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چکيذُ
سَؾؿِ دبيساض ،فطايٌسي اظ سغييط اؾز وِ ثْطُثطزاضي اظ هٌبثؽ ،هسيطيز ؾطهبيِگصاضيّب ،ػْزگيطي سَؾؿِ سىٌَلَغيه ٍ سغييرطار ؾربظهبًي ضا
ّوعهبى ثب ًيبظّبي وًٌَي ٍ آيٌسُ هطوح ًػط لطاض هيزّس .زض ايي ضاؾشب ،قٌبؾبيي ٍ سجييي ًگطـ زاًكؼَيبى ًؿجز ثِ هحيط ظيؿز ،ثِ ؾٌرَاى
لكط آگبُ ٍ سأطيطگصاض ػبهؿِ ،گبهي اؾبؾي ٍ هْن زض ؾيبؾزگصاضيّبي ظيؿز  -هحيطي ٍ سطثيز ًؿلي آگبُ ثِ هحريط ظيؿرز ٍ هرربتطار
آى ٍ چگًَگي همبثلِ ثب آى اؾزّ .سف اظ دػٍّف حبضط ،اضظيبثي ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز هحيطي زاًكرؼَيبى زاًكرگبُّربي زٍلشري ؾرطح
اؾشبى هبظًسضاى اؾز .ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِگيطي تجمِاي ٍ ثطاؾبؼ فطهَل وَوطاى ،سؿساز ً 406فرط اظ ً 10313فرط زاًكرؼَيبى قرببه ثرِ
سحهيه زض زاًكگبُ ّبي هصوَض ثِ ؾٌَاى ًوًَِ سؿييي ٍ اتالؾبر هطثَتِ ثب اؾرشفبزُ اظ دطؾكرٌبهِ ػورؽآٍضي قرسً .شربيغ درػٍّف ًكربى زاز
ًگطـ زاًكؼَيبى ًؿجز ثِ هحيط ظيؿز هظجز ثَزُ ،اهب ثِ ضفشبضّبي ظيؿز  -هحيطي چٌساى دبيجٌس ًجَزُاًس 53 .زضنس اظ زاًكرؼَيبى هرَضز
ثطضؾي اظ ضؾبًِّبي زيساضي ثِ ؾٌَاى هٌجؽ انلي اتالؾبر ظيؿز  -هحيطي اؾشفبزُ هيوٌٌسّ .وچٌيي ،زاًكؼَيبى ؾبوي قرْط ،زض همبيؿرِ ثرب
زاًكؼَيبى ضٍؾشبيي ،ضفشبضّبي ظيؿز  -هحيطي هطلَثشطي اظ ذَز ًكبى زازًسً .گطـ ٍ ؾولىطز ظيؿرز  -هحيطري زاًكرؼَيبى ثرط حؿرت
ػٌؿيز ّيچ سفبٍسي ًساقز ٍ ثيي ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز هحيطي زاًكؼَيبى ضاثطِ ضؿيفي ٍػَز زاقشِ اؾزّ .وچٌييً ،گطـ ٍ ؾولىرطز
ظيؿز  -هحيطي زاًكؼَيبى ثطحؿت هٌبثؽ اتالؾبسي ٍ سهَض فطز اظ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ذبًَازُ هشفبٍر ثَز.
ٍاصُّاي كليذي :سَؾؿِ دبيساضً ،گطـ ظيؿز  -هحيطي ،ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ،زاًكگبُّبي قوبل ،هبظًسضاى.
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بياى هغألِ

ؾيبؾي اؾز .ذَـ ثيٌي ًؿجز ثِ فٌبٍضي اظ ٍيػگيّبي ثؿرس

ػَاهؽ اًؿبًي ثب زاقشي فؿبليز ّبي اػشوربؾي ٍ ٍيػگريّربي

فٌي ايي دبضازاين اؾز وِ زض آى ،سوبم هكىالر ثكط هيسَاًرس

فطٌّگي هرشلف ،اضظـّب ٍ ًگطـّربي هشفربٍسي ًؿرجز ثرِ

ثب ووه فٌبٍضي حه قَز .ثؿس الشهبزي آى ثرط هجٌربي الشهربز

(ؾبثرسي ؾطٍؾرشبًي.)78 :1390 ،

آظاز اؾز ٍ ثط ًفؽ قرهي سأويس زاضز .ثؿرس ؾيبؾري ًيرع ثرط

ثؿيبضي ثط ايري ثبٍضًرس ورِ هكرىالر ظيؿرز  -هحيطري زض

زهَوطاؾي آظاز ثٌب قسُ اؾز ٍ ثط هبلىيز ٍ حطين ذهَني،

اضظـ ّب ٍ ثبٍضّبي اػشوبؼ ضيكِ زاضز ٍ ثِ ّويي ؾلرز ثبيرس

ثيتطفي ؾيبؾي ٍ فطزگطايي اًحهبضي سأويس زاضز .دػٍّفّرب

زاًؿز افطاز اػشوبؼ ًؿرجز ثرِ هحريط ظيؿرز چگًَرِ فىرط

ًكبى زازُ اؾز ورِ ايري دربضازاين ثرب ًگرطـّربي ظيؿرز -

هي وٌٌس ،چِ قرٌبذشي ًؿرجز ثرِ آى زاضًرس ٍ سرب چرِ اًرساظُ،

هحيطي ضاثطِ هٌفري زاضز (ويلجرَضى ٍ 5دَلًَؿرىي .)39: 2005 ،6ثرِ

(اؾرشطى:2000،1

سسضيغ ٍ ثِ ؾلز ًبوبضآهسي فٌبٍضي ّبيي ورِ اًؿربىّرب آى ضا

 .)406زض ايي ذهَل ،دبضازاين ّبي ظيؿز  -هحيطي ّرن زض

هبيِ ذيط ٍ ثطوز هي زاًؿشٌسً ،ػطيربر ٍ ثبٍضّربي تجيؿرز-

ػبهؿِقٌبؾي هحريط ظيؿرز ٍ ّرن زض ضٍاى قٌبؾري هحريط

هحَض قىه گطفشٌرس ورِ هؼوَؾرِاي اظ آًْرب ضا هريسرَاى زض

ظيؿز هططح ّؿشٌس .ايي دبضازاين ّب هٌجؽ قرٌبذز ًؿرجز ثرِ

دبضازاين ًرَيي ظيؿرز  -هحيطري هكربّسُ ورطز .ضيكرِّربي

اضظـ ّب ،ثبٍضّب ٍ سهَضار اقربل زضثبضُ تجيؿز ٍ ػبيگبُ

دبضازاين ًَيي ظيؿز  -هحيطي زض ػٌرجف ظيؿرز  -هحيطري

اًؿبى زض آى اؾز (درَسٌن .)401 :2006،2زض ايي هيبى ،ػْزگيطي

زّررِ  1970 ٍ 1960ضيكررِ زاضز وررِ ثررب چرربح وشرربة ضاقرره

تجيؿز ٍ هحريط ظيؿرز زاضًرس

تجيؿز ٍ هحيط ظيؿز ثطايكربى زبسبرِ اؾرز

اضظقي ًؿرجز ثرِ تجيؿرز اطرط سؿيريي وٌٌرسُاي زض ًگرطـ ٍ

وبضؾَى 7ثب ؾٌَاى ثْبض ذبهَـ 8الْبم گطفشِ قس

(ؾربسَى1392 ،

ضفشبضّبي ظيؿرز  -هحيطري زاضز .زض يره زؾرشِثٌرسي ،ايري

ٍ وبضؾرَى .)1388 ،ايي دبضازاين دطوبضثطزيسطيي دبضازايوي اؾرز

ػْزگيطي ّب قبهه ػْز گيطي اضظقي اًؿبى زٍؾشي (وِ ثرط

وِ هيوَقس ثبٍضّبي اٍليِ زضثبضُ هبّيز ظهيي ٍ ضاثطِ اًؿربى

ضفبُ اًؿبىّب سوطوع زاضز) ٍ ػْزگيطي اضظقري ظيؿرز ورطُ

ثب اٍ ضا ثطضؾي وٌس (دَسٌن .)402 : 2006 ،ايسُّبي دبضازاين ًرَيي

(وررِ گًَررِّرربي ػرربًَضي ٍ گيرربّي زض آى اضظقرروٌس سلمرري

ظيؿز  -هحيطي ثِ هحسٍزيزّبيي اقبضُ زاضز ورِ ثرِ ًبچربض

هيقًَس) ٍ ػْزگيطي اضظقي ذَزذَاّبًِ يب ًفرؽ قرهري

ثبيس زض همبثه ضقرس الشهربزي اًؿربى لرطاض زازُ قرًَس؛ يؿٌري

(زًلخّ ٍ 3وىبضاى.)428 : 2000،

اّويز حفع سؿبزل ثيي تجيؿز ٍ سَؾؿِ يه الشهربز دبيرساض.

ثِ تَض وليً ،گطـ ًؿجز ثرِ تجيؿرز ثرب سَػرِ ثرِ زٍ

زض اثشسا ثِ ايي دبضازاين ثِ نَضر يره ضاثطرِ سره ثؿرسي اظ

زيسگبُ ولي اظ ًػطّب ٍ ثبٍضّب هَضز ثحض لطاض گطفشِ اؾز وِ

ضٍاثط ثيي اًؿبى ٍ ويفيز هحيط ظيؿز ًگطيؿشِ هيقرس ،اهرب

اظ آًْب ثِ دبضازاين هؿلط اػشوبؾي ٍ دربضازاين ًرَيي ظيؿرز -

ثِ هطٍض ظهبى اظ آى ثِ ؾٌَاى سطويجي اظ ؾبذشبضي ديچيرسُ يربز

هحيطي يبز هي قَز .زيسگبُ اٍل ،ثكرط ضا سٌْرب حىورطاى ورطُ

هي قَز وِ هطورت اظ ؾرِ ؾٌهرط سؿربزل اوَلَغيره ،سَؾرؿِ

ظهيي زاًؿشِ ،ثط هؿبفيز ثكط سأويس زاضز؛ ثِ تَضي وِ اًؿبىّب

هحسٍز ٍ ضز سؿلط اًؿبى ثط تجيؿرز اؾرز .زض ايري دربضازاين

ثِ ديطٍي اظ لَاًيي تجيؿز ًيبظي ًساضًرس ٍ اًؿربى اظ تجيؿرز

اًؿبى اظ تجيؿز ػرسا ًيؿرز ،ثلىرِ ثركري اظ آى ثرِ قروبض

ػساؾز ٍ ضوي ايي وِ ذرَز ضا ٍاضص ٍ حربون ثرط تجيؿرز

هي ضٍز (نبلحي .)202 :1389 ،دبضازاين ًرَيي ظيؿرز  -هحيطري

هي زاًسّ ،يچ حمي ثطاي هَػَزار بيط اظ ذَزـ لبئه ًيؿز

ثطاي ؾٌؼف ثبٍضّب ٍ ًگطـّبي ؾورَهي ًؿرجز ثرِ هحريط

(غيٌَ .)2 :2000 ،4اًگبضُ هؿبفيز ثكط زض زٍضُ ضٍقٌگطي ػَاهرؽ

ظيؿز تطاحي قسُ اؾز وِ زبسبِّربي ظيؿرز هحيطري ضا

نٌؿشي بطثي ضيكِ زاضز ٍ زاضاي ؾرِ ثؿرس فٌري ،الشهربزي ٍ

ًكبى هيزّس (غيٌَ .)3-2 : 2000 ،ايي دربضازاين سَؾرط زًلرخ ٍ
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سحليه ؾَاهه اػشوبؾي هؤطط ثط ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي زاًكؼَيبى

