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 چکیذُ
ّبي پيف ضٍي فطايٌس تَؾؼِ ٍ ظيؿت پصيطي قْطي، تبة آٍضي ارتوبػي ضّيبفتي وليسي ّب ٍ ثحطاىّبي هَارِْ ثب چبلفثب تَرِ ثِ پيچيسگي

ثبقس. زض ايي ضاؾتب، هغبلؼِ حبضط تالـ وطز تب ثب ّسف قٌبؾي وبضثطزي ٍ ضٍـ يه ثطاي پبيساضي ٍ ّوجؿتگي ارتوبػي زض ثطاثط چبلف ّبي يبز قسُ
والًكْط تْطاى ثپطزاظز. ثب  20ٍ  12، 1آٍضي ارتوبػي زض هٌبعك ثِ تحليل تغجيمي ويفيت تحمك هؤلفِ ّبي تبة« تحليلي -تَنيفي»قٌبؾي 

حؿت فطهَل وَوطاى ثِ ضٍـ ًوًَِ گيطي عجمِ ثٌسي قسُ ٍ ترهيم ًؿجي  قْطًٍس ثط 384اؾتفبزُ اظ ضٍـ پيوبيكي ٍ اثعاض پطؾكٌبهِ، ًظطات 
ثط اؾبؼ حزن روؼيت گطزآٍضي گطزيس. ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ ًكبى زاز وِ ويفيت تحمك ٍ ثطذَضزاضي اظ هؤلفِ ّبي تبة آٍضي ارتوبػي زض ؾِ 

ثِ ػٌَاى يىي اظ  1ذ ًكبى زاز وِ قبذم اػتوبز ػوَهي زض هٌغمِ ٍ ًتبي، هتفبٍت ثَز 5هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ثط اؾبؼ آًبليع ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ
ثِ ػٌَاى يىي اظ هٌغمِ ّبي هتَؾظ ًكيي ٍ قبذم حؽ تؼلك هىبًي زض  12هٌبعك هطفِ قْط تْطاى ٍ قبذم هكبضوت غيطضؾوي زض هٌغمِ 

ض  تحليل اٍلَيت هؤلفِ ّبي تبة آٍضي زض ؾِ هٌغمِ يبز ثِ ػٌَاى يىي اظ هٌبعك ون ثطذَضزاض اظ اٍلَيت ثيكتطي ثطذَضزاضثَزًس ٍ اهب ز 20هٌغمِ 
6قسُ ثط اؾبؼ هسل تبپؿيؽ فبظي

 5675/0ثب  12ٍظى فبظي( )هٌغمِ  5518/0ثب  1ٍ زض ّط ؾِ هٌغمِ يبز قسُ، قبذم آگبّي ثِ تطتيت ثب )هٌغمِ   
اضتمبي تبة آٍضي ارتوبػي زض تيزِ هكرم قسوِ ضاّجطز ًزض ثيكتطيي تبحيط ضا پصيطفتِ اؾت.   ٍظى فبظي( 6451/0ثب  20ٍظى فبظي( ٍ )هٌغمِ 

ثبيس زض ضاؾتبي افعايف ؾغح آگبّي ٍ هْبضت ّبي قْطًٍسي زض ّط ؾِ هٌغمِ تْطاى ثبقس ّوچٌيي ثبيس زض ضاؾتبي افعايف  والًكْط تْطاى
زض تكىل ّبي ػضَيت قْطًٍساى ضا يبضي ٍ ّوآًْب گطزز ٍ  هكبضوت غيط ضؾويًٍيعهَرت افعايف  قْطًٍساى ثَزُ ؾبظگبضي ٍ ّوجؿتگي ارتوبػي

ون ثطذَضزاض قْطي ثبيس زض اٍلَيت زض هٌبعك  ٍ َّيت هٌسي ارتوبػي ثْجَز حؽ تؼلك هىبًيافعايف زّس ّوچٌيي  زضٍى گطٍّي ٍ ارتوبػي
 . تب ثتَاى ثِ تبة آٍضي ارتوبػي ّوگي ٍ پبيساض زض والًكْط تْطاى  زؾت يبفت، لطاضگيطز
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 هقذهِ

زضنس اظ روؼيت رْبى ضا هغبثك ثب گعاضـ  60ثبقٌس ٍ زض ايي فطايٌس، آى ّب هي قْطّب اهطٍظُ همط انلي تٌَع ًيبظّب ي قْطًٍساى
 زضنس زض قْطّب اتفبق 80تب  60تطيي ههطف قبذم ّبي تَؾؼِ ثيي زض ذَز ربي ذَاٌّس زاز ٍ الجتِ ثيك 2050ؾبظهبى هلل تب ؾبل 

 ( Van Puijenbroek et al.,2019: 447افتس )هي
الجتِ، قْطّب اؾتؼساز انلي ثطاي هَارِ ثب اًَاع چبلف ّب، تْسيسّب، ًبٌّزبضي ّب ٍ ًبوبضاهسي ّبي احتوبلي ثطاي تبهيي ، ثب ايي ظهيٌِ

 (. 110: 1398ٍ ّوىبضاى،  ػجبؾي گَربًي)ثبقٌس هي ًيبظّب
 ضٍثٌبيي ٍ ظيطثٌبيي ّبي چبلف ٍ ّب آؾيت ثب تؼبلي، ٍ تَؾؼِ ثطاي تالـ ٍ ًَآٍضي زض پيكطفت ٍ قتبة ػليطغن ّب هىبى ايي     

 فطايٌس زض تَاًسهي ّبآؾيت ايي. ّؿتٌس هتؼسزي هبًٌسثحطاًْبي عجيؼي ٍ غيط عجيؼي ٍيب هؼضالت ارتوبػي ٍ فطٌّگي  ٍ التهبزي هَارِ
 (. 376:  1398 ّوىبضاى، ٍ چكوِ زُ هحوسي)ؾبظز   هَارِ ثحطاى ٍ تْسيس ثب ضا قْطّب اظ رٌجِ ّبي هرتلف قْطي پصيطي تَؾؼِ

ظيؿت  قطايظ ٍ ؾبذتِ هَارِ ثحطاى ثب ضا قْطّب ظًسگي وطزى زض لبثليت هيتَاًس عجيؼي ٍ اًؿبًي ثرف زضزٍ قسُ يبز ّبي آؾيت
 آى ّبي رٌجِ ٍ اثؼبز قسى پيچيسُ ٍ قْطّب زض اذيط ؾبليبى زض افتبزُ اتفبق هربعطات زيگط ؾَي اظ. ؾبظز هرتل ّب هىبى ايي پصيطي ضازض

 (. 34:  1392 ّوىبضاى، ٍ ثْتبـ فطظاز)ثبقس هي زضقْطّب تْسيسات ايي اظ ًبقي ٍذغطات ّبپصيطي آؾيت افعايف زٌّسُ ًكبى

 ػٌَاى ثِ اهطٍظُ چِ آى. ثبقسهي ضطٍضي اهطي ضاّجطزي توْيسات اضائِ ٍ تْسيسات ثطاثط همبٍم زض ٍ ًَ ّبي ًگطـ زاقتي ثٌبثطايي
-هي هغطح عجيؼي ٍ اًؿبًي تْسيسات ثطاثط زض قْطي ؾبذتبضّبي ٍ قْطّب پصيطي هَارِْ ثطاي قسُ ضيعي ثطًبهِ ٍ زضثطگيطًسُ هفَْهي

 (.Gonzales & Ajami,2017: 128)ثبقس هي  آٍضي تبة همَلِ قَز

 هَلفِ ّبي تبة آٍضيآٍضي قْطي هؤحط ثيفتس ؾبظگبض ثَزى  تَاًسافعايف تبة ضيعي قْطي وِ هي هجبحج قْطؾبظي ٍ ثطًبهِ يىي اظ
 (1399س)پَض هحوسي ٍ ّوىبضاى،ثبق ًؿجت ثِ ّوسيگط هي

 اظ يب لفبت ٍذؿبضات،ت اظ زيسى نسهِ ثسٍى قسيس حَازث ثطاثط زض ايؿتبزگي ثِ لبزض هحلي يه ؾيؿتن يب يه ربهؼِ آٍضي،زضتبة     
 ضا ػوسُ هجحج ؾِ آٍضي تـبة هفَْهي ذَاًف(. 101: 1390 ّوىبضاى، ٍ نبلحي) ثَز ذَاّس ظًسگي ويفيت يب تَليس لسضت زازى زؾت
قَز  ذبضد تؼبزل حبلت اظ وِ آى ثسٍى وٌس رصة اؾت لبزض ؾيؿتن يه وِ اؾت ظيبًي ٍ ترطيت هيعاى آى اظ هٌظَض اٍل : زّس.هي ًكبى
 ٍ يـبزگيطي ظطفيت افعايف ٍ ايزبز زض ؾيؿتن تَاًبيي ؾَم: ٍ هرتلف قطايظ زض ذَزؾبظهبًسّي ثطاي ؾيؿتن يه تَاًبيي هيعاى زٍم:

 (. 82: 1396 ّوىبضاى، ٍ قْطوي ظًگٌِ)قَز هي تؼطيف قطايظ ثب ؾبظگبضي تمَيت
 وِ اؾت ٍاضح ، ثٌبثطاييتَاى گكبيكي ايزبز وطزهي ثْجَز ضاّجطزّب ٍ ػولىطز هسيطيتي زض تبة آٍضي ٍ تَؾؼِ پبيساض ظيؿت هحيغي  

)ػلي هحوسي ٍ .گيطزهي لطاض اضظيبثي هَضز آٍضي تبة زض ّب چبلف ٍ تْسيسات حَازث، ثطاثط زض قطايظ پبيساضي ٍ پصيطي تحول ظطفيت
 (1399ّوىبضاى ،

گطزز  تهَض هحيغي ظيؿت ٍ فطٌّگي وبلجسي، ظيطؾبذتي، التهبزي، ارتوبػي، چَى هتؼسزي ّبي هؤلفِ لبلت زض تَاًسهي قطايظ ايي
 (.  65:  1398اؾىٌسضي ًَزُ ٍ ّوىبضاى،)

 گصاضي تبحيط ٍ ثٌيبًي اي هؤلفِ ارتوبػي آٍضي تبة. اؾت ارتوبػي آٍضي تبة ثِ هطثَط آٍضي، تبة ّبي حَظُ تطيي هْن اظ يىي     
 هتؼسز تْسيسات ٍ ًيبظّب ّب،چبلف هؿبئل، ثطاثط زض قْطّب بيساضيپ زض ؾعايي ثِ ًمف تَاًسهي آى ٍرَز وِ ثبقسهي قْطي آٍضي تبة زض

