
                                                                         
 

 

 
 
 
 
 

ثر در بروز بیماری سرطان کولورکتال ؤتحلیل عوامل محیطی و انسانی م

 در نواحی ساحلی دریای خسر ) استان  گیالن(
 

 *1راضیه عظیمی

  
   4/6/7399 تاریخ پذیزش:    71/3/7399تاریخ دریافت: 

 

 ٌ:چکیذ
ترزیه ػًامرل    میشان تزيس اوًاع سزطان، در وًاحی جغزافیایی مختلف، یکسان ویست. ػًامل محیطی اس مُم

. آگراَی اس تراثیزاز سیسرت    َای وًار ساحلی ایرزان اسرت   کًلًرکتال در استانتاثیزگذار تز تزيس سزطان 
سزطان کًلًرکتال داضتٍ تاضرذ.   ای در پیطگیزی اس تیماری تًاوذ وقص ػمذٌمحیطی تزتزيس ایه تیماری می

ترٍ   Spss ،Arc Gisي  Excelای، اسىادی ي ورز  افشارَرای    در ایه پضيَص تا استفادٌ اس مطالؼاز کتاتخاوٍ
پزداختٍ ضرذ ي   5933 -39َای تیمار مثتال تٍ سزطان کًلًرکتال طی سال 5151تحلیل جامؼٍ آماری حذيد 

ه تیماری تزرسی ضذ. َمثستگی ایه فاکتًرَا تا اسرتفادٌ اس  َمچىیه تاثیز ػًامل سیست محیطی تز تزيس ای
% تیطرتز اس  51کٍ مرزدان   تزرسی ضذ. وتایج وطان داد Gisتحلیل ياریاوس ي َمثستگی پیزسًن در محیط 

اوشلری، هَیاران ي فرًمه تیطرتزیه ترزيس را       َای تىرذر  سال در ضُزستان 91-93سوان ي تا میاوگیه سىی 
ي افرشایص تؼرذاد    Dتاتص وًر آفتاب در فصًل سزد سال تا کاَص تًلیذ يیتامیه اوذ. کاَص ساػاز  داضتٍ

داری داضتٍ ي ػذ  تؼادل در تًسیغ ي مقرذار کرًد ضریمیایی در ياحرذ سرطض ارا ری        تیماران راتطٍ مؼىی
کطايرسی استان، در سالمت ي کیفیت محصًهز مًثز است ي  َمچىیه تغییز سرث  سورذگی، اسرتفادٌ اس    

پخت تا چزتی اضثاع ي فست فًدَا ترا مرًاد وگُذارورذٌ ي کراَص مصرزه میرًٌ ي        ان ي سزیغغذاَای ارس
دار داضتىذ. َمچىیه وتایج آوالیش َمثستگی وطان داد کٍ  سثشیااز، تا افشایص تزيس ایه تیماری راتطٍ مؼىی

تیمراری  ػًامل سیست محیطی ضامل تزکیة خاک کطايرسی، تغییز در رصیم غذایی ي سث  سوذگی در تزيس 
 .مًثز استساحلی دریای خشر   کًلًرکتال  در استان گیالن،سزطان 
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 مقذمٍ

ًٍاذ  آیٌاذُ  ّابی  ػبل دس کِ اػت خْبى دس ػشتبػش هیش ٍ هشگ دسكذ 12 عبهل ػشًبى حبهش حبل دس  س

ذ سؿذی سٍثِ  ٍ ٍاگیاش  ّابی  ثیوابسی  ًؼاجی  خوعیت، کٌتشل ػٌی هتَػي افضایؾ ثب کِ چشا داؿت خَّا

ِ  ّاب  ػاشًبى  ثشٍص افضایؾ ثب ش هحیٌیخٌ عَاهل افضایؾ  هَهاَ   .(214:1383ّؼاتین ععضیاضی،    هَاخا

تلبة ٍ ّب ثیوبسی پشاکٌذگی ِ  ٍ ؿذُ ثبثت هَهَعبت اص هـخق خغشافیبیی ثِ ًَاحیآًْب  ًا  داس اػات  سیـا

ن های   سا پضؿاکی  خغشافیبی ثِ ًبم علوی ایدبد صهیٌِ کِ ػاشًبى سٍدُ   .(83:1387کٌاذ عسهوابًی،    فاشّا

هـکل خْبًی اػت کِ ؿیَ  ػبالًِ آى تقشیجبً یک هیلیَى هاَسد ٍ هیاضاى هاشگ ٍ هیاش      ثضسگ یک

ّبی هَخَد، هیضاى ػشًبى سٍدُ ثاضسگ دس   ّضاس ًفش اػت. ثش اػبع گضاسؽ 500ػبلیبًِ آى ثیؾ اص 

هتااَلی صادُ، ثشاثااش ثیـااتش اص کـااَسّبی دس حاابل تَػااعِ اػاات ع 5تااب  2کـااَسّبی تَػااعِ یبفتااِ 

دسكااذ اص ػااشًبى کَلَسکتاابل دس ًااَاحی تَػااعِ یبفتااِ س  دادُ اػاات ٍ   60جاابً تقشی (.180:1393

ثیـتشیي ؿیَ  دس اػتشالیب، ًیَصلٌذ ٍ اسٍپبی غشثی اػات. کوتاشیي هیاضاى ؿایَ  ًیاض دس آفشیقاب ٍ       

آػیبی هشکضی ا خٌَثی اػت. دس آهشیکبی التیي ًیض ؿیَ  ایي ثیوبسی دس حذ هتَػاٌی اػات. دس    

ی ٍ سٍػیِ ٌَّص هشگ ٍ هیش ًبؿی اص ػشًبى سٍدُ ثضسگ سٍ ثِ افضایؾ اػت. کـَسّبی ثشصیل، سٍهبً

کٌذ کِ ٌّذٍػتبى،  ثشسػی هیضاى ؿیَ  ػشًبى سٍدُ ثضسگ دس توبم کـَسّبی آػیبیی هـخق هی

یوي، ثٌگالدؽ، هلش ٍ پبکؼتبى کوتشیي هیضاى ؿیَ  سا داسًذ. ثیـتشیي ؿیَ  ػشًبى سٍدُ ثاضسگ  

 سٍدُ ػاشًبى  (.154:1393صادُ، هتاَلی ؿاَد ع  ، طاپي ٍ ػٌگبپَس دیذُ های دس کـَسّبی کشُ، اػشائیل

اػات   ایاشاى  دس ؿابی   ػاشًبى  چْابسهیي  ّابی دػاتگبُ گاَاسؽ ٍ    ثضسگ دٍهیي ستجِ دس ثایي ػاشًبى  

   (.10-15: 1392عكبلحی،

ًجا  آهبسّابی   ٍ گیالى ّؼتٌذ ػبحلی   اػتبى تشیي ًَ  ػشًبى دس ّبی گَاسؿی ؿبی  ػشًبى

ّابی ؿابی  دس اػاتبى گایالى      ثیـتشیي ػاشًبى  ،اػتبى گیالى ثْذاؿت هعبًٍتص ػَی اعالم ؿذُ ا

، سیاِ ٍ  سکتاَم  ،گ، هشی، ػیؼتن خًَیضسّبی پَػت، هعذُ، پؼتبى، هثبًِ، سٍدُ ث ػشًبىعجبست اص 

عَاهل هؤثش ثاش   دسكذ 10 تب 5 ًیض طًتیکی ٍ عَاهل دسكذ 85 تب 80 هحیٌی . عَاهلپشٍػتبت اػت

ثاِ ًراش    (.www.ddri.irع ًبؿاٌبختِ اػات   ٌَّص ًیض عَاهل ثقیِ ٍ ؿَد هی سا ؿبهلّب  ثشٍص ػشًبى

