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 9ُچکیذ
ٍرسضی تهِ اسهناى گهیاى اسه        در جذب گزدضگزاى زگذاریتأثی ّا هؤلفِتزرسی ّذف اس پضٍّص حاضز 

ًفهز اس   21هنطهک  اس   آى هطالؼةحاضز یک هطالؼة تَصیفی ٍ پیوایطی ٍ اس رٍش دلفی تَدُ ٍ جاهؼِ آهاری
تاضهٌذ ههِ تهِ رٍش    ٍ هنخصصاى تَرّای گزدضهگزی ههی  اساتیذ هذیزی  ٍرسضی ٍ هذیزی  گزدضگزی 

ّای دلفی تا ایجاد تَافق ًظزی هیاى خثزگاى اداهِ یاف  ٍ ًنهای  آى  دٍرُ ،اًذ در اتنذاّذفوٌذ اًنخاب ضذُ
تجشیهِ ٍ تللیه  ضهذ، سه        12ًسهخِ   SPSSافشاری تسنِ ًزم لِیٍس تِهٌذال اس طزیق ضزیة تَافق 

افهشار اهسه  ضٌاسهایی ٍ    دضگزاى ٍرسضی تِ رٍش تاپسی  اس طزیهق ًهزم  ّا در جذب گز تزیي هؤلفِ هْن
هِ آضٌایی هذیزاى تا تاساریاتی گزدضگزی ٍرسضی تها هیهاًگیي    دادى ًطاىّای تلقیق تٌذی ضذ، یافنِ رتثِ
، ٍجَد ًَاحی ساحلی ٍ دسنزسی آسهاى تهِ   14 7، خذهات ارساى ٍ تا هیفی  تا هیاًگیي ٍسًی9 32 7ٍسًی9 

ّهای  ، سیسنن71 6تا هیاًگیي ٍسًی9  هار آضٌا، ٍجَد افزاد هنخصص ٍ 87 6یا تا هیاًگیي ٍسًی9 جٌگ  ٍ در
ٍ تها   61 6ٍ هؼزفی هٌاسة هل  تها هیهاًگیي ٍسًهی9     64 6حو  ٍ ًق  اسناًذارد ٍ ایوي تا هیاًگیي ٍسًی9 

ی  رٍش تاپسی  ًطاى ّا اًنخاب ضذًذ ٍ ًناػاه  يیهؤثزتزػٌَاى  تِ 82 6تَجِ تِ ضزیة تَافق خثزگاى9 
تهزای   574 7ّای سیزساخ  تها ضهزیة تطهات9ِ     ٍ هؤلف626ِ 7ی هذیزینی تا ضزیة تطات9ِ ّا هؤلفِداد هِ 

تایس  تقَی  یافنِ تا تنَاى در آیٌذُ اس گزدضگزاى تیطنزی چِ در سهیٌِ ٍرسضی ٍ گزدضگزاى ٍرسضی هی
  چِ در ّز سهیٌِ دیگزی در اسناى گیاى هیشتاًی هزد
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 ِهقذه

 حُٕ ٚغبیُ پیؿسفت دازی،ٝتٛغقٝ غسٔبی ،ؾدٖ یجٟب٘ ٔب٘ٙد فٛأّی ثقد ثٝ ثیػتٓ لسٖ ٘یٕةدْٚ اش

َ ، ؾدٜ اغتت  ٔٙجس ٌسدؾٍسی تٛغقٝ قٙقت ثٝ ٚ تىِٙٛٛضیىی فٙی ازتجبعبت تٛغقٝ ٚ ٚ ٘مُ  دز حتب

ٝ  ٚ جٟبٖ دز التكبدی قٙقت فٙٛاٖ غٛٔیٗ ثٝ ٌسدؾٍسی حبضس ٝ  فقتبِیتی التكتبدی   ثت ت ؽسفیت  وت

ٝ  (. ٚزٚد ٌسدؾتٍس 491: 1396ؾدٜ اغت )ؾتییی ٚ پتبشوی،    تجدیُ دازد،ای  ٌػتسدٜ ٘ی ٞتس ٔىتب   ثت

ٝ  ٌسدؾتٍس  ٚزٚد ثب فٙٛاٖ ٔثبَ، ؾٛد. ثٝدز آٖ ٔٙغمٝ ٔی ؾغّی ٞبیفسقت افصایؽ غبش شٔیٙٝ یته   ثت

ٚ  تفىتس  ٚ یبثدٔی افصایؽ دغتی ٚ خسید ٔٙغمٝ قٙبیـ تمبضب ثسایٔٙؾمٝ،  ٓ  وتبزآفسیٙی  ٖ آٚزد فتساٞ

ػت ثٝ د٘جبَ افتصایؽ  ثبیٔػئِٛیٗ ٚ ٔدیساٖ ٞس ٔٙغمٝ ٔی زٚٗ یاشایبثد جدید افصایؽ ٔیٔحكٛالت 

 (.585: 1398ای ثبؾٙد )حیدزی ٚ ٕٞىبزاٖ، ثػتسٞبیی ثسای افصایؽ ٌسدؾٍس دز ٞس شٔیٙٝ

 جدید غبختبز وٝ وسدٜ اغت ایجبد زا ٌسدؾٍسی اش جدیدی ٚزشؼ، ٘ٛؿ ٚ ٌسدؾٍسی ٔیبٖ پیٛ٘د

ٖ  جػٕی ٚ زٚحی ثب٘ؿبط ٕٞساٜ تفسیح ٚ اٚلبت فساغت پسوسدٖ ثسای جبٔقی ٚ ٝ  ا٘ػتب ٛ  ثت آٚزدٜ  دٚجت

ُ   ٔتی  فسٍٞٙتی  ٚ التكتبدی  اجتٕبفی، پدیدٞبی ٚزشؾی، ٌسدؾٍسی پدیدٜ ،اغت  ثبؾتد وتٝ اش تقبٔت

(. قٙقت ٌسدؾٍسی فبُٔ ٔؤثسی 16: 1393آید )ا٘داْ ٚ ٕٞىبزاٖ، ٔی ٚجٛد ثٝ ٔىبٖ ٚ ٔسدْ فقبِیت،

بؾد، یىتی  ث ٞب ٔیٞب ٚ ثسلسازی ٚ تحىیٓ ا٘ع ٚ اِفت ثیٗ ّٔتٌٚٛی تٕدٖ ٞب، ٌفتدز تقبُٔ فسًٞٙ

ثتٝ   ؾدُٖ یتجدوٙد ٚ لبثّیت وٝ ثسای ٌسدؾٍساٖ اٍ٘یصٜ ایجبد ٔی تیپسإٞٞبی ٟٔٓ ٚ اش ایٗ ثیؽ

فٙٛاٖ ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی    یه أس فساثیؿی دز قٙقت ٌسدؾٍسی زا دازد، ٚزشؼ اغت وٝ اش آٖ ثٝ

ٞبی ٔیتّت    تٛجٝ ثٝ جبذثٝاش عسفی دیٍس أسٚشٜ (. 2: 1394فس، ؾٛد )قفبزی ٚ ؾسیفی٘بْ ثسدٜ ٔی

ُ  ٞبی اخیتس افتصایؽ یبفتتٝ اغتت     ٌسدؾٍسی اش جّٕٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٘یص دز عی دٞٝ شادٜ ٚ )ٌت

تٛغتقٝ ثتٝ:    ٚاثػتٍی التكبدی ثیؽ اش ا٘داشٜ وؿٛزٞبی دزحبَ(. فالٜٚ ثس ایٗ 558: 1399غقیدی، 

وسد اش ٔٙتبثـ  ٌٛ٘ٝ ٔٙبثـ، وؿٛزٞب زا ٚاداز دغتی ٚ ٔحدٚد ثٛدٖ ایٗ ٔقبدٖ، وؿبٚزشی، ٘فت ٚ قٙبیـ

ٞبی خدٔبتی ٔب٘ٙد ٌسدؾٍسی ٚزشؾی تبوید دازد، اغتفبدٜ وٙٙتد  جدید التكبدی وٝ ثس تٛغقٝ ثیؽ

ٌیسد وٝ ثس ٞبی ٔتٙٛفی زا دز ثس ٔیأسٚشٜ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی فقبِیت(. 77: 2018، 1)٘یىب٘ب ٚ تیچبٚا

ایٗ ٘تٛؿ اش ٌسدؾتٍسی زا    تٛاٖاغبظ آٖ، ثب تدازن دیدٖ أىب٘بت الشْ ٚ اتیبذ زٚیىسدٞبی ٘ٛیٗ ٔی

٘تٛ دز قتٙقت    تمسیجتب  دز اغتتبٖ ٌتیالٖ تٛغتقٝ داد، ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی ٔجحثتی        طٜیٚ ثٝدز ایساٖ 

ای داؾتت. ایجتبد تٛغتقٝ    ٚیطٜ اغتبٖ ٌیالٖ اغت ِرا ثبید دز ایٗ أس تٛجٝ ٚیطٜ ٌسدؾٍسی وؿٛز ثٝ

ٞتبی ثتبِمٜٛ   ٌیسی اش پتب٘ػیُٚ پبیداز ٚ جبیٍصیٙی ٔٙبثـ جدید وػت دزآٔد ٔػتّصْ ثٟسٜ جب٘جٝ ٕٞٝ

ٝ    ٔٛزدتٛجٝثبیػت زٚ قٙقت ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٔی اغت اشایٗ ٞتبی جدیتد   ثػیبز لتساز ٌیتسد. ٘ؾسیت

ٞبی التكبدی، اجتٕبفی ٚ غیبغی دٞد وٝ دز شٔیٙٝ ٌسدؾٍسی، ٌسدؾٍسی ٚزشؾی، ٔصیت٘ؿبٖ ٔی

                                                           
1. Siyabulela Nyikana & Tembi M Tichaawa 



 45  /  (7 ، )پیاپی1000 زمستان چهارم، شماره، دوم / سال ساحلیی نواحی یمطالعات جغرافیا  ... دز سٌرازیتأثی ٞب ٔؤِفٝثسزغی 

 

٘ؾیتس  تٗ ٔٙتبثـ ثتی  . اش عسفتی اغتتبٖ ٌتیالٖ ثتب داؾت     (1392ٚ ٕٞىتبزاٖ،   پٙتبٜ حك) ثیؿتسی دازد

ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٔب٘ٙد دزیب، ٘ٛاحی غبحّی، وٜٛ ٚ جٍُٙ وٕتس ٔٛزدتٛجٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٚالـ 

جٟت پطٚٞؽ حبضس غقی دز ایجبد زاٞىبزی ثسای جرة ثیؿتتس ٌسدؾتٍساٖ ٚزشؾتی ثتٝ      ؾدٜ اشایٗ

  اغتبٖ ٌیالٖ دازد.

 

 هثاًی ًظزی 

فساغتت،   اٚلتبت  ثتسای  ثؿتس  ٘یتبش  اش ٘بؾی بدیالتك ٚ اجتٕبفی ٞبیپدید جٟبٖ غساغس دز ٌسدؾٍسی

: 1392ٕٞىتبزاٖ،  ٚ وبالز)ٔیسشایی اغت ٞبفسًٞٙ ٚ جدید ٞبیٔىبٖ دیداز ثٝ ٔیُ ٚ عجیقت ثب تٕبظ

 اغت.  جٟبٖ دز قٙقت تسیٗٔتٙٛؿ ٚ تسیٗثصزي غفس ٚ ٌسدؾٍسی (. قٙقت86

 دزآٔد، ایجبد ؾتغُ،  ٔٙجـ فٙٛاٖ ثٝ ٚ پٛیبغت قٙقتی ٌسدؾٍسی، قٙقت اش وؿٛزٞب ثػیبزی دز

 ٔدتی، ثسای وٝ اغت وػی ٌسدؾٍس .(2006، 1اغت )وٛایٗ تٛغقٝ شیسغبخت ٚ ثیؽ خكٛقی زؾد

ُ  یتب  ٚعٗ اش غیس وؿٛزی ثٝ غبَ یه اش ثیؽ ٘ٝ ٚ یه ؾت وٓ دغت  ختٛد  ٔقٕتِٛی  غتىٛ٘ت  ٔحت

: 1384 ٕٞىبزاٖ، ٚ ٘یػت )ٞٙسٚز وؿٛز آٖ دز آٚزدٖ دز ٚ پَٛ وبزوسدٖ اٚ ٞدف ٚ وٙدٔػبفست ٔی

54  .) 