 (.Copeland et al.,2020: 2) ثبقس
ٍ هكبضوت  ارتوبػي ّوجؿتگي ٍ ارتوبػي زاًف ارتوبػي، ؾطهبيِ تب گطفتِ ارتوبػي تحَل لسضت ٍ ؾبظگبضي اظ آٍضي تبة ًَع ايي 

 (. 3:  1396 هٌهَضي، ٍ مآضا ؾبم) گيطزهي ثط زض قْطًٍسي ٍ حؽ تؼلك هىبًي ضا
يىي اظ ثٌيبى ّبي اؾبؾي ربهؼِ زض ثطاثط ثحطاى ّب ٍؾرتي ّبؾت وِ ًَيسثرف ربهؼِ ؾبظگبض، هٌؼغف  ارتوبػي آٍضي تبة ٍالغ زض

 (. Maclean et al.,2014: 145ٍ زاضاي لسضت ثبظايبثي اظ قطايظ ؾرت اؾت)
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 ّبي هحطن هيبى ايي زض. پصيطز تبحيط گًَبگًَي ػَاهل اظ تَاًسهي وِ اؾت ثؼسي چٌس هؤلفِ هي تَاى گفت تبة اٍضي ارتوبػي يه
هغْطي ٍ ضفيؼيبى، )ثبقس زاقتِ ؾعايي ثِ ًمف اى وبّف يب ٍ افعايف زض ٍ زازُ ؾَ ٍ ؾوت ارتوبػي آٍضي تبة ثِ تَاًسهي ًيع هتؼسزي

1395 :390.) 
تَاًس گكبيكي ثط تحمك هي هطٍظيي تب چِ هيعاى ثبالؾت ٍثٌبثطايي ٍاضح اؾت وِ اّويت تبة اٍضي ارتوبػي زض قْطّبي ا     

قبذم ّبي زيگط تبة آٍضي قْطي ًيع ثبقس ٍ يب زض ثطاثط اذتالل ٍ ًبضؾبيي زض ّط وسام اظ ايي قبذم ّب اًؼغبف ٍ ؾبظگبضي ًكبى 
 (. Obrist et al., 2010: 284-285زّس)

تَاًس ثب ؾبظگبضي، هي پبًسهي وطًٍب ثؿيبض حيبتي اؾت. ربيي وِ ربهؼِ ايي هؿئلِ ثِ ذهَل زض ضٍظّبي اذيط ثب تَرِ ثِ ّوِ گيطي
 Fernández-Prados etاًؼغبف هٌسي ٍ لسضت رصة ٍ ثبظاضيبثي ثبال ٍ زاًف ٍ آگبّي زض ثطاثط ايي حبزحِ رْبًي تبة آٍض ثبقس)

al.,2021 : 112.) 
ضظيبثي ويفيت تحمك هؤلفِ ّبي تبة آٍضي ارتوبػي زض والًكْط ثب تَرِ ثِ هَاضز هغطٍحِ ،هغبلؼِ حبضط تالـ وطزُ اؾت ثِ ا     

، هتَؾظ هتطاغ آپبضتوبًْبي فطٍذتِ قسُ، تْطاى ثپطزاظز، ثب تَرِ ثِ ؾبلٌبهِ آهبضي  ٍ ثط اؾبؼ هتَؾظ ليوت هؿىي زض ّط هتط هطثغ،
ؼييي ويفيت ٍالؼي ٍ هلوَؼ ٍ لبثل اًساظُ ثطاي ت، هتَؾظ زضآهس ؾبليبًِ قْطًٍساى  ٍهتَؾظ ّعيٌِ وطز ذبًَاضّبي قْطي زض عَل ؾبل

زضهٌبعك هرتلف قْط تْطاى زض ًظط گطفتِ قس ٍ ثط اؾبؼ آى ؾِ هٌغمِ رغطافيبيي هتفبٍت اظ ًظط ضفبُ ارتوبػي ٍ زض  گيطي ضفبُ
تْطاى وِ ثب تَرِ ثِ تْطاى ثؼٌَاى يىي اظ هٌبعك قوبلي  1هَلؼيتْبيي رغطافيبيي قوبل ٍ هطوع ٍ رٌَة تْطاى اًتربة گطزيس لصا هٌغمِ 

ثبقس، ثِ ػٌَاى يىي اظ هٌبعك هٌترت قْط تْطاى اًتربة قس هي قبذهْبي التهبزي هحل ؾىًَت عجمِ هطفِ  ٍ ثطذَضزاض قْط تْطاى
قْط تْطاى وِ هطوعي تطيي هٌغمِ قْطي تْطاى اؾت ٍ ثبتَرِ ثِ هَلفِ ّبي التهبزي هحل ؾىًَت عجمِ هتَؾظ ًكيي   12ٍ هٌغمِ 
تْطاى وِ ثب تَرِ ثِ قبذم ّبي التهبزي هٌغمِ ون ثطذَضزاض يب فطٍزؾت قْط تْطاى اؾت ٍ  20ثبقس ٍ ًيع هٌغمِ هي ثطذَضزاضٍ ًؿجتب 

زض رٌَة قْط تْطاى ٍالغ قسُ اؾت ثِ ػٌَاى ؾِ هٌغمِ هٌترت قْط تْطاى ٍ  ثب ؾبذتبض التهبزي ٍ وبلجسي هتفبٍت ٍ زض ؾِ هَلؼيت 
يس ٍ ثتَاى اضظيبثي هٌبؾت ٍ لبثل تؼوين ضا ثطاي والًكْط تْطاى زض ًظط گطفت، لصا ثط ايي اؾبؼ هغبلؼِ رغطافيبي هتفبٍت اًتربة گطز

والًكْط تْطاى ثِ  20ٍ  12، 1آٍضي ارتوبػي زض هٌبعك ؾِ گبًِ  ّبي تبةحبضط تالـ وطزُ اؾت تب ثِ ويفيت ؾٌزي تحمك هؤلفِ
تَاًس ًوبيف حميمي اظ ويفيت، تغييطات ٍ اًتظبضات اظ هؤلفِ قْط ثپطزاظز وِ هيالىػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك هطفِ، هتَؾظ ٍ فطٍزؾت ايي و

 ّبي تبة آٍضي ارتوبػي ٍ تفبٍت زض زيسگبُ ّب ضا زض ايي والًكْط ثِ ًوبيف ثگصاضز. 
 قَز وِ :هغطح ثٌبثطايي زٍ ؾؤال انلي پػٍّف ايي گًَِ 

زض والًكْط  ون ثطذَضزاضٍ ًؿجتب ثطذَضزاض ، ثطذَضزاضثيي هٌبعك قبذم ّبي تبة آٍضي ارتوبػي هيعاى ثطذَضزاضي اظ آيب  ●
 تْطاى تفبٍت هؼٌبزاضي ٍرَز زاضز؟

ون ٍ ًؿجتب ثطذَضزاض ، ثطذَضزاضتحمك قبذم ّبي تبة آٍضي ارتوبػي زض هٌبعك قْطي زض ثطاثط  اٍلَيت ّبي ثطًبهِ ضيعي ●
 ثبقس؟هي زض والًكْط تْطاى چگًَِ ثطذَضزاض

 

 هثاًی ًظشی

 ظطفيت آٍضي تبة ارتوبػي آٍضي اهطٍظُ ضٍيىطزي پبيساض ٍ اًؼغبف هٌس زض ثطاثط حَازث ٍ هربعطات هغطح قسُ اؾت. للوطٍتبة 
 ّب گطٍُ تَاًبيي: »وٌسهي تؼطيف چٌيي ايي ضا ارتوبػي آٍضي تبة 1ازگبض. وٌسهي ثطضؾي ضا هحيظ ٍ ربهؼِ، ّب گطٍُ، افطاز آٍضي تبة ّبي

 )ثبقس هحيغي تغييط ٍ ؾيبؾي، ارتوبػي هٌكب تَاًسهي وِ ذبضري ّبي آقفتگي ٍ ّب اؾتطؼ آًْب ثب ىآهس وٌبض ثطاي رَاهغ يب
Adger,2000: 348-349.) 
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 ػَالت وٌٌسُ هحسٍز، ذغط ثيٌي پيف تَاًبيي ػٌَاى ثِ ضا آٍضي تبة( CARRI) اي هٌغمِ آٍضي تبة ٍ ربهؼِ هغبلؼبت اًؿتيتَ
: 1397ثؿغبهي ًيب ٍ ّوىبضاى،) اؾت وطزُ تؼطيف آقفتِ تغييطات ثطاثط زض ضقس ٍ ؾبظگبضي، ظيبثيثب ؾطػت ٍ هبًسى ظًسُ ثب ٍ ًبهغلَة

211 .) 
 تَاًسهي وِ اًس وطزُ هؼطفي ٍ قٌبؾبيي ضا انلي ظطفيت ؾِ آى، للوطٍ ارتوبػي زض آٍضي تبة تحمك ثطاي ،1ؾبوساپَلطان ٍ وه

 (.Keck & Sakdapolrak,2013: 6)ثبقس  ربهؼِ زض اٍضي تبة تحمك انلي ًوَز
 قىل زض وِ ثبقسهي تْسيسات ٍ ّب چبلف تحَالت، ثطاثط زض ربهؼِ ؾبظگبضي ٍ همبثلِ آهبزگي يبزگيطي، لسضت ثيبًگط ظطفيت ؾِ ايي 

 .اؾت قسُ تكطيح 1
 

 
 : ظشفیت ّای اكلی دس تاب آٍسی دس قلوشٍ اجتواػی1ؿکل 

Keck & Sakdapolrak,2013: 13-14 ) ( 
 

ثِ اّويت تبة آٍضي زض ثؼس ارتوبػي آى زض ظهيٌِ هَرَزيت ٍ َّيت ػطنِ ّبي هىبًي، تَرِ ثِ قبذم ّبي تبة  ثب تَرِ     
ّبي ارتوبػي ٍ فطٌّگي ٍ التهبزي  زض تبة آٍضي قْطي هَضز ثحج آٍضي اّويت ثؿعايي زاضز. زض تبة آٍضي ارتوبػي تٌَػي اظ زاضايي

 (. 101:  1395ؿتبيي، هبًبيي ٍ ؾبظگبضي رَاهغ زض ثطاثط ثحطاى ّب زاضز)پطتَي ٍ ّوىبضاى، گيطز وِ ًمف هْوي زض ايهي ٍ اضظيبثي لطاض
گفتِ اؾت، تبة آٍضي ارتوبػي، ثِ ويفيت پبؾد،ثبظيبثي ٍتحول پصيطي ٍ همبٍهت ربهؼِ زض ثطاثط حَازث  2آى چٌبى وِ لوجطت     