سػذ کِ سؿذ ػشی  ػشًبى کَلَسکتبل دس خبهعِ هب ًبؿی اص تاثثیش عَاهال هحیٌای اص خولاِ عابدات       یه

ِ  ّب ٍ کابّؾ هلاش   یچشثّب ٍ  یذساتکشثَّغزایی خبف هبًٌذ افضایؾ هلشف  ابى    ف فیجاش ثا ٍیاظُ دس خًَا

تغییش ػجک صًذگی، عذم تحشک کبفی ٍ چبقی، خَاى ثَدى اکثشیت افشاد خبهعِ ٍ احتوبالً دخبلات هؼابئل   

دس اػاتبى   فبکتَسّبی اثاتال ثاِ ػاشًبى    یيتش یکی اص هْن (.12-17: 1389ثیگی، طًتیکی ثبؿذ عهحوذ

تشیي اػتبى کـاَس اػات، ثیـاتش دس خٌاش     گیالى پیشاص آًدب کِ  ٍ اػتثبال ثَدى ػي افشاد  گیالى،

گشچِ ًؼجت اثتال ثاِ ثیوابسی ػاشًبى    ا ّبی گَاسؿی قشاس داسد.ّبیی اص خولِ ػشًبىؿیَ  ػشًبى

http://www.ddri.ir/
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هاشی ٍ هعاذُ کوتاش اػات اهاب       یّاب  سٍدُ ثضسگ دس گیالى دس هقبیؼِ ثب آهبس هجتالیبى ثاِ ػاشًبى  

 ؿَد.   یشاثش هحبکیؼت ؿیَ  ایي ثیوبسی ّش ػبل دس گیالى چٌذ ث ّب یثشسػ

 

 مثاوی وظزی سزطان کًلًرکتال 

 خین خَؽ ّبی تَدُ غیشًجیعی سؿذ پَلیپ. گیشد هی هٌـث غذدی ّبی پَلیپ اص ثضسگ سٍدُ ػشًبى

ِ  اػت ای هشحلِ چٌذ فشایٌذ یک ػشًبى ثِ پَلیپ (. تجذیل1اػتعؿکل  ثذى اعوبی خذاس دس  اص کا

 تجاذیل  ػاشًبى  ثِ پَلیپ تب کـذ هی ًَل لػب 10 حذاقل ٍ ؿَد هی ًبؿی تغییشات طًتیکی تدو 

سػذ کِ سؿذ ػشی  ػشًبى کَلَسکتبل دس خبهعِ هاب ًبؿای اص    یه(. ثِ ًرش 10: 1392ؿَدعكبلحی، 

ّاب ٍ   یچشثا ّب ٍ  یذساتکشثَّتثثیش عَاهل هحیٌی اص خولِ عبدات غزایی خبف هبًٌذ افضایؾ هلشف 

عذم تحشک کبفی ٍ چبقی، خاَاى ثاَدى    کبّؾ هلشف فیجش ثِ ٍیظُ دس خَاًبى تغییش ػجک صًذگی،

 (.12: 1389یگی، هحوذثاکثشیت افشاد خبهعِ ٍ احتوبالً دخبلت هؼبئل طًتیکی ثبؿذ ع

 

 
 ػشًبى کَلَسکتبل -1 ؿکل

 

 ثشخی اص عَاهل هحیٌی ٍ اًؼبًی تثثیشگزاس دس ثشٍص ػشًبى کَلَسکتبل ؿبهل هَاسد صیش اػت:
شًبى سکتَم دس هشداى ٍ استجبى هثجت هاعی  ثایي   استجبى هثجت ثیي ػیگبس ٍ ػ هلشف ػیگبس:

ػیگبس ٍ ػشًبى اثتذا کَلَى ٍ استجبى هعکَع ثب ػشًبى اًتْبی کَلاَى، ثاذٍى استجابى ثاب ػاشًبى      

ؿاوبلی   گشفتاِ دس اػاتبى   (. ًتبیح تحقی  كَستKuper:2002:252سکتَم ًـبى دادُ ؿذُ اػت ع

ِ  ،دّذ کِ هلشف تشیبک ثشٍص ػاشًبى  کـَس ًـبى هی ظُ ػاشًبى دػاتگبُ گاَاسؽ سا افاضایؾ     ٍیا  ثا

هتثػفبًِ هلشف تشیبک ٌَّص دس کـَس سایح اػت ٍ ثاِ ّوایي خابًش دس کـاَس هاب ًقاؾ        .دّذ هی
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 (.  30-38: 1395سفیعی، تشیبک دس اثتال ثِ ػشًبى اص ػیگبس ًیض ثیـتش اػت ع

ى ّاب ثاِ خلاَف ػاشًب     عذم تحشک ٍ ٍسصؽ: چبقی ٍ ثی تحشکی ثب افضایؾ خٌش اًَا  ػشًبى

کَلَى ّوشاُ اػت ٍ دس تعذادی اص هٌبلعبت، ٍسصؽ هٌرن ثیبًگش کبّؾ خٌش ایدبد ػشًبى ػایٌِ ٍ  

ٍ خٌاش   BMIٍاحاذ   5(. ثیي افضایؾ ٍصى ثِ هیاضاى  HarnackM:2002: 889-960کَلَى اػت ع

سٍدُ، پؼاتبى، سحان ٍ کلیاِ استجابى      ًَ  ػشًبى اص خولِ هشی، پبًکشاع، سٍدُ ٍ ساػات  20اثتال ثِ 

 (.67: 1393هتَلی صادُ، وی ٍخَد داسد عهؼتقی

1: دیبثت ٍ سیؼک ػشًبى سٍدُ ثضسگ دس افشاد داسای 2دیبثت ًَ  
BMI   عؿبخق تَدُ ثذًی( ثاب

 7/1دسكذ دس ثیوبساى دیبثتی دس هقبثل  10ؿیَ  ػشًبى سٍدُ ثضسگ  ػٌَح ثبال استجبى ٍخَد داسد.

 (.68: 1393هتَلی صادُ، هـَْد اػت ع دسكذ دس ثیوبساى غیشدیبثتی

خبت ٍ ػجضیدبت کوتاش ٍ یاب    سطین غزایی: خٌش اثتال ثِ ػشًبى کَلَسکتبل دس افشادی کِ اص هیَُ

کٌٌاذ   ّبی حیَاًی(، کن فیجش، کن کلؼین ٍ کن فَالت اػتفبدُ هی ّبی پشچشة عثخلَف چشثی سطین

ایدابد   2(. ًیتاشٍصآهیي 1-10: 1391، ثیـتش اػت عهؤػؼِ تحقیقبت، آهَصؽ ٍ پیـگیشی ػشًبى، 

ؿذُ دس غزاّبی حبٍی ًیتشیت هثل ػَػیغ، کبلجبع ٍ هلشف صیبد گَؿات قشهاض خٌاش اثاتال ثاِ      

دادى، ًواک   ّبی ًبدسػات ًاجم هبًٌاذ دٍد    ّوچٌیي سٍؽ دٌّذ. ػشًبى کَلَسکتبل سا افضایؾ هی

صا ثبعث افضایؾ ؿیَ  ػشًبى  ػَد کشدى ٍ حشاست دادى ؿذیذ هَاد غزایی ثب ایدبد تشکیجبت ػشًبى

 (.HarnackM:2002: 889-960ؿًَذ ع ص خولِ ػشًبى کَلَى هیا

ثاِ فلاضات ػاٌگیي، ػاوَم ٍ کَدّابی کـابٍسصی،        تَاى یهی خبک ّب ٌذُیآالآلَدگی خبک: اص 

