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 یاهاتسور یزرواشک یضارا یربراک رییغت رد مود یاه هناخ شقن لیلحت
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77/02/396 :هلاقم شریذپ خیرات   27/72/1396 :هلاقم تفایرد خیرات 1 

 هدیکچ
 یاهاتسور رد یدبلاک تارییغت هلمج زا فلتخم داعبا رد ینوگانوگ تارثا ریخا ههد رد مود یاه هناخ یزیر همانرب نودب شرتسگ    
 و دنوریم نیب زا یرگید زا سپ یکی یزرواشک یضارا هعلاطم دروم یاهاتسور رد .تسا هتشاذگ ناجیهال ناتسرهش یزکرم شخب

 اههداد یروآعمج یارب هک تسا یلیلحت -یفیصوت عون زا شهوژپ شور .دنهدیم رجآ و نهآریت ،کولب و هچریت هب ار دوخ یاج
 هک تسا یزکرم شخب یاتسور 30 یرامآ هنومن .تسا هدش هدافتسا همانشسرپ لیمکت و هبحاصم ،هدهاشم تروصب ینادیم شور زا
 .تسا هدش هدافتسا SPSS یرامآ رازفامرن زا تاعالطا لیلحت و یزادرپهداد یارب و دناهدش باختنا نارکوک لومرف زا هدافتسا اب
-هناخ و یزاسالیو یارب یموبریغ نارجاهم موجه ،یزرواشک تالوصحم شورف زا لصاح دمآرد اب هسیاقم رد دیلوت هنیزه ندوبالاب

 یاهاتسور رد ناتستوت و یاچ تاغاب ،رازیلاش یضارا یربراکرییغت بجوم ،مئاد تماقا ای و تالیطعت زا هدافتسا روظنم هب مود یاه
 یاهدحاو هب تاغابو یضارا یربراکرییغت دیدشت هب ناوتیم مود یاه هناخ یفنم یاهدمایپ نیرتمهم زا .تسا هدیدرگ هعلاطم دروم
 .دومن هراشا هعلاطم دروم یاهاتسور یرادیاپان و یدبلاک تفابرد یگنهامهان و اهزادنا مشچرییغت ،ینوکسم