ٞبی التكبدی دز حبَ زؾد اغت. أسٚشٜ ٌسدؾٍسی تسیٗ ثیؽیىی اش غسیـ فٙٛاٖ ثٌٝسدؾٍسی 

(. زاٜ حّتی ثتسای   2004، 2إِّّتی اغتت )ٚیّیتبٔص   فٙٛاٖ ٘یسٚیی تأثیسٌراز دز تغییس ٚ تحٛالت ثیٗ ثٝ

تِٛید داخّتی   تسیٗ قٙقت اش ِحبػ ٔیصاٖ اؾتغبَ،ؾٛد، شیسا ثصزيالتكبدٞبی دز ٔضیمٝ ؾٙبختٝ ٔی

 (27: 2011تسیٗ قٙقت اش ٘ؾس زؾد التكبدی اغت )فبزف، ٚ پس غسفت

یىی اش اجصای چٟبزچٛة تٛغقٝ ٌسدؾٍسی، ٔدیسیت قحیح اغت. ثتب تٛجتٝ ثتٝ زلبثتت ٔٛجتٛد      

ٚزشؼ یىتی اش   (،7: 2008ٔیبٖ ٔمبقد ٌسدؾتٍسی، ایتٗ ٔٛضتٛؿ إٞیتت فساٚا٘تی دازد )زضتٛا٘ی،       

سی اغت ٚ ٌسدؾٍسی ٚ ٔػبفست ٘یص ثب ا٘ٛاؿ ٔیتّ  ٚزشؼ ٕٞتساٜ  ٞبی ٟٔٓ دز حیٗ ٌسدؾٍفقبِیت

ثبؾد ثب ایٗ تفبٚت ٞبی ٌسدؾٍسی ٔیوٙٙدٜ، یىی اش جراثیتاغت. ٚزشؼ ٕٞچٖٛ غبیس فٛأُ جرة

ٚزشؼ ٞػتٙد، خٛد ٘تٛفی   دزثسداز٘دٜزٚیدادٞبیی وٝ  ٗی؛ ثٙبثسااغت فسد ٔٙحكسثٝای وٙٙدٜوٝ جرة

ثتسای ا٘جتبْ    قسفب اِجتٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی  (.4: 1395ی ٚ ٕٞىبزاٖ، آیٙد )زضٛجراثیت ثٝ ؾٕبز ٔی

ٚزشؼ ٘یػت، آٟ٘بیی وٝ ثسای تٕبؾبی زٚیدادٞبی ٚزشؾی ٘یص وٝ ثتٝ وؿتٛز ٚ یتب ؾتٟسی ٔػتبفست      

(، ٌسدؾٍسی ٚزشؾتی دز  2: 2017، 3ؾٛ٘د )دٚیّٛ ٚ ثّتسأٛ٘یص ٌسدؾٍس ٚزشؾی ٔحػٛة ٔی وٙٙد یٔ

ای ٘بؾتی اش  ؾتٛد ٚ پدیتدٜ  التكبدی ٚ فسٍٞٙی دز ٘ؾس ٌسفتتٝ ٔتی   فٙٛاٖ یه ٘ؾبْ اجتٕبفی، د٘یب ثٝ

                                                           
1. Qin 

2. Williams 

3. Duglio & Beltramo 
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ایتٗ اغتت وتٝ ثتسای      دٞٙدٜ ٘ؿبٖثبؾد ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ : فقبِیت، ٔسدْ ٚ ٔىبٖ ٔیفسد ٔٙحكسثٝتقبُٔ 

ٞب، ٔدیسیت ٚ فسٞٙتً جبٔقتٝ ثبیتد تمٛیتت     پیؿسفت دز ایٗ حٛشٜ ثبید ٕٞٝ ٔٛازد افٓ اش: شیسغبخت

 (.45: 2019ؾٛد )ویب٘ی، 

 وػتت  ٟٔٓ ثػیبز ٔٙبثـ اش یىی فٙٛاٖ ثٝ ٚزشؾی ٌسدؾٍسی تٛغقٝ قٙقت ٚ ٞدایت زیصی،ٔٝثس٘ب

 ثبؾدٔی ٘یص ایاِقبدٜفٛق یغیٔح ػتیش ٚ فسٍٞٙی اجتٕبفی، وٝ دازای تأثیسات شاییاؾتغبَ ٚ دزآٔد

 ضتسٚزت  پطٚٞؿتی،  (. ؾتٛاٞد 27: 1395ؾٛد )ٔیسشاشادٜ ٚ فجتدإِّىی،  ٔی ٔغسح ٘یبش یه فٙٛاٖ ثٝ

ٖ  تٛغقة ثسای زؾد ٚ ٚزشؾی ٌسدؾٍسی قٙقت دز زا ثبشازیبثی ٔؤثس ٞبیؾبخف ٛدٚج ٗ  زٚشافتصٚ  ایت

ْ  ٔتی  تأیید ٔدزٖ، قٙقت ٗ 33: 1392شادٜ ٚ ٕٞىتبزاٖ،  وٙٙتد )ٔحتس تتٛاٖ ٌفتت وتٝ    زٚ ٔتی  (. اشایت

ٝ  اغت آٚز ٘ؿبطٌسدؾٍسی ٚزشؾی غفسی  ٞتبی فیصیىتی،   ؾتسوت دز فقبِیتت   صٜیت اٍ٘ ثتب افتساد زا   وت

ٞبی ٚزشؾی، تؿٛیك ثٝ غفس ٚ دٚزی ٔٛلتت اش ٔحتُ   ٞبی فیصیىی ٚ ثب ِرت اش جبذثٝیتتٕبؾبی فقبِ

 (.1391وٙد )قفبثیؽ، وٙد تقسی  ٔیغىٛ٘ت خٛد ٔی

ؾتٛ٘د: اِت ( اوٛتٛزیػتٓ    ی ثٝ دٚ دغتٝ تمػیٓ ٔتی عٛزوّ ثٝٞب ٚزشؾی دز ؾٟس ٔٙبثـ ٌسدؾٍسی

٘ٛزدی ٚ  ی، غٛاحُ، غبز ٌسدی، قیسٜٞبی اغىٞب، پیػتٞب ٚ دأٌٙٝسدی(: ؾبُٔ وٛٞػتبٖعجیقت)

(. غٛاحُ دزیتب ثتب دازا   1395غیسٜ ٚ ة( أىب٘بت ٚ تجٟیصات ٚزشؾی ایجبد ؾدٜ )زضٛی ٚ ٕٞىبزاٖ، 

ٞبی خبـ عجیقی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘مغٝ تاللی دٚ ٔحیظ جغسافیبیی ٘بٕٞػبٖ خؿىی ٚ آة، ثٛدٖ جبذثٝ

 (. 1387)غٙبیی، ٌسدؾٍساٖ ثٛدٜ اغت  طٜیٚ ثٝٞب اش دیسثبش ٔٛزدتٛجٝ ا٘ػبٖ

-ٞبی وّیدی دز زؾد ٚ تٛغقٝ ٌسدؾٍسی ؾٙبختٝ ٔتی فٙٛاٖ یىی اش ثیؽ ٌسدؾٍسی دزیبیی ثٝ

  ٜ ٞتبی وػتت دزآٔتد اش    ؾٛد ثٝ ٘حٛی وٝ اوثس وؿٛزٞب دز قدد تٙٛؿ ثیؿیدٖ ثتٝ آٖ ٚ افتصایؽ زا

اش فٙتٛاٖ یىتی    عسیك ٌسدؾٍسی دزیبیی ٞػتٙد ثب ایٗ ٚجٛد ضق  دز ٔقسفی ٌسدؾٍسی دزیبیی، ثٝ

: 1396ؾٛد )ٔغیقی ٍِٙسٚدی ٚ ٕٞىتبزاٖ،  ی آٖ دز ایساٖ ٔحػٛة ٔیبفتٍی٘ تٛغقٝتسیٗ فٛأُ ٟٔٓ

ٞتبی غتبحّی ٔب٘ٙتد ٚاِیجتبَ     ٞبی آثی اش جّٕٝ لبیمسا٘ی، ؾٙبی آشاد، پبزاٌالیدز ٚ ٚزشؼ(، ٚزشؼ42

غبحّی  تٛا٘ٙد فبّٔی ثسای جرة ٌسدؾٍس ٚزشؾی ثٝ ٘ٛاحیغبحّی ٚ فٛتجبَ غبحّی ٚ غیسٜ خٛد ٔی

ثٝ ایٗ تستیت ٔغبِقٝ حبضس ثس جرة ٌسدؾٍس دز اغتتبٖ ٌتیالٖ   دزیبی خصز دز اغتبٖ ٌیالٖ ؾٛ٘د. 

ٞبی ٔحیغی ٚ ؾٟسی دز جٟت شیػت، ٚ تٛغقٝ شیسغبخت تٕسوص دازد تب اش عسیك حفبؽت اش ٔحیظ

جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ٌبْ ثسدازد، تب اش ایتٗ عسیتك فسقتتی ثتسای تٛغتقٝ التكتبدی دز ٔمبقتد        

 تىِٙٛتٛضی  زؾد ٚاغغٝ ثٝ ٔبجساجٛیب٘ٝ ٞبی فالٜٚ ثس ایٗ ٚزشؼدؾٍسی اغتبٖ ٌیالٖ ایجبد ٕ٘بید. ٌس

ٝ  ٚ اغتت  زٚثتسٚ  ای ٌػتسدٜ زؾد ش٘دٌی ثب غجه تغییسات ٚ ُ  ثت اجتٕتبفی،   التكتبدی،  ٔصایتبی  دِیت

 ٔكتٙٛفی ثتسای   ٚ عجیقی ٞبی پتب٘ػیُ وٝ اغت ٘ٛاحی ٔٛزدتٛجٝ قٙقت ایٗ ...ٚ  غیبغی فسٍٞٙی،

ٚوبز ٔحّی  قٙقت دز جٟت زٚ٘ك وػت ایٗ ٔصایبی اش ٌیسی ثٟسٜ د٘جبَ ثٝ ٚ داز٘د زا ٌسدؾٍسی زؾد
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 ٔقتدٚدی دز  تحمیمتبتی  ٚزشؾی، ٌسدؾٍسی تیإٞ ٚ زؾد زغٓ فّی .ٞػتٙد ٚ تٛغقٝ التكبدی خٛد

ٔٛضتٛؿ ٚجتٛد   ایٗ  دز فاللٝ افصایؽ ایٙىٝثبٚجٛد  ٚ ٌسفتٝ اغت قٛزت اغتبٖ ٌیالٖ دز شٔیٙٝ ایٗ

ٖ     ٔیتّ  ٞبیی جٙجٝدزثبزٜ وبفی اعالفبت ٚ دا٘ؽ دازد، ٚجتٛد   ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی اغتتبٖ ٌتیال

ثب تٛجٝ ثٝ إٞیت ٚ غتٟٓ   فالٜٚ ثس ایٗزغد. یاجسای پطٚٞؽ حبضس ضسٚزی ثٝ ٘ؾس ٔزٚ  اشایٗ. ٘دازد

ٝ دز ٘ٛاحی غبحّی اغتبٖ ٌیالٖ طٜیٚ ثٌٝسدؾٍسی ٚزشؾی زٚشافصٖٚ  دز جٟتت تمٛیتت    یصیت ز ، ثس٘بٔت

ثتسای   ٔستجظ ثتب ایتٗ زؾتتٝ ٚزشؾتی    خدٔبت ٚ أىب٘بت  تیفیٚ ازتمبی و آٖ ٔحیغی یٞب سغبختیش

زٚ پطٚٞؽ حبضس دز قدد پبغیٍٛیی ثٝ ایتٗ   . اشایٗزغداشپیؽ ضسٚزی ثٝ ٘ؾس ٔی ٌسدؾٍساٖ، ثیؽ