ی ؿْشی ٍ كٌعتی، ؿیشاثِ صثبلِ ٍ ّب فبهالةی، ا کبسخبًِ، رسات ٍ دٍدّبی ّب کؾ حـشُ، ّب کؾ آفت

 دّاذ  یها اًؼبى سا اص ًشی  صًدیاشُ غازایی تحات تاثثیش قاشاس       هَاد ًفتی ٍ... اؿبسُ ًوَد کِ هعوَالً

(. ٍخَد فلضات ػٌگیي ثِ خلَف کبدهیَم دس کَدّبی فؼافبتِ ٍ ٍسٍد ایاي   99: 1391اػوبعیلی، ع

ی دػاتگبُ گاَاسؽ ثبؿاذ    ّاب  ػاشًبى یکی اص دالیل افضایؾ  تَاًذ یهفلضات دس صًدیشُ غزایی اًؼبى 

 (.1-13: 2018عؿشکت سّپَیبى كٌعت پشؿیي، 

هَلجیذى ٍ ًیتشٍصآهیي: هَلجیذى عٌلشی هشٍسی دس ػیکل کشثي، اصت ٍ گَگشد اػت. ثٌابثشایي  

ّبی ٍاثؼتِ ثِ هَلجیذى ًِ تٌْب ثشای ػالهتی اًؼبى الصم اػت ثلکِ ثشای ثقبی ّش اکَػیؼتوی  آًضین

بک ّبی هشی ٍ هعذُ دس آى ؿبی  اػت خا  ای دس ؿوبل چیي کِ ػشًبى ثبؿذ. دس هٌٌقِ هشٍسی هی

عٌاَاى   ایي هٌبً  اص ًرش هَلجیذى ٍ ػبیش عٌبكش هعذًی فقیش اػت. افضایؾ خزة ًیتشٍصآهیي کِ ثِ

ِ        صا ؿاٌبختِ های   عبهلی ػشًبى ای دس تَػاعِ   ؿاَد هوکاي اػات یکای اص عَاهال هحیٌای ٍ تغزیا

                                                           
1. Body Mass Index 

2. Nitrosamine 
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ّبی سٍدُ ٍ هعذُ دس ایي هٌٌقِ ثبؿذ. ٌّگابهی کاِ هیاضاى هَلجیاذى پابییي ثبؿاذ، تجاذیل         ػشًبى

کٌذ ٍ دس ًتیدِ هلشف هحلَالت کـبٍسصی ٍ تدوا    ت ثِ ًیتشٍصاهیي دس گیبُ افضایؾ پیذا هیًیتشا

 (.81-83: 1387آیذ عسهوبًی،  ٍخَد هی ّبی گَاسؽ ثِ ًیتشٍصاهیي دس ثذى احتوبل افضایؾ ػشًبى

اصت ٍ ًیتشات: دس کـبٍسصی اػتبى گیالى ثِ دالیل هختل  اص کَدّبی اصتای ثاب هٌـابی ًیتاشات     

خبت کَدّبی اصتای ٍ دس اکثاش    صهیٌی، كیفیّب دس ػیت ؿَد. عبهل اكلی تدو  ًیتشات دُ هیاػتفب

ثبؿذ. تدو  اصت ثاش اثاش اػاتفبدُ صیابد اص کَدّابی اصتای دس        هَاسد کَدّبیی ثب تشکیجبت ًیتشاتی هی

ٍ   گشدد. ًیتشات ّبی ًجیعی ٍ صیشصهیٌی ًیض هی ّبی هضسٍعی ثبعث آلَدگی آة خبک  ّب ثاب ػاجضیدبت 

ّبی سٍصاًاِ اص ثاذى    دسكذ آى دس اثش فعبلیت 80آة آؿبهیذًی ثِ اسگبًیؼن اًؼبى ٍاسد ؿذُ ٍ تقشیجبً 

: 1395ؿَد عسفیعای،   ّبی گَاسؿی هی خبسج ٍ هبثقی دس دػتگبُ گَاسؽ هبًذُ ٍ عبهل ایدبد ػشًبى

ًیتاشات   افاضایؾ  ثبعاث خابک   (. افضایؾ کَدّبی هحلَل ثِ خلَف کَد ًیتشاتِ ٍ آثـاَیی 38-30

ّابی   ّب، اص خولِ اًَا  ػشًبى ّبی آؿبهیذًی ثِ ثبالتش اص حذ هدبص خْبًی ٍ هٌدش ثِ اًَا  ثیوبسی آة

 (.1-13: 2018گَاسؿی اػت عؿشکت سّپَیبى كٌعت پشؿیي، 

ّاب، آلاَدگی ًبؿای اص ًـات      ّبی کـبٍسصی، صثبلِ ػوَم کـبٍسصی: ایي ػوَم ثِ ّوشاُ فبهالة

ّبی تعَین سٍغي هبؿیي، تبًکش حول هَاد ًفتی اص هاَاسدی   ضیي خبیگبُّبی پوپ ثٌ ًفت دس خبیگبُ

اػت کِ هیضاى فلضات ػٌگیي داخل آة ٍ خبک سا افضایؾ دادُ ٍ اص ًشیا  چشخاِ غازا عگیابّی ٍ     

دّاذ عسهوابًی،    گشدد ٍ اثشات خَد سا ثِ كَست هَاسد ػاشًبى ثاشٍص های    آثضی( ٍاسد ثذى اًؼبى هی

1387 :83-81  .) 

اًاَا    ٍ آفتابة  ًاَس  هعاشم  دس افاشاد  گاشفتي  قشاس ثیي کِ دّذ هی ًـبىهٌبلعبت  : Dٍیتبهیي 

ؿبیعی هثال ػاشًبى پؼاتبى، سٍدُ ثاضسگ، ساػات سٍدُ ٍ پشٍػاتبت        ّبی ػشًبى، اص خولِ ػشًبى

ٍ  D ثِ ساثٌاِ ثایي کوجاَد ٍیتابهیي     1980هحققبى اٍلیي ثبس دس ػبل  .استجبى هعکَػی ٍخَد داسد

ػبکي دس استفبعابت ثابالتش کاِ کوتاش ثاِ ًاَس        ّبی خوعیتذ. آًْب دسیبفتٌذ پی ثشدً ّب ػشًبىثشخی 

سٍثشٍ ّؼتٌذ، ؿیَ  اثتال ثِ ػاشًبى سٍدُ دس آًْاب    D خَسؿیذ دػتشػی داؿتِ ٍ ثب کوجَد ٍیتبهیي

ثب تَخِ ثِ هٌبلت عٌَاى ؿذُ ٍ اّویت ًقؾ عَاهل صیؼات هحیٌای    (.1: 1395هْشآٍس، ع ثَدثبالتش 

ای سا ثب ّذف تحلیال تابثیش عَاهال    کَلَسکتبل پظٍّـگشاى ثش آى ؿذًذ تب هٌبلعِ دس اثتال ثِ ػشًبى

 صیؼت هحیٌی ثش ثشٍص ػشًبى کَلَسکتبل دس اػتبى گیالى ثپشداصًذ.
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 پیطیىٍ تحقیق

ی ثب هَهَ  تغییشات سٍصاًِ ػاشًبى کَلَسکتابل دس   ا هٌبلعِ(، ًی 2002ّوکبساى عٍ  1یَ داثلیَػی

کَلَسکتبل دس ؿْش  2افضایؾ ثؼیبس ػشی  ٍ چـوگیشی دس هیضاى ثشٍص کبًؼشؿْش ؿبًگْبی چیي ثِ 