 
 .ناجیهال ،یزکرم شخب یاهاتسور ،یزرواشک یضارا ،یربراکرییغت ،مود یاه هناخ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 تاغاب ،جنرب عرازم ،هلمج زا یزرواشک یضارا شورف دهاش ،یزرواشک زا تیامح مدع رثا رد ریخا یاه لاس رد
 یاهدحاو هب اهنآ یربراک رییغت و یموب ریغ ناراد هیامرس ،نیمز نالالد هب نازرواشک یوس زا اهناتستوت و یاچ
 تاقوا ندنارذگ فده اب تالیطعت یاههناخ ای مود یاههناخ تخاس هژیوب و یتعنص ای یتامدخ لغاشم و ینوکسم
 تارییغت هلمج زا فلتخم داعبا رد ینوگانوگ تارثا ،مود یاههناخ ،همانرب نودب شرتسگ هکیروطب هدوب تغارف
 یضارا ناجیهال یزکرم شخب یاهاتسور رد .تسا هتشاذگ هعلاطم دروم هدودحم ییاتسور یحاون رد یدبلاک
 .دنهدیم رجآ و نهآریت ،کولب و هچریت هب ار دوخ یاج و دنور یم نیب زا یرگید زا سپ یکی یزرواشک
 یارب هعلاطم دروم یاهاتسور رد یزرواشک یضارا طسوتم ،ناجیهال ناتسرهش یزرواشکداهج تیریدم رامآ قبطرب
 هب هجوت اب هکیروطب .(Management of Jihad Agriculture Lahijan,2011) تسا راتکه 2/2 دودح زرواشک ره
 مروت اب هسیاقم رد ینیمضت تمیق دوبن ،ثرا رب اهنیمز ندش کچوک ،ناجیهال رهش هیور یب یکیزیف شرتسگ
 شخب یاهاتسور یارب یدایز تالکشم زورب ثعاب هتشذگ ههد یط رد یزاس هچراپکی و حیطست مدع و دوجوم
 یدبلاک راتخاس رد و هدش یزرواشک یضارا یربراکرییغت ثعاب مود یاههناخ تخاس هک اجنآ زا ،دیدرگ یزکرم
 :دشاب یم ریز اه هیضرف نومزآ ددص رد رضاح هلاقم اذل تسا هتشاذگ ریثأت هعلاطم دروم یاهاتسور
 .دراد دوجو هطبار هعلاطم دروم یاهاتسور رد نایئاتسور یفاک دمآرد نتشادن و یزرواشک یضارا یربراکرییغت نیب
 .دراد دوجو هطبار هعلاطم دروم یاهاتسور رد نآ یزاس هچراپکی مدع و یزرواشک یضارا یربراکرییغت نیب
 نتشادن ،تارثا نییعت و یلک فده ناونع هب هعلاطم دروم یاهاتسور یدبلاکرییغت رد مود یاههناخ تخاس یبایزرا
 رضاح قیقحت یعرف فادها زا هعلاطم دروم هدودحم رد اهنآ یزاس هچراپکی مدع و یزرواشک یضارا زا یفاک دمآرد
 .دنور یم رامش هب
 عوضوم تایبدا رب یرورم
 میظع لیخ هب هدننک دیلوت نایئاتسور نتسویپ و دلوم لاغتشا فذح یزرواشک یضارا یربراکرییغت رثا نیرت مهم
 مرک شرورپ زا لصاح دمآرداب هسیاقم رد دیلوت یاههنیزه نتفرالاب لیلد هب ،20 ههد زا .تسا یرهش ناگدننک فرصم
 هعلاطم دروم یاهاتسور یاه ناتستوت حطس زا و هدش عیزوت ناغون مخت یاه هبعج ،رادناغون راوناخدادعت زا مشیربا
 و ناتسا حطسرد مشیربا خن تاجناخراک ندیشک یلیطعت هب اب نامزمه ،مشیربا مرک تعنص یلوزن ریس ،هدش هتساک
 دروم یاهاتسور حطس رد یا هدنیازف یربراکرییغت دهاش ،(اهناتستوت) یزرواشک یاهنیمز تمیق شیازفا اب نراقم
 تیعضو نازرواشک هتشذگ رد هک دهدیم ناشن اهیسررب .دوش هدیشیدنا نآ یارب یدج یریبدت دیاب هک هدوب هعلاطم

 اهنآ رد مود یاههناخ تخاس روظنم هب نیمز شورف هلمج زا یربراکرییغت هزیگنا و هتشاد یزرواشک ظاحل زا یبوخ
 هب و روشک لامش رد .تشادن دوجو یرهش یاههناخ کبس هب ییاههناخ تخاس و اتسور یدبلاک تارییغت و فیعض
 هک هتشاد اهاتسور یلحم نانکاس و طیحم رب ار یرایسب تارثا مود یاه هناخ هعلاطم دروم یاهاتسور رد صوصخ
 هیحان ییاذغ تینما و یزرواشک هک تسا نآ درکراکرییغت نیا یفنم هبنج .دشاب یم اه نآ زا یکی اهاتسور درکراک رییغت
 و یعامتجا ،یعیبط یاههنیمز رد یرادیاپ یتنس یاه صخاش یخرب اهاتسور نیا هب یموبریغ دارفا دورو اب و دوبان ار
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 3 ...یربراک رییغت رد مود یاه هناخ شقن لیلحت

 ،مود یاه هناخ هب نآ لیدبت و یزرواشک یضارا یربراکرییغت لیالد نیرتمهم زا .دنا هدش وربور شلاچ اب یگنهرف
 هب و اه تیلاعف رگید اب سایق رد یزرواشک شخب ،مک ییاز دمآرد و یزرواشک تالوصحم دیلوت یاه هنیزه ندوبالاب

 اهنآ لیامت ،شخب نیا نارادرب هرهب یارب یونعم و یدام یفاک هزیگنا و هبذاج داجیا مدع و تامدخ شخب صوصخ
 اهنآ شورف ای دوخ نیمز ندرک اهر اب نازرواشک طیارش نیا رد تسا هداد شهاک یزرواشک یاه تیلاعف رارمتسا هب ار
 روط هب یرهش تالضعم داجیا رب هوالع ،اهرهش هب ترجاهم نآ لابند هب و عیانص نابحاص ای وج دوس نالالد هب
 هطباض یب شیازفا یزرواشک یضارا یربراک رییغت رگید رثا .دنروآیم مهارف ار یضارا یربراکرییغت تامدقم هتساوخان
 شورف یارب نازرواشک رگید قیوشت رد یرثؤم لماع دوخ نیا هک دشاب یم اهرهش فارطا یاه نیمز تمیق
 .ددرگ یم یقلت ناشیاه نیمز
 داجیا ،حطیست ؛ریظن ییانبریز و یتخاسریز تایلمع نآ رد هک دنوش یم تشک لباق ینامز یزرواشک یضارا رثکا

