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 چکيذُ

 للاك ٢ُٟل لا٤ٖٔـ ٚ ٌلؿُل٢ ك٤ناٖ ثل٘بٔٝ تٛرٝ ٔٛكؿ ٔغ٥غ٣ ٚ فل٣ٍٙٞ ارتٕبف٣، التٔبؿ٢، ٔتقـؿ آحبك ثٝ تٛرٝ ثبُٟل٢  ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ
ثلك٣ً  كاًتب ا٤ٗ ؿك اِجتٝ وٝ اًت رٟبٖ تزبك٢ التٔبؿ ٣آّ اكوبٖ ام ٣ى٤ ثٝ ُـٖ ٤ُتجـ عبَ ؿك، ُٟلٞب ٣ٙ٥ِ٘ ُٟل كُـ ؿ٘جبَ ثٝ ٚ اًت ٌلفتٝ

ثلك٣ً كاثغٝ ِٔبكوت ٔلؿْ ؿك تًٛقٝ  تغم٥ك ا٤ٗ ام ٞـف. ثب٤ـ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٥ٌلؿ ُٟلٞب  ٌلؿٍُل٢ ثٟجٛؿ ٚ تًٛقٝ ؿك٘مَ ِٔبكوت ٔلؿْ 
 ٔغٌٛة پلًِٙبٔٝ ثل ٣ٔجتٙ ٤ِ٣ٕب٥پ ٣ف٥تٛٓ ٘ٛؿ ام پوَٚٞ كٍٚ ٘ؾل ام ٚ ٢وبكثلؿ ٘ٛؿ ام عبضل تغم٥كاًت.  ٌلؿٍُل٢ ؿك والِٟ٘ل تجل٤ن

ٕ٘ٛ٘ٝ  كٍٚ تق٥٥ٗ ُـ وٝ ثٝ ٘فل 384ٚ عزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ عجك فلَٔٛ وٛولاٖ  اًت ُـٜ ٌلفتٝ ٘ؾل ؿك تجل٤ن ِٟلوال٘ ٢ ُٟلٚ٘ـاٖآٔبك ربٔقٝ. ثبُـ ٣ٔ
ث٥ٗ ؿٚ  ُـ. ٘تب٤ذ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ  اًتفبؿٜ ل٥ٌٔ ٥ُتغّ ٔـَ ٚ آٔبك٢ ٞب٢ آمٖٔٛ ام ٞب بفت٤ٝ ٥ُتغّ ٔٙؾٛك ثٝ ؿًتلى ا٘زبْ ُـ ؿك تٔبؿف٣ ٘ٛؿ ام ٥ٌل٢

،  ٌ٘جت ثٝ ؿ٤ٍل 1ٚ ٘نؿ٤ى٣ ثٝ فـؿ  632/0ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ كاثغٝ ٔخجت ٚ ٔق٣ٙ ؿاك ثلللاك اًت ٚ ثب ٔمـاك ٕٞجٌت٣ٍ 
كاثغٝ ٔخجت ٚ ٔق٣ٙ ؿاك ثلللاك اًت ٚ ثب ٔمـاك  ٔتغ٥لٞب ٕٞجٌت٣ٍ ثبال٣٤ ؿاكؿ. ٞٓ ص٥ٙٗ ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢

فل٣ٍٙٞ ٚ تًٛقٝ  –ِٔؾْ ُـ وٝ ا٤ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ثب ٤ىـ٤ٍل ٕٞجٌت٣ٍ پب٣ٙ٥٤ ؿاك٘ـ. ام ٣٤ًٛ ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت ارتٕبف٣  288/0ٕٞجٌت٣ٍ 
ؿك ٘ت٥زٝ ِٔبكوت  ٕٞجٌت٣ٍ پب٣ٙ٥٤ ؿاك٘ـ. ِٔؾْ ُـ وٝ ا٤ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ثب ٤ىـ٤ٍل 102/0ٌلؿٍُل٢ كاثغٝ ٔٙف٣ ثلللاك اًت ٚ ثب ٔمـاك ٕٞجٌت٣ٍ 

تل ؿك كاًتب٢ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿك والِٟ٘ل تجل٤ن ؿاكؿ  فل٣ٍٙٞ  ٘مَ ٣ٕٟٔ –التٔبؿ٢ ؿك ٔمب٤ٌٝ ثب ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ٚ ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
ـ٤ٗ تلت٥ت، اكا٤ٝ ُٙبؽت ٔلاتت ا٤ِٛٚت اثقبؿ ا٤ٗ ُٟل ؿاُتٝ ثبُٙـ. ثا٢ ثٝ ٔٛضٛؿ ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٔلؿْ  ك٤ناٖ ٌلؿٍُل٢، تٛرٝ ٤ٚوٜ ٚ ثب٤ـ ثل٘بٔٝ

 ِٔبكوت ربٔقٝ ٥ٔنثبٖ ؿك تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢، ٘ٛآٚك٢ تغم٥ك ؿك ٔمب٤ٌٝ ثب ؿ٤ٍل ٔغبِقبت ٔغٌٛة ٣ٔ ُٛؿ.

 ِٔبكوت ٔلؿْ، تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢، ٌلؿٍُل٢ ُٟل٢، والِٟ٘ل تجل٤ن: ٍاشگاى كليذي

 

 هقذهِ

. ثلًـ ٘فل ٥ّ٥ٔبكؿ پٙذ ثٝ تمل٤جب 2030 ًبَ تب تقـاؿ ا٤ٗ وٝ كٚؿ ٣ٔ ا٘تؾبك وٙٙـ ٚ ٣ٔ م٘ـ٣ٌ ُٟلٞب ؿك رٟبٖ رٕق٥ت ام ألٚمٜ ٣ٕ٥٘
 ثلا٢ كفبٜ افنا٤َ ٚ ُٟل٢ ك٤ن٢ ثل٘بٔٝ وُ ؿك ا٣ّٓ فبُٔ ٤ه ثٝ ُغ٣ّ، ٚ التٔبؿ٢ ٞب٢ فلٓت ا٤زبؿ ثٝ تٛرٝ ثب ُٟل٢ ٌلؿٍُل٢

ام ٣٤ًٛ تبو٥ـ ثٝ ٘مَ رٛأـ ٔغ٣ّ ٚ  (.4:2012 ،3ٍُل٢ٌلؿ رٟب٣٘ ًبمٔبٖ) اًت ُـٜ تجـ٤ُ رٟبٖ ُٟلٞب٢ ؿك ًبوٗ ٘فل ٥ّ٥ٔبكؿٞب
ك٤ناٖ ٌلؿٍُل٢  ثل٘بٔٝ ثب٤ـ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٥ٌلؿ صلاوٝ آ٘بٖ ؽٛؿ ام ف٤ٙفقبٖ ٌلؿٍُل٢ ٌٞتٙـ . تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ِٔبكوت آ٘بٖ ؿك

ل ؿٚ ؿ٥ُِ ٚرٛؿ ؿاكؿ: اَٚ ا٤ٗ وٝ ٔقتمـ٘ـ ثب٤ـ ام ِٔبكوت ارتٕبؿ ٔغ٣ّ ؿك ثل٘بٔٝ ك٤ن٢ ٓٙقت ٌلؿٍُل٢ اًتفبؿٜ ولؿ وٝ ثلا٢ ا٤ٗ أ
ُٛ٘ـ ٚ ؿْٚ ًبوٙبٖ ارتٕبؿ ٔغ٣ّ ثٝ فٙٛاٖ فٙٔل اًب٣ً ؿك فضب٢  آحبك ٌلؿٍُل٢ ؿك ٔٙغمٝ ٔمٔـ ٔغ٣ّ، ثٝ ُـت اعٌبى ٣ٔ

                                                      
 )٤ٌٛ٘ٙـٜ ٌٔئَٛ (ؿاٍِ٘بٜ تجل٤ن ،٣٤كًٚتب ٢ن٤ٚ ثل٘بٔٝ ك ب٥رغلاف ٣آٔٛمُاًتبؿ٤بك ٌلٜٚ  .1
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 افتجبك٢ صٙبٖ ام ٘ؾلاٖ ٓبعت تًٛقٝ ٘نؿ كٚ٘ـ ؿك ٔلؿْ ِٔبكوت(. »1،98:1994ُٛ٘ـ )٥ًٕٛ٘ي ٘ٛام٢ ام ٤ه ٔمٔـ ُٙبؽتٝ ٣ٔ ٟٕٔبٖ
 (. 4:1374عبِت، ) ا٘ـ ؿاٌ٘تٝ ٚ ٤ب ِٔبكوت كا ٥ًّٚٝ ٚ ٞـف تًٛقٝ فول ولؿٜ ِٔبكوت ٔقبؿَ كا تًٛقٝ وٝ ثقضبً اًت ؽٛكؿاكثل

ؿٔٛولا٣ً ٔٛكؿ تٛرٝ ٓبعجٙؾلاٖ تًٛقٝ للاك ٌلفتٝ  ِٔبكوت ارتٕبف٣ ثٝ فٙٛاٖ ٔؤِفٝ ا٢ و٥ّـ٢ ؿك تغمك تًٛقٝ ٚ»ٕٞض٥ٙٗ، 
ؿك تٛإ٘ٙـًبم٢ اٌ٘بٖ ٞب، افنا٤َ ثٟلٜ ٚك٢ ٚوبَٞ عب٥ُٝ ٣ٙ٥ِ٘ ٚ تغمك تًٛقٝ، ٔغبِقٝ اًت. ثبتٛرٝ ثٝ ٘مَ ِٔبكوت ارتٕبف٣ 

صبَِ ٞب٢ آٖ، ث٤ٛوٜ ؿك ربٔقٝ ا٤لاٖ وٝ ؿك ؿٚكاٖ ٌقاك ام ربٔقٝ ًٙت٣ ثٝ ٔـكٖ للاك ؿاكؿ، ام ا٥ٕٞت ؽب٣ٓ ثلؽٛكؿاك اًت، صلا وٝ ثٝ 
)ُب٤بٖ ٚ « افلاؿ ؿك رٟت ٔٙبفـ ف٣ٕٔٛ ربٔقٝ ٔلتجظ ٣ٔ ُٛؿ وَٙ ٞب٢ رٕق٣ آٌبٞب٘ٝ، ؿاٚعّجب٘ٝ ٚ وٓ ٚث٥َ ًبمٔبٖ ٤بفتٝ

 (.76: 1390ؿ٤ٍلاٖ،

ُٛؿ وٝ  ؿك ا٤ٗ كاًتب ا٤ـٜ ٌلؿٍُل٢ ربٔقٝ ٔغٛك ٔغلط ٣ٔ ك٤ن٢ ٌلؿٍُل٢ أل٢ ضلٚك٢ اًت ٚ ِٔبكوت ارتٕبؿ ٔغ٣ّ ؿك ثل٘بٔٝ
 آٖ تًٛقٝ ٞب٢ اًتلاتو٢ ٚ اٞـاف ٚ ؿٍُل٢ٌل ؿك ُـٖ ؿك٥ٌل عل٤ك ام كا ٌلؿٍُل٢ ٓٙقت تًٛقٝ ثب٤ـ ٔغ٣ّ ًبوٙبٖ اًت ٔقتمـ
 احلثؾَ ٔـ٤ل٤ت ثلا٢ ٌلؿٍُل٢ ٞب٢ م٤لًبؽت ف٥ّٕبت٣ ؽـٔبت ٚ أىب٘بت ٥٘ن ٚ ٞب اًتلاتو٢ ارلا٢ ؿك ثب٤ـ ٕٞض٥ٙٗ ٞب آٖ. وٙٙـ وٙتلَ
 وٙٙـ.  ِٔبكوت ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ٔنا٤ب٢ ثٟتل تٛم٤ـ ٚ ٔغ٣ّ ٔٙبثـ

 ت٥ِٛـ ُغُ ثبُـ لبؿك ثب٤ـ ٔغٛك ربٔقٝ ٌلؿٍُل٢( 2010)پب٥ًف٥ه  آ٥ًب ٔبؿ٢الت ٕٞىبك٢ ًبمٔبٖ ٌلؿٍُل٢ ثؾَ ٌناكٍ عجك
ؿك  آٟ٘ب ثلا٢ كا ٞب٣٤ فلٓت ٌلؿٍُل٢ ثؾَ ؿك ٥ٔنثبٖ ربٔقٝ ِٔبكوت. ؿٞـ وبَٞ رٛأـ ؿك كا فمل ٚ ؿٞـ افنا٤َ كا ؿكآٔـٞب وٙـ،

 ٘مُ، ٚ عُٕ ٔب٘ٙـ ٌلؿٍُل٢ ٞب٢ فقب٥ِت تًٛقٝ اًغٝٚ ثٝ ٤بفتٝ افنا٤َ ٞب٢ فلٓت عل٤ك ام م٘ـ٣ٌ و٥ف٥ت ٚ التٔبؿ٢ كفبٜ ثٟجٛؿ رٟت
 ثٝ وٙٙـ، ؿك٤بفت ٌلؿٍُل٢ ٓٙقت ٘بع٥ٝ ام غ٥لٔب٣ِ ٚ ٔب٣ِ ٔٙبفـ ٥ٔنثبٖ، ٔلؿْ آٚكؿ، ثٙبثلا٤ٗ، اٌل ٣ٔ فلاٞٓ...  ٚ ؿًت٣ ٓٙب٤ـ البٔت،
ؿك ث٥ٌبك٢ ام ٔٙبعك، »صلا وٝ، (. 126:1396، ٕٞىبكاٖ ٚ پٛك )اثلا٥ٞٓ ولؿ ؽٛاٞٙـ ِٔبكوت عٛمٜ ا٤ٗ ٞب٢ ثل٘بٔٝ ٚ ٞب علط ؿك م٤بؿ اعتٕبَ

فقب٥ِت ٞب٢ ٌلؿٍُل٢ ثٝ تًٛقٝ آٖ ٔٙبعك ٚ ثٝ تجـ آٖ، كُـ فقب٥ِت ٞب٢ ؿ٤ٍل ٔٙزل ُـٜ وٝ ا٤ٗ أل، ثٝ ٘ٛف٣ تأح٥لات ٔٙف٣ 
ثٝ ٔٙٔٝ ؽٟٛك  ثلٌلؿٍُل٢ پب٤ـاك ٌقاُتٝ اًت ٚ ثٝ ٘غل ٣ٔ كًـ، تٟٙب ثب ِٔبكوت ٕٞٝ ف٤ٙفقبٖ ٌلؿٍُل٢، ٔفْٟٛ ٌلؿٍُل٢ پب٤ـاك،

 (.98: 1396)كٕٞٙب ٚ فجـاِٝ ماؿٜ، « ٣ٔ كًـ

 ًبوٙبٖ ٢ًٛ ام ٔغ٥غ٣ م٤ٌت ٚ فل٣ٍٙٞ ارتٕبف٣ التٔبؿ٢، ٔؾتّف اثقبؿ ؿك ٌلؿٍُل٢ ٞب٢ فقب٥ِت تًٛقٝ ٚ ٌفت٣ٙ اًت، وٙتلَ
 ًغظ ٔتضٕٗ ٞـف٣، ٥ٗصٙ ثٝ ؿًت٥بث٣. اًت ٌلؿٍُل٢ پب٤ـاك٢ ًبم م٥ٔٙٝ ٔغٛك، ربٔقٝ ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ا٢ٍِٛ صبكصٛة ؿك ٔغ٣ّ
 ٚ ٘غٜٛ تق٥٥ٗ ِٔبكوت٣، ٔـَ ا٤ٗ ًبم٢ پ٥بؿٜ ؿك ٔلعّٝ تل٤ٗ ا٣ّٓ. اًت ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ فلا٤ٙـ ؿك ٔغ٣ّ رٛأـ ِٔبكوت ثبال٢
 تغمك ثلا٢ ٔغ٣ّ افلاؿ ؿك ُؾ٣ٔ ٞب٢ ا٥ٍ٘نٜ ٚرٛؿ ٚ ف٣ٙٞ ٞب٢ آٔبؿ٣ٌ ٕٞٛاكٜ ٕٞض٥ٙٗ،. اًت آٖ ؿك ٔغ٣ّ ربٔقٝ ِٔبكوت ٥ٔناٖ