ٍى اليط سسٍيي ٍ ثِ نَضر سؼطثي ٍ زض لبلت يه هميبؼ 12

ؾؤال ضفشي اؾشجبض (آيب ٍالؿبً ّوبى دسيرسُاي ضا هريؾرٌؼس ورِ

گَيِاي ثطضؾي قس ٍ ًكبى زاز وِ ثبٍضّبي ظيؿز  -هحيطري

ازؾب زاضز) ٍ ضٍايي آى (آيب ايي دسيرسُّرب زض ثريي گرطٍُّربي

ثب چْبض ثؿرس هحرسٍزيز ضقرس ،سؿربزل ثريي تجيؿرز ٍ ضقرس

هرشلف ٍ زض ظهبى ّبي هرشلف يىؿربى ّؿرشٌس) قرسُ اؾرز

الشهبزي ًيبظ ثِ ّوعيؿشي اًؿربىّرب ٍ تجيؿرز ٍ زض ًْبيرز،

(اًسضؾَى .)261 :2012،1ثب ايٌىِ تيف ًرَيي ظيؿرز  -هحيطري،

اًؿرربى هحررَضي زض اضسجررب اؾررز (نرربلحي .)2010 ،الجشررِ،

دبضازاين ضا ثطضؾي هي وٌس ،اهب ثِ تَض وبهه ؾلزّبيي وِ افطاز

هميبؼّبي ايي گَيِ زض هطاحره ثؿرسي ٍ درؽ اظ ؾري ؾربل

ثؿس اظ اييورِ دربضازاين هؿرلط اػشوربؾي ضا زض ذرَز ًْبزيٌرِ

وبضثطز زض هٌبتك هرشلف ػْبى ،سَؾرط ذرَز زًلرخ ثربظثيٌي

وطزًررس ،ذررَز ضا ثررب ضفشبضّرربي هؿررؤٍالًِ ظيؿررز  -هحيطرري

قررسُ ٍ ثررِ سؿررساز  15گَيررِ افررعايف يبفشررِ اؾررز .ؾرربذز

ؾبظگبض هي وٌٌس ،ثطضؾري ًوريوٌرس .زًلرخً ،بؾربظگبضي ّربي

هميرربؼّرربي هؿشجررط ٍ دبيررب اظ ػْررزگيررطيّرربي اضظقرري ثررِ

زضًٍي ٍ اذشالف ّبي ذبضػي هَػَز زض تيرف ضا ثرِ ؾٌرَاى

دػٍّكگطاى ووه هيوٌس سب ثْشط ثشَاًٌس هؿيط ايي سغييرطار ٍ

زاليرره سغييررط درربضازاين ثطضؾرري وررطز .زض ّطنررَضر ،اگررط

ضاثطِقبى ثب سغييط ػوؿيزقٌبذشي ،الشهبزي ٍ ضفشبضي ضا زضن

ًبؾبظگبضي ّب ٍ اذشالفربر ؾلره آى هحؿرَة قرًَس ،چٌريي

وٌٌس ٍ زض ايي هيبى ،سرالـ زًلرخ ٍ ّوىربضاًف زض زاًكرگبُ

سغييطاسي ثيكشط زض ػبهؿِ اسفبق هريافشرس .سؼطثيربر فرطزي ،اظ

ٍاقررٌگشي ،سالقرري هٌحهررط ثررِ فررطز ثررطاي ؾررٌؼف سغييررط

ػولِ ؾلز ّبي سغييط دبضازاين ظيؿز  -هحيطي ّؿرشٌس؛ هرظالً

ػْزگيطي ّبي اضظقي اظ اًگبضُ هؿرلط اػشوربؾي ثرِ اًگربضُ

اگط قرهي دبضازاين هؿلط اػشوبؾي ضا لجَل زاقشِ ثبقس ،دؽ

حوبيز اظ هحيط ظيؿز ثَز ورِ زض ؾربل  1978هٌشكرط قرس.

سؼطثِ اٍ قٌبذشي اؾرز؛ زض بيرط ايري نرَضر اٍ ديًَرسّبي

دبضازاين ًَيي ظيؿز هحيطري ًيرع هٌشمرساى ذرَز ضا زاضز :اٍل

ًبگؿؿشٌي ثب هحيط ظيؿز ذَاّس زاقز .زض حميمز ،دبضازاين

ايٌىررِ ،تيررف ًررَيي ظيؿررز  -هحيطرري فبلررس ؾٌبنررط هْررن

ظيؿز  -هحيطي ديف اظ ايي ًيع زض ػْبى هَػَز ثَز؛ دؽ اظ

ػْبىثيٌي حفبغز اظ هحيط ظيؿز اؾز ٍ لصا ًربلم اؾرز؛

ديًَس ثب سؼطثِ فطز هي سَاًس دبضازاين ظيؿرز  -هحيطري ضا ثرِ

ثِ ذهَل ايٌىِ گفشِ هيقَز ايي تيف ًويسَاًس ػْبىثيٌري

ؾٌَاى ؾبهه سغييط ًگطـ ٍ ثبٍض فطز ثِ ؾلز ًبؾربظگبضيّرب ٍ

ثَم -هحَضي يب ظيؿز  -هحَضي ضا وِ اظ اٍاذط زّرِ ثيؿرشن

اذشالفبر ثذصيطز .زض تَل ظهبى ،دبضازاين قرم ثرِ دربضازاين

ٍاضز ازثيبر اذالق ظيؿز  -هحيطي قرس ،ثؿرٌؼس؛ زٍم ايري

حفبغز اظ هحيط ظيؿز سجسيه هي قَز سبػبيي ورِ ّوؿرَ ٍ

وِ ،هيعاى اؾشجبض تيف ًيع ظيط ؾؤال اؾز .ايي ًمس ضا هحممبًي

ؾبظگبض ثرب اضظـّربي حبنره اظ سؼطثرِ اضسجربتي ٍ ديًَرسي

ٍاضز وطزًس وِ هيوَقيسًس ضاثطرِ ثريي ًشربيغ تيرف دربضازاين

اؾز .ثب قرطٍؼ سغييرطً ،فرَش دربضازاين ػسيرس ثرط اضظـّرب ٍ

ًَيي ظيؿز  -هحيطي ٍ ضفشبض ظيؿرز  -هحيطري ضا ثطضؾري

ثبٍضّبؾز وِ ثب سؼطثِ قرم ديًَس ديسا هيوٌس

وٌٌس .ظهبًيوِ ايي ضاثطِ ضؿيف ثبقس ،ثطذري اظ دػٍّكرگطاى

.)402

(دَسٌن: 2006 ،

ثبٍض هي وٌٌس وِ تيف فبلس لسضر ؾٌؼف ػْزگيطي اضظقي

اهب ايي دطؾف هططح اؾز وِ آيب آًْبيي وِ حبهي اًگبضُ

اؾز .آظهَى تيف ًرَيي ظيؿرز  -هحيطري ثرِ ؾٌرَاى يره

ًَيي ظيؿز  -هحيطي ّؿشٌس ٍ ًگطـ هؿربؾسي ًؿرجز ثرِ

ديفثيٌي وٌٌسُ ضفشبضّبي ظيؿز  -هحيطي ثركي اظ درػٍّف

هحيط ظيؿز زاضًرس ،زض ؾوره ًيرع ضفشبضّربي حربهي هحريط

اػشوبؾي ضٍاىقٌبذشي ثطاي سجييي ؾله ضفشبض ظيؿز  -هحيطي

ظيؿز ضا اًؼبم هيزٌّس؟ ثِ ثيبى زيگط ،آيب ًگطـّبي ظيؿرز

اؾز؛ ؾَم ايٌىِ ،زًلخ ٍ ّوىربضاًف هؿشمسًرس ورِ دربضازاين

 هحيطي ثِ ضفشبضّبي حبهي هحريط ظيؿرز هٌؼرط هريقرَز2

ًَيي ظيؿز  -هحيطي ثِ نَضر هىطض يه ثؿس ضا هيؾٌؼس،

(سبدب  .)1999 ،اگطچِ ًگطـّبي ذبل ثب ضفشبضّربي ذربل زض

زض حبلي وِ سحميمبر ثب اؾشفبزُ اظ سىٌيهّربي آهربضي ًكربى

اضسجب ّؿشٌس ٍ هميربؼّربي ًگرطـ ؾورَهي هريسَاًٌرس زض

زازًس وِ ايي تيف ًِ سٌْب يه ثؿس ،ثلىِ ابلت ؾِ يب ثريف اظ
ؾِ ثؿس ضا هيؾٌؼسٍ .ػَز چٌيي ثيطجبسي زض ًشبيغ هَػت ظيط

Anderson

1

Thapa

2
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ديفثيٌي ضفشبضّربي ؾورَهي اؾرشفبزُ قرًَس

(زًلرخ ٍ ًٍاليرط،1

پيؾيٌِ پضٍّؼ

 ، )1978اهب هطبلؿبر ًكربى زازُ اؾرز ثرب ايري ورِ ًگرطـ يرب

دػٍّف زضثبضُ ًگطـّب ٍ اضظـّربي ظيؿرز  -هحيطري سرب

زبسبِّبي ظيؿز  -هحيطي هٌبؾت هيسَاًس ثِ زضگيط قرسى

ديف اظ قىه گيطي ػبهؿِقٌبؾي هحيط ظيؿز ٍػَز زاقرشِ،

زض ضفشبضّبي حبهي هحيط ظيؿز ذشن قَز ،اهب ضاثطِ ؾلّري –

اهب زض زِّّبي  ،80زض آهطيىب ٍ اضٍدب ثِ ؾطؾز ضقرس ورطز ٍ

هؿلَلي ثيي آًْب ضؿيف يب زض حس هشَؾط اؾز .ايي ورِ چرطا

الجشِ ٍ ثِ ؾٌَاى يىي اظ حَظُّبي ثؿيبض هْن زض ػبهؿِقٌبؾي
3

ًگطـّبي هؿبؾس ثرِ ضفشبضّربي هشٌبؾرت ثرب تجيؿرز هٌؼرط

هحرريط ظيؿررز ازاهررِ يبفررز (ثبسرره .)470: 1987 ،2ثررَزان ٍ

ًويقًَس ،ضٍقي ًيؿز ٍ ثب ٍػَز افعايف ًگطـّبي هحيط

ّوىبضاى ( )2005زض سطويِ؛ اهرييضازّ ٍ 4وىربضاى ( )2010زض

ظيؿشي هٌبؾت ضفشبضّبي هٌبؾرت ثرب هحريط ظيؿرز افرعايف

هبلعي؛ ييلسيع)2011( 5؛ آيسييّ ٍ 6وىبضاى ()2011؛ آيسيي ٍ

ًيبفشِ اؾز .ثِ ّويي ؾلز ،هطبلؿِ ًگطـ ٍ ضفشبضّبي ظيؿرز

ويذٌرري ٍ )2011( 7هَزيطايگلررَ ٍ 8آلشرربًط )2011( 9زض سطويررِ؛

 -هحيطي زض ثيي زاًكؼَيبى اظ ايي ضٍ اّويز زاضز ورِ آًربى

ورربضٍالَ هبفررب ٍ ّوىرربضاى ( )2011زض ثطظيرره ٍ ثبؾررىبض

11

ًگْجبًبى ،ثطًبهِضيعاى ؾيبؾشگصاضاى ٍ آهَظقگطاى آيٌسُ هحريط

( )2011زض اًگليؽ زضيبفشٌرس ورِ ًگرطـ ٍ ضفشربض ظيؿرز -

ظيؿز ٍ هؿبئه هطسجط ثب آى ّؿشٌس .زاًكؼَيبى زض ؾٌي لرطاض

هحيطي زاًكؼَيبى ثطحؿت زاًكىسُ هحه سحهيه ،ػٌؿيز،

زاضًس وِ هريسَاًٌرس هشمبؾرس قرًَس هحريط ظيؿرز زض ٍضرؽ

هحه ؾىًَز هشفربٍر ثرَزُ ،آهرَظـ ظيؿرز  -هحيطري اظ

ًبهؿبؾسي ثِ ؾط هي ثطز ٍ هحيط زاًكگبُ هي سَاًرس ػرَي ضا

تطيك ضؾبًِّب ثط آى سأطيط زاقرشِ اؾرز .ثرب ايري ورِ ؾرٌؼف

فطاّن آٍضز وِ آًبى هؿبئه هطسجط ثب هحيط ظيؿز ضا فطا گيطًس

ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي زض هيبى گطٍُّبي هرشلف

ٍ آى ضا ثِ ثحض ثگصاضًس ٍ اظ ايري تطيرك ،هكرَق ضفشبضّربي

اػشورربؾي ػبهؿررِ ،اظ ػولررِ زض هيرربى زاًكررؼَيبى سَؾررط

هٌبؾت ثب هحيط ظيؿز زض ػبهؿِ ثبقرٌس (سبدرب .)1999 ،اّويرز

دػٍّكگطاى ذبضػي ثطضؾي قسُ اؾزٍ ،لي ثطضؾيّرب ًكربى

سَػِ زاًكگبُ ثِ ايي هَضَؼ ضا هيسَاى ثرِ يىري اظ ٍغربيف

هيزّس وِ ايي هَضَؼ زض ايطاى اظ ديكيٌِ چٌرساًي ثطذرَضزاض

زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبر آهَظـ ؾبلي هطسجط زاًؿز ورِ ّوربى