 و هطباض نودب و یقطنمریغ هدافتسا .(Nasimy,1999:5-6) دریذپ ماجنا کچوک یاهدس ثادحا ،یرایبآ یاه هکبش
 و نیمزرس عبانم دح زا شیب لاوز و شهاک یلصا لماع ،رشب لماکت خیرات لوط رد یزرواشک یضارا یربراکرییغت
 ینوزف هب ور رشب یاهزاین و هدوب ریذپ بیسآ و دودحم یعبنم یزرواشک یضارا هک ارچ تسا هدوب یزرواشک یضارا
 و اههنارای ءاطعا اب یزرواشک شخب زا یتیامح یاهتسایس یتعنص یاهروشک رد (Sarvar,2008:27) تسا هدوب
 زا ای رتشیب تادراو هب لیامت هعسوت لاح رد یاهروشک رد اما ،دوش یم لامعا تادراو لباقم رد یلخاد یاهرازاب نتسب

 .(Ebady,1998:7) دراد دوجو یلخاد دیلوت یور رب تایلام یرارقرب ای و یتادراو یاه هنارای قیرط
 یضارا هب یرهش یاهنوناک یزادنا تسد اب هک تسا هدننک نییعت لماوع زا زین ،7یرهش شزخ و 6یگدنروخ هدیدپ ود
 زا یاچ و جنرب هک اجنآ زا .(Saeidy,1996:25) دنراد رارق گنتاگنت دنویپ رد ینوماریپ ییاتسور و یزرواشک
 شیازفا رد دناوتیم اهنآ تالکشم و لئاسم یسررب اذل دنور یم رامش هب روشک حطس رد یفرصم و هدمع تالوصحم
 Molaie and) دشاب رثؤم ناجیهال یزکرم شخب یاهاتسور رد راکیاچ و راکجنرب یاهراوناخ دیلوت

Ghomashpasand,1999:1). تسا ییاتسور هعسوت هب ندیسر ینعی یزرواشک یضارا یربراکرییغت زا یریگولج، 
 و یدام هافر تیوقت نآ نیتسخن فده هک دوش یم فیرعت یشخب دنچ تیلاعف کی ناونع هب ییاتسور هعسوت
-Molaei,1994:44) تسا یزیرهمانرب هب زاین ییاتسور هعسوت هب یبایتسد تهج :تسا ،ییاتسور تیعمج یعامتجا

45). 
 هنیشیپ
 عیانص دیلوت هنالاس ،دنریگ یم هجیتن دوخ قیقحت رد (Pimenttel, Metal, 1999: 7-8) ناراکمه و لت نم یپ ایسرام
 و اه هداج ،نکاسم هلیسو هب «ندش هدیعلب» ای یزرواشک یضارا لیدبت رطخ و تسا رالد درایلیم 27 انیرفیلاک ییاذغ
 زا ار دوخ نازرواشک یضارا تعسو زا دصرد 9 هلاس ره اینرفیلاک تلایا هک یروط هب دبای یم همادا یضارا یرگادوس
 نودب یرهش شزخ و نوزومان هعسوت هوقلاب تافلت اهنت ،یزرواشک هداد ناشن اهنآ قیقحت یاه هتفای .دهد یم تسد
 .تفر دنهاوخ تسد زا زین یطیحم یایازم و ریظن یب متسیسوکا ای یعیبط عبانم هکلب تسین رهشنالک تیدودحم

