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 چکیذُ

. ثٝ پطزاظز ئّٔي  ؾُح زض خغطافيبيي لّٕطٚٞبي زض ا٘تربثبتي اٍِٛٞبي تكبثٟبت ٚ ٞب تفبٚت ثٝ اؾت وٝ زا٘كي ا٘تربثبت خغطافيبي
يت خغطافيبي ا٘تربثبت ٚ تٙٛٔ خبٔٗ ضغٓ يّٖوٙس.  ٔي ثطلطاض ضاثُٝ اختٕبٖي ؾبذتبضٞبي ؾبيط ثب ا٘تربثبتي اٍِٛٞبي ٔيبٖ ٕٞيٗ خٟت

خطي  “ٚ زيٍطي “  يپبضِٕب٘ٞبي  تٙبؾت زض تؿٟيٓ وطؾي“ٚيػٜ ا٘تربثبت پبضِٕب٘ي يىي  ٔٛيٖٛبت آٖ، زٚ ٔٛيٛٔ ٟٔٓ زض خغطافيبي ا٘تربثبت، ثٝ
 اؾت. ” ًٙئب٘سض

ذبل لٛٔيتي ٚ ظثب٘ي اظ حؿبؾيت ذبني  ي ٔطظي ٚ قطايٍٞب اؾتبٖإٞيت  ٚاؾُٝ ثٝاؾتبٖ آشضثبيدبٖ غطثي زض ٔجبحث خغطافيبي ا٘تربثبت 
 ايٗ ٔمبِٝ وٝ ثطٌطفتٝ اظ يه .ضؾس ئتٛخٝ ثٝ ٔٛيٛٔ تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ ثحث خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ اؾتبٖ يطٚضي ثٝ ٘ٓط  ضٚٗ ياظاثطذٛضزاض اؾت ٚ 

زٚضٜ ٔدّؽ قٛضاي  بظزٜيزضتبٖ ي ا٘تربثيٝ اؾٞب حٛظٜتٕبْ  اؾت، " ًٙئب٘سضخطي  "ٚ " ٓيتؿٟتٙبؾت "تحميك خبٕٔ زض ذهٛل زٚ ٔٛيٛٔ 
 قسٜ اؾت. ا٘دبْ GIS زض ٔحيٍ Spss افعاض ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ ٚ تحّيُ آٖ اي اؾترطاج ٞبي پػٚٞف ثب ضٚـ وتبثرب٘ٝ . زازٜطزيٌ يثطٔاؾالٔي ضا زض 

 خطي ثطضؾي؛ ٚ وٕتط ٚخٛز زاضز وطؾي ثٝ خٕٗيت " ٓيتؿٟتٙبؾت "ي ا٘تربثيٝ اؾتبٖ آشضثبيدبٖ غطثي ٞب زض حٛظٜوٝ  ٘تبيح پػٚٞف ٘كبٖ زاز

 .اؾت ٘كسٜ ٚالٕ "خطي ٔب٘سضيًٙ  " وٝ زاضز آٖ اظ ٘كبٖ اؾتبٖ ايٗ زض ٔب٘سضيًٙ

 غطثي دبٖيآشضثب ٞبي ا٘تربثيٝ، ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي، تٙبؾت تؿٟيٓ، خطي ٔب٘سضيًٙ، حٛظٜ :ٍاشگاى کلیذی

 

 هقذهِ

ثٝ آٖ  تٛا٘س ياؾت وٝ ثكط ٔ يحىٛٔت ٜٛيق ٗيآذط ياؾت. زٔٛوطاؾ بي ثكطاثٙٔٛضزتٛخٝ تٕبْ  يزٔٛوطاؾ يطثٙبيٖٙٛاٖ ظ ا٘تربثبت ثٝ
ٔٙترت ذٛز  ٙسٌبٖيٚاؾُٝ ٕ٘ب ثٝ يُيٖجبضت اؾت اظ حىٛٔت وطزٖ ٔطزْ ثط أٛض ٔح ىٓيٚ  ؿتيزض لطٖ ث يٚ زٔٛوطاؾ بثسيزؾت 

ا٘تربثبت  (.kavianirad, 2015:93ت )قىُ حىٛٔت اؾ ٗيتط ييبيٚ خغطاف يفّؿفٝ اختٕبٖ يزٔٛوطاؾ ٗي(. ٕٞچ97:1391ٙ)ٔدتٟس ظازٜ،
اثعاضي ا٘تربثبت ثط زٔٛوطاؾي ؾجت قسٜ اؾت تب خغطافيبي ا٘تربثبت زض وٙبض تأثيط ي تحمك زٔٛوطاؾي اؾت ٚ ؾبظٚوبضٞبيىي اظ اثعاضٞب ٚ 

 (. زض ايٗ ضاؾتب خغطافيبي163:1397وبٚيب٘ي ضاز، قٛز )ٞبي خغطافيبيي ثط ا٘تربثبت، ثط ثطآيٙسٞبي زٔٛوطاتيه آٖ تٛخٝ  ثطضؾي تأثيط پسيسٜ
 ٚ ؛وٙس ّٔي ضا ثطضؾي ٔي ؾُح زض خغطافيبيي لّٕطٚٞبي زض ا٘تربثبتي اٍِٛٞب ٚ ضفتبضٞبي تكبثٟبت ٚ ٞب تفبٚت اؾت وٝ زا٘كي ا٘تربثبت

 زض تٙبؾت "ٔمِٛٝ  زٚ وٝ ٌيطز ثطٔي زض ضا ٚؾيٗي ٞبي قبذٝ وٙس ٚ ٔي ثطلطاض ضاثُٝ اختٕبٖي ؾبذتبضٞبي ؾبيط ثب ا٘تربثبتي اٍِٛٞبي ٔيبٖ
 اؾت. ٞب ٔمِٛٝ آٖ اظخّٕٝ " ًٙئب٘سضخطي  "ٚ  " ٓيتؿٟ

                                                      
 )٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ(زا٘كٍبٜ تٟطاٖ يبيزا٘كىسٜ خغطاف ،يبؾيؾ يبياؾتبز خغطاف .1

Email: zfard@ut.ac.ir – Tel: 09128485976 
 زا٘كٍبٜ تٟطاٖ ،يبؾيؾ يبيخغطاف يزوتط .2
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ؾٟٓ ثطاثط ا٘دبْ  زض انُ يبزيٞبي ثٙ وبضي ٚ زؾت فيزٞس وٝ تحط ضخ ٔي يثٙسي ؾٛزاضا٘ٝ اؾت ٚ ظٔب٘ ؾٟٓ ي٘بٔتٙبؾت ٖ٘ٛ ٓيتؿٟ
( ٙسٌبٖيٞبي )قٕبض ٕ٘ب وطؾي ميتٟٙب ؾٙدٝ زض ترهٖٙٛاٖ  نٛضت ٘بثطاثط ٚ ٞٓ ثٝ ٞٓ ثٝ يتيخٕٗ تيثٙسي ؾٛزاضا٘ٝ، يط . زض ؾٟٓطزيٌ

 یوسیله آن مرزها است که به یجری ماندرینگ روش ضاز(؛ ٚ يب٘ي( ثٝ ٘مُ اظ وبBenoit&Kornhauser,981:6102ٚقٛز  ٔي بٖيٕ٘ب

 .(Maclean, 2009: 204) پردازد یرو م یششخص )گروه( در انتخابات پ یک یشترب یروزیبه نفع و پ یحوزه انتخابات

زض  ٛؾتٝياؾت وٝ پ ٟٕٔي ( اظخّٕٝ ٔجبحثًٙئب٘سض ي)خط يا٘تربثبت يٞب حٛظٜ يوبضي زض ٔطظٞب ٚ زؾت ٓيتٙبؾت تؿٟثط ايٗ پبيٝ 
 ا٘تربثبت ُٔطح ثٛزٜ اؾت. يبيخغطاف ئجب٘

 اٌط وٝ اؾت ٞبوكٛض ا٘تربثبتي ٔرتّف ٞبي زٚضٜ زض ؾٙدف لبثُ ٔٛاضزي " ًٙئب٘سضخطي  "ٚ  " ٓيتؿٟ زض تٙبؾت "ٔمِٛٝ  زٚ ٞط 
افعاضي، ايٗ لبثّيت  ثٝ حبِت زيٙبٔيه تغييطيبفتٝ ٚ َي يه ثط٘بٔٝ ٘طْ ٞبي ا٘تربثبتي اظ حبِت اؾتبتيه قٛز ٔطظٞبي حٛظٜ ا٘دبْ زضؾتي ثٝ

 ؾبظي وٙٙس. ٌصاضي پيبزٜ زٞس وٝ ثتٛا٘ٙس تٙبؾت تؿٟيٓ ضا زض حٛظٜ لبٖ٘ٛ ضا ثٝ وكٛضٞب ٔي

ٞبي ا٘تربثبتي پيطأٖٛ ايٗ زٚ ٔحٛض زض  تطؾي ثٝ چٙيٗ فطايٙسي زض وكٛض، خؿتدٛ زض زازٜاظآ٘دبوٝ ؾبظٚوبضٞبي ٔٙبؾت ثطاي زؾ
 ٞبي ٔٛضز٘يبظ ثطاي ٔدٕٖٛٝ تطيٗ زازٜ اي تحميك زض ايٗ زٚ ٔٛيٛٔ پبيٝ ٔٙٓٛض ثبظٕ٘بيي ٚيٗيت ٌصقتٝ تب حبَ اؾت؛ ٞبي ٌصقتٝ ثٝ زٞٝ

 ؽ ثب خٕٗيت ٞط حٛظٜ ا٘تربثيٝ اظ َطف زيٍط اؾت.ٞبي ٔدّ َطف ٚ تٙبؾت وطؾي ٞبي ا٘تربثيٝ اظيه ٔطظٞبي حٛظٜ

ٞٓ  ٞبي ا٘تربثيٝ وكٛض آٖ ٞب ثطاي ٕٞٝ حٛظٜ يٗف وبضثطز اظ ُٔبِٗٝ نطف ثطاي ٞط حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٚ زقٛاضي زض ثطٞٓ ثبفت آٖ
ٟٓ ٖساِت فًبيي ٚ ؾبظز ٚ ٖسْ تٛخٝ ثٝ ايٗ ٔ ٞب ضا ٔٛخٝ ٚ يطٚضي ٔي ٞبي ا٘تربثيٝ زض ؾُح اؾتبٖ نٛضت يىدب، ُٔبِٗٝ حٛظٜ ثٝ

 وٙس. زٔٛوطاؾي ٞط فطز يه ضأي ضا ثب اثٟبْ ٔٛاخٝ ٔي

ٌصاضي ثطاي زؾتيبثي ثٝ ثٟعيؿتي ٚ ٔسيطيت  ٌصاضي ٚ ضيُ ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي يىي اظ اضوبٖ ٘ٓبْ زض ايطاٖ اؾت وٝ ْٚيفٝ لبٖ٘ٛ 
ٚاؾُٝ ٚوالي ذٛز اؾت. ٞط  ي ٚ تهٕيٓ ؾبظي ثٌٝيط ثٟيٙٝ وكٛض ضا ثٝ ٖٟسٜ زاضز ٚ اظ ؾٛيي ٕ٘بز زٔٛوطاؾي ٚ حًٛض ّٔت زض تهٕيٓ