ثي ؾطيغ تط زض ثطاثط حَازث ٍ اتفبلبت ًبگَاض اتفبق ثيبفتس تبة آٍضي ربهؼِ تط ثَزُ ٍ ؾبظگبضي ٍ ثبظيبثؿتگي زاضز. ّط چِ ايي ظهبى ؾطيغ
 ثبالتط ذَاّس ثَز. زض ٍالغ تبة آٍضي ارتوبػي، ويفيت پبؾد، اًؼغبف پصيطي ٍ آهبزگي يه ربهؼِ زض ثطاثط قَن ّب ٍ ثحطاى ّبي هرطة

 (. Lambert,2015 : 7ثبقس)هي

 
 حَادث هخشب: تاب  آٍسی اجتواػی دس تشاتش  1ؿکل 

(Lambert,2015: 7) 

 اظ ًبقي اغتكبقبت ٍ ثيطًٍي اؾتطؼ ّبي ثب روؼي همبثلِ ثطاي ارتوبػي ٍاحس اقبضُ ثِ تبة آٍضي يه، ارتوبػي آٍضي تبة زض ٍالغ
 ( Kwok et al.,2016 : 199ثبقس)هي هحيغي ظيؿت ٍ ؾيبؾي ارتوبػي، تغييطات

                                                      
1
 . Keck & Sakdapolrak, 

2
 . Lambert 



  231 ...زض قْط تْطاى يارتوبػ يتبة آٍض يتحمك قبذم ّب تيفيو يميتغج ليتحل

 

 ػٌَاى ثِ) ظطفيت ايزبز ضًٍس زاز وِ هبًٌس يه هفَْم اي گًَِ ثِ تَاىهي ضا ػيارتوب آٍضي گفتِ اؾت تبة1يب آى چٌبى وِ وبتط
 ػٌَاى ثِ يب، (ؾبل اظ ظلعلِ يه اظ پؽ روؼيت هبًسگبضي هيعاى، هخبل ػٌَاى ثِ) يب يه ًتيزِ ثؼس اظ حبزحِ، (ثاليب ثطاي ضيعي ثطًبهِ، هخبل
ربهؼِ زض ثطگكت ثِ قطايظ ػبزي ٍ لجل اظ حبزحِ تحليل قَز)  ًتيزِ زض ضاؾتبي ؾبظگبضي ٍ ؾطػت ٍ لسضت  يه ٍ فطآيٌس يه

Cutter,2016 : 111) . 
ّبؾت اقبضُ وطز وِ ثب هحَض لطاض زاضزى تبة آٍضي تَاى ثِ هسل هىبًي وبتط وِ يىي اظ هؼطٍف تطيي هسلهي زضپيكيٌِ پػٍّف

ٍ ّوىبضاى  2وَان زّس.هي س اظ حبزحِ هَضز تبويس لطاضارتوبػي ؾبظگبضي ٍ اًؼغبف هٌسي ؾيؿتن ّبي ارتوبػي ضا زض لجل، حيي ٍ ثؼ
تَاًس فطايٌس تاللي هؤلفِ ّبي قٌبذتي ٍ ؾبذتبضي زض ثطاثط حَازث ٍ هي ( زض هغبلؼِ اي تكطيح وطزُ اًس وِ تبة آٍضي ارتوبػي2016)

ثط حَازث ٍ ثحطاى ّب هَضز اضظيبثي لطاض زاضزُ  ثحطاى ّب للوساز گطزز. زض ٍالغ آًْب هزوَػِ اي اظ ٍاوٌف ّب ٍ ثبظذَضّبي ربهؼِ ضا زض ثطا
تَاى آى ضا زضيبفت. آًْب تبة آٍضي ارتوبػي ضا اظ زٍ هٌظط هي وٌٌس يب ؾبذتبضي وِ زض ثغي ربهؼِهي اًْب ضا قٌبذتي ٍ ازضاوي للوساز

هىبًي ثِ هحل ؾىًَت ضا ثطضؾي  ازضاوي ٍ ؾبذتبضي ثطضؾي وطزُ ثَزًس ٍ قبذم ّبي هتؼسزي ضا اظ ؾبظگبضي ارتوبػي گطفتِ تب تؼلك
 Kwok et al.,2016) (وطزًس  ٍ ثِ ًمف ٍ قبذم آگبّي ثركي  ٍ قبذم حؽ تؼلك هىبًي اٍلَيت زازُ ثَزًس

 
 

 
 : اتؼاد تاب آٍسی اجتواػی3ؿکل 

 

 ّبي فطنت ٍ ّب لفچب، تزبضت: ارتوبػي تبة آٍضي گيطي اًساظُ»زض هغبلؼِ اي ثط قْط قيىبگَ ثب ػٌَاى  3(2020وپلٌس ٍ ّوىبضاى)
 شاتي تٌف، تبة آٍضي اظ زيگط رٌجِ ّط اظ ثيف ارتوبػي ، ايٌگًَِ تكطيح وطزُ اًس وِ تبة آٍضي«رَاهغ زض تحَل زض قبذم ّبي هسل

 .زّسهي افعايف ضا تحَل ٍ پبيساضي يب

  ( copland et al 2020)آًْب ّن ثِ ًمف قبذم آگبّي ثركي ضا زض تبة آٍضي ارتوبػي قْط قيىبگَ اٍلَيت زازُ ثَزًس. 

ايي گًَِ شوط وطزُ اًس چبلف انلي « اضظيبثي تبة آٍضي ارتوبػي زض هسيطيت ثاليب»زض هغبلؼِ اي ثب ػٌَاى  4(2020ؾبرب ٍ ّوىبضاى)
ّبي تبة آٍضي  هؼيبضّبي هَرَز اظ قبذم .زض اضظيبثي تبة آٍضي ارتوبػي، تطروِ هفبّين اًتعاػي ٍ پيچيسُ ثطاي ؾٌزف آى اؾت

آًْب زض ًتبيذ پػٍّف ذَز  گيطًس ّب ضا زض ًظط ًوي ّب لعٍهب هبّيت چٌس ٍرْي ٍ پَيب قبذم ؾبظ ّؿتٌس ظيطا ايي قبذم وبػي هكىلارت

                                                      
1
 . CUTTER 

2
 . KWOK 

3
 . copeland 

4
 . Saja 



232  ِ81ضيعي، قوبضُ ػلوي رغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

تَاًٌس زض هحالت ٍ ًَاحي قْطي ثؿتِ ثِ ويفيت ظًسگي، هي تبييس وطزُ اًس وِ ويفيت تبحيطپصيطي ٍ ثطذَضزاضي اظ قبذم ّبي تبة آٍضي ارتوبػي
اػتمبزي ٍ ؾغح ثطذَضزاضي اظ هٌبثغ اٍليِ ٍ ؾبيط ضٍيىطزّب هتوبيع ثبقس ٍ ثطاي قْط ّبي هرتلف ثبيس هيعاى ٍ ويفيت تبة آٍضي ضٍيىطزّبي 

 (Saja et al 2020) ارتوبػي ٍ قبذم ّبي هتبحط اظ آًطا رساگبًِ اضظيبثي وطز 

 دادُ ّا ٍ سٍؽ ّا

في تحليلي ثب ّسف تحليل تغجيمي ويفيت ؾٌزي تحمك هؤلفِ ّبي پػٍّف حبضط ثب ّسف گصاضي وبضثطزي ٍ ثب ضٍـ قٌبؾي تَني
 1والًكْط تْطاى اًزبم قسُ اؾت . ثطاي گطزآٍضي اعالػبت تَنيفي يب ًظطي، اظ ذَاًف 20ٍ  12، 1تبة آٍضي ارتوبػي زض هٌبعك 

ثب اثعاض پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ  2پيوبيكي ّبي تحليلي اظ ضٍـهحتَايي اؾٌبز هتي پبيِ ػلوي )همبالت ٍ وتت هؼتجط( ٍ ثطاي گطزآٍضي زازُ
( ثطاي تحليل تفبٍت زض ويفيت تحمك هؤلفِ ّبي تبة آٍضي زض ANOVAاؾت. ثب تَرِ ثِ اّساف تحميك اظ تحليل ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ)

آٍضي لفِ ّبي تبة( ثطاي اضظيبثي تغييطات ٍ اّويت هؤFTOPSISؾِ هٌغمِ يبز قسُ اؾتفبزُ قسُ اؾت. ّوچٌيي اظ هسل تبپؿيؽ فبظي)
 ارتوبػي زض هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ثْطُ ثطزُ قسُ اؾت.

 

 
 : هذل هفَْهی فشایٌذ تحقیق 4ؿکل 

 جاهؼِ آهاسی ٍ سٍؽ ًوًَِ گیشی

ثبقس وِ ثط اؾبؼ فطهَل وَوطاى هي ًفط اظ قْطًٍساى ايي والًكْط 384قْط تْطاى ٍ حزن ًوًَِ ربهؼِ آهبضي پػٍّف حبضط والى
ّوبًغَض وِ گفتِ قس، ثطاي تكريم ٍ تؼييي هٌبعك هطفِ، ثِ زؾت آهسُ اؾت. ٍ  5/0( pزضنس ٍ زضنس تزبًؽ) 95بى زض ؾغح اعويٌ

هتَؾظ ٍ فطٍزؾت ارتوبػي زض والًكْط تْطاى، ثب تَرِ ثِ آهبضًبهِ والًكْط تْطاى ٍ هجٌب لطاض زازى ليوت ظهيي ٍ هؿىي ٍ زضآهس افطاز 
( ٍ عجمِ هتَؾظ ًكيي  يب ًؿجتب 1،2،3،4،5،6)يب ثطذَضزاض ًكْط تْطاى ثِ ؾِ عجمِ هطفِگبًِ وال 22ؾبوي ٍ ضًذ آى، هٌبعك 

(تمؿين 15،16،17،18،19،20،21( ٍ عجمِ ون ثطذَضزاض يب فطٍزؾت قبهل هٌبعك )7،8،9،10،11،12،13،14،22ثطذَضزاضقبهل هٌبعك )
 (1ثٌسي قسًس )رسٍل قوبضُ 
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 ؼیـتی خاًَاسّای  ؿْشی دس ایشاى ٍ تْشاىهَلفِ ّای اقتلادی ػکًَتی ٍ ه -1جذٍل