                                                 
1-Goobling Up 

2-Urban Sprawl 
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 رییغت لاح رد ییاتسور طیارش» ناونع تحت ازجم هلاقم ود رد (Paqutte,&domon,2003: 425-444) نومد و توکاپ
 «اداناک رد یبونج کبک رد یتیعمج عیزوت و ییاتسور زا زادنامشچ هعسوت دنور» و «رییغت لاح رد یاهزادنا مشچ و
 2336-0336 یاه لاس هلصاف رد ،ییاتسور قطانم هعسوت و یعامتجا راتخاس ،اهرهشنالک نیبام دوجوم طباور هب
 هک یتاناسون رثا رد یزرواشک یاه نیمز رد هدش داجیا تارییغت ،ییاتسور هزادنا مشچ رییغت هناشن نیرتمهم و هتخادرپ
 .دنا هدومن نایب ار ددرگ یم داجیا نآ لابند هب هک تامدخ و تعنص شخب رد لغاش تیعمج ،یزرواشک تیعمج رد
 زادنا مشچ یعامتجا و یداصتقا تارییغت نازیم نییعت نآ فده و هتفرگ تروص یشیامیپ شور هب تاعلاطم نیا
 .تسا روکذم هیحان رد یلحم
 هیهت ماگنه رد لاسام و تشر ناتسرهش رد یزرواشک یضارا یربراکرییغت هرابرد یتاعلاطم (2096) ،نیجشه یئالوم
 .دنشاب یم نالیگ ناتسا رد مهم و یساسا یاه قیقحت هلمج زا هک تسا هتشاد هدش دای یاه ناتسرهش هعسوت دنس
 یحاون رد یزرواشک یضارا یربراک رییغت تارثا یسررب ناونع اب یشهوژپ رد (6396) ،ناراکمه و یدورگنل یعیطم
 یتشیعم ماظنرییغت هکدندیسر هجیتن نیا هب یلزناردنب دور نسح یگراچیل ناتسهد یدروم هنومن ،ییاتسور
 شیازفا ؛ریظن یفنم یاهدمایپ یرگشدرگ رثا رب اه یربراکرییغت نینچمه .تسا شیازفا لاحرد یضارا یربراکرییغتو
 .تسا هدش بجوم ار یرگشدرگ هب اتسور داصتقا یگتسباو و یگدنز هنیزه
 نیمز ششوپ تارییغت و نیمز یربراک ییاسانش ناونع اب یشهوژپ رد (Chandra shekara,2013: 63-68) راکشاردنق
 تشر رهش یزاسرهش دنور رد ینوکسم هب یزرواشک یضارا یربراک تارییغت هک دندیسر هجیتن نیا هب تشر رهش رد
 .تسا نایرج رد تدش هب
 یرظن ینابم
 دنوشیم هدافتسا یتغارف و یحیرفت دصاقم یارب لاس زا یتدم رد و تقوم روط هب هک دنتسه ینکاسم مود یاههناخ
(Davies & Farrel,1981:161-178). 
 قیرط زا هک تسا یناتسهوک و ییاتسور یحاون رد هژیو هب یرگشدرگ شرتسگ یاهوگلا زا یکی مود یاههناخ
 دایز ًااتبسن هقباس مغریلع .دوش یم لصاح (تالیطعت یاههناخ ای یقالیی یاه هناخ) مود یاههناخ تیکلام شرتسگ
 هبرجت ار یتایح دیدجت ًااریخا مود یاه هناخ یرگشدرگ ،ییاتسور یحاون رد مود یاههناخ شرتسگ و یریگ لکش
-William & Hall,2000: 5) تسا حیرشت لباق یداصتقا فرصم و دیلوت دیدج یاهوگلا هب هجوت اب بلغا هک دنک یم

27). 
 شرتسگ لاح رد یزرواشک راتخاس دیدجت زا لصاح ییاتسور نارحب ربارب رد یشنکاو ناونع هب نینچمه دنور نیا
 .(Dieter,2002: 243) تسا

 تیمسا و لاو هطبار نیا رد .دشاب هتشاد ییاتسور یحاون رب یفنم تارثا دناوتیم مود یاه هناخ تیکلام شرتسگ
 طیحم هب یهایگ ششوپ بیرخت و اتسور یرصب ییابیز ندز مه رب اب دناوت یم مود یاه هناخ شرتسگ هک دندقتعم
 یمک هجوت نآ نزاوت و ییابیز هب ییاتسور یحاون رد مود یاه هناخ شرتسگ رد اهنآ رظن هب دناسرب بیسآ اهاتسور
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 5 ...یربراک رییغت رد مود یاه هناخ شقن لیلحت