ٞبي خغطافيبيي ٚ  اي اظ حٛظٜ ا٘تربثيٝ تحت ٚوبِت اؾت ٚ ٖسْ ٘ؿجت ٖبزال٘ٝ ثيٗ وطؾي ٚ خٕٗيت ٞط حٛظٜ ٘ٓط ثٝ تفبٚت وطؾي آيٙٝ
ضا زض ؾُح وكٛض ايدبز وٙس  ٌصاضي تأثيط ثٍصاضز ٚ ثب ٌصض ظٔبٖ ايٗ ٟٔٓ ٔٛخت ٘بضيبيتي ٌيطي ٚ لبٖ٘ٛ تٛا٘س ثط ٘ٛٔ تهٕيٓ اختٕبٖي ٔي

وبضي زض حٛظٜ ا٘تربثيٝ  چٙبٖ چٝ زؾت ؛ ٚوٙس ٞبي ذبل اختٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ثيكتط ٕ٘ٛز پيسا ٔي ضٚ ايٗ ٔؿئّٝ زض ٔٙبَك ثب ٔؤِفٝ اظايٗ
وٙبض ٖسْ تؿٟيٓ وٙس ٚ ايٗ ذٛز زض  ٚاؾُٝ ٖٛأُ خغطافيبيي اتفبق ثيفتس زٔٛوطاؾي ضا ثب چبِف خسي ٔٛاخٝ ٔي ثطاي زؾتيبثي ثٝ وطؾي ثٝ

 وٙس. ٖٛأُ ٘بضيبيتي ضا زٚچٙساٖ ٔي

ٚ ٞٓ ٖٛأُ اختٕبٖي ٚ ثٝ ِحبِ ٕٞؿبيٝ ثٛزٖ ثب ؾٝ وكٛض ٚ زضٚاظٜ ٚضٚز ثٝ وكٛضٞبي اضٚپبيي ٚ لفمبظ آشضثبيدبٖ غطثي  اؾتبٖ
يه حٛظٜ  ٖٙٛآٖ ٟطؾتب٘ي ثٝٞبي ٔرتّف ا٘تربثبتي ٚ ٌبٜ تفىيه يب اِحبق زٚ يب چٙس لّٕطٚ ق ٚ ٘حٜٛ پطاوٙف خٕٗيت زض حٛظٜفطٍٞٙي 

اؾتبٖ ثطاثط ثب  ٗيا تيخٕٗا٘تربثيٝ؛ ٚ اثطات آٖ ثب تٛخٝ ثٝ اٍِٛٞبي ؾبذتبضي ٚ اختٕبٖي ٞط قٟطؾتبٖ ثؿيبض حبئع إٞيت اؾت. 
لّٕطٚ زض اؾتبٖ آشضثبيدبٖ غطثي، زض  وٝٗ يزاضز. ٘ٓط ثٝ ا ياؾالٔ يزض ٔدّؽ قٛضا يوطؾ 12ٚ  ٝيحٛظٜ ا٘تربث 9٘فط اؾت ٚ  3,265,219

زض تٕبْ ازٚاض ، ياؾالٔ ئدّؽ قٛضا ٝيا٘تربث يٞب حٛظٜ يوبضي زض ٔطظٞب ٚ زؾت ٓيزٚ ٔٛيٛٔ تٙبؾت تؿٟ يا ٚ حٛظٜ ئُبِٗبت اؾتب٘
ٍ٘طفتٝ اؾت ٔٛضز وٙىبـ لطاض  اظ اٞٓ ٔٛيٖٛبت زض خغطافيبي ا٘تربثبت اؾت وٝ ٓيا پكت ؾط ٌصاقتٝ حبَ ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي وٝ تبثٝ

وطزٜ اؾت ٚ ثٝ  دبزيٞب ٔكىُ ا زض چٝ حٛظٜ ،وبضي ٚ زؾت ٓياؾتبٖ، زٚ ٔٛيٛٔ تٙبؾت تؿٟ ايٗ وٝ زض وٙس ئ يثطضؾ ٞفِصا زض ايٗ پػٚ
 :اؾت طيظ يٞب ز٘جبَ پبؾد ثٝ پطؾف

 تٙبؾت زاضز؟ تيخٕٗ ثب قٛضاي اؾالٔي ٔدّؽي ٞب يتٗساز وطؾ يثٙس ؾٟٓ ،غطثي دبٖياؾتبٖ آشضثب ٝيا٘تربث يٞب زض حٛظٜ بي: آاِف

 وطز؟ يتّم ًٙئب٘سض يضا زض ٔفْٟٛ خط غطثي دبٖياؾتبٖ آشضثب ٝيحٛظٜ ا٘تربث يزض ٔطظٞب ٞب ييخب خبثٝ يثطذ تٛاٖ ئ بي: آة
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 ّا رٍش ٍ هَاد

اَالٖبت تمؿيٕبت وكٛضي ٚظاضت  ايطاٖ، آٔبض ٔطوع اؾالٔي، قٛضاي ٔدّؽ ٔهٛثبت اي، وتبثرب٘ٝ ٔٙبثٕ اظ اؾتفبزٜ ثب پػٚٞف ايٗ زض
. پطاوٙسٌي ٚ ا٘حطاف اظ ٔٗيبض SPSS V22افعاض  وبضٌيطي ٘طْ ثب ثٝ ٚ آٚضي ٌطزيس؛ ٞبي اِٚيٝ خٕٕ زازٜ ٕ٘بيٙسٌبٖ، ثب ٚ ٔهبحجٝ وكٛض
 ٞبي حٛظٜ ٞبي ٘مكٝ GIS V10.4 افعاض ؾيؿتٓ اَالٖبت خغطافيبيي ٘طْ وبضٌيطي ثٝ ثبٕٞچٙيٗ  ٞبي ا٘تربثيٝ اؾترطاج ٌطزيس. حٛظٜ

 ٌب٘ٝ ظيط ثٝ وكف ٞبي قف ضٚـ يه يب چٙس ضٚـ اظ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ تطؾيٓ ٚ ثطضؾي قس؛ ٔرتّف زٚاضا زض تغييطات اظ ثٗس ٚ لجُ ا٘تربثيٝ
 پطزاظز. خطي ٔب٘سضيًٙ ٔئٛاضزي اظ 

 .افكبٌطي ثط اؾبؼ ٔؿتٙسات ثبقس ٞسف،وٝ ٔؿئَٛ  ٔمبٔبتؾرٙبٖ  ثطضؾي: ثسيٟيقسٜ  ضٚـ اٖالْ -1

 وٝ خطي ٔب٘سضيًٙ ضا ٞب اٞساف خطيبٌٖصقتٝ ٚ  يبؾيؾ يفًب ٘فٕ، َ شئؿئٛ ٔمبْ يهٌصقتٝ  ي: ضفتبضٞبيٍقطا يتضٚـ وّ .2
 .وٙس ٔي آقىبض

 .ف اظ تغييطات حٛظٜ ا٘تربثيٝوطزٖ ٞس ٔكرم ثطاي قسٜ ا٘دبْ ازاضي ضٚ٘س ي: ثطضؾيٙس تغييط ٔطظفطا يبثيضٚـ اضظ .3

يطلب٘ٛ٘ي ضا غ وٝ ضفتبض يقٛاٞس ٚ ٟ٘بيتبً يفيثب وٕه آٔبض تٛن ٚ ٖيٙي نٛضت ثٝ ،٘مكٝ يهٞبي  ٚيػٌي ي: ثطضؾيضٚـ ثبظضؾ -4
 زٞس. ٘كبٖ ٔي

ٞبي  تغييطات زض حٛظٜ اٖٕبَپؽ اظ  يٍعيٗخب ٞبي زض ٔمبثُ ٘مكٝثط٘بٔٝ اتربشقسٜ  ٞبي يه ٘مكٝ يؿٝ: ٔمبئمسٔبت يؿٝضٚـ ٔمب .5
 ٞبي ا٘تربثيٝ زض حٛظٜ يطلب٘ٛ٘ياظ ضفتبض غ ا٘تربثيٝ ٚ ايدبز قٛاٞسي

ؾبزٌي لبثُ ا٘دبْ ثٛزٜ اؾت ِٚي ضٚـ  يٍعيٙي وٝ ثٝخب ٞبي ٔمبثُ ثط٘بٔٝاتربشقسٜ زض  ٘مكٝ يه ٝيؿ: ٔمبٚايح ثطتطيضٚـ  .6
 .(Altman &Other, 2015:11) قسٜ اؾت تطي ا٘دبْ تمؿيٓ ؾرت

 (.85:1398زالٚض،) اؾت قسٜ ظيط ٔحبؾجٝ فطَٔٛ ثب وكٛض ا٘تربثيٝ ٞبي حٛظٜ خٕٗيت ثط ايٗ اؾبؼ ٔيبٍ٘يٗ

 تٗساز( خٕٗيت فّٗي ايطاٖ( تمؿيٓ )ٕ٘بيٙسٌبٖ) =وكٛض  ٘تربثيٝا حٛظٜ خٕٗيت ٔيبٍ٘يٗ

وٓ ٕ٘بيٙسٌي ثب اذتالف  تب پط ٕ٘بيٙسٌي ثب اذتالف ٔٙفي ثؿيبض ظيبز َيف اظ 9 ٞبي ا٘تربثيٝ ثب حٛظٜ ٚ ثطاي ثطضؾي تؿٟيٓ خٕٗيتي 
 5ٛض ثط ٕ٘بيٙسٌبٖ فّٗي ٚ ٖسز ٔصوٛض ثط ٖسز قسٜ اؾت وٝ ثٝ تطتيت وٝ ٖسز پبيٝ اظ تمؿيٓ خٕٗيت وُ وك ثٙسي ٔثجت ثؿيبض ظيبز َجمٝ

 قسٜ اؾت. تمؿيٓ (تٗساز َجمبت زض ٕ٘ٛزاض ٘طٔبَ)

 286957 X=  =فبنّٝ َجمبت 57391 =

 ٌيطز. نٛضت ظيط لطاض ٔي ٞب ثٝ ٞبي ا٘تربثيٝ اؾتبٖ آشضثبيدبٖ غطثي زض َيف ٚ ثط ٕٞيٗ اؾبؼ حٛظٜ 

 -3(114872 -57392اظ ) ٔيبٍ٘يٗ ثب ظيبز ٔٙفي اذتالف -2 (57391 تط اظ وٛچه )ٖسز ٔيبٍ٘يٗ ثب يبزظ ثؿيبض ٔٙفي اذتالف-1
 ٗيبٍ٘ئ ثب ٘طٔبَ -5 (229564-172174) ٗيبٍ٘ئ ثب وٓ ثؿيبض ٔٙفي اذتالف -4 (172173-114873اظ ) ٔيبٍ٘يٗ ثب وٓ ٔٙفي اذتالف

 -401738) ٗيبٍ٘ئ ثب وٓ ٔثجت اذتالف -7 (401737-344347) ٗيبٍ٘ئ ثب وٓ ثؿيبض ٔثجت اذتالف -6 (229565-344346)
 (.516520 تط اظ ٔيبٍ٘يٗ )ثعضي ثب ظيبز ثؿيبض ٔثجت اذتالف -9 (516519 -459129) ٗيبٍ٘ئ ثب ظيبز ٔثجت اذتالف -8 (459128
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 1تٗييٗ ٚاضيب٘ؽ