 ا٘د؟ غؤاَ اغت وٝ فٛأُ ٔؤثس ثس جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ وداْ

 

   پیطیٌِ پضٍّص

ؾٛد وٝ ٔحممیٗ ٚ پطٚٞؿٍساٖ تحمیمبت ٌرؾتٝ ثب تٛجٝ ثٝ إٞیت ٔٛضٛؿ ٔؿبٞدٜ ٔیثب ٔسٚزی ثٝ 

ٞبی ٔیتّفی ثٝ فُٕ آٚزد٘د أب ثٝ فّت تٛغقٝ قٙقت ثػیبزی دز شٔیٙٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی، پطٚٞؽ

غبش ٚ دز جٟتت زٚ٘تك التكتبدی ٔحّتی، ایتٗ ٔجحتم ٘یبشٔٙتد        فٙٛاٖ یه قٙقت پَٛ ٌسدؾٍسی ثٝ

ٞتبی ٌرؾتتٝ   ٞبی ا٘جبْ ؾدٜ دز غبَبؾد. دز جدَٚ شیس ثٝ ثقضی اش پطٚٞؽثٔی زٚش ثٝٞبی پطٚٞؽ

 :ؾدٜ اغتاؾبزٜ 
 پیؿیٙٝ پطٚٞؽ -1جدَٚ 

 ٘تبیج غبَ چبح فٙٛاٖ

ثسزغی فٛأُ ٔؤثس ثس تٛغقٝ ٌسدؾٍسی ٘بؾتی  

 ٗ إِّّتی دز  اش ثسٌصازی زٚیدادٞبی ٚزشؾی ثتی

 وؿٛز
1383 

جٛد خدٔبت  عفّٕیبت ثبشازیبثی، ٟث ٍسی، ی ٌسدؾت ٞب آض٘ا

دغتسغی آغبٖ ٝث دزیب ٚ غبحُ شیجبغبشی ٔحُ ٔؤثس ثتس  

 تٛغقٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٞػتٙد.

ثسزغتتی فٛأتتُ ٔتتؤثس ثتتس تٛغتتقٝ ٌسدؾتتٍسی 

 ٝ ٞتبی عجیقتی   ٚزشؾی وؿٛز ثب تبوید ثس جبذثت

 ٚزشؾی ایساٖ
1385 

ٚجٛد ٘تٛاز غتبحّی ٚ ٘صدیىتی آٖ ثتٝ وٛٞػتتبٖ دز      

ؾٕبَ وؿتٛز ٔتؤثس دز افتصایؽ ٌسدؾتٍساٖ ٚزشؾتی      

 إِّّی دز ایساٖ اغت.ثیٗ

ٞبی عجیقی ٚزشؾی ثتس  تسیٗ جبذثٝثسزغی ٟٔٓ

 تٛغقٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ایساٖ
1388 

ٌسدؾتتٍسی آثتتی ٚ غتتبحّی ٚ تبثػتتتب٘ی دز اِٚٛیتتت  

 ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی لساز داز٘د.

ثسزغی ٔٛا٘ـ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی اغتبٖ ٌتیالٖ  

 ثب تٛجٝ ثتٝ ٘یسٚٞتبی زلتبثتی پتٛزتس ٚ ٔتدَ      

PEST 

1394 

ٞب ٚ ٔدیسیت ضقی  ٔٛا٘ـ ٔٛجتٛد داخّتی   تشیسغبخ

ثٛدٜ ٚ فدْ ثبشازیبثی ٔٙبغت ٚ ؾٙبغبیی ٘متبط ٟٔتٓ   

 ٌسدؾٍسی اش ٔٛا٘ـ خبزجی اغت.

 اغتبٖ ٚزشؾی ٌسدؾٍسی دز ٔؤثس فٛأُ تقییٗ

 ٌیالٖ
1398 

دغتسغتی آغتبٖ ثتٝ دزیتب ٚ غتبحُ ٚ ؾتسایظ آة ٚ       

ٞٛایی ٚ فٛأُ فسٍٞٙی اش فٛأُ ٔؤثس دز ٌسدؾٍسی 

 غتبٖ ٌیالٖ اغت.ٚزشؾی ا

ثسزغتتی فٛأتتُ ٔتتؤثس دز جتترة ٌسدؾتتٍساٖ  

 ٚزشؾی فقبَ ثٝ ٌسدؾٍسی غبحّی دزیبی خصز
1398 

ٝ فتٝیب ٞتبی  ٞبی پطٚٞؽ ٘ؿبٖ داد وٝ جراثیت جبذثت

-وٙٙدٜ دزٚ٘ی ٚ اعالؿ تسیٗ فٛأُ جرةعجیقی ٟٔٓ

ٓ زغتتب٘ی، زغتتب٘ٝ تتتسیٗ فٛأتتُ ٞتتب ٚ تجّیغتتبت ٟٔتت
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ٚزشؾی ؾٍسی وٙٙدٜ ثیسٚ٘ی ٌسدؾٍساٖ ثٝ ٌسد جرة

 .ؾٛدغبحّی ٔحػٛة ٔی

غبشی ثس تٛغقٝ تٛزیػٓ ٚزشؾی ٘مؽ خكٛقی

 دز اغتبٖ ٌیالٖ
1399 

تٛزیػتٓ   غبشی تٛزیػٓ ٚزشؼ ثبفم تٛغقٝخكٛقی

ٞتب  ٚزشؾی دز اغتبٖ ٌیالٖ ؾدٜ ٚ تٛغقٝ شیسغتبخت 

 ثبؾدثػیبز ٔؤثس ٔی

تحّیتتُ جتتبٔـ آٔییتتتٝ ثبشازیتتبثی ٌسدؾتتٍسی 

 پی 7یىسد ٚزشؾی دز اغتبٖ ٌیالٖ ثب زٚ
1399 

فٙبقس آٔییتٝ ثبشازیبثی ٌسدؾٍسی ٚزشؾی دز اغتبٖ 

دازی ثتب ٞتٓ داز٘تد.    ثس اغبظ اِٚٛیت، تفتبٚت ٔقٙتی  

ٚ فٙكتس فسآیٙتد یتب     فٙكس لیٕتت ثتبالتسیٗ اِٚٛیتت   

زا ثتٝ ختٛد اختكتبـ     تسیٗ اِٚٛیتزیصی پبییٗثس٘بٔٝ

ا٘د. غبیس فٙبقتس آٔییتتٝ ثبشازیتبثی ٌسدؾتٍسی      دادٜ

تستیت اِٚٛیت فجتبزت اش ٔحكتَٛ،    ٚزشؾی اغتبٖ ثٝ

 .اغتتٛشیـ، ؾٛاٞد فیصیىی، افساد ٚ تسٚیج 

 - یٞبی ٚزشؾی ثتٛٔ داؾت ثسزغی ٘مؽ فسضٝ

ٔحّی دز تٛغقٝ ٌسدؾٍسی اغتتبٖ ٌتیالٖ ثتس    

  A’WOT اغبظ ٔدَ تّفیمی
1400 

ٞتتبی ٔتٙتتٛؿ عجیقتتی  ٔٛلقیتتت جغسافیتتبیی ٚ جبذثتتٝ

ی ٞتب  تسیٗ ٘مبط لٛت اغتبٖ ٚ وٕجٛد شیسغتبخت  ٟٔٓ

 ٓ ٘متبط ضتق  تٛغتقٝ     ٗیتتس  ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٟٔت

 ٌسدؾٍسی ٚزشؾی اغتبٖ ٞػتٙد.

ی ٌسدؾتتٍسفٙتتٛاٖ یتته جبذثتتٝ    ٚزشؼ ثتتٝ

 (ا٘داش چؿٓ)پتب٘ػیُ ٚ 
2016 

فٙتٛاٖ جبذثتٝ ٌسدؾتٍسی ٔٛجتت      تٛجٝ ثٝ ٚزشؼ ثٝ

 ؾٛد.پیؿسفت التكبد ٚ تٛجٝ ثٝ وبزآفسیٙی ٔی

تیٕیٗ تتأثیسات زٚیتداد ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی     

ٖ وٛچته دز الت  ٞتتبی ایتبِیتتب ٚ كتتبد )وٛٞػتتب

 غٛئیع(
2017 

ٌسدؾٍسی ٚزشؾی  ٚجٛدآٚز٘دٜ ثٝزٚیدادٞبی ٚزشؾی 

ٞتبی ٔىتب٘ی   ٞسچٙد وٛچه ثتب تٛجتٝ ثتٝ پیؿتسفت    

 آٚزد.تأثیسات فٕیك التكبدی ثٝ ٚجٛد ٔی

  ٝ فٙتٛاٖ التكتبد    ثسزغی ٌسدؾٍسی ٚزشؾتی ثت

 ٔحّی
2018 

ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٔٛجت افصایؽ خدٔبت دز ٔحتُ ٚ  

ٞب ؾدٜ ٚ ثتب ٔتدیسیت قتحیح ثبفتم     سغبختتجٟیص شی

پیؿسفت التكبد ٔحّی ٚ ثتٝ د٘جتبَ آٖ التكتبد وؿتٛز     

 ؾٛد.ٔی

ٌسدؾٍسی پبیداز دز ٚزشؼ ثب تأویتد ثتس غتٟٓ    

 شیػت تٕبؾبٌساٖ دز حفؼ ٔحیظ
2019 

ثسای پیؿسفت دز حتٛشٜ ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی ضتٕٗ     

ٞتتب، ٞتبی اجتٕتتبفی شیسغتتبخت تٛجتٝ ثتتٝ ٔػتتئِٛیت 

 یت یبثد.ٔدیسیت ٚ فسًٞٙ تمٛ

تٛغقٝ پبیداز ثب اغتفبدٜ اش ٌسدؾتٍسی دزیتبیی   

 )تحّیُ غٛدٔٙدی ٞصیٙٝ(
2020 

افصایؽ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی دز ٞس ٔٙغمٝ ٚ ٔىب٘ی ثتب  

ی ٔحّتی ٚ دز ٘تیجتٝ   ٚوبزٞب وػتافصایؽ اؾتغبَ ٚ 

 ٝ ای زؾد التكبدی ٕٞساٜ اغت ثٙبثسایٗ ٞس ٘ٛؿ ٞصیٙت

 اغت. سیپرٝ یتٛجدز ایٗ زاغتب 

 

ؾٛد اوثس پطٚٞؿٍساٖ ثس ٔٛازدی ٔب٘ٙد ٔدیسیت قتحیح ٚ  ٔؿبٞدٜ ٔی 1دز جدَٚ  عٛز وٕٝٞبٖ

ٝ  ٔٛزد٘ؾسثٟجٛد غبختبز ٚ ٚجٛد فٛأُ عجیقی ٚ اِجتٝ فسًٞٙ ٔىبٖ  فٙتٛاٖ فٛأتُ تأثیسٌتراز دز     ثت

افصایؽ ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی تبوید داز٘د ٚ تمسیجتب  ٕٞتٝ ٔحممتبٖ ثتس افتصایؽ غتٛدآٚزی ٚ پیؿتسفت        

 ٚوبز ٔحّی اذفبٖ داز٘د. ٕٞساٜ وبزآفسیٙی ٚ زٚ٘ك وػتالتكبدی ٔٙغمٝ ثٝ 
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ثس ٔجٙبی پطٚٞؿی وٝ دز وؿٛزٞبی ازٚپتبیی )وسٚاغتی، ایتبِیتب، اغتاب٘یب( قتٛزت ٌسفتت، تٟٙتب        

ٞبی اخیس زؾد ثػیبز چؿتٍٕیس ٚ غتٛدآٚزی   ٌسدؾٍسی ٚزشؾی دز ثیؽ غبحُ ٚ دزیب دز عی غبَ

ٔیّیتبزد یتٛزٚیی    15.5ثتسدٜ ٌتسدؼ ٔتبِی    بْدز وؿٛزٞبی ٘ت  2012تٟٙب دز غبَ  وٝ یعٛز ثٝداؾتٝ 

