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 چکیده

ثب تَخِ ثِ اّويت آة قطة زض ًَاحي ضٍؾتبيي، تَخِ ّط چِ ثيكتط ثِ فَاهل تأثيطگصاض ثط 
ضٍيِ آة ٍ قٌبؾبيي ايي فَاهل، ضٍيىطزي هٌبؾت خْت قٌبؾبيي تْسيسات ايي حَظُ  ههطف ثي

ِ ثِ ثطضؾي ٍضقيت ههطف آة قطة زض ؾغح ضٍؾتبّبي قْطؾتبى تجطيع ٍ ذَاّس ثَز. ايي همبل
قٌبؾبيي فَاهل تأثيطگصاض ٍ ّوچٌيي ثِ تقييي ٍظى تأثيطگصاضي ّط يه اظ آًْب ٍ ًْبيتبً ثِ 

 اؾت. ًتبيح  ثٌسي فَاهل ٍ اضايِ ضاّىبضّبيي خْت هسيطيت ثْيٌِ ههطف آة قطة پطزاذتِ اٍلَيت
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-
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 28وٌٌسگبى،  ًفط اظ ههطف 1320ّبيي ثِ تقساز  عطيك پطؾكٌبهِ حبنل اظ اعالفبت هيساًي اظ
فبهلي ٍ تحليل والؾتط ًكبى   ضٍؾتبي قْطؾتبى ٍ تدعيِ ٍ تحليل 44ًفط اظ وبضقٌبؾبى ٍ اظ ؾغح 

لبًًَي، التهبزي، ضٍاًي،  -زّس وِ فَاهل هسيطيتي، فطٌّگي، ثْساقتي ٍ ضفبّي، فٌي، حمَلي هي
آيٌس. ثب  ضٍيِ آة قطة ثِ قوبض هي تطيي فَاهل تأثيطگصاض زض ههطف ثي اختوبفي ٍ ... اظ خولِ هْن

تَخِ ثِ هسل تحليلي تحميك )هسل ثطايؿَى( ٍ پؽ اظ قٌبؾبيي ًمبط ضقف ٍ تْسيسات ٍ ًمبط لَت 
ضاّجطز  23ضاّجطز ضلبثتي،  8ضاّجطز تسافقي،  15ّب، السام ثِ اضايِ ضاّجطزّبي چْبضگبًِ:  ٍ فطنت

ّجطز تٌَفي گطزيس، ّوچٌيي زض ايي تحميك ضٍايي نَضي ٍ هحتَايي اثعاض تحميك ضا 14ثبظًگطي ٍ 
ّب ثب اؾتفبزُ اظ آلفبي وطًٍجبخ زض  ثطاؾبؼ ًؾط وبضقٌبؾبى ثطضؾي ٍ تبييس قسُ ٍ پبيبيي پطؾكٌبهِ

هَضز تبييس لطاض گطفتِ اؾت ٍ ًىتِ ثؿيبض هْن  71/0ًفط، ثب همساض   82هغبلقِ همسهبتي ثب حدن ًوًَِ 
ضٍيِ آى، ثؿيبض  ايٌىِ، فطاٍاًي ًمبط ضقف ٍ تْسيسات زض ظهيٌِ ههطف آة ٍ هَاضز ٍ فلل ههطف ثي

پصيطي اظ  ّب آى ثَزُ ٍ ايي هؿألِ ثيبى وٌٌسُ پبييي ثَزى آؾتبًِ آؾيت ثيكتط اظ ًمبط لَت ٍ فطنت
ّجطزّبي گيطي اظ ضا ثبقس. الظم اؾت تب ثب ثْطُ آة قطة هي ي اي زض حَظُ هٌغمِ ي ًؾط تَؾقِ

ّب  تسافقي ٍ ثبظًگطي ثِ وبّف ٍ ضفـ ًمبط ضقف ٍ تْسيسات ثب اؾتفبزُ اظ ًمبط لَت ٍ فطنت
 پطزاذتِ قَز.

 

 تحليل فبهلي، تجطيع. ضٍؾتب، ههطف آة،: واضگان کلیدی

 

 مقدمه     

ثب تَخِ ثِ ضقس خوقيت ٍ وبّف ووي ٍ ويفي هٌبثـ آة قيطيي ٍ لبثل اؾتفبزُ ثكط زض 
ضا لطى  21ّب، لطى ثبضاى، ثطذي اظ غئَپَليتيؿيي زض هٌبعك ذكه ٍ ونخْبى ثِ ٍيػُ 

اي زض خْبى ثِ ّبي هٌغمِّب ٍ خٌگتمسًس وِ اغلت زضگيطيهقزاًٌس ٍ ّيسضٍپَليتيه هي
زض ٍالـ آة  .(Xayavong & Burton, 2008: 25) زليل ووجَز ٍ ثحطاى آة ذَاّس ثَز
عايف تَليس، هَاز غصايي، تَؾقِ اًطغي ٍ ّبيي چَى افقطط انلي ثطاي ضؾيسى ثِ ّسف

ّبي نٌقتي ٍ زض ًتيدِ فطاّن آٍضزى اهىبى افعايف اقتغبل، تأهيي آة تَؾقِ فقبليت
هؿبيل وًٌَي آة  ثبقس.ثْساقت ٍ حفبؽت تٌَؿ ثيَلَغيه ٍ اوَؾيؿتن هي، آقبهيسًي
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ويفي آة  ضٍؾتبيي وكَض زض زٍ هحَض ٍضقيت ووي الساهبت آثطؾبًي ثِ ضٍؾتبّب ٍ ٍضقيت
آقبهيسًي اضايِ قسُ ثِ ضٍؾتبّب، لبثل عطح اؾت. ثب تَخِ ثِ ٍضقيت ثطذَضزاضي ضٍؾتبّبي 
وكَض اظ آة آقبهيسًي، قجىِ ٍ تأؾيؿبت هَخَز خَاثگَي ًيبظ ضٍؾتبّبي وكَض ًيؿت ٍ 

اًس. افعٍزى تقساز  ذبًَاض ًيع ثغَض وبهل پَقف زازُ ًكسُ 20تبوٌَى ضٍؾتبّبي ثبالي 
زٌّس ٍ ثبيس اظ آة  ذبًَاض ًيع وِ ثركي اظ خوقيت وكَض ضا تكىيل هي 20يط ضٍؾتبّبي ظ

آقبهيسًي ؾبلن ٍ وبفي ثطذَضزاض ثبقٌس ثط حست هؿألِ آة آقبهيسًي ضٍؾتبيي وكَض 
ّبي ثْساقتي ٍ زضهبًي ٍ  افعايس. هحطٍهيت ضٍؾتبّب اظ هطاوع ذسهبت ٍ آهَظـ هي

ّبيي ثِ هطاتت ثيكتط  تَاًس ّعيٌِ ل ثْساقتي هيّب زض ثطذَضز ثب هؿبي اًگبضي عجيقي آى ؾْل
ّب ثِ زٍلت تحويل ًوبيس. ثب تَخِ ثِ هؿبيل  ّبي تأهيي آة آقبهيسًي ؾبلن ثطاي آى اظ ّعيٌِ

فَق، ثبيس يىي اظ اّساف ثلٌس هست هسيطيت ضاّجطزي آة وكَض، ثطلطاضي تقبزل ثيي تمبضبي 
بي تَؾقِ پبيساض ثبقس وِ ايي اهط ثب آة ٍ هٌبثـ هَخَز آة ثب ووتطيي ّعيٌِ ٍ زض ضاؾت

ثيٌي ههطف ٍ هسيطيت تمبضب هتٌبؾت ثب قٌبذت زليك فَاهل هَثط ثط ههطف آة، پيف
قطوت  1390ثط اؾبؼ گعاضـ فولىطز ؾبل  فَاهل تأثيطگصاض ثط ههطف هحمك ذَاّس قس.

 زضنس ول ضٍؾتبّبي 85ذبًَاض وِ حسٍز  20ضٍؾتبي ثبالي  30532آة ٍ فبضالة وكَض، 
اًس. ايي ضٍؾتبّب زض زٍ وكي قسُ ثَزُزٌّس، زاضاي تأؾيؿبت آة لَلِ هكبثِ ضا تكىيل هي

زضنس ضٍؾتبّبي ؾغح يه ٍ  100قًَس ٍ ثط اؾبؼ ؾغح هغلَثيت،  ثٌسي هي ؾغح عجمِ
قًَس. ثميِ ضٍؾتبّب ًيع  زضنس ضٍؾتبّبي ؾغح زٍ خعٍ ضٍؾتبّبي ثطذَضزاض هحؿَة هي 27

ي يب زاضاي تأؾيؿبت ٍ قجىِ فطؾَزُ ٍ غيطلبثل اؾتفبزُ ّؿتٌس. وكفبلس تأؾيؿبت آة لَلِ
ثركي اظ ضٍؾتبّبي وكَض وِ زض ًعزيىي قْطّب يب ذغَط اًتمبل آة ثِ قْطّب لطاض زاضًس، 

ضٍؾتب ثطآٍضز قسُ  4000تب  3000اظ ذسهبت آة قْطي ثطذَضزاضًس. تقساز ايي ضٍؾتبّب ثيي 
 4473ي ؾيبض لطاض زاضًس. آثطؾبًي ؾيبض حسٍز اؾت. ثقضي ضٍؾتبّب ًيع تحت پَقف آثطؾبً