ٞبي ٔطوعي،  اظ ثيٗ قبذم ٞب اؾتفبزٜ وطز.ٜ ٞبي ٖسزي وّيٝ ٕ٘ط ثطاي ٔحبؾجٝ قبذم پطاوٙسٌي ثبثجبت ٚ ٔٗتجط ثبيس اظ اضظـ
وٝ ثتٛا٘يٓ فبنّٝ ثيٗ ٞط يه اظ اٖساز تب ٔيبٍ٘يٗ ضا تٗييٗ وٙيٓ، لبزض ذٛاٞيٓ ثٛز تب  ٔيبٍ٘يٗ، قبذم ثبثجبت ٚ ٔٗتجطتطي اؾت. زضنٛضتي

قٛز. ٚاضيب٘ؽ  وبضثطزٜ ٔي اضز ثٝايٗ ضٚـ زض ٔحبؾجٝ ٚاضيب٘ؽ ٚ ا٘حطاف اؾتب٘س يه قبذم پطاوٙسٌي ثبثجبت ٚ ٔٗتجط ضا ٔحبؾجٝ وٙيٓ.
ٞب اظ  قٛز ٚ ٖجبضت اؾت اظ ٔيبٍ٘يٗ ا٘حطاف ٕ٘طٜ ٞب اظ ٔيبٍ٘يٗ ٔحبؾجٝ ٔي يه قبذم پطاوٙسٌي اؾت وٝ اظ َطيك ٔحبؾجٝ ا٘حطاف ٕ٘طٜ

ثطاي ٔحبؾجٝ ٚاضيب٘ؽ  زض ايٗ پػٚٞف اظ فطَٔٛ ظيط .(105ٕٞبٖ:) ٞب. ثط تٗساز ٕ٘طٜ ٞب اظ ٔيبٍ٘يٗ، تمؿيٓ ٔيبٍ٘يٗ يب ٔدصٚض ا٘حطاف ٕ٘طٜ
 قسٜ اؾت. ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٕ٘ٛزاض ٞيؿتٌٛطاْ ٚيٗيت خبٔٗٝ آٔبضي تطؾيٓ قسٜ اؾت؛ اؾتفبزٜ

 

 هثاًی ًظری

 2جغرافیای اًتخاتات

 ٌيطي تهٕيٓ ثط وٝ ضا فًبيي ذبل ٖٛأُ زاضز پطزاظز ٚ لهس ٌيطي ٔي ضأي زض فًبيي اٍِٛٞبي ٚتحّيُ تدعيٝ ا٘تربثبت ثٝ خغطافيبي
 ؾُح زض ا٘تربثبت ٘تبيح تٛييح ز٘جبَ ثٝ َٛضوّي ثٝ زٞٙسٌبٖ ضأي ضفتبض ٞبي ٘ٓطيٝ وٝ زضحبِي وٙس، وكف ٌصاضز ٔي تأثيط زٞٙسٌبٖ ضأي

 ثٝ ذٛز تحميمبتي اٞساف زِيُ ثٝ ٌيطي ضأي ضفتبض ٚتحّيُ تدعيٝ ٚ ا٘تربثبت خغطافيبي ٞبي ضقتٝ ٔٛاضز، اظ ثؿيبضي اؾت أب زض فطزي
 ٔحيٍ تأثيط تحت ظيبزي حس تب زٞٙسٌبٖ ضأي ضفتبض ظيطا زاض٘س، ٕٞپٛقب٘ي ثبٞٓ خٟبت ثؿيبضي اظ ظيطقبذٝ زٚ ايٗ. سٞؿتٙ ٚاثؿتٝ يىسيٍط

 ٘ٛٔ ُٔبِٗٝ نطفبً ضا ا٘تربثبت خغطافيبي ٘يع ثطذي(. kovalcsik&Ntombifuthi,2019:207اؾت ) ٞب آٖ ضٚظٔطٜ تٗبٔالت ٚ اختٕبٖي
، ء ثبقسثطزاضي آضا ٘مكٝ آ٘ىٝ اظ لجُ يا٘تربثبت يبيخغطاف(. Estes,2006:3)ا٘س  زا٘ؿتٝ ٔرتّف حي٘ٛا زٞٙسٌبٖ ضأي آضاي ٘تبيح ٚ تهٕيٕبت

زض خغطافيبي  ِصا .(Sam,2019:242) قٛز ضا قبُٔ ٔي خطي ٔب٘سضيًٙٚ  يا٘تربثبت ٞبي ٘ٓبْ، يبؾي، احعاة ؾيا٘تربثبت ئُبِٗٝ وبضظاضٞب
 ا٘س اظ: ٖجبضت يانّ يىطزضٚ ا٘تربثبت ؾٝ

-3 (يبؾيؾ يٚ ضفتبضٞب يحبتتطخ ثطٌيطي )تأثيط ٔىبٖ  ثط ضأي يبييخغطاف يطاتتأث-2ثطزاضي ٚ تدؿٓ آضا(  ٌيطي )٘مكٝ ضأي يبيافخغط-1 
 (.Forest,2017) (يا٘تربثبت ٞبي ٘ٓبْٚتحّيُ  )تدعيٝ يٙسٌيٕ٘ب يبيخغطاف

 _ يٚ ٘ػاز يبؾيٞبي ؾ چٍٛ٘ٝ الّيتوٙس  ٔي كفو چطاوٟٝٔٓ اؾت  ثؿيبض، خطي ٔب٘سضيًٙ، اظخّٕٝ يا٘تربثبت يؿتٓ، ؾبذتبض ؾزضٚالٕ
زض  ئٟٕ يٍطاٖوٝ احعاة ثبظ اؾتا٘تربثبت ٘كبٖ زازٜ  يبيخغطاف . (Crane,2018:12)لسضت تأثيط ثٍصاض٘سثط تٛا٘ٙس(  تٛا٘ٙس )ٕ٘ي ٔي يلٛٔ

ٚ  ٞؿتٙس زٞٙسٜ آٌبٜ ضأي يحبتختطاظ وٙٙس وٝ  ثط ٔىبٖ ضا فطاٞٓ ٔي ياي ٔجتٙ ٞؿتٙس ٚ ظٔيٙٝ ئحّ يبؾيٞبي ؾ قىُ زازٖ ثٝ فطًٞٙ
 يبي ا٘تربثبت ثٝ ثطضؾيخغطافثط ايٗ اؾبؼ  ,(2006 Shin)(2018:Johnston & Pattie) (Agnew: 1996وٙٙس ) زٞي ٔي فًب ضا ؾبظٔبٖ

 زض خغطافيب أثيطچٍٍٛ٘ي ت ؛ ٚپطزاظز ٔي ا٘تربثبتي ُٔبِٗبت ٚ ا٘تربثبت خغطافيبيي آٔبض وٕي زٞي، ضأي ٔطظٞبي يٓتطؾ ا٘تربثبتي، ٞبي ٘مكٝ
 اَٚ؛ پطزاظز ثٝ ؾٝ ضٚيىطز ٟٔٓ ٔي ا٘تربثبت قسٜ خغطافيبي ثٙب ثط ُٔبِت ثيبٖ زٞس، زٔٛوطاؾي ضا ٘كبٖ ٔي ٌيطي قىُ ٚ ا٘تربثبت فٟٓ

 ٚ بيٍيٕٞؿ اثطات ٔب٘ٙس ٌيطي، ضأي زض خغطافيبيي تأثيطات ثٝ ثٗس، ٔطحّٝ زض. ا٘تربثبتي خغطافيبي ٞبي ٚ ٘مكٝ زٞي ٌيطي ٚ ضأي ضأي اٍِٛي
 پطزاظز ٔي ؾبالضي ٔطزْ ٚ ا٘تربثبت زض ٞب آٖ تأثيط ا٘تربثبتي ٚ ؾٛءاؾتفبزٜ ٚ زاضي خب٘ت ٞب ٔب٘ٙس آٖ پيبٔسٞبي ٚ ا٘تربثبتي يٞب ٘ٓبْ ؾْٛ،

(Shin,2015: 279-296). 
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 1جری هاًذریٌگ

( ٚ آٖ ضا apll.irاؾت )ضيًٙ آٚضزٜ ضا ٔٗبزَ خطي ٔب٘س "ؾٕٙسض ثبظي  "ٚ  "2ثٙسي وػ حٛظٜ"فطٍٞٙؿتبٖ ظثبٖ ٚ ازة فبضؾي ٚاغٜ 
اظآ٘دبوٝ زض خطي ٔٙسضيًٙ ٔطظٞب  .ا٘تربثيٝ ٞبي حٛظٜ ثبظآضايي َطيك اظ ا٘تربثبت ٘تبيح تغييط ثطاي چٙيٗ تٗطيف وطزٜ اؾت. ضٚقي

 يب اختٕبٖي مَٝج ٌطٜٚ، يه آٖ َي وٝ قٛز ٔي اَالق السأبتي ٔدٕٖٛٝ ثٝ انُالح ؾبظ٘س ٚ ايٗ تغييط ٞؿتٙس ٚ ٔطظٞبي خسيس ٔي لبثُ
 ثط ايبِت يب ثٝ ٖجبضتي زض يه حٛظٜ ا٘تربثيٝ، يب قٟط يه زض ٌيطي ضأي ٞبي حٛظٜ ٔطظثٙسي زض وبضي زؾت ثب وٙس ٔي تالـ ؾيبؾي خٙبح

ٖ ٚ فطٍٞٙؿتبٖ ظثبثٍصاضز ) اثط آيس، ثيطٖٚ نٙسٚق اظ حعة آٖ ٔٛضزپؿٙس وب٘سيساي ٘بْ يب ٘تيدٝ وٝ ٖ٘ٛي ثٝ ٘ٛاحي ايٗ زض ٌيطي ضأي ٘تيدٝ
لب٘ٛ٘ي ضا زض ؾبَ  اِجطيح ٌطي زض ٘بحيٝ اؾىؽ ايبِت ٔبؾبچٛؾت ٔتحسٜ ُٔطح قس ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ اِٚيٗ ثبض زض ايبالت. ازة فبضؾي(

ٔٛخت قس، ضأي حعة فسضاِيؿت زض  وٝ ٘تيدٝ ايٗ لبٖ٘ٛ؛ وبضي ٕ٘ٛز ٞبي خسيس ايبِتي ضا زؾت تهٛيت وطز وٝ زض ايٗ لبٖ٘ٛ حٛظٜ 1812
ظ٘س  ٌيطز ٚ آ٘بٖ ضا زٚض ٔي زٞٙسٌبٖ ضا ٘بزيسٜ ٔي . خطي ٔب٘سضيًٙ ٔٙبفٕ ضأي(Griffith, 1907:27)قٛز چٙس ُٔٙمٝ تثجيت 

(Gene،9810) ٞبي ا٘تربثيٝ اؾت ثٝ قىّي وٝ ثٝ يه حعة ؾيبؾي يب ضلجبي ذٛز  وبضي ٔطظٞبي حٛظٜ خطي ٔب٘سضيًٙ ُٖٕ زؾت
ٞبي الّيت  ٌيطي ٌطٜٚ وٙس، يب ٖٛأّي وٝ ٔٛخت تًٗيف اٍِٛي ضأي ٔي فطز يب ٌطٜٚ ذبل ؾيبؾي يب حعثي( يه ٔعيت ٘بٖبزال٘ٝ ٞسيٝ)