 یایوپ و کفنیال ءزج ،مود یاههناخ دنراد داقتعا 7لاو و 6نوسیتام .(Wall & Smith,1983:136) تسا هدش
 یراذگ هیامرس یارب یهاگ و یگتسشنزاب نارود یارب یهاگ ،تغارف تاقوا نارذگ یارب یهاگ هک دنتسه یرگشدرگ
 .(Mathieson & Wall,1983: 29) تسا تغارف تاقوا و تورث شیازفا هجیتن و دنوش یم یرادیرخ
 ققحم یملع هتشر عون اب ًاالومعم هک تسا هتسیرگن یتوافتم یاههاگدید اب مود یاههناخ عوضوم هب 9نرودنژوه
 زا کی ره فلتخم یملع یاههتشر یلو دشاب هتشاد دوجو اههاگدید نیا رد زین یتاهباشت دیاش دنچ ره .تسا طوبرم
 .(Hoogendoorn, 2005: 2-3) تسا دمآ ریز لودج رد هک دناهتخادرپ نآ هب صاخ هیواز

 اهنآ فادها و مود یاه هناخ هب طوبرم تاقیقحت یاه هاگدید -1 هرامش لودج
 رظن دروم فادها قیقحت هاگدید

 ییایفارغج
 و دشر ،صاخ لاکشا نییعت ،صاخ هیحان کی رد مود یاه هناخ هدنیآ ییایفارغج عیزوت نییعت

 .مود یاه هناخ دشر یاهلدم هئارا و نییعت ،مود یاه هناخ عیزوت

 یرگشدرگ
 هک یتامدخ نییعت ،اتسور مدرم یاه تیلاعف عاونا نییعت ،مود یاه هناخ تاکیرحت نییعت

 .دنراد زاین تماقا نامز رد اهالیو نابحاص
 .یعیبط طیحم یور رب مود یاه هناخ تاریثات نییعت یکیژولوکا -یطیحم
 یعامتجا -یتخانشناور

 (نابزیم هعماج یور رب نآ ریثأت)
 هلئسم ربارب رد یلحم مدرم راتفر نییعت ،نابزیم هعماج یور رب مود یاه هناخ تاریثات نییعت

 .اهنآ نیکلام و مود یاه هناخ تایصوصخ نییعت و مود یاه هناخ

 (یا هتشر نایم) یا هعسوت
 میمصت دروم رد رثؤم لماوع نییعت ،اه هناخ نیا زا مود یاه هناخ نیکلام هدافتسا هقیرط نییعت

 .نآ دننام و یا هعسوت راثآ نییعت ،مود یاه هناخ هراجا ای و دیرخ یارب نیکلام
Source: Firoznia et al, 2011:153 

 کلم ینوماریپ یحاون رد اههناخ هک ییاج ،ددرگیمرب یناتساب عماوج رد هتشذگ هب مود یاههناخ یاههشیر
 یاههناخ یایفارغج یور رب ار هدمع یریثأت لقن و لمح دیدج لیاسو .دنتشاد رارق فارشا هقبط ای ابجن یصاصتخا
 رارق الاب تاقبط هورگ رد هک یتاقبط ریاس هب مود یاههناخ تیکلام متسیب نرق لوا همین لوط رد .دنتشاذگ مود
 دوش یم هتفگ ییاههناخ هب هیوناث یاههاگتماقا ای مود یاههناخ .(Muller,2000: 4-288) دنتفای شرتسگ زین دنتشادن
 هب و دننیبیم کرادت تحارتسا و تغارف تاقوا نارذگ یارب اوه و بآ شوخ ییاتسور یحاون رد اهرهش نینکاس هک
 .(Rezvani,2003:60) دنتسه فورعم زین 1هتفه رخآ و 0تالیطعت یاههناخ ،2یقالیی یاههناخ
 یسانش شور
 یروآدرگ شور .تسا یلیلحت و یفیصوت یسانش شور و تیهام رظن زا و یدربراک فده رظن زا رضاح شهوژپ
 هیهت هژیو هب ینادیم و یشیامیپ تایلمع ًااتدمع و یدانسا تاعلاطم زا هدافتسا رب ینتبم شهوژپ نیا تاعالطا و اههداد
 لماش ناجیهال ناتسرهش یزکرم شخب یاهاتسور ،رضاح قیقحت یرامآ هعماج .دشاب یم راوتسا هبحاصم و همانشسرپ
 هب نآ دروم 29 و هدوب اتسور 096 یاراد هک .تسا هدوب لیل و ناتسلایل ،ناجمفل ،باروگایکزاب ،نادنهآ یاهناتسهد
 یاهراوناخ نیب رد نارکوک شور زا هدافتسا اب همانشسرپ 229 دادعت قیقحت نیا رد .دیدرگ باختنا هنومن ناونع
 اههیضرف نومزآ یارب ،دیدرگ مادقا اهنآ شزادرپ هب تبسن و جارختسا ،لیمکت زا سپ و عیزوت هعلاطم دروم یاهاتسور
 .دش هدافتسا SPSS یرامآ رازفامرن زا یرامآ یاهلیلحت و