 ٔلؿْ كفتبك ٚ فمب٤ـ ٚ افىبك ؿك كا آٖ ثب٤ـ وٝ اًت ف٣ٙٞ ا٢ پـ٤ـٜ آٖ ف٣ٙ٥ ٕ٘ٛؿ ام لجُ ِٔبكوت ثٙبثلا٤ٗ، اًت؛ ضلٚك٢ أل٢ ِٔبكوت
  (.100:1396ٕٞىبكاٖ، ٚ تٛال٣٤) ولؿ ٚرٛ رٌت

ك ا٤ٗ عٛمٜ ٥٘بم ثٝ ٞب ؿ ٥ٌل٢ ٞب ٚ ت٥ٕٔٓ وٙـ ثٝ عٛك٤ىٝ ف٥ّٕبت٣ ُـٖ ثل٘بٔٝ ٌلؿٍُل٢ ؿك ثٌتل ربٔقٝ ٚ ثب عضٛك ٔلؿْ ٔق٣ٙ پ٥ـا ٣ٔ
ٌناكاٖ ا٤ٗ عٛمٜ ثب٤ـ ٔغبِقبت وبف٣ ؿك م٥ٔٙٝ اثقبؿ ٔؾتّف ِٔبكوت ٔلؿْ ؿك تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢  عضٛك فقبَ ٚ ِٔبكوت ٔلؿْ ؿاكؿ. ٥ًبًت 

اُتٗ آحبك تبك٤ؾ٣ ٚ ُٟل تجل٤ن ثب ؿا٢ وبكثلؿ٢ ٚ ف٥ّٕبت٣ اكائٝ ؿٞٙـ.   ، ثل٘بٔٝؿاُتٝ ثبُٙـ تب ثتٛا٘ٙـ ثب تٛرٝ ثٝ ٥٘بمٞب ٚ كٚع٥بت ٔلؿْ ٔغ٣ّ
فل٣ٍٙٞ، ًبثمٝ عٛال٣٘ ؿك م٥ٔٙٝ رقة ٌلؿٍُل ؿك ٔٙغمٝ ُٕبِغلة وِٛك ؿاكؿ ٚ ام ٣٤ًٛ ٔلؿْ ُٟل، ؽٛؿ ام ف٤ٙفقبٖ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ 

ٞب٢  ٞب ٘مَ ٣ٕٟٔ ؿك تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿاكؿ. ثـٖٚ ؿاٌ٘تٗ ٘ؾل ٔلؿْ ا٤ٗ والِٟ٘ل ؿك ٔٛكؿ م٥ٔٙٝ آ٤ٙـ ٚ ِٔبكوت آٖ ثٝ عٌبة ٣ٔ
ك٤ن٢ ٔٙبًج٣ ولؿ ٚ آٖ كا ثٝ  ثل٘بٔٝ تٛاٖ آ٘بٖ ؿك كاًتب٢ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ٚ كاثغٝ ث٥ٗ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ٚ ِٔبكوت ٔلؿْ، ٣ٕ٘ ِٔبكوت

                                                      
1- Simmons 
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عبضل ثلا٢ ُٙبؽت ٚرٛؿ كاثغٝ ث٥ٗ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ٚ اثقبؿ ِٔبكوت ربٔقٝ ٥ٔنثبٖ،  ارلا ؿكآٚكؿ. ثبتٛرٝ ثٝ تقل٤ف اكا٤ٝ ُـٜ، ٔغبِق١
 ٚرٟٝ ٕٞت ؽ٤َٛ للاكؿاؿٜ اًت: پبًؼ ثٝ ًٛاالت م٤ل كا

 فل٣ٍٙٞ ٔلؿْ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿك والِٟ٘ل تجل٤ن كاثغٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ؟ –آ٤ب ث٥ٗ ِٔبكوت ارتٕبف٣ 

 آ٤ب ث٥ٗ ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ٔلؿْ ؿك والِٟ٘ل تجل٤ن كاثغٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ؟

 ن كاثغٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ؟آ٤ب ث٥ٗ ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ٔلؿْ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿك والِٟ٘ل تجل٤

 1هثاًي ًظري

، و٥ٌ٥ٕٖٛ آٔبك ُّٔ ٔتغـ، تقل٤ف اكائٝ ُـٜ ام رٟبٍ٘لؿ٢ تًٛظ ًبمٔبٖ رٟب٣٘ رٟبٍ٘لؿ٢ كا پق٤لفت. ثل اًبى ا٤ٗ 1993ؿك ٔبكى 
ل٤ظ ٚ ٞب٣٤ ؽبكد ام ٔغُ م٘ـ٣ٌ ٚ وبك ؽٛؿ ثٝ لٔـ تف ٞب٢ افلاؿ٢ وٝ ثٝ ٔىبٖ ٢ فقب٥ِت تقل٤ف، رٟبٍ٘لؿ٢ فجبكت اًت ام: ٔزٕٛفٝ

 2(. ٚاكٚك19:1379ٔب٘ٙـ )كارل ؿاى ٤ُٚ،  ٞب ٣ٕ٘ وٙٙـ ٚ ث٥َ ام ٤ه ًبَ ٔتٛا٣ِ ؿك آٖ ٔىبٖ اًتلاعت ٚ ا٘زبْ أٛك ؿ٤ٍل ٌٔبفلت ٣ٔ
ٞب ٚ  ٞب ٚ رٛأـ ٥ٔنثبٖ، ؿاٍِ٘بٜ ٞب ٚ اكتجبعبت ٘ب٣ُ ام وَٙ ٔتمبثُ ٥ٔبٖ ٌلؿٍُلاٖ، ًلٔب٤ٝ، ؿِٚت ( ٌلؿٍُل٢ كا ٔزٕٛؿ پـ٤ـ2000ٜ)

ؿا٘ـ )پبپ٣ّ ٤نؿ٢ ٚ  ٚ٘مُ، پق٤لا٣٤ ٚ وٙتلَ ٌلؿٍُلاٖ ٚ ؿ٤ٍل ثبمؿ٤ـوٙٙـٌبٖ ٣ٔ ٞب٢ غ٥لؿِٚت٣، ؿك فلا٤ٙـ رقة، عُٕ ًبمٔبٖ
 (. 12:1391ًمب٣٤،

ُٛ٘ـ. ُٟلٞب  ٞب٢ تبك٤ؾ٣ ٚ فل٣ٍٙٞ ث٥ٌبك٢ ؿاك٘ـ، غبِجب ٔمبٓـ ٌلؿٍُل٢ ٣ٕٟٔ ٔغٌٛة ٣ٔ ٥٘ن، ٘ٛاع٣ ُٟل٢ ثٝ فّت آ٘ىٝ ربفثٝ
ٞب، ُٟلثبم٢، ٔلاون ؽل٤ـ،  ٞب٢ ٚكم٣ُ، پبكن ٞب٢ تئبتل، اًتبؿ٤ْٛ ًبِٗٞب، ثٙبٞب٢ ٤بؿثٛؿ،  تٙٛؿ ٚ ثنك٣ٌ ُبُٔ ٔٛمٜٞب٢ ٔ ٔقٕٛال ربفثٝ

)فلر٣  ُٛؿ ٞب٣٤ ٔلثٛط ثٝ عٛاؿث ٟٔٓ ٤ب افلاؿ ِٟٔٛك كا ؿاكا ٌٞتٙـ وٝ ثبفج رقة ٌلؿٍُل٢ ٣ٔ ٢ تبك٤ؾ٣ ٚ ٔىبٖٔٙبعم٣ ثب ٔقٕبك
 ِغبػ ثٝ ُٟل٢ ٞب٢ وبٖ٘ٛ. ؿاك٘ـ ا٥ٕٞت تٛك٤ٌٓ ٓٙقت ؿك ٘ؾل ٘مغٝ ؿٚ ام ُٟل٢ ٞب٢ ، ٔغ٥ظ(، ؿكف٥ٗ عب32:1389َكاؿ ٚ ٥ٔ٘ل٢،

 ام. ُٛ٘ـ ٣ٔ ٔغٌٛة تٛك٤ٌت٣ ٞب٢ ٌٔبفلت ٔجـا فٙٛاٖ ثٝ فقب٥ِت ٚ تالٍ ٚ وبك ام ٘ب٣ُ ٞب٢ ؽٌت٣ٍ ٚ ٞب، فِبك آٖ ؿك رٕق٥ت تٕلون
 اكتجبع٣، ثٟـاُت٣، ٥ًب٣ً، فل٣ٍٙٞ، ٓٙقت٣، ثبمكٌب٣٘، التٔبؿ٢، ٞب٢ فقب٥ِت كفب٣ٞ، ٚ ٔق٥ِت٣ أىب٘بت ٚرٛؿ فّت ثٝ ؿ٤ٍل ٢ًٛ

، وٝ (86:1391كضٛا٣٘،) آ٤ٙـ ٣ٔ ُٕبك ثٝ ٥٘ن رٟبٍ٘لؿ٢ ٞب٢ ٌٔبفلت ٔمٔـ فٙٛاٖ ثٝ تٛك٤ٌت٣، ٚ تبك٤ؾ٣ ٞب٢ ربفثٝ ؿاُتٗ ٚ فلاغت٣
 ؿٞٙـ.  ا٤ٗ فٛأُ ٌلؿٍُل٢ ُٟل٢ كا ُىُ ٣ٔ

 ٘مَ ٣ّٔ تًٛق١ ؿك وٝ ف٣ٕٔٛ ٢ ثل٘بٔٝ صٙـ ٤ب ٤ه ؿك ٔلؿْ ٢ ؿاٚعّجب٘ٝ ُلوت اك ِٔبكوت« الت٥ٗ آٔل٤ىب٢ و٥ٌ٥ٕٖٛ التٔبؿ٢
ٞب٢ ُؾ٣ٔ اًت، ثٝ فجبكت٣  ِٔبكوت ٔٛحل ٌٔتّنْ ٚرٛؿ ا٥ٍ٘نٜ 3(. ثٝ تقج٥ل و99:1396ٗ٥ِٛوٙـ )تٛال٣٤ ٚ ٕٞىبكاٖ، ٣ٔ ؿاك٘ـ، تقل٤ف

ـ آٖ كا ؿك افىبك، فمب٤ـ، كفتبك ٚ ؽالٓٝ ؿك فلًٞٙ ٔلؿْ ا٢ ف٣ٙٞ اًت وٝ ثب٤ وٝ ٕ٘ٛؿ ف٣ٙ٥ پ٥ـا وٙـ، پـ٤ـٜ ِٔبكوت لجُ ام ا٤ٗ
ف٣ٙٞ كا ؿٌلٌٖٛ ًبؽت ٚ ا٤ٗ أل ثـٖٚ وبك  ٞب٢ پ٥َ ًبؽتٝ ٚرٛ ولؿ. ثلا٢ ؿك٣٘ٚ ًبم٢ فلًٞٙ ِٔبكوت ثب٤ـ ث٥ٌبك٢ ام لبِت رٌت

 (.118:1391ُٛؿ )غفبك٢، فل٣ٍٙٞ ٥ٌٔل ٣ٕ٘

 4و٥ًٙ ٚ ا٤زبؿ ُـٜ اًت. تّىبس« ٌلؿٍُل٢ ربٔقٝ ٔغٛك»ثٝ ٘بْ ٞٓ ص٥ٙٗ ثٝ ؿ٥ُِ ٘مَ ٟٔٓ ٔلؿْ ؿك ٌلؿٍُل٢، ٔف٣ٟٔٛ 
 ا٥ّٕٞت تًٛقٝ عبَ ؿك وِٛكٞب٢ ثؾّٔٛ ؿك ٞب٢ اؽ٥ل، ًبَ ؿك وٝ اًت ٔٛضٛف٣ ربٔقٝ ٔغٛك وٙٙـ وٝ ٌلؿٍُل٢ ( ث٥بٖ 2015٣ٔ)

عـاوخل كًب٘ـٜ ٚ ثل ؽلف٥ت اًت. ا٤ٗ ٘ٛؿ ٌلؿٍُل٢ ٘ٛف٣ ام ٌلؿٍُل٢ رب٢ ٌن٤ٗ اًت وٝ ٔٙبفـ ربٔقٝ ٔغ٣ّ كا ثٝ  ث٥ٌبك٢ ٤بفتٝ

                                                      
ؾل٢ ٚ ثبتٛرٝ ثٝ ضلٚكت كفب٤ت تقـاؿ ٓفغبت ٔمبِٝ ٞب، ام ٣٤ًٛ ثٟلٜ ٥ٌل٢ ام ٘تب٤ذ پوَٚٞ ٞب٢ ؿاٍِ٘ب٣ٞ ثلا٢ تج٥٥ٗ ٔتغ٥لٞب٢ ضٕٗ اففبٖ ثٝ ا٥ٕٞت تم٤ٛت ٔجب٣٘ ٘ -1

 ا٣ّٓ تغم٥ك، ٕٞض٥ٙٗ، اؿغبْ ثؾ٣ِ ام ٔغبِت ٔمـٔٝ ؿك ا٤ٗ لٌٕت، ثٙؾل٣ٔ كًـ، آالط المْ ٔغمك ُـٜ ثبُـ.

2- Warver 

3- Colin 

4- Tolkach & King 
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ًبم٢ ٚتٛإ٘ٙـًبم٢ ٔلؿْ ٔغ٣ّ،  ثٝ فٙٛاٖ اثناكٞب٣٤ ثلا٢ ك٥ًـٖ ثٝ تًٛقٝ ربٔقٝ تٕلون ؿاكؿ. ا٤ٗ ٘ٛؿ ٌلؿٍُل٢ وٝ ثل اًبى ك٤ٚىلؿ 
ـ، كٚاثظ وٙ ك٤ن٢ ٌلؿٍُلاٖ كا ت٥ٌُٟ ٣ٔ وٙـ، ِٔبكوت فقبَ ربٔقٝ ؿك ثل٘بٔٝ ِٔبكوت٣ ُىُ ٌلفتٝ اًت، ٔٙبفـ م٤بؿ٢ ٥ٔ٘ت ربٔقٝ ٣ٔ

وٙـ )ضلغبْ ثلٚر٣ٙ ٚ ثقكافِبٖ،  ؿٞـ ٚ ٥ٔلاث فل٣ٍٙٞ ٚ عج٥ق٣ ٔٙغمٝ كا عفؼ ٣ٔ ٔتمبثُ ٥ٔبٖ ٌلؿٍُلاٖ ٚ ربٔقٝ كا افنا٤َ ٣ٔ
125:1395 .) 