قس  تطتيت وبضيىبتٛضي َٙعٌٛ٘ٝ تٛؾٍ تيعزاَ زض ٘كطيٝ ثٛؾتٖٛ چبح ايٗ ثٝ .( (Elster,2005:224 وٙس قٛز ضا ثيبٖ ٔي لٛٔي يب ظثب٘ي ٔي
 "Gerry-mander"پؽ  زاز. اظآٖ قجيٝ ؾٕٙسض ٘كبٖ ٔياي  حيٛاٖ افؿب٘ٝ ٞب ضا ثٝ قىُ يه وبضي زض ٔطظٞبي ايبِت ٚ ايٗ ٌطافيه زؾت

اظخّٕٝ  3٘يع خٟف ٕ٘بيٙسٌي ؛ ٚ(Liptak, 2017) (Sauer,2020,408) خطي ٔب٘سضيًٙ زض خٟبٖ ٌؿتطـ پيسا وطز ٚ ا انُالح
وٙس:  تٗطيف ٔيؾبيت وٍٙطٜ آٔطيىب خطي ٔب٘سضيًٙ ضا چٙيٗ  (. ٚةCharles,2019:2اؾت )قسٜ  انُالحبتي ٞؿت وٝ ثٝ ايٗ ٚاغٜ زازٜ

 ٔ  ٞب يب ؾبيط ٔٛاضز زضظٔيٙٝ ٞب، قٟطؾتبٖ ي ايبِت ٞبي ا٘تربثيٝ ٚيػٜ حٛظٜ تحسيس وطزٖ ٔطظ، يب تٗييٗ ٔدسز ٔحسٚزٜ ٚ تطؾيٓ ٔطظٞب، ثٝ
خبي ٖساِت  أب ثٝ (قٛز ٔتحسٜ، ثٝ آٖ تدسيس تٛظيٕ ٌفتٝ ٔي وٝ زض ايبالت)قٛز  ٞب ا٘دبْ ٔي ا٘تربثبت وٝ ثطاي ايدبز تٛاظٖ فًبيي زض ايبِت

ثٙبثطايٗ ٞطٌبٜ ؛ (LOC4,2012)قٛز  ٘بٔيسٜ ٔي " ًٙئب٘سضخطي  "آٚض٘س  آٔيع ثٝ ٚخٛز ٔي ٘بٔتٗبزَ يب تجٗيى تحسيس حسٚز فًبيي،
وطؾي ثيكتط ضا ثٝ زؾت ثيبٚض٘س ٚ لسضت  اي تطؾيٓ قٛز تب ٘بٔعزٞبي يه حعة ثتٛا٘ٙس يه ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٞبي ا٘تربثيٝ يب ايبِت ٔطظٞبي حٛظٜ

ٚؾيّٝ آٖ  ي ٔب٘سضيًٙ ضٚقي اؾت وٝ ثٝ. خطThe New York (times, 2019) قٛز ضا تمٛيت وٙٙس خطي ٔب٘سضيًٙ ٘بٔيسٜ ٔيذٛز 
؛ (Maclean,1995:204)پطزاظز  يب ٌطٜٚ( زض ا٘تربثبت پيف ضٚ ٔيقرم )ٔطظٞبي حٛظٜ ا٘تربثبتي ثٝ ٘فٕ ٚ قب٘ؽ پيطٚظي ثيكتط يه 

ٚ ٕٔٗٛالً ظٔب٘ي وٝ  ٚ يب غيطلب٘ٛ٘ي نٛضت ٌيطز لبٖ٘ٛ تٛا٘س زض لبِت ٞبي ا٘تربثيٝ وٝ ٔي حٛظٜوبضي زض ٔطظٞبي  ثٙبثطايٗ ٞطٌٛ٘ٝ زؾت
وبضي زض ٔطظٞبي حٛظٜ ا٘تربثيٝ  الساْ ثٝ زؾت ٔدّؽٞبي ذٛز زض  ثطاي حفّ ٚ افعايف وطؾي ٚ ضؾٙس ئثٝ لسضت ٞب  ٌطٜٚافطاز يب 

ي خط ي ا٘تربثبت(.بيخغطاف :1398ٌٛيٙس. )پيكٍبٞي فطز، ئٔب٘سضيًٙ ٞبي ثبزٚاْ ٚ ٔؿتٕط زؾت يبثٙس خطي  ظ٘ٙس تب ثٝ وطؾي ٔي
 وٝ تٙبؾت ٚ تؿٟيٓ ٘حٛي ٞبي ؾيبؾي يب افطاز ثٝ ٌصاضي ثٝ ٘فٕ ٌطٜٚ ٞبي ٔدّؽ لبٖ٘ٛ َطاحي ٖٕسي ٔطظٞبي حٛظٜ ،ٔب٘سضيًٙ ؾيبؾي

وبضي ٖٕسي ٔطظٞبي  ٚ زيٍطاٖ زؾت خٙع ًٙئبضو .(Forgette & Platt, 2005:934) قٛز خٕٗيتي ٘بزيسٜ ٌطفتٝ قٛز اَالق ٔي
 (.258:1386٘بٔٙس )پيكٍبٞي فطز ٚ زيٍطاٖ، ٞبي ا٘تربثبتي ثطاي ضؾيسٖ ثٝ اٞساف ؾيبؾي ضا خطي ٔب٘سيًٙ ٔي حٛظٜ

ثب٘ٛيٝ زض ٔطظٞبي  وبضي يب َطاحي وٝ زؾت قٛز اَٚ آٖ ُٔطح ٔي قسٜ خطي ٔب٘سضيًٙ ثب ؾٝ ٔؤِفٝ انّي ُٔطح ثط ُٔبِت ثٙب
قسٜ ثبقس زْٚ: ٔعيت حعثي وٝ ٔٛخت اؾتٕطاض ٕ٘بيٙسٌي خٙبح يب قرهي زض ٕٞبٖ حٛظٜ ٌطزز ٚ ؾْٛ ٘بٔٙٓٓ  ثبتي ا٘دبْٞبي ا٘ترب حٛظٜ

 .(The American Heritage Dictionary69812) يا٘تربثبتثٛزٖ ٘مكٝ حٛظٜ 
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 1تسْین ًاهتٌاسة

 انُ ٘مى ايٗ ٔٛضز، وٝ َٛضي ثٝ .اؾت ا٘تربثيٝ يٞب ثط اؾبؼ خٕٗيت حٛظٜ ا٘تربثبتي ٞبي ؾيؿتٓ ٖ٘ٛي ٘بثطاثطي تؿٟيٓ ٘بٔتٙبؾت
 ٔطزْ ٚ يه ٕ٘بيٙسٜ ٚخٛز زاقتٝ ثبقٙس خٕٗيتي ٔرتّف ٞبي ا٘ساظٜ ثب ا٘تربثيٝ حٛظٜ ٔطظٞبي اؾت ٚ زض " يضأ يه ٘فط، يه" زٔٛوطاتيه

خٕٗيت ثيكتط اظ  بَك وٓضأي زض ٔٙ ٚ اضظـ ٞط خٕٗيت ثيكتط اؾت ثب ٔٙبَك ثٝ ٘ؿجت ثيكتط ٕ٘بيٙسٌي زاضاي خٕٗيت وٓ ٔٙبَك زض
 .(Johnston, 2002: 1) قٛز حعة ثطاي ٞب وطؾي ثيكتطي تٗساز ثٝ ٔٙدط تٙبؾت ٖسْ ايٗ ؛ ٚٔٙبَك پطخٕٗيت اؾت

 ٚ وطزٖ ثٙسي ؾٟٓ ٖٕيس فبضؾي فطًٞٙ زض (.453: 1381)ٔٗيٗ،  اؾت وطزٖ ثٙسي ؾٟٓ ٔٗٙي ثٝ ٔٗيٗ فبضؾي فطًٞٙ زض تؿٟيٓ
ٔٙٓٛض تٗطيف ٘ٛاحي ا٘تربثبتي وٛچه زض  ٘بٔتٙبؾت انُالحي اؾت وٝ ثٝ ٓيتؿٟ (.344:1389ٕيس،ٖ) اؾت قسٜ تٗطيف وطزٖ خعء خعء

ٞبي ثيكتطي  نٛضت حعة ٔٛضز٘ٓط يب ٌطٚٞي ذبل اظ وطؾي ٌيطز تب ثسيٗ ٞبيي وٝ حٕبيت اظ يه حعة قسيستط اؾت، نٛضت ٔي ٘بحيٝ
 (1386:268پيكٍبٞي فطز،قٛ٘س )ٔٙس  ثٟطٜ

 ٘بحيِٝ  خغطافيبيي. فًبي ٔسيطيت ثطاي ؾيبؾي ٚ تهٕيٓ وٙف ٖ٘ٛي وطز، تٗطيف ثٙسي ٘بحيٝ ٖ٘ٛي تٛاٖ ٔي ضا وكٛض يه زض تؿٟيٓ 
تٛاٖ آٖ  ٘بحيٝ ثٙسي ٖ٘ٛي تؿٟيٓ اؾت وٝ ٔي .قٛز ٔي اٖٕبَ ثٟيٙٝ ٔسيطيت ثطاي وكٛض يه فًبي زض وٝ اؾت تؿٟيٓ ٖ٘ٛي ذٛز ثٙسي

ٞب ٚ ثؿتطٞبي ٔٙبؾجي ثطاي ٔكبضوت ٟ٘بزيٙٝ  ظٔيٙٝ زٞي ؾيبؾي وٝ زض ؾبظٔبٖزٞي ؾيبؾي فًبي خغطافيبيي زا٘ؿت  ضا قىّي اظ ؾبظٔبٖ
وطيٕي ) ٞبي التهبزي، ؾيبؾي ٚ فطٍٞٙي ٟٔيب ٕ٘بيس حبَ آظازي ُٖٕ فطزي ضا زض تٕبْ فٗبِيت ٚ ٔؿتٕط ٔطزْ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ زضٖيٗ

 (.29:1381پٛض،

 ّا ٍتحلیل ٍ دادُ تجسیِ

 استاى آررتایجاى غرتی

زض قٕبَ غطثي ايطاٖ لطاضٌطفتٝ اؾت  اؾتبٖ آشضثبيدبٖ غطثياؾت  ويّٛٔتطٔطثٕ 37,437آٖ  ٔؿبحت ٚ ٘فط 3,265,219 يت اؾتبٖخٕٗ
 قٕبَ زض قطلي ََٛ زليمٝ 23 ٚ زضخٝ 47 تب زليمٝ 3 ٚ زضخٝ 44 ٚ قٕبِي ٖطو زليمٝ 47 ٚ زضخٝ 39 تب زليمٝ 58 ٚ زضخٝ 35 ثيٗ ٚ