ثشدًاذ کاِ ثیابًگش     ی پا  1972-1977ّبی  تشیي ؿْش چیي اػت دس فبكلِ ػبل یكٌعتؿبًگْبی کِ 

 ی کَلَسکتبل ثب صًذگی كٌعتی اػت.کبًؼشّبساثٌِ ثشٍص 

آًگدَ، ٌّبى ٍ ؿبًگؼی کـَس ّبی گَ ای کِ دس اػتبى ، ثب هٌبلعِ(2006ع ٍ ّوکبساى2یبًگ لیٌگ

چیي اًدبم دادًذ، ثِ ایي ًتیدِ هْن دػت یبفتٌذ کِ ثؼتِ اكلی پیـگیشی ٍ اػتشاتظی کٌتشل ثشای 

ػشًبى سٍدُ دس چیي ثش کٌتشل عفًَت اذ پیلَسی، تَػعِ ػٌَح آهَصؿی، حوبیت اص سطیان غازایی   

ِ ػبلن ٍ کوپیي هذ دخبًیبت، خؼتدَ ثشای کـ  صٍدسع هقشٍى ثِ كشفِ ّابی تـاخیق ٍ    ، ثشًبها

 ّبی تؼکیي ثخؾ توشکض داسد. دسهبى ؿبهل سٍیکشدّبی هذیشیت قبثل دسهبى ٍ هشاقجت

ثشسػی هیضاى خٌش هشگ ٍ هیش ػاشًبى  "عٌَاى  ای تحت (، هٌبلع2012ِع ٍ ّوکبساى 3گبسػیبپشص

اص اًدابم   اًدبم دادًذ. ّذف "دس افشاد ػبکي دس هدبٍست هٌبث  آالیٌذُ هحیي صیؼتی ٍ كٌبی  فلضی

هٌبلعِ ثشسػی هیضاى هشگ ٍ هیش ًبؿی اص تَهَسّبی دػتگبُ گَاسؽ دس خوعیات اػاپبًیبیی کاِ دس    

ّابی   کشدًذ ثَد. ایي هٌبلعاِ اکَلَطیاک دس ًای ػابل     هدبٍست تثػیؼبت ٍ كٌبی  فلضی صًذگی هی

ٌجا   اًدبم ؿذ. ًتیدِ هٌبلعِ حبکی اص آى ثَد کِ فبكالِ هحال اقبهات افاشاد تاب ه      2003تب  1994

ّبی دػتگبُ گَاسؽ، ثب اٍلَیت ػاشًبى کجاذ، هعاذُ، کَلَسکتابل ٍ      آلَدگی دس اثتال ثِ اًَا  ػشًبى

ثبؿذ. ایبلت ٍالٌؼیب ثب ًضدیکای ثاِ كاٌبی  فلاضی ثاب افاضایؾ خٌاش هاشگ ٍ هیاش           پبًکشاع هؤثش هی

 کیلاَهتش، ثاب افاضایؾ خٌاش     5تَهَسّبی تحت هٌبلعِ استجبى داؿات ٍ ثبػاک ثاب فبكالِ کوتاش اص      

 تَهَسّبی کجذ، هعذُ ٍ کَلَسکتبل ّوشاُ ثَد.

(، ثِ ثشسػی عَاهل هؤثش دس ثشٍص ػشًبى کَلَسکتابل پشداختاِ ٍ اص   1391پَسفشهی ٍ ّوکبساى ع

کِ اهشٍصُ استجبى ًضدیکی ثیي ػشًبى کَلَسکتبل ٍ ثعوی عبدات فشدی ًریش ؿیَُ صًاذگی ٍ   آًدبیی

سٍ ًتبیح حبكل اص ایي هٌبلعاِ ثیابًگش ٍخاَد اثاشات     ای ًـبى دادُ ؿذُ اػت اص ایي  سفتبسّبی تغزیِ

هحبفرتی هلشف ػجضی ٍ هیَُ ثشٍی اثتال ثاِ ػاشًبى کَلَسکتابل ٍ ساثٌاِ ثایي افاضایؾ هلاشف        

 کشثَّیذسات ٍ ّوچٌیي ػبثقِ هلشف ػیگبس، ػبثقِ فبهیلی هثجت ثب ػشًبى کَلَسکتبل اػت.

خغشافیبیی ؿیَ  ػشًبى هعاذُ دس  (، ثِ ثشسػی ٍ ؿٌبخت پشاکٌذگی 1390سهوبًی ٍ ّوکبساى ع

اػتبى گیالى پشداختٌذ ٍ ًی ایي هٌبلعِ ًـبى دادًذ کِ ؿشایي هحیٌی ٍ اقلیوای دس ّاش هٌٌقاِ    

ّابیی   کٌٌذ کِ ػشًبى ًیض اص خولاِ ثیوابسی   ّب هؼبعذ هی صهیٌِ سا ثشای ثشٍص ٍ ؿیَ  ثشخی ثیوبسی

                                                           
1. You Wc 

2. Cancer 

3. Javier Garcia-perez 
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داًٌذ. ثشاػبع ًتبیح ایي هٌبلعِ  ی هیاػت کِ عَاهل عوذُ تثثیشگزاس ثش ایي ثیوبسی سا عَاهل هحیٌ

ای، اػٌبدی ٍ ثشسػی پشًٍذُ پضؿکی ثیوبساى هجتال هـخق ؿذ کِ ػشًبى هعذُ ٍ دػتگبُ  کتبثخبًِ

ثبؿذ ٍ گؼتشؽ خغشافیبیی  گَاسؽ دس ًَاحی ؿوبل ٍ ؿوبل غشثی ٍ ؿوبل ؿشقی اػتبى پشاکٌذُ هی

ش سؿت ٍ تبلؾ ثیـتشیي تعاذاد ثاشٍص سا   آى هٌٌج  ثب ًَ  خبک حبٍی عٌلش هَلجیذى ثَدُ ٍ دس ؿْ

داؿتِ ٍ دس هوي ایي ًَ  ػشًبى ثب افضایؾ دهب استجبى هؼتقین ٍ ثب افضایؾ سًَثات ساثٌاِ هٌفای    

 ؿَد. ّبی چوٌی ثیـتش دیذُ هی ّبیی ثب خبک سػَثی ٍ خبک داؿتِ ٍ دس صهیي

اص ػاشًبى سٍدُ  عٌَاى اػتشاتظی پیـاگیشی   ، دس پظٍّـی ثب(1389ع ّوکبساى ٍ دّکشدی هقیوی

ِ  دس هَخاَد  ّابی  اػاتشاتظی  هشٍس ثِ ثضسگ دس خوعیت دس هعشم خٌش دس ایشاى،  آٍسی فاشاّن  صهیٌا

 ،پاابتَلَطی ،سٍدُ ػااشًبى غشثاابلگشی َّؿااوٌذ افااضاس ًااشم دس ّااب دادُ آًاابلیض ،پضؿااکی اًالعاابت

تـاخیق  پشداختٌذ. هٌبلعبت ًـبى داد کِ ػي  طًتیک آصهبیـبت ٍ ثیوبساى پیگیشی ،کَلًََػکَپی

ػابل ثاَدُ ٍ ثؼایبسی اص ایاي افاشاد ػابثقِ        50دسكذ افشاد صیش  40ػشًبى سٍدُ ثضسگ دس ایشاى دس 

عٌَاى  ّبی ٍاثؼتِ سا داسًذ. ػشًبى سٍدُ ثِ فبهیلی هثجت اص ًرش اثتال ثِ ػشًبى سٍدُ یب ػبیش ػشًبى

دّاذ کاِ دس    ّبی کبهالً قبثل پیـاگیشی ؿاٌبختِ ؿاذُ ٍ ؿاَاّذ ًـابى های       یکی اص هعذٍد ػشًبى

ثؼیبسی اص کـَسّبی پیـشفتِ هَاسد ثشٍص ٍ هشگ ػشًبى سٍدُ ثضسگ دس اثاش غشثابلگشی هاٌرن ایاي     

 ثیوبسی کبّؾ داؿتِ اػت.