ثٌسي ضٍؾتبّبي ثطذَضزاض اظ آة لَلِ وكي  گيطز ثب تَخِ ثِ زؾتِ ضٍؾتبي وكَض ضا زض ثط هي
ذبًَاض وكَض تحت پَقف تأؾيؿبت آة آقبهيسًي  20زضنس ضٍؾتبّبي ثبالي  60تٌْب حسٍز 

خوقيت ضٍؾتبيي وكَض ضا زض ثط ًفط اظ  12614526ؾبلن لطاض زاضًس. ايي تقساز ضٍؾتب حسٍز 
قطلي ًيع ثب تَخِ ثِ پبييي ثَزى  (. زض اؾتبى آشضثبيدبى41: 1395گيطز. )ٍظاضت ًيطٍ،  هي

ّب زض زِّ اذيط هيعاى ٍضٍزي ؾسّبيي وِ  زضنسي ثبضـ 10هيعاى ًعٍالت خَي ٍ وبّف 
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 346 زضنس وبّف يبفتِ اؾت ٍ 50تب  35وٌٌس، ثيي  آة آقبهيسًي اؾتبى ضا تأهيي هي
قَز ٍ زض  ضٍؾتب ثب تبًىط آثطؾبًي هي 76اًس وِ ثطاي  ضٍؾتبي اؾتبى اظ ذكىؿبلي هتأثط قسُ

ضٍؾتب  138وكي ّؿتٌس وِ اظ ايي تقساز  ضٍؾتبي اؾتبى فبلس آة لَل2713ِضٍؾتب اظ  632ول 
ضٍؾتب وِ زاضاي آة  44ضٍؾتبي قْطؾتبى تجطيع،  67اظ هدوَؿ ذبًَاض اؾت.  20ثبالي 

ثبقٌس  قطلي هي ٍ تحت پَقف قطوت آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي اؾتبى آشضثبيدبىقطة ثَزُ 
زّس وِ، هيبًگيي ههطف آة قطة زض  هغبلقبت نَضت گطفتِ زض هٌبثـ اؾٌبزي ًكبى هيٍ 

هتط  15ليتط ٍ هقبزل  108ضٍظ ٍ ثِ اظاء ّط ًفط ثطاثط  ضٍؾتبّبي قْطؾتبى تجطيع زض عَل قجبًِ
)آة ٍ فبضالة اؾتبى آشضثبيدبى قطلي، ثبقس  َل يه هبُ هيهىقت ثِ اظاء ّط ذبًَاض زض ع

ثب تَخِ ثِ هَاضز شوط قسُ ٍ اّويت ٍ خبيگبُ آة قطة ثِ ذهَل زض ًَاحي  .(214: 1395
قَز وِ  ثبقس. اّويت ايي هؿألِ ظهبًي زٍچٌساى هي ضٍؾتبيي لعٍم تَخِ ّط چِ ثيكتط هي

ضز تَخِ لطاض زاز. تَخِ ثِ ايي هْن وِ ثب ّبي اذيط ضا ًيع هَ ّبي ؾبل ّب ٍ ذكىؿبليآثي ون
يبثس ًيع حميمتي گَيب اظ ضًٍس  ثبال ضفتي ؾغح ظًسگي هطزم ههطف ؾطاًِ آة افعايف هي

ؾطيـ ههطف آة زض آيٌسُ ذَاّس ثَز فبهل هْن زيگط اؾتفبزُ اظ هَاز قيويبيي زض ههبضف 
عَض خسي ثط ويفيت  ّبي نٌقتي ثِ ّب حتي زض پؿبة وكبٍضظي اؾت وِ ٍخَز ايي آاليٌسُ

ّب ضا اظ ثيي ذَاّس ثطز. ثب تَخِ ثِ ايٌىِ آلَزگي آة  گصاضز ٍ لبثليت ههطف آى آة تأثيط هي
ّب ٍ هٌبثـ ظيطظهيٌي ثِ ؾبزگي لبثل ضفـ وطزى ًيؿت ٍ حتي تىٌَلَغي  ّب، زضيبچِ ضٍزذبًِ

تَاى   سُ ًويّبي آيٌ اي ثطاي همبثلِ ثب آى ٍخَز ًساضز. ثٌبثطايي زض زِّ همطٍى ثِ نطفِ
ثؿيبضي اظ هٌبثـ آة ضا ثطاي همبنس قطة هغلَة زاًؿت زض ًتيدِ ووجَز آة ٍ افت هٌبثـ 

اي فطاهَـ گطزز ٍ  اًسضوبضاى حتي ثطاي لحؾِ ضيعي ٍ زؾت ظيطظهيٌي ًجبيس اظ ًؾط ثطًبهِ
ّبي آة ٍ فبضالة ًيع ثِ فٌَاى هتَلي اهط تَظيـ آة زض چگًَگي ٍ هست ظهبى  قطوت

ّبي هرتلفي اظ  ثحطاى ًمف اؾبؾي ٍ هْوي ضا ثط فْسُ زاضًس. هغبلقبت ٍ پػٍّفضؾيسى ثِ 
گصاضي عيف ٍؾيقي اظ فَاهل ٍ هتغييطّبي  ًؾطاى زض هَضز تأثيط خبًت هحممبى ٍ نبحت

 ,Agthe & Billings)هؿتمل ثط هيعاى تمبضبي آة ذبًَاضّب اًدبم گطفتِ اؾت ثطاي هثبل: 

؛   (Day & Howe, 2003: 179)؛ (Bredley, 2004: 467)؛ (367 :2002
(Delourdes et all, 2005: 10) ؛(Koo et all, 2005: 4) ؛  (Renzetti, 2002: 42) ؛

(Whitcomb, 2005: 24)؛  (Prera et all, 2009: 14) ؛   (Largo et  all, 1998: 
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يت ٍ ثب تَخِ ثِ هَاضز فَق الصوط ٍ اّو .(Kostas & Chrysostomos, 2006: 49)؛ (162
خبيگبُ آة قطة ثِ ذهَل زض ًَاحي ضٍؾتبيي لعٍم تَخِ ّط چِ ثيكتط ثِ فَاهل تأثيطگصاض 

ضٍيِ آة ٍ قٌبؾبيي ايي فَاهل، ضٍيىطزي هٌبؾت خْت قٌبؾبيي تْسيسات ثط ههطف ثي
ّب ٍ آثي قَز وِ ون ايي حَظُ ذَاّس ثَز. اّويت ايي هؿألِ ظهبًي زٍچٌساى هي

هَضز تَخِ لطاض زاز. ثب تَخِ ثِ اّساف انلي ٍ فطفي پػٍّف، ّبي  اذيط ضا ًيع  ذكىؿبلي
 ؾَاالت انلي تحميك فجبضتٌس اظ:

 ثبقس؟ ٍضقيت وًٌَي ههطف آة قطة ضٍؾتبيي قْطؾتبى تجطيع ثِ چِ قىلي هي -

 فَاهل تأثيطگصاض ثط ههطف ثي ضٍيِ آة قطة ضٍؾتبيي زض ايي قْطؾتبى وساهٌس؟ -

 ثبقس؟  ثِ چِ قىلي هيثٌسي فَاهل تأثيطگصاض  اٍلَيت -

ضٍيِ آة قطة زض هحسٍزُ هَضز  ضاّىبضّبي هسيطيت ههطف ٍ وبّف ههطف ثي -
 هغبلقِ وساهٌس؟

 مبانی نظسی

ذبٍضهيبًِ اظ خولِ هٌبعمي اؾت وِ ثِ قست ثب هكىل هحسٍزيت هٌبثـ آة قيطيي 
طاٍاًي ثط ّبي ف وٌٌس وِ زض آيٌسُ زضگيطي هَاخِ اؾت ٍ ثؿيبضي اظ وبضقٌبؾبى پيف ثيٌي هي

. آة (Johanson, 2000: 35)ؾط تهبحت هٌبثـ آة قيطيي هٌغمِ نَضت ذَاّس گطفت 
ّب، ضقس خوقيت ٍ افعايف  قطة زض اغلت هٌبعك زًيب ٍ اظ خولِ ايطاى ثِ زليل آلَزگي آة

. زض ايي (Shaoliu, 2000: 68) قَز تط هي ههطف ؾطاًِ ٍ ذكىؿبلي ّط ضٍظ وويبة
ضؾس ٍ ثبيس زض  تط ثِ ًؾط هي ؾتفبزُ ثْيٌِ اظ ايي ًْبزُ ضطٍضيقطايظ تالـ اًؿبى ثطاي ا

ذكه ٍ اظ خولِ ايطاى لطاض  زؾتَض وبض اغلت وكَضّب ٍ ثِ ذهَل وكَضّبي ذكه ٍ ًيوِ
ّبي ظيبزي زض هَضز هسيطيت ٍ  (. چبلف169: 1380گيطز )هحوسي زيٌبًي ٍ اوجطي، 

هَخَز ثِ ٍيػُ زض ثرف آة قطة زض ضيعي هٌبؾت ثطاي اؾتفبزُ نحيح اظ هٌبثـ آثي  ثطًبهِ
ٍاضز ٍ تيلَض ثِ ايي هغلت اقبضُ زاضًس وِ  ؾطاؾط زًيب ٍخَز زاضز. ثِ فٌَاى هثبل، زاى