 ٞب٢ ٔؾتّف ٌلؿٍُل٢ ربٔقٝ ٔغٛك آٚكؿٜ ُـٜ اًت. لٌٕت 1ؿك ُىُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه جامعه گردشگري جامعه محور ابساري براي (:1)شكل

 126:1395٘مُ ُـٜ ؿك ضلغبْ ثلٚر٣ٙ ٚ ثقكافِبٖ، 1،21:2003ٔٙجـ: ًٛآٌ٘ل٢

 ٚ اًت ُـٜ ٌلفتٝ ٚ ثؾَ رنء لٌٕت ٔقٙب٢ ، ثٝ اًتPart آغالط  ٔقبؿَ ِٔبكوت وّٕٝ Participationك٤ِٝ  ام وّٕٝ ِٔبكوت
 ٚ ًٛؿ تق٥٥ٗ ٤ب ٚ ولؿٖ ا٘جبك٢ ولؿٖ، ُلوت كوت ٔقبؿَِٔب ٔق٥ٗ، فلًٞٙ ؿك .اًت آٖ ام لٌٕت٣ ٌلفتٗ ٤ب ٚ ص٥ن٢ ؿك ُـٖ ٥ًٟٓ ثٝ

(. ماٞـ٢ 4127:1363اًت)ٔق٥ٗ، ُـٜ تقل٤ف ا٘ـ، پلؿاؽتٝ ثبمكٌب٣٘ ثٝ ٞب٢ ِٔؾْ مٔبٖ ؿك ٔق٥ٗ ٞب٢ ًلٔب٤ٝ ثب وٝ تٗ صٙـ ٤ب ؿٚ م٤بٖ
٥ٌل٢ ؿكثبكٜ ٌلؿٍُل٢ افنا٤َ ؿٞـ )  ٥ٓٞب٢ ف٤ٙفـ كا ؿك فلا٤ٙـ تٕٔ ؿا٘ـ وٝ ٥ٔناٖ ٘فٛف ٚ ٌٔئ٥ِٛت ٌلٜٚ ِٔبكوت كا و٥ّٝ الـأبت٣ ٣ٔ

 (.143:1385ماٞـ٢، 

 كا ارتٕبف٣ پب٤ـاك٢ ٔغٛك، ارتٕبؿ ٌلؿٍُل٢ ا٤ٙىٝ اَٚ ؽّٔت. ؿاكؿ اًب٣ً ؽّٔت ًٝ ٔغٛك ربٔقٝ ٌلؿٍُل٢ تًٛق١ ٥٘ن، ا٢ٍِٛ
 وٙتلَ ٚ ؿٞٙـ ٣ٔ تًٛقٝ كا ٌلؿٍُل٢ ٞب٢ فقب٥ِت ٔغ٣ّ ربٔقٝ افضب٢ ٞب لٌٕت ث٥ِتل ؿك صلاوٝ ؿاكؿ؛ ٕٞلاٜ ثٝ ث٣ٔٛ ٢ ربٔقٝ ثلا٢
 ٚ آؿاة ٚ ٥ٔلاث فلًٞٙ، ثلا٢ ا٤ٙىٝ ؿْٚ. وٙٙـ ٣ٔ ؿك٤بفت ٌٔتم٥ٓ عٛك ثٝ كا آٖ ام عبُٓ ؿكآٔـٞب٢ ٔغ٣ّ رٛأـ فالٜٚ ثٝ ٚ وٙٙـ ٣ٔ

                                                      
1
- Suansri 

 اجتماعی

  زنذگی کیفیت بهبود -

  جامعه غرور افسایش-

 ،هرداى و زناى هیاى عادالنه به طور ها نقش تقسین-

 - پیراى و جواناى

 جاهعه هدیریت های سازهاى ایجاد-

 اقتصادي

 توسعة براي سرمایه افسایش-

 جامعه

 جذیذ مشاغل ایجاد-

 هحلّی هردم درآهد افسایش-

 فرهنگی

 به احترام به افراد ترغیب -

 مختلف فرهنگ هاي
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 هنابع حفظ ضرورت از عووهی آگاهی افسایش -
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 ٥ٔلاث ام تٛاٖ ٣ٔ عل٤ك ا٤ٗ ام ا٤ٙىٝ ًْٛ. ؿاكؿ كا فٛا٣ّٔ ص٥ٙٗ تم٤ٛت ٚ عفؼ تٛا٘ب٣٤ ٚ ؿاكؿ ٕٞلاٜ ثٝ اكمٍ ٚ اعتلاْ ٔغ٣ّ ربٔقٝ ًٙٗ
 (.100:1396ٕٞىبكاٖ، ٚ تٛال٣٤. )ولؿ علاًت ٚ عفؼ ث٣ٔٛ ربٔقٝ عج٥ق٣

 ٚ التٔبؿ٢ لـكت تٛم٤ـ ٔزـؿ ٔقٙب٢ ثٝ ؽٛؿ، ؿل٥ك ٔفْٟٛ ؿك ِٔبكوت اًت، ٔقتمـ ِٔبكوت تقل٤ف ؿك (1370) اِغ٣ٕٙ ٕٞض٥ٙٗ
 تًٛقٝ أٛك ؿك م٤ل ٔٛاكؿ عل٤ك ام ُٛ٘ـ لبؿك ثب٤ـ لِل ا٤ٗ ٗثٙبثلا٤ ثبُـ، ٣ٔ ا٘ـ ُـٜ ٌقاُتٝ وٙبك وٝ كًٚتب٣٤ ت٥ٟـًتبٖ ٘فـ ثٝ ٥ًب٣ً

 :وٙٙـ ِٔبكوت

 ؽٛؿ؛ ا٘تؾبة ثٝ ٞب ًبمٔبٖ عل٤ك ام ٞب ٥ٌل٢ ت٥ٕٔٓ ؿك ُلوت ثب ارتٕبف٣ ٥ًب٣ً لـكت ؿك ِٔبكوت -

 ت٥ِٛـ؛ أىب٘بت ثٝ ؿًتل٣ً افنا٤َ عل٤ك ام التٔبؿ٢ لـكت ؿك ِٔبكوت -

 ٟ٘بؿ٢؛ ٞب٢ ًبمٔبٖ عل٤ك ام ت٥ِٛـ َافنا٤ ثٝ وٕه ثلا٢ ا٥ٍ٘نٜ ؿاُتٗ -

 ٚ وبك ٥٘ل٢ٚ تجبؿَ ٚ ٞب٢ اٌ٘ب٣٘ تٛا٘ب٣٤ ٚ ت٥ِٛـ٢ ٞب٢ ٟٔبكت تغق٤ٝ، ٚضق٥ت ثٟجٛؿ ٔٙؾٛك ثٝ كُـ ٔٙبفـ ٚ ٞب پبؿاٍ ؿك ُـٖ ٥ًٟٓ -
 (.67:1392اٌ٘ب٣٘ )ٞبؿ٢ پٛك ٚ ٕٞىبكاٖ،  ٥٘بمٞب٢ كفـ ثلا٢ ؽٛؿ ٔغَٔٛ

 تب ؿٞـ ٣ٔ اربمٜ وٝ اًت ا٢ عجمٝ آغالط ٤ه ربٔقٝ ِٔبكوت اًت. ُـٜ ؿاؿٜ ِبٖ٘ 1 رـَٚ ؿك ِٔبكوت( ُٙب٣ً فلْ) ا٘ٛاؿ
 ؿًتىبك٢،) ٔؾتّف ٞب٢ ُىُ ٚ( ٣ّٔ ٤ب ٚ ا٢ ٔٙغمٝ ٔغ٣ّ،) ٔؾتّف ًغٛط ؿك ؽٛؿ أٛك ؿك ٥ٔنثبٖ ربٔقٝ ٤ب ٚ ُٟلٚ٘ـاٖ ٔلؿْ، ِٔبكوت
وٝ ؿك ا٤ٗ تغم٥ك ِٔبكوت ؽٛؿ ثٝ  (1،494:2006تًٛبٖ) ُٛؿ ا٘زبْ ٔىب٣٘ ٤ٚوٜ ُلا٤ظ تغت( غ٥لٜ ٚ ؽٛؿ ثٝ ؽٛؿ ٔٙفقُ، اِمب، ارجبك٢،

 ؽٛؿ٢ ُٟلٚ٘ـاٖ ٔٛكؿ ٘ؾل اًت.

ك٤ن٢ ٌلؿٍُل٢ اًت. ا٤ٗ ٌلا٤ِبت ثب  ؿ٣ٞ ثٝ ٔمٔـ ؿك ثل٘بٔٝ ك٤ن٢ ٔلؿ٣ٔ تـاْٚ تٛرٝ ٚ ا٤ِٛٚت ُب٤بٖ فولاًت، ك٤ٚىلؿ ثل٘بٔٝ
ٞب ٚ ٌلا٤ِبت  ت ِٔبكوت ٔلؿْ ٔغ٣ّ ٚ ُٙبؽت ٚ ؿكن ٤ٚو٣ٌتـاْٚ تٛرٝ ثٝ ٔغ٥ظ م٤ٌت ٘بع٥ٝ ٔمٔـ آغبم ُـ ٚ ؿك ٟ٘ب٤ت ثٝ ضلٚك

ك٤ن٢ ٚ ٔـ٤ل٤ت ٌلؿٍُل٢ ؿك ٔٙغمٝ ٔمٔـ ٔٙزل ٌلؿ٤ـ. ثٝ عٛك و٣ّ ؿك ٤ه ٌٌتلٜ  التٔبؿ٢، ارتٕبف٣ ٚ فل٣ٍٙٞ ٔلؿْ ٔغ٣ّ ؿك ثل٘بٔٝ
ثل٘بٔٝ ٌلؿٍُل٢ كا ثب تبو٥ـ ثل  ا٢ ٚ عت٣ ًغٛط ٔغـٚؿتل، كٚ٘ـ ٔقَٕٛ ا٤ٗ اًت وٝ ٔلارـ ا٣ّٓ رغلاف٥ب٣٤ افٓ ام ًغظ ٣ّٔ، ٔٙغمٝ

ك٤ن٢ ٔٙت٣ٟ ُٛؿ. ا٤ٗ ٘ىتٝ عبئن  تـ٤ٚٗ ٕ٘ب٤ٙـ. ؿك ٟ٘ب٤ت ا٤ٗ كٍٚ ثٝ ِٔبكوت ث٥ِتل فبٔٝ ٔلؿْ ٔغ٣ّ ؿك كٚ٘ـ ثل٘بٔٝ« ِٔبكوت ٔلؿْ»
ٞب٢ رٛأـ  ٛاًتٝٞب ٥٘بمٞب ٚ ؽ ا٥ٕٞت اًت وٝ اٍِٛٞب٢ تًٛقٝ ٔٙبعك ٔغ٣ّ، ثب٤ـ ٔىُٕ ٚ تم٤ٛت وٙٙـٜ ٤ىـ٤ٍل ثبُٙـ ٚ تّف٥م٣ ام آٖ

ٞب ٚ رٛأـ ٔغ٣ّ كا ثب ؽٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ. ؿك ا٤ٗ ك٤ٚىلؿ،  ٞب٢ ٞل وـاْ ام ٌلٜٚ ٔغ٣ّ كا ٔٙقىي وٙٙـ ٚ ٤ب عـالُ ثؾ٣ِ ام ؽٛاًتٝ
 ك٤ن٢ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿك ٔٙبعك ؽٛؿ ؿؽ٥ُ ثبُٙـ. ؿك ٓٛكت٥ىٝ ًبوٙبٖ ٥ٌلؿ ٚ ٔلؿْ ثب٤ـ ؿك ثل٘بٔٝ ك٤ن٢ ثٝ ٘فـ ٔلؿْ ٓٛكت ٣ٔ ثل٘بٔٝ

ثٝ اعتٕبَ م٤بؿ عٕب٤ت ث٥ِتل٢ كا ام  -ٚ اٌل ٔتٛرٝ ٔنا٤ب٢ أل ٌلؿٍُل٢ ثبُٙـ -ك٤ن٢ تًٛقٝ ُلوت وٙٙـ ؿك ت٥ٕٕٔبت ٔلثٛط ثٝ ثل٘بٔٝ
ا٢، كٍٚ ٔقَٕٛ ثلا٢ رّت ِٔبكوت ٔلؿْ، ا٤زبؿ ٤ه و٥ٕتٝ  ك٤ن٢ ٌلؿٍُل٢ ؿك ًغٛط ٣ّٔ ٚ ٔٙغمٝ آٖ ؽٛاٞٙـ ؿاُت. ؿك ثل٘بٔٝ
» ٚ « ٌناكُبت ا٥ِٚٝ تـ٤ٚٗ ُـٜ»ٞب كا ثٝ ٤ٚوٜ ؿك ؽّٔٛ  ك٤ن٢ كا كإٞٙب٣٤ ولؿٜ ٚ فقب٥ِت آٖ ت٥ٓ ثل٘بٔٝتـاكوبت٣ اًت. ا٤ٗ و٥ٕتٝ 

ك٤ن٢، ام ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ٟ٘بؿٞب٢ ؿِٚت٣ ٚاثٌتٝ ثٝ أٛك  وٙـ. و٥ٕتٝ تـاكوبت٣ ٔغبِقٝ ثل٘بٔٝ كا ٔلٚك ٣ٔ« ك٤ن٢ پ٥ِٟٙبؿات ؿك ؽّٔٛ ثل٘بٔٝ
 (.152ٚ  149: 1388ٞب٢ ٔلتجظ اًت )ٔق٣ٔٛٔ، ٕبف٣، ٔقٞج٣ ٚ ؿ٤ٍل ًبمٔبٖٞب٢ ارت ٌلؿٍُل٢، ثؾَ ؽ٣ٓٛٔ ٚ ًبمٔبٖ
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88  ٝ80ك٤ن٢، ُٕبكٜ ف٣ّٕ رغلاف٥ب ٚ ثل٘بٔٝ ِ٘ل٤ 

 

 ًَع ضٌاسي اصَلي هطاركت جاهؼِ (:1)جذٍل

 . ِٔبكوت ف٥ن٤ى1٣

 

 ف٥ن٤ى٣ .1

 فـْ ِٔبكوت

 هطاركت خَدتخَدي 
ام پب٥٤ٗ ثٝ ثبال؛ ٕٞتلام ؿك فقبَ ثٛؿٖ؛ ِٔبكوت ٌٔتم٥ٓ؛ 

 .ك٤ن٢ ؿ ثل٘ب٥ٌٝٔل٢؛ ِٔبكوت ٓغ٥ظ؛ ؽٛ ثلاثل٢ ؿك ت٥ٕٔٓ

 ؿكٔبٖ .2 . ِٔبكوت غ٥ل فقب2َ

 . ِٔبكوت ثب ِٔبٚك3ٜ

 

 كًب٣٘  اعالؿ .3

ؿكربت كفتبك ٚ 
 ث٥بٖ ُٟلٚ٘ـ

 هطاركت القايي 
ثبال ثٝ پب٥٤ٗ؛ تبثـ؛ ك٣ًٕ؛ ٔقٕٛال غ٥ل ٌٔتم٥ٓ؛ ثب ؿًتىبك٢؛ 
ُجٝ ِٔبكوت؛ ِٔبكوت ؿك ارلا ٚ ثٝ اُتلان ٌقاك٢ ٔٙبفـ؛ 

 ثبمؽٛكؿ. ٞب٢ پ٥ِٟٙبؿ٢ ٚ ا٘تؾبة ث٥ٗ ٌن٤ٙٝ

 ِٔبٚكٜ .4 ٞب٢ ٔبؿ٢ . ِٔبكوت ثب ا٥ٍ٘ن4ٜ

 ٚفك .5 . ِٔبكوت تبثق5٣

 . ِٔبكوت تقب6٣ّٔ
 

 ِٔبكوت .6

ؿكربت لـكت 
ٚ تٛاٖ 
 ُٟلٚ٘ـ

 هطاركت اجثاري 
ثبال ثٝ پب٥٤ٗ؛ تبثـ؛ ٔقٕٛال غ٥ل ٌٔتم٥ٓ؛ ك٣ًٕ؛ ِٔبكوت ؿك 

ٔٙبفـ؛ ا٘تؾبة ث٥ٗ  ارلا أب ٘ٝ ِنٚٔب ثٝ اُتلان ٌقاك٢
پـكًبالك٢،  ٞب٢ ٔغـٚؿ پ٥ِٟٙبؿ٢ ٤ب ثـٖٚ ا٘تؾبة؛ ٌن٤ٙٝ

 فـْ ِٔبكوت، ؿكرٝ ثبال٢ كفتبك ٚ ث٥بٖ ٚ ؿًتىبك٢.
 . ؽٛؿ ث٥ٌذ7

 تف٤ٛض لـكت .7

 وٙتلَ ُٟلٚ٘ـ .8

 49:1392؛ ٘مُ ُـٜ ؿك ثـك٢ ٚ ٕٞىبكاٖ،494:2006ٔٙجـ: تًٛبٖ، 

 هرٍري تر ادتيات تحقيق

ٝ ثٝ تقل٤ف ٚ ث٥بٖ ٌٔئّٝ ِٔبكوت ٔلؿْ ؿك كاًتب٢ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ُٟل٢ ٚ تج٥٥ٗ اٞـاف آٖ، پ٥ِ٥ٙٝ ٚ اؿث٥بت ٔٛضٛف٣ ثبتٛر
ٞب ٚ ًؤاالت  ٔلتجظ ثب ِٔبكوت ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ثب ٔغبِقٝ ارٕب٣ِ ثلؽ٣ ٔٙبثـ ؿاؽ٣ّ ٚ ؽبكر٣ اًتؾلاد ٚ ؿك كاًتب٢ تج٥٥ٗ فلض٥ٝ

 ُٛؿ: اكا٤ٝ ٣ٔ 2تغم٥ك ؿك رـَٚ 

 تٌذي هطالؼات پيطيي در داخل ٍ خارج كطَر جوغ (:2)ٍلجذ

 هطالؼات داخلي

 ًتيجِ رٍش هقالِ ػٌَاى ًَيسٌذُ ٍ سال ًام

ِٔبكوت ارتٕبؿ ٔغ٣ّ ؿك تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ وِبٚكم٢  (1392ثـك٢ ٚ ٕٞىبكاٖ )
)ٔغبِقٝ ٔٛكؿ٢:٘ٛاع٣ كًٚتب٣٤ ثؾَ ٔلون٢ ُٟلًتبٖ 

 تٙىبثٗ(

ب٢ ت٣ ٞ ٞب٢ تغ٥ُّ ت٥ٓٛف٣ ٚ آمٖٔٛ كٍٚ
 ا٢، فل٤ـٔٗ ٚ ٕٞجٌت٣ٍ ته ٕ٘ٛ٘ٝ

ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ٚضق٥ت ُغ٣ّ ٚ ٥ٔناٖ تٕب٤ُ ربٔقٝ ٔغ٣ّ ثٝ 
ِٔبكوت ؿك تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ وِبٚكم٢، كاثغٝ ٌٔتم٥ٓ ٚ 

 ٔقٙبؿاك ٚرٛؿ ؿاكؿ.