                                                 
1 -Mathieson 
2 -Wall 
3 -Hoogendoorn 
4- Country Home 
5 -Holiday Home 
6 -Weekend Home 
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 هعلاطم دروم هدودحم یلامجا یفرعم
 ناجیهال ناتسرهش .تسا ناجیهال ناتسرهش یزکرم شخب رد هنومن یاهاتسور شهوژپ نیا رد هعلاطم دروم هدودحم
 هب لامش زا هدودحم نیا تسا هدش عقاو نالیگ یقرش هیحان رد هک ،تسا عبرم رتمولیک 9/020 اب ربارب یتحاسم یاراد
 هیفرشا هناتسآ ناتسرهش هب برغ زا و دورگنل ناتسرهش هب قرش زا ،لکهایس ناتسرهش هب بونج زا ،رزخ یایرد
 هجرد 29 ات هقیقد 0 و هجرد 29 و ییایفارغج لوط هقیقد 1 و هجرد 20 ات هقیقد 02 و هجرد 32 رد .دوش یم دودحم
 .دراد رارق ییایفارغج ضرع هقیقد 76 و
 .دنا هدوب یا هگلج اتسور 77 و یهوکیاپ اتسور 7 ،یناتسهوک تیعقوم رد هعلاطم دروم یاتسور 1 ییایفارغج تیعقوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .ناجیهال ناتسرهش یزکرم شخب رد هعلاطم دروم یاهاتسور تیعقوم -1 هرامش لکش
Source: Planning Department of Gilan Governing,2007:56-98 

 قیقحت یاههتفای

 یفیصوت یاههتفای

 نایئاتسور دمآرد و یزرواشک یضارا یربراک رییغت
 رد یزرواشک یضارا یربراکرییغت هدمع لیالد زا یکی دیدرگ هراشا اهنآ هب لبق روطس رد هک یبلاطم هب هجوت اب
 تسا هدوب اهنآ رایتخا رد یزرواشک یاه نیمز زا یرادربهرهب رد نایئاتسور دمآرد ندوب نییاپ ،هعلاطم دروم یاهاتسور
 و دایز دح رد 0/9 نیگنایم و 00/9 لک نیگنایم اب ینونک طیارش رد اتسور طیحم رد یگدنز یاه هنیزه ندوب الاب

 تهج اه نآ عقوم هب دیرخ مدع و یزرواشک تالوصحم یارب ینیمضت تمیق دوبن ،دصرد 23 اب و دایز یلیخ
 مدع زین و دصرد 73 اب و دایز یلیخ و دایز دح رد 3/9 نیگنایم و 31/9 لک نیگنایم اب نازرواشک یهدب تخادرپ
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 7 ...یربراک رییغت رد مود یاه هناخ شقن لیلحت

 جراخ زا مشیربا و یاچ ،جنرب هژیوب یزرواشک تالوصحم هیور یب دورو و یزرواشک دازام تادیلوت تارداص ناکما
 .دنور یم رامش هب هعلاطم دروم یاهاتسور رد یزرواشک یضارا یربراکرییغت لیالد نیرتمهم زا

 دمآرد و یزرواشک یضارا یربراکرییغت نیگنایم و دصرد ،دادعت عیزوت -2 هرامش لودج

 هیوگ فیدر
 نیگنایم عمج مک طسوتم دایز دایز یلیخ

 دصرد دصرد دادعت دصرد دادعت دصرد دادعت دصرد دادعت دصرد دادعت

6 

 یگدنز یاه هنیزه ندوب الاب
 دمآرد اب هسیاقم رد

 و یاچ ،جنرب تالوصحم
 .مشیربا

267 22 21 27 27 0 1 7 229 226 00/9 

7 
 یارب ینیمضت تمیق دوبن

 عقوم هب و تالوصحم
 .نازرواشک زا اهنآ ندیرخن

227 20 19 76 06 0 3 9 29 2 226 31/9 

9 

 یب دورو و تارداص مدع
 یزرواشک تالوصحم هیور

 زا مشیربا و یاچ ،جنرب
 .جراخ

327 90 39 96 3 9 9 6 229 226 60/9 

Source: Ghomashpasand,Moshiry,Kardovany, Mahdavi findings, 2012. 
 