 اؾتبٖ ثٝ خٙٛة اظ ٖطاق ٚ تطويٝ وكٛضٞبي ثٝ ٔغطة اظ تطويٝ، ٚ آشضثبيدبٖ خٕٟٛضي بيوكٛضٞ ثٝ قٕبَ اظ اؾت قسٜ ٚالٕ ايطاٖ غطة
حٛظٜ ا٘تربثيٝ  9 اؾتبٖ ٗيا (.2:1399)لؿٕتي ٚ زيٍطاٖ،اؾت  ٔحسٚز ظ٘دبٖ اؾتبٖ ٚ قطلي آشضثبيدبٖ اؾتبٖ ثٝ ٔكطق اظ ٚ وطزؾتبٖ

ٕ٘بيٙسٜ  1 ٞبي ا٘تربثيٝ ٕ٘بيٙسٜ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. ؾبيط حٛظٜ ٕ٘بيٙسٜ ثيكتطيٗ 3ٕ٘بيٙسٜ زاضز ٚ اضٚٔيٝ ثب  12زاضز. ايٗ اؾتبٖ 
 .زض ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي زاضز

 
 ِیاًتخات یّا حَزُ ییایجغراف تیًقشِ هَقع (.2)استاى شکل ییایجغراف تیًقشِ هَقع (.1)شکل 

                                                      
1
 Malapportion Ment 



  37 ًٙئب٘سض يخط ٓ،ي)تٙبؾت تؿٟ يغطث دبٖيا٘تربثبت زض اؾتبٖ آشضثب يبيخغطاف ُيتحّ

 

 یِارٍه حَزُ

 يطاٖزض قٕبَ غطة ا يغطث آشضثبيدبٖ اؾتبٖ زض ٘فط 1٬040٬565ثط  ثبِغ يتيثب خٕٗ يٝقٟط اضٚٔ والٖ يتثٝ ٔطوع يٝاضٚٔ قٟطؾتبٖ
 ٘بْ زاقت يچؿتزضٌصقتٝ چ يٝقسٜ اؾت. اضٚٔ ٚالٕ

ٗ  يطنغ يبيٚ ٔٗجط ُٔٙمٝ لفمبظ، اضٔٙؿتبٖ، آؾ يقٟطؾتبٖ ٚ لطاض ٌطفتٗ زض ٔحُ تالل يػٜٚ يتٔٛلٗ يُثٝ زِ ٗ  ٚ ثیي تحیٛالت   ،اِٟٙیطي
 يٚ اضٔٙی  يآقٛض يحيبٖوطزٞب ٚ ٔؿ يعاي ضا ٘ ٚ ٖسٜ يدب٘يٞبي آشضثب قٟطؾتبٖ ضا تطن يتخٕٗ يتاؾت. اوثط يسٜٔرتّف ثٝ ذٛز ز يريتبض

ٚ  يٞٓ اضٔٙ يٚ زضنس يٖجبضت اؾت اظ: وطز يدب٘يآشضثب يٖالٜٚ ثط تطو يٝٔطزْ قٟطؾتبٖ اضٚٔ يبٖزض ٔ ايحٞبي ض زٞٙس. ظثبٖ ٔي يُتكى
Tor) يآقٛض e:2018). 

 يییٝ، ثرییفاضٚٔ وییٝ ٔحییسٚز ثییٝ قییٟط يییٝقٟطؾییتبٖ اضٚٔا٘تربثيییٝ قییبُٔ ٚيییٗيت ايییٗ حییٛظٜ  1366ثییط اؾییبؼ ٔهییٛثٝ ؾییبَ 
ٔ   يٝ، ثریف ٔطوعي اضٚٔ ٔ  يیٝ، ثریف  نیٛٔبي ثطازٚؾیت اضٚ ٞیبي   لیبٖ٘ٛ تٗيیيٗ ٔحیسٚزٜ حیٛظٜ    ) ٝيی اضٚٔ يّٛا٘ٝؾی  يیٝ، ثریف  ا٘یعَ اضٚ

ض قییبُٔ وییٝ زقٟطؾییتبٖ اضٚٔيییٝ ثییط اؾییبؼ آذییطيٗ لییبٖ٘ٛ تمؿییيٕبت وكییٛضي ٔحییسٚز ثییٝ  ؛ ٚا٘تربثییبتي ٔدّییؽ قییٛضاي اؾییالٔي(
َ  ، ثریف نیٛٔبي ثیطازٚؼ   ، ثریف ٔطویعي  ، قٟط اضٚٔيٝ ٝ  ، ثریف ا٘یع ٛ  ، ثریف ؾیيّٛا٘ : 1398ثبقیس )ٚظاضت وكیٛض،   ٔیي  ثریف ٘یبظِ

 (.52فطْ 

 زٞس وٝ: ثطضؾي زٚ ٔمِٛٝ تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٘كبٖ ٔي

٘فط يه ٕ٘بيٙسٜ زض  346855ٞط ثٝ اظاي  يٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝٚ ٚخٛز ؾٝ ٕ٘بيٙسٜ زض ٔمبيؿٝ ثب ٔتٛؾٍ وكٛضي ا ثب تٛخٝ ثٝ خٕٗيت
اؾت وٝ زض  0.59ٌيطز ٚ ٚاضيب٘ؽ ايٗ حٛظٜ  لطاض ٔي 401737-344347اذتالف ٔثجت ثؿيبض وٓ ثب ٔيبٍ٘يٗ  ٔدّؽ حًٛض زاضز ٚ زض َيف

ٛظٜ خغطافيبيي اظ زٚضٜ اَٚ ٔدّؽ قٛضاي تغييط زض ٔطظٞبي ح لطاض زاضز. ثب تٛخٝ ثٝ ٖسْ ٔحسٚزٜ ٘طٔبَزض  يتيپطخٕٗٚ  يٙسٌيوٓ ٕ٘بَيف 
 ي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ٚالٕ ٘كسٜ اؾت.خط اؾالٔي تب زٚضٜ يبظزٞٓ،

 تَکاى حَزُ

ثٛزٜ اؾت )لبٖ٘ٛ تٗييٗ ٔحسٚزٜ  ٟٔبثبز ثٛوبٖٚ ثرف ثٛوبٖ ٚيٗيت ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ قبُٔ  1366ثط اؾبؼ ٔهٛثٝ ؾبَ 
قٟط وٝ قبُٔ  قٟطؾتبٖ ثٛوبٖثط اؾبؼ آذطيٗ لبٖ٘ٛ تمؿيٕبت وكٛضي ٔحسٚز ثٝ  ٚ؛ ٞبي ا٘تربثبتي ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي( حٛظٜ

 (.52: فطْ 1398ثٛزٜ اؾت. )ٚظاضت وكٛض، ثرف ؾيٕيٙٝ، ثرف ٔطوعي، ثٛوبٖ

 زٞس وٝ: ثطضؾي زٚ ٔمِٛٝ تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٘كبٖ ٔي

نسْ  0.35ٌيطز ٚ ٚاضيب٘ؽ ايٗ حٛظٜ  لطاض ٔي 344346-229565يف ٘طٔبَ ثب ٔيبٍ٘يٗ تٛخٝ ثٝ خٕٗيت، ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ زض َثب 
تغييط زض ٔطظٞبي حٛظٜ خغطافيبيي اظ زٚضٜ اَٚ ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي تب زٚضٜ يبظزٞٓ،  ٘ٓط ثٝ ٖسْ ؛ ٌٚيطز لطاض ٔي ٘طٔبَاؾت وٝ زض َيف 

 خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ٚالٕ ٘كسٜ اؾت.

 ردشتٍ س یراًشْرپ حَزُ

ٝ  قٟطؾتبٖ پٚيٗيت ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٔحسٚز ثٝ  1366ثط اؾبؼ ٔهٛثٝ ؾبَ  ٔطویعي   ثریف  يطا٘كیٟط پ قیٟط قیبُٔ:   يطا٘كیٟط وی
ٞبي ا٘تربثبتي ٔدّؽ  ثٛزٜ اؾت )لبٖ٘ٛ تٗييٗ ٔحسٚزٜ حٛظٜ ثرف ٔطوعي ؾطزقت ،قٟط ؾطزقت :قٟطؾتبٖ ؾطزقت قبُٔيطا٘كٟط ٚ پ

ثریف  ، ثریف ٔطویعي  ، قٟط پيطا٘كیٟط وٝ  قٟطؾتبٖ پيطا٘كٟطٔحسٚز ثٝ  ٖ تمؿيٕبت وكٛضيثط اؾبؼ آذطيٗ لب٘ٛ ؛ ٚقٛضاي اؾالٔي(
 (.52: فطْ 1398ٚظاضت وكٛض،) طزيٌ ضا زض ثطٔي ثرف ٚظيٙٝ، ثرف ٔطوعي، قٟط ؾطزقتوٝ قٟطؾتبٖ ؾطزقت ٚ  الخبٖ

 زٞس وٝ: ثطضؾي زٚ ٔمِٛٝ تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٘كبٖ ٔي
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ٚ زض  اؾت 0.29ٌيطز. ٚاضيب٘ؽ ايٗ حٛظٜ  لطاض ٔي 344346-229565ت ثٝ خٕٗيت، ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ زض َيف ٘طٔبَ ثب ٔيبٍ٘يٗ ٘ؿج
ايٗ حٛظٜ اظ ظٔبٖ تكىيُ  ؛ ٚنٛضت ثطاثط ثٛزٜ اؾت ٌيطز. حًٛض ٕ٘بيٙسٌبٖ اظ زٚ قٟطؾتبٖ زض تٕبْ ازٚاض ٔدّؽ ثٝ لطاض ٔي ٘طٔبََيف 

 ٌٛ٘ٝ تغييط ٔطظي ٘ساقتٝ اؾت ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي ٞيچ
 یپارٍُ چا یخَ حَزُ

ثرف ، ثرف ٔطوعي ذٛي، ذٛي قٟطؾتبٖ ذٛي قبُٔ: قٟط ذٛيٚيٗيت ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ قبُٔ:  1366ثط پبيٝ ٔهٛثٝ ؾبَ 
ثط اؾبؼ آذطيٗ لبٖ٘ٛ تمؿيٕبت وكٛضي  ؛ ٚؽ قٛضاي اؾالٔي(ٞبي ا٘تربثبتي ٔدّ قٛز )لبٖ٘ٛ تٗييٗ ٔحسٚزٜ حٛظٜ ٔي ذٛي يپبضٜچب

قٟطؾتبٖ چبيپبضٜ ٚ  اؾت ثرف ايٛاٚغّي، ثرف لُٛض، ثرف نفبئيٝ، ثرف ٔطوعي، قٟط ذٛيوٝ قبُٔ قٟطؾتبٖ ذٛي ٔحسٚز ثٝ 
 (.52: فطْ 1398)ٚظاضت وكٛض، اؾت ثرف حبخي الض، ثرف ٔطوعي، قٟط لطٜ ييبءاِسيٗ قبُٔ

 ِٝ تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٘كبٖ اظ آٖ زاضز وٝ:٘تبيح ثطضؾي زٚ ٔمٛ

ٚاضيب٘ؽ ايٗ  ؛ ٌٚيطز لطاض ٔي 401737-344347ثٝ خٕٗيت، ايٗ حٛظٜ زض َيف اذتالف ٔثجت ثؿيبض وٓ ثب ٔيبٍ٘يٗ  ٘ؿجت وطؾي
ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي تحسيس حسٚز تب زٚضٜ ٌيطز ٚ اظ ثسٚ تكىيُ  ي لطاض ٔيتيپطخٕٗ ي ٚٙسٌيٕ٘ب وٓاؾت وٝ زض َيف  1.08حٛظٜ 