 ارتٕبف٣ التٔبؿ٢، تأح٥لات ثٝ ٥ٔنثبٖ ربٔقٝ ٍ٘لٍ ًٙزَ (1395عٌبْ )

 :كؿ٢ٔٛ ٔغبِقٝ .ٌلؿٍُل٢ ٔغ٥ظ م٤ٌت٣ تًٛقٝ ٚ

 آُٔ ُٟلًتبٖ الك٤زبٖ ثؾَ كًٚتبٞب٢

 ٚ ارتٕبف٣ اكتجبعبت، ٚ ٔغ٥ظ م٤ٌت اُتغبَ، ٚ ؿكآٔـ تغ٥ُّ فب٣ّٔ
 ثٛؿٜ فٛأُ تل٤ٗ ٟٔٓ تلت٥ت ثٝ م٤لًبؽت٣ ٚ ٌٔىٗ فل٣ٍٙٞ،

 ث٥ِتل٤ٗ كًٚتب٥٤بٖ، ٘ؾل ام اُتغبَ ٚ ؿكآٔـ فبُٔ وٝ اًت
 .ؿاكؿ ٌلؿٍُل٢ پب٤ـاك٢ ثل كا تبح٥ل

ثل٘بٔٝ  ؿك ٔغ٣ّ ارتٕبؿ ِٔبكوت ثل ٔؤحل فٛأُ تغ٥ُّ (1395ٕٞىبكاٖ ) ٚ ع٥ـك٢
 ٘ٛاع٣ :ٔٛكؿ٢ ٔغبِقٝ .ٌلؿٍُل٢ وِبٚكم٢ تًٛقٝ ك٤ن٢

 تٙىبثٗ ُٟلًتبٖ ٔلون٢ ثؾَ كًٚتب٣٤

 ِٔبكوت ٥ٔناٖ ثل كا تبح٥ل ث٥ِتل٤ٗ التٔبؿ٢ ٌٔتمُ ٔتغ٥ل ا٢ ٚ ٔـَ تغ٥ُّ ٥ٌٔل آمٖٔٛ ت٣ ته ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٚ ؿاكؿ وِبٚكم٢ ٌلؿٍُل٢ ٝتًٛق ٚ ا٤زبؿ كاًتب٢ ؿك ًبوٙبٖ
 ٔتغ٥ل ٚ ارتٕبف٣ ٔتغ٥ل ٟ٘بؿ٢، ٔتغ٥ل تلت٥ت ثٝ ٔتغ٥لٞب ٔبثم٣

 تبح٥لٌقاك٘ـ ِٔبكوت ٚاثٌتٝ ٔتغ٥ل ثل ٔغ٥غ٣،

 تًٛقٝ ؿك ِٔبكوت ثل ارتٕبف٣ ًلٔب٤ٝ تبح٥ل ثلك٣ً (1396اثلا٥ٞٓ پٛك ٚ ٕٞىبكاٖ )

 ٔغبِقٝ( ٌلؿٍُل٢ احلات ٥ٔب٘ز٣ ثب ٘مَ پب٤ـاك ٌلؿٍُل٢

 ٔقٙبؿاك ًلٔب٤ٝ ٚ ٔخجت كاثغٝ ٚرٛؿ ام عبو٣ تغم٥ك ٘تب٤ذ ًبؽتبك٢ ٔقبؿالت ٚ تب٥٤ـ٢ فب٣ّٔ تغ٥ُّ

 ٌلؿٍُل٢، احلات التٔبؿ٢ احلات ٔتغ٥ل ًٝ ثب ارتٕبف٣



  89 ِٔبكوت ٔلؿْ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ )ٔغبِقٝ ٔٛكؿ٢: والِٟ٘ل تجل٤ن(ثلك٣ً كاثغٝ 

 
 تًٛقٝ ؿك ِٔبكوت ٌلؿٍُل٢ ٚ ٔتغ٥ل فل٣ٍٙٞ ارتٕبف٣ ًلف٥ٗ ُٟل :٢ٔٛكؿ

 ثبُـ. پب٤ـاك ٣ٔ ٌلؿٍُل٢

 پب٤ـاك ٌلؿٍُل٢ ٓٙقت ؿك ٔغ٣ّ رٛأـ وتِٔبك ٘مَ (1396تٛال٣٤ ٚ ٕٞىبكاٖ )
 ًلف٥ٗ(: ٔٛكؿ٢ )ٔغبِق١

 ٕٞجٌت٣ٍ پ٥لًٖٛ، كٌل٥ًٖٛ ضل٤ت

 ٥ٌٔل تغ٥ُّ ٚ صٙـٌب٘ٝ
 ؿك ٔغ٥غ٣ م٤ٌت ِٔبكوت ٚ اَٚ ؿك ؿكرٝ التٔبؿ٢ ِٔبكوت

 - ارتٕبف٣ ِٔبكوت ثل تبح٥لٌقاك٢ عل٤ك ام ؿْٚ ؿكرٝ
 لف٥ًٗ ؿك كا ٌلؿٍُل٢ پب٤ـاك تًٛق١ م١ٙ٥ٔ ًبوٙبٖ، فل٣ٍٙٞ

 .ًبم٘ـ ٣ٔ فلاٞٓ

تج٥٥ٗ فٛأُ ٔٛحل ثل ًغظ عٕب٤ت ًبوٙبٖ ُٟل تجل٤ن ام  (1396ٔغٕـماؿٜ ٚ ٕٞىبكاٖ )
 تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ )ثب تبو٥ـ ثل اثقبؿ ارتٕبف٣ ٚ فل٣ٍٙٞ(

اكتجبط ٔخجت ٚ ٔقٙبؿاك٢ ث٥ٗ ت٤ٛٔل ف٣ٙٞ ًبوٙبٖ ُٟل تجل٤ن  ٔقبؿالت ًبؽتبك٢
 اكؿٚ عٕب٤ت آ٘بٖ ام تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ٚرٛؿ ؿ

 

 ٔغبِقبت ؽبكر٣

ثب ِٔٛكت   ٔلؿْ ٔغ٣ّ ؽٛاٞبٖ ت٣ٕ٥ٕٔ ثٝ عٛك ِٔتلن ٚ تغم٥ك تلو٥ج٣  كٍٚ تب٘نا٥٘ب ؿك ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ٚ ربٔقٝ ِٔبكوت (2009) 1ٔب٤ىُ
 ٔنا٤ب٢ ؽٛاٞٙـ ٣ٔ ٔمبٔبت ؿِٚت٣ ٚ كٞجلاٖ ٔغ٣ّ ٌٞتٙـ ٚ

وبكٞب٢  ٚ وٌت .وٙٙـ ُلوت عبُٓ ام ٌلؿٍُل٢
 ؿٞٙـ وٝ ثٝ كا تًٛقٝ ٣ٔ ًٛؿ او٣اُتل ٞب٢ ٌلؿٍُل٢، علط

 ٌلؿٍُل٢ ؿًتل٣ً  ثٝ ٔنا٤ب٢ ؿك رٟت  ٔغ٣ّ ٔلؿْ ٘فـ
 اًت.

 رن٤لٜ ؿك ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ام عٕب٤ت ٚ ٔغ٣ّ ربٔقٝ ٍ٘لٍ (2013ٞٙف٥ب ٚ ٕٞىبكاٖ )
 ت٥ٛٔبٖ ٔبِن٢

 ثل ٌلؿٍُل٢ تًٛق١ آ٤ٙـٜ ام ت٥ٛٔبٖ رن٤لٜ ٔغ٣ّ ربٔقٝ تغ٥ُّ فب٣ّٔ اوتِبف٣
 ٘مَ وٙٙـ ٚ ٣ٔ عٕب٤ت ُـٜ اؽق ُؾ٣ٔ ٔن٤ت اًبى

 ل٢ٛ كُـ عفؼ ٚ ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ام عٕب٤ت ثلا٢ ًبوٙبٖ
 .اًت ضلٚك٢ آٖ

ًبً٘ وبوٛكٖ ٚ ًٛٚاٖ ٘بكات 
(2013) 

ٔب٢  ص٥بً٘ ٌلؿٍُل٢ ؿك تًٛقٝ ؿك ٔغ٣ّ ٔلؿْ ِٔبكوت
 تب٤ّٙـ

 .ؿاك٘ـ ٍ٘لا٣٘ ؽٛؿ ٔٙغمٝ ؿك ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ثب ٔغ٣ّ ٔلؿْ كٍٚ ت٥ٓٛف٣
 ٚ وٛصه ٞتُ ثٛت٥ه، ٞتُ ؽب٘ٝ، ٕبٖثب افنا٤َ ٟٔ

 ٔب٤ُ ثبفج ُـٜ اًت وٝ ٔلؿْ ٌلؿٍُل٢ وبك ٚ ؿ٤ٍلوٌت
 فلا٤ٙـ ك٤ن٢، ام لج٥ُ ثل٘بٔٝ ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ؿك ُلوت ثٝ

 ا٤ٗ ؿك پب٤ـاك ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ٔلتجظ ثب ؿ٤ٍل ٔٛاكؿ ٚ ٔـ٤ل٤ت
 ثبُٙـ. ٔٙغمٝ

ك٣ًِٛ َٔٙ ٚ ٕٞىبكاٖ 
(2017) 

 تًٛقٝ ام عٕب٤ت ٚ قٝربٔ ِٔبكوت ًبوٙبٖ، ؿكاوبت
 ٌلؿٍُل٢ ؿك ٔمبٓـ ُٟل٢ ٚ كًٚتب٣٤

ٔقبؿالت ًبؽتبك٢ كٍٚ عـالُ ٔلثقبت 
 رنئ٣

 ِٔبكوت ٚ ًبوٙبٖ اؿكاوبت تبح٥لات ٥ٔبٖ ؿاك٢ ٔق٣ٙ تفبٚت
 ٚ ُٟل٢ ٔٙبعك ؿك ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ام عٕب٤ت ؿك ربٔقٝ

 ث٥ٗ تفبٚت٣ ٌٛ٘ٝ ٥ٞش ٞب ٤بفتٝ عبَ، ا٤ٗ ؿاكؿ. ثب كًٚتب٣٤ ٚرٛؿ
 ٌٔتم٥ٓ غ٥ل احل ٚ ربٔقٝ ِٔبكوت ٔٛكؿ ٔخجت ؿك ؿكاوبتا احل

ِ٘بٖ  ٌلؿٍُل٢ كا تًٛقٝ ام عٕب٤ت ؿك ٔٙف٣ اؿكاوبت
 ؿٞـ ٣ٕ٘

 ثٝ ربٔقٝ ٚ تقٟـ اعٌب٣ً ٘نؿ٤ى٣ ًبو٥ٙٗ، ُؾ٥ٔت تأح٥ل (2017ٚ ٕٞىبكاٖ ) ٔم٣ٔٛ
 ٌلؿٍُل٢( تًٛق١ ام عٕب٤ت

 ثل ٔٛحل أُفٛ تل٤ٗ ٟٕٔبٖ ٘ٛام٢ ل٢ٛ ٚ ٥ٕٕٓب٘ٝ ؿكن ٔقبؿالت ًبؽتبك٢
 ٌلؿٍُل٢ اًت وٝ اِجتٝ احل تًٛقٝ ثٝ ٌ٘جت ًبوٙبٖ ٍ٘لٍ

 ٔتفبٚت ٌٛ٘بٖ٘ٛ، ُؾ٥ٔت٣ ٓفبت ثب م٘بٖ ٚ ٔلؿاٖ ؿك آٖ
 .اًت

 ٔٙجـ: ٍ٘بك٘ـٌبٖ

ٞب٢ ا٘زبْ ٤بفتٝ ؿك م٥ٔٙٝ ٔٛضٛؿ تغم٥ك، ٤ٌٛب٢ ا٤ٗ اًت وٝ ؿك ؽّٔٛ اثقبؿ ِٔبكوت ربٔقٝ  ٔالعؾٝ ٘تب٤ذ تغم٥مبت ٚ پوَٚٞ
ؿْ( ؿك تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ تالٍ صٙـاٖ ؿكؽٛك٢ ا٘زبْ ٥٘بفتٝ اًت، ث٤ٛوٜ ؿك كاثغٝ والِٟ٘ل تجل٤ن تال٣ُ ِٔبٞـٜ ِ٘ـ. ِقا، ا٤ٗ ٥ٔنثبٖ )ٔل

 تغم٥ك ؿك كاثغٝ تم٤ٛت اؿث٥بت ٔٛضٛف٣ ٌٔئّٝ پوَٚٞ تالٍ ؽٛاٞـ ولؿ.

ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ، ٔقلف٣ ُـٜ  2ُىُ  پي ام ٔغبِقٝ ٔجب٣٘ ٘ؾل٢ ٚ تغم٥مبت ٔلثٛط ؿاؽ٣ّ ٚ ؽبكر٣، ٔـَ ٔف٣ٟٔٛ ثٝ ٓٛكت٣ وٝ ؿك
 اًت.

                                                      
1- Michael 
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 : هذل هفَْهي تحقيق(2)ضکل

 ٔٙجـ: ٍ٘بك٘ـٌبٖ

 رٍش تحقيق

ص٥ٙٗ تِل٤ظ ٚ تج٥٥ٗ ؿال٤ُ صٍٛ٘ٝ  پوَٚٞ عبضل ثٝ ؿ٥ُِ وبكثلؿ ف٣ّٕ ؿاَ٘ ثلا٢ ت٥ٓٛف ٚ تف٥ٌل كٚاثظ ٔٛرٛؿ ث٥ٗ ٔتغ٥لٞب ٚ ٞٓ
 ِٟلوال٘ ٢ آٖ ُٟلٚ٘ـاٖآٔبك ربٔقٝ اًت. پلًِٙبٔٝ ثل ٣ٔجتٙ ؿ پ٥ٕب٣ِ٤تغ٣ّ٥ّ ام ٘ٛ –ثٛؿٖ كٚاثظ ٔقوٛك، ثل عٌت كٍٚ، ت٥ٓٛف٣ 

1٘فل 384ٚ عزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ عجك فلَٔٛ وٛولاٖ تقـاؿ  اًت ُـٜ ٌلفتٝ ٘ؾل ؿك تجل٤ن
 ؿك تٔبؿف٣ ٘ٛؿ ام ٕ٘ٛ٘ٝ ٥ٌل٢ ثلآٚكؿ ٌلؿ٤ـ ٚ ٥ُٜٛ 

ِٔٛفٝ ؿك  41ؿك ؿٚ ثؾَ ثب اثناك تغم٥ك( ) ا٢ رٟت ثلك٣ً كاثغٝ ِٔبكوت ٔلؿْ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢، پلًِٙبٔٝ ؿًتلى ا٘زبْ ُـ.
(، ٔغٕـ 1396(، پٙب٣ٞ )1396(، تٛال٣٤ ٚ ٕٞىبكاٖ )1395(، ع٥ـك٢ ٚ ٕٞىبكاٖ )1385ٔم٥بى ٥ِىلت ثل اًبى ثب تغم٥مبت ٔٙؾ٣ٕ تجبك )

ٗ ُٟلٚ٘ـاٖ والِٟ٘ل ( ت٥ٟٝ ُـ ٚ ؿك ث1394٥( ٚ كعٕب٣٘ ف٥لٚمربٜ ٚ ٕٞىبكاٖ )1392(، ض٥ب٣٤ ٚ تلاة اعٕـ٢ )1396ماؿ ٚ ٕٞىبكاٖ )
 1ؿٞٙـٌبٖ، ؿك ؽّٔٛ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ تٙؾ٥ٓ ُـٜ ثٛؿ وٝ ًٛاالت  تجل٤ن تٛم٤ـ ُـ. ًٛاالت ثؾَ اَٚ ثقـ ام ِٔؾٔبت ف٣ٕٔٛ پبًؼ

ًٛاالت  ُـ. ٔلثٛط ثقـ م٤ٌت ٔغ٥غ٣ كا ُبُٔ ٣ٔ 23تب  17ثقـ التٔبؿ٢ ٚ ًٛاالت  16تب  9ثقـ ارتٕبف٣ ٚ فل٣ٍٙٞ، ًٛاالت  8تب 
ٔلثٛط ثٝ ِٔبكوت ام ارتٕبف٣  29تب  24ك ؽّٔٛ ِٔبكوت ٔلؿْ ؿك تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ تٙؾ٥ٓ ُـٜ ثٛؿ وٝ ام ٥ٔبٖ ًٛاالت ثؾَ ؿْٚ ؿ

ٔلثٛط ثٝ ِٔبكوت ام ثقـ م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ؿك ٘ؾل  41تب  36ٔلثٛط ثٝ ِٔبكوت ام ثقـ التٔبؿ٢ ٚ ًٛاالت  35تب  30ٚ فل٣ٍٙٞ، ًٛاالت 
ٔٛكؿ ام آٖ ؿك اؽت٥بك ٔؾتٔٔبٖ ٚ فقبالٖ ٌلؿٍُل٢ للاك ٌلفت ٚ ثب اًتفبؿٜ ام ٘ؾل  30ِٙبٔٝ، ثلا٢ تق٥٥ٗ آمٖٔٛ كٚا٣٤ پلً ٌلفتٝ ُـ.