ّبي هطثَط ثِ  ضيعي ثيٌي تمبضب ٍ تقييي فَاهل هؤثط ثط ههطف آة زض تَؾقِ ثطًبهِ پيف
يطا لؿوت اي ثطذَضزاض اؾت. ظ ذبًَاضّبي وكَضّبي اضٍپبيي اظ اّويت لبثل هالحؾِ
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قَز ٍ هَاظًِ آى  اي اظ آة ههطفي ايي ذبًَاضّب اظ هٌبثـ آثي ثب ويفيت ثبال تبهيي هي فوسُ
اظ .  (Danward & Taylor, 2007: 281)ثب هيعاى تمبضب زض ثيكتط هٌبعك هٌفي اؾت 

هؿبيلي وِ زض تقييي فَاهل هؤثط ثط ههطف آة قطة ثبيس ثِ آى تَخِ وطز، ًبّوگٌي هيعاى 
. آة ًمف ثؿيبض  (WHO, 2000: 142)ِ آة زض هٌبعك قْطي ٍ ضٍؾتبيي اؾتزؾتطؾي ث

ّب زاقتِ ٍ يىي اظ ًيبظّبي ضقس ٍ تَؾقِ  ّب ٍ اؾتوطاض آى گيطي توسى هْوي زض قىل
(. ضقس خوقيت ٍ خطيبى ضقس ٍ 78: 1376،ؾفليالتهبزي ّط وكَضي اؾت )ضؾتن آثبزي 

ًوبيس ؿجت ثِ آة ضا تكسيس هيّبي هرتلف التهبزي، ًيبظ ٍ تمبضب ً تَؾقِ ثرف
(Kauffmann,2007: 4). ّبي گًَبگَى ههطف اظ افعايف تمبضب ثطاي هٌبثـ آة زض ثرف

تَاًس ضقس ٍ تَؾقِ يه ؾَ ٍ فسم تَؾقِ تأؾيؿبت ظيطثٌبيي آة اظ ؾَي زيگط هي
ّبي التهبزي ضا هرتل ٍ آة قطة ٍ ثْساقتي هَضز ًيبظ خوقيت اؾتبى ضا ثب ثحطاى  ثرف
ثٌبيي، وكبٍضظي  تطيي ههبضف آة زض ؾِ گطٍُ ظيط فوسُ .(407: 1372ؾبظز. )ؾقيسي،  هَاخِ

اًس. هسيطيت هٌبثـ آة، فطايٌسي اؾت هتكىل اظ  زاضي ٍ نٌقتي تفىيه ٍ اضايِ قسُ ٍ خٌگل
ثطازضي، حفبؽت ٍ ًگْساضي ٍ اضظيبثي وِ ّسف اظ آى، ثطآٍضز  اخطا، ثْطُ  ضيعي، عطاحي،ثطًبهِ

فعايٌسُ ثب تَخِ ثِ فطضِ هحسٍز ٍ ثبثت هيعاى آة لبثل زؾتطؼ ثِ نَضت ًيبظّبي آثي 
ضيعي،  هسيطيت آة ثِ فطايٌسي اظ ثطًبهِ(. UN, ESCAP, 1985: 61) ثبقس پبيساض هي

ّبي هطثَط اؾت.  ؾبهبًسّي، ّسايت ٍ وٌتطل خْت ايدبز تَاظى ثيي ًيبظّبي آثي ٍ ّعيٌِ
قَز )ثؿتبًي ٍ اًهبضي،  يطيت تمبضب تمؿين هيهسيطيت آة ثِ زٍ ثرف هسيطيت تأهيي ٍ هس

قَز وِ  اختوبفي اعالق هي (. هسيطيت تمبضب ثِ ّط فقبليت اختوبفي  ٍ غيط42: 1389
هتَؾظ ههطف يب ثطزاقت اظ هٌبثـ ضا ثب حفؼ ويفيت آة وبّف زازُ يب انالح وٌس. هسيطيت 

ّبي ههطف،  تبً قيَُتمبضب ثِ فٌَاى حلمِ هىول هسيطيت تأهيي ٍ تَؾقِ هٌبثـ آة فوس
وٌس. يىي اظ اثقبز ذيلي  اثعاضّبي الظم ثطاي اؾتفبزُ ثْتط ٍ الگَّبي ههطف آة ضا هغطح هي

(. 83: 1393ثبقس )خوبلي ٍ ظهبًي،  هْن زض هسيطيت تمبضبي آة، ثْيٌِ ؾبظي ههطف آة هي
ٍ ّبي ووي  ضيعي ثطاي هسيطيت ثْيٌِ ههطف آة ٍ حل هؿبيل هطثَط ثِ هحسٍزيت ثطًبهِ

گيطي زليك ًيبظ ٍالقي، آهَظـ ٍ آگبّي زازى ثِ هطزم ٍ تطغيت  ويفي هٌبثـ آة، ثب اًساظُ
ًيب ٍ  خَيي ٍ وٌتطل تلفبت ٍ آة ثِ حؿبة ًيبهسُ، هيؿط اؾت )فْيوي ّب ثِ نطفِ آى

 (. 411: 1393ّوىبضاى، 
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 مدیسیت مصسف آب

آة ثِ يىي اظ  ثب تغييطات خَي ٍ قطايظ الليوي زض خْبى، هٌغمِ ٍ ايطاى، هَضَؿ
ّبي اذيط ثبفث  ذكىؿبلي .تجسيل قسُ اؾت ايطاىّبي انلي وكَضّب اظ خولِ  زغسغِ

ّبي ظيطظهيٌي قسُ ٍ هتَؾظ ثبضـ وِ ّط ؾبل ًؿجت ثِ هيبًگيي  وبّف هٌبثـ آة
 .قَز، تغييط وطزُ ٍ ثب وبّف ضٍثِ ضٍ ثَزُ اؾت ؾبلِ هحبؾجِ هي 40ثلٌسهست آى عي زٍضُ 

ّبي آيٌسُ ثِ قوبض  يىي اظ فَاهل هحسٍزوٌٌسُ انلي زض تَؾقِ عي زِّووجَز آة زض ايطاى 
ّبيي ثطاي اؾتفبزُ هغلَة اظ آة ٍ  ضيعي ّب ٍ ثطًبهِ ذَاّس ضفت. اظ ايي ضٍ الظم اؾت عطح

حفؼ خبيگبُ آى ثِ فٌَاى يىي اظ هحَضّبي تَؾقِ زض ًؾط گطفتِ قَز. زؾتيبثي ثِ تقبزل 
ضطٍضي ٍ اؾبؾي اؾت ٍ وبضقٌبؾبى ثِ زًجبل  ًؿجي ثطاي فطضِ ٍ ههطف آة يه انل

ّبي هتوبزي اؾت وِ زض زؾت  تسٍيي ًؾبم خبهـ هسيطيت آة ّؿتٌس، اهب ايي عطح ؾبل
هغبلقِ اؾت ٍ ثِ ّويي فلت هٌبثـ آثي ثسٍى ًؾبضت يب ٍخَز يه ًؾبم خبهـ هسيطيتي، ضٍ 

.  ؾبذتِ اؾت ّبي خسي ثِ آى ٍاضز ضٍيِ ظيبى ثي ٍ ههطف ّب ثِ ظٍال ثَزُ ٍ ثطزاقت
زضثبضُ آة نَضت گطفتِ، ثيكتط  ايطاىهدوَفِ الساهبتي وِ زض (. 20: 1385ٍالفي،  )قطيف

ّبي هرتلف وكبٍضظي، قْطي ٍ نٌقتي ثَزُ ٍ ووتط ثِ  هيي آة زض ثرفأحَل هحَض ت
تَخِ قسُ اؾت. حبل آى وِ زض ثطًبهِ خسيس ًؾبم تَؾقِ خْبًي، ًگطـ « هسيطيت ههطف»

اى وباليي التهبزي ٍ اؾتطاتػيه ٍخَز زاضز وِ ًمكي اؾبؾي زض تَؾقِ ًَ ثِ آة ثِ فٌَ
التهبزي، اختوبفي ٍ حتي ؾيبؾي زاضز. زض ايي ثيي هَضَؿ پطاّويت هسيطيت تمبضب ٍ 

ّبي هرتلف هَضز تَخِ لطاض گطفتِ ٍ ضاّىبضّبيي زضثبضُ وبّف  خَيي آة زض ثرف نطفِ
گيطي اظ  تب ثب ثْطُ ُ اؾتْطي اضائِ قسّبي هرتلف نٌقتي، وكبٍضظي ٍ ق تلفبت زض لؿوت

ضقس خوقيت ٍ تَؾقِ ضٍظافعٍى خبهقِ  .ّب اظ ّسضضٍي هٌبثـ آة خلَگيطي قَز ايي ضٍـ
ّب ضا ثيكتط وطزُ ٍ ثبال ضفتي ؾغح ضفبُ فوَهي،  قْطي، ًيبظ ثِ ههطف آة زض ّوِ ثرف

 ةآ ههطف افعايف هَخت وِ ّؿتٌس فَاهلي اظ ّوگي …ثْساقت ٍ گؿتطـ نٌقت ٍ
آة قطة زض اغلت هٌبعك زًيب ٍ اظ خولِ ايطاى ثِ  .(3: 1391ًيب،  اؾت )اًهبضي ٍ نبلح قسُ

