى» ،فهششلٌاهِ راهؼششِقٌاؾششي ايششطاى ،ـ ،16

تاقس ٍ آى ضا زض تلَيعيشَى زاذلشي تشِ ًوشايف تگصاضًشس.

ظهؿتاى ،نم.146-119

تطضؾيّاي اًزام قسُ ًىات آهَظًسُ ٍ هخثشت ايشي گًَشِ

زلروششَـ ،هحوششستمي« .)1385( .اضظـّششاي اظزٍاد زض

تطًاهِّا ضا تأييس هيوٌس .ايي گًَِ توْيسات ًياظ تِ اؾتفازُ

رَاًاى ايطاًي» ،فهلٌاهِ ضٍا ىقٌاؾاى ايطاًي ،ؾال

ٍ تِ واضگيطي ًتايذ تحميمات هكاتِ ضا هشيعلثشس .تشسيْي

ؾَم ،ـ ،12ل.318-299

اؾت اًزام ايشي توْيشسات توشام ًگطاًشيّشاي هشطتثظ تشا

ششششششششششششش « .)1386( .اضظـّششاي اظزٍاد زض رَاًششاى

پياهسّاي هٌفي اظزٍاد هاًٌس عالق ضا ًويتَاًس ح وٌشس.

ايطاًشششي» ،فهشششلٌاهِ ضٍاى قٌاؾشششي تحشششَلي:
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.67 ل،10  ـ،هغالؼات ظًاى

. 309-299 ل،12  ـ،ضٍاىقٌاؾاى ايطاًي

 تطضؾي اضتثاط ضؾاًِّاي روؼي.)1387( . تْعاز،ًازضًػاز

 «ؾلؿلِ هطاتة اضظـّشاي اظزٍاد.)1388( . ششششششششششش

تط پايثٌسي تِ ػٌانط َّيت فطٌّگي زاًكشزَياى

 ـ، فهلٌاهِ ذشاًَازُ پػٍّشي،»زض رَاًاى ايطاًي

 پاياىًاهِ واضقٌاؾي اضقس تىٌَلَغي،قْط ؾٌٌسد

. 230-207 ل،18
، پيوايف زض تحميمات ارتواػي.)1384( . اي. زي.زٍاؼ
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