، ضل٤ت آِفب٢ ولٚ٘جبػ اًت وٝ ٘ٛف٣ آمٖٔٛ ام ا٢ ٞب٢ صٙـٌن٤ٙٝ تل٤ٗ آمٖٔٛ پب٤ب٣٤ ثلا٢ ًٛاَ ٔقَٕٛآ٘بٖ افتجبك پلًِٙبٔٝ اكم٤بث٣ ُـ. 

                                                      
 ام پب٤ب٣٤ ٚ كٚا٣٤ؿك ربٔقٝ آٔبك٢ ) ثبتٛرٝ ثٝ ثٟلٜ ٔٙـ٢ ام فلَٔٛ لبثُ لجَٛ ٔغممبٖ ؿك ثلآٚكؿ عزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  آٔبك٢، ام٣٤ًٛ، كٚا٣٤ ٚ پب٤ب٣٤ ٌ٘جتبً ثبال٢ ًؤاالت پلًِٙبٔٝ -1

ٚ ٥٘ن وٌت ٘تب٤ذ ٔتمٗ ؿك آمٖٔٛ ٞب٢ لج٣ّ )ثلپب٤ٝ تغم٥مبت پ٥ِ٥ٗ(، ثلآٚكؿ ٣ٔ ُٛؿ ٤بفتٝ ٞب٢  بُـ(ث ٣ٔ پ٥بٔـٞب ٚالق٣ ٔمبؿ٤ل ثٝ ؿًت٥بث٣ ٚ ٥ٌل٢ ا٘ـامٜ رٟت المْ ٞب٢ ُبؽْ
 تغم٥ك ثتٛا٘ـ ثٝ ٘تب٤ذ لبثُ اًتٙبؿ ٚ لبثُ تق٥ٕٓ ثٝ ربٔقٝ ؿًت ٤بثـ.
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ثبُـ، آمٖٔٛ ام پب٤ب٣٤  7/0ه ًٙزٝ ثب ٤ه پلًِٙبٔٝ اًت. اٌل ضل٤ت آِفب ث٥ِتل ام ٞب ؿك ٤ ؿٞٙـٌبٖ ثٝ ٕٞٝ ًٛاَ ًبمٌبك٢ ٔٙغم٣ پبًؼ
لبثُ لج٣ِٛ ثلؽٛكؿاك اًت. ٘تب٤ذ آمٖٔٛ پب٤ب٣٤ ثلا٢ ٞل٤ه ام ٔتغ٥٥لٞب وٝ ٔتِىُ ام ٤ٌٛٝ ٞب٢ ٞٓ اكم ثٛؿ٘ـ، ثٝ عٛك ٔزنا ٔغبًجٝ ُـ 

 .(3رـَٚ )

 ّاي هرتَطِ گَيِضرية الفاي كرًٍثاخ تِ تفکيك هتغيرّا ٍ : )3(جذٍل

 ضرية الفاي كرًٍثاخ گَيِ اتؼاد هتغير

 ٌلؿٍُل٢

 ارتٕبف٣ فل٣ٍٙٞ

اكتمب٢ اًتب٘ـاكؿ م٘ـ٣ٌ، افنا٤َ ًغظ آٌب٣ٞ ٚ ؿاَ٘ ٔلؿْ، م٘ـٜ ٍ٘ٝ ؿاُتٗ فل٣ٍٙٞ 
ٔغ٣ّ ٚ اكتمبء آٖ، افنا٤َ ا٥ٍ٘نٜ ٔب٘ـٌبك٢ ٚ وبَٞ ٟٔبرلت ؿك ث٥ٗ ٔلؿْ، افنا٤َ 

،وبَٞ ؿًتل٣ً ربٔقٝ ٔغ٣ّ ثٝ أىب٘بت تفل٤غ٣، رلا٤ٓ ٚ فقب٥ِت ٞب٢ غ٥ل لب٣٘ٛ٘
ا٤زبؿ ٘بكاعت٣ ٚ فـْ آكأَ ثلا٢ ربٔقٝ ٔغ٣ّ، وبَٞ اٌ٘زبْ ٚ پ٥ٛ٘ـٞب٢ ارتٕبف٣ ٚ 

 ؽب٘ٛاؿ٣ٌ

72/0 

 التٔبؿ٢

تٙٛؿ ٚ غٙب ثؾ٥ِـٖ ثٝ التٔبؿ ٔغ٣ّ، ا٤زبؿ اُتغبَ، رقة ًلٔب٤ٝ ٌقاكاٖ ؿاؽ٣ّ ٚ 
ب٢ ًبوٗ والِٟ٘ل تجل٤ن، افنا٤َ ل٥ٕت ؽبكر٣، وبَٞ فبّٓٝ ؿكآٔـ٢ ؿك ث٥ٗ ؽب٘ٛاكٞ

ٚالق٣ م٥ٔٗ ٚ ٌٔتغالت، افنا٤َ ٞن٤ٙٝ ثلؽ٣ وبالٞب ٚ ؽـٔبت، ا٤زبؿ ِٔبغُ وبفة ثب 
ؿكآٔـٞب٢ ٘بص٥ن، افنا٤َ اُتغبَ ؿك ثؾَ ؽـٔبت ٔب٘ٙـ كًتٛكاٖ ٞب، ٞتُ ٞب، عُٕ ٚ 

 ٘مُ ٌٔبفل ٚ...

80/0 

 م٤ٌت ٔغ٥غ٣

تز٥ٟنات ٔلثٛط ثٝ ٌلؿٍُل٢، ا٤زبؿ افنا٤َ ٚ ثٟتل ُـٖ أىب٘بت ٚ تب٥ًبت ٚ 
اٍِٛٞب٢ رـ٤ـ تب٥ٔٗ ا٘له٢ ٞب٢ ٘ٛ ثٝ ٥ًّٚٝ عج٥قت، افنا٤َ تٛرٝ ثٝ عفؼ ٔغ٥ظ 
م٤ٌت ثلا٢ رقة ٌلؿٍُل، افنا٤َ آِٛؿ٣ٌ ٓٛت٣، ام ث٥ٗ كفتٗ ًبؽتبك ثىل ٔٙغمٝ ؿك 

تلاف٥ه، تغ٥٥ل ٚ  ام عبُٓ ِٔىالت احلٌٌتلٍ ًبؽت ٚ ًبمٞب٢ ث٣ ك٤ٚٝ ، افنا٤َ
 ٘ٝ ٞب٢ ٔؾتّف ٥ٌب٣ٞ ٚ رب٘ٛك٢وبَٞ ٌٛ

84/0 

 ِٔبكوت

 ارتٕبف٣ فل٣ٍٙٞ

 ، ٔغ٣ّ ٞب٢ ًٙت ٚ فلًٞٙ افنا٤َ كٚع٥ٝ ؽٛؿ اتىب٣٤ ؿك ٔلؿْ، تل٤ٚذ ٚ عفؼ
م٘ـ٣ٌ، ُلوت ؿك ت٥ٕٔٓ ٥ٌل٢ ٞب  و٥ف٥ت اكتمب ٚ م٘ـ٣ٌ ٥ُٜٛ تغ٥٥ل ام آٌب٣ٞ افنا٤َ

لْ ٚ رٙب٤ت ٚ ًب٤ل ٚ ارلا٢ ثل٘بٔٝ ٞب٢ ٔلثٛط ثٝ فقب٥ِت ٞب٢ ٌلؿٍُل٢، افنا٤َ ر
 ٞب٢ ارتٕبف٣ ٚ ؽب٘ٛاؿ٣ٌ  ا٘غلافبت ارتٕبف٣،وبَٞ تٛرٝ ٚ پب٤جٙـ٢ ثٝ اكمٍ

83/0 

 التٔبؿ٢

ًبوٙبٖ،  ؿكآٔـ ؿاؽ٣ّ، افنا٤َ ٌقاك٢ اُتغبَ ٚ فلٓت ٞب٢ ُغ٣ّ، ا٤زبؿ ًلٔب٤ٝ ا٤زبؿ
ؽـٔبت، عضٛك وبك افلاؿ  ٚ وبالٞب ثلؽ٣ ٞن١ٙ٤ ٌٔىٗ، افنا٤َ ٚ م٥ٔٗ ل٥ٕت افنا٤َ

 ث٣ٔٛ ؿك ثؾَ فقب٥ِت ٞب٢ ٌلؿٍُل٢ غ٥ل
77/0 

 م٤ٌت ٔغ٥غ٣

افنا٤َ ٘ؾبفت ٔٙغمٝ ثٝ ٔٙؾٛك كفبٜ عبَ ٌلؿٍُلاٖ، اعالؿ ٔلؿْ ام ؿغـغٝ ٞب٢ 
ٔغ٥غ٣ ٚ تٛرٝ ث٥ِتل ثٝ آٖ، عفؼ ٚ ٍٟ٘ـاك٢ ٘ٛاع٣ عج٥ق٣ ثٝ فٙٛاٖ ٔٙبثـ ؿكآٔـما٢ 

ٔغُ، افنا٤َ  ٞب٢ ٓٛت٣ ٚ ٞٛا٣٤، ام ث٥ٗ كفتٗ صِٓ ا٘ـام ٔمٔـ، افنا٤َ آِٛؿ٣ٌ
 آِٛؿ٣ٌ ٞب٢ ٔلثٛط ثٝ ٔٙبثـ آة، ؽبن ٚ ال٥ّٓ

80/0 

 ٞب٢ پوَٚٞ ٔٙجـ: ٤بفتٝ

 ام اًتفبؿٜ ثب صٙـٔتغ٥لٜ كٚاثظ ٚ پ٥لًٖٛ ٕٞجٌت٣ٍ ضل٤ت ام ٥ٌل٢ ثٟلٜ ثب ؿٚ ٔتغ٥لٜ كٚاثظ ام اًتفبؿٜ ثب ٔتغ٥لٞب تغ٥ُّ ٚ تزن٤ٝ
 ُـ. ا٘زبْ 21 ٌ٘ؾٝ  spss افناك ٘لْ ؿك ٔغ٥ظ ٥ٌٔل تغ٥ُّ ٚ صٙـٌب٘ٝ كٌل٥ًٖٛ

 هؼرفي هحذٍدُ هَرد هطالؼِ

، 1395ثل اًبى ٘تب٤ذ ًلُٕبك٢ ف٣ٕٔٛ ٘فٛى ٚ ٌٔىٗ ًبَ  ٣ٔ ثبُـ. اًتبٖ آفكثب٤زبٖ ُلل٣ٔلون جل٤ن لّٕلٚ ٔغبِقٝ، والِٟ٘ل ت
ٞناك ٘فل ؿك  810ٖٛ ٚ ٞناك ٘فل ثلآٚكؿ ُـٜ اًت. ام ا٤ٗ تقـاؿ عـٚؿ ؿٚ ٥ّ٥ٔ ٥ّ٥ٔ909ٖٛ ٚ  3رٕق٥ت وُ اًتبٖ آفكثب٤زبٖ ُلل٣ عـٚؿ 
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٘فل( ٥٘ن ِغبػ  8ٞناك ٘فل ؿك ٘مبط كًٚتب٣٤ اًتبٖ ًبوٗ ثٛؿٜ ا٘ـ. ؿك ا٤ٗ آٔبك رٕق٥ت غ٥ل ًبوٗ ) 100٘مبط ُٟل٢ ٚ عـٚؿ ٤ه ٥ّ٥ٖٔٛ ٚ 
ل٢ ؿكٓـ رٕق٥ت ُٟ 55ؿكٓـ رٕق٥ت وُ ٚ عـٚؿ  40٘فل، ٔقبؿَ  1558693ُـٜ اًت. ام ا٤ٗ تقـاؿ، رٕق٥ت والِٟ٘ل تجل٤ن، ثب تقـاؿ 

 (.1396اًتبٖ كا ؿك ؽٛؿ رب٢ ؿاؿٜ اًت )ٔلونآٔبكا٤لاٖ،

 آحبك فٟلًت ؿك ٔلثـ و٥ّٛٔتل ٤ه ٌٔبعت ثٝ تجل٤ن ؿك رٟبٖ ًلپ٥ُٛـٜ ثبماك تل٤ٗ ٞب٢ ٌلؿٍُل٢ ا٤ٗ ُٟل، ثنكي ٤ى٣ ام ربفثٝ
 ٔٛمٜ تٛاٖ ثٝ ا٤ٗ رّٕٝ ٣ٔٞب ٔقلٚف اًت وٝ ام  ٞب٢ ٔتفبٚت ثٝ ُٟل ٔٛمٜ ا٤ٗ ُٟل ثب ؿاُتٗ ٔٛمٜ اًت. ُـٜ حجت ٤ٌٛ٘ىٛ رٟب٣٘

ًٙزَ، ٔٛمٜ فٔل آٞٗ، ٔٛمٜ ُٟل، ٔٛمٜ ِٔبغُ، ٔٛمٜ آحبك ٔقبٓل، ٔٛمٜ للآٖ ٚ وتبثت،  ٔٛمٜ ِٔلٚعٝ، ٔٛمٜ لبربك، ٔٛمٜ آفكثب٤زبٖ،
 ؽب٘ٝ ،٥ٌٔٛ ٞب٢ تبك٤ؾ٣ ام لج٥ُ ؽب٘ٝ ف٣ّ ٔٛمٜ اًٙبؿ، ٔٛمٜ ًفبَ، ٔٛمٜ ٔغجٛفبت ٚ ٔٛمٜ ٓـا ٚ ٥ًٛٔم٣ اُبكٜ ولؿ. ٞٓ ص٥ٙٗ ؽب٘ٝ

 ٥٘ىـَ، ؽب٘ٝ ع٥ـكماؿٜ، ؽب٘ٝ ٤ب٘م٥ٗ، ثلد ا٢ ماؿٜ، ؽب٘ٝ لـو٣، ؽب٘ٝ پل٤ٚٗ افتٔب٣ٔ، ؽب٘ٝ اًتبؿ ُٟل٤بك،  عل٤ل٢، ؽب٘ٝ ثٟٙبْ، ؽب٘ٝ ٌٙزٝ
ٞب٢ ٝ ص٣ ٚ... ؿك ؿَ ا٤ٗ ُٟل رب٢ ؿاك٘ـ. ام ؿ٤ٍل ربفث افتٔب٣ٔ، ؽب٘ٝ وّىتٝ پل٤ٚٗ ا٢، ؽب٘ٝ ؽب٘ٝ ؽتب٣٤، ؽب٘ٝ ًلؽٝ ُٟل٤بك، اًتبؿ ؽب٘ٝ

 ٚ ثٟناؿ اِـ٤ٗ وٕبَ ٌلؿٍُل٢ تجل٤ن، پبكن ائُ ٣ٌّ، كثـ ك٥ُـ٢، ثلد ٤ب٘م٥ٗ، پُ ٣ًٍٙ، پُ لبك٢، پ٥بؿٜ كاٜ تلث٥ت، ٌٔزـ ربٔـ، ٔمجلٜ
 ٔٙبك اًت. صٟبك ُقلا ، ٔمجلٜ عٕنٜ، ٔمجلٜ ٥ًبٞپٍٛ، ٥ًـ ف٣ّ ؽٛارٝ ف٣ّ، ثمقٝ ثٗ فٖٛ اٍ٘ز٣، ثمقٝ ؽزٙـ٢، ٔمجلٜ اِـ٤ٗ وٕبَ

 صٛة، صٛة، ٔقلق ٔٙجت ًٙت٣، م٤ٛكآالت فّن، ك٢ٚ ٛم٣ُ ٓٙب٤ـ ؿًت٣ ؿك ُٟلًتبٖ تجل٤ن ُبُٔ تجل٤ن عىبو٣كُتٝ ٞب٢ آٔ
ِقبة،  ًفبَ، ك٢ٚ ًٛم٘ـٚم٢، ٘مب٣ُ ثبف٣، ًٙت٣، ٚك٣٘ ثبف٣، ًلار٣ ٥ٌّٓ ًبم٢، ٥ّّٔٝ ثبت٥ه، صبح ًٙت٣، ٥ٙ٥ٔبتٛك، علاع٣ تق٥ٞت،

ل٥ٕت٣ اًت )تبكٕ٘ب٢ اؿاكٜ وُ ٥ٔلاث فل٣ٍٙٞ، ٓٙب٤ـ ؿًت٣ ٚ  ٥ٕ٘ٝ ٚ ل٥ٕت٣ ًٍٟٙب٢ تلاٍ ( م٣٘ وب٣ُ) ًفبَ، وت٥جٝ صلؽىبك٢
 ٌلؿٍُل٢ اًتبٖ آفكثب٤زبٖ ُلل٣(.