ًيؿز .زض ٍالؽ ،دػٍّفّب زض ثبة آهَظـ هحيط ظيؿرز زض

(اثرسي ٍ

ايطاى ًيع ًبزض ثَزُ ٍ ببلت آًْرب ثرط ؾرطَح زاًرف ٍ آگربّي

ظهبًي1388 ،؛ ثِ ًمه اظ ؾبثرس ؾطٍؾرشبًي .)79 : 1391 ،ايري زض حربلي

ظيؿز  -هحيطري ،ثرٍِيرػُ زضهيربى زاًرفآهرَظاى اثشرسايي ٍ

اؾز وِ اظ گؿشطـ آهَظـ ؾبلي هحيط ظيؿرز ٍ ّوچٌريي،

ضاٌّوبيي ٍ گطٍُّبي اػشوبؾي زيگط هشوطوع ّؿرشٌس .زض ايري

دبؾرگَيي زاًكگبُ ثِ هحيط ديطاهَى ثِ ؾٌرَاى سحرَالسي يربز

هؼوَؾررِ اظ دررػٍّفّررب ،هحررطم ًررػاز ٍ حيررسضي ()1385؛

هيقَز وِ زض ؾبذشبض آهَظـ ؾبلي زض ػْبى زض حربل ٍلرَؼ

نرربلحيؾوررطاى ٍ آلبهحوررسي ()1387؛ ػَورربض ٍ هيطزاهرربزي

(قبُ ٍلي ٍ ًَضيدرَض1386 ،؛ ثرِ ًمره اظ ؾبثرس ؾطٍؾرشبًي1391 ،

()1389؛ قررررجيطي ٍ ثطاّبلررررس ()1387؛ نرررربلحي ()1389؛

سطثيز ًيطٍي اًؿبًي دبؾرگَ ثِ ًيبظّبي ػبهؿِ اؾز

اؾز
.)79:

ً گطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطري زاًكرؼَيبى چگًَرِ
اؾز؟
 چِ ضاثطِاي هيربى ًگرطـ ٍ ؾولىرطز ظيؿرز  -هحيطري

10

احوسًٍررس ٍ ًررَضيدررَض ()1389؛ ؾبثررس ؾطٍؾررشبًي ()1390
زضيبفشٌس وِ زض ًگطـ ٍ ضفشبض ظيؿز  -هحيطي زاًفآهرَظاى
ثطحؿت ػٌؿيز ،هحه ؾىًَز ،دبيِ سحهيلي هشفربٍر ثرَزُ
2

زاًكؼَيبى ٍػَز زاضز؟

Battel
Budak
4
Aminrad
5
Yildiz
6
Aydin
7
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8
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9
Altanlar
10
Carvalho Maffia
11
Bhaskar
3

 چررِ سفرربٍسي زض ًگررطـ ٍ ؾولىررطز ظيؿررز -هحيطرري
زاًكؼَيبى ثطحؿت هٌبثؽ اتالؾبسي ٍ سهَض فرطز اظ ؾولىرطز
ظيؿز  -هحيطي ذبًَازُ ٍػَز زاضز؟
Van Liere
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سحليه ؾَاهه اػشوبؾي هؤطط ثط ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي زاًكؼَيبى

ٍ سهَض فطز اظ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطري ذربًَازُ ،آهرَظـ

رٍػؽٌاعي

ظيؿز  -هحيطي ضؾبًِّرب ثرط ًگرطـ ٍ ؾولىرطز ظيؿرز -

دػٍّف حبضط ثِ ضٍـ ديوربيف اًؼربم قرسُ اؾرز .ػبهؿرِ

هحيطي گطٍُ ّب سأطيط زاقشِ اؾز .هطٍضي ثط دػٍّفّب اًؼربم

آهبضي درػٍّف حبضرط ضا زاًكرؼَيبى هطاورع آهرَظـ ؾربلي

قسُ ثط ضٍي ًگطـ ،ضفشبض ٍ آگبّي ظيؿز  -هحيطي چرِ زض

زٍلشي زض اؾشبى هبظًسضاى سكىيه زازًس وِ ؾجبضسٌس اظ  :زاًكگبُ

زاذرره ٍ ذرربضع اظ وكررَض ًكرربى هرريزّررس وررِ آهررَظـ زض

هبظًسضاى (زض ثبثلؿط) ،زاًكگبُ نٌؿشي ًَقريطٍاًي (زض ثبثره)،

ًْبزيٌِؾبظي ضفشبضّبي هؿئَالًِ ظيؿز هحيطي افرطاز ػبهؿرِ

زاًكگبُ ؾلَم دعقىي ٍ ذسهبر زضهربًي (زض ثبثره) ،زاًكرگبُ

سبطيط ظيبزي زاضز .سحميمبر ًكبى زازُ اؾز وِ هيبًگيي زاًرف

ؾلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثؽ تجيؿي (زض ؾبضي) .ثب سَػِ ثرِ سؿرساز

ٍ ضفشبضّبي ظيؿرز  -هحيطري زاًرفآهرَظاى يرب زاًكرؼَيبى

ظيبز زاًكؼَيبى ٍ ًيع زاًكىسُ ٍ ًيرع گؿرشطزگي ػغطافيربيي،

(اهرييضاز ٍ ّوىربضاى2010 ،؛ ثبؾرىبض 2011؛

زاًكىسُّبي هٌبثؽ تجيؿريٌّ ،رط ٍ هؿوربضي ،ؾلرَم اًؿربًي ٍ

ييلسيع .)2011 ،ثب سَػِ ثِ اّويز آگبّي هطزم ًؿجز ثرِ هحريط

اػشوبؾي ،ؾلَم الشهبز ٍ ازاضي ،ؾلَم هٌْسؾي ،ؾلَم دعقىي،

ظيؿز ،ذَقجرشبًِ زض ديفًَيؽ ؾرٌس هلري هحريط ظيؿرز

ؾلَم دبيِ ٍ ؾلَم ٍضظقري ثرِ ؾٌرَاى ػبهؿرِ آهربضي سحميرك

ػوَْضي اؾالهي ايرطاى ثرط ؾورَهي ؾربظي فطٌّرط هحريط

اًشربة قسًس .ثطاؾبؼ آهبض هؿبًٍرز آهَظقري زاًكرگبُّربي

ظيؿز ،زؾشطؾي ثِ اتالؾبر ٍ آگبّيّبي ظيؿز  -هحيطي،

هصوَض زض هؼوَؼ ،زض ؾربل سحهريلي  ،90-91سؿرساز 10313

اضسمبي زاًف ،اذالق ٍ ضفشبض هشٌبؾت ثب ٌّؼبضّربي ظيؿرز -

ًفط زاًكؼَ زض ايي زاًكىسُّب هكغَل ثِ سحهريه ثَزًرس ورِ

(ؾٌس هلري هحريط ظيؿرز:1391 ،

ثطاؾبؼ فطهَل وَوطاى سؿساز ً 406فط ثِ ؾٌَاى ًوًَرِ سؿيريي

 .)5زض ضاؾشبي افعايف آگبّي ٍ زاًرف هحريط ظيؿرز ،همبلرِ

قسًس .ػسٍل ظيط سؿساز حؼن ًوًَِ ّط زاًكىسُ ضا زض ؾرطح

حبضط زض نسز اؾز سب ًگطـ ٍ ؾولىرطز زاًكرؼَيبى همطرؽ

زاًكگبُّبي هَضز ثطضؾي ًكبى هيزّس.

ذبضػي ثبال ثَزُ اؾز

هحيطي سأويس ذبني قسُ اؾز

وبضقٌبؾي زاًكگبُّبي زٍلشي ؾطح اؾشبى هبظًسضاى ًؿجز ثرِ
هحيط ظيؿز ضا ثطضؾي وٌس.
جذٍل  -1تعذاد داًؾجَیاى بِ تفکيک داًؾکذُّا
ًام داًؾکذُ

ًام داًؾگاُ

تعذاد كل

تعذاد داًؾجَیاى در
ًوًَِ

زاًكگبُ نٌؿشي ًَقيطٍاًي ثبثه

ؾلَم اًؿبًي ٍ اػشوبؾي
ؾلَم الشهبزي ٍ ازاضي
ٌّط ٍ هؿوبضي
ؾلَم دبيِ
سطثيز ثسًي
ؾلَم هٌْسؾي

2025
2140
329
794
578
2453

83
86
16
40
21
80

زاًكگبُ ؾلَم وكبٍضظي ؾبضي

هٌبثؽ تجيؿي

674

30

زاًكگبُ ؾلَم دعقىي ثبثه

ديطادعقىي

1350

50

10313

406

زاًكگبُ هبظًسضاى

ػوؽ وه

ثطاي گطزآٍضي اتالؾربر ،اظ دطؾكرٌبهِ اؾرشفبزُ قرسُ ٍ

ثِزؾز آٍضزى هيعاى ضٍايي اظ ضطيت آلفبي وطًٍجبخ اؾرشفبزُ

ثطاي ؾٌؼف اؾشجبض دطؾكٌبهِ اظ اؾشجبض نرَضي گطزيرس .ثرطاي

قس .هيعاى ضٍايي ّط هشغيرط ًيرع زض ازاهرِ همبلرِ ٍ ثرِ ٌّگربم
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بلجِ ًساضز؛ طبًيبً ثبيس ثيي اًؿبى ٍ تجيؿز سؿبزل ٍػرَز زاقرشِ

سؿطيف ّط هشغيط ،شوط قسُ اؾز.

ثبقس ٍ طبلظبً ،ثطاي ضقس ٍ سَؾؿِ الشهبزي هحرسٍزيز ٍػرَز
تعزیف هفاّين

زاضز (نبلحي .)202 : 1389 ،ثرطاي ؾرٌؼف ٍ اًرساظُگيرطي ايري

ًگطـ ظيؿز  -هحيطي :اظ ًػط زًلخ ٍ ٍى اليرط ،همهرَز اظ

هفَْم اظ زٍاظزُ دطؾف وِ ثطاي ؾرٌؼف ػْربىثيٌري هحريط

ًگطـ هحيط ظيؿشيًَ ،ؾي ًگطـ ًؿجز ثرِ هحريط ظيؿرز

ظيؿشي افطاز سَؾط زًلخ تطاحي قسُ ،اؾشفبزُ قسُ اؾز .

اؾز وِ ثطاؾبؼ آى فطز هؿشمس اؾرز اٍالً اًؿربى ثرط تجيؿرز
جذٍل – 2گَیِّاي عٌجؼ ًگزػ سیغت  -هحيطي ٍ پایایي ایي همياط
هتغيزّا

اًؿبى ّب ػْز ثمب ،ثبيس ّوبٌّط ثب تجيؿرز
ظًسگي وٌٌس.
زذبلررز اًؿرربى زض تجيؿررز ،ابلررت ًشرربيغ
فبػؿِ ثبضي ثِ ّوطاُ زاضز.
ثرطاي حفرع الشهرربز ؾربلنً ،يبظهٌرس ًررَؾي
سَؾؿِ الشهبز دبيساض ّؿشين وِ زض آى ضقرس
نٌؿشي وٌشطل هيقَز.
اًؿبى ثطاي ايي ذلك قسُ اؾز سب ثرط ؾربيط
هَػَزار حىَهز وٌس
اًؿبى ّب ثيف اظ حس اظ هحيط ظيؿرز ؾرَ
اؾشفبزُ هيوٌٌس.
سؿرربزل تجيؿررز ثؿرريبض حؿرربؼ ثررَزُ ،ثررِ
ؾطؾز ثِّن هيذَضز.
وطُ ظهيي قجيِ يه ؾفيٌِ فضبيي اؾز ورِ
هٌبثؽ ٍ فضبي آى هحسٍز اؾز.
ّسف اٍليِ اظ ذلمرز گيبّربى ٍ ػربًَضاى،
اؾشفبزُ آًْب سَؾط ثكط اؾز.
هب زض حبل ضؾيسى ثِ هطحلرِاي ّؿرشين ورِ
وطُ ظهيي ًويسَاًس ثيكشط اظ اييّب ًيبظّربي
ػوؿيز ضا ثطآٍضزُ ؾبظز.
فطاسط اظ ػبهؿرِ نرٌؿشي ،هحرسٍزيز ّربيي
ثطاي ضقس ٍػَز زاضز وِ ًوي سَاى افرعايف
زاز.
اًؿبىّب حك زاضًس وِ هحيط تجيؿي ضا تجرك
ًيبظّبي ذَزقبى زؾشىبضي وٌٌس.