 يبظزٞٓ ٘ساقتٝ اؾت.
 سلواس حَزُ

ٌيطز  ضا زض ثطٔي ثرف ٔطوعي ؾّٕبؼ، قٟط ؾّٕبؼوٝ قٟطؾتبٖ ؾّٕبؼ ٚيٗيت ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ضا ثٝ  1366ٔهٛثٝ ؾبَ 
قٟطؾتبٖ ٗ لبٖ٘ٛ تمؿيٕبت وكٛضي َجك آذطي ؛ ٚٞبي ا٘تربثبتي ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي( ٔحسٚز ثٛزٜ اؾت )لبٖ٘ٛ تٗييٗ ٔحسٚزٜ حٛظٜ

 (52: فطْ 1398اؾت )ٚظاضت وكٛض، ثرف وٛٞؿبض، ثرف ٔطوعي، ؾّٕبؼ قٟطقبُٔ:  ؾّٕبؼ

 تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ حبوي اظ آٖ اؾت وٝ: ثطضؾي زٚ ٔمِٛٝ

ٌيطز ٚ ٚاضيب٘ؽ ايٗ  لطاض ٔي 229564-172174بٍ٘يٗ اذتالف ٔٙفي ثؿيبض وٓ ثب ٔيثب تٛخٝ ثٝ خٕٗيت، ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ زض َيف 
 لطاض زاضز. ٘طٔبَاؾت وٝ زض َيف  0.9حٛظٜ 

تغييط زض ٔحسٚزٜ حٛظٜ خغطافيبيي اظ زٚضٜ اَٚ ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي تب زٚضٜ يبظزٞٓ، ِصا خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ  ثب تٛخٝ ثٝ ٖسْ
 ٚالٕ ٘كسٜ اؾت

 دش ٍ تکاب شاّیيهیاًذٍآب  حَزُ

 ٔطوعي، ثرف زغ، يٗقبُٔ قٟط قبٞ زغ يٗقٟطؾتبٖ قبٞثب ٔهٛثٝ ٔدّؽ اظ ٔيب٘سٚآة تفىيه قس ٚ  95حٛظٜ ا٘تربثيٝ زض ؾبَ ايٗ 
 ثبقس. ٔي قٟط تىبة يتثٝ ٔطوع ؾّيٕبٖ ترت ي، ثرفثرف ٔطوع ،ثرف وكبٚضظ ٚ قٟطؾتبٖ تىبة قبُٔ قٟط تىبة

 يٗاؾتبٖ لطاض زاضز. ٔطوع ا ياؾت وٝ زض لؿٕت خٙٛة قطل يثغط يدبٖقٟطؾتبٖ اؾتبٖ آشضثب 14اظ  يىيزغ  قبٞيٗ قٟطؾتبٖ
 .ثبقس زغ ٔي قٟطؾتبٖ قٟط قبٞيٗ

ثرف ٔطوعي  يب٘سٚآة،ٔ قٟطقبُٔ وٝ  يب٘سٚآةقٟطؾتبٖ ٔٚيٗيت ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٔحسٚز ثٝ  1366ثط اؾبؼ ٔهٛثٝ ؾبَ 
ثط  ؛ ٚٞبي ا٘تربثبتي ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي( ٚزٜ حٛظٜيب٘سٚآة )لبٖ٘ٛ تٗييٗ ٔحستىبة ٔ يب٘سٚآة، ثرفٔ زغ قبٞيٗ يب٘سٚآة، ثرفٔ

اؾت ٚ  آثبز ثرف ٔطحٕت، ثرف ثبضٚ، ثرف ٔطوعي، ٔيب٘سٚآة قٟطقبُٔ  قٟطؾتبٖ ٔيب٘سٚآةاؾبؼ آذطيٗ لبٖ٘ٛ تمؿيٕبت وكٛضي 
ثرف ، عيثرف ٔطو، قٟط تىبةقبُٔ قٟطؾتبٖ تىبة اؾت ٚ  ثرف وكبٚضظ، ثرف ٔطوعي، زغ قٟط قبٞيٗقبُٔ  زغ قٟطؾتبٖ قبٞيٗ

 (.52: فطْ 1398اؾت )ٚظاضت وكٛض، ترت ؾّيٕبٖ

زٞس وٝ: ثب تٛخٝ ثٝ خٕٗيت، ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ زض  ثطضؾي زٚ ٔمِٛٝ تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٘كبٖ ٔي
 لطاض زاضز. ٘طٔبَت ٚ زض حيُٝ اؾ 0.13ٌيطز ٚ ا٘حطاف ٔٗيبض آٖ  لطاض ٔي 229564-172174اذتالف ٔٙفي ثؿيبض وٓ ثب ٔيبٍ٘يٗ َيف 



  39 ًٙئب٘سض يخط ٓ،ي)تٙبؾت تؿٟ يغطث دبٖيا٘تربثبت زض اؾتبٖ آشضثب يبيخغطاف ُيتحّ

 

زض ٘كؿت نحٗ  يٙسٌبٖٕ٘بي اؾالٔ ئدّؽ قٛضا يا٘تربثبت يٞب ٔحسٚزٜ حٛظٜ ييَٗطح انالح خسَٚ لبٖ٘ٛ تٗ يثطضؾ يبٖزض خط
زغ ٚ تىبة زض اؾتبٖ  قبٞيٗ يب٘سٚآة،ٔ يٝحٛظٜ ا٘تربثوٝ  1ٔٛافمت وطز٘س. ،(1395 ٔطزازٔبٜ 27)چٟبضقٙجٝ  ياؾالٔ ئدّؽ قٛضا يّٖٙ

ٔدّؽ  يا٘تربثبت يٞب ٔحسٚزٜ حٛظٜ ييٗٔصوٛض زض لبٖ٘ٛ تٗ ياؾالٔ ئدّؽ قٛضا يٝا٘تربث يٞب ٔٛيٛٔ خسَٚ حٛظٜ يغطث يدبٖآشضثب
 ٌطزز. الحان يطٞب ثٝ قطح ظ آٖ يٙسٌبٖٚ تٗساز ٕ٘ب 30/1/1366ٔهٛة  ياؾالٔ يقٛضا

 :قٛز ئ يٓتمؿ يطٛظٜ ٔؿتمُ ظزاضز ثٝ زٚ ح يٙسٜٚ تىبة وٝ زٚ ٕ٘ب زغ يٗٚ قبٞ يب٘سٚآةٔ يٝا٘تربث حٛظٜ

قٟطؾتبٖ  يتآثبز ثٝ ٔطوع ثرف ٔطحٕت ٚ ثرف ثبضٚق ي،ثرف ٔطوع يب٘سٚآة،قبُٔ قٟطؾتبٖ ٔ يب٘سٚآةٔ يٝحٛظٜ ا٘تربث -اِف
 زٞس. ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ضا تكىيُ ٔي يٙسٜٕ٘ب يهثب  يب٘سٚآةٔ

ثرف وكبٚضظ ٚ  ٔطوعي، ثرف زغ، يٗبُٔ قٟط قبٞقوٝ  زغ يٗٚ تىبة ٔتكىُ اظ قٟطؾتبٖ قبٞ زغ يٗقبٞ يٝحٛظٜ ا٘تربث -ة
 زٞس. يٙسٜ ضا تكىيُ ٔيٕ٘ب يهقٟط تىبة ثب  يتثٝ ٔطوع ؾّيٕبٖ ترت ثرف ي،ثرف ٔطوع ،قٟطؾتبٖ تىبة قبُٔ قٟط تىبة

يًٙ زيسٜ تفىيه خغطافيبيي ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ثٝ زٚ حٛظٜ ٔؿتمُ ٕٞچٙبٖ زض ايٗ حٛظٜ خطي ٔب٘سض ٚ 2ِصا ثب اِتفبت ثٝ ٔٛاضز ثٙس 
 قٛز أب ايٗ تفىيه تٙبؾت تؿٟيٓ ضا ثطٞٓ ظزٜ اؾت. ٕ٘ي

 هاکَ ٍ چالذراى ٍ پلذشت ٍ شَط حَزُ

 ٞبي ا٘تربثبتي ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي(. ٚيٗيت ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ قبُٔ )لبٖ٘ٛ تٗييٗ ٔحسٚزٜ حٛظٜ 1366ٔٛخت ٔهٛثٝ ؾبَ  ثٝ
 قسٜ اؾت. تكىيُ پّسقت ٔبوٛ ، ثرفچكٕٝ ٔبوٛ ٝيثرف ؾ، ثرف ٔطوعي ٔبوٛ، قٟطؾتبٖ ٔبوٛ قبُٔ: قٟط ٔبوٛ

قٟطؾتبٖ ٚ  ثرف زقته، ثرف ٔطوعي، قٟط ؾيٝ چكٕٝوٝ  ٞطؾتبٖ چبِسضاٖٚ ثط اؾبؼ آذطيٗ لبٖ٘ٛ تمؿيٕبت وكٛضي قبُٔ 
ٌيطز  ضا زض ثطٔي ثرف لطٜ لٛيٖٛ، ثرف ٔطوعي، قٟط قٌٛ وٝ قٟطؾتبٖ قٌٛٚ  ثرف اضؼ، ثرف ٔطوعي، قٟط پّسقتوٝ  پّسقت

 (.52: فطْ 1398ضت وكٛض،)ٚظا

 زٞس وٝ: ثطضؾي زٚ ٔمِٛٝ تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٘كبٖ ٔي

اؾت  0.49ٌيطز. ا٘حطاف ٔٗيبض ايٗ حٛظٜ  لطاض ٔي 344346-229565ثب تٛخٝ ثٝ خٕٗيت، ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ زض َيف ٘طٔبَ ثب ٔيبٍ٘يٗ 
 زٞس تغييط زض ٔطظٞبي ايٗ حٛظٜ ثٗس اظ ا٘مالة اؾالٔي ايدبز ٘كسٜ اؾت. ٞب ٘كبٖ ٔي ؾيلطاضٌطفتٝ اؾت ٚ ثطض ٘طٔبَوٝ زض َيف 

 هْاتاد حَزُ

 ٌيطز ثطٔي زض ضا ٟٔبثبز ٔطوعي ٟٔبثبز، ثرف قٟط ٚ ٟٔبثبز قٟطؾتبٖ قبُٔ ا٘تربثيٝ حٛظٜ ايٗ ٚيٗيت 1366 ؾبَ ٔهٛثٝ اؾبؼ ثط
ٚ  ٟٔبثبز قٟطؾتبٖ ثٝ وكٛضي تمؿيٕبت لبٖ٘ٛ آذطيٗ اؾبؼ ثط(؛ ٚ اؾالٔي قٛضاي ٔدّؽ ا٘تربثبتي ٞبي حٛظٜ ٔحسٚزٜ تٗييٗ لبٖ٘ٛ)

 (.52 فطْ: 1398وكٛض، ٚظاضت. )قٛز ٔي ٔحسٚز ذّيفبٖ ثرف ٔطوعي، ثرف قٟط ٟٔبثبز،

 زٞس وٝ: ثطضؾي زٚ ٔمِٛٝ تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٘كبٖ ٔي

اؾیت ٚ زض   0.5ا٘حطاف ٔٗيبض آٖ  ؛ ٌٚيطز لطاض ٔي 344346-229565ض َيف ٘طٔبَ ثب ٔيبٍ٘يٗ ثب تٛخٝ ثٝ خٕٗيت، ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ز
 2لطاض زاضز ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ زض زٚضٜ اَٚ ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي ٕ٘بيٙسٜ زض ٔدّؽ ٘ساقتٝ اؾت. ٘طٔبَحيُٝ 

تب زٚضٜ يبظزٞٓ، خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ تغييط زض ٔحسٚزٜ حٛظٜ خغطافيبيي اظ زٚضٜ اَٚ ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي  ثب تٛخٝ ثٝ ٖسْ
 ا٘تربثيٝ ٚالٕ ٘كسٜ اؾت.