 يافتِ ّاي پصٍّص

 ٍضؼيت پاسخگَياى

٘فل  87 ؿٞـ. ؿكٓـ كا تِى٥ُ ٣ٔ 1/39ؿكٓـ ٚ  9/60٘فل مٖ اًت وٝ ثٝ تلت٥ت 150٘فل ٔلؿ ٚ  234٘فل پبًؼ ؿٞٙـٜ،  384ام ٔزٕٛؿ 
 8/25ثب   35-44٘فل ؿك ثبمٜ ٣ًٙ  99ؿكٓـ،  7/35ثب  25-34٘فل ؿك ثبمٜ ٣ًٙ 137ؿكٓـ، 7/22ثب  18-24ٙـٌبٖ ؿك ثبمٜ ٣ًٙؿٞ ام پبًؼ
 76 ؿٞٙـ. ؿكٓـ ام وُ ٕ٘ٛ٘ٝ كا تِى٥ُ ٣ٔ 7/4ًبَ ثب  55٘فل ثبمٜ ٣ًٙ ث٥ِتل ام  18ؿكٓـ ٚ  2/11ثب  45-55٘فل ؿك ثبمٜ ٣ًٙ  43ؿكٓـ، 

ؿكٓـ  7/35٘فل ثب  137ؿكٓـ ؿاكا٢ تغ٥ٔالت ؿ٤پّٓ،  9/34٘فل ثب  134ؿكٓـ ؿاكا٢ تغ٥ٔالت م٤ل ؿ٤پّٓ،  8/19ؿٞٙـٌبٖ ثب  ٘فل ام پبًؼ
ؿكٓـ ؿاكا٢ تغ٥ٔالت  4/4٘فل ثب  17ؿكٓـ ؿاكا٢ تغ٥ٔالت فٛق ٥ٌِب٘ي ٚ  2/5٘فل ثب   20ؿاكا٢ تغ٥ٔالت فٛق ؿ٤پّٓ ٚ ٥ٌِب٘ي، 

٘فل ثب  145ٞب٢ ؿِٚت٣ ،  ؿكٓـ ُبغُ ؿك ثؾَ 5/5٘فل ثب  21كٓـ ؿاِ٘زٛ ٤ب ٔغُٔ، ؿ 9/21ؿٞٙـٌبٖ ثب  ٘فل ام پبًؼ 84 ؿوتل٢ ٌٞتٙـ.
ؿاك ٚ  ؿكٓـ ؽب٘ٝ 3/6٘فل ثب  24ٞب٢ ٓٙقت٣ ٚ ت٥ِٛـ٢،  ؿكٓـ ُبغُ ؿك ثؾَ 3/20٘فل ثب   78ٞب٢ ؽـٔبت٣ ،  ؿكٓـ ُبغُ ؿك ثؾَ 7/35

 فقب٥ِت ؿاك٘ـ. ؿك ًب٤ل ِٔبغُ 3/8٘فل ثب ؿكٓـ  24

 رٍاتط دٍ هتغيرُ

اكائٝ ُـٜ  5پ٥لًٖٛ ٔٛكؿ ثلك٣ً للاك ٌلفتٝ اًت ٚ ٘تب٤ذ آٖ ؿك رـَٚ  ٕٞجٌت٣ٍ ك ا٤ٗ ثؾَ كٚاثظ ث٥ٗ ٔتغ٥لٞب ثب اًتفبؿٜ آمٖٔٛؿ
 اًت. 

اًت ٚ  05/0ٚ وٛصىتل ام  045/0ؿاك٢  (، ًغظ ٔق4٣ٙفل٣ٍٙٞ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ رـَٚ ) –ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
ؿكٓـ لبثُ تق٥ٕٓ ثٝ ربٔقٝ آٔبك٢ اًت.  99ؿاك٢ ث٥ٗ ا٤ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ثب ًغظ اع٥ٕٙبٖ  ُٛؿ وٝ ٕٞجٌت٣ٍ ٔق٣ٙ ِٔؾْ ٣ٔ

ؿٞـ وٝ ثب افنا٤َ ٤ه ٚاعـ ِٔبكوت  ( ٚ ٔٙف٣ ثٛؿٖ فالٔت آٖ، ِ٘بٖ ٣ٔ-102/0ص٥ٙٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٔمـاك ضل٤ت ٕٞجٌت٣ٍ ) ٞٓ
ثب٤ـ ٚ تغ٥٥لات ا٤ٗ ؿٚٔتغ٥ل ؿك رٟت ٔؾبِف ٚ ٘بٌٕٞٛ ثب  َ ٣ٔٚاعـ وبٞ 102/0فل٣ٍٙٞ، تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ثٝ ا٘ـامٜ ٢  –ارتٕبف٣ 

اًت ٚ  05/0ٚ وٛصىتل ام  000/0ؿاك٢  (، ًغظ ٔق4٣ٙ-٤6ىـ٤ٍل اًت. ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ رـَٚ )
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ُ تق٥ٕٓ ثٝ ربٔقٝ آٔبك٢ اًت. ؿكٓـ لبث 99ُٛؿ وٝ ٕٞجٌت٣ٍ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ث٥ٗ ا٤ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ثب ًغظ اع٥ٕٙبٖ  ِٔؾْ ٣ٔ
ؿٞـ وٝ ثب افنا٤َ ٤ه ٚاعـ ِٔبكوت التٔبؿ٢،  ( ٚ ٔخجت فالٔت آٖ، ِ٘بٖ 632/0٣ٔص٥ٙٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٔمـاك ضل٤ت ٕٞجٌت٣ٍ ) ٞٓ

٥ل ثب٤ـ ٚ تغ٥٥لات ا٤ٗ ؿٚٔتغ٥ل ؿك رٟت ٞٓ ٚ ٌٕٞٛ ثب ٤ىـ٤ٍل اًت. ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ ٚاعـ افنا٤َ ٣ٔ 632/0تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ثٝ ا٘ـامٜ ٢ 
ُٛؿ وٝ  اًت ٚ ِٔؾْ ٣ٔ 05/0ٚ وٛصىتل ام  000/0ؿاك٢  (، ًغظ ٔق4٣ٙ-7ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ رـاَٚ )

ص٥ٙٗ ثب تٛرٝ ثٝ  ؿكٓـ لبثُ تق٥ٕٓ ثٝ ربٔقٝ آٔبك٢ اًت. ٞٓ 99ٕٞجٌت٣ٍ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ث٥ٗ ا٤ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ثب ًغظ اع٥ٕٙبٖ 
ؿٞـ وٝ ثب افنا٤َ ٤ه ٚاعـ ِٔبكوت التٔبؿ٢، تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ثٝ  ٔخجت فالٔت آٖ، ِ٘بٖ ٣ٔ ( 228/0ٚٔمـاك ضل٤ت ٕٞجٌت٣ٍ )

 ثب٤ـ ٚ تغ٥٥لات ا٤ٗ ؿٚٔتغ٥ل ؿك رٟت ٞٓ ٚ ٌٕٞٛ ثب ٤ىـ٤ٍل اًت. ٚاعـ افنا٤َ ٣ٔ 288/0ا٘ـامٜ ٢ 

 : آزهَى ّوثستگي پيرسَى تيي هتغيرّا(4) جذٍل

 هطاركت اقتصادي هحيطيهطاركت زيست  فرٌّگي -هطاركت اجتواػي  هتغير

 گردضگري
102/0-  R= 

045/0Sig= 
288/0 R= 

000/0 Sig= 
632/0 R= 
000/0 Sig= 

 ٔٙجـ: ٍ٘بك٘ـٌبٖ

 رٍاتط چٌذ هتغيرُ

ؿك ا٤ٗ لٌٕت ثٝ ٔٙؾٛك تق٥٥ٗ ُـت ٚ ٘غٜٛ احلٌقاك٢ وٙتلَ ُـٜ ٞلوـاْ ام ٔتغ٥لٞب٢ ٌٔتمُ ؿك ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ ام تغ٥ُّ كٌل٣٘ٛ٥ً 
 تفبؿٜ ُـٜ اًت. ٚ تغ٥ُّ ٥ٌٔل اً

 اِف( تغ٥ُّ كٌل٥ًٖٛ

 ( آٚكؿٜ ُـٜ اًت. 5ؿك تغ٥ُّ كٌل٣٘ٛ٥ً، ٔتغ٥لٞب ٚاكؿ ُـٜ ا٘ـ ٚ ٘تب٤ذ آٖ ؿك رـَٚ ) 1ثب اًتفبؿٜ ام كٍٚ ٚكٚؿ ٤ب ٞٓ مٔبٖ

 ضراية تحليل رگرسيًَي (:5)جذٍل

 ًغظ ٔق٣ٙ ؿاك٢ tٔمـاك  ضلا٤ت اًتب٘ـاكؿ ُـٜ )ثتب( ٔتغ٥لٞب٢ ٚاكؿ ُـٜ

 001/0 -402/3 -136/0 فل٣ٍٙٞ -ٕبف٣ ِٔبكوت ارت

 357/0 922/0 041/0 ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣

 000/0 234/14 620/0 ِٔبكوت التٔبؿ٢

 هتغير ٍاتستِ: تَسؼِ گردضگري

فل٣ٍٙٞ، ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ  -ؿك ا٤ٗ تغ٥ُّ ٔتغ٥ل تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ثٝ فٙٛاٖ ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ ٚ ًٝ ٔتغ٥ل  ِٔبكوت ارتٕبف٣
ؿٞـ وٝ ًغظ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت  ِ٘بٖ ٣ٔ 5ا٘ـ ٚ رـَٚ  غ٥غ٣ ثٝ فٙٛاٖ ٔتغ٥ل ٌٔتمُ ٚاكؿ ُـِٜٔبكوت م٤ٌت ٔ

اًت ٚ ؿك ٘ت٥زٝ ؿٚ ٔتغ٥ل ثب ٤ىـ٤ٍل اكتجبط ؿاك٘ـ ٚ ٕٞجٌت٣ٍ ث٥ٗ  05/0/( وٛصه تل ام 001فل٣ٍٙٞ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ) –ارتٕبف٣ 
 05/0وٛصه تل ام  0/(000ك٢ ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ )ؿٚ ٔتغ٥ل ٔق٣ٙ ؿاك اًت. ٞٓ ص٥ٙٗ ًغظ ٔق٣ٙ ؿا

اًت ٚ ؿك ٘ت٥زٝ ؿٚ ٔتغ٥ل ثب ٤ىـ٤ٍل اكتجبط ؿاك٘ـ ٚ ٕٞجٌت٣ٍ ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل ٔق٣ٙ ؿاك اًت. ام ٣٤ًٛ ًغظ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل 
ٞب ٔق٣ٙ ؿاك  ؿٞـ وٝ ٕٞجٌت٣ٍ ث٥ٗ آٖ ِ٘بٖ ٣ٔ اًت ٚ 05/0( ثنكي تل ام ام 357/0ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ )

ثنكي تل ٚ ًغظ ٔق٣ٙ ؿاك٢ وٛصه تل ثبُـ، ثـ٤ٗ ٔق٣ٙ اًت ٔتغ٥ل ٌٔتمُ )پ٥َ ث٥ٗ( تبح٥ل  ٥٘tٌت. ام ٣٤ًٛ ٞلصٝ ٔمـاك ثتب ٚ 
 t( ، ٔمـاك 620/0) ُٛؿ وٝ ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ ثبالتل٤ٗ ضل٤ت ثتب ِٔؾْ ٣ٔ 4-8ُـ٤ـتل٢ ثل ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ ؿاكؿ. ثل اًبى رـَٚ 

( كا ؿاكؿ ٚ ٥ٔناٖ ٚ ُـت احلٌقاك٢ ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ ثل تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿك 000/0( ٚ وٛصه تل٤ٗ ًغظ ٔق٣ٙ ؿاك٢ )234/14) 

                                                      
- Enter 1 



94  ٝ80ك٤ن٢، ُٕبكٜ ف٣ّٕ رغلاف٥ب ٚ ثل٘بٔٝ ِ٘ل٤ 

 

( ؿك ا٤ِٛٚت ؿْٚ 001/0ٚ ًغظ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ) t (402/3( ٚ ٔمـاك 136/0فل٣ٍٙٞ ثب ضل٤ت ثتب ) -ا٤ِٛٚت اَٚ، ٔتغ٥ل ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
فل٣ٍٙٞ كاثغٝ ٘ب٢ٌٕٛٞ ٔٙف٣ ٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ كاثغٝ ٢ٌٕٛٞ ٔخجت ثب ٔتغ٥ل  –ؿاكؿ وٝ اِجتٝ ٔتغ٥ل ِٔبكوت ارتٕبف٣  للاك

 تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿاكؿ.

 (ANOVA: جذٍل تجسيِ ٍارياًس رگرسيَى )6جذٍل

 سطح هؼٌاداري Fهقذار  هياًگيي هرتؼات درجِ آزادي هجوَع هياًگيي هرتؼات هذل

 000/0 918/90 974/8220 3 922/24662 رگرسيَى

   422/90 380 262/34360 تاقي هاًذُ

    383 185/59023 هجوَع

 ٔٙجـ: ٍ٘بك٘ـٌبٖ

وٙـ. ثب تٛرٝ ثٝ ًغظ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ثـًت  ؿٞـ وٝ ٔق٣ٙ ؿاك٢ وُ ٔـَ كا اكم٤بث٣ ٣ٔ ( ٥٘ن ٘ت٥زٝ تغ٥ُّ ٚاك٤ب٘ي كا اكائٝ 6٣ٔرـَٚ )
تٛاٖ ٌفت وٝ ٔـَ كٌل٥ًٖٛ ؿك ا٤ٗ پوَٚٞ ٔق٣ٙ ؿاك ُـٜ اًت. ٔق٣ٙ ؿاك٢ آمٖٔٛ  اًت، ٣ٔ 05/0ل ام وٝ وٛصىت 000/0آٔـٜ ثلاثل ثب 

ؿٞـ وٝ ٔتغ٥لٞب٢ ٌٔتمُ تغم٥ك عبضل تٛاٌ٘تٝ ا٘ـ ثٝ عٛك ٔق٣ٙ ؿاك٢ تغ٥٥لات ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ  ( ِ٘بٖ ٣ٔ=F 918/90تغ٥ُّ ٚاك٤ب٘ي )
 ٤ق٣ٙ ٔتغ٥ل تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ كا تج٥٥ٗ وٙٙـ.