هياًگيي همياط در

ٍاریاًظ همياط در

ّوبغتگي كل-گَیِ

آلفاي كزًٍباخ در

صَرت حذف

صَرت حذف

اصالح ؽذُ

صَرت حذف گَیِ

گَیِ

گَیِ

43.86

23.19

0.23

0.66

44.10

23.36

0.27

0.65

44.16

23.40

0.25

0.65

44.35

22.58

0.25

0.65

44.08

22.70

0.38

0.64

44.24

22.42

0.39

0.63

44.25

21.94

0.39

0.68

44.56

21.24

0.42

0.62

44.76

21.83

0.33

0.64

44.34

22.31

0.30

0.64

44.20

21.79

0.34

0.64

ؾولىطز ظيؿرز  -هحيطري :زض ايري درػٍّف ،ؾولىرطز

ؾولىطز هحيط ظيؿشي زض ؾِ ثؿس ههطف ،فؿبليز ٍ ثبظيبفرز

ظيؿز  -هحيطي اظ لحبظ هفَْهي ثرِ اؾوربل ٍاضرح ٍ لبثره

تجمِثٌسي ٍ ثطاي ّط ثؿس ،ؾرؤالّربيي زض ًػرط گطفشرِ قرس .

هكبّسُاي اقبضُ هيوٌس وِ سَؾط فطز ٍ زض دبؾرد ثرِ هحريط

ػساٍل ظيط سؿساز گَيِّب ٍ ضٍايي ّط گَيِ ضا ثطاؾبؼ آظهَى

ظيؿز اًؼبم هيقَز (نبلحي .)207 :1390 ،اظ لحبظ ؾوليبسي ًيع

آلفبي وطًٍجبخ ًكبى هيزّس.
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جذٍل  -3گَیِّاي عٌجؼ بعذ هصزف عولکزد سیغت  -هحيطي ٍ پایایي ایي همياط
هتغيزّا

ذَاًسى ثطچؿت هحهَالر ثرطاي آگربّي
اظ ؾالهز ظيؿز  -هحيطي آًْب
اؾشفبزُ اظ وبالّبي لبثه ثبظيبفز
سغييط ضٍيِ ههطف وبالّب
اؾشفبزُ اظ حوه ٍ ًمه ؾوَهي

هياًگيي همياط در

ٍاریاًظ همياط در

ّوبغتگي

آلفاي كزًٍباخ در

صَرت حذف گَیِ

صَرت حذف

كل-گَیِ

صَرت حذف گَیِ

گَیِ

اصالح ؽذُ

12.61

6.54

0.24

0.57

12.88
12.58
12.35

6.12
6.01
7.41

0.39
0.40
0.05

0.50
0.50
0.63

جذٍل  -4گَیِّاي عٌجؼ بعذ فعاليت ًْادي – عولکزد سیغت  -هحيطي ٍ پایایي آى
هتغيزّا

هياًگيي همياط در

ٍاریاًظ همياط در

ّوبغتگي كل-گَیِ

آلفاي كزًٍباخ در

صَرت حذف گَیِ

صَرت حذف گَیِ

اصالح ؽذُ

صَرت حذف گَیِ

18.24

18.89

0.41

0.79

18.22

18.28

0.52

0.78

18.61

18.75

0.46

0.79

18.02

16.89

0.55

0.79

17.89

17.63

0.57

0.78

17.70

18.45

0.57

0.78

17.84

18.35

0.49

0.78

18.25

18.75

0.50

0.78

17.72

19.04

0.41

0.79

اًشمرربل هؿرربئه ظيؿررز -
هحيطي قْط ثِ هؿؤٍالى
سَػررِ ثررِ ثطًبهررِ ّرربي
ظيؿرررررز  -هحيطررررري
هؿؤٍالى
گعاضـ سرلفربر ظيؿرز
هحيطي
سَػررِ ثررِ ثطًبهررِ ّرربي
ظيؿرررررز  -هحيطررررري
ًوبيٌررررسگبى زض ظهرررربى
اًشربثبر
قررطوز زض ثطًبهررِّرربي
دبنؾبظي قْط
قررطوز زض فؿبليررزّرربي
ًْبزي حفع هحيط ظيؿز
ديگيطي هكرىالر هحريط
ظيؿز اظ تطيك ضؾبًِّب
هطبلؿررِ زاقررشي زض ظهيٌررِ
هحيط ظيؿز
سالـ ثطاي حه هكىالر
ظيؿز  -هحيطي قْط

جذٍل  -5گَیِّاي عٌجؼ بعذ باسیافت – عولکزد سیغت  -هحيطي ٍ پایایي آى
هتغيزّا
ًگْساضي غطٍف قيكِاي ٍ
لَتيّبي وٌؿطٍ
ًگْساضي وببصّبي ثبتلِ
سفىيه ظثبلِّبي ذكره اظ
سط

هياًگيي همياط در

ٍاریاًظ همياط در

ّوبغتگي كل-گَیِ

آلفاي كزًٍباخ در

صَرت حذف گَیِ

صَرت حذف گَیِ

اصالح ؽذُ

صَرت حذف گَیِ

5.11

2.43

0.29

0.45

4.81
5.17

2.13
2.06

0.30
0.27

0.44
0.33

ػبهؿِقٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿز ٍ دٌؼن ،قوبضُ ديبدي ( ،)55قوبضُ ؾَم ،دبييع 1393
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سهَض فطز اظ ؾولىطز ظيؿرز  -هحيطري ذربًَازُ :ترطظ

(ّبضٍى ٍ ّوىربضاى .)1818 :2011 ،ثطاي سؿطيف ؾوليبسي ايي هشغيط

سلمرري فررطز ًؿررجز ثررِ ؾولىررطز ظيؿررز  -هحيطرري ذرربًَازُ،

اظ چْبض گَيِ اؾشفبزُ قسُ اؾز  .ايي گَيِّب زض لبلرت تيرف

سهَضي اؾز وِ فطز ًؿجز ثِ سؿْس ظثربًي ٍ ؾولري اؾضربي

ليىطر هَضز ؾؤال لطاض گطفشٌس .ػسٍل ظيط سؿرساز گَيرِّرب ٍ

يه ذبًَازُ ًؿجز ثِ تجيؿز ٍ هؿبئه ظيؿز  -هحيطري زاضز

هيعاى ضٍايي آى ضا ًكبى هيزّس.

جذٍل  -6گَیِّاي عٌجؼ تصَر فزد اس عولکزد سیغت  -هحيطي خاًَادُ ٍ پایایي ایي همياط
هياًگيي همياط در

ٍاریاًظ همياط در

ّوبغتگي

آلفاي كزًٍباخ در

هتغيزّا

صَرت حذف گَیِ

صَرت حذف

كل-گَیِ

صَرت حذف گَیِ

گَیِ

اصالح ؽذُ

ذبًَازُ هي ثِ هحيط ظيؿز اّويز هيزٌّس.

12.11

3.81

0.95

0.79

زض ذبًَازُ ضاػؽ هكرىالر ظيؿرز  -هحيطري

24.55

13.81

0.79

0.72

نحجز هيوٌين
ذبًَازُ هي ًؿرجز ثرِ هحريط ظيؿرز حؿربؼ

13.66

24.68

0.73

0.73

ّؿشٌس
اؾضبي ذبًَازُ هي هحيط ظيؿرز ضا سويرع ًگرِ

13.90

24.52

0.73

0.77

هيزاضًس

هٌبثؽ اتالؾبسي :ثِ ًػط ويه اؾشيس ٍ ّوىربضاًف (،)2008

زيساضي ،قٌيساضيًَ ،قشبضيًْ ،بزّبي بيط زٍلشري ،ذربًَازُ ٍ

هٌبثؽ اتالؾربسي هؼوَؾرِاي اظ اثعاضّربيي ّؿرشٌس ورِ ترطاح

زٍؾشبى ثِ ؾٌَاى هٌبثؽ اتالؾبسي زض ًػط گطفشِ قسًس .ؾؤالّرب

هؼوَؾِاي اظ ضاُحهّب ثطاي وبّف ٍ سأطيطار هرطة ظيؿز

ًيع زض لبلت تيف ليىطر (ذيلي ظيبز ثب ًوطُ  ٍ 5ذيليون ثرب

 -هحيطي ّؿشٌس ٍ افطاز ضا اظ هؿبئه ظيؿرز  -هحيطري آگربُ

ًوطُ  )1سٌػين قس.

هيوٌٌس (ل .)8زض ثطضؾي حبضط اظ ًػط ؾوليبسي ،ضؾبًِّربي
جذٍل  -7گَیِّاي عٌجؼ هٌابع اطالعاتي ٍ پایایي ایي همياط
هتغيزّا
اس هٌابع سیز تا چِ اًذاسُ
بزاي كغب اطالعات
اعتفادُ هيكٌيذ؟
سلَيعيَى
ضازيَ
ضٍظًبهِ
وشبة
ايٌشطًز
گطٍُ ّبي حربهي هحريط
ظيؿز
وبضقٌبؾبى هحيط ظيؿز
ذبًَازُ
زٍؾشبى

هياًگيي همياط در
صَرت حذف گَیِ

ٍاریاًظ همياط در
صَرت حذف گَیِ

ّوبغتگي كل-گَیِ
اصالح ؽذُ

آلفاي كزًٍباخ در
صَرت حذف گَیِ

22.29
24.32
23.70
23.68
22.92
24.07

44.05
41.97
37.40
39.44
42.02
38

0.29
0.41
0.56
0.55
0.35
0.65

0.79
0.78
0.75
0.75
0.78
0.74

24.02
23.06
23.42

39.82
41.20
40.56

0.52
0.47
0.48

0.76
0.77
0.77
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سحليه ؾَاهه اػشوبؾي هؤطط ثط ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي زاًكؼَيبى

ٍيػگي ّبي فطزي :همهَز اظ ٍيػگري ّربي فرطزي ّوربى

ثيكشطيي هيبًگيي ٍ زض ثؿرس هحريط هحرَضي ( )3/84ووشرطيي

هشغيطّبي ظهيٌِاي ّؿشٌس وِ ؾجبضسٌس اظ :هحه البهز ،ػٌؿريز

هيربًگيي ضا ثرِ زؾرز آٍضزًررس ٍ تجرك هيربًگيي ورره (،)4/21

ٍ دبيگبُ اػشوبؾي -الشهبزي .هحه البهز ثِ ؾٌَاى هىبى فؿلي

زاًكؼَيبى ًگطـ هظجز ًؿجز ثِ هحيط ظيؿز زاقشِاًس.

ظًسگي دبؾرگَيبى سؿطيف ٍ ثِ نَضر اؾروي ؾرٌؼيسُ قرس

ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي :اوظط زاًكؼَيبى زض ضفشبضّربي

(ؾسز 1ثِ ؾٌَاى هحه البهز ضٍؾشبيي ٍ ؾسز  2ثِ ؾٌَاى هحه

ههطفي ذَز ،سب حس ًؿجشبً دبييٌي ،هؿيبضّبي هحريط ظيؿرشي ضا

البهز قْطي) .هشغيط ػٌؿيز ثب اؾشفبزُ اظ هشغيط هؼبظي  1ثرِ

هَضز سَػِ لطاض زازًس ( )2.50وِ ثبالسطيي هيعاى ههرطف آًْرب

ؾٌَاى هطز ٍ  2ثِ ؾٌَاى ظى وسثٌرسي قرس .دبيگربُ اػشوربؾي-

ثِ اؾشفبزُ اظ حوه ٍ ًمره ؾورَهي ثرط هريگكرز ( 3اظ ٍ )4

الشهبزي ٍالسيي ًيع ثب دطؾف زضثبضُ ؾطح سحهيالر ٍ ًرَؼ

ووشطيي همساض هيبًگيي آى ثِ اؾشفبزُ اظ وبالّبي لبثه ثبظيبفرز

قغه ٍالسيي ؾٌؼيسُ قسُ اؾز.

ثط هيگكز ( 2.47اظ ّ .)4وچٌيي ،هيعاى هكبضوز زاًكؼَيبى
زض فؿبليزّبي ًْبزي هحيط ظيؿشي ،دبييي ثَز؛ ثرِترَضي ورِ

یافتِّاي تحميك

ثيكررشطيي ؾررْن آًْررب ثررطاي حفررع هحرريط ظيؿررز سَػررِ ثررِ

يبفشِّبي سحميك زض زٍ لؿوز ًؿرجشبً ػرساٍل ٍ ظيرط ؾٌربٍيي

ثطًبهِّبي ظيؿرز  -هحيطري هؿرؤٍالى ثرَز ( 28زضنرس) ٍ

يبفشِّبي سَنيفي ٍ يبفشِّبي سحليلي اضايِ هيقًَس.