 

 َا مًاد ي ريش

گشدآٍسی ٍ اص ًشی  تٌراین خاذاٍل، آهابس ٍ     ٍ اػٌبدی ای کتبثخبًِ كَست ّب ثِ دادُ ایي پظٍّؾ دس

 ّابی  جتال ثِ ػشًبى کَلَسکتبل دس اػتبى گیالى ًای ػابل  ًفش ثیوبساى ه 1512ّبی اًالعبتی  دادُ

-اًالعبت ٍ ثشسػی ّوجؼتگی عَاهل هؤثش صیؼات  هَسد ثشسػی قشاس گشفت. ثشای تحلیل 93-1389

ٍ ثشای تْیاِ   "ّوجؼتگی پیشػَى"ٍ  "تحلیل ٍاسیبًغ"هحیٌی هؤثش ثش ثیوبسی اص دٍ آصهَى آهبسی 

 اػتفبدُ ؿذ. ArcGIS  ،Excel  ٍSpss فیبییافضاس خغشا ثٌذی ٍ  اص ًشم ّبی پٌِْ ًقـِ

 

 مًقؼیت ي محذيدٌ مًرد مطالؼٍ

دسخاِ ٍ   36ٍ دس  کیلاَهتش هشثا    14711ّبی ؿوبلی کـَس ثب هؼبحت  اػتبى گیالى یکی اص اػتبى

دقیقاِ   36دسخِ ٍ  50دقیقِ تب  32دسخِ ٍ  48دقیقِ عشم ؿوبلی ٍ  27دسخِ ٍ  38دقیقِ تب  33

 235دساصای آى اص ؿاوبل ثابختشی ثاِ خٌاَة خابٍسی،       بس قشاسگشفتِ اػت.الٌْ ًَل ؿشقی اص ًل 

ّابی الجاشص ثاب استفاب  هتَػاي       کٌذ. سؿتِ کَُ تغییش هیشکیلَهت 105تب  25کیلَهتش ٍ پٌْبی آى، اص 

هتش، ّوبًٌذ دیَاسی دس ثبختش ٍ خٌاَة گایالى کـایذُ ؿاذُ ٍ ایاي هٌٌقاِ خاض اص ساُ دسُ         3000
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ِ فالت ایشاى ًذاسد. کوتشیي فبكلِ کَُ اص دسیبی خضس عدس ثخاؾ حَیا    هٌدیل، ساُ ؿَػِ دیگشی ث

 50صادُ ّبؿن( حذٍد  کیلَهتش ٍ ثیـتشیي فبكلِ آى اص دسیب عدس اهبم 3اص ؿْشػتبى تبلؾ( ًضدیک ثِ 

ایي اػتبى، اص ؿوبل ثِ دسیبی خضس ٍ  ثبؿذ. کیلَهتش ًَاس ػبحلی ثشخَسداس هی 300کیلَهتش اػت ٍ اص 

ثبیدبى، اص غشة ثِ اػتبى اسدثیل، اص خٌَة ثاِ اػاتبى صًدابى ٍ قاضٍیي ٍ اص ؿاش  ثاِ       خوَْسی آرس

، 1395ثاش اػابع آخاشیي تقؼایوبت کـاَسی دس ػابل       (. 2دعؿکلگشد اػتبى هبصًذساى هحذٍد هی

، دّؼاتبى  109ثخاؾ،   43ؿْش،  52ؿْشػتبى 16اػتبى گیالى ثِ هشکضیت ؿْشػتبى سؿت داسای 

 (.www.gilmet.irع ثَدُ اػتفش خوعیت هیلیَى ً 5/2ثیؾ اص  آثبدی ٍ 2583
 

 
 (www.sdi.mpogl.irع هَقعیت اػتبى گیالى -2ؿکل 

 

 َا یافتٍ

ي یکؼابى  ػبلِ هجتالیبى ثِ ثیوبسی ػشًبى کَلَسکتبل ثشحؼت دٍسُ صهبًی، دس ؿاشای  5ثشسػی آهبس 

ًفاش ٍ   4.78ّضاس ًفش خوعیت دس ؿْشػتبى  ػبحلی ثٌذس اًضلی   5ّب، ثِ اصای ّش  خوعیت ؿْشػتبى

ًفش( ثِ ایي ثیوبسی هجاتال ؿاذُ اًاذ ٍ     3.73ًفش( ٍ فَهي ع 3.91ّبی الّیدبى ع ثِ تشتیت ؿْشػتبى

http://www.gilmet.ir/
http://www.sdi.mpogl.ir/
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(. 1ت عخذٍل ًفش دس ستجِ ّفتن اػتبى قشاس گشفتِ اػ 3.16ؿْشػتبى سؿت ثش اػبع ایي ؿبخق ثب 

-دسكذ سا صًبى ثِ خَد اختلابف دادُ  45.1دسكذ هجتالیبى هشد ٍ  54.9دس ثشسػی تَصی  خٌؼی،  

دسكاذ(   77.12ًفش ع 1166ػبل ثب فشاٍاًی  50اًذ. تعذاد ثیوبساى ػشًبى کَلَسکتبل دس ػٌیي ثبالی 

دسكذ( ّؼتٌذ  22.88عًفش  346ػبل ثب فشاٍاًی  50ثؼیبس ثیـتش اص تعذاد ثیوبساى دس ػٌیي کوتش اص 

دّذ کِ فشاٍاًی ٍقَ  ػشًبى کَلَسکتبل دس ػٌیي ثابال ثؼایبس ؿابی  اػات ٍ      ٍ ایي هقبدیش ًـبى هی

ػابل قاشاس    60-69اغلت هشداى ٍ صًبى هجتال ثِ ػشًبى کَلَسکتبل دس اػتبى گیالى دس گاشٍُ ػاٌی   

 داسًذ.  

 
 ( 1389-93بى گیالى عّبی اػت پشاکٌؾ ثیوبسی ػشًبى کَلَسکتبل دس ؿْشػتبى -1 خذٍل

 (دسهبى ٍ هحبػجبت ًگبسًذُ ٍ ثْذاؿت هثخز: هعبًٍتع

 

 خوعیت ثِ ًفش ؿْشػتبى

 (1390ع

 تعذاد

 فشاٍاًی هجتالیبى

 دسكذ

 فشاٍاًی هجتالیبى

 فشاٍاًی ثِ اصای

 ّضاس ًفش خوعیت 5

 4.78 8.7 132 138004 اًضلی

 3.91 8.7 132 168829 الّیدبى

 3.73 4.6 70 93737 فَهي

 3.50 2.7 41 58543 فتؿ

 3.44 5.8 88 127757 كَهعِ ػشا

 3.35 6.1 92 137272 لٌگشٍد

 3.16 38.4 580 918445 سؿت

 3.12 6.0 90 144366 سٍدػش

 2.94 1.7 26 44261 اهلؾ

 2.87 1.8 27 47096 ػیبّکل

 2.75 3.8 58 105526 آػتبًِ اؿشفیِ

 2.28 3.0 46 100943 سٍدثبس

 2.10 1.5 22 52496 هبػبل

 2.07 2.4 36 86757 آػتبسا

 1.64 1.5 22 66909 سهَاًـْش

 1.32 3.3 50 189933 تبلؾ

 --- 100 1512 2480874 خو 
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 .ثش اػبع هحل ػکًَت یبى ثِ ثیوبسی ػشًبى کَلَسکتبلهجتالفشاٍاًی خغشافیبیی  -3 ؿکل