 سيرب( تحليل ه

ؿك تغم٥ك عبضل ثلا٢ تق٥٥ٗ ٘غٜٛ تبح٥لٌقاك٢ ٞل٤ه ام ٔتغ٥لٞب ثل ؿ٤ٍل٢، ثب اًتفبؿٜ ام ٔـَ تغ٥ُّ ٥ٌٔل ؿك ًٝ ٔلعّٝ ا٘زبْ ُـ. 
كٍٚ تغ٥ُّ ٥ٌٔل، تق٣ٕ٥ٕ ام كٌل٥ًٖٛ ٔق٣ِٕٛ اًت وٝ لبؿكاًت، فالٜٚ ثل ث٥بٖ آحبك ٌٔتم٥ٓ  ( ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت.7٘تب٤ذ ؿك رـَٚ )
حلوُ ٞل٤ه ام ٔتغ٥لٞب٢ ٌٔتمُ كا ثلا٢ ٔتغ٥لٞب٢ ٚاثٌتٝ ِ٘بٖ ؿٞـ. ٥٘ن، ثب ث٥ب٣٘ ٔٙغم٣، كٚاثظ ٚ ٕٞجٌت٣ٍ ِٔبٞـٜ ٚ غ٥لٌٔتم٥ٓ، ا

 (. 59: 1381ُـٜ ث٥ٗ آٟ٘ب كا تف٥ٌلوٙـ )آفك،

 : ضراية هتغيرّا در هرحلِ اٍل تحليل هسير(7) جذٍل

 هتغيرّاي ٍارد ضذُ هراحل

ضراية 

استاًذارد ضذُ 

 )تتا(

 سطح هؼٌي

 اريد
 Rهقذار 

 ضرية تؼييي
R2 

 اَٚ: )ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ: تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢(
 ِٔبكوت التٔبؿ٢

 فل٣ٍٙٞ –ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
 ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣

620/0 
136/0- 
041/0 

000/0 
001/0 
357/0 

646/0 413/0 

 –ؿْٚ :  )ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ: ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
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 190/0 438/0 000/0 438/0 ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ًْٛ: )ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ: ِٔبكوت التٔبؿ٢(

 ٔٙجـ: ٍ٘بك٘ـٌبٖ

، ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ثٝ فٙٛاٖ ٔتغ٥ل ٌٔتمُ ثل فل٣ٍٙٞ –ارتٕبف٣ َٚ تبح٥ل ًٝ ٔتغ٥ل ِٔبكوت ؿك ٔلعّٝ ا
ؿٞـ وٝ صٝ تقـاؿ  ِ٘بٖ ٣ٔ R2( ٔمـاك ضل٤ت تق٥٥ٗ ٢7 ثٝ فٙٛاٖ ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ ثلك٣ً ُـٜ اًت. ثل اًبى رـَٚ )ٔتغ٥ل تًٛقٝ ٌلؿٍُل

فل٣ٍٙٞ، ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ ِٔبكوت  –تٛا٘ـ تًٛظ ًٝ ٔتغ٥ل ٌٔتمُ ِٔبكوت ارتٕبف٣  ام ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ ٤ق٣ٙ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ٣ٔ
ام تغ٥٥لات ٔتغ٥ل تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ تج٥٥ٗ ُـٜ اًت. ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ وٝ ًغظ ٔق٣ٙ  413/0م٤ٌت ٔغ٥غ٣ كا تج٥٥ٗ ُٛؿ. ؿك ا٤ٗ تغم٥ك 

 05/0( وٕتل ام 000/0( ٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ )001/0فل٣ٍٙٞ ) –ؿاك٢ ث٥ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
٣ ؿاك٢ ث٥ٗ ؿٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ٚ ِٔبكوت م٤ٌت كاثغٝ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ٚرٛؿ ؿاك٘ـ ٚ ًغظ ٔقٙٞب  ُٛؿ وٝ ث٥ٗ آٖ اًت، ِٔؾْ ٣ٔ

ؿٞـ وٝ ث٥ٗ ا٤ٗ ؿٚ ٔتغ٥ل كاثغٝ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. ٔٛكؿ ؿ٤ٍل ٔمبؿ٤ل ضل٤ت ثتب اًت وٝ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ  ( ِ٘بٖ 357/0٣ٔٔغ٥غ٣ )
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 136/0تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢  فل٣ٍٙٞ، –اكتجبط ٔتغ٥لٞب٢ ٌٔتمُ ثب ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ اًت. ثٝ عٛك٢ وٝ ثب افنا٤َ ٤ه ٚاعـ ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
٤بثـ ٚ ام ٣٤ًٛ ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ  ٚاعـ افنا٤َ ٣ٔ 620/0ثب٤ـ ٚ  ثب افنا٤َ ٤ه ٚاعـ ِٔبكوت التٔبؿ٢، تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢  ٚاعـ وبَٞ ٣ٔ

وٝ ضل٤ت ثتب ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٌ٘جت ثٝ ضلا٤ت ؿ٤ٍل ٔتغ٥لٞب ث٥ِتل اًت، ِ٘بٖ ٣ٔ ؿٞـ وٝ ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ پتب٥ٌُ٘ 
 ث٥ِتل٢ ٌ٘جت ثٝ ؿٚ ٔتغ٥ل ؿ٤ٍل ؿك كاًتب٢ ؿًت ٤بفتٗ ثٝ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿاكؿ.

فل٣ٍٙٞ ثٝ فٙٛاٖ  –ؿك ٔلعّٝ ؿْٚ، ؿٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ثٝ فٙٛاٖ ٔتغ٥ل ٌٔتمُ ٚ ٔتغ٥ل ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
ؿٞـ وٝ صٝ تقـاؿ ام ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ ٤ق٣ٙ  ِ٘بٖ ٣ٔ R2( ٔمـاك ضل٤ت تق٥٥ٗ 7ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ ؿك ٘ؾل ٌلفتٝ ُـٜ اًت. ثل اًبى رـَٚ )

تٛا٘ـ تًٛظ ؿٚ ٔتغ٥ل ٌٔتمُ ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ كا تج٥٥ٗ ُٛؿ وٝ ؿك ا٤ٗ  فل٣ٍٙٞ ٣ٔ -ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
ٔتغ٥ل ِٔبكوت  فل٣ٍٙٞ تج٥٥ٗ ُـٜ اًت. ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ وٝ ًغظ ٔق٣ٙ ؿاك٢ -ام تغ٥٥لات ٔتغ٥ل ِٔبكوت ارتٕبف٣  029/0تغم٥ك 

فل٣ٍٙٞ كاثغٝ ٔق٥ٙـاك٢ ؿاكؿ  -ِٔبكوت ارتٕبف٣ ُٛؿ وٝ ا٤ٗ ٔتغ٥ل ثب ٔتغ٥ل  اًت، ِٔؾْ ٣ٔ 05/0( وٕتل ام 000/0م٤ٌت ٔغ٥غ٣ )
فل٣ٍٙٞ كاثغٝ  -( ِ٘بٖ ٣ٔ ؿٞـ وٝ ث٥ٗ ا٤ٗ ٔتغ٥ل ثب ٔتغ٥ل ِٔبكوت ارتٕبف٣ 412/0ٚ ًغظ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ )

٘ـاكؿ. ٔٛكؿ ؿ٤ٍل ٔمبؿ٤ل ضل٤ت ثتب اًت وٝ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ اكتجبط ٔتغ٥لٞب٢ ٌٔتمُ ثب ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ اًت. ثٝ عٛك٢ وٝ ثب  ٔق٣ٙ ؿاك٢ ٚرٛؿ
 ثب٤ـ. ٚاعـ افنا٤َ ٣ٔ 201/0فل٣ٍٙٞ  -افنا٤َ ٤ه ٚاعـ ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣، ِٔبكوت ارتٕبف٣ 

تغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ ثٝ فٙٛاٖ ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ ؿك ٘ؾل ؿك ٔلعّٝ ًْٛ، ٔتغ٥ل ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ثٝ فٙٛاٖ ٔتغ٥ل ٌٔتمُ ٚ ٔ
ؿٞـ وٝ صٝ تقـاؿ ام ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ ٤ق٣ٙ ِٔبكوت التٔبؿ٢  ِ٘بٖ ٣ٔ R2(، ٔمـاك ضل٤ت تق٥٥ٗ 7ٌلفتٝ ُـٜ اًت. ثل اًبى رـَٚ)

لتٔبؿ٢ تج٥٥ٗ ُـٜ اًت. ام تغ٥٥لات ٔتغ٥ل ِٔبكوت ا 190/0تٛا٘ـ تًٛظ ٔتغ٥ل ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ تج٥٥ٗ ُٛؿ وٝ ؿك ا٤ٗ تغم٥ك  ٣ٔ
ُٛؿ وٝ ا٤ٗ ٔتغ٥ل ثب ٔتغ٥ل  اًت، ِٔؾْ ٣ٔ 05/0( وٕتل ام 000/0ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ وٝ ًغظ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ٔتغ٥ل ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ )

التٔبؿ٢ كاثغٝ ٔق٣ٙ ؿاك٢ ؿاكؿ. ضل٤ت ثتب ٥٘ن ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ اكتجبط ٔتغ٥لٞب٢ ٌٔتمُ ثب ٔتغ٥ل ٚاثٌتٝ اًت. ثٝ عٛك٢ وٝ ثب ِٔبكوت 
 ثب٤ـ. ٚاعـ افنا٤َ ٣ٔ 438/0افنا٤َ ٤ه ٚاعـ ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣، ِٔبكوت التٔبؿ٢ 

 ًتيجِ گيري

فل٣ٍٙٞ ثٝ  - ٞب ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ؿك ٔلعّٝ اَٚ تغ٥ُّ ٥ٌٔل، ٔتغ٥لٞب٢ ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ ِٔبكوت ارتٕبف٣ ٘تب٤ذ عبُٓ ام تغ٥ُّ
٤ن ؿاك٘ـ ٚ ِٔبكوت التٔبؿ٢ پتب٥ٌُ٘ ثبالتل٢ ٌ٘جت ثٝ ِٔبكوت ا٢ ؿك تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿك والِٟ٘ل تجل تلت٥ت ٘مَ تق٥٥ٗ وٙٙـٜ

فل٣ٍٙٞ ؿك رٟت تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿك ا٤ٗ ُٟل ؿاكؿ . ٘تب٤ذ ٔلعّٝ ؿْٚ تغ٥ُّ ٥ٌٔل ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ؿك كاًتب٢ كٚ٘ك ِٔبكوت  -ارتٕبف٣
ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ ثل ك٢ٚ ٔتغ٥ل وٙـ ٚ كاثغٝ ِٔبكوت التٔبؿ٢  فل٣ٍٙٞ، ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ٘مَ ٣ٕٟٔ كا ا٤فب ٣ٔ –ارتٕبف٣ 

فل٣ٍٙٞ ٔق٣ٙ ؿاك ٘جٛؿ. ٥٘ن، ٘تب٤ذ ٔلعّٝ ًْٛ تغ٥ُّ ٥ٌٔل ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ثٝ ٔٙؾٛك كٚ٘ك ِٔبكوت التٔبؿ٢،  –ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
 ا٢ ؿاكؿ.  ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ٘مَ تق٥٥ٗ وٙٙـٜ

فل٣ٍٙٞ وٕتل٤ٗ ٕٞجٌت٣ٍ كا ثب  –ارتٕبف٣ ٞب ِ٘بٖ ؿاؿ، ِٔبكوت التٔبؿ٢ ث٥ِتل٤ٗ ٚ ِٔبكوت  ٕٞض٥ٙٗ، ٘تب٤ذ عبُٓ ام تغ٥ُّ
تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿك والِٟ٘ل تجل٤ن ؿاكؿ ٚ ٘مَ ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ وٕتل ام ِٔبكوت التٔبؿ٢ ٚ  ث٥ِتل ام ِٔبكوت ارتٕبف٣ ٚ 

ٔغ٥غ٣ ؿك فل٣ٍٙٞ ؿك كاًتب٢ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ا٤ٗ ٔٙغمٝ اكم٤بث٣ ُـٜ اًت. ؿك ٚالـ ِٔبكوت التٔبؿ٢ ؿك كتجٝ اَٚ، ِٔبكوت م٤ٌت 
 فل٣ٍٙٞ ؿك كتجٝ ًْٛ ام ٘ؾل ٥ٔناٖ ٕٞجٌت٣ٍ ثب تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ والِٟ٘ل تجل٤ن ؿاك٘ـ. –كتجٝ ؿْٚ ٚ ِٔبكوت ارتٕبف٣ 

فل٣ٍٙٞ وٓ تل٤ٗ ٚ ضق٥ف تل٤ٗ تبح٥ل كا ام ٘ؾل  –ام٣٤ًٛ، ٔتغ٥ل ِٔبكوت التٔبؿ٢ ث٥ِتل٤ٗ ٚ ل٢ٛ تل٤ٗ ٚ ِٔبكوت ارتٕبف٣ 
لؿٍُل٢ ؿاكؿ ٚ ِٔبكوت م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ؿك ؿكرٝ ؿْٚ ا٤ٗ اكم٤بث٣ اًت. ام ا٤ٗ كٚ ؿك ٔمب٤ٌٝ ثب ؿٚ ٥ٔناٖ ٚ ُـت احلٌقاك٢ ثل تًٛقٝ ٌ

 وٙـ.  ٔتغ٥٥ل ؿ٤ٍل، ِٔبكوت ؿك م٥ٔٙٝ ٞب٢ التٔبؿ٢ ث٥ِتل٤ٗ ٚ ٟٔٓ تل٤ٗ ٘مَ كا ؿك كاًتب٢ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ؿك والِٟ٘ل تجل٤ن ا٤فب ٣ٔ

ؿًت٥بث٣ ثٝ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ا٤ٗ والِٟ٘ل ثب٤ـ ٌ٘جت ثٝ ٔٛضٛفبت التٔبؿ٢ ام ك٤ناٖ ٚ فقبالٖ ٌلؿٍُل٢ ثلا٢  ثل ا٤ٗ اًبى ثل٘بٔٝ
ا٢ ؿاُتٝ ثبُٙـ. ثب٤ـ ام ؽلف٥ت  رّٕٝ ًلٔب٤ٝ ٌقاك٢ ؿاؽ٣ّ، اُتغبَ ما٣٤، ؿكآٔـ ًبوٙبٖ، ٞن٤ٙٝ وبال ٞب ٚ ؽـٔبت ٚ ... تٛرٝ ٤ٚوٜ
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 –٘بٖ كا ؿك م٥ٔٙٝ ٞب٢ ٔؾتّف التٔبؿ٢، ارتٕبف٣ ِٔبكوت٣ ُٟلٚ٘ـاٖ والِٟ٘ل تجل٤ن ؿك رٟت تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ اًتفبؿٜ ولؿ ٚ آ
 فل٣ٍٙٞ ٚ م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ؿك ٥ٌل ولؿ. ؿكف٥ٗ عبَ، ا٤ِٛٚت ٞب٢ ُٟلٚ٘ـاٖ ٌ٘جت ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛفبت ثب٤ـ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٥ٌلؿ.