ووشررطيي هيررعاى ديگيررطي هكررىالر هحرريط ظيؿررز اظ تطيررك

یافتِّاي تَصيفي

ثطاي ايٌىِ قٌبذز هطلرَثي اظ ًوًَرِ هرَضز ثطضؾري حبنره
قَزً ،شربيغ درػٍّف ًكربى زاز ورِ 65/7زضنرس زاًكرؼَيبى
زذشط ثَزًس 85/9 ،زضنس زض قْط ؾبوي ثَزًرس 31/9 ،زضنرس
قغه دسض زاًكؼَيبى آظاز ٍ  57/4زضنس هبزضاىقبى ،ذبًرِزاض
ثَزًس .اظ ًػط سحهيالر ٍالسيي 28/6 ،زضنس درسضاى ٍ 25/8
زضنس هبزضاًكبى ،زاضاي هرسضن زيرذلن ثَزًرس .اظ ًػرط هٌربثؽ
اتالؾبسي ،يبفشِ ّبي دػٍّف حبضط ًكربى زاز ورِ  53زضنرس
سلَيعيَى 28/6 ،زضنرس ايٌشطًرز 18 ،زضنرس ذربًَازُ15/7 ،
زضنس ضٍظًبهِ 13 ،زضنرس زٍؾرشبى 6/4 ،زضنرس وبضقٌبؾربى
هحيط ظيؿز 6 ،زضنس ضازيَ ٍ  5/3زضنس گطٍُّربي حربهي
هحيط ظيؿز ضا ثِ ؾٌَاى هٌبثؽ اتالؾربسي ذرَز ثرطاي وؿرت
اتالؾبر ظيؿز  -هحيطي اؾالم وطزُ ثَزًس.
ًگطـ ظيؿز  -هحيطيً :گطـ ظيؿز  -هحيطي زاضاي
چْبض ثؿس (حفرع سؿربزل تجيؿرز ،هحرسٍزيز ضقرس ،هحريط
هحَضي ٍ اًؿبى هحَضي) اؾرز .زاًكرؼَيبى زض ثؿرس حفرع
سؿبزل تجيؿز هيبًگيي  ،4.44زض ثؿس هحرسٍزيز ضقرس ،4.22
هحيط هحَضي  ٍ 3.84زض ثؿس اًؿبى هحَضي هيبًگيي  3.98ضا
وؿت وطزُ ثَزًس .همبيؿِ هيبًگييّبي گَيِّبي هرشلرف ًيرع
ًكبى هيزّس ورِ زاًكرؼَيبى زض ثؿرس حفرع تجيؿرز ()4/44

ضؾبًِّرب ( 59زضنرس) ثرَزً .يرع زض ثؿرس ثبظيبفرز ،ثيكرشطيي
هكبضوز زاًكؼَيبى زض ًگْرساضي وببرصّبي ثبتلرِ ثرَز (33
زضنس) .ثب سَػِ ثِ اييوِ ؾوه ثبظيبفز زض ذبًِ هريسَاًرس سرب
ؾطح ثؿيبض ثباليي زض ّعيٌِّبي ثبظيبفز ،نطفِػَيي حبنره
وٌس ٍ ثِ حفع دَقف ػٌگلي ووه ٍ اظ سَليس هرَاز آاليٌرسُ
وِ ثِ اليِ اٍظى لطوِ ٍاضز هيوٌس ،ػلَگيطي وٌس ،آقٌبؾربظي
زاًكؼَيبى ثب ايي فطايٌرس هريسَاًرس اطرطثرف ثبقرس .همبيؿرِ
هيبًگيي گَيِ ّبي هرشلف ًكبى هي زّس وِ ضفشبضّربي ًْربزي
حفع هحيط ظيؿز ،زاضاي ووشطيي هيبًگيي ٍ ثبظيبفرز ظثبلرِ،
زاضاي ثيكررشطيي هيرربًگيي اؾررز .ثررِ تررَضولي ،هيرربًگيي ورره
(ً ،)2/70كرربى هرريزّررس وررِ ؾولىررطز ظيؿررز  -هحيطرري
زاًكؼَيبى زض ؾطح دبييي لطاض زاضز.
سهَض فطز اظ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ذربًَازُ :سَظيرؽ
هيبًگييّب ًكبى هي زّس وِ فطز ًگطـ هظجشي ًؿجز ثرِ ضفشربض
ظيؿز  -هحيطي ذبًَازُاـ زاضزّ .وچٌيي ،ثيكشطيي هيربًگيي
ثِ گَيِ «ذبًَازُ هي ثرِ هحريط ظيؿرز اّويرز هريزّرس» ٍ
ووشطيي هيبًگيي ثِ گَيِ«زض ذبًَازُ ضاػؽ ثِ هؿبئه ظيؿرز -
هحيطي ثحض هي قَز» اذشهبل زاقشِ اؾز .هيبًگيي وه ًيع
ثطاثط ثب  4اؾز وِ ًكبى هيزّس زض هؼوَؼ ،سهَض فطز ًؿرجز
ثِ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ذبًَازُ هظجز اؾز.
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جذٍل  -8تَسیع فزاٍاًي تصَر فزد ًغبت بِ عولکزد سیغت  -هحيطي خاًَادُ
گَیِ

كاهالً

هَافمن

بيًظز

هخالفن

هَافمن
ذبًَازُ هي ثِ هحيط ظيؿز اّويز هيزٌّس.
زض ذبًَازُ زضثبضُ هكىالر ظيؿرز  -هحيطري نرحجز
هيوٌين.
ذبًَازُ هي ًؿجز ثِ هحيط ظيؿز حؿبؼ ّؿشٌس.
اؾضبي ذبًَازُ هي هحيط ظيؿز ضا سويع ًگِ هيزاضًس.

كاهالً

هياًگيي

هخالفن

اًحزاف
هعيار

34/5
23/1

64/5
54/7

12
16

4/12
5/1

3/2
1/1

4/51
3/93

2/42
0/83

29/7
27/4

54/5
54/2

11/9
15/5

4
2/0

2/3
0/8

4/09
4/05

0/75
4/05

یافتِّاي اعتٌباطي

 ،0.29ؾطح هؿٌبزاضي;.)0.00

ثِ هٌػَض سحليه زازُّب ٍ هشٌبؾت ثب ؾطح ؾٌؼف هشغيطّرب ،اظ

ثطضؾي ضاثطِ ًگرطـ ٍ ؾولىرطز ظيؿرز  -هحيطري ثرط

آهبضُّبي اؾرشٌجبتي (آظهرَى ديطؾرَى ،آظهرَى آًرٍَا ،آظهرَى

حؿررت ػٌؿرريزّ :ورربىتررَض وررِ لررجالً هطررطح قررسً ،شرربيغ

وباؾىَئط ٍ آظهَى سي) ثطاي سؼعيِ ٍ سحليره زازُّرب اؾرشفبزُ

دػٍّفّبي ديكيي ًكبى زاز وِ ثط حؿت ػٌؿيز ،ضاثطِ ثيي

قسُ اؾز وِ ًشبيغ آى زض ثرف ظيط ،اضائِ قسُ اؾز.

ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطري هشفربٍر ثرَزُ اؾرز .زض

ثطضؾي ضاثطِ ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي :ثطضؾي

اضسجب ثب درػٍّف حبضرط ٍ ثطاؾربؼ آظهرَى سريً ،گرطـ ٍ

ضاثطِ ثريي ًگرطـ ٍ ؾولىرطز ظيؿرز  -هحيطري ثرب آظهرَى

ؾولىررطز ظيؿررز  -هحيطرري زاًكررؼَيبى ثطحؿررت ػٌؿرريز

ّوجؿررشگي ديطؾررَى ًكرربى زاز ًگررطـ ٍ ؾولىررطز ظيؿررز -

سفبٍسي ثب ّن ًساقشٌس (ًگطـ ظيؿز  -هحيطي :همساض آظهرَى

هحيطي زاًكؼَيبى ضاثطِ هؿشمين ثب ّن زاضًس .ثِ ؾجبضر زيگط،

( ،0.95ؾطح هؿٌبزاضي (( )0.27ؾولىرطز ظيؿرز  -هحيطري:

ّطچِ ًگطـ ظيؿز  -هحيطي زاًكؼَيبى ثيكشط سمَيز قَز،

همساض آظهَى ( ،)3.42ؾطح هؿٌبزاضي ( .)0.12سٌْب سفربٍر زض

هؿؤٍليزدصيطي آًْب زض ثطاثط هحيط ظيؿز ًيع ثْشط هريقرَز.

همررساض هيرربًگيي زض ؾولىررطز ظيؿررز  -هحيطرري ثررَز وررِ

همساض آظهَى (ً )0/19يع ًكبى هيزّس وِ ايري ضاثطرِ ضرؿيف

زاًكررؼَيبى دؿررط ثررب (ً )45.27ؿررجز ثررِ زاًكررؼَيبى زذشررط

ثَزُ ٍ لصا ثبيس سمَيز قَز.

( )42.47ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ثْشطي زاقشٌس.

ثطضؾي سفبٍر ّب زض ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي

ثطضؾي ضاثطِ ًگرطـ ٍ ؾولىرطز ظيؿرز  -هحيطري ثرط

ثطحؿت هٌبثؽ اتالؾبسي :ثطاؾبؼ آظهرَى وباؾرىَئطً ،گرطـ

حؿت هحه ؾىًَزً :گطـ ظيؿرز  -هحيطري زاًكرؼَيبى

(همساض آظهَى;  ،1.46ؾطح هؿٌبزاضي;  ٍ 0.00زضػِ آظازي;

ثطاؾبؼ هحه ؾىًَز سفبٍر هؿٌيزاضي ًساقز (همرساض سري

 ٍ) 759ؾولىطز ظيؿز – هحيطي (همساض آظهَى; ،2.37ؾطح

( ،)0.92ؾررطح هؿٌرربزاضي ( ٍ )0.18ثرريي هحرره ؾررىًَز ٍ

هؿٌررربزاضي;  ،0.00زضػرررِ آظازي;  )1088ثطحؿرررت هٌررربثؽ

ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي سفبٍر ٍػرَز زاقرز (همرساض سري

اتالؾبسي هشفبٍر ثَزُ اؾز.

( ،)0.23ؾطح هؿٌيزاضي ( .)0.04ضسجِ ّبي هيبًگيي زٍ هٌطمرِ

ثطضؾي ضاثطِ ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ثب ترطظ

ًيع ايي هؤيس ايي ًىشِ اؾز (قْط; ،43.59ضٍؾشب;.)43.23

سلمي فطز اظ ؾولىطز ظيؿز هحيطي ذبًَازُ :ثطاؾربؼ آظهرَى

ثطضؾي ًگطـ ظيؿز هحيطي ثط حؿت زاًكرىسُ هحره

ديطؾَى ،ثب  99زضنس اتويٌبى هيسرَاى گفرز ثريي ًگرطـ ٍ

سحهيه :دػٍّكگطاى هبًٌس نبلحي ٍ دبظٍويًرػاز ( )1391زض

ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ٍ تطظ سلمي فطز اظ ؾولىطز ظيؿرز

ايطاى ،هَزيطايگلَ ٍ آلشربًط ( )2011زض سطويرِ ،وربضٍالَ هبفرب ٍ

 -هحيطي ذربًَازُاـ ضاثطرِ هظجرز ٍ هشَؾرطي ٍػرَز زاضز.

ّوىبضاى ( )2011زض ثطظيه ،آيسيي ٍ وذٌي ( )2011زض سطويرِ،

ًگررطـ ظيؿررز – هحيطرري (همررساض آظهررَى;  ٍ 0.32ؾررطح

ثبؾررىبض ( )2011زض اًگلؿررشبى ٍ ييلررسيع ( )2011زض سطويررِ

هؿٌبزاضي; )0.00ؾولىطز ظيؿز  -هحيطري (همرساض آظهرَى;

زضيبفشٌس وِ ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿرز  -هحيطري زاًكرؼَيبى
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ثطحؿت زاًكىسُ هحه سحهيه هشفبٍر اؾرز .زض اضسجرب ثرب

حؿت زاًكىسُ هحه سحهيه زض ػسٍل ظيط هَضز آظهَى لطاض

دػٍّف حبضط ،ثطضؾي ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ثط

گطفشِ اؾز:

جذٍل -9رابطِ بيي داًؾکذُ ٍ ًگزػ سیغت  -هحيطي داًؾجَیاى
هتغيز هغتمل

ًام آسهَى آهاري

همذار آسهَى

عطح هعٌاداري

زاًكىسُ

آًٍَا

16.12

0.00

ّوبىتَض وِ زض ػسٍل  9آهسُ اؾرزً ،گرطـ ظيؿرز -

گطٍُّبي ؾٌي هرشلف آگبّي يبثين ،ثب سىيِ ثط آظهَى سَوي ثِ

هحيطي زاًكؼَيبى ثطحؿت زاًكىسُّب سفبٍر هؿٌبزاضي زاضز.