 یضارا یزاس هچراپکی و یزرواشک یضارا یربراکرییغت
 یزکرم شخب رد هعلاطم دروم یاهاتسور یزرواشک یضارا یربراک رییغت رد هک دهدیم ناشن ینادیم تاعلاطم
 20 اب و دایز یلیخ و دایز دح رد 3/9 نیگنایم و 32/9 لک نیگنایم اب نیمز تاعطق ندوب کچوک ،ناجیهال ناتسرهش
 نیگنایم اب یضارا یزاسون و زیهجت حرط یارجا بلاق رد یزرواشک یضارا یزاس هچراپکی و حیطست مدع .دصرد
 مدع و نیمز تاعطق ندوب کچوک نینچمه و دصرد 00 اب و دایز یلیخ و دایز دح رد 0/9 نیگنایم و 0/9 لک
 و دایز یلیخ و دایز دح رد 03/9 نیگنایم و 60/9 لک نیگنایم اب (یضارا یزاسون و زیهجت حرط) اهنآ یزاسهچراپکی
 دوجو هطبار یضارا یربراک رییغت و روکذم لماوع نیب و هدوب رثؤم یزرواشک یضارا یربراک رییغت رد دصرد 03 اب
 .دراد

 یضارا یزاسهچراپکی مدع و یزرواشک یضارا یربراکرییغت نیگنایم و دصرد ،دادعت عیزوت -3 هرامش لودج

 هیوگ فیدر
 نیگنایم عمج مک طسوتم دایز دایز یلیخ

 دصرد دصرد دادعت دصرد دادعت دصرد دادعت دصرد دادعت دصرد دادعت

6 
 تاعطق ندوب کچوک
 .یزرواشک یاه نیمز

167 72 27 0 60 26 3 9 229 226 32/9 

7 
 هچراپکی و حیطست مدع
 .یزرواشک یضارا یزاس

627 21 91 67 67 2 06 0 229 226 0/9 

9 
 تاعطق ندوب کچوک
 هچراپکی مدع و نیمز
 یزرواشک یضارا یزاس

217 30 06 0 76 2 1 7 229 226 60/9 

Source: Ghomashpasand,Moshiry,Kardovany, Mahdavi findings, 2012. 
 

 یطابنتسا -یلیلحت یاههتفای
 هعلاطم دروم یاهاتسور رد نایئاتسور یفاک دمآرد نتشادن و یزرواشک یضارا یربراکرییغت نیب :لوا هیضرف نومزآ
 .دراد دوجو هطبار
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= .درادن دوجو هطبار هعلاطم دروم یاهاتسور رد نایئاتسور یفاک دمآ رد نتشادن و یزرواشک یضارا یربراکرییغت نیب
 

= .دراد دوجو هطبار هعلاطم دروم یاهاتسور رد نایئاتسور یفاک دمآرد نتشادن و یزرواشک یضارا یربراکرییغت نیب
 

 90/2 طسوتم اب روکسا یاک ،10/2 طسوتم اب نمریپسا یگتسبمه بیرض نومزآ و هیضرف هناگ هس یاه هیوگ یسررب
 تابثا دصرد 03 نانیمطا حطس اب لوا هیضرف هک دهد یم ناشن 6222/2 یراد ینعم حطساب 6/09 طسوتم اب t نومزآ و
 .ددرگ یم
 هطبار هعلاطم دروم یاهاتسور رد نآ یزاسهچراپکی مدع و یزرواشک یضارا یربراکرییغت نیب :مود هیضرف نومزآ
 .دراد دوجو
 =.درادن دوجو هطبار هعلاطم دروم یاهاتسور رد نآ یزاسهچراپکی مدع و یزرواشک یضارا یربراک رییغت نیب

  =.دراد دوجو هطبار هعلاطمدروم یاهاتسوررد نآ یزاسهچراپکی مدع و یزرواشک یضارا یربراکرییغت نیب