                                                      
 .

 ضأي 56 ٔٛافك، ضأي 124 ثب ٕ٘بيٙسٌبٖ ٕٞچٙيٗ .وطز٘س ٔٛافمت َطح ايٗ وّيبت ثب خّؿٝ زض حبيط ٕ٘بيٙسٜ 239 ٔدٕٛٔ اظ ٕٔتٕٙ ضأي 14 ٚ ٔربِف ضأي 66 ٔٛافك، ضأي 129 ثب1
 وطز٘س ٔٛافمت ٘يع َطح ايٗ ٚاحسٜ ٔبزٜ ثب خّؿٝ زض حبيط ٙسٜٕ٘بي 237 ٔدٕٛٔ اظ ٕٔتٕٙ ضأي 17 ٚ ٔربِف

 .
 زض ُٔٙمٝ اخبظٜ حًٛض ٔطزْ زض ايٗ ا٘تربثبت ضا ٘ساز٘س ثب ٘فٛش ٚ ٔٗب٘سپيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ٘يطٚٞبي  ثسٚثط ٟٔبثبز زض  تٛخٝ ثٝ قطايٍ ذبل حبوٓ ثب2



40  ٝ77ضيعي، قٕبضٜ ّٖٕي خغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

 یاًذٍآبه حَزُ

يب٘سٚآة، ٔطوعي ٔ ثرف يب٘سٚآة،ٔ قٟطقبُٔ:  يب٘سٚآةقٟطؾتبٖ ٔٚيٗيت ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ قبُٔ  1366ُٔبثك ٔهٛثٝ ؾبَ 
ثط  ؛ ٚٞبي ا٘تربثبتي ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي( ٛظٜقٛز )لبٖ٘ٛ تٗييٗ ٔحسٚزٜ ح يب٘سٚآة ٔيتىبة ٔ ٚ ثرف يب٘سٚآةٔ زغ قبٞيٗ ثرف

قٛز  ٔحسٚز ٔي آثبز ثرف ٔطحٕت ،ثرف ثبضٚق ي،ثرف ٔطوع يب٘سٚآة ٚ ثٝقٟطؾتبٖ ٔاؾبؼ آذطيٗ لبٖ٘ٛ تمؿيٕبت وكٛضي قبُٔ 
 زٞس وٝ: (. ثطضؾي زٚ ٔمِٛٝ تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٘كبٖ ٔي52: فطْ 1398)ٚظاضت وكٛض،

اؾت وٝ  0.13ا٘حطاف ٔٗيبض آٖ  ؛ ٌٚيطز لطاض ٔي 344346-229565ثب تٛخٝ ثٝ خٕٗيت، ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ زض َيف ٘طٔبَ ثب ٔيبٍ٘يٗ 
 زض َيف ٘طٔبَ لطاضٌطفتٝ اؾت

 نحٗ ٘كؿت زض ٕ٘بيٙسٌبٖ اؾالٔي قٛضاي ٔدّؽ ا٘تربثبتي ٞبي حٛظٜ ٔحسٚزٜ تٗييٗ لبٖ٘ٛ خسَٚ انالح َطح ثطضؾي خطيبٖ زض
 اؾتبٖ زض تىبة ٚ زغ قبٞيٗ ٔيب٘سٚآة، ا٘تربثيٝ حٛظٜ وٝ وطز٘س ٔٛافمت ،(1395 ٔطزازٔبٜ 27 چٟبضقٙجٝ) ياؾالٔ قٛضاي ٔدّؽ ٙيّٖ

 ٔدّؽ ا٘تربثبتي ٞبي حٛظٜ ٔحسٚزٜ تٗييٗ لبٖ٘ٛ زض ٔصوٛض اؾالٔي قٛضاي ٔدّؽ ا٘تربثيٝ ٞبي حٛظٜ خسَٚ ٔٛيٛٔ غطثي آشضثبيدبٖ
 .ٌطزز انالح ظيط قطح ثٝ ٞب آٖ ٕ٘بيٙسٌبٖ تٗساز ٚ 30/1/1366 ٔهٛة اؾالٔي قٛضاي

 :قٛز ئ يٓتمؿ يطزاضز ثٝ زٚ حٛظٜ ٔؿتمُ ظ يٙسٜٚ تىبة وٝ زٚ ٕ٘ب زغ يٗٚ قبٞ يب٘سٚآةٔ يٝا٘تربث حٛظٜ

قٟطؾتبٖ  يتآثبز ثٝ ٔطوع ثرف ٔطحٕت ،ثرف ثبضٚق ي،ثرف ٔطوع يب٘سٚآة،قبُٔ قٟطؾتبٖ ٔ يب٘سٚآةٔ يٝحٛظٜ ا٘تربث -اِف
 قٛز. يٙسٜ تكىيُ ٔيٕ٘ب يهثب  ةيب٘سٚآٔ

ثرف وكبٚضظ ٚ قٟطؾتبٖ  ٔطوعي، ثرف زغ، يٗقبُٔ قٟط قبٞ زغ يٗٚ تىبة ٔتكىُ اظ قٟطؾتبٖ قبٞ زغ يٗقبٞ يٝحٛظٜ ا٘تربث -ة
 قٛز. يٙسٜ تكىيُ ٔيٕ٘ب يهقٟط تىبة ثب  يتثٝ ٔطوع ؾّيٕبٖ ترت ثرف ي،ثرف ٔطوع ،تىبة قبُٔ قٟط تىبة

ٚ ثب تٛخٝ ٖسْ ٚخٛز وطؾي ثبثت ثطاي يه فطز يب ٌطٜٚ ٚ ٘جٛزٖ ٌطايف ذبل  ىيه خغطافيبيي ايٗ زٚ حٛظٜتف ٚ 2٘ٓط ثٝ ٔٛاضز ثٙس 
قٛز أب تٙبؾت تؿٟيٓ ضا ثٝ ٖسْ  لجُ ٚ ثٗس اظ ا٘تعأ ٚ ٍٕٞٙي اختٕبٖي ٚ فطٍٞٙي زٚ حٛظٜ زض ايٗ حٛظٜ خطي ٔب٘سضيًٙ زيسٜ ٕ٘ي

 اؾت. تٙبؾت تؿٟيٓ تغييط زازٜ
 ٍ اشٌَیِ حَزُ اًتخاتیِ ًقذُ

ضا  ٘مسٜ يٝثرف اقٙٛ، ثرف ٔطوعي ٘مسٜ، قٟط ٘مسٜ وٝقٟطؾتبٖ ٘مسٜ ٚيٗيت ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ قبُٔ  1366ٔهٛثٝ ؾبَ  ثط پبيٝ 
ثط اؾبؼ آذطيٗ لبٖ٘ٛ تمؿيٕبت وكٛضي ٔحسٚز ثٝ  ؛ ٚٞبي ا٘تربثبتي ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي( ٌيطز. )لبٖ٘ٛ تٗييٗ ٔحسٚزٜ حٛظٜ زض ثطٔي

ضا قبُٔ  ثرف ٘بِٛؼ ،ثرف ٔطوعي، قٟط اقٙٛيٝوٝ اقٙٛيٝ  ٚ قٟطؾتبٖ ثرف ٔحٕسيبض، ثرف ٔطوعي، قٟط ٘مسٜٝ و قٟطؾتبٖ ٘مسٜ
 (.52: فطْ 1398قٛز )ٚظاضت وكٛض، ٔي

 زٞس وٝ: ثطضؾي زٚ ٔمِٛٝ تٙبؾت تؿٟيٓ ٚ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ ٘كبٖ ٔي

ا٘حطاف ٔٗيبض  ؛ ٌٚيطز لطاض ٔي 229564-172174ف ٔٙفي ثؿيبض وٓ ثب ٔيبٍ٘يٗ ثب تٛخٝ ثٝ خٕٗيت، ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ زض َيف اذتال
لطاض زاضز ٚ زض ايٗ حٛظٜ ا٘تربثيٝ اظ ثسٚ تأؾيؽ ٔدّؽ  زض ٔحسٚزٜ ٘طٔبَأب  يخٕٗيت وٓٚ  يٙسٌيپط ٕ٘باؾت ٚ زض َيف  85 .0ايٗ حٛظٜ 

 .ٚالٕ ٘كسٜ اؾت حٛظٜ ا٘تربثيٝ خطي ٔب٘سضيًٙ زض ايٗ ؛ ٌٚٛ٘ٝ تغييطي ٔكبٞسٜ ٘كس قٛضاي اؾالٔي ٞيچ

 ّای استاى تحلیل ٍضعیت حَزُ

زٞس وٝ زٚ حٛظٜ  اؾتبٖ آشضثبيدبٖ غطثي ضا ٘كبٖ ٔي ٞبي ا٘تربثيٝ ( ٘مكٝ ٚيٗيت تٙبؾت ٚ ٖسْ تٙبؾت تؿٟيٓ حٛظ3ٜقىُ قٕبضٜ )
زغ، ؾّٕبؼ ٚ ٘مسٜ ٚ اقٙٛيٝ اظ  قبٞيٗ ظٜ ا٘تربثيٝآيس ٚ ؾٝ حٛ ٞبي ا٘تربثيٝ وٓ ٕ٘بيٙسٜ ثٝ قٕبض ٔي ا٘تربثيٝ اضٚٔيٝ، ذٛي ٚ چبضپبضٜ اظ حٛظٜ

ٞب ٚيٗيت ٘طٔبَ زاض٘س. ّٖت وٓ ٕ٘بيٙسٌي ٚ پطخٕٗيتي حٛظٜ ا٘تربثيٝ اضٚٔيٝ  ؾبيط حٛظٜ ؛ ٚقٛز ٞبي ا٘تربثيٝ پط ٕ٘بيٙسٜ ٔحؿٛة ٔي حٛظٜ
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زٞس ٚ  ضا ثٝ پط ٕ٘بيٙسٌي ٚ ٘طٔبَ ٔيٚخٛز ٔطوعيت اؾتبٖ ٚ ٟٔبخطت اؾت وٝ زض وُ وكٛض اظ ٔطوع ثٝ پيطأٖٛ وٓ ٕ٘بيٙسٌي خبي ذٛز 
 ٚاؾُٝ ا٘تعأ ٘بٔتٙبؾت ٚ ٖسْ ٚخٛز ٌعيٙٝ ثٟتط ثطاي ا٘تعأ ثٛزٜ اؾت. پط ٕ٘بيٙسٌي ٚ وٓ ٕ٘بيٙسٌي ؾّٕبؼ ٚ ذٛي ٚ چبيپبضٜ ثٝ