 (ى ٍ هحبػجبت ًگبسًذُگیال اػتبى ػشًبى ثجت اداسُ دسهبى، ٍ ثْذاؿت هثخز: هعبًٍتع

 

ٍهیاش   ًی هٌبلعبت اًدبم ؿذُ ثیي ػٌح قشاس گشفتي دس هعشم ًَس آفتبة ٍ هیضاى ثشٍص ٍ هاشگ 

ًبؿی اص ػشًبى کَلَسکتبل ساثٌِ هعکَع ٍخَد داسد  اص هدوَ  کل ثیوبساى هَسد ثشسػی، ثیـتشیي 

ی ثیوبساى دس فلاَل ػاشد   دسكذ دسفلل صهؼتبى ثجت ؿذُ اػت. فشاٍاً 27.84تعذاد آًْب ثب فشاٍاًی 
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دس حذٍد یک دسكذ ثیـتش اص فلَل گشم اػت. اگش استجبى ثیي دٍ هتغیشهیضاى اػاتفبدُ اص کَدّابی   

ؿیویبیی ٍ تعذاد ثیوبساى ػشًبى کَلَسکتبل سا اص ًشی  آصهَى ّوجؼتگی پیشػاَى ثشسػای کٌاین،    

ذ؛ ثب تَخِ ثِ ایٌکاِ  هحبػجِ ؿ 0.704ؿَد کِ هقذاس هشیت ّوجؼتگی پیشػَى ثشاثش ثب  هـخق هی

 05/0اػت ٍ ایي سقن ًیض ثؼیبس کوتاش اص ػاٌح    0.002(، ثشاثش ثب Sigػٌح هعٌبداسی ثذػت آهذُ ع

دسكذ های تاَاى گفات ثایي عَاهال هحیٌای اص خولاِ تشکیجابت خابک           95اػت،  کِ ثب اًویٌبى 

ولاِ تشکیجابت   کـبٍسصی ٍ ثشٍص ػشًبى کَلَسکتبل ساثٌِ ٍخَد داسد. ثِ عجبستی عَاهل هحیٌی اص خ

 خبک کـبٍسصی دس ثشٍص ػشًبى کَلَسکتبل تثثیشگزاس اػت.

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:pop 

vahed 
Mean 

Std. 

Deviation N 

 

1 2.1495 .88653 4 

2 12.0503 14.86864 5 

3 4.4501 2.58720 7 

Total 6.2500 8.88810 16 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:pop 

Source 
Type III 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Corrected 

Model 
258.149

a 2 129.075 3.910 .042 

Intercept 586.680 1 586.680 8.229 .013 
vahed 258.149 2 129.075 3.910 .042 
Error 926.826 13 71.294   
Total 1809.976 16    

Corrected 

Total 
1184.975 15 

   

a. R Squared = .218 (Adjusted R Squared = .098) 

 

ثشسػی ًتبیح فشاٍاًی ثیوبسی ػشًبى کَلَسکتبل دس تقؼیوبت ؿْشػتبًی اػاتبى گایالى ًـابى    

ّبی آػاتبسا، تابلؾ، سهَاًـاْش ٍ هبػابل      دّذ کِ دس ًَاحی غشثی اػتبى گیالى اعن اص ؿْشػتبى هی
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تاَاى   اى فشاٍاًی ایي ثیوبسی ثؼیبس کوتش اص ًَاحی هشکضی ٍ ؿشقی اػتبى اػت. ثاِ عجابستی های   هیض

چاَى هقاذاس   گفت کِ تدو  ٍ ثشٍص ایي ثیوبسی دس خلگِ هشکضی گیالى ثیـتش اص ػبیش ًَاحی اػت. 

( دس ػٌح فاشم ؿاذُ   3.89اص هقذاس خذٍل ع 13ٍ  2( ثب دسخِ آصادی 3.91هـبّذُ ؿذُ ع Fآهبسُ 

تاَاى ًتیداِ گشفات کاِ پشاکٌاذگی ػاشًبى        دسكذ اًویٌبى هی 95ثضسگتش اػت، ثٌبثشایي ثب  05/0

کَلَسکتبل دس ػٌح اػتبى گیالى  ًبّوؼبى اػت ٍ هیبًگیي ثیوابسی دس ًاَاحی ػاِ گبًاِ گایالى      

 داسد.تفبٍت هعٌبداسی ٍخَد 

 
Correlations 

 Sick Fertilizer 

Sick Pearson 

Correlation 
1 .704

** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 16 16 

Fertiliz

er 
Pearson 

Correlation 
.704

** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 16 16 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

دسكذ ثیـتشیي هیضاى هلاشف سا دس گایالى داسد. ثعاذ اص آى کَدّابی      66.9کَد اٍسُ ثب فشاٍاًی 

ِ   4.3دسكذ کلشٍس پتبػین ثب فشاٍاًی  14.3پش فؼفبت تشیپل ثب فشاٍاًی ػَ ّابی دٍم ٍ   دسكاذ دس ستجا

ـتشیي هیضاى هلاشف کاَد ؿایویبیی دس ٍاحاذ     شیي کَدّبی ؿیویبیی قشاس داسًذ. ثیت ػَم پشهلشف

تي دس کیلَهتش هشث  ثجت ؿذُ اػت کِ ثِ لحبٍ ثشخَسداسی  51.77ػٌح ثشای ؿْشػتبى هبػبل ثب 

(. هقبیؼِ هؼابحت  4، ؿکل 2اساهی کـبٍسصی، خبیگبُ چْبسدّن سا دس اػتبى گیالى داسد عخذٍلاص 

دّذ کِ هؼبحت اساهی ؿْشػتبى هبػبل  اساهی کـبٍسصی دس دٍ ؿْشػتبى هبػبل ٍ سؿت ًـبى هی

گیاشد اهاب    دسكذ اص هؼبحت اساهی کـبٍسصی ؿْشػتبى سؿات سا دس ثاش های    13.3چیضی دس حذٍد 

کاَد  ؿیویبیی دس هبػبل ثؼیبس ثابالتش اص سؿات اػات. کوتاشیي هیاضاى هلاشف       هیضاى هلشف کَد

ّبی سٍدثابس، ثٌاذساًضلی ٍ سهَاًـاْش ٍ ثیـاتشیي هلاشف کاَد ؿایویبیی سا         ؿیویبیی دس ؿْشػتبى

 اًذ. ّبی هبػبل، آػتبًِ اؿشفیِ، فَهي، لٌگشٍد ٍ تبلؾ ثِ خَد اختلبف دادُ ؿْشػتبى
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بی ؿیویبیی دس ٍاحذ ػٌح اص اساهی کـبٍسصی ثشحؼت تي دس کیلَهتش هیضاى اػتفبدُ اص کَدّ -2 خذٍل

 .  هشث 

 

 ؿْشػتبى
 هدوَ 

 کَد ؿیویبیی

 هؼبحت ؿْشػتبى

 عکیلَهتش هشث (

هؼبحت اساهی 

 کـبٍسصی

 عکیلَهتش هشث (

 تي دس

 کیلَهتش هشث 

 28.07 35.80 430 1005 آػتبسا

 49.71 143.31 423 7124.5 آػتبًِ اؿشفیِ

 34.29 79.40 407 2723 اهلؾ

 17.21 33.23 299 572 ثٌذساًضلی

 42.29 123.49 2160 5223 تبلؾ

 31.36 339.78 1215 10654 سؿت

 19.90 108.92 748 2167.5 سهَاًـْش

 7.16 159.71 2517 1144 سٍدثبس

 25.32 188.71 1354 4777.5 سٍدػش

 27.96 101.56 972 2839.5 ػیبّکل

 29.46 94.62 599 2787.5 ؿفت

 27.41 232.59 588 6374.5 كَهعِ ػشا

 47.65 92.46 1002 4406 فَهي

 27.85 210.11 407 5851 الّیدبى

 45.97 108.58 458 4991 لٌگشٍد

 51.77 45.39 465 2350 هبػبل

 --- 2097.66 14044 64990 خوا 

 (1395سیضی اػتبى گیالى،  هثخز: ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِع



 (9  ، )پیاپی9911تابستان ، اول ، شمارهاول / سال نواحی ساحلی یمطالعات جغرافیای راضیه عظیمی  /  126

 

 
 

 اى هلشف کَدّبی ؿیویبیی دس ٍاحذ ػٌح اص اساهی کـبٍسصی ثشحؼت تي دس کیلَهتش هشث هیض -4 ؿکل

 (1395سیضی اػتبى گیالى،  عهثخز: ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ
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ػبلِ ثب دس ًرش گشفتي  5دػت آهذُ اص هیبًگیي ّضیٌِ کشد خبًَاس گیالًی دس ثبصُ صهبًی  هقبدیش ثِ

-دّذ کِ ًیوی اص ّضیٌِ کضی ثشای ّش قلن هحلَل ًـبى هیؿبخق تَسم اعالم ؿذُ تَػي ثبًک هش

 13.3گشدد. هَاد لجٌی ثاب فشاٍاًای    کشد خبًَاس ثِ تْیِ هَاد پشٍتئیٌی ٍ هیَُ ٍ ػجضیدبت هحذٍد هی

دسكاذ دس   11.3ّب ٍ فؼت فَدّب ٍ دخبًیبت ثاب فشاٍاًای    دسكذ دس خبیگبُ ػَم ٍ هلشف اًَا  ًَؿبثِ

 (.1ٍ ًوَداس  3ٍلخبیگبُ چْبسم قشاس داسد عخذ

 
 . عگیالًی ثشحؼت سیبل ثب احتؼبة ؿبخق تَسم خبًَاس یک دخبًی ٍ خَساکی کشد ّضیٌِ هتَػي -3 خذٍل

 (ٍ هحبػجبت ًگبسًذ1395ُهثخز: هشکض آهبس ایشاى. آهبسًبهِ 

 
 
 

 هیبًگیي 1393 1392 1391 1390 1389

گَؿت قشهض ٍ 

 ػفیذ

عدام، پشًذگبى ٍ 

 حیَاًبت دسیبیی(

6116171 6293426 5056000 3846626 3747486 5011942 

لجٌیبت عؿیش، 

ّب، تخن  فشاٍسدُ

 پشًذگبى(

2606006 2081186 2401871 2372476 2175525 2327413 

ّب  ّب ٍ چشثی سٍغي

 عحیَاًی ٍ ًجبتی(
876475 780677 755438 688331 617570 743698 

 4961746 3238441 4806163 5645860 5402178 5716088 هیَُ ٍ ػجضیدبت

قٌذ ٍ ؿکش ٍ 

 ؿیشیٌی
1637431 1426224 1437181 1355452 1294628 1430183 

ّب، اًَا   ادٍیِ

 ّب ٍ چبی چبؿٌی
940479 1112551 1174174 1010491 926132 1032765 

ّب ٍ فؼت  ًَؿبثِ

 فَدّب ٍ دخبًیبت
2235328 2317815 2023279 1676180 1637752 1978071 

 17485818 13637533 15755718 18493804 19414057 20127977 خواا 

 هیبًگیي
2875425 2773437 2641972 2250817 1948219 

2497974 
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 گیالًی خبًَاس یک دخبًی ٍ خَساکی کشد ّضیٌِ اًَا  دسكذ هتَػي -1س ًوَدا

 

 گیزی وتیاٍ

ی گایالى ًـابى داد   حلثشسػی تثثیش عَاهل صیؼت هحیٌی ثش ثشٍص ػشًبى کَلَسکتبل دس اػتبى  ػب

تشکیجبت خبک کـبٍسصی، سطین غزایی ٍ ػجک صًذگی دس ثشٍص ایي ثیوبسی هاؤثش اػات.    کِ تغییش دس

دسكذ ثیـتش اص صًبى اػت  10سٍ ثِ افضایؾ ثَدُ ٍ دس هشداى  89-93ثشٍص ایي ثیوبسی دس ثبصُ صهبًی 

ی دس ٍاحاذ ػاٌح ثاشای    ػبل دیذُ ؿذ. ثیـتشیي کَد هلشف 60-69ٍ ثیـتشیي اثتال دس گشٍُ ػٌی 

تي دس کیلَهتش هشث  ثجت گشدیذُ اػت کِ ثِ لحبٍ ثشخَسداسی اص اساهی  55.77ؿْشػتبى هبػبل ثب 

ثبؿاذ. کاِ خاَد هجایي عاذم تعابدل دس تَصیا  ٍ         کـبٍسصی داسای خبیگبُ چْبسدّن دس اػاتبى های  

تثثیشگازاس  هقذاسکَد ؿیویبیی هلشفی هی ثبؿذ کِ  دس ػالهت ٍ کیفیات هحلاَالت تَلیاذ ؿاذُ     

دسكذ هیبًگیي ّضیٌاِ کاشد هاَاد غازایی      41.7خَاّذ ثَد. ًتبیح ثشسػی ّضیٌِ کشد خبًَاس گیالًی، 

ّاب ثاب    ثشای هَاد غزایی هؼتعذ کٌٌذُ اختلبف یبفتِ اػت کِ  اًَا  چشثیدسكذ  58.3هحبفرتی ٍ 

ًیابت ثاب افاضایؾ    فَدّب ٍ دخبدسكذی، فؼت 2تب  1ّب ثب افضایؾ  دسكذی، اًَا  ؿیشیٌی 5/0افضایؾ 

دسكذی هـَْد اػت کِ خَد ًوابد   7تب  4ٍ اًَا  هیَُ ٍػجضیدبت ٍ لجٌیبت ثب کبّؾ دسكذی  5/1

ثبؿذ. پشاکٌذگی خغشافیابیی ایاي    سًٍذ سٍ ثِ تغییش ػجک صًذگی ٍ ًَ  تغزیِ هشدم اػتبى گیالى هی

ػشا  ؿفت، كَهعِثیوبساى ثش اػبع هحل ػکًَت، دس ػِ گشٍُ  ؿبهل ًَاحی هشکضی عاًضلی، سؿت، 

  ِ اؿاشفیِ، اهلاؾ، سٍدثابس، سٍدػاش، ػایبّکل، الّیدابى ٍ        ٍ فَهي( ًؼجت ثِ ًَاحی ؿاشقی عآػاتبً

لٌگشٍد( ٍ ًَاحی ؿشقی اػتبى ًؼجت ثِ  ًَاحی غشثی عآػتبسا، تبلؾ، سهَاًـْش ٍ هبػابل( خوعیات   

ي هٌبلعاِ  کٌذ کاِ ًتابیدی کاِ دس ایا     هجتالی ثیـتشی داؿتٌذ. ثشسػی ػبیش هٌبث  ًیض هـخق هی
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دس تحقیقی  1392ثذػت آهذُ ثب ػبیش هٌبلعبت هـبثِ ّوخَاًی داسد. كبلحی ٍ ّوکبساًؾ دس ػبل 

-1386ثب عٌَاى تٌرین ًقـِ خغشافیبیی هیضاى ثشٍص ػشًبى سٍدُ ثضسگ دس ایاشاى ًای ػابل ّابی     