همبيؿِ هيبًگييّرب دطزاذشرِايرن .ػرسٍل  10سفربٍر هيربًگيي

ثطاي آى وِ اظ ػعئيبر سفبٍر ًگرطـ ظيؿرز  -هحيطري زض

زاًكىسُّبي هرشلف ضا ًكبى هيزّس.

جذٍل  -11آسهَى تفاٍت هياًگيي گزٍُّاي هغتمل (داًؾکذُ) بزاي هتغيز ًگزػ سیغت  -هحيطي
هياًگيي

داًؾکذُ

علَم

علَم پایِ

التصادي

علَم

پيزاپشؽکي

ٍرسؽي

هٌابع

علَم

طبيعي

هٌْذعي

ٌّز

اًغاًي ٍ

ٍ اداري
ؾلَم اًؿبًي

47.04

ٍ اػشوبؾي
ؾلررررررررَم

46.37

الشهرربزي ٍ

علَم
اجتواعي

سفبٍر هيبًگيي

0.66

0.35

-0.95

2.45

-2.39

-4.61

1.62

ؾطح هؿٌيزاضي

0.99

1

0.99

0.41

0.28

0.00

0.90

سفبٍر هيبًگيي

-0.30

-1.62

1.87

-3.05

-5.27

0.96

-0.66

ؾطح هؿٌيزاضي

1

0.96

0.70

0.02

0.90

0.99

0.99

ازاضي
ؾلَم دبيِ

46.68

ؾلررررررررَم

48

ٍضظقي
ديطادعقىي

44.50

هٌبثؽ تجيؿي

49.43

ؾلررررررَم

51.65

هٌْسؾي
ٌّرررررط ٍ
هؿوبضي

45.41

سفبٍر هيبًگيي

0.30

-1.31

2.18

-2.75

-4.97

1.26

0.35

ؾطح هؿٌيزاضي

1

0.98

0.45

0.03

0.00

0.95

1

سفبٍر هيبًگيي

1.62

1.31

3.5

-1.43

3.65

2.58

0.95

ؾطح هؿٌيزاضي

0.96

0.98

0.29

0.96

0.12

0.71

0.99

سفبٍر هيبًگيي

-2.54

-2.18

-3.50

-4.93

-7.15

0.91

-2.54

ؾطح هؿٌيزاضي

0.41

0.45

0.29

0.00

0.00

0.99

0.41

سفبٍر هيبًگيي

3.05

2.75

1.43

4.93

-2.21

4.02

2.39

ؾطح هؿٌيزاضي

0.02

0.03

0.96

0.00

0.01

0.00

0.28

سفبٍر هيبًگيي

5.27

4.97

3.65

7.15

2.21

6.24

4.61

ؾطح هؿٌي زاضي

0.00

0.00

0.13

0.00

2.21

0.00

0.00

سفبٍر هيبًگيي

-0.96

1.26

2.58

0.91

4.02

6.24

1.62

ؾطح هؿٌي زاضي

0.99

0.71

0.95

0.99

0.00

0.00

0.90
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جذٍل  -11رابطِ بيي داًؾکذُ ٍ عولکزد سیغت  -هحيطي داًؾجَیاى
هتغيز هغتمل

ًام آسهَى آهاري

همذار آسهَى

عطح هعٌاداري

زاًكىسُ

آًٍَا

2.61

0.01

سَضيح ػسٍل 11حبوي اظ آى اؾز وِ ؾولىرطز ظيؿرز -

وِ زاًكؼَيبى زض زاًكىسُّبيي ورِ ثرب ؾلرَم هحريط ظيؿرشي

هحيطي زاًكرؼَيبى ثطحؿرت زاًكرىسُ ًيرع هشفربٍر اؾرز.

اضسجب ًعزيىشطي زاضًرس ،ؾولىرطز ظيؿرز  -هحيطري ثْشرطي

چٌبًچِ ثِ ػسٍلً 12يع ًگبّي ثيٌساظين ،هشَػِ ذرَاّين قرس

زاضًس.

جذٍل  -12آسهَى تفاٍت هياًگيي گزٍُّاي هغتمل (داًؾکذُ) بزاي هتغيز عولکزد سیغت  -هحيطي
داًؾکذُ

هياًگيي

ؾلَم اًؿبًي ٍ
اػشوبؾي

40.57

ؾلَم الشهبزي
ٍ ازاضي

39.32

ؾلَم دبيِ

42.02

سطثيز ثسًي

41.40

ديطادعقىي

44.09

هٌبثؽ تجيؿي

44.65

ؾلَم هٌْسؾي

44.70

ٌّط ٍ هؿوبضي

45.23

سفررررررربٍر
هيبًگيي
ؾررررررررطح
هؿٌيزاضي
سفررررررربٍر
هيبًگيي
ؾررررررررطح
هؿٌيزاضي
سفررررررربٍر
هيبًگيي
ؾررررررررطح
هؿٌيزاضي
سفررررررربٍر
هيبًگيي
ؾررررررررطح
هؿٌيزاضي
سفررررررربٍر
هيبًگيي
ؾررطح هؿٌرري
زاضي
سفررررررربٍر
هيبًگيي
ؾررررررررطح
هؿٌيزاضي
سفررررررربٍر
هيبًگيي
ؾررطح هؿٌرري
زاضي
سفررررررربٍر
هيبًگيي
ؾررررررررطح
هؿٌيزاضي

التصاد

علَم پایِ

تزبيت
بذًي

هٌابع
طبيعي

پيزاپشؽکي

ٌّز

علَم
هٌْذعي

اًغاًي

1.25

-1.45

0.82

-3.51

-4.08

-4.13

-4.66

0.99

0.99

1

0.74

0.40

0.35

0.52

-2.70

-2.07

-4.76

-5.32

-5.38

-5.91

1.25

0.87

0.99

0.25

0.04

0.03

0.15

0.99

2.70

0.62

-2.06

-2.62

-2.67

-3.20

1.45

0.87

1

0.95

0.71

0.65

0.81

0.99

2.07

-0.62

-2.69

-3.25

-3.30

-3.83

0.82

0.99

1

0.98

0.92

0.90

0.90

1

3.15

2.06

2.69

-0.56

-0.61

-1.14

3.15

0.25

0.95

0.98

1

1

1

0.74

4.08

2.62

3.25

0.56

-0.05

-0.58

4.08

0.04

0.71

0.92

1

1

1

0.40

5.38

2.67

3.30

0.61

0.05

-0.53

4.13

0.03

0.65

0.90

1

1

1

0.35

4.66

3.20

3.83

1.14

0.58

0.53

4.66

0.15

0.81

0.90

1

1

1

0.52
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ًتيجِگيزي

هؿرشمين ٍ ضرؿيفي ٍػرَز زاضزً .شربيغ درػٍّفّربي ديكرريي

حه ثحطاىّبي ظيؿز  -هحيطي هؿبنط هؿشلعم سغييرط ضفشربض،

نبلحي ( ،)1389نربلحي ٍ دربظٍويًرػاز ( )1392زض ايرطاى،

سَؾؿِ نالحيز ٍ هكبضوز زاًكرؼَيبى ثرطاي حفرع هحريط

ثَزان ٍ ّوىربضاى ( ،)2005هَزيطايگلرَ ٍ آلشربًط ( )2011زض

ظيؿز اؾز؛ ثِ تَضي وِ ثب افعايف زاًف ،سغييرط اضظـّرب ٍ

سطويِ ،وبضٍالَ هبفب ٍ ّوىبضاى ( )2011زض ثطظيهً ،كبى زاز وِ

اضسمرربي سَاًوٌررسي اؾررز وررِ قررطايط هٌبؾررجي ثررطاي ايؼرربز

ثيي ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطري زاًكرؼَيبى سفربٍر

ّوجؿشگي ٍ ّوبٌّگي ثيي زاًكؼَيبى ٍ هحيط ظيؿز فرطاّن

هؿٌيزاضي ٍػَز زاضزّ .وچٌييً ،گطـ ٍ ؾولىرطز ظيؿرز -

هيقَز

(وبضٍالَ هبفب ٍّوىبضاى.)1 :2011 ،

هحيطي زاًكؼَيبى ثطحؿت اؾشفبزُ اظ هٌبثؽ اتالؾبسي هشفبٍر

زض درػٍّف حبضرط ،سرالـ قررس سرب ًگرطـ ٍ ؾولىررطز

ثَز .ايي ًكربى هريزّرس ّطچرِ زاًكرؼَيبى ثيكرشط اظ هٌربثؽ

ظيؿز  -هحيطي زاًكرؼَيبى قرببه ثرِ سحهريه زض ّكرز

اتالؾبسي هبًٌس ضؾبًِّبي زيرساضيًَ ،قرشبضي اؾرشفبزُ وٌٌرس،

زاًكگبُ زٍلشي وِ ثب اؾشفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ،سؿساز ً 406فرط

ًگررطـ ٍ ؾولىررطز ظيؿررز – هحيطرريقرربى ثْجررَز هررييبثررس.

اظ آًْب ثب ضٍـ ًوًَِگيطي تجمِاي اًشرربة قرسًس ،ثرب ضٍـ

ّوچٌييّ ،طچِ سهَض زاًكؼَ اظ ؾولىطز ظيؿرز  -هحيطري

ديوبيف ثطضؾي قَز .قبذم آهبضي ًگطـ ٍ ضفشبض ظيؿز -

ذرربًَازُاـ هظجررزسررط ثبقررسً ،گررطـ ٍ ؾولىررطز ظيؿررز –

هحيطي زاًكؼَيبى ًكبى زاز وِ ثيف اظ  60زضنس زاًكؼَيبى

هحيطياـ دبيساضسط ذَاّس ثَز .ايي ًشيؼِ ،ثب ًشيؼِ ثرِ زؾرز

ًؿجز ثِ هحيط ظيؿزً ،گطـ هظجز زاضًس .ثطضؾي احوسًٍرس

آهسُ زض درػٍّفّربيي هبًٌرس ػَوربض ٍ هيطزاهربزي (،)1389

ٍ ًَضيدَض ()1389؛ هَزيطايگلَ ٍ الشبًط (ً )2011يع ًكربى زاز

ثَزان ٍ ّوىربضاى ( )2005زض سطويرِ ٍ اهرييضاز ٍ ّوىربضاى

وِ زاًكؼَيبى ًگرطـ هظجرز ٍ هشَؾرطي ثرِ هحريط ظيؿرز

( )2010زض هرربلعي ّوؿررَيي زاقررز .ثطذرري اظ دػٍّكررگطاى

زاقررشٌس ،اهررب زض ثطضؾرري آيررسيي ٍ وذٌرري ( )2010زض سطويررِ

ثطاؾبؼ هشغيطّربي ػوؿيرزقرٌبذشي ،ضاثطرِ ثريي ًگرطـ ٍ

زاًكؼَيبى ًوطُّبي دبييٌي ضا زض ايي تيف وؿت وطزُ ثَزًس.

ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ضا ثطضؾري وطزًرس .ثطاؾربؼ ًشربيغ

تجك يبفشِّب ،زاًكؼَيبى زض ضفشبضّبي ههطفي ،سرب حرس ثؿريبض

دػٍّف حبضطً ،گطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز -هحيطري ثطحؿرت

دبييٌي ،هؿيبضّبي ظيؿز  -هحيطي ضا هَضز سَػِ لرطاض زازًرس.