)فجتداِسحٕبٖ ٚ ٕٞىتبزاٖ،    ؾتدٜ اغتت  ٞتصاز ؾتغُ    330ایجبد وسدٜ ٚ ثٝ عٛز ٔػتمیٓ ثبفم ایجبد 

ٞبی دزیبیی ٚ آثی ٚجٛد دزیبی خصز ٚ غٛاحُ پٟٙبٚز آٖ دز ٌیالٖ، ٌسدؾٍسی ٚزشؼ(. 150: 2020

 300دزیتبی ختصز دز اغتتبٖ ٌتیالٖ ثتب       دٞد، ٘تٛاز غتبحّی  دز اغتبٖ ٌیالٖ زا ثػیبز ٟٔٓ جّٜٛ ٔی

ثبؾتد وتٝ دز   ٞبی ٌسدؾٍسی ٚزشؾی غبحّی دز وؿتٛز ٔتی   جبیٍبٜ ٗیتس ثصزيویّٛٔتس عَٛ یىی اش 

غتبحُ   ٚ اِجسش ؾٕبِی ٞبیدأٙٝ ٔبثیٗ ٔٙغمٝ، ایٗ دز ایساٖ غبحّی دغتسظ فْٕٛ لساز دازد، ثبزیىة

 اغت. تسویجتی  دادٜ جبی خٛد دز زا ایساٖ عجیقی ا٘داشٞبیچؿٓ شیجبتسیٗ ای اشٔجٕٛفٝ خصز جٙٛثی

ٗ اقتّی  اغتت  ٔٛجت ؾدٜ ٔٙغمٝ ایٗ دز جٍُٙ ٚ دزیب، وٛٞػتبٖ غبحُ اش آزٔب٘ی  ٞتبی لغتت  تتسی

 ٗیچٙت ٗ یت ا(. ثتب تٛجتٝ ثتٝ داؾتتٗ     1385فیسٚشجبٜ،  ٌیسد )ادثی ؾىُ ٔٙغمٝ ایٗ دز ایساٖ غیبحتی

اغتت، حتبَ    شؾی ٌیالٖ ٘ؿدٜی تبوٖٙٛ تٛجٝ خبقی ثٝ ٔػئّٝ ٌسدؾٍسی ٚزفسد ٔٙحكسثٝعجیقت 

شایی تٛا٘د اش ایٗ ٌسدؾٍساٖ اؾتغبَثبید دید وٝ ٌسدؾٍسی اغتبٖ ٌیالٖ دز شٔیٙٝ ٚزشؾی چمدز ٔی

شایی ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ثٝ جٟت تٛغقٝ التكبدی ٚ تٛغقٝ ا٘ػب٘ی اش عسیك اؾتغبَ شایی وٙد.ٚ دزآٔد

ثػیبز حبئص  جٟت اشایٗؾٛد ٚ حػٛة ٔیٚ وبزآفسیٙی، ثسای ؾٟسٞب ٚ زٚغتبٞب فبّٔی ثػیبز لدزتٕٙد ٔ

 (.  2: 2019ٚ ٕٞىبزاٖ،  1ٞىتدؼ)إٞیت اغت 

ٝ  ٚیطٜ ٌسدؾٍسی ٚزشؾتی ٔتی   ٕٞچٙیٗ ثب تٛجٝ ثٝ زوٛد التكبدی، ٌسدؾٍسی ثٝ فٙتٛاٖ   تٛا٘تد ثت

ٝ 2013، 2ٔٙجقی ثسای ثٟجٛد ؾسایظ التكبدی ثبؾد )پدزا٘ب دِیتُ ایجتبد    (. فالٜٚ ثس ایٗ، ٌسدؾٍسی ثت

 ؛تٛا٘د ثبفم تٛغتقٝ التكتبدی ٔمبقتد ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی ؾتٛد      دزآٔد حبقُ اش آٖ، ٔیاؾتغبَ ٚ 

 زٚٗ یت اشأیصاٖ افصایؽ ثبشدید ٌسدؾٍساٖ اش ٔمبقد ٚزشؾی اش إٞیت ثبالی ثسخٛزداز اغتت.   ٗیثٙبثسا

ٖ   ثسای تٛغقٝ وػت ٞتبی ٌسدؾتٍسپریس ٘یبشٔٙتد ثتٝ جترة      ٚوبز ٔستجظ ثب ٌسدؾٍسی ٚزشؾتی، ٔىتب

َ ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی  وتٝ ٔمبقتد    (. دزقتٛزتی 2015، 3ثٝ ٔمبقد ٌسدؾٍسپریس ٞػتٙد )ثٙٛز ٚ ثسأتٛ

ٌسدؾٍسپریس ٘تٛا٘ٙد ؾسایغی زا ثسای جرة ٌسدؾٍساٖ فساٞٓ وٙٙتد، ثتب زوتٛد التكتبدی ٚ ثیىتبزی      

-ٞبی ایٗ ٔغبِقٝ زا ٔتی تٛاٖ ٌفت وٝ اش جّٕٝ ٘ٛآٚزیدز ٟ٘بیت ٔیافساد جبٔقٝ ٔٛاجٝ خٛاٞٙد ؾد. 

ٗ   ، دید دز شٔیٙٝ جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالِٖقبتی ، خأل ٔغبتٛاٖ دز ثتٝ   فتالٜٚ ثتس ایت

ٖ  ٔدیسیت قٙقت ٌسدؾٍسی ٚزشؾتی   جترة  ، ثیتٙؽ ازشؾتٕٙدی دز ٔتٛزد چٍتٍٛ٘ی     اغتتبٖ ٌتیال

 ازائٝ خٛاٞد وسد.  ٌسدؾٍس ٚزشؾی

                                                           
1. Anandrao Deshbhakt 

2. Pedrana 

3. Benur and Bramwell 
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 رٍش پضٍّص

غتی تٛافتك   ثتسای ثسز  ٚاغتت   ؾتدٜ  اغتفبدٜ دِفی زٚؼ اش ٔغبِقٝ ثب زٚؼ تحمیك یه حبضس ٔغبِقٝ

ایتٗ   7/0وٙداَ اغتفبدٜ ؾتد وتٝ ٔمتبدیس ثتبالتس اش      W٘ؾسی افضبی ٌسٜٚ خجسٌبٖ اش ضسیت تٛافك 

زٚایتی ٚ پبیتبیی ٔٛجتٛد ٔیتبٖ      دییت تأؾٛد ٚ ٔالوتی ثتسای   فٙٛاٖ تٛافك ٘ؾسی پریسفتٝ ٔی ثٝ تیضس

پتطٚٞؽ  ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبزی (. 4: 1396لبجبزی ٚ ٕٞىبزاٖ، وٙٙدٜ دز پطٚٞؽ اغت )غالٔیخجسٌبٖ ؾسوت

ثب تٛجٝ ثٝ فبوتٛزٞبی ٍٕٞٗ یب ٘بٍٕٞٗ ثٛدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٞدف دِفی، ٚغقت ٔؿتىُ، ویفیتت تكتٕیٓ،    

ـ    ٞتب ٚ ٔٙتبثـ دز    آٚزی دادٜ تٛا٘بیی تیٓ تحمیك دز ادازٜ ٔغبِقٝ، افتجبز داخّی ٚ ختبزجی، شٔتبٖ جٕت

بؾد )اٚزٍ٘تب  ٘فس ث 20تب  12تٛا٘د اش ٔی وٙٙدٌبٖ ؾسوتٚ پریسؼ پبغخ، تقداد  ٔػئّٝدغتسظ، دأٙٝ 

وٝ ثب تٛجٝ ثٝ زغیدٖ ٔحممبٖ ثٝ اؾتجبؿ   (1399؛ ثٝ ٘مُ اش زحٕب٘ی ٚ ٕٞىبزاٖ، 1993، 1ٚ ٘ٛزدثسي

ٚ ٔتیككتبٖ   ٌسدؾتٍسی ٘فس اش اغبتید زؾتٝ ٔتدیسیت ٚزشؾتی،    12٘ؾسی دز شٔیٙٝ ٔغبِقٝ، تقداد 

تٛاٖ ثتٝ  ی ٔیتٛزٞبی ٌسدؾٍسی ثٛد٘د ثٝ قٛزت ٞدفٕٙد ا٘تیبة ؾد٘د اش دالیُ ا٘تیبة ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبز

ٞبی تجسثی ٚ فّٕتی  آؾٙبیی ایؿبٖ ثٝ جرة ٌسدؾٍس ٚ خكٛقب  ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٚ داؾتٗ فقبِیت

اغتتبد   4ثبؾتد وتٝ ؾتبُٔ    دز شٔیٙٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٚ دز دغتسظ ثٛدٖ ایؿبٖ ثسای ٔحمتك ٔتی  

٘فس اش ٔتیككبٖ تٛزٞتبی ٌسدؾتٍسی    2اغتبد ٔدیسیت ٌسدؾٍسی ٚ ٕٞچٙیٗ  8ٔدیسیت ٚزشؾی ٚ 

ثٝ تفػیس آٔدٜ اغتت. ثتسای ا٘جتبْ لتدْ اَٚ زٚؼ      2ثبؾٙد اِجتٝ غبیس اعالفبت ایؿبٖ دز جدَٚ ٔی

ا٘تیتبة   تٛا٘ػتٙد دز شٔیٙٝ ٔٛزد پطٚٞؽ ازائٝ ٘ؾتس وٙٙتد،  ٘فس اش خجسٌبٖ وٝ ٔی 32دِفی ثٝ تقداد 

ی ٞتب  ٞبی ٔٛزد ٔكبحجٝ )ٔؤِفٝؾد٘د. غاع فسآیٙد تحمیك، ٔحدٚدٜ پطٚٞؽ )اغتبٖ ٌیالٖ( ٚ ٌٛیٝ

ٞبی شیسغبخت( ثٝ پطٚٞؿٍساٖ تٛضتیح دادٜ   ٔؤِفٝ ٚ ٞبی ٔدیسیت ٔؤِفٝ، ٞبی فسٍٞٙی ٔؤِفٝعجیقی، 

ٞب خٛاغتٝ ؾد وٝ آٔبدٌی خٛد زا ثسای چٙد زا٘تد ٔكتبحجٝ ثتٝ قتٛزت ٘بؾتٙبظ ٚ      غاع اش آٖ ؾد.

٘فس اش اغبتید ٔدیسیت ٚزشؾی، ٌسدؾتٍسی ٚ ٔتیككتبٖ    12ٔػتمُ افالْ وٙٙد وٝ دز ٟ٘بیت تقداد 

 ٛزٞبی ٌسدؾٍسی ا٘تیبة ؾد٘د.  ت

ٝ  ٔٛزد٘ؾسدٚز ا٘جبْ ٔكبحجٝ، خجسٌبٖ ثٝ تٛافك ٘ؾسی  غٝپع اش   پطٚٞؿٍساٖ زغید٘د، دز ٘تیجت
ٞبی تحمیتك  دز جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ ؾٙبغبیی ؾد ٚ یبفتٝ سٌرازیتأثی ٞب ٔؤِفٝ

زٚؼ تبپػتیع  ثتب اغتتفبدٜ اش   ؾٛد ٕ٘بیبٖ ؾد، غتاع  ٞبیی وٝ دز ادأٝ ٔؿبٞدٜ ٔیدز لبِت جدَٚ

ٟٓٔ ٝ -تسیٗ فٛأُ ٔؤثس دز جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ اش فٛأُ ٔٛجٛد ا٘تیبة ٚ زتجت

ٝ  ثٙدی ؾد، ضٕٗ ایٙىٝ ثسای تجصیٝ تحّیتُ دادٜ  ْ  ٞتب اش ثػتت 2افتصازی  ٞتبی ٘تس
SPSS   ٝ23٘ػتی  ٚ