  
 ّای اًتخاتیِ استاى آررتایجاى غرتی ًقشِ ٍضعیت تٌاسة تسْین حَزُ (.3)شکل شوارُ 

أب  لطاض زاض٘س ثٙسي ايٗ پػٚٞف زض َيف ٘طٔبَ ثب تٛخٝ ثٝ َيف ٞب اوثط حٛظٜ 1395چٝ زض ؾطقٕبضي ؾبَ ( اٌط1) خسَٚثب تٛخٝ ثٝ  
زغ ٚ ٔيب٘سٚآة ٔٛخت ٖسْ تؿٟيٓ خٕٗيتي زض  تفىيه حٛظٜ ا٘تربثيٝ تىبة ٚ قبٞيٗ ٞب ٖسْ تٙبؾت تؿٟيٓ ٔكٟٛز اؾت ٚ زض ثطذي حٛظٜ

زغ ثؿيبض پط ٕ٘بيٙسٜ قسٜ اؾت. زض حٛظٜ ا٘تربثيٝ اضٚٔيٝ ٚ ذٛي ٚ  قبٞيٗا٘تربثيٝ ٜ زغ قسٜ اؾت ثٝ نٛضتي وٝ حٛظ حٛظٜ ا٘تربثيٝ قبٞيٗ
ٌطفتٝ ٚ تفىيه حٛظٜ  ٘سضت ا٘دبْ ٞبي اؾتبٖ ثٝ وبضي زض حٛظٜ وٝ زؾت ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ؛ ٚچبضپبضٜ پطخٕٗيتي ٚ وٓ ٕ٘بيٙسٌي ٔكٟٛز اؾت

ٚ ٔيب٘سٚآة ثبفت  زغ ٚ تىبة ٞب ثٛزٜ اؾت ٚ اظ ؾٛيي زض حٛظٜ قبٞيٜٗ زغ ٚ ٔيب٘سٚآة زض ضاؾتبي ثٟجٛز ٚ ضؾيسٌي ثٟتط زض حٛظ قبٞيٗ
ت اختٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ٍٕٞٙي زاضز ٚ ٘يع ٌطايف غبِجي لجُ اظ ا٘تعأ ٚخٛز ٘ساقتٝ ٚ ثٗس اظ ا٘تعأ ثٝ زٚ حٛظٜ، ثطاي فطز يب ٌطٜٚ وطؾي ثبث

 كسٜ اؾت.ايٗ پبيٝ خطي ٔب٘سضيًٙ ٚالٕ ٘ ايدبز ٘كسٜ ثط ٚ پبيساض زض ٞط زٚ حٛظٜ

جری هاًذریٌگ در استاى آررتایجاى غرتی جذٍل ٍضعیت کلی تٌاسة تسْین ٍ(.1) جذٍل  

 ٔؿبحت ا٘تربثيٝ ٞبي حٛظٜ ضزيف
 وطؾي
 خٕٗيت

 َيف حٛظٜ ٚاضيب٘ؽ تٗساز وطؾي
خطي  ) 

 ٔب٘سضيًٙ(

 ٚالٕ ٘كسٜ خٕٗيت وٓ يٙسٌيپط ٕ٘ب 13 .1 1 173012 471393 .4402 ٚ تىبة زغ قبٞيٗ 1

 ٚالٕ ٘كسٜ ٘طٔبَ 9 .0 1 196546 381852 .2579 ؾّٕبؼ 2

 ٚالٕ ٘كسٜ ٘طٔبَ 5 .0 1 236849 70843 .2638 ٟٔبثبز 3

4 
 ٔبوٛ ٚ چبِسضاٖ

 پّسقت ٚ قٌٛ 
 ٚالٕ ٘كسٜ ٘طٔبَ 49 .0 1 237663 6512 .6391

 ٚالٕ ٘كسٜ ٘طٔبَ 35 .0 1 251409 320567 .2518 ثٛوبٖ 5

 ٚالٕ ٘كسٜ ٘طٔبَ 29 .0 1 257713 976788 .3619 پيطا٘كٟط ٚ 6
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زٞس وٝ  غطثي ٘ؿجت ثٝ ٔيبٍ٘يٗ وكٛضي ٘كبٖ ٔي دبٖياؾتبٖ آشضثبٞبي ا٘تربثيٝ  ( ثطضؾي ٚاضيب٘ؽ خٕٗيتي حٛظ4ٜقٕبضٜ ) قىُ
حٛظٜ  6خٕٗيت زاض٘س ٚ  ٞعاض ٘فط 200تب  150ٚ حٛظٜ ثيٗ نٛضت وٝ ز اؾت ثٝ ٘فط 272101ٞبي ا٘تربثيٝ  ٔيبٍ٘يٗ اؾتب٘ي خٕٗيت حٛظٜ

 ٘فط خٕٗيت زاض٘س. ٞعاض 400تب  300زٚ حٛظٜ ثيٗ  ٚ ٞعاض ٘فط خٕٗيت زاض٘س 300تب  220ثيٗ 

 
 ّای اًتخاتیِ استاى آررتایجاى غرتی جوعیتی حَزُ ٍاریاًسوَدار ً(.4)شکل شوارُ 

 

ٚ ٔيیبٍ٘يٗ   6.31ٔٗبزَ  قٛز تدٕيٕ ٔيعاٖ ٚاضيب٘ؽ ايٗ اؾتبٖ ٞب ٔكبٞسٜ ٔي ؽ حٛظٜٚاضيب٘ ( ٕ٘ٛزاض5َٛض وٝ زض قىُ قٕبضٜ ) ٕٞبٖ 
اي  زض اؾتبٖ ٞيچ حیٛظٜ  ؛ ٌٚيطز وطؾي تّٗك ٔي 11.37وُ خٕٗيت اؾتبٖ تٗساز  ثٝ ٘ؿجت وطؾي ثٝ ؛ ٚاؾت / نس63ْٚاضيب٘ؽ آٖ ٔٗبزَ 

ٞبي پطت وكیٛض اؾیت ٚ زض ٕٞیيٗ ظٔيٙیٝ حیٛظٜ       آؾتب٘ٝ ٚضٚز ثٝ حٛظٜ أب حٛظٜ ذٛي ٚ چبيپبضٜ زض؛ يب پطت ٘ساضز 2ا٘حطاف ٔٗيبض ثبالتط اظ 
ٓ  ثٝ ؾٕت حٛظٜ زغ ٚ تىبة زض نٛضت وبٞف ٘طخ ضقس خٕٗيت قبٞيٗ خٕٗيتیي قیسيس ؾیمٌٛ     ٞبي پطت وكٛض ٚ َيف پط ٕ٘بيٙسٌي ٚ وی

 ذٛاٞس وطز.

 

 

 

 

 

 ؾطزقت

 ٚالٕ ٘كسٜ ٘طٔبَ 13 .0 1 273949 983071 .2204 ٔيب٘سٚآة 7

 59 .0 3 346855 259851 .5321 اضٚٔيٝ 8
پطخٕٗيت ٔحسٚزٜ  يٙسٌيوٓ ٕ٘ب

 ٘طٔبَ
 ٚالٕ ٘كسٜ

 ٚالٕ ٘كسٜ پطخٕٗيت يٙسٌيوٓ ٕ٘ب 08 .1 1 395956 654385 .5529 ذٛي ٚ چبيپبضٜ 9

 85 .0 1 201557 613109 .2333 يٝ٘مسٜ ٚ اقٙٛ 10
خٕٗيت زض ٔحسٚزٜ  وٓ يٙسٌيپط ٕ٘ب

 ٘طٔبَ
 ٚالٕ ٘كسٜ
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 ّای اًتخاتیِ استاى آررتایجاى غرتی حَزُ ٍاریاًسوَدار : ً)5(شکل شوارُ 

 گیری یجًِت

ثبيؿت پبيساضي تٙبؾت تؿٟيٓ زض ٘ٓط  وُ وكٛض ٔٙبؾت اؾت ٚ زض تدسيس٘ٓطٞبي آتي ٔي ٚيٗيت وّي تٙبؾت تؿٟيٓ اؾتبٖ ٘ؿجت ثٝ
ٞعاض ٘فط ثب تٛخٝ  278قسٜ زض ؾُح ّٔي، ٖسز  ٌطفتٝ قٛز ٚ ٔٛضز وٓ ٕ٘بيٙسٌي حٛظٜ ا٘تربثيٝ اضٚٔيٝ ثب احتؿبة ٔيبٍ٘يٗ ٔطوعي ٔحبؾجٝ

تٛاٖ ايبفٝ وطز. زض حٛظٜ ا٘تربثيٝ وٓ ٕ٘بيٙسٜ ذٛي ٚ  ٘فط يه وطؾي ٔي 1.112,000زض نٛضت ضؾيسٖ ثٝ خٕٗيت  ثٝ تٕطوع خٕٗيت
تٛاٖ ايبفٝ  ٞعاض ٘فط ثب تٛخٝ ثٝ پيطأٛ٘ي ثٛزٖ حٛظٜ، يه وطؾي زيٍط ٔي 460چبيپبضٜ زض نٛضت ضؾيسٖ ثٝ خٕٗيت وٕيٙٝ ٘طٔبَ ٖسز 

ٞبي ٘طٔبَ زض نٛضت ته وطؾي ثٛزٖ ٚ ٔؤِفٝ  زض ٔٛضز حٛظٜ ٙبؾت تؿٟيٓ خبيٍعيٗ ٕ٘بيس.تب ٖساِت فًبيي خبي ذٛز ضا ثب ٖسْ ت ٕ٘ٛز
تٛاٖ وطؾي ايبفٝ ٕ٘ٛز ٚ زض ٔٛضز  ٔطوع يب پيطأٛ٘ي ٚ تٕطوع يب ٖسْ تٕطوع خٕٗيت ثب احتؿبة ٔيبٍ٘يٗ ٔطوعي يب وٕيٙٝ حيُٝ ٘طٔبَ ٔي

خب٘جٝ  ضؾس ٚ ٘يبظ ثٝ ثطضؾي ٕٞٝ ٞبي پيطأٖٛ ُٔٙمي ثٝ ٘ٓط ٕ٘ي فيك ثب حٛظٜٞبي ا٘تربثيٝ پط ٕ٘بيٙسٜ ثب تٛخٝ ثٝ ٔالحٓبت ٚيػٜ، تّ حٛظٜ
تٛؾٍ وبضٌطٚٞي اظ وبضقٙبؾبٖ ذجطٜ زض حٛظٜ خغطافيبي ا٘تربثبت زاضز تب خٛا٘ت أط ضا ثطضؾي ٕ٘بيٙس. ثطضؾي خطي ٔب٘سضيًٙ زض اؾتبٖ 

ٞبي  ب زض نٛضت ا٘تعأ يب تّفيك زض ٔحسٚزٜ خغطافيبيي حٛظٜأ؛ ٘كبٖ اظ آٖ زاضز وٝ خطي ٔب٘سضيًٙ تب زٚضٜ يبظزٞٓ ٚالٕ ٘كسٜ اؾت
 ٌيطز. زٞي ٚ ٘ٓط وبضقٙبؾي احتٕبَ ٚلٛٔ خطي ٔب٘سضيًٙ لٛت ٔي ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ اٍِٛي ضأي ا٘تربثيٝ
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