تط  ّب، ضقس خوقيت ٍ افعايف ههطف ؾطاًِ ٍ ذكىؿبلي ّط ضٍظ وويبة زليل آلَزگي آة
ثب ًوبيس.  قَز. اظ عطف زيگط غيطلبثل خبًكيي ثَزى آة هكىل وويبثي آى ضا ثبضظتط هي هي
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ّبي اؾتحهبل ٍ هحسٍزيت هٌبثـ هبلي ًيع  ثط هحسٍزيت هٌبثـ آة، ّعيٌِايي ٍخَز فالٍُ 
زض گعاضـ . Shaoliu,2000: 12)) ّبي تَؾقِ آة ضا ثب هكىالتي هَاخِ وطزُ اؾت عطح

ثبًه خْبًي، وبّف ؾطاًِ آة لبثل اؾتحهبل ٍ اظ زؾت زازى ويفيت آى ٍ ًبوبضآهسي 
ٍ هحسٍزيت هٌبثـ هبلي  ٍؾتبييٍ ض ّبي وكبٍضظي، نٌقتي، قْطي ههطف آة زض ثرف

ًبم ثطزُ قسُ وِ ًيبظهٌس تَخِ ثيكتط  زض ايطاىّبي پيف ضٍي آة  تطيي چبلف اظخولِ هْن
ّبي ذبًگي ٍ نٌقتي ٍ اتالف ظيبز آة  ضٍيِ، زفـ غيطانَلي فبضالة ّبي ثي ثطزاقت .اؾت

ضا ثب  اظ هكىالتي اؾت وِ هسيطيت هٌبثـ آة زض ايطاى ههطف ذبًگي ٍ ضٍظاًِزض ثرف 
ّبيي ّوچَى اؾتفبزُ هدسز اظ فبضالة،  ضٍ ؾبذتِ اؾت. ثط ايي اؾبؼ ضاُ حل زقَاضي ضٍثِ

ّبي قَض، افعايف ؽطفيت تَليس هٌبثـ هَخَز ٍ اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبي  قيطيي وطزى آة
 .هسيطيت ههطف ضا ثِ فٌَاى ضاّىبضّبي انلي ٍ وبضآهس هسيطيت هٌبثـ آة فٌَاى هي وٌٌس

ضيعي  ضيعاى التهبز آة هقتمسًس وِ ثبيس اظ ًؾبم ثطًبهِ ترههبى ٍ ثطًبهِزِّ اذيط ه 2زض 
تلفيمي زض هسيطيت آة ثْطُ گطفت ظيطا اثتسا ثبيس ثب آة ثِ فٌَاى وبالي التهبزي ـ اختوبفي 

ّبي ضاّجطزي آة يىپبضچِ قَز تب ثب اؾتفبزُ اظ  هحيغي ضفتبض قَز ٍ زٍم ؾيبؾت ٍ ظيؿت
اظ زيس  .اض ثط پبيِ هسيطيت تمبضب ٍ هسيطيت تبهيي، ايدبز گطززهسيطيت تلفيمي تَؾقِ پبيس

وبضقٌبؾبى، هسيطيت تمبضبي آة قبهل فقبليت ّبيي اؾت وِ ووه هي وٌس تمبضبي آة 
وبّف يبفتِ يب ضاًسهبى ههطف، ثْجَز پيسا وٌس ٍ اظ ههطف ثي ضٍيِ ٍ آلَزُ قسى هٌبثـ ًيع 

 .( 50: 1382)پػٍيبى ٍ حؿيٌي،  خلَگيطي قَز

 مؼسفی محدوده موزد مطالؼه

زضنس هؿبحت  8/2حسٍز  ،ويلَهتط هطثـ 45481قطلي ثب هؿبحتي ثطاثط اؾتبى آشضثبيدبى
ّبي وكَض زض ضتجِ زّن لطاض زاضز. ثط اؾت ٍ اظ لحبػ ٍؾقت زض ثيي اؾتبىا ول وكَض ضا زاض

 ٍ زّؿتبى 144ثرف،  46قْطؾتبى،  21اؾبؼ آذطيي تمؿيوبت وكَضي ايي اؾتبى زاضاي 
اللين  زضهٌبعمي اظ آى  ؾطز،  اللين ًيوِ ذكه ٍ زضاي اظ آى لؿوت فوسُ. قْط اؾت 62

  هقتسل لطاض گطفتِ اؾت ًيوِ ذكه ٍ اللين زض لؿوت زيگط ًيوِ هطعَة ؾطز ٍ
قْطؾتبى تجطيع زض قطق زضيبچِ اضٍهيِ ٍ زض هطوع ثمل  .(1395)اؾتبًساضي آشضثبيدبى قطلي، 

اظ ٍؾقت اؾتبى ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت. ايي قْطؾتبى اظ  زضنس 6/17فضبيي اؾتبى، 
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ّبي اّط ٍ قجؿتط، اظ خٌَة ثب اؾىَ ٍ هطاغِ،  اظ قطق ثب ّطيؽ ٍ ثؿتبى قوبل ثب قْطؾتبى
ثبقس. ثط اؾبؼ آذطيي تمؿيوبت ؾيبؾي، آثبز ٍ اظ غطة ثب اؾىَ ٍ قجؿتط زض ّوؿبيگي هي
زّؿتبى )الّيدبى، ؾطز  6قْط،  4قْط، ايي قْطؾتبى زاضاي زٍ ثرف هطوعي ٍ ذؿطٍ 

ًمغِ ضٍؾتبيي اؾت. خوقيت  76چبي( ٍ وٌس ٍ هيساى چبي، اؾپيطاى، تبظُنحطا، آخي
ًفط  1623096ًفط ثَزُ وِ اظ ايي تقساز  1773033ثبلغ ثط  1395قْطؾتبى تجطيع زض ؾبل 

ٍؾتبّبي ًفط ًيع ؾبوي ض 149936قْط تجطيع، ؾطزضٍز، ذؿطٍقبُ ٍ ثبؾوٌح ٍ  4ؾبوي 
 (.24: 1395اًس )هطوع آهبض ايطاى،  قْطؾتبى ثَزُ

 
 : نقشه منطقه موزد مطالؼه1شکل
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 هازوش داده و

ثٌسي فَاهل زض ايي همبلِ ثب هجٌب لطاض زازى ّسف انلي پػٍّف وِ قٌبؾبيي ٍ اٍلَيت
ثِ اي ثط ضٍي هجبًي ًؾطي ثبقس، هغبلقبت اٍليِگصاض ثط ههطف آة قطة ضٍؾتبيي هي تأثيط

گيطي گطٍّي ٍ ههبحجِ ثب  ّبي تهوينچٌيي اظ عطيك ضٍـ اي ٍ ّننَضت وتبثربًِ
گصاض، ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض  وبضقٌبؾبى حَظُ آة اًدبم گطفت ٍ ثب ًْبيي قسى فَاهل تأثيط
ثٌسي  ّب ٍ تْسيسّب لبلت پطؾكٌبهِ فَاهل قٌبؾبيي قسُ زض لبلت ًمبط ضقف، لَت، فطنت

ضٍؾتب  44ًفط اظ وبضقٌبؾبى ٍ اظ ؾغح  28ًفط اظ ههطف وٌٌسگبى ٍ  1320گطزيس ٍ اظ  تقساز 
، SPSSگطي ثِ فول آهس. زض ازاهِ فطايٌس اًدبم پػٍّف ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  پطؾف

گصاض اًدبم گطفت وِ ايي فَاهل زض لبلت فَاهل  تحليل فبهلي ٍ والؾتط ثط ضٍي فَاهل تأثيط
لبًًَي، التهبزي، ضٍاًي ٍ اختوبفي  -ّي، فٌي، حمَليهسيطيتي، فطٌّگي، ثْساقتي ٍ ضفب

هسل تحليل فبهلي ت. ثٌسي گطزيس ٍ اهتيبض ّط وسام اظ فَاهل هَضز هحبؾجِ لطاض گطف عجمِ
ّسف انلي تحليل  .(82: 1383)هْسيَى،ضٍقي ثطاي ذالنِ وطزى اعالفبت ظيبز هي ثبقس 

وِ زض ايي فطايٌس ون ، ثغَضيثبقسّبي انلي هيّب ٍ اؾترطاج فبهلفبهلي وبّف فبهل
هطاحل اًدبم تحليل فبهلي ثسيي نَضت  .تطيي هيعاى گن قسى اعالفبت ٍخَز زاقتِ ثبقس

ّب؛  ّب؛ ة( هحبؾجِ هبتطيؽ ّوجؿتگي؛ ج( اؾترطاج فبهل اؾت: الف( تكىيل هبتطيؽ زازُ
 . (Hair, 2009: 24) ّب ّب؛ ٍ( ًبم گصاضي فبهل ز( زٍضاى فبهل

ّبي ثْيٌِ خْت وبّف ههطف آة قطة ضٍؾتبيي ٍ هسيطيت ثْيٌِ زض ًْبيت ضاّىبض
خبيي وِ ثطضؾي اضايِ گطزيس. زض هَضز حدن ًوًَِ اظ آى SWOTآى اظ عطيك فطايٌس تحليل 

گطزز ٍ ٍاحسّبي هغبلقِ، ذبًَاضّبي ؾبوي زض ضٍؾتبّبي حبضط زض يه خبهقِ ٍؾيـ اخطا هي
فسم ٍخَز هغبلقبت هكبثِ لجلي زض ايي  ثبقٌس، ثسليلزاضاي آة قطة قْطؾتبى تجطيع هي

ول ضٍؾتبّبي زاضاي  اي تهبزفي اؾتفبزُ گطزيس. ثٌبثطاييگيطي ذَقِهٌبعك، اظ ضٍـ ًوًَِ
ضٍؾتب( ثِ  44آة قطة تحت پَقف قطوت آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي قْطؾتبى تجطيع )

 30ب تقساز ّبي پبيِ اًتربة قسُ ٍ خْت پبضاهتطيه ًوَزى ًتبيح اظ ّط ضٍؾتفٌَاى ثلَن
پطؾكٌبهِ تىويل گطزز وِ ثط ايي اؾبؼ تقساز حدن ًوًَِ عطح هغبلقبتي اظ خبهقِ 
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پطؾكٌبهِ اظ وبضقٌبؾبى قطوت آة ٍ فبضالة ٍ  28پطؾكٌبهِ ٍ تقساز  1320ضٍؾتبييبى، 
 اؾبتيس زاًكگبّي تىويل گطزيس.