ػٌؿيز سفبٍسي ًساقشِ اؾز ،اهب ثطذالف ػٌؿريز ،ؾولىرطز

زض ثطضؾي ؾلَيهمسم ٍ زلجطي ()1388؛ هَزيطايگلرَ ٍ آلشربًط

ظيؿز  -هحيطي زاًكؼَيبى ثطحؿت هحه ؾىًَز ،هشفبٍر

()2011؛ ييلسيع ( )2010زض سطويِ ،ضفشبضّبي ظيؿز  -هحيطي

ثَزُ اؾز ،ثِ تَضيوِ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي زاًكرؼَيبى

زاًكؼَيبى زض ؾطح دبييٌي لطاض زاقز .سهَض فطز ًؿرجز ثرِ

ؾبوي زض هٌبتك قْطي هطلَثشط گعاضـ قسُ اؾزّ .وچٌريي،

ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ذبًَازُ ًيع هظجز ثَز؛ ثِ تَضيورِ

ًگررطـ ٍ ؾولىررطز ظيؿررز  -هحيطرري زاًكررؼَيبى ثطحؿررت

هيبًگيي ضسجِاي اظ  5ثطاثط ثب  4.52ثَز .ايري ًشيؼرِ ّوؿرَ ثرب

زاًكىسُ هشفبٍر اؾز .احوسًٍس ٍ ًَضيدرَض ( ،)1386ؾبثرس

ًشبيؼِ حبنه قسُ اظ دػٍّكي ثب ؾٌرَاى «ثطضؾري اضظـّربي

ؾطٍؾشبًي ( ،)1391نربلحي ٍ دربظٍويًرػاز ( ،)1392ييلرسيع

ظيؿز  -هحيطي زٍ ًؿه (زِّ  ٍ 1330زِّ  »)1370ثَز ورِ

( ،)2011هَزيطايگلَ ٍ آلشبًط ( ،)2011آيسيي ٍ وذٌري ()2011

نبلحي ٍ دبظٍويًػاز ( )1390زض ايرطاى اًؼربم زازًرس .اظ ثريي

ٍ آيسيي ٍ ّوىبضاى ( )2011زض سطويِ زضيبفشٌس ورِ ًگرطـ ٍ

هٌبثؽ اتالؾبسي ،سلَيعيرَى ٍ ايٌشطًرز ػرعٍ دطوربضثطزيسرطيي

ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي افطاز ثطحؿرت زاًكرىسُ ،هشفربٍر

ضؾبًِّبي اتالؾبسي ثَزًس.

ثَزُ اؾز.

ؾالٍُ ثط ًشبيغ سَنيفيً ،شبيغ دػٍّف حبضرط ًكربى زاز

زض ػوررؽثٌررسي ولرري ٍ ثطاؾرربؼ يبفشررِّرربي سَنرريفي ٍ

وِ ثيي ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي زاًكرؼَيبى ضاثطرِ

اؾشٌجبتي هيسَاى گفز وِ ؾطح ًگطـ زاًكؼَيبى ًؿجز ثرِ

ػبهؿِقٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿز ٍ دٌؼن ،قوبضُ ديبدي ( ،)55قوبضُ ؾَم ،دبييع 1393

84

هحيط ظيؿز هطلَة گعاضـ قسُ اؾز ،اهب ؾولىطز ظيؿرز

زض ثطذي حَظُّبي ضفشبضي هطزم هريگَيٌرس ورِ لهرس سغييرط

 -هحيطي ًيبظهٌس انالح ٍ آگبّي ثركي زض ايي ظهيٌِ اؾرز.

ضفشبض ضا ًساضًس؛ يؿٌي ثيي چيعي ورِ هريگَيٌرس ٍ چيرعي ورِ

ثيسطزيسً ،گطـ سٌْب ؾبهه هؤطط ٍ سؿيييوٌٌسُ زض ضفشبض ًيؿرز

ؾوالً اًؼبم هيزٌّس ،فبنلِ ٍػَز زاضز.

ٍ هؼوَؾِ اي اظ ؾَاهره زض قرىهگيرطي ضفشربض ٍالؿري سرأطيط

 ثْب ًسازى ثِ ثطذي اظ الساهبر :ثِ لحبظ دبيساضي ،ثؿريبضي

گصاضًس ،ثٌربثطايي ،الظم اؾرز زض سهروينگيرطيّربي ورالى ٍ

اظ ضفشبضّبي ضٍظاًِ زض ؾطح دبييٌي لطاض زاضًس (هبًٌرس ههرطف

ؾيبؾشگصاضي ّبي هلي ثط ؾرَاهلي ورِ هَػرت سمَيرز ضفشربض

اًطغي زض ذبًِ ،زفؽ ظثبلِ ذبًگي يب زٍض ضيرشي هَاز برصايي).

هي قَز ،سَػِ هٌبؾت ٍ قبيؿشِ هجصٍل گطزز .قَاّس سؼطثري

چِ افطاز اظ ديبهسّبي ضفشبضيقبى آگبُ ثبقٌس يب ًجبقرٌس ،ابلرت

ًكبى هيزّس وِ ثيي ًگرطـ ٍ ضفشربض فبنرلِ ٍػرَز زاضز ورِ

ثًِسضر هي زاًٌس وِ ضفشبضّرب ضا ثرِ اًشرربة ذَزقربى اًؼربم

ؾوه" ضا ثطاي آى ثرِ

هريزٌّرس .ثؿريبضي اظ ضفشبضّربي هؿٌريزاض ظيؿرز -هحيطرري

وبض هيثطًس .هسل ّبي هشفبٍسي ّؿشٌس وِ ؾؿي زاضًس سب چطايي

ثركي اظ ؾبزر يب ضٍال ؾبزي ظًسگي ثَزُ  ،ثًِسضر ثِ ترَض

ايي قىبف ضا سجييي ًوبيٌس .ثطذي ثط ضٍي فمساى اضسجب سوطوع

ولي هَضز سَػِ لطاض هيگيطًس.

هؿوَالً ،انطالح " قىبف ثيي اضظـ

زاقشٌس ٍ ثطذي زيگط ،هَاًؽ ثيي سأطيطار ٍ ديبهسّبي ذَاؾرشِ

 ؾبزر ّرب ٍ ٌّؼبضّرب :زض حربليورِ ؾربزر ٍ ٌّؼربض

ضا سَضيح هيزٌّس ًِ .فمط ضفشبضّب ديچيسُ ّؿشٌس ،ثلىِ ؾَاهه

هحطن سغييط ضفشبضي هحؿَة هيقًَسٍ ،لي زض ببلت هَالرؽ،

سأطيطگصاض ثط آى ًيع هشؿسز ّؿشٌس .زض ايي لؿوز ثرِ اذشهربض

ؾبزر هبًؽ سغييط ضفشبض سلمي هيقَز ٍ ثيكشطيي ؾْن ضا زض ثرِ

هَاًؽ ٍ اًگيعُّبي سمَيز وٌٌسُ ؾولىرطز ظيؿرز  -هحيطري

سأذيط افشربزى سغييرط ضفشربض زاضز ٍ اظ آىػربيي ورِ ثرطاي فرطز

ثيبى هيقًَس.

ذَقبيٌس هحؿَة هي قَز ،ثِ ؾررشي لبثره سغييرط اؾرز .زض

اؾشطى ٍ )2000( 1اؾشيغٍ ٍ 2يليه )2009( 3هؿشمسًس ورِ

ثيكشط هَالؽ ،افطاز ًؿجز ثِ هحطنّبي ثيطًٍي ثرب قريَُّربي

وِ ضفؽ هَاًؽ ظيط هي سَاًس ثِ قرىَفبيي ضفشبضّربي هؿرؤٍالًِ

آقٌب ٍ سىطاضي ؾىؽالؿوه ًكربى هريزٌّرس .ؾربزر هَػرت

ظيؿز  -هحيطي ووه وٌس:

آؾبى قسى اًؼبم وبضّب قسُ ،افطاز ضا ثطاي اًؼبم وبضّربيي ورِ

 سوبيه ثِ ؾوه :زض ثؿيبضي اظ حَظُ ّبي ضفشبضي ثطذي
اظ افطاز هيگَيٌس وِ آًْرب ؾاللرِاي ثرِ سغييرط ضفشبضّربيقربى

ًيبظ ثِ هْبضر زاضًس ،يبضي هيوٌس .الجشِ ،افطاز زض فطايٌس سغييرط
ؾبزرّب ،هٌبفؽ ٍ ظيبىّبي آًْب ضا زض ًػط هيگيطًس.

ًساضًس يب ٍلز چٌيي وبضي ضا ًساضًس .چٌيي ضفشربضي زض هرَضز

 ؾررَْلز ٍ ضاحررزتلجرري :هفْررَم هررطسجط ثررب ؾرربزر،

ضفشبضّبي ثبظيبفز ًيع زيسُ هيقَز .افطاز ثِ هؿبئه ٍ هرَاضزي

ؾَْلز اؾز .اّويز ؾَْلز ضا هي سَاى زض همساض ٍلشري ورِ

سَػِ هيوٌٌس وِ ثرب ازضان آًْرب اظ زًيربي ديطاهرَى ّوررَاًي

اًؼبم وبضي اظ فطز گطفشِ هيقَز ،يبفز .هطزم وربضي ضا اًؼربم

زاقشِ ثبقس .زض ٍالؽ ،هطزم ثيكشط ػصة هطبلت ٍ هَضَؼّبيي

هيزٌّس وِ ٍلز چٌساًي اظ آًْب ًگيطز؛ ؾرَْلز اهرطي اؾرز

هيقًَس ورِ ؾاللرِ زاقرشِ ثبقرٌس .هؿورَالً ،اتالؾربر هغربيط

شٌّي ٍ ًِ هطلك .سَػِ ثِ اهرط ؾرَْلز هْرن اؾرز ،ظيرطا زض

فطاهَـ ضا هي وٌٌس؛ هظالً ،ثب اييوِ اوظط افطاز ثبظيبفرز ضا هْرن

ثؿيبضي اظ دػٍّفّب اًؼبم قسُ ،ايي ؾبهه اظ ؾرَي افرطاز ثرِ

هي زاًٌس ٍ اوظط آًْرب ثطذري اظ هَالرؽ چٌريي ؾولري ضا اًؼربم

ؾٌَاى ثْبًِ اي ثطاي ػلَگيطي اظ ضفشبض هؿطفي هيقَز.

هيزٌّس ،دػٍّفّب ًكبى هيزّرس ثررف زضذرَض سرَػْي اظ

ّ عيٌِ ثبالّ :عيٌِ ّبي الشهبزي اظ هَاًؽ سغييط ضفشبض ّؿشٌس.

هطزم ،قبيس يه زّن اظ آًْب ّطگع سوبيلي ثِ ثبظيبفز ًساضًس ٍ

زض ٍالؽ ،يىري اظ هَاًرؽ هكربضوز هرسًي ،ثربال ثرَزى ّعيٌرِ
ضفشبضّبي زاٍتلجبًِ اؾز .ايي ؾبهه ،قبذهي شٌّري ٍ ًؿرجي
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اؾز .بصاّبي اضگبًيه ثْشطيي هظبل اؾز .هوىي اؾز ثيكرشط

سحليه ؾَاهه اػشوبؾي هؤطط ثط ًگطـ ٍ ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي زاًكؼَيبى

هطزم زضنس ثباليي اظ ذطيس هحهَالر اضگبًيره ضا ثرِ ؾلرز
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ؾبهلي ثطاي اًؼبم آى اؾز.

ّعيٌِ گعافكبى اظ فْطؾز ذطيس ذَز حصف هيوٌٌرس (ثيكرشط

 هشٌفصاى وليسيٌّ :ؼبضّربي اػشوربؾي هؿورَالً ظهربًي

هطزم هطفِ ،بصاّبي اضگبًيه ضا ذطيساضي هيوٌٌس ،ثِ ايي زليه

سمَيز ٍ اػطا هيقًَس وِ هشٌفصاًي ثبقٌس ورِ آًْرب ضا سرطٍيغ

وِ ثطاي آًْب ّعيٌِ ًساضز).

وٌٌس؛ هظالً ٍلشي ضّجطاى ػبهؿِ ًمف هْوي زض حبوويز زاقرشِ

 زٍض زاًؿشي ديبهسّبي هٌفي :قريَُاي ورِ افرطاز ثرب آى

ثبقٌس ،ثْشط هيسَاًٌس ذسهبر ضا سَظيؽ وٌٌس.

ّعيٌِ ضفشبضي ضا هحبؾجِ هيوٌٌسً ،كبى هريزّرس ورِ چگًَرِ

 ظيطؾبذشبضّب :ايؼربز ضفشربض ػسيرس ثرطاي فرطز ،اٍلريي

فطايٌسّبي ضٍاىقٌبذشي هرشلرف ؾربيط ؾَاهره سأطيطگرصاض ثرط

هطحلِ ثطاي سغييط ضفشبض اؾز ،هظالً حوه ٍ ًمه ؾوَهي وبضآهس

ضفشبض ضا فيلشط هيوٌٌس .يىي اظ قبيؿشطيي ايي هرَاضز زض ػربيي

ٍ ثب اهىبًبر هٌبؾت هيسَاًس هطزم ضا ػرصة وٌرس ،يرب ٍػرَز

اؾز وِ هطزم هؿوَالً هكرىالر ظيؿرز  -هحيطري ضا زٍض اظ

غطٍف ظثبلِ ثطاي ظثبلِّبي ذكه ،هبًٌس :دالؾرشيه ،وببرص ٍ

ظًسگي ضٍظاًِقبى سهَض هيوٌٌس .ثٌبثطاييً ،يبظي ثرِ سغييرط زض

قيكِ ،هيسَاًس سكَيك وٌٌسُ ذَثي ثبقس.