ؿاخق ّای اقتلادی 

 دس هکاى هَسد تشسػی

هتَػط اسصؽ 

آپاستواًْای هؼکًَی 

 هؼاهلِ ؿذُ
)ليوت  هؿىي زضّطهتط 

 هطثغ (
 1400آذطيي گعاضـ ثْبض

هتَػط هتشاط 

آپاستواًْای هؼکًَی 

 هؼاهلِ ؿذُ
 )هتط هطثغ(

 1400آذطيي گعاضـ ثْبض

هتَػط دسآهذ 

ّای ؿْشی دس خاًَاس

 ػال
 )هتَؾظ زضآهس زض ؾبل
 ثطحؿت هليَى تَهبى(
آذطيي گعاضـ پبيبى 

 98ؾبل

هتَػط ّضیٌِ 

خاًَاسّای ؿْشی دس 

 ػال
)هتَؾظ ّعيٌِ زض ؾبل 
 ثطحؿت هليَى تَهبى(

آذطيي گعاضـ پبيبى ؾبل 
98 

 هليَى تَهبى 47.5 هليَى تَهبى54.1 هتط 116 هليَى تَهبى 16هتطي  ول وكَض

 هليَى تَهبى 72.8 هليَى تَهبى 81.35 هتط 89 هليَى تَهبى 29.7هتطي  تْطاى والى قْط

 هليَى تَهبى 89.5 هليَى تَهبى 96.3 هتط 119 هليَى تَهبى 66.3هتطي  1هٌغمِ 

 هليَى تَهبى 76.2 هليَى تَهبى 83.5 هتط 87 هليَى تَهبى 31.4هتطي  12هٌغمِ

 هليَى تَهبى 59.9 هليَى تَهبى 69.8 هتط 79 هليَى تَهبى 25.9هتطي  20هٌغمِ 

 1400هطوع آهبض ايطاى

ثب تَرِ ثِ ؾٌزف هؤلفِ ّبي تبة آٍضي زض ؾِ ًَع هٌغمِ هطفِ، هتَؾظ ٍ فطٍزؾت ارتوبػي ٍ اضظيبثي ويفيت ًگطـ ثِ تحمك   
َضت وِ ثِ عَض تهبزفي ّب، اظ ضٍـ ًوًَِ گيطي عجمِ ثٌسي قسُ ثِ نَضت ترهيم ًؿجي اؾتفبزُ گطزيس.ثسيي ن پصيطي ايي هؤلفِ

ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك  20ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك هتَؾظ ٍ هٌغمِ  12ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك هطفِ قْطي، هٌغمِ  1هٌغمِ 
 (2رسٍل)فطٍزؾت قْطي اًتربة ٍ ثط حؿت حزن روؼيت اًْب ًوًَِ ثِ ايي هٌبعك اظ حزن ًوًَِ ول ترهيم يبفت. 

 یافتِ تِ هٌاطق هَسد هطالؼِ : حجن ًوًَِ تخلیق 1جذٍل

ًام هٌطقِ  حجن ًوًَِ اختلاف یافتِ دسكذ

 ؿْشی

 1هٌغمِ  148 39%

 12هٌغمِ  73 19%

 20هٌغمِ  163 42%

 هزوَع 384 100%

 

 ؿاخق ّای پظٍّؾ ٍ سٍایی ٍ پایایی

گَيِ هَضز اًتربة لطاض  32بلت قبذم انلي زض ل 6ثط اؾبؼ تحليل هحتَاي نَضت گطفتِ اظ هٌبثغ هطتجظ ثب تبة اٍضي ارتوبػي 
ثطاثط ثب ذيلي هٌبؾت(  5ثطاثط ثب ذيلي ضؼيف تب  1هميبؼ ) 5( تب زض لبلت پطؾكٌبهِ عطاحي قسُ ثط اؾبؼ عيف ليىطت 2گطفت)رسٍل 

ٍ   KMOهَىّب ٍ هتغيطّبي تبة آٍضي اظ آظهَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز. ثطاي آظهَى ضٍايي ٍ پبيبيي پطؾكٌبهِ عطاحي قسُ ثط اؾبؼ قبذم
 قْطًٍس اؾتفبزُ قس. 50ثبضتلت ٍ ّوچٌيي آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس. زض ايي ضاؾتب اثتسا يه پيف آظهَى ثب اؾتفبزُ اظ ًظطات 

ٍ ثبضتلت ثطاي  KMOتحليل زازُ ّب ًكبى زاز پطؾكٌبهِ اظ لبثليت اعويٌبى ٍ ضٍايي هٌبؾجي ثطذَضزاض اؾت ثِ عَضي وِ ضطيت 
 ثِ زؾت آهس.  921/0ٍ ثطاي آلفب وطًٍجبخ ثطاثط ثب  902/0 پطؾكٌبهِ ثطاثط ثب 

 



234  ِ81ضيعي، قوبضُ ػلوي رغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

1ػی: ؿاخق ّا ٍ هتغیشّای تثییي کٌٌذُ تاب آٍسی اجتوا 3جذٍل 
 

 هتغیش ؿاخق

 هيعاى ؾبظگبضي ربهؼِ  اػتواد ػوَهی

 هيعاى ّوجؿتگي هلي ٍ ارتوبػي

 هيعاى نسالت ٍ يىطًگي

 احتطام ثِ حطاين ذهَني

 بػيهيعاى اػتوبز ارتو

 احؿبؼ هؿئَليت ارتوبػي اػتواد ًْادی

 اػتوبز ارتوبػي ثِ هؿئَالى 

 تؼْسپصيطي ًْبزي

 ضضبيت اظ ًْبزّب

 ثؿتطّبي حوبيت ارتوبػي ٍ فطٌّگي 

 ػضَيت هطزم زض ؾبظهبى ّبي ذيطيِ ٍ تؼبًٍي ٍ گطٍّْبي هصّجي ٍ...  هـاسکت سػوی

 ي وبّف هكىالت هكبضوت قْطًٍساى ثب ًْبزّبي قْطي زض ضاؾتب

 ؾغح هكبضوت هلي ٍ ارتوبػي زض اًتربثبت 

 هطارؼِ ثِ ًْبزّبي قْطي رْت هغطح وطزى هكىالت قْط ٍ هٌغمِ 

 ضػبيت لَاًيي قْطي ٍ تَؾؼِ فطٌّگ قْطًٍسي 

 اػتمبز ثِ وبضگطٍّي زض ثيي قْطًٍساى  هـاسکت غیشسػوی

 هكبضوت هطزهي زض ثطًبهِ ّبي وبّف ذغط 

 وطزهي زض تهوين گيطي ّبي قْطي هكبضوت

 تَؾؼِ ذالليت ارتوبػي

 ؾغح تزطثيبت ٍ ثيٌف ارتوبػي  آگاّی

 زاًف ٍ هْبضت ارتوبػي ٍ فطٌّگي 

 َليت ٍ تؼْس ارتوبػي ئحؽ هؿ

 ؾغح فطٌّگ قْطًٍسي ٍ پَيبيي ارتوبػي 

 تَؾؼِ ظطفيت ّبي قغلي ٍ وبضآفطيٌي 

 ذغط ٍ تْسيسات اعالع قْطًٍساى اظ ثطًبهِ وبّف 

 آگبّي اظ ثطًبهِ ّبي هسيطيت ثحطاى زض هٌبعك قْطي 

ؾغح اعالػبت ٍ تزطثيبت ًْبزّبي ذسهبتي )آتف ًكبًي،ثيوبضؾتبًْب،ثطق ٍ گبظ 
 ٍ...( زض نَضت ٍلَع ثحطاى 

 ليت قْطًٍساى ًؿجت ثِ هٌغمِ ئَاحؿبؼ هؿ حغ تؼلق هکاًی

 حؽ َّيت هٌسي زض هٌغمِ

 ي تؼلك ذبعط هىبً

 اضتجبعبت ٍ ضٍاثظ ؾبظًسُ ثيي هطزم ّط هٌغمِ 

 ؾغح ظيؿت پصيطي هٌغمِ

 

 
 
 

                                                      
1
ٍ ؛ حبتوي ًػاز 1397؛ ثؿغبهي ًيب ٍ ّوىبضاى،  1397ضٍؾتب ٍ ّوىبضاى،  گعيسُ هٌبثؼي وِ ثطاي تسٍيي قبذم ّب  هتغيطّبي پػٍّف اظ آًْب ثْطُ ثطزُ قسُ اؾت ػجبضتٌس اظ : . 

 1399؛ ضحيوي ٍ وبضگط،1398؛ آضٍيي، 1395؛ پطتَي ٍ ّوىبضاى، 1399ّوىبضاى، 
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 تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا

هغبثك ثب اّساف تطؾين قسُ ثطاي پػٍّف حبضط، اثتسا تالـ قسُ اؾت تب تفبٍت زض ويفيت تحمك هؤلفِ ّبي تبة آٍضي ارتوبػي زض 
هطفِ،هتَؾظ ٍ فطٍزؾت ارتوبػي زض والًكْط تْطاى زض ضاؾتبي هؤلفِ ّبي تبة ؾِ هٌغمِ هٌترت والًكْط تْطاى ثِ ػٌَاى هٌبعك 

 پطزاذتِ قَز كعبآٍضي ارتوبػي هَضز ثطضؾي لطاض گيطز. ٍ ؾپؽ ثِ اضظيبثي اٍلَيت ّبي تحمك هؤلفِ ّبي تبة آٍضي ارتوبػي زض ايي هٌ

 خة پظٍّؾتحلیل تفاٍت دس تشخَسداسی اص هؤلفِ ّای تاب آٍسی اجتواػی دس هٌاطق هٌت ●

والًكْط تْطاى اظ آظهَى  20ٍ  12، 1ثطاي اضظيبثي تفبٍت زض ثطذَضزاضي  ويفيت تحمك هؤلفِ ّبي تبة آٍضي ارتوبػي زض هٌبعك 
 تكطيح قسُ اؾت. (4)تحليل ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ اؾتفبزُ گطزيس. وِ ًتبيذ آى زض رسٍل

 ANOVAمناطق مورد مطالعه با استفاده از : تحلیل تفاوت در کیفیت تحقق مؤلفه های تاب آوری در 4جدول
 Sum of Squares df Mean Square F مولفه ها