ْبيتبً  زض ايي پػٍّف هغبلقبت خبهقي زض هٌبثـ ٍ اؾٌبز هرتلف نَضت پصيطفت وِ ً
ّبي ضٍؾتبيي هٌدط ثِ تْيِ ليؿت اٍليِ فَاهل تأثيطگصاض ثط ههطف آة قطة زض هحيظ

ضٍؾتب  62ضٍؾتبي قْطؾتبى تجطيع،  67ّبي تحميك اظ تقساز  گطزيس. ثط اؾبؼ اؾٌبز ٍ يبفتِ
ضٍؾتب تحت پَقف قطوت آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي  44زاضاي آة قطة ثَزُ ٍ اظ ايي تقساز، 

ثبقٌس. پؽ اظ اًدبم هغبلقبت اوتكبفي زض ؾغح  پَقف خْبز وكبٍضظي هي ضٍؾتب تحت 18ٍ 
ّب، ًيبظّب ٍ قطايظ ثَهي هٌغمِ، السام ثِ عطاحي هٌغمِ هَضز هغبلقِ ٍ قٌبؾبيي ولي ٍيػگي

ّب، خْت تىويل اظ  پطؾكٌبهِ هطثَط ثِ قٌبؾبيي فَاهل ٍ تقييي ٍظى ّط يه اظ آى
يبثي  ايي ضاؾتب ٍ خْت اًدبم هغبلقبت هيساًي ٍ زؾتضٍؾتبييبى ٍ وبضقٌبؾبى آة گطزيس. زض 

پطؾكٌبهِ ثطاي ّط يه اظ ضٍؾتبّبي چْل ٍ  30ّبي پبضاهتطيه لبثل ؾٌدف، تقساز  ثِ زازُ
ًوًَِ اظ ؾبوٌيي ضٍؾتبّبي  1320اي ثطاثط ثب چْبضگبًِ زض ًؾط گطفتِ قس وِ حدن ًوًَِ

زض گطفتِ ٍ ضقٌبؾبى، هَضز ثطضؾي لطاض پطؾكٌبهِ ًيع اظ وب 28هحسٍزُ هَضز هغبلقِ ٍ تقساز 
ضٍؾتبي  67اظ هدوَؿ  ٌس.ٍاضز ٍ هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گطفت SPSSهحيظ ًطم افعاض 
ضٍؾتب وِ زاضاي آة قطة ثَزُ ٍ تحت پَقف قطوت آة ٍ فبضالة  44قْطؾتبى تجطيع، 

يط اضايِ ثبقٌس ثِ تفىيه ثرف ٍ زّؿتبى زض خسٍل ظ ضٍؾتبيي اؾتبى آشضثبيدبى قطلي هي
 قسُ اؾت. 

 موزد مطالؼه ی های جمؼیتی شهسستان و محدوده : ویطگی1جدول 

 تعداد روستا تعداد خانوار جمعیت )نفر( محدوده ردیف

 67 31369 117661 شهرستان تبریز 1

 44 11171 95158 محدوده مورد مطالعه 1
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 های پطوهش یافته

 آب شسب  ها و ػوامل تأثیس گراز بس مصسف شناسایی شاخص

گًَِ وِ زض هجبًي ًؾطي ٍ تئَضيه ثساى اقبضُ گطزيس، فَاهل تأثيطگصاض ثط ههطف ّوبى
ّبي  فبهل انلي وِ زض خسٍل ظيط ّوطاُ ثب قبذم 12آة قطة ضٍؾتبيي ضا هي تَاى ثط 

 انلي قٌبؾبيي قسُ اؾت، اقبضُ ًوَز.

 ی های شناسایی شده تأثیسگراز دز مصسف آب شسب زوستای : شاخص2جدول 

ّبي قٌبؾبيي قسُ تأثيطگصاض قبذم اظ ًؾط ضٍؾتبييبى اظ ًؾط وبضقٌبؾبى فَاهل تأثيط گصاض  

8646/96 فبهل هسيطيتي  5783/66  
 هست ّبي والى ٍ ثلٌس فسم تسٍيي ثطًبهِ -1

 اي نحيح فسم تجليغبت ضؾبًِ -2

6799/35 فبهل فطٌّگي  5676/67  
 فطٌّگ پبييي ههطف نحيح -1

 ّبي آهَظقي ههطف ثْيٌِ آة فسم ٍخَز ثطًبهِ -2

8793/38 فبهل ثْساقتي ٍ ضفبّي  3637/36  
 لَلِ وكي غيط اؾتبًساضز هٌبظل -1

 ويفيت پبييي آة -2

6763/38 فبهل فٌي  7973/99  
 وبضآيي پبييي تبؾيؿبت هَخَز -1

 وٌتَضّبي ذطاة -2

7464/99 فبهل حمَلي ٍ لبًًَي  573/93  
 اًكقبثبت غيط لبًًَي ٍ غيط هدبظ -1

 فسم ضفبيت لَاًيي قطوت آة ٍ فبضالة -2

3686/96 فبهل التهبزي  5884/97  
 پبييي ثَزى ليوت آة -1

 فسم هحبؾجِ تهبفسي )پلىبًي( آة ثْبء -2

3487/93 فبهل ضٍاًي  7677/86  

 تفبٍتي زض ههطف آة گؿتطـ فطٌّگ ثي -1
فسم احؿبؼ هبلىيت ثِ آة قطة ضٍؾتبيي زض ثيي  -2

 ييبىطٍؾتبضٍؾتبيي

7996/36 بهل اختوبفيف  463/84  
 فسم ًؾبضت اختوبفي -1

 پبييي ثَزى ؾغح آگبّي هطزم -2

7/99 فبهل افتمبزي ٍ هصّجي  7374/87  
ًمف ضٍحبًيَى -1  
افتمبزات هصّجي -2  

فبهل هحيغي ٍ 
 خغطافيبيي

3793/99  5637/63  
قطايظ الليوي ٍ خغطافيبيي ضٍؾتب -3  

ًَؿ پَقف گيبّي ضٍؾتب -4  

6984/99 فبهل ًگطقي  3884/54  
خَيي ّبي نطفِ فسم آقٌبيي ثب ضٍـ -3  

فسم آقٌبيي هطزم ثب قجىِ ٍ تبؾيؿبت آثطؾبًي -4  

9373/98 فبهل ؾيبؾي ٍ اهٌيتي  4495/57  

فٌبز ٍضظي ثب زٍلت ٍ حىَهت -3  

ّبي زٍلت ًؾيط: نبزض ًوَزى آة ثِ  ؾيبؾت -4
 وكَضّبي هٌغمِ
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 راز با استفاده اش تحلیل ػاملی بندی ػوامل تأثیسگ بندی و دسته اولویت 

ّب ثِ ّوطاُ  ثٌسي آى ّبي هَضز هغبلقِ ٍ زؾتِ هطثَط ثِ قبذم 1ًتبيح تحليل فبهلي
تَاى ًتيدِ  ثبقس. ثط اؾبؼ ايي تحليل هي % هي 931/76زضنس تدوقي زٍاظزُ فبهل ثطاثط ثب 

أثيطگصاض ثط ّبي ت گطفت وِ ايي فَاهل پَقكي هقبزل زضنس فَق الصوط ضا زض ظهيٌِ قبذم
 ههطف آة قطة ضٍؾتبيي زض ؾغح هحسٍزُ هَضز هغبلقِ زاضًس.