 اغتفبدٜ ٌسدید. 3اوػُ

                                                           
1. Oranga, Nordberg 
2. Statistical Package for the Social Sciences 

3. Excel 
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 وٙٙدٜ دز تحمیك ؾٙبختی افساد ؾسوتٞبی جٕقیتٚیطٌی -2جدَٚ 

 درصذ فزاٍاًی ًَع هنغیز

 جٙػیت
 66/66 8 ٔسد

 33/33 4 شٖ

 تحكیالت
 25 3 وبزؾٙبغی ازؾد

 75 9 دوتسی

 ؾغُ
 33/33 4 اغتبد ٔدیسیت ٚزشؾی

 50 6 اغتبد ٌسدؾٍسی

 66/16 2 ٔتیكف تٛزٞبی ٌسدؾٍسی

 

 ّای پضٍّصیافنِ

الٖ وٝ اش ادثیبت تحمیتك ٚ ٔكتبحجٝ اثتتدایی ثتب     وٙٙدٜ ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌی فٛأُ جرة

َ  Wٔیبٍ٘یٗ ٚش٘تی ضتسیت تٛافتك     وٝ ٔٛزد ثٛد 16خجسٌبٖ ثٝ دغت آٔد تقداد  دز دٚزٞتبی   وٙتدا

اغت ضسیت تٛافك فددی ثتیٗ قتفس ٚ یته     ذوس بٖیؾب٘ؿبٖ دادٜ ؾد.  3ٞب دز لبِت جدَٚ ٔكبحجٝ

خجسٌبٖ ثیؿتس اغت ٚ ایٗ فدد اٌس ثیؽ  تس ثبؾد ٔیصاٖ تٛافك ٘ؾسیاغت ٞس چٝ ثٝ فدد یه ٘صدیه

 ثبؾد.، ٔٛزد لجَٛ ٔی٘ؾس اتفبقؾٛد ثٝ ٔقٙی  0.7اش 

 
 ضسیت تٛافك فٛأُ دز دٚزٞبی دِفیٔیبٍ٘یٗ ٚش٘ی  -3جدَٚ 

 فٛأُ ٞب ٔؤِفٝ
 ٔیبٍ٘یٗ ٚش٘ی ضسیت تٛافك

 دٚز غْٛ دٚز دْٚ دٚز اَٚ

ٞتتتتبی  ٔؤِفتتتتٝ

 شیسغبخت

 8.25 5.75 3.81 ثب ویفیت ٔغّٛة ٕتیل ازشاٖخدٔبت زفبٞی ٚ تفسیحی 

 7.75 5.37 3.43 ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تسافیىیغیػتٓ

 7.90 5.73 3.54 لٛا٘یٗ ٚ ٔمسزات ثیؽ ٌسدؾٍسی دز ٘ٛاحی غبحّی

 6.58 4.12 3.29 ٚ وبزآٔد زٚش ثٝٚجٛد تجٟیصات 

ٞتتتتبی  ٔؤِفتتتتٝ

 فسٍٞٙی

 6.63 4.24 3.39 آداة، زغْٛ ٚ غٙٗ ٔٙغمٝ

 6.41 4.07 3.12 ٞبی غٙتیآییٗ ثسٌصازی ٔساغٓ ٚ

 6.49 4.16 3.34 یدغتـ یقٙبٚجٛد غٛغبت ٚ 

 6.48 4.08 3.17 ٘حٜٛ ثسخٛزد فٛأُ اجسایی

ٞتتتتبی  ٔؤِفتتتتٝ

 ٔدیسیت

 8.43 6.20 3.82 آؾٙبیی ٔدیسیت ثب ثبشازیبثی ٌسدؾٍسی ٚزشؾی

 7.82 5.53 3.60 ٚجٛد افساد ٔتیكف ٚ وبزآٔد

 6.98 4.32 3.52 ٚجٛد حبٔیبٖ ٔبِی

 6.61 4.20 3.31 ٔىبٖ اجسای ٔػبثمبت ٚ تفسیحبت صوسدٖیٔتٕب
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 ٞبی عجیقی ٔؤِفٝ

 7.88 5.67 3.77 دغتسغی آغبٖ ثٝ جٍُٙ ٚ ٘ٛاحی غبحّی

 6.56 4.10 3.28 ؾسایظ آة ٚ ٞٛایی

 7.72 5.35 3.53 تجّیغبت ٔٙبغت ٔحُ

 6.35 4.04 3.01 ٞبی تبزیییٔىبٖ

 

ٝ  3عٛز وٝ دز جدَٚ ٕٞبٖ تتسیٗ تٛافتك ٘ؾتس دز    ٞتب ثتیؽ  ٔؿیف ؾد ثقد اش دٚز اَٚ ٔكتبحج

ایٗ ٔیصاٖ اش تٛافك ٘ؾس پبیبیی ٚ زٚایتی اثتصاز پطٚٞؿتٍساٖ زا     ٞبی ٔدیسیتی ٚجٛد دازد ٚ چٖٛ ٔؤِفٝ

ٞب دز دٚز دْٚ ٚ غْٛ ادأٝ پیدا وسد تب ثٝ تٛافك ٘ؾتسی ٔتٛزد لجتَٛ    وٙد ثٙبثسایٗ ٔكبحجٕٝ٘ی دییتأ

 اغت ثسغد. 0.7ش وٝ ثٝ ٔیصاٖ ثیؽ ا

ثتیٗ خجسٌتبٖ دز دٚز دْٚ ثتٝ    وٙداَ(  Wؾٛد وٝ تٛافك ٘ؾسی )ٔؿبٞدٜ ٔی 4دز جدَٚ ؾٕبزٜ 

ثبؾتد ٚ دز دٚز غتْٛ ٔمتداز تٛافتك     ٞب ٔتی ثٛدٜ وٝ ثٝ ٔقٙی ادأٝ دز دٚز غْٛ ٔكبحجٝ 5.78ٔیصاٖ 

 ثٝ دغت آٔد وٝ ثٝ ٔقٙی زغیدٖ ثٝ اجٕبؿ خجسٌبٖ اغت.  7.91٘ؾسی خجسٌبٖ، 

 
 ٘تبیج دٚزٞبی دْٚ ٚ غْٛ دِفی - 4جدَٚ 

 دٚز غْٛ دِفی دٚز دْٚ دِفی فٛأُ ؾٙبغبیی ؾدٜ

 5.78وٙداَ:  W آؾٙبیی ٔدیسیت ثب ثبشازیبثی ٌسدؾٍسی ٚزشؾی

 

 9.25ٔجرٚز وبی: 

 

 5دزجٝ آشادی: 

 

 0.285ٔقٙبدازی: 

W  :َ7.91وٙدا 

 

 23.01ٔجرٚز وبی: 

 

 5دزجٝ آشادی: 

 

 0.004ٔقٙبدازی: 

 ثب ویفیت ٔغّٛة ٕتیل ازشاٖی ٚ تفسیحی خدٔبت زفبٞ
 دغتسغی آغبٖ ثٝ جٍُٙ ٚ ٘ٛاحی غبحّی

 ٚجٛد افساد ٔتیكف ٚ وبزآٔد
 ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تسافیىیغیػتٓ

 تجّیغبت ٔٙبغت ٔحُ

 

 .٘بٔٝ ٘یص تأیید ؾدزٚایی ٚ پبیبیی پسغؽ 0.7ثدیٗ تستیت ثب زغیدٖ ثٝ تٛافك ٘ؾسی ثبالی 

، اجٕبؿ ٘ؾس خجسٌبٖ ثسای جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌتیالٖ ٔجٙتی ثتس    4ٔغبثك جدَٚ 

ایٗ اغت وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٚجٛد ٘ٛاحی غبحّی ٚ دغتسغی آغبٖ ثٝ جٍُٙ ٚ دزیتب، اش عسیتك آؾتٙبیی    

ٞبی ٔٙبغتت  ثٝ فّٓ زٚش ٚ أٛز ٌسدؾٍسی ٚ ثبشازیبثی، تٛغقٝ شیسغبخت زثظٔدیساٖ ٚ ٔػئِٛیٗ ذی

تتٛاٖ ثبفتم   زٚ٘دٞبی تجّیغبتی، جٟت ؾٙبغبیی أبوٗ ثٝ افساد غیتس ٔحّتی ٔتی    ٚ اغتب٘دازد، افصایؽ

ثٙدی فٛأُ ٔؤثس دز جرة ٌسدؾتٍساٖ  افصایؽ جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ؾد. دز ا٘تٟب زتجٝ

 اغت. ٔؿبٞدٜ لبثُ 5ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ اش عسیك زٚؼ تبپػیع ا٘جبْ ؾد وٝ دز لبِت جدَٚ 
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 ة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالٖفٛأُ تأثیسٌراز دز جرثٙدی زتجٝ- 5جدَٚ 

 ٌصیٙٝ زتجٝ ؾبخف ؾجبٞت ٞب ٔؤِفٝ

ثٙتتتتدی زتجتتتتٝ

 ٞبٌصیٙٝ

C3 0.717 1 ٝٞبی ٔدیسیتی ٔؤِف 
C2 0.685 2 ٝٞبی شیسغبختی ٔؤِف 
C4 0.574 3 ٝٞبی عجیقیٞبی جبذثٝ ٔؤِف 
C1 0.512 4 ٝٞبی فسٍٞٙی ٔؤِف 

 

ٖ    ُیٚتحّٝ یتجصٞب تٛغظ خجسٌبٖ ٚ فبُٔ ته ثٝ تهثقد اش ٔمبیػٝ  -آٖ ثتٝ زٚؼ تبپػتیع ٕٞتب

فبٔتُ جترة    ٗیتتس  تیت ثبإٞفٙتٛاٖ   ٞبی ٔدیسیتی ثٝ ؾٛد ٔؤِفٝٔؿبٞدٜ ٔی 5عٛزی وٝ دز جدَٚ 

فٙٛاٖ ٌصیٙة دْٚ ٔقسفی  ٞب ٘یص ثٌٝسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ ٔقسفی ؾدٜ ٚ ٚجٛد شیسغبخت

ٝ  بی عجیقی ٚ ٔؤِفٝٞٞبی جبذثٝ ؾد ٚ اِجتٝ ٔؤِفٝ فٙتٛاٖ غتٛٔیٗ ٚ    ٞبی فسٍٞٙی ثب اختالف وٕی ثت

 چٟبزٔیٗ ٌصیٙٝ ٔقسفی ؾد٘د.

 

 گیزیًنیجِ

ٞبی تٛغقٝ ٌسدؾتٍسی ٚ جترة ٔٙتبثـ    تسیٗ فقبِیتفٙٛاٖ یىی اش ٟٔٓ أسٚشٜ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ثٝ

ػتیبز ٟٔتٓ   دز جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾتی ث  سٌرازیتأثبی ٞ ٔؤِفٝ زٚ ٌسدد، اشایٗ التكبدی، ٔحػٛة ٔی

 ثتس  شٔیٙٝ )ٌسدؾٍسی ٚزشؾی( فالٜٚ ایٗ ٔٛفمیت دز ثسای وٝ ثٛدٜ ٚ ثبید ٔٛزدتٛجٝ ٚیطٜ لساز ٌیسد

ٚ  ٌسدؾٍساٖ جرة ثسای زیصیثس٘بٔٝ د٘جبَ ثٝ ثبید ٔمبقد ٌسدؾٍسی، ٌسدؾٍسپریسی ؾسایظ داؾتٗ

ٚ ثبؾتیٓ )ٔغیقتی   ٌسدؾتٍسی  ثبشازٞتبی  ثٝ خٛد ؾسایظ ٚ أىب٘بت ثٟتس ٔقسفی ٕٞىتبزاٖ،   ٍِٙتسٚدی 

1397 :379.)   ٖ ٞتب جتبذة ٚ اش پتب٘ػتیُ الشْ ثتسای جترة      ثٝ عٛز ذاتی ٘ٛاحی غبحّی ثتسای ا٘ػتب

ٞبی عی  ٌسدؾٍسی ٚ تسیٗ شیس ثیؽٌسدؾٍساٖ ثسخٛزداز اغت دز ٚالـ ٌسدؾٍسی غبحّی اش ٟٔٓ

. تٝ اغتفٙٛاٖ ٔٙجـ ثسای ازشؼ افصٚدٜ ٚ دزآٔد دز زٚغتبٞب ٚ ؾٟسٞبی غبحّی ٔٛزدتٛجٝ لساز ٌسف ثٝ