 اعتماد عمومی

Between Groups 845.914 2 422.957 53.623 

Within Groups 3013.047 382 7.888  

Total 3858.961 384   

 اعتماد نهادی

Between Groups 387.808 2 193.904 27.788 

Within Groups 2665.568 382 6.978  

Total 3053.377 384   

 مشارکت رسمی

Between Groups 791.796 2 395.898 77.845 

Within Groups 1942.739 382 5.086  

Total 2734.535 384   

 مشارکت غیررسمی

Between Groups 233.827 2 116.914 31.466 

Within Groups 1419.331 382 3.716  

Total 1653.158 384   

 اگاهی

Between Groups 1258.062 2 629.031 50.473 

Within Groups 4760.728 382 12.463  

Total 6018.790 384   

 حس تعلق مکانی

Between Groups 106.803 2 53.401 9.598 

Within Groups 2125.337 382 5.564  

Total 2232.140 384   

 لي پػٍّفيبفتِ ّبي تحلي

 
زض ازاهِ تالـ قسُ اؾت ثِ نَضت همبيؿِ اي فطايٌس تفبٍت زض  تحمك هؤلفِ ّبي تبة اٍضي ارتوبػي زض ثيي ؾِ هٌغمِ يبز قسُ زض 
والًكْط تْطاى هَضز تحليل لطاض گيطز. زض ايي ضاؾتب، اظ آظهَى تحليل تفبٍت تَوي زض لبلت تحليل ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ السام قسُ اؾت 

 .تكطيح قسُ اؾت  5ذ زض رسٍلوِ ًتبي
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 1: اسصیاتی تفاٍت تیي هٌطقِ ای دس کیفیت تحقق تاب آٍسی اجتواػی تش اػاع آصهَى تحلیل تفاٍت تَکی  5جذٍل

 

 هٌاطق (J) هٌاطق (I) هتغیش ٍاتؼتِ
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 6165. 1.2651- 696. 39985. 32432.- 12.00 1.00 اػتواد ػوَهی
20.00 -3.09891

* .31888 .000 -3.8492 -2.3486 
12.00 1.00 .32432 .39985 .696 -.6165 1.2651 

20.00 -2.77458
* .39367 .000 -3.7008 -1.8483 

20.00 1.00 3.09891
* .31888 .000 2.3486 3.8492 

12.00 2.77458
* .39367 .000 1.8483 3.7008 

 1687. 1.6011- 139. 37609. 71622.- 12.00 1.00 اػتواد ًْادی
20.00 -2.20262

* .29993 .000 -2.9083 -1.4969 
12.00 1.00 .71622 .37609 .139 -.1687 1.6011 

20.00 -1.48640
* .37028 .000 -2.3576 -.6152 

20.00 1.00 2.20262
* .29993 .000 1.4969 2.9083 

12.00 1.48640
* .37028 .000 .6152 2.3576 

1.31757- 12.00 1.00 هـاسکت سػوی
* .32107 .000 -2.0730 -.5621 

20.00 -3.18019
* .25605 .000 -3.7827 -2.5777 

12.00 1.00 1.31757
* .32107 .000 .5621 2.0730 

20.00 -1.86263
* .31611 .000 -2.6064 -1.1189 

20.00 1.00 3.18019
* .25605 .000 2.5777 3.7827 

12.00 1.86263
* .31611 .000 1.1189 2.6064 

1.64865- 12.00 1.00 هـاسکت غیشسػوی
* .27444 .000 -2.2944 -1.0029 

20.00 -1.57967
* .21886 .000 -2.0946 -1.0647 

12.00 1.00 1.64865
* .27444 .000 1.0029 2.2944 

20.00 .06898 .27019 .965 -.5668 .7047 
20.00 1.00 1.57967

* .21886 .000 1.0647 2.0946 
12.00 -.06898 .27019 .965 -.7047 .5668 

 0812. 2.2839- 074. 50261. 1.10135- 12.00 1.00 آگاّی
20.00 -3.93761

* .40083 .000 -4.8807 -2.9945 
12.00 1.00 1.10135 .50261 .074 -.0812 2.2839 

20.00 -2.83626
* .49485 .000 -4.0006 -1.6719 

20.00 1.00 3.93761
* .40083 .000 2.9945 4.8807 

12.00 2.83626
* .49485 .000 1.6719 4.0006 

1.25000- 12.00 1.00 حغ تؼلق هکاًی
* .33582 .001 -2.0402 -.4598 

20.00 -.97898
* .26782 .001 -1.6091 -.3488 

12.00 1.00 1.25000
* .33582 .001 .4598 2.0402 

20.00 .27102 .33063 .691 -.5069 1.0490 
20.00 1.00 .97898

* .26782 .001 .3488 1.6091 
12.00 -.27102 .33063 .691 -1.0490 .5069 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 

تْطاى ثب اؾتفبزُ اظ  والًكْط زض قسُ يبز هٌغمِ ؾِ ثيي زض ارتوبػي آٍضي تبة ّبيهؤلفِ تحمك  زض تفبٍت فطايٌس اي تحليل همبيؿِ
ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ  12زّس وِ زض هؤلفِ اػتوبز ػوَهي ثيي هٌغمِ يه ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك هطفِ قْطي ثب هٌغمِ هسل تَوي ًكبى هي

ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك ون ثطذَضزاض  20ثب  12ٍ هٌغمِ  20ٍ  1هٌبعك هتَؾظ قْطي تفبٍت هؼٌبزاض ًيؿت ٍلي تفبٍت ثيي هٌغمِ 
 .قْطي زض قبذم اػتوبز ػوَهي هؼٌبزاض اؾت

                                                      
1
 . TUKEY HSD 
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ثِ ػٌَاى  12ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك هطفِ قْطي ثب هٌغمِ  1زض قبذم اػتوبز ًْبزي ًيع ثِ هبًٌس اػتوبز ػوَهي تفبٍت ثيي هٌغمِ 
هؼٌبزاض اؾت.زض قبذم هكبضوت ضؾوي، تفبٍت ثيي ّط ؾِ  20ًوبيٌسُ هٌبعك هتَؾظ قْطي هؼٌبزاض ًيؿت ٍلي ايي تفبٍت ثب هٌغمِ 

-هي هؼٌبزاض 1تفبٍت هؼٌبزاض ًيؿت. ٍلي ايي تفبٍت ثب هٌغمِ  20ٍ  12زض هؤلفِ هكبضوت غيطضؾوي ثيي هٌغمِ هٌغمِ هؼٌبزاض اؾت ٍلي 

ثِ  20ثِ ػٌَاى ًوبيٌسگبى هٌبعك هطفِ ٍ هتَؾظ قْطي هؼٌبزاض ًجَزُ ٍلي ثب هٌغمِ  12ٍ  1ثبقس. زض قبذم آگبّي، تفبٍت ثيي هٌغمِ 
ثبقس. زض هؤلفِ حؽ تؼلك هىبًي ثِ هبًٌس قبذم هكبضوت غيطضؾوي، هي تفبٍت هؼٌبزاضػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك ون ثطش ذَضزاضقْطي 

 زّس.  هي تفبٍت هؼٌبزاضي ضا ًكبى 1هؼٌبزاض ًوي ثبقس ٍلي ايي فطايٌس ثب هٌغمِ  20ٍ  12تفبٍت ثيي هٌغمِ 

 تحلیل اٍلَیت تحقق هؤلفِ ّای تاب آٍسی اجتواػی

ؾتفبزُ اظ هسل قجبّت ثِ گعيٌِ ايسُ آل فبظي يب ّوبى تبپؿيؽ فبظي السام ثِ اٍلَيت زض ايي ثرف اظ پػٍّف تالـ قس تب ثب ا
قْط تْطاى گطزز. زض ايي ضاؾتب ًظطات گطزآٍضي قسُ اظ هكبضوت ؾٌزي تحمك هؤلفِ ّبي تبة آٍضي ارتوبػي زض هٌبعك ؾِ گبًِ والى

 ُ ٍ السام ثِ اٍلَيت ؾٌزي هؤلفِ ّب زض هٌبعك ؾِ گبًِ گطزز. ثِ اػسازفبظي تجسيل قس تب ٍاضز هسل قس 6وٌٌسگبى ثب تَرِ ثِ رسٍل 

 : هتغیشّای صتاًی ٍ اػذاد فاصی هتٌاظش 6جذٍل

 ػذد فاصی هتغیش صتاًی

 (1، 1، 3) خیلی ضؼیف

 (1، 3، 5) ضؼیف

 (3، 5، 7) هتَػط

 (5، 7، 9) هٌاػة

 (7، 9، 9) خیلی هٌاػة

آٍضي زض ؾِ هٌغمِ ّبي تبةي هميبؼ قسُ فبظي ٍ هبتطيؽ ٍظى زاض فبظي ثطاي هؤلفِزض ازاهِ تالـ قس السام ثِ تكىيل هبتطيؽ ث
( ٍ ّوچٌيي ( ٍ )قْط تْطاى گطزيس. ثؼس اظ ايي هطحلِ تالـ قس تب ثِ هحبؾجِ قبذم فبنلِ اظ ايسُ آل هخجت )والى 20ٍ  12، 1

ثطاي ّط ؾِ هٌغمِ تكطيح   9تب  7ّبي هكرم گطزز. ايي فطايٌس زض رسٍلزيس تب اٍلَيت هؤلفِ( گطقبذم قجبّت ًْبيي فبظي )
 قسُ اؾت.

 (FTOPSIS)تش حؼة هذل تاپؼیغ فاصی 1آٍسی دس هٌطقِ ّای تاب: ٍصى فاصی ٍ اٍلَیت تٌذی ًْایی هؤلفِ 7جذٍل 

 هؤلفِ ّا    ستثِ ًْایی
 اػتواد ػوَهی 479/2 704/2 5216/0 1
 اػتواد ًْادی 383/2 736/2 5345/0 4

 هـاسکت سػوی 759/2 342/3 5477/0 5
 هـاسکت غیشسػوی 091/2 420/2 5364/0 3

 آگاّی 607/4 673/5 5518/0 6
 حغ تؼلق تِ هکاى 266/2 533/2 5277/0 2

 يبفتِ ّبي تحليلي پػٍّف

زّس وِ قبذم اػتوبز هي والًكْط تْطاى ًكبى 1ي زض هٌغمِ ًتبيذ ثِ زؾت اهسُ اظ تحليل فبظي هؤلفِ ّبي تبة آٍضي ارتوبػ     
والًكْط تْطاى ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك  1ّبي تبة آٍضي زض هٌغمِػوَهي ثب ووتطيي ٍظى زض قطايظ ًبهٌبؾت تطي ًؿجت زيگط قبذم

ثبقس. ايي ًتيزِ ثيبًگط ٍضؼيت هي هطفِ ٍ ثطذَضزاض قْطي لطاض زاقتِ ٍ هتؼبلجبً زاضاي اٍلَيت ثيكتطي ًؿجت ثِ زيگط قبذم ّب
 ثِ يىطًگي ارتوبػي ٍ هيعاى احتطام ٍ نسالت ارتوبػي، هيعاى ٍ هلي ّوجؿتگي ربهؼِ، هيعاى ؾبظگبضي ًبهغلَة هتغيطّبيي چَى هيعاى