 گراز دز مصسف آب شسب اش نظس زوستاییان : اولویت بندی ػوامل تأثیس3جدول 

 اًحطاف اؾتبًساضز هيبًگيي حسالل حساوثط تقساز ًوًَِ فَاهل ضزيف

 6/57105 99/3561 0 100 1320 فبهل هسيطيتي 1

 24/46310 90/3409 0 100 1320 فبهل فطٌّگي 2

 18/06755 84/8485 0 100 1320 فبهل ثْساقتي ٍ ضفبّي 3

 29/00388 77/5758 0 100 1320 فبهل فٌي 4

 16/86592 71/3510 0 100 1320 فبهل حمَلي ٍ لبًًَي 5

 22/10380 70/3662 0 100 1320 فبهل التهبزي 6

 26/31680 69/5455 0 100 1320 فبهل ضٍاًي 7

 18/17943 62/2980 0 100 1320 فبهل اختوبفي 8

 21/78884 60/0152 0 100 1320 فبهل افتمبزي ٍ هصّجي 9

 18/94087 48/3485 0 100 1320 فبهل هحيغي ٍ خغطافيبيي 10

 12/08476 32/8662 0 100 1320 فبهل ًگطقي 11

 10/19361 30/2273 0 100 1320 فبهل ؾيبؾي ٍ اهٌيتي 12
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 : اولویت بندی ػوامل تاثیس گراز دز مصسف آب شسب اش نظس کازشناسان4ل جدو

 اًحطاف اؾتبًساضز هيبًگيي حسالل حساوثط تقساز ًوًَِ فَاهل ضزيف

 14/05980 86/9048 41/67 011 28 فبهل فٌي 1

 12/89784 86/6071 58/33 011 28 فبهل ثْساقتي ٍ ضفبّي 2

 11/32750 84/5779 63/64 011 28 فبهل اختوبفي 3

 13/99318 83/4077 55/73 011 28 فبهل فطٌّگي 4

 12/41807 79/8469 53/57 011 28 فبهل التهبزي 5

 14/71511 79/6429 35/00 011 28 فبهل هسيطيتي 6

 12/48312 78/8265 60/71 011 28 فبهل ضٍاًي 7

 13/83588 77/9762 50/00 011 28 فبهل ًگطقي 8

طافيبييفبهل هحيغي ٍ خغ 9  28 011 57/50 77/8571 12/18519 

 14/87603 77/5000 50/00 011 28 فبهل افتمبزي ٍ هصّجي 10

 13/03881 77/0292 54/55 011 28 فبهل حمَلي ٍ لبًًَي 11

 16/39158 76/7857 43/75 011 28 فبهل ؾيبؾي ٍ اهٌيتي 12

 SWOTروش 

اعالفبت ثسؾت آهسُ ٍ قٌبؾبيي  آٍضي ٍ تحليلپؽ اظ اًدبم هغبلقبت هيساًي ٍ خوـ
هَضز(  8ّبي ) هَضز( ٍ فطنت 6هَضز(، ًمبط لَت ) 26هَضز(، تْسيسات ) 36ًمبط ضقف )

ّبي اؾتطاتػيه  ضٍؾتبّبي قْطؾتبى تجطيع اظ ًؾط ههطف آة قطة، ثب اؾتفبزُ اظ تحليل
، (SO)وي ، ضلبثتي يب تْبخ(WT)السام ثِ اضائِ ضاّجطزّبي چْبضگبًِ: تسافقي  SWOTًؾيط: 

 ( گطزيس.STٍ ضاّجطزّبي تٌَفي ) (WO)ضاّجطزّبي ثبظًگطي 
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 (SO)زاهبسدهای زقابتی/ تهاجمی

گيطي اظ پتبًؿيل ًيطٍي اًؿبًي هترهم ًؾيط: هقلوبى، وبضقٌبؾبى ثْساقت، ثْطُ -
 ثْيبضاى، زّيبضاى ٍ ضٍحبًيَى زض تطٍيح ٍ گؿتطـ فطٌّگ ههطف ثْيٌِ آة قطة ضٍؾتبيي؛

ٍ تأويس ثط توبيالت ضٍؾتبييبى زض ذهَل ههطف ثْيٌِ آة قطة گيطي ثْطُ -
 ضٍؾتبيي؛

اي ٍ اؾتفبزُ  ّبي والى هلي ٍ هٌغمِ ّبي هَخَز زض ثطًبهِ گيطي اظ فطنتثْطُ -
 ؛ّب ّبي ايي ًَؿ ثطًبهِ فوليبتي اظ يبفتِ

گصاضي ثرف ذهَني زض نٌقت آة، زض ضاؾتبي تحمك اّساف انل  تأويس ثط ؾطهبيِ -
 ى اؾبؾي؛لبًَ 44

گيطي ثْيٌِ اظ هٌبثـ آثي ؾغحي ٍ ظيط ظهيٌي هٌغمِ زض ضاؾتبي تأهيي آة قطة  ثْطُ -
 ٍ غيط قطة هَضز ًيبظ ضٍؾتبّبي قْطؾتبى؛

ّبي تىٌَلَغيىي نٌقت آة ثِ ذهَل زض ظهيٌِ  گيطي ثْيٌِ اظ پيكطفتثْطُ -
 ّبي اًتمبل آة ثِ هٌبعك ضٍؾتبيي؛ قجىِ

آهَظقي قْطؾتبى تجطيع زض ظهيٌِ افعايف ؾغح آگبّي ّبي  گيطي اظ پتبًؿيلثْطُ -
 فوَهي ضٍؾتبييبى؛

ؾبظي آة قطة ضٍؾتبيي خْت افعايف ؾغح  ّبي تجليغبتي ثْيٌِ تأويس ثط ثطًبهِ -
 آگبّي هطزم.

 (STزاهبسدهای تنوع )

ّبي ثْيٌِ ههطف آة قطة ضٍؾتبيي، ثب اؾتفبزُ اظ  ؾبظي ضٍـ اضايِ ٍ فوليبتي -
ؿبًي هترهم )هقلوبى، زّيبضاى، ثْيبضاى ٍ ضٍحبًيَى( ضٍؾتبّبي هَضز پتبًؿيل ًيطٍي اً

 هغبلقِ؛
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تبويس ثط افعايف ثْطُ ٍضي نٌقت آة ثباؾتفبزُ اظ ؾيبؾتْبي تكَيمي هسيطيتي ٍ  -
ثطًبهِ ّبي آهَظقي وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست زض ضاؾتبي پبيساض ؾبظي ثْطُ ٍضي نٌقت 

 ؛آة)آة قطة ضٍؾتبيي( زض ؾغح ذطز ٍ والى

تأويس ثط توطوعظزايي ؾبذتبض نٌقت آة ضٍؾتبيي قْطؾتبى تجطيع اظ عطيك تفَيض  -
 ّبي هطتجظ ؾبظهبى؛ اذتيبضات لبًًَي ثِ ٍاحس

 تمَيت ؾبذتبضّبي ًؾبضتي ٍ ثبظضؾي قطوت آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي قْطؾتبى تجطيع؛ -

 تمَيت ؾبذتبضّبي ًؾبضتي ثط ههطف لطائت وٌتَض؛ -

تمبء فطٌّگ نحيح ههطف آة قطة ضٍؾتبيي اظ عطيك ثطگعاضي تالـ زض ضاؾتبي اض -
 ّب ٍ تجليغبت آهَظقي ٍ اعالؿ ضؾبًي؛ زٍضُ

ّبي اضتجبط خوقي ٍ اؾتفبزُ اظ ؾبيط  تأويس ثط گؿتطـ تجليغبت ٍ اظ عطيك ضؾبًِ -
 ّبي تجليغبتي ًؾيط: تبثلَ، پَؾتط ٍ تَظيـ ضايگبى ثؿتِ ّبي آهَظقي؛ ضٍـ

وٌٌسگبى ٍ  ههطفّبي تكَيمي ثطاي ون ط اظ ؾيبؾتگيطي ّطچِ ثيكت ثْطُ -
 ضٍيِ؛ وٌٌسگبى ثي ّبي تٌجيْي ثطاي ههطف ؾيبؾت

ثطضؾي اثطات افوبل ليوت ٍالقي آة ثط ههطف وٌٌسگبى ثركْبي هرتلف ذهَني  -
 ٍ زٍلتي؛

گصاضي ثرف ذهَني اظ عطيك افغبي ٍام، تؿْيالت هبلي،تؿْيل  ضفـ هَاًـ ؾطهبيِ -
 لبًًَي؛ زض اضايِ هدَظّبي

افعايف ؾغح آگبّي هطزم ًؿجت ثِ هٌبثـ آثي خْت خلَگيطي اظ ايدبز تَّن فطاٍاًي  -
 آة.