ٞتبی ٌسدؾتٍسی غتٛاحُ دزیتبیی     زیصی ؾدٜ اش ٔٙبثـ ٚ جبذثٝفّٕی ٚ ثس٘بٔٝ ،یمیٗ اغتفبدٜ قحیح

ٝ  غتبحّی  ٌسدؾٍسی تٛغقٝ اغبظٗ یثسا تٛا٘د ثبفم پبیدازی ایٗ ٔٙبعك ؾٛد.ٔی ٝ  ٚاثػتت  ویفیتت  ثت

ٓ  غتبحُ،  ؽبٞسی ا٘داشچؿٓ فیصیىی، ٞبیٚیطٌی غبحُ، ٝ  فضتبٞبی  ا٘تداش چؿت  ٘تٛاحی  دز ایحبؾتی

ٞتبی ٔٛجتٛد،   غبشی شیسغبختؾٛد ٍٔس ثب ٔدیسیت قحیح ٚ ثٟیٙٝغبحّی اغت ٚ ایٗ أس ٔیػس ٕ٘ی

دز جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثتٝ   سٌرازیتأثی ٞب ٔؤِفٝتسیٗ دز پطٚٞؽ حبضس غقی ثس آٖ ؾد وٝ ٟٔٓ

اغتبٖ ٌیالٖ ؾٙبغبیی ؾدٜ تب ثب افصایؽ ٚزٚد ٌسدؾٍساٖ ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ ٔٛجت زٚ٘ك التكبدی دز 

 ٔٙغمٝ ٚ ٘ٛاحی غبحّی اغتبٖ ٌسدد. 
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(، 1394(، ٘ؾسیتبٖ ٚ ٕٞىتبزاٖ )  1398٘تبیج پطٚٞؽ حبضس ثب ٘تبیج پطٚٞؽ فبؾمی ٚ خبن )

ی ٔدیسیتی ٞب ٔؤِفٝزاغتب ثٛدٜ ٚ ٍٕٞی ثٝ إٞیت ( 1400ٓٞ( ٚ ثیٍی )1398فبثدی ٚ ٕٞىبزاٖ )

وٝ اش ٘ؾتس ٔتیككتبٖ أتس،    ٞبی پطٚٞؽ ٘ؿبٖ داد ا٘د ٕٞچٙیٗ یبفتٝٞب اؾبزٜ داؾتٝٚ شیسغبخت

تتسیٗ  ثبؾد ٚ اش ٟٔٓ ٞبی ٔدیسیتی دز شٔیٙٝ جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثػیبز ٔفید ٚ ٟٔٓ ٔی ٔؤِفٝ

تٛاٖ ثٝ: آؾٙبیی ٔدیساٖ ثٝ ٔػبئُ ثبشازیبثی ٚ ٌسدؾٍسی ٚ اغتفبدٜ اش ٔتیككبٖ دز فٛأُ آٖ ٔی

ٚیتدادٞبی تفسیحتی،   ٞبی ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی ٚ ثسٌتصازی ز   ایٗ شٔیٙٝ ثٝ جٟت ؾٙبغب٘دٖ فسقت

 زلبثتی ٚ ٚزشؾی اؾبزٜ وسد. دز ایٗ شٔیٙٝ تحمیمبت لجّی ٌصازؼ ٕ٘ٛد٘د وٝ فٛأُ اجسائی )ٔحسْ

؛ 1396؛ خٛاجتٝ پتٛز ٚ دٚغتتی،    1399خبِٝ ٚ ٕٞىتبزاٖ،  ؛ ٘كیسی ٞٙد1398ٜ، شادٜ ٕبٖیاشادٜ ٚ 

 ٗیثٙتبثسا  ؛ثبؾد ( جصٚ عجمبت اقّی جٟت جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ٔی1395غٛادی ٚ ٕٞىبزاٖ، 

تٛاٖ ٌفت وٝ تكٕیٕبت ٔدیسیتی دز ایٗ شٔیٙٝ اش إٞیّت ثتبالیی ثسختٛزداز اغتت، اش عسفتی     ٔی

ٖ  ثتتٝ ٔتدیسیتی  فٛأتتُتتٛاٖ ٌفتتت وتٝ   ٔتی   ٚ وّیتتدی ٘متؽ  فٛأتتُ غتبیس  ٔحسوتتٝ ٔٛتتٛز  فٙتٛا

 دازد. ای دز جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ وٙٙدٜ تقییٗ

ٝ قٝ شیسغبختؾٛ٘دٜ تٛغاش دیدٌبٜ افساد ٔكبحجٝ فٙتٛاٖ دٚٔتیٗ فبٔتُ دز جٟتت جترة       ٞب ثت

تتٛاٖ ثتٝ ٔغبِقتبت لجّتی     ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ ثٛد. دز جٟت تجییٗ ایٗ یبفتٝ ٔتی 

، ٚ ٕٞىبزاٖ یىتبیٔحٕٛد؛ 1390، فسد ٚ ٕٞىبزأٖقیٗی وٝ فبُٔ شیسغبخت )عٛز ثٝزجٛؿ ٕ٘ٛد 

؛ 1395؛ ٔیسشاشادٜ ٚ فجدإِبِىی، 1395، زاٖٚ ٕٞىب یوسٚث؛ 1392، شادٜ ٚ ٕٞىبزأٖحسْ؛ 1391

فٙٛاٖ فبّٔی ٟٔتٓ دز جٟتت تٛغتقٝ     ( ث1395ٝزضٛی ٚ ٕٞىبزاٖ، ؛ 1395چمبجسدی ٚ ٕٞىبزاٖ، 

ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٚ جرة افساد ثٝ ٔمبقد ٌسدؾٍسی ثسؾٕسدٜ ؾدٜ اغت. ثب تٛجٝ ثٝ ایتٗ یبفتتٝ   

حُ ؾٛ٘د، ثتب تٛغتقٝ غیػتتٓ     ٞبزغد وٝ ٔػبئُ ٔسثٛط ثٝ تٛغقٝ ؾٟسی ٚ شیسغبخت ثٝ ٘ؾس ٔی

احتٕبال  جرة تٛزیػٓ ٚزشؾی ٘یص دز اغتبٖ ٌیالٖ افتصایؽ   حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛایی ٚ زیّی دز وؿٛز،

ٞبی حٕتُ ٚ ٘متُ   ٚ ثب ویفیت دز وٙبز غیػتٓ ٕتیل ازشاٖٚجٛد أىب٘بت ٚ خدٔبت  ٗی؛ ثٙبثسایبثد

ٌسدؾٍساٖ ٔقسفتی وتسدٜ تتب     ٞبی تبزییی ٚ دید٘ی زا ثٝ ٔػبفساٖ ٚتٛا٘د ٔىبٖٔٙبغت ٚ ایٕٗ ٔی

ٞب، ثٝ ثبشٌؿت دٚثبزٜ ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ فىس وٙٙتد، ثتب افتصایؽ    آٟ٘ب ثتٛا٘د ضٕٗ ثبشدید اش آٖ ٔىبٖ

ٚوبز ٔحّتی ٚ دز ٘تیجتٝ    ٞب ٚ ٌسدؾٍساٖ ٔٛجت افصایؽ وبزآفسیٙی ٚ اؾتغبَ ٚ وػتثبشدیدوٙٙدٜ

ٞبی شیسغبختی دٚٔیٗ  ثبال، ٔؤِفٝ افصایؽ غغح دزآٔد افساد ٔحّی ؾٛد؛ ثٙبثسایٗ ثب تٛجٝ ثٝ دالیُ

 فبُٔ ٟٔٓ جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ ثس اغبظ تٛافك ٘ؾس خجسٌبٖ ا٘تیبة ؾد٘د. 

ٝ  ٞتبی عجیقتی   ٔؤِفٝوٙٙدٜ دز تحمیك اش دیدٌبٜ افساد ؾسوت فٙتٛاٖ غتٛٔیٗ فبٔتُ جترة      ثت

عسفتی اغتتبٖ    ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی جٟت زٚ٘ك وػت وبز ٔستجظ ثتب آٖ دز اغتتبٖ ٌتیالٖ ثتٛد. اش    

ٞتبی  ٞبی ٔحیغی ٕٞچٖٛ جٍٙتُ؛ ٘تٛاحی غتبحّی، وتٜٛ     ٌیالٖ دازای ؾسایظ ٔحیغی ٚ لبثّیت
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اغتبٖ  ٗی؛ ثٙبثساثبؾدٟت جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ٔیج غیسٜٚ ٞبی خسٚؾبٖ، غبز ٔستفـ، زٚدخب٘ٝ

ٗ  ٌیالٖ اش پتب٘ػیُ زٚ  ٞبی ٔحیغی الشْ دز جٟت جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثسخٛزداز اغتت، اشایت

ٞبی عجیقتی خكٛقتب  ٘تٛاحی     ٞبی ٔحیغی ٚ ٔؤِفٝ ئِٛیٗ اغتبٖ ثب تبوید ثس ثس٘دغبشی لبثّیتٔػ

تٛا٘ٙد ثبفتم حفتؼ ٔصیتت زلتبثتی ثتسای ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی اغتتبٖ ٌتیالٖ ؾتٛ٘د.           غبحّی ٔی

دز ایٗ شٔیٙٝ ٘تبیج ٔغبِقبت ٔیتّ  حبوی اش ایٗ اغت وٝ ٔصیت زلبثتی وؿٛز ایتساٖ   وٝ یعٛز ثٝ

ٝ  ثسای تٛغقٝ ٌسدؾت  ٖ فالحتی ٚ  ٞتبی عجیقتی )   ٍسی ٚزشؾتی، ٔؤِفت شیتتّٛ٘ی ٚ  ؛ 1392، ٕٞىتبزا

ٖ ٘تطاد ٚ  ؛ ٕٞتی1390، ٕٞىبزاٖ ، 1ا٘دٔیتسا  ٚ ٚشا٘دا؛ 1392زضتٛی ٚ ٕٞىتبزاٖ،   ؛ 1392، ٕٞىتبزا

تتٛاٖ اش عسیتك   ثبؾٙد. اش عسفی ا٘دیؿٕٙداٖ حٛشٜ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ٔقتمد٘د وٝ ٔی( ٔی2005

ٝ دؾتٍسی ٚزشؾتی زا ازتمتب دادٜ    ٞتبی ٌس ثٟجٛد تٛغتقٝ ؾتٟسی، جتراثیت    ثبفتم زضتبیتٕٙدی    وت

-ثسای ازتمتب جتراثیت   ٗیؾٛ٘د؛ ثٙبثساٌسدؾٍساٖ ٚ حضٛز ٔجدد آ٘بٖ دز ٔمبقد ٌسدؾٍسی ٚزشؼ 

ٞبی ٌسدؾٍسی ٚزشؾی اغتبٖ ٌیالٖ ٔدیساٖ ٚ وبزوٙبٖ فقبَ دز شٔیٙٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی ثبید ثب 

ٞتبی ٔحیغتی    ٜ ٘ٛاحی غبحّی ثس لبثّیتت ٚیط أىب٘بت ٔیتّ  دز ٔمبقد ٌسدؾٍسی ثٝ وسدٖ اضبفٝ

 افصٚدٜ ٚ ثبفم جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ؾٛ٘د. 