ط ذهَني زض ايي هٌغمِ اؾت. ايي زض حبلي اؾت وِ قبذم آگبّي زاضاي ثيكتطيي ٍظى ٍ ٍضؼيت هٌبؾت تطي ًؿجت ثِ زيگ حطاين
زّس وِ ثِ تطتيت قبذم اػتوبز ػوَهي، قبذم تؼلك هىبًي ٍ ّوچٌيي قبذم هي ثبقس. ًتبيذ ايي هطحلِ ًكبىهي قبذم ّب
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ثبقس ٍ ًيبظهٌس ثبظًگطي زض ثطًبهِ ّبي هطثَط ثِ اضتمبي هي هكبضوت غيطضؾوي ثِ تطتيت ضتجِ ّبي اٍل تب ؾَم اّويت زض ايي هٌغمِ
اٍلَيت ًْبيي قبذم ّبي تبة آٍضي ارتوبػي زض  8آٍضي ارتوبػي اؾت. زض ازاهِ ٍ زض رسٍل  ويفيت تحمك پصيطي قبذم ّبي تبة

 ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك هتَؾظ زض والًكْط تْطاى ثط اؾبؼ ًتبيذ هسل فبظي تكطيح قسُ اؾت. 12هٌغمِ 

 (FTOPSISپؼیغ فاصی)تش حؼة هذل تا 11: ٍصى فاصی ٍ اٍلَیت تٌذی ًْایی هؤلفِ ّای تاب آٍسی دس هٌطقِ 8جذٍل 

 ستثِ ًْایی
   

 هؤلفِ ّا
 اػتواد ػوَهی 843/2 555/3 5557/0 2
 اػتواد ًْادی 814/2 569/3 5591/0 4

 هـاسکت سػوی 788/2 584/3 5624/0 5
 هـاسکت غیشسػوی 295/2 837/2 5527/0 1

 آگاّی 544/4 964/5 5675/0 6
 حغ تؼلق تِ هکاى 842/2 555/3 5578/0 3

 تِ ّبي تحليلي پػٍّفيبف

ّبي والًكْط تْطاى، قبذم هكبضوت غيط ضؾوي زض ثيي قبذم 12زّس وِ زض هٌغمِ هي ًتبيذ هسل فبظي زض ايي هطحلِ ًكبى
الجتِ، قبذم ، آٍضي ارتوبػي زاضاي قطايظ ًبهغلَثي ثَزُ ٍ اٍلَيت ثيكتطي ثطاي تَرِ ٍ هوبضؾت زض ثْجَز آى ضا زاضز. زض ايي ثييتبة

زّس هي ًكبى 12ثبقس  ثيكتطيي ٍظى ضا ثِ زؾت آٍضزُ اؾت. ًتبيذ ايي هطحلِ ثطاي هٌغمِ هي زض ثْتطيي قطايظ 1ثِ هبًٌس هٌغمِ آگبّي 
 زض هطزهي ذغط؛ هكبضوت وبّف ّبي ثطًبهِ زض هطزهي هكبضوت قْطًٍساى؛ ثيي زض وبضگطٍّي ثِ وِ ٍضؼيت هتغيطّبيي چَى  اػتمبز

ّب زض ثطًبهِ ّبي اضتمبي ارتوبػي هٌبؾت ًوي ثبقس ٍ ًيبظهٌس اٍلَيت زّي ثِ آى ذالليت ت تَؾؼِقْطي ٍ ٍضؼي ّبي گيطي تهوين
ثبقس. ّوچٌيي قبذم اػتوبز ػوَهي ٍ حؽ تؼلك ثِ هىبى زض ضتجِ ّبي زٍم ٍ ؾَم اّويت ٍ هي تبة آٍضي ارتوبػي زض ايي هٌغمِ

 تكطيح قسُ اؾت. 20زاهِ ايي فطايٌس ثطاي هٌغمِ ثبقٌس.زض اهي اٍلَيت ثطاي تبة اٍضي ارتوبػي زض ايي هٌغمِ

 (FTOPSIS)تش حؼة هذل تاپؼیغ فاصی 12: ٍصى فاصی ٍ اٍلَیت تٌذی ًْایی هؤلفِ ّای تاب آٍسی دس هٌطقِ 9جذٍل 

 هؤلفِ ّب    ضتجِ ًْبيي

 اػتوبز ػوَهي 033/3 868/4 6161/0 2

 اػتوبز ًْبزي 980/2 900/4 6218/0 4

 هكبضوت ضؾوي 851/2 001/5 6369/0 5

 هكبضوت غيطضؾوي 455/2 880/3 6124/0 3

 آگبّي 467/4 123/8 6451/0 6

 حؽ تؼلك ثِ هىبى 146/3 770/4 6026/0  1
 يبفتِ ّبي تحليلي پػٍّف

اظ هٌظط تبة  20زّس وِ قبذم حؽ تؼلك ثِ هىبى زض هٌغمِ هي تحليل فبظي ٍضؼيت قبذم ّبي تبة اٍضي ارتوبػي ًكبى
رتوبػي زاضاي ٍضؼيت هٌبؾجي ًجَزُ ٍ پبييي تط اظ ثميِ قبذم ّب ٍظى زّي قسُ ٍ اٍلَيت ثيكتطي ثطاي پطزاذت ثِ تبة اٍضي آٍضي ا

 هؿَليت ثبقس. زض حميمت احؿبؼّب زض تْطاى ثطاي ايي هغبلؼِ اؾت هيًوبيٌسُ اى 20ارتوبػي زض هٌبعك فطٍزؾت ارتوبػي وِ هٌغمِ 
ًوي ثبقس. الجتِ زض ايي ثيي قبذم  20قْطًٍساى زض هٌغمِ  هىبًي ذبعط هٌغمِ؛ تؼلك زض هٌسي َّيت ؛ حؽ هٌغمِ ثِ ًؿجت قْطًٍساى

ثبقس.زض هزوَع قبذم حؽ تؼلك ثِ هىبى زض ضتجِ اٍل اّويت، قبذم هي آگبّي ثِ هبًٌس زٍ هٌغمِ پيكيي زاضاي هغلَة تطيي قطايظ
تجِ ؾَم اٍلَيت زض هٌبعك ون ثطذَضزاض زض والًكْط تْطاى ٍ ثِ عَض ذبل اػتوبز ػوَهي زض ضتجِ زٍم ٍ قبذم هكبضوت غيطضؾوي زض ض

 لطاض زاضًس. 20هٌغمِ 
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 تحج ٍ تشسػی پظٍّؾ

، 1زض ّط ؾِ هٌغمِ  ضا ثط تبة آٍضي ارتوبػي  قبذم آوبّي ثيكتطيي احطگصاضي»فطضيِ اٍل پػٍّف ايي گًَِ عطح قسُ ثَز وِ 
يِ تبييس قس ٍ  ثطاي آظهَى ايي فطضيِ وِ زض ؾِ هٌغمِ يبز قسُ ثب هحَضيت هٌبعك حطٍتوٌس وِ ايي فطض «.والًكْط تْطاى زاضز 20ٍ  12

يب هطفِ، هٌبعك هتَؾظ ٍ ون ثطذَضزاض قْطي زض والًكْط تْطاى اًزبم گطزيسُ ثَز ثب ًظطؾٌزي اظ قْطًٍساى ّط هٌغمِ زض لبلت ًوًَِ 
( اؾتفبزُ قس. ًتبيذ ثِ زؾت اهسُ ًكبى زاز وِ FTOPSISتبپؿيؽ فبظي ) گيطي چٌس هؼيبضُهَضز هغبلؼِ پػٍّف اظ لبثليت هسل تهوين

ٍظى فبظي( ٍ )هٌغمِ  5675/0ثب  12ٍظى فبظي( زض )هٌغمِ  5518/0ثب  1زض ّط ؾِ هٌغمِ يبز قسُ، قبذم آگبّي ثِ تطتيت زض )هٌغمِ 
سُ اظ تحليل ٍاضيبًؽ، تفبٍت زض ويفيت تحمك هؤلفِ ّبي لصا ًتبيذ ثِ زؾت آه، ثيكتطيي تبحيط ضا پصيطفتِ اؾت  ٍظى فبظي( 6451/0ثب  20

تَاى ايٌگًَِ تفؿيط وطز وِ ؾغح هي ثبقس. ثب ايي ًتيزِهي تبة آٍضي ارتوبػي زض ؾِ هٌغمِ يبزقسُ ضا تبييس ًوَزُ ٍ ايي تفبٍت هؼٌبزاض
التهبزي، تفبٍت ذَاّس زاقت. ثٌبثطايي ويفت تحمك ٍ زاقتي تبة آٍضي ارتوبػي زض هٌبعك ثب عجمِ ارتوبػي ٍ ؾغح ثطذَضزاضي اظ ضفبُ 

والًكْط تْطاى هتفبٍت اؾت. ٍ  20ٍ  12، 1تحمك هَلفِ ّبي تبة آٍضي ٍ ًَع ثطذَضزاضي اظ ايي هؤلفِ ّب زض ثيي قْطًٍساى ؾِ هٌغمِ 
كبضوت ضؾوي ٍ قبذم آگبّي زض ّط ؾِ هٌغمِ زض ثبالتطيي ضتجِ لطاضزاقت ٍ قبذم اػتوبز ًْبزي ٍ اػتوبز ػوَهي ٍ قبذم ه

تَاى ثِ هسل هىبًي هي هكبضوت غيط ضؾوي زض ضتجِ ّبي ثؼسي لطاض زاقتٌس، اظ رولِ قَاّسهتٌبؾت ثب ايي فطضيِ زض ؾبيط پػٍّكْب ضا
ّبؾت اقبضُ وطز وِ ثب هحَض لطاض زاضزى تبة آٍضي ارتوبػي ؾبظگبضي ٍ اًؼغبف هٌسي ؾيؿتن ّبي وِ يىي اظ هؼطٍف تطيي هسل 7وبتط

زّس. ٍ ثِ ًمف هَحط آگبّي ثركي زض وٌبض هكبضوت قْطًٍسي ٍ حؽ تؼلك هي ضا زض لجل، حيي ٍ ثؼس اظ حبزحِ هَضز تبويس لطاض ارتوبػي
( ًيع تبة آٍضي ارتوبػي ضا اظ زٍ هٌظط ازضاوي ٍ ؾبذتبضي ثطضؾي 2016ٍ ّوىبضاى)8ّوچٌيي زض پػٍّف وَان ، وٌسهي هىبًي تبويس

ا اظ ؾبظگبضي ارتوبػي گطفتِ تب تؼلك هىبًي ثِ هحل ؾىًَت ضا ثطضؾي وطزًس. ٍ ثِ ًمف ٍ قبذم قسُ ثَز ٍ قبذم ّبي هتؼسزي ض
تَاى گفت تبة هي آگبّي ثركي  ٍ قبذم حؽ تؼلك هىبًي اشػبى وطزُ ثَزًس . ثٌبثطايي ثب ثطضؾي آظهَى ٍ قَاّس هتٌبؾت ثب فطضيِ

ؾبظگبضي، لسضت رصة ٍ ثبظيبثي رَاهغ زض ثطاثط هربعطات ٍ ًبهاليوبت ، فآٍضي ارتوبػي يه ضٍيىطز چٌس ثؼسي زض ضاؾتبي افعايف اًؼغب
اؾت. ٍ زض قْطّبي هرتلف ٍ ثبتَرِ ثِ ٍيػگيْبي التهبزي ٍ ظيؿتي ٍ الليوي قْطّب، تبحيط ثطذي قبذم ّب ثيكتط اظ ؾبيط قبذم 

غمِ قْط تْطاى ثبالتطيي تبحيط ضا ثط تبة ثبقس. ٍ زض پػٍّف حبضط تبحيط قبذم آگبّي ثركي زض ؾِ هٌهي ّبي تبة آٍضي ارتوبػي
 آٍضي ارتوبػي قْط تْطاى زاقتِ اؾت.