 (WO)زاهبسدهای باشنگسی 

ّبي اختوبفي ضٍؾتبييبى ٍ قطوت آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي قْطؾتبى قٌبؾبيي ظهيٌِ -
 ضيعي ٍ ضفـ هَاًـ هَخَز زض ايي ظهيٌِ؛تجطيع خْت ثطًبهِ
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ؾبظي ههطف آة قطة ضٍؾتبيي ثطاي ّبي آهَظقي ثْيٌِزٍضُ تسٍيي ٍ ثطگعاضي -
ّبي ٍيػُ افطاز ون ؾَاز ٍ الكبض هرتلف خبهقِ ضٍؾتبيي قْطؾتبى تجطيع ٍ ثِ ذهَل زٍضُ

 ثيؿَاز؛

ّبي اختوبفي فضبّبي ضٍؾتبيي قْطؾتبى تجطيع خْت اضتمبء ؾغح  قٌبؾبيي اضظـ -
 ًؾبضت اختوبفي؛ آگبّي ضٍؾتبييبى خْت تمَيت فبهل ذَز وٌتطلي ٍ

افعايف ؾغح آگبّي هطزم ًؿجت ثِ آة، هٌبثـ آثي، قجىِ ٍ تأؾيؿبت آثطؾبًي  -
 ضٍؾتبيي؛

 تطٍيح فطٌّگ ههطف ثْيٌِ آة قطة زض ثيي زاًف آهَظاى، ظًبى ٍ خَاًبى ضٍؾتبيي؛ -

( اظ عطيك NGOّبي هطزهي غيط زٍلتي)ثؿتط ؾبظي ثطاي ايدبز ٍ تمَيت تكىل -
 يٌِ هٌبفـ هبزي ٍ غيط هبزي آى؛اعالؿ ضؾبًي زض ظه

تمَيت افتوبز هتمبثل ثيي ضٍؾتبييبى ٍ هؿئَليي قطوت آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي  -
 ّب؛ ؾبظي فقبليت قْطؾتبى تجطيع اظ عطيك قفبف

ّبي آهَظقي، اعالؿ اضتمبء ؾغح فطٌّگ ههطف ثْيٌِ آة اظ عطيك تسٍيي ثطًبهِ -
 ثْيٌِ ههطف ٍ المبء اّويت آة؛ ضؾبًي ٍ آگبُ ؾبظي ثِ ذهَل زض ظهيٌِ الگَي

ّبي آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي زض ضاؾتبي زفـ ثْساقتي ٍ  ضيعي ثطاي اخطاي عطحثطًبهِ -
 ّبي ضٍؾتبيي؛انَلي فبضالة

ّبي ًَيي اعالفبتي خْت قٌبؾبيي هيعاى ٍ هحل ًكت آة اظ  اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي -
 ّبي انلي؛قجىِ

ظزگي زض فهَل ؾطز يي خْت خلَگيطي اظ يدّبي آة قطة ضٍؾتبايعٍلِ ًوَزى لَلِ -
 ؾبل؛

 ثبظًگطي زض ًحَُ تَظيـ ٍ ًؾبضت ثط وٌتَضّبي آة قطة ضٍؾتبيي؛ -

 وكي هٌبظل؛ّبي اؾتبًساضز آثطؾبًي ضٍؾتبيي ٍ لَلِاؾتفبزُ اظ ؾيؿتن -
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 فوليبتي ًوَزى لَاًيي قطوت آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي ٍ ًؾبضت ثط حؿي اًدبم آى؛ -

قطة ثطاي  قطة ضٍؾتبيي اظ عطيك تأهيي هٌبثـ خسيس آة غيط ة ٍ غيطتفىيه آة قط -
 ّبيي ًؾيط: آثيبضي ثبغچِ، آثيبضي زام ٍ عيَض ٍ غيطُ؛ فقبليت

ضؾبًي ٍ  تالـ ثط انالح تهَضات شٌّي غلظ زض ظهيٌِ فطاٍاًي آة اظ عطيك اعالؿ -
 ؾبظي ههطف وٌٌسگبى؛ آگبُ

 (WT)زاهبسدهای تدافؼی 

اي زض ظهيٌِ آة قطة ضٍؾتبيي ثب حضَض  ّبي هٌغمِ ب يب ًكؿتثطگعاضي ؾويٌبضّ -
 گصاضاى ثرف ذهَني؛ هؿئَليي هحلي ٍ اؾتبًي، الكبض هرتلف هطزم ٍ ؾطهبيِ

ضؾبًي ثِ هطزم زض ذهَل فطٌّگ نحيح ههطف ثْيٌِ آة قطة  آهَظـ ٍ اعالؿ -
 ضٍؾتبيي؛

 ٍ فبضالة ضٍؾتبيي؛ افعايف ؾغح آگبّي افطاز خبهقِ زض ظهيٌِ لَاًيي ٍ همطضات آة -

ّبي هطزهي، ثرف ذهَني زض  ّبيي خْت خصة هكبضوت تسٍيي ثطًبهِ -
 ّبي حَظُ آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي؛ گصاضي ؾطهبيِ

 ثْجَز ٍ اضتمبء ووي ٍ ويفي آة قطة ضٍؾتبيي ٍ تبؾيؿبت آى؛ -

 ( زض ظهيٌِ آة؛NGOّبي هطزهي غيط زٍلتي ) ثؿتطؾبظي ثطاي ايدبز تكىل -

بضّبي تكىيالتي خْت ًؾبضت ثط فبظّبي هرتلف تَليس، اًتمبل ٍ ثِ تمَيت ؾبذت -
 ذهَل تَظيـ آة قطة ضٍؾتبيي؛

 -                           تمَيت ًيطٍي اًؿبًي هترهم زض ظهيٌِ آة قطة ضٍؾتبيي؛ -
ؾبظي خْت ضفـ تٌگٌبّبي فطٌّگي ٍ اختوبفي ثرف آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي اظ  ظهيٌِ

ّبي آهَظقي ٍ تسٍيي الگَّبي ضفتبضي هٌغمي ثطاي ههطف  عطيك ثطگعاضي والؼ
 وٌٌسگبى؛
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ّبي تكَيمي ٍ تٌجيْي ثطاي ون ههطف وٌٌسگبى ٍ  تالـ ثط تسٍيي ٍ افوبل ؾيبؾت -
 ضٍيِ؛ ههطف وٌٌسگبى ثي

 تأويس ّطچِ ثيكتط ثط اؾتفبزُ اظ ٍؾبيل ٍ تدْيعات اؾتبًساضز زض آثطؾبًي ضٍؾتبيي؛ -

ّبي شيطثظ ثب هٌبعك ضٍؾتبيي زض  ثركي ازاضات ٍ ؾبظهبى ّبي ثيي گؿتطـ ّوىبضي -
 ضاؾتبي افعايف تقبهالت ٍ ضفـ هكىالت احتوبلي؛

 ّبي تجليغبتي هٌبؾت زض هطاوع ضٍؾتبيي قْطؾتبى تجطيع. ايدبز ظيطؾبذت -

ًىتِ ثؿيبض هْن زض ايي ظهيٌِ ايٌىِ، فطاٍاًي ًمبط ضقف ٍ تْسيسات زضًٍي ٍ ثيطًٍي  
ضٍيِ آى، ثؿيبض ثيكتط اظ ًمبط لَت  ِ نٌقت آة ٍ هَاضز ٍ فلل ههطف ثيقْطؾتبى زض ظهيٌ

ّبي زضًٍي ٍ ثيطًٍي آى ثَزُ ٍ ايي هؿألِ ثيبى وٌٌسُ پبييي ثَزى آؾتبًِ  ٍ فطنت
ثبقس ٍ الظم  آة قطة هي ي اي زض حَظُ هٌغمِ ي پصيطي ايي قْطؾتبى اظ ًؾط تَؾقِ آؾيت

ّبي هحيظ  جطزّب ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًمبط لَت ٍ فطنتّب ٍ ضاّ گيطي اظ ؾيبؾتاؾت تب ثب ثْطُ
زضًٍي ٍ ثيطًٍي ثِ وبّف ٍ ضفـ ًمبط ضقف ٍ تْسيسات هٌغمِ ثب اؾتفبزُ اظ ًمبط لَت ٍ 

 ّبي آى پطزاذتِ قَز.  فطنت

 گیسی  نتیجه

خْت زؾت يبفتي ثِ ّسف انلي تحميك، يقٌي قٌبؾبيي ٍ تقييي فَاهل تبثيطگصاض ثط 
زض ضٍؾتبّبي قْطؾتبى تجطيع ٍ ثِ هٌؾَض اضيِ ضاّىبضّبي  ههطف آة قطة ضٍؾتبيي

وبّف ههطف اثتسا هغبلقبت خبهقي زض هٌبثـ ٍ اؾٌبز هرتلف نَضت پصيطفت وِ ًْبيتبً 
ّبي ضٍؾتبيي هٌدط ثِ تْيِ ليؿت اٍليِ فَاهل تبثيطگصاض ثط ههطف آة قطة زض هحيظ

ضٍؾتب  62ؾتبي قْطؾتبى تجطيع، ضٍ 67گطزيس. ثب تَخِ ثِ تحميمبت اًدبم گطفتِ اظ تقساز 
ضٍؾتب تحت پَقف قطوت آة ٍ فبضالة ضٍؾتبيي  44زاضاي آة قطة ثَزُ ٍ اظ ايي تقساز، 

ثبقٌس. پؽ اظ اًدبم هغبلقبت اوتكبفي زض ؾغح  ضٍؾتب تحت پَقف خْبز وكبٍضظي هي 18ٍ 
، السام ثِ ّب، ًيبظّب ٍ قطايظ ثَهي هٌغمِضٍؾتبّبي قْطؾتبى تجطيع ٍ قٌبؾبيي ولي ٍيػگي

ّب، خْت تىويل اظ  عطاحي پطؾكٌبهِ هطثَط ثِ قٌبؾبيي فَاهل ٍ تقييي ٍظى ّط يه اظ آى
ضٍؾتبييبى ٍ وبضقٌبؾبى آة گطزيس. زض ايي ضاؾتب ٍ خْت اًدبم هغبلقبت هيساًي ٍ زؾتيبثي 
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پطؾكٌبهِ ثطاي ّط يه اظ ضٍؾتبّبي چْل  30ثِ زازُ ّبي پبضاهتطيه لبثل ؾٌدف، تقساز 
ًوًَِ اظ ؾبوٌيي ضٍؾتبّبي  1320اي ثطاثط ثب گبًِ زض ًؾط گطفتِ قس وِ حدن ًوًٍَِ چْبض