ٝ  ثسزغی ؾدٜ، فبُٔ ٔؤِفٝ دز ٔیبٖ فٛأُ فٙتٛاٖ چٟتبزٔیٗ فبٔتُ دز جترة      ٞبی فسٍٞٙی ثت

ٚ غٙٗ  زغْٛ ٚ  آداةٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٌیالٖ لساز ٌسفتٝ اغت. ٕٞچٙیٗ دز ایٗ شٔیٙٝ 

تتٛاٖ  ٞب اش إٞیّت ثبالیی ثسخٛزداز ثٛدٜ اغت. دز ایٗ شٔیٙتٝ ٔتی  ٚ آییٗ ٔٙغمٝ ٚ ثسٌصازی ٔساغٓ

 وؿٛز فسًٞٙ ٌػتسؼ ٚ اٖؾٍسدٌس ةجر ایثس ازیثصا فٙٛاٖ ثٝ فسًٞٙ ٚ ٚزشؼ ٌفت وٝ تاللی

ٝ  ٞبیی ٚزشؼ( 2004) 2چٛ ٞؽٚپطیج ٘تب ظغبا ثساش عسفی . ٌیسد ٔی ازلس ٔٛزداغتفبدٜ ٝ  وت  زیؿت

، ٘دداز زجتی خب اٖؾٍسدٌس ةجر ایثس یؿتتس یث یتی ٘باتٛ ثبؾٙد ٝؾتدا ٞتب  ّٔت غٙٗ ٚ فسًٞٙ دز

ٞبی ثٛٔی ٔحّی احتٕبال  ثتتٛاٖ ثبفتم جترة ٌسدؾتٍساٖ ختبزجی ثتٝ       ثٙبثسایٗ ثب تأوید ثس ٚزشؼ

 اغتبٖ ٌیالٖ ؾد. 

        ٗ فتسد ٚ  دز ایٗ شٔیٙٝ ٘تبیج ٔغبِقبت لجّتی حتبوی اش ایتٗ اغتت وتٝ فٛأتُ فسٍٞٙتی )ٔقتی

تتٛاٖ  ( دز وٙتبز ثػتتسٞبی ٔحیغتی ٔتی    1393ی ٚ ٕٞىتبزاٖ،  ؛ ٔحٕدی تسوٕب1390ٕ٘ٞىبزاٖ، 

فٙٛاٖ فبّٔی دز جٟت جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثبؾد. اش عسفی اغتبٖ ٌیالٖ ثب تٛجٝ ثٝ ٚجتٛد   ثٝ

ٞب ٚ آداة ٚ زغْٛ ٔتٙٛؿ ثٝ ٔیصاٖ لبثُ تٛجٟی ٔٛزدتٛجٝ ٚ اغتمجبَ ٌسدؾتٍساٖ  ٞب ٚ جؿٗآییٗ

ٞب اش عتسف یٛ٘ػتىٛ ٚ   فٙٛاٖ ؾٟس خالق خٛزاوی ٟس ثٝلساز ٌسفتٝ ٚ ٚجٛد فٛأّی ٔب٘ٙد ا٘تیبة ؾ

زٚشی ٚ غیسٜ ٔٛجت افصایؽ ٌسدؾٍساٖ دز ایٗ ٔٙغمٝ ؾدٜ اغت، ثٙبثسایٗ ثب ٚجٛد تئبتسٞبی ؾجب٘ٝ

                                                           
1. Andueza   & Miranda 

2. Cho 
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ٝ  تٛجٝ ثٝ ٘تبیج پطٚٞؽ اغتبٖ ٌیالٖ ثٝ عٛز ثبِمٜٛ، ٔؤِفٝ ٞتبی ٔحیغتی اش    ٞبی فسٍٞٙی ٚ ٔؤِفت

ثبؾتد حتبَ ثبیتد ثتب     ٞبی ثػیبز زا اش لجُ دازا ٔتی دخب٘ٝٞب ٚ زٚلجیُ ٘ٛاحی غبحّی ٚ دزیب، جٍُٙ

أىب٘بت ثب ویفیتت جٟتت    آٚزدٖ فساٞٓی افساد ٔتیكف ٚ دِػٛش ثسای سیوبزٌ ثٝاجسائی قحیح ٚ 

ٚ ؾٙبغب٘دٖ ٞسچٝ ثیؿتس اغتبٖ ٌیالٖ تالؼ ٕ٘ٛد، تب اش ایٗ عسیك  ٞبی ؾٟسیتٛغقٝ شیسغبخت

 ٌیالٖ جرة وٙٙد. ثتٛاٖ ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثیؿتسی زا ثٝ اغتبٖ

پتب٘ػیُ )٘ٛاحی  ثب ٞبیاغتبٖ اش یىی تٛأٖی زا ٌیالٖ آٔدٜ، اغتبٖ دغت ٘تبیج ثٝ ثٝ تٛجٝ ثب

ٞبی خسٚؾبٖ ٚ ٘صدیه ثٛدٖ ٕٞٝ ایٗ ٔٛازد ثتٝ  ٚ زٚد اِجسشوٜٛ غبحّی دزیبی خصز، جٍُٙ، زؾتٝ

ثتیٗ   وتبز ٓ یتمػت یه  بیدث زٚ اشایٗ .خٛا٘د شٔیٙٝ جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی دز ثبال لبثّیت ٚ ثب ٞٓ(

ی ٚ ثٟجٛد اجسائی ٚ ٔدیسیتی ایٗ ٔمبقد ٌسدؾٍسی ٚزشؾی وبز یٔٛاشغبشٔب٘ی جٟت جٌّٛیسی اش 

ٌبْ ثسداؾت ٚ افساد شیبدی زا ثٝ ایتٗ ٔٙتبعك    سیٌسدؾٍسپرٔمبقد ثٝ ٔٙبعك  ایٗ تجدیُ شٔیٙٝ دز

 دز الشْؾٟسی  یٞبشیسغبخت تٛغقٝ دی، ثبجرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی یثسا یعٛزوّ ثٝ جرة ٕ٘ٛد.

تٛاٖ ٌفت وٝ ثسای جرة افساد ثتٝ  اش عسفی ٔیوسد.  جبدیزا ا ٔمبقد ٌسدؾٍسی ٗیاجٟت تٛغقٝ 

ٓ    ٔمبقد ٌسدؾٍسی ثبیتد لبثّیتت   ٞتبی آئیٙتی ٔٙغمتٝ زا ثتب ثس٘دغتبشی ٚ       ٞتبی ٔحیغتی ٚ ٔساغت

ٛ    دز ٟ٘بیت ٔی ٞبی ٔیتّ  ثٟجٛد ثیؿید.دز زغب٘ٝ وسدٖ ٔغسح د تٛاٖ ٌفت وتٝ ثتب تٛغتقٝ ٚ ثٟجت

تٛاٖ ثبفم جترة افتساد   ٞبی فسٍٞٙی ٔی ٞبی عجیقی ٚ ٔؤِفٝ ٞب، ٔؤِفٝفٛأّی ٕٞچٖٛ شیسغبخت

ٔیتّ  ثٝ ٌسدؾٍسی ٚ اغتفبدٜ اش ٔمبقد ٌسدؾٍسی ٚزشؾی اغتبٖ ٌیالٖ ٕ٘ٛد وٝ دز ایٗ شٔیٙٝ 

تٛاٖ ثتٝ  ثبید اش یه غیػتٓ ٔدیسیتی ٚ اجسائی ٔٙبغت اغتفبدٜ ؾٛد. ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج تحمیك ٔی

ٞب ثسای جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثتٝ   ٔدیسیتی جٟت اثسٌرازی ثس دیٍس ٔؤِفٝ ٔؤِفٝستسی اِٚٛیت ث

ٞبی پطٚٞؽ ٚ ٔسٚز ٔغبِقبت ٌرؾتٝ آ٘چٝ وٝ ثػیبز ثٝ . ثب تٛجٝ ثٝ یبفتٝبفتی دغتاغتبٖ ٌیالٖ 

آٖ تبوید ؾدٜ ٚجٛد ٔدیساٖ ٚ ثبشٚٞبی اجسایی ٔغّـ ثٝ فّٓ زٚش ٚ آٌبٜ ثتٝ قتٙقت ٌسدؾتٍسی ٚ    

كتتبد ٔسثتتٛط ثتتٝ آٖ دز وٙتتبز اغتتتفبدٜ اش افتتساد دازای تیكتتف ٚ ٕٞچٙتتیٗ تتتسٔیٓ ٚ تٛغتتقٝ الت

ٞبی ؾٟسی دز وٙبز تجّیغبت ٔٙبغت أبوٗ ٔػتقد جرة ٌسدؾتٍس ٚزشؾتی ٚ افتصایؽ    شیسغبخت

فسٍٞٙی اغتبٖ ٌتیالٖ زا ثتٝ وؿتٛز ؾٙبغتب٘دٜ، ٔٛجتت افتصایؽ        - زاٞىبزٞبیی وٝ ٔساغٓ آئیٙی

ٌیالٖ ؾدٜ ٚ اش آٖ عسیك ٔٛجت زٚ٘ك التكبد ٔٙغمٝ ٚ ثبشاز ٔحّتی  ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ 

 ؾٛد.ٔی

ایٗ پطٚٞؽ دز ٔیبٖ اغبتید ٔتدیسیت ٚزشؾتی ٚ    وٝ ثٛد ایٗ ٞبی تحمیك حبضس،اش ٔحدٚدیت

 ایتٗ اغتتبٖ زا   دزدٞٙتدٜ   پبغخ افساد ٞبی اغتبٖ ٌیالٖ ا٘جبْ ٌسفت ٚ تٟٙبٌسدؾٍسی ٚ تٛزٌسداٖ

ٝ  اغت دادٜ لساز ٔٛزد ٞدف ٗ . ختٛد ٔتتِٛی ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی ثٛد٘تد      وت پطٚٞؿتٍساٖ   ٕٞچٙتی

 دز ٔكبحجٝ اختیتبز  ثحم لبثُدز ٔٛزد ا٘تیبة ٔٛضٛؿ  وٙٙدٜ دز تحمیكافساد ؾسوت خٛاغتٙد وٝ
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 آٟ٘ب غبشٔبٖ ٔسثٛعٝ ٘ؾسوٙٙدٜ  ٔٙقىع آٟ٘ب ٞبیأب ٕٔىٗ اغت پبغخ ثبؾٙد، داؾتٝ ٌیسیتكٕیٓ

ٝ    ٘جبؾد ٚ ٘ؾسات ؾیكی دز آٖ دخیُ ثبؾد، ضت  ٌیتسی ثیٕتبزی وسٚ٘تب،    ٕٙب  ثتٝ فّتت ؾتیٛؿ ٕٞت

اجتٕبفی ٚ ٔٙـ تسدد، پطٚٞؿٍساٖ ٘تٛا٘ػتٙد اش ٌسدؾتٍساٖ ٚزشؾتی    ٌرازی ّٝٞبی فبقٔحدٚدیت

تٛغقٝ جبٔقٝ آٔبزی خٛد  تٛا٘د ثبٔی آیٙدٜ زٚ ٔغبِقبت فٙٛاٖ جبٔقٝ آٔبزی اغتفبدٜ وٙٙد. اشایٗ ثٝ

ٚ  دیٍس ٔتغیسٞب ٕٞچتٖٛ تٛغتقٝ ؾتٟسی    اثسات غیٚ ثب اغتفبدٜ اش ٘ؾسات خٛد ٌسدؾٍساٖ، ثٝ ثسز

ٝ  زا تتسی غٙتی  ٔحیغی دز جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ٚ پبیدازی ٔمبقد ٌسدؾتٍسی اعالفتبت    ازائت

 .دٞٙد

 

 هٌاتغ

ٝ 1385ادثی فیسٚشجبٜ، جٛاد ) -(. ثسزغی فٛأُ ٔؤثس ثس تٛغقٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی وؿٛز ثب تبوید ثس جبذثت

 .ٔدزظ تیتسثثد٘ی دا٘ؿٍبٜ  غی ازؾد تسثیت٘بٔٝ وبزؾٙبٞبی عجیقی ٚزشؾی، پبیبٖ

(. ثسزغی اثقبد ویفیت خدٔبت دز ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی.   1393فیضی، غٕیسا ) ٚ ٔٙتؾسی، أیس ،ا٘داْ، زضب

 .15-36ـ : 16 ،93آذز ٚ دی  ٘ؿسیٝ ٔغبِقبت ٔدیسیت ٚزشؾی،

ؾٍسی اغتتبٖ  ٔحّی دز تٛغقٝ ٌسد - یٞبی ٚزشؾی ثٛٔداؾت (. ثسزغی ٘مؽ فسض1400ٝحٕیدٜ ) ،یٍیث

)چتبح   یسیت ٚ تٛغتقٝ ٚزشؼ پطٚٞؿتی ٔتد  ٘ؿتسیٝ فّٕتی  ،  .A’WOT ٌیالٖ ثس اغبظ ٔدَ تّفیمی
 doi: 10.22124/jsmd.2020.14437.2144 آ٘الیٗ(. 