ّبي تبة آٍضي ٍ ًَع ثطذَضزاضي اظ ايي قبذم ّب ًيع زض ويفيت تحمك قبذم» فطضيِ زٍم پػٍّف ايي گًَِ عطح قسُ ثَز وِ 
يي فطضيِ اظ تحليل ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ ثطاي آظهَى ا«. والى قْط تْطاى هتفبٍت اؾت. 20ٍ  12، 1ثيي قْطًٍساى ؾِ هٌغمِ 

(ANOVA  .اؾتفبزُ گطزيس ) 

ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ اظ تحليل ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ، تفبٍت زض ويفيت ثطذَضزاضي اظ قبذم ّبي تبة آٍضي ارتوبػي ٍ تبحيط آًْب زض  
  20ثب  12ٍ هٌغمِ  20ٍ  1وَهي تفبٍت ثيي هٌغمِ ؾِ هٌغمِ يبزقسُ ضا تبييس ًوَزُ ٍ ايي تفبٍت هؼٌبزاض گعاضـ قس زض قبذم اػتوبز ػ

هؼٌبزاض اؾت. زض قبذم هكبضوت ضؾوي، تفبٍت ثيي ّط ؾِ هٌغمِ  20هؼٌبزاض اؾت. زض قبذم اػتوبز ًْبزي ًيع ايي تفبٍت ثب هٌغمِ 
ثبقس. زض هي فبٍت هؼٌبزاضت 20ثبقس. زض قبذم آگبّي ،هٌغمِ هي هؼٌبزاض 1هؼٌبزاض اؾت زض قبذم هكبضوت غيطضؾوي تفبٍت ثب هٌغمِ 

زّس. هي تفبٍت هؼٌبزاضي ضا ًكبى 1هؼٌبزاض ًوي ثبقس ٍلي ايي فطايٌس ثب هٌغمِ  20ٍ  12قبذم حؽ تؼلك هىبًي تفبٍت ثيي هٌغمِ 
عك ثب ثٌبثطايي ًتبيذ ثِ نَضت آقىبض ثيبى وٌٌسُ تفبٍت ٍ تغييطات آى زض ويفيت تحمك هؤلفِ ّبي تبة آٍضي زض تحليل همبيؿِ اي هٌب

 1ثبقس. ّوچٌيي ًتبيذ ثِ زؾت اهسُ اظ تحليل هؤلفِ ّبي تبة آٍضي ارتوبػي زض هٌغمِ هي عجمبت ارتوبػي هتفبٍت زض والًكْط تْطاى
ّبي تبة آٍضي زض زّس وِ قبذم اػتوبز ػوَهي ثب ووتطيي ٍظى زض قطايظ ًبهٌبؾت تطي ًؿجت زيگط قبذمهي والًكْط تْطاى ًكبى

-هي اى ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ هٌبعك هطفِ قْطي لطاض زاقتِ ٍ هتؼبلجبً زاضاي اٍلَيت ثيكتطي ًؿجت ثِ زيگط قبذم ّبوالًكْط تْط 1هٌغمِ

آٍضي ارتوبػي زاضاي قطايظ ًبهغلَثي ثَزُ ٍ ّبي تبةوالًكْط تْطاى، قبذم هكبضوت غيط ضؾوي زض ثيي قبذم 12ثبقس. ٍزض هٌغمِ 
اظ هٌظط تبة آٍضي  20بذم ثبيس هس ًظط لطاض گيطز. قبذم حؽ تؼلك ثِ هىبى زض هٌغمِ اٍلَيت ثيكتطي ثطاي تَرِ ٍ اضتمبء ايي ق

ارتوبػي زاضاي ٍضؼيت هٌبؾجي ًجَزُ ٍ پبييي تط اظ ثميِ قبذم ّب ٍظى زّي قسُ ٍ اٍلَيت ثيكتطي ثطاي پطزاذت ثِ تبة اٍضي 
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تَاى ايي ثبقس.  ثب ايي ًتيزِ هيثطاي ايي هغبلؼِ اؾت هيّب زض تْطاى ًوبيٌسُ اى 20ارتوبػي زض هٌبعك فطٍزؾت ارتوبػي وِ هٌغمِ 
گًَِ تفؿيط وطز وِ ؾغح تبحيطپصيطي قبذم ّبي تبة آٍضي زض هٌبعك ثب عجمِ ارتوبػي ٍ ؾغح ثطذَضزاضي هتفبٍت، تفبٍت ذَاّس 

 20ٍ  12، 1ًٍساى ؾِ هٌغمِ ّبي تبة آٍضي ٍ ًَع ثطذَضزاضي اظ ايي قبذم ّب ًيع زض ثيي قْطزاقت. ثٌبثطايي ويفيت تحمك قبذم
ٍ 1 گطزز. ّن ضاؾتب ثب ايي ًتيزِ، هغبلؼبتي هبًٌس ؾبربهي والى قْط تْطاى هتفبٍت اؾت.  ثٌبثطايي فطضيِ زٍم پػٍّف تبييس

-هي ( تبييس وطزُ اًس وِ ويفيت تبحيطپصيطي ٍ ثطذَضزاضي اظ قبذم ّبي تبة آٍضي ارتوبػي2016(؛ قطيفي ٍ ّوىبضاى)2020ّوىبضاى)

تَاًٌس زض هحالت ٍ ًَاحي قْطي ثؿتِ ثِ ويفيت ظًسگي، ضٍيىطزّبي اػتمبزي ٍ ؾغح ثطذَضزاضي اظ هٌبثغ اٍليِ ٍ ؾبيط ضٍيىطزّبي 
 ثطًبهِ ضيعي هتوبيع ثبقس.

 (  تحج ٍ تشسػی پظٍّؾ ٍ ساّکاسّای پیـٌْادی12جذٍل)

 فشضیِ پظٍّؾ
آصهَى هَسد 

 اػتفادُ

ًتیجِ 

تشسػی 

 فشضیِ

 تحلیل یافتِ ّا
اّذ هتٌاػة فشضیِ ؿَ

 دس ػایش پظٍّـْا
 ساّکاس پیـٌْادی اص تحلیل ّا

 

 1فشضیِ 

ؿاخق آگاّی تیـتشیي 

احشکزاسی سا دس استقای 

تاب آٍسی ؿْش تْشاى 

 داسد

پػٍّف اظ لبثليت 
گيطي هسل تهوين

چٌس هؼيبضُ 
تبپؿيؽ فبظي 

(FTOPSIS )
 اؾتفبزُ قس.

 
 

فطضيِ 
 تبييس قس.

 

ٍظى ثبالي 
 تبحيطپصيطي قبذم

 آگبّي
 
 
 
 

 وَان ٍ ّوىبضاى
(2016) 

 ٍ وَپلٌس ٍ ّوىبضاى
(2020ٍ ) 

ّوچٌيي ثؿغبهي ًيب ٍ 
 1397ّوىبضاى، 

ثِ ًمف آگبّي ثركي اشػبى 
 زاقتٌسا

اتربش ضاّجطزّبي فطٌّگي ثطاي قْطّب ٍ 
تَليس ثطًبهِ ّبي ضؾبًِ اي  ثب هَضَػبت 

اًتمبل تزطثيبت قْطًٍسي ٍ اضتمبي هْبضت 
وبّي اظ وبّف ذغط ٍ ارتوبػي، افعايف آ

تَاًس هي هَضَػبت فطٌّگ قْطًٍسي
ضاّجطزّبيي ثطاي اضتمبي تبة آٍضي ارتوبػي  

 ثبقس.

 1فشضیِ 

ّای کیفیت تحقق ؿاخق

تاب آٍسی ٍ ًَع 

تشخَسداسی اص ایي ؿاخق 

ّا ًیض دس تیي ؿْشًٍذاى 

 12ٍ  11، 1ػِ هٌطقِ 

کالى ؿْش تْشاى هتفاٍت 

 اػت.

ثطاي آظهَى ايي 
تحليل  فطضيِ اظ

ٍاضيبًؽ چٌس 
هتغيطُ اًَا 

(ANOVA  )
 اؾتفبزُ گطزيس.

 

فشضیِ 

 تاییذ ؿذ

 
 
 
 
 
 

ًتبيذ قبذم ّبي 
، هكبضوت ضؾوي

اػتوبز ػوَهي ٍ 
ًْبزي ٍ حؽ تؼلك 
هىبًي ثِ نَضت 

آقىبض ثيبى وٌٌسُ هؼٌب 
 زاض

 هي ثبقس.