ضفشبضقبى احؿبؼ ًويوٌٌس .چٌيي فطايٌسّبيي آًْب ضا زچبض ايي

 دؽاًساظ :دؽاًساظ ورطزى ؾبهره هْوري زض ضفشبضّربي

ثبٍض بلط هيوٌرس ورِ هرربتطار ظيؿرز  -هحيطري ػْربًي

ههطفي اؾز .ويفيز ٍ ّعيٌِ زٍ ؾبهه هْن زض سهروينگيرطي

سأطيطي ثط آًْب ًساضز ٍ سأطيطار ضفشبضّبي ًبدبيساضقربى زض ثلٌرس

ثطاي ذطيس اؾزّ .عيٌِ ثبال هبًؽ هْن سغييط ضفشبض هظجرز اؾرز

هسر آقىبض هريقرَز .ؾرالٍُ ثرطايي ،زض ظهيٌرِ هحبفػرز اظ

ٍ نطفِ ػَيي وطزى هحطن هْن ثرطاي سغييرط ضفشربض؛ هرظالً زض

هحيط ظيؿز ابلت هطزم ديكٌْبز هي وٌٌس ورِ قرَاّس ؾلوري

ثحررض نررطفِػررَيي ههررطف اًررطغي زض ذبًررِّ .طچٌررس

هكىالر ظيؿز -هحيطي ًبلم ٍ لبًؽ وٌٌسُ ًيؿز.

هحسٍزيز ّبي ذبني ثِ ؾٌرَاى هربًؽ ٍػرَز زاز :درَلي ورِ

 ؾبهليز سغييط :يه ؾبهه وليسي زض سغييط ضفشبض ،ثبٍضّب
ّؿشٌس وِ سغييطار ضا ايؼربز وٌرس .اّويرز ؾبهليرز سغييرط ثرِ

دؽاًساظ هي قَز ،ثبيس اضظـ سالـ ثطاي سغييط ضفشبض ضا زاقرشِ
ثبقس ٍ ضفشبض ثبيس ًشيؼِ دؽاًساظ زض وَسبُ هسر ثبقس.

سَاًوٌسي ّبي وٌكگط ثرطاي سغييرط ثرط هريگرطزز .ثؿريبضي اظ

 اثعاضّبي هبلي :هَاضز هطثَ ثِ هساذلرِ ؾيبؾرشگصاضي

دػٍّفّربي ووري ًكربى زازُاًرس ورِ اًؼربم ضفشبضّرب ثرطاي

زض هٌبثؽ حبوي اظ آى اؾز ورِ هميربؼ ّربي هربلي هريسَاًرس

دبيساضؾبظي ثب حؽ وبضايي قرهي اضسجب زاضز (هرظالً آًْربيي

اًگيعُاي ثطاي سغيط ضفشبض ثبقس ،هبًٌس :هبليبر ثرط دالؾرشيه يرب

وِ ثبظيبفز ضا اًؼبم ًوي زازًس ،فبلس وبضايي قرهي ثَزًس ،زض

وبّف هبليبر ثطاي ذَزضٍّبيي ثب ؾَذز دبن يب ون ههطف.

حبلي وِ افطازي وِ زاضاي سحهيالر ثربالسطي ّؿرشٌس وربضايي

ظهبًي ّوِ هحطنّبي سكَيمي ضفشبض ،ذَة ؾوه هيوٌٌس ورِ

قرهي ثيكشطي زاقشٌس).

سَام ثب ّن ثِ وبض گطفشِ قًَس ٍ ثبيس زاًؿز وِ نطف ٍػرَز

اؾشيغ ٍ ٍيليه (ً )2009يع هؼوَؾرِاي اظ سىٌيرهّربي
سمَيز ضفشبض ٍ سغييط ًگطـ ضا هؿطفي هيوٌٌس ورِ زض ظيرط ثرِ
اذشهبض ثِ آًْب اقبضُ هيقَز.

اثعاضّبي هبلي ،ضفشبض سغييط ًويوٌس .اًگيعُّربي هربلي ثريف اظ
هؼبظارّبي هبلي ،سكَيك وٌٌسُ افطاز ّؿشٌس.
 اتالؾبر :قَاّس سؼطثي ًكبى هيزّس وِ هطزم ابلرت

ٌّ ؼبضّب ٍ ؾبزرّب :قبيس ؾبزرّرب ثيكرشط ثرِ ؾٌرَاى

زؾشطؾي ووي ثِ اتالؾبر ٍ زاًف ظيؿز هحيطي زاضًرس ورِ

هَاًؿي ثطاي سغييط ضفشبض هحؿَة قًَس ،اهب ٌّؼبضّب هيسَاًٌس

ايي چبلف ثعضگي ثطاي ؾيبؾشگصاضاى زض ؾطنِ هحيط ظيؿرز

ًَؾي هحطن سكَيمي ثبقٌس؛ هظالً ،هطزم هرسؾياًرس ورِ ضفشربض

ذَاّس ثَز .سجليغبر ،قفبفؾبظي ؾيبؾزّب ٍ اتالؼضؾبًي اظ

ثبظيبفشي ضا ثبيس اًؼبم زٌّس چَى آگبٌّس وِ ثبيس اًؼربم زٌّرس،

تطيك ضؾبًِّب هيسَاًس دبؾرگَي ًيبظّبي افطاز زضثبضُ چطايي

ظيطا يه ٌّؼبض اػشوبؾي اؾز .ثٌبثطاييٌّ ،ؼبض ثبظيبفز وطزى

ٍضؽ ؾيبؾزّب ،سغييط آًْرب ٍ چگرًَگي حوبيرزّرب ثبقرس ٍ
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ثؿيبضي اظ سطزيسّب ٍ ؾَگيطيّب ضا اظ هيبى ثطزاضز.
ً مف زٍلرز :اوظرط هرطزم هؿشمسًرس زٍلرز زض سحمرك
ؾيبؾز ّبي ظيؿرز  -هحيطري ٍ حفرع آى ػرسي ًيؿرز ٍ

قٌبذز زاًكؼَيبى ًؿجز ثِ سغييرطار ػْربًي آة ٍ
ّررَا ،دبيرربىًبهررِ زٍضُ وبضقٌبؾرري اضقررس زاًكررگبُ
هبظًسضاى ،گطٍُ ؾلَم اػشوبؾي.

اٍلَيز ّبي زيگطي ضا زًجبل هيوٌس .زض همبثه ،وؿبًي ّؿرشٌس

ػَوبض ،گلٌربظ ٍ هيطزاهربزي ،ؾريس هْرسي« .)1389( .زيرسگبُ

وِ زٍلز ضا هؿؤٍل انلي يب ضّجط چٌيي سغييطاسي هيزاًٌس .زض

زاًفآهَظاى زذشط زثيطؾشبىّبي قرْط قريطاظ ًؿرجز

ثحض سَؾؿِ دبيساض ٍ حفع هحيط ظيؿز ثِ ًػط هيضؾس وربض

ثِ حفبغز اظ هحريط ظيؿرز» ،هؼلرِ درػٍّفّربي

زٍلز زقَاض ثبقس :زض ٍّلِ اٍل ،ثِ ًػرط هريضؾرس هرطزم ثرِ

سطٍيغ ٍ آهَظـ وكبٍضظي ،ـ ،1ؾبل ؾرَم ،ل-1

اتالؾبر آى ضابت ًيؿشٌس؛ زٍمٍ ،لشي چٌريي اتالؾربسي اضائرِ

.13

هيقَز ،زضيبفز وٌٌسگبى ثطاي زضن آى زچبض سضبز ٍ اذشالف

ؾبظهبى حفبغز هحيط ظيؿرز ايرطاى .)1388( .ثطًبهرِ ػربهؽ

هي قًَس ٍ ؾطاًؼبم ،هطزم زض همبم لضبٍر ثيكشط ؾؿي زاضًرس

آهررَظـ ّوگرربًي هحرريط ظيؿررز ،سْررطاى  :ؾرربظهبى

زٍلز ضا ؾطظًف وٌٌس سب اييوِ ذَز ضا هؿؤٍل ثساًٌس.

حفبغز هحيط ظيؿز ايطاى.

زض اضسجب ثب درػٍّف حبضرط ورِ افرطاز سحهريهورطزُ ٍ

ؾبظهبى حفبغز هحيط ظيؿز ايطاى .)1391( .ؾٌس هلي هحيط

زاًكگبّي ضا هطبلؿِ وطزُ اؾز ،ثبيس اشؾبى زاقز وِ زض ؾطح

ظيؿررز ػوْررَضي اؾررالهي ايررطاى ،سْررطاى  :ؾرربظهبى

آهررَظـ ؾرربلي ،زاًكررؼَيبى ،وٌكررگطاى هلّرري ثررطاي سَؾررؿِ

حفبغز هحيط ظيؿز ايطاى.

اػشوبؾرربر دبيررساض زض سورربهي ػٌجررِّررب هحؿررَة هرريقررًَس.

قجيطي ،هحورس ٍ ثطاّربالز ،اى .اى« .)1387( .ثطضؾري آگربّي

ثٌبثطايي ،الظم اؾز سب زض اييػب ،ؾولىطز ظيؿز  -هحيطي ًيع

ظيؿررز هحيطرري زثيررطاى همطررؽ هشَؾررطِ ايررطاى ٍ

ؾالٍُ ثط آگبّي ٍ ًگطـ هحيط ظيؿشي هَضز سَػِّ لطاض گيطز.

ٌّسٍؾشبى» ،هؼلِ ؾلَم ٍ سىٌَلَغي هحريط ظيؿرز،

آقررٌبيي زاًكررؼَيبى ثررب هحرريط ظيؿررز زض همرربتؽ سحهرريلي

ـ ،36ؾبل زّن ،ل.147-136

هرشلف هي سَاًس ضٍحيِ ؾبظگبضي ٍ حفبغز اظ هٌربثؽ تجيؿري

نبلحي ،نربزقً« .)1389( .گرطـ ػسيرس ًؿرجز ثرِ هحريط

ضا زض آًْب سمَيز ورطزُ ،حرؽ هؿرؤٍليزدرصيطي ضا زض آًربى

ظيؿز ٍ ههرطف اًرطغي» ،فهرلٌبهِ اًؼوري ايطاًري

افعايف زّس .اًشرربة ضٍـّربي هطلرَة آهَظقري سرَأم ثرب

هطبلؿبر فطٌّگي ،اضسجبتبر ،ؾبل قكرن ،ـ ،20ل

زؾشطؾي ثِ زاًف ضٍظ ٍ ًيع سكَيك زاًكرؼَيبى ثرِ هطبلؿرِ ٍ

.216-196

يبزگيطي ضفشبضّبي هؿؤٍالًِ ظيؿز  -هحيطي ،هيسَاًس ووه

نبلحي ،نبزق« .)1390( .ضفشبضّبي ظيؿرز هحيطري ،زاًرف

هؤططي ضا ثطاي زؾرشيبثي ثرِ اّرساف هرسيطيشي ثرطاي حفرع ٍ

ظيؿز هحيطي ٍ سحهيالر» ،فهلٌبهِ ؾلرَم سطثيشري

حوبيز اظ هحيط ظيؿز فطاّن ًوبيس.

زاًكرگبُ قرْيس چورطاى اّرَاظ ،قروبضُ ّربي،4 ٍ 3
ل.220-201
نبلحي ،نبزق ٍ دبظٍويًػاز ،ظّرطا« .)1390( .سحليره ويفري

هٌابع
احوسًٍس ،ههطفي ٍ ًَضيدَض ،هْسيً« .)1389( .گطـّربي

اضظـ ّبي ظيؿرز هحيطري زٍ ًؿره (زّرِ ٍ 1330

ظيؿررز هحيطرري زاًكررؼَيبى وكرربٍضظي زاًكررگبُ

 ،»)1370اٍليي ّوبيف ثطًبهِضيعي ٍ هسيطيز هحريط

يبؾررَع :سحليلرري ػٌؿرريشي» ،هؼلررِ ؾلررَم سررطٍيغ ٍ

ظيؿز ،زاًكىسُ هحيط ظيؿز زاًكگبُ سْرطاى-12( .

آهَظـ وكبٍضظي ايطاى ،ع ،6ـ ،2ل .13-1

 11ثْوي . )1390

دبظٍويًػاز ،ظّطا .)1391( .ثطضؾي ؾَاهه اػشوربؾي هرؤطط ثرط

نرربلحي ،نرربزق ٍ درربظٍويًررػاز ،ظّررطاً« .)1392( .گررطـ ٍ
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