فٛأُ ٔؤثس دز ثبشازیبثی ٌسدؾٍسی ٚزشؾتی دز  (. 1392) ازغبٖ، فجبظ ٚ اثٛذزی، پب٘تٝ آ ؛پٙبٜ، یقمٛةحك

 ،بیتتتتٌتتتتسدی ٚ جغساف عجیقتتتتت ت ٌسدؾتتتتٍسی،اِٚتتتتیٗ ٕٞتتتتبیؽ ّٔتتتتی ٔتتتتدیسی  ایتتتتساٖ،

 https://civilica.com/doc/248607ٕٞداٖ،

 ٚ ٔحُ آٔییتٝ) ٌسدؾٍسی ثبشازیبثی تأثیس(. 1398٘بدزی، ٘بدز ) ٚ یلّ یفّزٚؾٗ، غید  ؛اوجسحیدزی، فّی

ٞبی زٚغتتبیی،  . فكّٙبٔٝ پطٚٞؽوسٔب٘ؿبٜ اغتبٖ زیجبة ٔٙغمٝ زٚغتبیی وبزآفسیٙی تٛغقٝ ثس( ٔسدْ
 .582-595 (:  ـ10)4  ،98ػتبٖ شٔ

ؾتٙبختی ٚ   ٔجتب٘ی زٚؼ  .(1399زضبئیبٖ، ٔحػٗ ) ٚ ٘یب، حػٗ٘طاد، زضب؛ احٕدیزحٕب٘ی، فجداهلل؛ ٚشیسی

-538ـ  :(5) 19 ٖ؛٘ؿسیٝ دا٘ؿٍبٜ فّْٛ پصؾتىی زفػتٙجب   وبزثسدٞبی زٚؼ دِفی: یه ٔسٚز زٚایی.

515 . 

ثسزغی ٚ تحّیُ فٛأُ اثسٌتراز   .(1395فیُ )ذثیحی، اغٕب ٚ ؛ دٚغتی، ٔستضیٗیٔحٕدحػزضٛی، غید 

فكتّٙبٔٝ  ثس جرة ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی ثٝ اغتبٖ ٔبش٘دزاٖ ثب تبوید ثتس ثبشازیتبثی ٌسدؾتٍسی ٚزشؾتی،     
 . 121-138: ـ (9)1 ٞبی ٘ٛ دز جغسافیبی ا٘ػب٘ی،ی ٍ٘سؼپطٚٞؿ یفّٕ
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ٝ ج ثسزغی .(1392، اوسْ )پٛز خٛاجٝ ٚ حػیٗ؛ حػیٙی، غید فٕبد غیدٔحٕد زضٛی،  عجیقتی  ٞتبی بذثت

، حسوتتی  زفتتبز  ٚ ٚزشؾتی  ٔدیسیت ٘بٔٝ پطٚٞؽٖ، ٔبش٘دزا اغتبٖ ٚزشؾی ٌسدؾٍسی تٛغقٝز ثس اثسٌرا

 .15-30ـ (: 9)17

ٚضقیت تٛزیػٓ ٚزشؾی دز غتٛاحُ اغتتبٖ ٔبش٘تدزاٖ ٚ ٌتیالٖ ثتب چٙتد وؿتٛز         .(1387غٙبیی، ٔحٕد )

 حمیمبت.ٔٙتیت جٟبٖ، زغبِٝ دوتسی دا٘ؿٍبٜ آشاد اغالٔی، ٚاحد فّْٛ ت

ی فٛأتُ ٔتؤثس ثتس ثبشازیتبثی ٌسدؾتٍسی      ثٙتد  تیت اِٚٛ(. ازشیبثی ٚ 1396پبشوی، ٔقكٛٔٝ ) ٚ ؾییی، داٚد

( )ٔٛزد ٔغبِقٝ: دٞػتبٖ جٛشاٖ، ؾٟسغتبٖ ٔالیتس(.  P7زٚغتبیی ثب اغتفبدٜ اش ٔدَ آٔییتٝ ثبشازیبثی )

 .488-501ـ (: 8)3، 96، پبییص ٞبی زٚغتبییفكّٙبٔٝ پطٚٞؽ

ٞب ٚ أىب٘بت ٚزشؾی تفسیحی ٔٙغمٝ آذزثبیجبٖ ٚ زاثغٝ آٖ ثسزغی تٛإ٘ٙدی .(1391ٕصٜ،)قفبثیؽ، أیسح

 ٘بٔٝ وبزؾٙبغی ازؾد دا٘ؿٍبٜ آشاد ٚاحد تٟساٖ ٔسوصی.ثب تٛغقٝ ٌسدؾٍسی فقبَ ٚ غیسفقبَ، پبیبٖ

ٍسی ثتس ثبشازیتبثی ٌسدؾت    سٌتراز یتأثٞتبی  ثٙدی ؾبخفاِٚٛیت(. 1394فس، فسیدٜ )ؾسیفی ٚ قفبزی، اِٟبْ

ثد٘ی ٚ  وٙفسا٘ع ّٔی دغتبٚزدٞبی فٙبٚزا٘ٝ تسثیتپی.  7ٔبجساجٛیب٘ٝ دز ٚزشؼ زفتیًٙ: ٔدَ آٔییتٝ 

 . ثبثّػس.94آثبٖ  28. فّْٛ ٚزشؾی ایساٖ

ٖ  ؛ٔحجٛثٝ ،فبثدی غٕبوٛؼ ْ  ،فتسشا (. ثسزغتی فٛأتُ ٔتؤثس دز جترة     1398ٔستضتی. )  ،دٚغتتی  ٚ فتسشا

 (:3) 18. ٔجّتٝ فّتْٛ ٚ فٙتٖٛ دزیتبیی    . ی ختصز ٌسدؾٍساٖ ٚزشؾی فقبَ ثٝ ٌسدؾٍسی غبحّی دزیتب 

 . 61-74ـ

(. تقییٗ فٛأُ ٔؤثس دز ٌسدؾٍسی ٚزشؾی اغتبٖ ٌیالٖ. 1398خبن ؾٟسغتب٘ی، ٚحید ) ٚ فبؾمی، ثٟٙبْ

 ٕٞبیؽ ّٔی ثبشازیبثی ٌسدؾٍسی پبیداز، دا٘ؿٍبٜ ٌیالٖ.

ت ٔٛفمیت  زاٞىبزٞبی غبییؾٙب(. 1396ؾیسخدایی، ٔیثٓ ) ٚ غیفسی، ٔقكٛٔٝلبجبزی، حػٗ. والتٝغالٔی

(. ثتب ثس٘د غجالٖ، پیه عٙیٗ ؾسوت: ٔٛزدی ٔغبِقة)ٚزشؾی  وبزآفسیٗ ٞبیؾسوت دز تمّید طیاغتسات

 .37-51، ـ 96شٔػتبٖ (: 5)19. ٘ؿسیٝ زٚیىسدٞبی ٘ٛیٗ دز ٔدیسیت ٚزشؾی

ٞتبی  ٜ(. ٚاوبٚی اثسات ٌسدؾتٍسی ثتس ثٟجتٛد ٔقیؿتت غتىٛ٘تٍب     1399غقیدی، ٞبدی ) ٚ شادٜ، ّٔیحٌُٝ

زؾٝ ؾٟسغتتبٖ  سدٜث - ٞبی ٔحٛز ٘یزٚغتبیی ثب تبوید ثس ٌسدؾٍسی ٚزشؾی )ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛزدی: غىٛ٘تٍبٜ

-574(: ـ 12)3تبثػتتبٖ،   ،ٞبی ٘ٛ دز جغسافیبی ا٘ػتب٘ی طٚٞؿی ٍ٘سؼپ - فكّٙبٔٝ فّٕیٔسیٛاٖ(. 

557 . 

ٓ  .(1392ٔحٕدی، ٔیتسا ) ٚ شادٜ، ٟٔسداد؛ غیدفبٔسی، ٔیسحػیٗ؛ قیبدی، ٔحٕدأیٗٔحسْ -ازشیبثی ٟٔت

 3 دٚفكّٙبٔٝ ٔدیسیت ٚ تٛغقٝ ٚزشؼ،ٞبی ٔؤثس دز تٛغقٝ ثبشازیبثی ٌسدؾٍسی ٚزشؾی، تسیٗ ؾبخف

 .31-45ـ (: 2)

تجیتیٗ اثتسات    .(1396ؾتبٜ ٔحٕتدی، حٕیدزضتب )    ٚ ٔغیقی ٍِٙتسٚدی، غتید حػتٗ؛ فسدٚغتی، غتجبد     

٘ٛاحی غبحّی اغتبٖ ٌّػتبٖ(،  :ٔٛزدٔغبِقٝٔٙدی ٌسدؾٍساٖ دز ثبشازیبثی ٌسدؾٍسی دزیبیی ) زضبیت

 . 41-54 ـ(: 7)26، ایزیصی ٔٙغمٝفكّٙبٔٝ ثس٘بٔٝ
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 عساحتی  ٚ ؾٙبغتبیی (. 1397ٔحٕدشادٜ الزیجب٘ی، فبعٕتٝ )  ٚ غالٔی، فّی ؛ٔغیقی ٍِٙسٚدی، غیدحػٗ

ٝ  فٙبقتس  ٔدَ ٜ  ازتمتبی  دز ثبشازیتبثی  آٔییتت ی پطٚٞت  ٙتدٜ یآ زٚیىتسد  ثتب  زٚغتتبیی  ٌسدؾتٍسی  جبیٍتب

 .376-395  ـ(: 9)3، 97، پبییص ٞبی زٚغتبییفكّٙبٔٝ پطٚٞؽ (.ثبثُ سغتبٖؾٟ ٔٛزدٔغبِقٝ)

عساحی ٔدَ ٔٛا٘ـ فسازٚی تٛغقٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی  .(1395فجدإِّىی، حػیٗ ) ٚ ٔیسشاشادٜ، شٞساغبدات

 .25-39ـ (: 11)34فكّٙبٔٝ ٔغبِقبت ٔدیسیت ٌسدؾٍسی، ٔؿٟد، 

دٞٙدٜ ٚ غٛق ثبشداز٘دٜفٛأُ  .(1392٘یب، فسٞبد )زحٕب٘ی ٚ ٘طاد، ٟٔسفّیٔیسشایی وبالز، غیدٟٔدی؛ ٕٞتی

 . 85-96 ـ(: 1)2، غبَ دْٚ، ٘ؿسیٝ ٔدیسیت ٚ تٛغقٝ ٌسدؾٍسی ٚزشؾی،

غتی ٔٛا٘تـ   (. ثسز1394فجداِٟی، افؾٓ ) ٚ ٘طاد، ٔكغفی؛ غٛزی، اثٛدز؛ ٘ؾسیبٖ، ِیال٘ؾسیبٖ، فّی؛ ٔٛالیی

. ٕٞبیؽ ّٔی فّْٛ PEST زلبثتی پٛزتس ٚ ٔدَ  یسٚٞبیٌ٘سدؾٍسی ٚزشؾی اغتبٖ ٌیالٖ ثب تٛجٝ ثٝ 

 ٝ ای ٚ ازتمتتبت تٙدزغتتتی. ٚشازت فّتتْٛ تحمیمتتبت ٚ فٙتتبٚزی، دا٘ؿتتٍبٜ   ٚزشؾتتی ٘تتٛیٗ، ٚزشؼ حسفتت

 .ٌٙجدوبٚٚظ

ُ 1384) غفتٛزی، فتسشاد   ٚ ٞٙسٚز، افؿبز؛ ٔؿسف جٛادی، ثتَٛ دٞٙتدٜ ٌسدؾتٍساٖ ثتٝ    ٞتبی غتٛق  (. فبٔت

-63ـ (: 31)3، غبَ غیصدٞٓ ٘ؿسیٝ إِایه،ٜ دز وؿٛز، إِّّی ثسٌصاز ؾٛ٘دزٚیدادٞبی ٚزشؾی ثیٗ
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