 (؛2021ؾبربٍ ّوىبضاى)
تبييس وطزُ اًس وِ ويفيت 

تبحيطپصيطي ٍ ثطذَضزاضي اظ 
قبذم ّبي تبة آٍضي 

تَاًٌس زض هحالت هي ارتوبػي
ٍ ًَاحي قْطي ثؿتِ ثِ 

ويفيت ظًسگي، ضٍيىطزّبي 
اػتمبزي ٍ ؾغح ثطذَضزاضي اظ 
هٌبثغ اٍليِ ٍ ؾبيط ضٍيىطزّب 

 هتوبيع ثبقس

اظآًزبيي وِ قبذم اػتوبز ػوَهي ٍ اػتوبز 
 ثبالتطثَز 20ًْبزي زض ثيي ؾبوٌيي هٌغمِ 

ثطًبهِ ّبي تَؾؼِ تَاى ثطزاقت وطز وِ هي
فطٌّگ قْطي ثيكتط اػتوبز قْطًٍساى 
فطٍزؾت ضا زض اذتيبض زاضز ٍ قْطًٍساى 

عجمبت هتَؾظ ٍ هطفِ ًكيي اظ  تْطاى اظ 
اػتوبز ػوَهي ٍ اػتوبز ًْبزي ووتطي زاضًس 
ٍ زضٍالغ گؿؿتي ثيي ثطًبهِ ضيعي فطٌّگي 

زض قْطّب ٍ الكبض عجمِ هتَؾظ ٍ هطفِ 
رصة اػتوبز عجمبت  تْطاى ضا قبّسين، لصا

هتَؾظ ٍ هطفِ ًكيي تْطاى هْوتطيي ضاّجطز 
 ثبقس.هي پيكٌْبزي

زض قبذم حؽ تؼلك هىبًي احؿبؼ -
ثيكتط اظ هٌبعك  1ضضبيت ؾبوٌيي هٌغمِ 

زّس هي تْطاى اؾت ٍ ايي ًكبى 20ٍ  12
ثطًبهِ ضيعي ّبي تَؾؼِ قْط تْطاى  

ًتَاًؿتِ اؾت اًؿزبم هحلي ٍ ضضبيت هىبى 
َيت ثركي هٌغمِ اي ٍ ضٍاثظ ظًسگي ٍ ّ

قْطًٍسي ؾبوٌيي ضا زض ثيي عجمبت هتَؾظ 
ٍ فطٍزؾت قْطي تطٍيذ زّس. ثٌبثطايي تَرِ 

ثِ تمَيت حؽ تؼلك هىبًي ّن يىي اظ 

 .ضاّجطزّبهي ثبقس
 

 

                                                      
1
 . Saja 
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 ًتیجِ گیشی
تَاًس زض هي چگًَِ قْطّب زّسهي چبضچَة ّبٍ هسل ّبي هتؼسزي اضايِ قسُ اؾت وِ ًكبى، زض ظهيٌِ تبة آٍضي ارتوبػي ًظطيِ ّب

ّوچٌيي قبذم ّبي تبة آٍضي ارتوبػي زض قْطّبي هرتلف ٍ ثطاؾبؼ ؾبذتبضّبي التهبزي   ثطاثط حَازث ٍ ثحطاى ّب تبة آٍض ثبقس.
وٌس ٍ اٍلَيتْبي اضتمبء قبذم ّبي تبة آٍضي زض قْط ّبي هتفبٍت اؾت، لصا زض هغبلؼِ حبضط هي ٍ وبلجسي قْطّب ثب يىسيگط فطق

قْط تْطاى اظ هٌظط تفبٍت زض ًؿجتب ثطذَضزاضٍ ون ثطذَضزاض زض والى، اي ثِ هغبلؼِ هٌبعك ثطذَضزاضگيطي عجمِـ قس تب ثب ًوًَِتال
ثِ ، 1ثطذَضزاضي اظ قبذم ّبي تبة آٍضي ارتوبػي ٍ اٍلَيت ّبي آًْب ثطاي تحمك پصيطي زض ايي هٌبعك پطزاذتِ قَز . ثٌبثطايي هٌغمِ 

ثِ ػٌَاى يىي اظ  هٌبعك فطٍزؾت ارتوبػي زض  20ثِ ػٌَاى يىي اظ هٌبعك هتَؾظ ٍ هٌغمِ  12بعك هطفِ، هٌغمِ ػٌَاى يىي اظ هٌ
والقْط تْطاى اًتربة ٍ هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتٌس. ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ ًكبى زاز وِ ويفيت تحمك ٍ ثطذَضزاضي اظ هؤلفِ ّبي تبة آٍضي 

اؾبؼ آًبليع ٍاضيبًؽ چٌس هتغيطُ هتفبٍت ثَزٍزض ثطضؾي آظهَى ّب هكرم قسوِ قبذم اػتوبز ارتوبػي زض ؾِ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ثط 
ثِ ػٌَاى يىي اظ هٌغمِ ّبي  12ثِ ػٌَاى يىي اظ هٌبعك هطفِ قْط تْطاى ٍ قبذم هكبضوت غيطضؾوي زض هٌغمِ  1ػوَهي زض هٌغمِ 

-هي هٌبعك فطٍزؾت اظ اٍلَيت ثيكتطي ثطذَضزاضثَزًس ثٌبثطاييثِ ػٌَاى يىي اظ  20هتَؾظ ًكيي ٍ قبذم حؽ تؼلك هىبًي زض هٌغمِ 

تَاى ثطزاقت وطز وِ ثطًبهِ ّبي تَؾؼِ فطٌّگ قْطي ثيكتط اػتوبز قْطًٍساى ون ثطذَضزاض ضا زض اذتيبض زاضز ٍ قْطًٍساى عجمبت 
، ْب تَؾظ هسيطاى قْطي ٍ حىَهتيهتَؾظ ٍ هطفِ ًكيي زضقْط تْطاى ًؿجت ثِ اّساف ثطًبهِ ضيعي ّبي فطٌّگي ٍ قْطي ٍ ارطاي آً

اػتوبز ػوَهي ووتطي زاضًس ٍ ّوچٌيي اػتوبز ًْبزي قْطًٍساى ثِ ؾبظهبًْب ٍ ًْبزّبي فطٌّگي ٍ قْطي پبييي اؾت ٍ زضٍالغ گؿؿتي 
ًكيي تْطاى ثيي ثطًبهِ ضيعي فطٌّگي زض قْطّب ٍ الكبض عجمِ هتَؾظ ٍ هطفِ تْطاى ضا قبّسين، لصا رصة اػتوبز عجمبت هتَؾظ ٍ هطفِ 

ثبقس. ٍايي ٍظيفِ فطٌّگ ؾبظاى ٍ هسيطاى ضؾبًِ اؾت وِ زض افعايف اػتوبزػوَهي ٍ اػتوبز ًْبزي هي اظ هْوتطيي ضاّجطز پيكٌْبزي
قْطًٍساى تْطاى ثِ هسيطاى قْطي ووه ًوبيس. ّوچٌيي هيعاى هكبضوت قْطًٍساى زض ثطًبهِ ّبي تَؾؼِ ٍ ازاضُ قْطّب ثَيػُ زض هٌبعك 

ثبقس ٍ ثبيس ًظبم ٍ ؾبذتبض هسيطيت قْطي تْطاى ثِ ًفغ افعايف هكبضوت ضؾوي ٍ غيط هي پبييي 12طي ّوچَى هٌغمِ هتَؾظ قْ
ضؾوي قْطًٍساى ثْجَز ٍ انالح گطزز ٍ الگَّبي هسيطيت قْطي وِ اؾبؼ آًْب ثطپبيِ هكبضوت قْطًٍساى اؾت، هبًٌس الگَي 

يي ٍ ػوليبتي گطزز. زض قبذم حؽ تؼلك هىبًي احؿبؼ ضضبيت ؾبوٌيي هٌغمِ حىوطٍايي قْطي زض والًكْط تْطاى ثهَضت ربهغ تسٍ
زّس ثطًبهِ ضيعي ّبي هي حؽ تؼلك هىبًي ووتطي ضا زاضًس ٍ ايي ًكبى 20تْطاى اؾت ٍ ؾبوٌيي هٌغمِ  20ٍ  12ثيكتط اظ هٌبعك  1

ضٍاثظ قْطًٍسي ؾبوٌيي ضا زض ثيي عجمبت َّيت ثركي هٌغمِ اي ٍ ، تَؾؼِ قْط تْطاى  ًتَاًؿتِ اًؿزبم هحلي ٍ ضضبيت هىبًي
-هي هتَؾظ ٍ ًؿجتب ثطذَضزاض ٍ ون ثطذَضزاض قْطي ثهَضت هغلَة ايزبز وٌس ٍايي ثبػج قىبف ٍ گؿؿت ظيؿتي زض والًكْط تْطاى

 .ثبقسهي قَز،  ثٌبثطايي تَرِ ثِ تمَيت حؽ تؼلك هىبًي ّن يىي اظ ضاّجطزّب

ٍ زض ّط ؾِ هٌغمِ والًكْط تْطاى   آٍضي زض ؾِ هٌغمِ يبز قسُ ثط اؾبؼ هسل تبپؿيؽ فبظي ٍ اهب زض  تحليل اٍلَيت هؤلفِ ّبي تبة
قَز وِ تَليس ثطًبهِ ّبي ضؾبًِ اي  ثب هَضَػبت اًتمبل هي .  لصا پيكٌْبزهكرم قس وِ قبذم آگبّي ثيكتطيي تبحيط ضا پصيطفتِ اؾت

تَاًس ضاّجطزّبيي ثطاي اضتمبي هي ظ وبّف ذغط ٍ هَضَػبت ؾجه ظًسگي قْطًٍسيتزطثيبت قْطًٍسي ٍ اضتمبي هْبضت ارتوبػي، افعايف آوبّي ا

 . تبة آٍضي ارتوبػي زض قْط تْطاى  ثبقس
تَاًٌس ًمف ٍ ٍيػگي ّبي تبة آٍضي ضا زض ضاؾتبي زؾتيبثي ثِ اوَؾيؿتن پبيساض قْطي هي هحممبى ٍ پػٍّكگطاى زض هغبلؼبت آيٌسُ

تَاًس هي تغييطات آة ٍَّايي ثطضؾي وٌٌس. زض ثؼس ؾبظهبًي، تبة آٍضي ضؾبًِ  ٍ اضتجبط آى ثب قْطّبثِ ذهَل زض قْطّبي آؾيت پصيط اظ 
ًوَزي اظ فطضيِ ّبي آيٌسُ ثطاي تحميمبت وبضثطزي لمت ثگيطز. زض ايي ضاؾتب اضظيبثي هَاًغ تحمك تبة آٍضي ٍ ضٍيىطز ثطًبهِ ضيعي 

اضايِ هسل ٍ الگَيي  ّوچٌيي ي ضا پيف ضٍي پػٍّكگطاى زض  هغبلؼبت آيٌسُ لطاض زّستَاًس ثؿتط رسيسهي هكبضوتي زض ضؾبًِ ٍ قْط ًيع
 .تَاًس پيكٌْبزوبضثطزي ايي پػٍّف ثطاي پػٍّكْبي آتي ثبقسهي رْت ًمكِ ضاُ ثطاي ؾبظهبى ّبي فطٌّگي ٍ ثطًبهِ ضيعاى قْطي
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