 پيطٌْادات

 ٞب٢ پوَٚٞ، پ٥ِٟٙبؿٞب٢ وبكثلؿ٢ ٚ پ٥ِٟٙبؿٞب٣٤ ثلا٢ تغم٥مبت آت٣ اكائٝ ُـٜ اًت. ثل ٔجٙب٢ ٤بفتٝ

 پيطٌْادات كارتردي -لفا

 تـ٤ٚٗ ثل٘بٔٝ ٞب٢ ربٔـ ٚ تف٣ّ٥ٔ ٌلؿٍُل٢ والِٟ٘ل تجل٤ن ثب ٔغٛك٤ت اكتمبء ِٔبكوت ُٟلٚ٘ـاٖ ثب تأو٥ـ  ثلفٛأُ التٔبؿ٢؛ -

ٞب٢ آٔٛمٍ ُٟلٚ٘ـاٖ ؿك م٥ٔٙٝ ٌلؿٍُل٢ ثب ٔغٛك٤ت ِٔبكوت التٔبؿ٢ ام لج٥ُ، اٍِٛٞب٢ وبكآفل٣ٙ٤ ٤ٛ٘ٗ  ت٥ٟٝ ٚ ارلا٢ ثل٘بٔٝ -
 ٞب٢ ارتٕبف٣؛ ٞب ام رّٕٝ كاؿ٤ٛ، ت٤ّٛن٤ٖٛ، كٚم٘بٔٝ ٞب ٚ ُجىٝ اًتبت آح ٞب، ثب اًتفبؿٜ ام ؽلف٥ت كًب٘ٝٔخُ 

ٌقاك٢ ٚ ٘ؾبكت ثل  ًبم٢، ت٥ٕٔٓ ٥ٌل٢، ٥ًبًت ثٟلٜ ٥ٌل٢ ام ؽلف٥ت ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ٚ ًٕٗ ٞب٢ ُٟلٚ٘ـاٖ تجل٤ن٢، ؿك ت٥ٕٔٓ -
 فّٕىلؿٞب ثب تأو٥ـ ُٕٞٛٙـًبم٢ ثل فلآ٤ٙـٞب؛

 ٞب٢ آٔٛم٣ُ ُٟلٚ٘ـاٖ ؿك كاًتب٢ ا٤زبؿ تٙٛؿ ؿك ِٔبكوت ٔلؿْ تجل٤ن ؿك تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢؛ ٔغبِقبت ٥٘بمًٙز٣ ؿٚكٜ ا٘زبْ  -

 ثٟلٜ ٥ٌل٢ ام ؽلف٥ت ٞب٢ ٔتٙٛؿ ٌلؿٍُل٢ ك٤ٚـاؿٞب ثلا٢ اكتمب٢ احلات التٔبؿ٢، ارتٕبف٣ ٚ م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ؿك ُٟل تجل٤ن؛  -

 تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ تجل٤ن؛ٞب٢  ؿكم٥ٔٙٝ فقب٥ِتٞب٢ ٔلؿ٣ٔ  تقبٖٚ ٞب٢ ًٙت٣ ٌٚلٜٚ تأو٥ـ ثل عٕب٤ت، اكتمب ٚ تًٛقٝ ٥ٕٞبك٢ ٞب، -

فل٣ٍٙٞ ٚ م٤ٌت ٔغ٥غ٣ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ ٚ  –ٞب٢ تٛإ٘ٙـًبم٢ ُٟلٚ٘ـاٖ ؿك ؽّٔٛ آحبك التٔبؿ٢، ارتٕبف٣  ثلٌناك٢ ؿٚكٜ -
 ٞب ؿٚكٜٚك٢ ٚ احلٌقاك٢  ٞب ثٝ ٔٙؾٛك افنا٤َ ثٟلٜ ٥٘ن ثبمؽٛكؿٌلفتٗ ام تٕب٣ٔ رٌّبت ؿٚكٜ

 پيطٌْادات پصٍّص ّاي آتي -ب

 تل؛ تل ؿك رٟت ؿًت٥بث٣ ثٝ ٘تب٤ذ ؿل٥ك ٢ مٔب٣٘ عٛال٣٘ . ؿك ٘ؾل ٌلفتٗ ثبم1ٜ

 . ؿك ٘ؾل ٌلفتٗ تبح٥ل ِٔؾٔبت ٚ كٚع٥بت فلؿ٢ ُٟلٚ٘ـاٖ ؿك ٔـَ؛2

 . ٔغبِقٝ كاثغٝ ِٔبكوت ٔلؿْ ؿك أٛك ٥ًب٣ً ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢؛3

 أٛك ثٟـاُت٣ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢؛ . ٔغبِقٝ كاثغٝ ِٔبكوت ٔلؿْ ؿك4

 . ٔغبِقٝ كاثغٝ ِٔبكوت ٔلؿْ ؿك أٛك ٔـ٤ل٤ت ُٟل٢ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢.5

 

 

 

 

 

 

 



  97 ِٔبكوت ٔلؿْ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ )ٔغبِقٝ ٔٛكؿ٢: والِٟ٘ل تجل٤ن(ثلك٣ً كاثغٝ 

 

 هٌاتغ

 ( َتغ٥ُّ ٥ٌٔل ٚ فّت ٤بث٣ ؿك فّٓ ٔـ٤ل٤ت1381آفك، فبؿ ،)ٓ59، ًبَ صٟبكْ، ُٕبكٜ پب٘نؿٞٓ، ْٓ ، ٔزّٝ ٔزتٕـ آٔٛمٍ فب٣ِ ل- 
96. 

 ثب ٘مَ پب٤ـاك ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ؿك ِٔبكوت ثل ارتٕبف٣ ًلٔب٤ٝ تبح٥ل (،  ثلك1396٣ًٚك ٚ ًؾٙـاٖ، اِٙبم )اثلا٥ٞٓ پٛك، عج٥ت، ثبثب٣٤، ٤ب 

-143، ْٓ 22ُٕبكٜ ُِٓ، ًبَ،  ٌلؿٍُل٢ تًٛقٝ ٚ ك٤ن٢ ٔزّٝ ثل٘بٔٝ، )ًلف٥ٗ ُٟل ٔٛكؿ٢: ٔغبِقٝ(ٌلؿٍُل٢  احلات ٥ٔب٘ز٣
118. 

 ( (، ِٔبكوت ارتٕبؿ ٔغ٣ّ ؿك تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ وِبٚكم٢ ) ٔغبِقٝ ٔٛكؿ٢: 1392ثـك٢، ٥ًـ ف٣ّ، كضٛا٣٘، ٔغٕـكضب، ع٥ـك٢، مٞلا
 .65-43، ْٓ 1، ًبَ ؿْٚ، ُٕبكٜ ٔزّٝ ثل٘بٔٝ ك٤ن٢ ٚ تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢٘ٛاع٣ كًٚتب٣٤ ثؾَ ٔلون٢ ُٟلًتبٖ تٙىبثٗ(، 

 (1391پبپ٣ّ ٤نؿ٢، ٔغٕـع٥ٌٗ ٚ ًمب٣٤، ٟٔـ٢ ،))ِقبت ٚ تـ٤ٚٗ وتت فّْٛ صبح ٞفتٓ، ًبمٔبٖ ٔغب، گردضگري )هاّيت ٍ هفاّين
 ٞب )ًٕت(. اٌ٘ب٣٘ ؿاٍِ٘بٜ

 ( ٗ1396پٙب٣ٞ، ع٥ٌ ،)ِ٘ل ٘ٛكفّٓ، صبح اَٚ، تٟلاٖ.ترًاهِ ريسي تَسؼِ گردضگري ، 

 تبكٕ٘ب٢ اؿاكٜ وُ ٥ٔلاث فل٣ٍٙٞ، ٓٙب٤ـ ؿًت٣ ٚ ٌلؿٍُل٢ اًتبٖ آفكثب٤زبٖ ُلل٣ ثٝ آؿكى 

  ٖٓٙقت ؿك ٔغ٣ّ رٛأـ ِٔبكوت (، ٘م1396َٚ رٟب٣٘ ؿِٚت آثبؿ، إًبف٥ُ )تٛال٣٤، ٥ٕ٥ًٗ، ٥ًّٕب٣٘، ٔغٕـ، رٟب٣٘ ؿِٚت آثبؿ، كعٕب 
 .113-95ْٓ  ، 1 ُٕبكٜ ،49 ؿٚك٠ ،اٌ٘ب٣٘ رغلاف٥ب٢ ٞب٢ (، پوًَٚٞلف٥ٗ: ٔٛكؿ٢ )ٔغبِق١ پب٤ـاك ٌلؿٍُل٢

 ( ًٙز1395َعٌبْ، ٟٔـ٢ ،) ٍٔٛكؿ٢ ٔغبِقٝ .ٌلؿٍُل٢ ٔغ٥ظ م٤ٌت٣ تًٛقٝ ٚ ارتٕبف٣ التٔبؿ٢، تأح٥لات ثٝ ٥ٔنثبٖ ربٔقٝ ٍ٘ل: 

 ُٕبكٜ ُِٓ،  ، ًبٌٌَّتبٖ ؿاٍِ٘بٜ پو٣ِٞٚ -ف٣ّٕ فضب، فّٔٙبٔٝ رغلاف٥ب٣٤ آٔب٤َ ٔزّٝآُٔ،  ُٟلًتبٖ الك٤زبٖ ثؾَ كًٚتبٞب٢

 .59-٤45ىٓ، ْٓ  ٚ ث٥ٌت ٌٌُّٔ

 ( تغ1395ُ٥ّع٥ـك٢، مٞلا، كضٛا٣٘، ٔغٕـكضب ٚ ثـك٢، ٥ًـف٣ّ ،) ُٔتًٛقٝ ك٤ن٢ٝ ثل٘بٔ ؿك ٔغ٣ّ ارتٕبؿ ِٔبكوت ثل ٔؤحل فٛا 

ُِٓ،  ، ًبَفضب رغلاف٥ب٣٤ آٔب٤َ ٔزّٝتٙىبثٗ(،  ُٟلًتبٖ ٔلون٢ ثؾَ كًٚتب٣٤ ٘ٛاع٣ : ٔٛكؿ٢ ٌلؿٍُل٢ وِبٚكم٢ )ٔغبِقٝ
 .26-٤13ىٓ، ْٓ  ٚ ث٥ٌت ٌٌُّٔ ُٕبكٜ

 ( ُتلرٕٝ ٥ًـ ٔغٕـ افلاث٣ ٚ ؿاٚؿ ٤نؿ٢، ؿفت1379كارل ؿاى ٤ٚ ،)ل پوَٚٞ ٞب٢ فل٣ٍٙٞ، (، ٔـ٤ل٤ت رٟبٍ٘لؿ٢ )ٔجب٣٘، كاٞجلؿٞب ٚ آحبك
 صبح ؿْٚ. تٟلاٖ.

 ( 1391كضٛا٣٘، ٔغٕـكضب ،)ٔلون صبح ٚ ا٘تِبكات ؿاٍِ٘بٜ پ٥بْ ٘ٛك، صبح ؿٚامؿٞٓ، تٟلاٖ.جغرافيا ٍ صٌؼت تَريسن ، 

 ( 1396كٕٞٙب، ٔغٕـكع٥ٓ ٚ فجـاِٝ ماؿٜ، ٟٔـ٢ ،)ّ٢ لتًٛقٝ ٌلؿٍُ ٢ن٤ؿك ثل٘بٔٝ ك ٣فلًٞٙ ِٔبكوت ٔغّ ِجلؿ٥فٛأُ ٔؤحل ثل پ ٥ُتغ
 .98، مٌٔتبٖ، ٓفغٝ 62، ُٕبك21ٜ، ًبَرغلاف٥ب ٚ ثل٘بٔٝ ك٤ن٢پو٣ِٞٚ  -ِ٘ل٤ٝ ف٣ّٕ(، )ٔغبِقٝ ٔٛكؿ٢، ٔٙغمٝ آماؿ ٔبوٛ

 ( 1385ماٞـ٢، ُٕي اٌِبؿات ،))ا٘تِبكات ؿاٍِ٘بٜ فالٔٝ عجبعجب٣٤، هثاًي تَريسن ٍ اكَتَريسن پايذار )تا تاكيذ تر هحيط زيست ،
 صبح اَٚ، تٟلاٖ.

 (، 1394اهلل ٚ ؿ٤ٍلاٖ ) م٤بك٢، ولأتCDSٚ٢ )ٔٛكؿ پوَٚٞ: ُٟلٟٔبثبؿ(، تًٛقٝ ُٟل ٢ًبم صِٓ ا٘ـام ٙـ٤ؿك فلآ ٣ِٔبكوت ٢ىلؿ٤، ك
 .170، پب٥٤ن، ٓفغ53ٝ، ُٕبكٜ 20، ًبَ رغلاف٥ب ٚ ثل٘بٔٝ ك٤ن٢پو٣ِٞٚ  -ِ٘ل٤ٝ ف٣ّٕ

 ( ٖ1390ُب٤بٖ، ع٥ٕـ ٚ ؿ٤ٍلا ،)ً٣ )ٕ٘ٛ٘ٝ ثل كٍٚ تفىل فمالئ ـ٥ثب تأو ٣٤ًٛقٝ كًٚتبفٛأُ ثبمؿاك٘ـٜ ِٔبكوت ٔلؿْ ؿك ت ٥ُٚ تغّ ٣ثلك
 .76، مٌٔتبٖ، ٓفغ38ٝ، ُٕبكٜ 16، ًبَرغلاف٥ب ٚ ثل٘بٔٝ ك٤ن٢پو٣ِٞٚ  -ِ٘ل٤ٝ ف٣ّٕ(، ٔٛكؿ٢ ؿٌٞتبٖ ًٙجُ آثبؿ



98  ٝ80ك٤ن٢، ُٕبكٜ ف٣ّٕ رغلاف٥ب ٚ ثل٘بٔٝ ِ٘ل٤ 

 

 ( ٥ٔنا1395ٖضلغبْ ثلٚر٣ٙ، ع٥ٕـ ٚ ثقكافِبٖ، ٥ُٕب ،) ٣)ٔغبِقٝٔغّّ ربٔق١ ؿ٤ـ ام كًٚتب٣٤ ربٔقٝ ٔغٛك ٌلؿٍُل٢ تًٛق١ ٔٛفّم٥ت 

 .119-136، 16ْٓ، ُٕبكٜ پ٥بپ٣ 5، ًبَ ٔزّٝ پوَٚٞ ٚ ثل٘بٔٝ ك٤ن٢ كًٚتب٣٤، )ثِٟٟل ُٟلًتبٖ آ٥ًبة ًل، كًٚتب٢ :ٔٛكؿ٢

 ،23-1ْٓ  ، 39 ُٕبكٜ ،رغلاف٥ب٣٤ تغم٥مبت فّٔٙبٔٝ .كًٚتب٣٤ ٔـ٤ل٤ت ثلا٢ علع٣ (،1374) ٟٔـ٢ عبِت. 

 ( تج٥٥ٗ ِٔبكوت ارتٕبف٣ ؿك 1391غفبك٢، غالٔلضب ،) ،فّٔٙبٔٝ ا٘زٕٗ ا٤لا٣٘ ٔٙغمٝ ٔلون٢ ا٤لاٖ؛ ٔغبِقٝ ٔٛكؿ٢ اًتبٖ ٔلون٢
 .141-116، ْٓ 27، ًبَ ِٞتٓ، ُٕبكٜ ٔغبِقبت فل٣ٍٙٞ ٚ اكتجبعبت

 ( ِٝك٤ٚىلؿٞب٢ تغ٥ُّ ؿك تًٛقٝ پب٤ـاك ٌلؿٍُل٢ ُٟل٢، 1389فلر٣ كاؿ، فجـاِلضب، ٥ًـ ٥ٔ٘ل٢، ٥ًـٜ ها ،) فّٔٙبٔٝ رغلاف٥ب٣٤
 .40-29، 25ْٓ، ًبَ ٞفتٓ، ُٕبكٜ ٣ِٞپوٚ –ًلم٥ٔٗ، ف٣ّٕ 

 ( ٜ(، تج٥٥ٗ فٛأُ ٔٛحل ثل ًغظ عٕب٤ت ًبوٙبٖ ُٟل تجل٤ن ام تًٛقٝ ٌلؿٍُل٢ )ثب 1396ٔغٕـماؿٜ، پل٤ٚن؛ پٙب٣ٞ، عٌٗ ٚ ٕٓـماؿٜ، ًق٥ـ
 .79-64، ْٓ 10، ًبَ ُِٓ، ُٕبكٜ فّٔٙبٔٝ ف٣ّٕ پو٣ِٞٚ ٌلؿٍُل٢ ٚ تًٛقٝتبو٥ـ ثل اثقبؿ ارتٕبف٣ ٚ فل٣ٍٙٞ(، 

 ٖٔثٝ آؿكى لون آٔبك ا٤لاhttps://www.amar.org.ir.  

 (1388ٔق٣ٔٛٔ، ٌٔقٛؿ ،)٥ًٕلا، صبح اَٚ. تٟلاٖ.درآهذي تر رٍيکردّا در ترًاهِ ريسي تَسؼِ گردضگري هحلي، ضْري ٍ هٌطقِ اي ، 

 فّٔٙبٔٝپب٤ـاك،  تًٛقٝ ؿك آٖ ٘مَ ٚ كًٚتب٣٤ ٌلؿٍُل٢ ِٔبكوت٣ ٤ل٤تپٛك، كثبة ٚ إًبف٣ّ٥، آ٥ًٝ، ٔـ پٛك، ٔلض٥ٝ، ال٣ًٕ ٞبؿ٢ 

 .63-83، ْٓ 15ُٕبكٜ  صٟبكْ، ًبَ ،ٌلؿٍُل٢ فضب٢
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