ثاِ   ثب اػتفبدُ اص سٍؽ کشیگیذى پَاػٌی هٌٌقِ ثِ هٌٌقِ ثب ّذف تـخیق هٌبً  پش خٌش،  1382

ّبی گایالى ٍ هبصًاذساى ٍ    ٍیظُ اػتبى ّبی  ػبحلی ًَاس ؿوبلی ثِ ایي ًتیدِ دػت یبفتٌذ کِ  اػتبى

ٍیظُ اػتبى اكفْبى اص هیضاى ػشًبى سٍدُ ثضسگ ثابالتشی ثاِ ًؼاجت ًاَاحی      هٌبً  هشکضی ایشاى ثِ

بثیش دس ثشسػای تا   1389دس ػابل  خٌَثی ٍ هٌبً  کَیشی ثشخَسداسًذ.   هحواذ ثیگای ٍ ّوکابساى    

عَاهل فشدی ٍ هحیٌی دس ثشٍص ػاشًبى کَلَسکتابل دس ؿْشػاتبى اساک ًـابى دادًاذ کاِ هلاشف        

کبلشی، چشة ٍ اهبفِ ٍصى ٍ چبقی اص عَاهل هؤثش ایي ثیوبسی اػت. ایي هَهَ  سفیعای ٍ  غزاّبی پش

( ًیاض تبییاذ ؿاذُ اػات.     Singh:2013:749-763ّوکابساىع  ٍ 1ٍ ػیٌگ 1395ّوکبساى دس ػبل 

ًـبى داد کِ ؿاشایي هحیٌای ٍ اقلیوای دس ّاش هٌٌقاِ       1387هوبًی ٍ ّوکبساى دس ػبل هٌبلعِ س

کٌٌذ کِ ػشًبى اص خولِ آى ثیوبسی ّبػات.   ّب هؼبعذ هی صهیٌِ سا ثشای ثشٍص ٍ ؿیَ  ثشخی ثیوبسی

( ًیض دسیبفتٌذ کِ تشکیجبت خابک کـابٍسصی ثاب ثاشٍص     David j:2015ٍ ّوکبساى ع 2ّیَص یخدیَیذ 

 ّب ساثٌِ هعٌی داس داسد. ثشخی ثیوبسی

کاابّؾ ثشخاای هااَاد هعااذًی دس خاابک کـاابٍسصی اص خولااِ ػاالٌیَم ٍ هتعبقجاابً کاابّؾ آى دس 

سٍیٌذ ثبعث افضایؾ خٌش اثتال ثِ ػشًبى کَلَسکتبل هی ثبؿاذ. ًتابیح    هحلَالتی کِ اص آى خبک هی

هعاذًی ثاِ خابک    ایي تحقی  ًـبى داد کِ هکول یبسی غزاّب ثب ػالٌیَم  ٍ یاب افاضٍدى ایاي هابدُ      

 کـبٍسصی هشٍست داسد.  

اص خولِ تغییش ػجک صًذگی،  ٍ اًؼبًی   ًتبیح تحقی  حبهش ًـبى داد کِ عَاهل صیؼت هحیٌی

ّاب، تغییاش دس تشکیجابت خابک      تغییش دس سطین غزایی ٍ افضایؾ توبیل ثِ هلشف فؼت فَدّب ٍ چشثی

یؾ ػي هشدم اػتبى گیالى خَد عبهال  کـبٍسصی ثِ دًجبل عذم تعبدل دس تَصی  کَد ؿیویبیی ٍ افضا

 ّبی گَاسؽ اص خولِ ثیوبسی  ػشًبى کَلَسکتبل اػت. احتوبل افضایؾ ثشٍص ثیوبسی
 

 مىاتغ
، اًتـبسات خْبد داًـگبّی خغشافیبی پضؿکی تعبسی  ٍ هفبّین(. 1391ع پَس، صیَس اػوبعیلی، پظهبى ٍ کشیوی

 .114-116، 99، 92، 17-26ٍاحذ اكفْبى، كفحبت 

هدلاِ داًـاگبُ علاَم    (. ثشسػی عَاهل هؤثش دس ثشٍص ػشًبى کَلَسکتبل، 1391ع فشهی، فشّبد ٍ ّوکبساىپَس 
 . 56-61(:  12ع5 پضؿکی اسدثیل،

هدلاِ  (. ًقؾ عَاهل هحیٌی ٍ ػجک صًاذگی دس ثاشٍص ٍ ؿایَ  ػاشًبى،     1395ع سفیعی، هحوذ ٍ ّوکبساى

                                                           
1. Sing et al. 

2. David j Hughes 
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 . 30-38(: 4ع1 هٌْذػی ثْذاؿت هحیي،

هدلاِ  (. ؿٌبخت پشاکٌذگی ؿیَ  ػشًبى هعاذُ دس اػاتبى گایالى،    1387ع یفی، اعرنسهوبًی، ثْوي ٍ حٌ
 . 81-83(: 13ع2 علَم ٍ تکٌَلَطی هحیي صیؼت،

ٍ 1كافحبت  ؿایویبیی،  کَدّابی  هحیٌای   صیؼت هعوالت ثشسػی (.2018ع پشؿیي كٌعت سّپَیبى  ؿشکت

13،www.rpersian.co. 

. تٌرین ًقـِ خغشافیبیی هیضاى ثشٍص ػشًبى سٍدُ ثاضسگ دس ایاشاى ًای    (1392ع كبلحی، هؼعَد ٍ ّوکبساى

، هدلاِ علاَم پضؿاکی ساصی   ثب اػتفبدُ اص سٍؽ کشیگیذى پَاػاٌی هٌٌقاِ ثاِ هٌٌقاِ،      82-86ػبلْبی 

 .  10-15(:  20ع107

 ی،، اًتـابسات. خؼاشٍ  ّبی ؿبی  دس ایشاى اپیذهیَلَطی ٍ کٌتشل ثیوبسی (.1383ع عضیضی، فشیذٍى ٍ ّوکبساى

 .214 كفحِ

اًتـابسات اًدواي علوای     ّابی پیـاگیشی،   ػشًبى ٍ ساُ(. 1393ع صادُ اسدکبًی، علی ٍ ثشٍهٌذ، هظگبى هتَلی

 .180، 154، 91، 67-68، 53-54ػشًبى ایشاى، ًـش آٍسدگبُ ٌّش ٍ اًذیـِ، كفحبت 

ً 1389ع هحوذثیگی، اثَالفول ٍ ّوکبساى بى کَلَسکتابل،  (. ًقؾ عَاهل فشدی ٍ هحیٌی هؤثش دس ایدبد ػاش

 . 12-17(: 13ع4 هدلِ تحقیقبت علَم پضؿکی صاّذاى،

(. اػاتشاتظی پیـاگیشی اص ػاشًبى سٍدُ ثاضسگ دس خوعیات دس      1389ع دّکشدی، ثیظى ٍ ّوکابساى  هقیوی 

 . 444-449(: 28ع4، هدلِ علوی ػبصهبى ًربم پضؿکی خوَْسی اػالهی ایشاىهعشم خٌش ایشاى، 

ّوبیؾ علوی داًـدَیبى علَم  ،ٍ ػشًبى کَلَسکتبل Dٍیتبهیي (. 1395ع هشخبىهْشآٍس، آًبّیتب ٍ اهیٌبیی، 

 www.Civilica.com. 1تغزیِ، كفحِ 

آًچِ ًیابص اػات دسثابسُ ػاشًبى کَلاَى ٍ سکتاَم        (.1391ع هؤػؼِ تحقیقبت، آهَصؽ ٍ پیـگیشی ػشًبى
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