زض پطؾكٌبهِ ًيع اظ وبضقٌبؾبى، هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ ٍ  28هحسٍزُ هَضز هغبلقِ ٍ تقساز 
ٌس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحليل ٍاضز ٍ هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گطفت SPSSهحيظ ًطم افعاض 

ضاّجطزّبي هٌبؾت زض خْت ّسف تحميك اضايِ قسُ اؾت. ًتبيح ايي  SWOTاؾتطاتػيه 
گصاض زض ههطف آة قطة  زّس وِ ثط اؾبؼ ًؾط ضٍؾتبييبى فَاهل تأثيط هغبلقِ ًكبى هي

ضفبّي،  -ضٍؾتبيي ثِ تطتيت فجبضتٌس اظ: فَاهل هسيطيتي، فَاهل فطٌّگي، فَاهل ثْساقتي
التهبزي، فَاهل ضٍاًي، فَاهل اختوبفي، فَاهل فٌي، فَاهل حمَلي ٍ لبًًَي، فَاهل 

فَاهل افتمبزي ٍ هصّجي، فَاهل خغطافيبيي ٍ هحيغي، فَاهل ًگطقي، فَاهل ؾيبؾي ٍ 
گصاض زض ههطف آة قطة ضٍؾتبيي ثِ تطتيت  اهٌيتي ٍ اظ ًؾط وبضقٌبؾبى ًيع فَاهل تأثيط

ختوبفي، فَاهل ضفبّي، فَاهل ا -ثبقٌس: فَاهل فٌي، فَاهل ثْساقتيقبهل هَاضز ظيط هي
فطٌّگي، فَاهل التهبزي، فَاهل هسيطيتي، فَاهل ضٍاًي، فَاهل ًگطقي، فَاهل خغطافيبيي 
ٍ هحيغي، فَاهل افتمبزي ٍ هصّجي، فَاهل حمَلي ٍ لبًًَي، فَاهل ؾيبؾي ٍ اهٌيتي. 

ًؾطاى  ّبي اًدبم گطفتِ اظ خبًت هحممبى ٍ نبحت پػٍّف ؾَ ثب ًتبيح تحميك حبضط ّن
گصاضي عيف ٍؾيقي اظ فَاهل ٍ هتغييطّبي هؿتمل ثط هيعاى تمبضبي آة   يطثيبًگط تأث

ثِ ليوت آة، تقساز اتبق ذَاة، فوط ٍاحسّبي  1ذبًَاضّب اؾت. ثِ فٌَاى هثبل آگتِ ٍ ثيليٌگع
وٌٌسُ آة زضٍى هٌعل، اؾترط قٌب ٍ يب ذبلي اظ ؾىٌِ ثَزى ثٌب؛  هؿىًَي، تدْيعات شذيطُ

ٍ ّوىبضاى ثِ ليوت  2لَضزظ تغبل، ًَؿ هبلىيت ٍ ثقس ذبًَاض؛ زيثطزلي ثِ ٍضقيت التهبز، اق
ثِ فبنلِ هحل اظ قْط، ًَؿ وبضثطي اضاضي، تطاون  3آة، زضخِ حطاضت ٍ ثبضًسگي؛ زاضگب ضائَ

ثِ ثقس ذبًَاض، هؿبحت ذبًِ، تقساز ٍؾبيل ٍ تدْيعات  4خوقيت ٍ ًَؿ ذبن هٌغمِ؛ ضًعتي
ثِ اضظـ ثٌب، فوط ثٌب، هؿبحت ثٌب، زضخِ حطاضت،  5ووتاؾتفبزُ اظ آة ٍ زضآهس ذبًَاض؛ ٍايت 

ثبضًسگي، ليوت آة ٍ ليوت فبضالة؛ پطيطا ٍ ّوىبضاى ثِ هتغيطّبي الليوي هبًٌس: ضٍظّبي 

                                                           
1
. Agthe & Billings 

2
 . Delourdes 

3
 . Darga Raur 

4
 . Renzetti 

5
. Whitcomb 
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ثِ ليوت  1ّفتِ، تجريط ٍ تقطق، زضخِ حطاضت ٍ ضعَثت ذبن ٍ وَؾتبؼ ٍ وطيؿَؾتَهَؼ
ي هؿتملي يبز وطزًس وِ ثط تمبضبي آة، زضآهس ذبًَاض ٍ هتغيطّبي اليوي ثِ فٌَاى هتغيطّب

آة قطة زض تدميمبت اًدبم گصاض ثط ههطف  آة قطة تبثيطگصاضًس. وِ ثيكتط فَاهل تأثيط
ّب زض خعئي ثَزى پبضاهتطّب ٍ  ؾَ ٍ هكبثِ ّؿتٌس ٍ تفبٍت آى گطفتِ ثب تحميك حبضط ّن

  ثبقس. ّبي ثطضؾي هي ّبي ٍ هسل ضٍـ

                                                           
1
. Kostas & Chrysostomos 
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 منابغ:   

 (، هقطفي اؾتبى آشضثبيدبى قطلي.1395قطلي )اؾتبًساضي آشضثبيدبى  -

(، اضظيبثي پبضاهتطّبي هؤثط ثط ههطف آة قطة قْطي ثب 1391ًيب، ًطگؽ ) اًهبضي، حؿيي؛ نبلح -
 . 13-1، نم 1، قوبضُ فصلنامه آب و فاضالباؾتفبزُ اظ تىٌيه تؿت گبهب، 

ٍ تأثيط انالحبت تقطفِ زض (، هسيطيت تمبضبي آة قْطي 1389ظازُ، فلي؛ اًهبضي، حؿيي ) ثؿتبى -
، هكْس، قطوت هٌْسؾـيي  وٌفطاًؽ هلي الگَّبي تَؾقِ پبيساض زض هسيطيت آةالگَي ههطف، 

 هكبٍض هْبة. 

(، ثطآٍضز تبثـ تمبضبي آة قطة ذبًگي، هغبلقِ 1382السيي ) پػٍيبى، خوكيس؛ حؿيٌي، ؾيس قوؽ -
 .67-47، نم 16ضُ ، قوبهای اقتصادی ایسان فصلنامه پطوهشهَضزي: قْط تْطاى، 

ؾبظي آى زض  (، فَاهل هؤثط ثط الگَي ههطف آة ٍ ثْي1393ٌِخوبلي، غالهطضب؛ ظهبًي، ؾبؾبى، ) -
 .86-81، نم 1، ؾبل زٍم، قوبضُ نشسیه آب و توسؼه پایدازثرف ذبًگي هٌبعك ضٍؾتبيي، 

ظهؿتبى زض قْط (، ثطآٍضز هقبزلِ ههطف آة زض فهَل تبثؿتبى ٍ 1376ضؾتن آثبزي ؾفلي، الْبم، ) -
 . 55ٍ  54، قوبضُ مجله بسنامه و بودجهتْطاى، 

 (، آهبض ٍ فولىطز.1395ؾبظهبى آة ٍ فبضالة اؾتبى آشضثبيدبى قطلي ) -

مجموػه مقاالت آذزبایجاان و  (، ًمف ظيطثٌبّب زض تَؾقِ آشضثبيدبى قطلي،1372ؾقيسي، ذليل، ) -

 ، خلس اٍل، اًتكبضات گلجبز.توسؼه

(، هسيطيت ههطف آة ٍ ًمف آى زض وبّف ؾطاًِ ههطف آة 1385ضضب ) يس حويسٍالفي، ؾ قطيف -
 .ظيؿت اٍليي ّوبيف ترههي هٌْسؾي هحيظٍ فبضالة، تْطاى، 

(، ثطضؾي الگَي ههطف آة ٍ آة ثِ 1393ًيب، هحوس؛ هديسي، غطيت؛ تكيقي، حويسضضب ) فْيوي -
مجله دانشاگاه ػلاو    ي انالحي، حؿبة ًيبهسُ زض هٌبعك ضٍؾتبيي اؾتبى لن ٍ اضايِ ضاّىبضّب

 .418-410، نم 3، قوبضُ 22، زٍضُ پصشکی سبصواز

(، پطزاظـ ٍ تحليل زازُ ّب زض تحميمبت اختوـبفي ٍ التهـبزي، اًتكـبضات    1387والًتطي، ذليل ) -
 فطٌّگ نجب، چبح ؾَم.
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بى، (، ترويي تبثـ تمبضبي آة قطة زض قْط وطهـ 1380هحوسي زيٌبًي، هٌهَض؛ اوجطي، حؿيي ) -
 .7، قوبضُ 3، زٍضُ های اقتصادی ایسان فصلنامه پطوهش

 .1395(، ؾطقوبضي فوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي ؾبل 1395هطوع آهبض ايطاى ) -

ّبي اقتغبل ثب اؾتفبزُ اظ تحليل فبهلي ٍ تـحليل  تحليل فضبيي قـبذم(،  1391هْسيَى، فلي ) -
زیصی دانشاگاه   جغسافیا و بسنامه نشسیه ،)ّبي اؾتبى انفْبى اي )ًوًَِ هَضزي قْطؾتبى ذَقِ

 .47قوبضُ 18، زٍضُ تبسیص

قطوت هٌْسؾي آة ٍ فبضالة وكَض، ضاٌّوـبي هـسيطيت تمبضـب )ههـطف(      (،1386ٍظضات ًيطٍ ) -
 زضنٌقت آة ٍ فبضالة.
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