 زین و یضارا یزاس هچراپکی و حیطست مدع ،یزرواشک یاه نیمز تاعطق ندوب کچوک ،هناگ هس یاه هیوگ یسررب
 بیرض نومزآ اب مود هیضرف ،ناماوت تروصب یزرواشک یضارا یزاس هچراپکی مدع و نیمز تاعطق ندوب کچوک
 یراد ینعم حطساب 0/69 طسوتم اب t نومزآ و 9/2 طسوتم اب روکسا یاک ،20/2 طسوتم اب نمریپسا یگتسبمه
 .ددرگ یم تابثا دصرد 03 نانیمطا حطس و 6222/2

 شهوژپ یاههیضرف نومزآ جیاتن -4 هرامش لودج

 هیضرف

 هیوگ

 T نومزآ X2 نومزآ یگتسبمه بیرض نومزآ
R بیرض 
 یگتسبمه
 نمریپسا

 نومزآ هجیتن
X2 یخ 
 ود

 نومزآ هجیتن

T-test 
 حطس

 یرادانعم
sig 

 نومزآ هجیتن

 در دییأت در دییأت در دییأت

 لوا
 دمآرد اب هسیاقم رد یگدنز یاه هنیزه ندوب الاب

 .مشیربا و یاچ ،جنرب تالوصحم
03/2  - 2/9  - 3/99 6222/2  - 

 عقوم هب و تالوصحم یارب ینیمضت تمیق دوبن
 .نازرواشک زا اهنآ ندیرخن

00/2  - 0/2  - 7/79 6222/2  - 

 یب دورو و یزرواشک تالوصحم تارداص مدع
 .جراخ زا مشیربا و یاچ ،جنرب هیور

32/2  - 2/0  - 12/39 6222/2  - 

 مود

 -  - 1/9  - 0/37 6222/2  33/2 .یزرواشک یاه نیمز تاعطق ندوب کچوک
 -  - 3/7  - 3/29 7222/2  63/2 .یزرواشک یضارا یزاس هچراپکی و حیطست مدع
 یزاس هچراپکی مدع و نیمز تاعطق ندوب کچوک

 .یزرواشک یضارا
21/2  - 0/1  - 16/29 9222/2  - 

Source: Estimates using Ghomashpasand,Moshiry,Kardovany, Mahdavi field studies, 2011. 

 ندوبن هفرص هب ؛دننام یلیالد هب ناوت یم هعلاطم دروم هودحم رد یزرواشک یضارا یربراکرییغت یاهدمایپ نیرتمهم زا
 طسوت مود یاه هناخ تخاس صوصخ هب ینوماریپ یاهاتسور تمس هب ناجیهال رهش یدبلاک شرتسگ ،یزرواشک
 ییاضف -یدبلاک تالوحت داعبا رد ناوت یم ار نآ یاهدمایپ و تارثا نیرتشیب هک درک هراشا یموبریغ لومتم دارفا
 ییاتسور تالحم زکارم و تالحم ییاضف یدبلاک تالوحت و ییاتسور نکاسم هلمج زا و هعلاطم دروم یاهاتسور
 .دومن هدهاشم
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 9 ...یربراک رییغت رد مود یاه هناخ شقن لیلحت

 یزکرم شخب رد هعلاطم دروم یاهاتسور ییاضف -یدبلاک تالوحت -5 هرامش لودج
 (یلوحت) یلعف تیعضو هتشذگ تیعضو رایعم

 و نکسم هدوزفا شزرا
 .نیمز

 .دوب نییاپ نکسم و نیمز تمیق و ییالیو و گرزب نکاسم
تروص هب زاس و تخاس شرتسگ و ینوکسم تاعطق ندش کچوک 
 .عافترا مه و حطس رد مه هدرتسگ

 .یناسربآ هکبش داجیا اب بآ عبانم زا رترود هلصاف رد نکاسم رارقتسا .اه هاچ و همشچ ای هناخدور نیفرط رد نکاسم رارقتسا .یناسربآ تاسیسأت

 یلصف نارجاهم شرتسگ
 .مئاد و

 .طایح اب هقبط کی یاه هناخ
ینوکسم تفاب هدرشف نادنچ هن نالپ. 
 رد یعامتجا یدنب رشق و تردق بتارم هلسلس دوجو
 .اهاتسور رد یگیاسمه ماظن دوجو و اهاتسور
 یعیبط دشر هب هجوت اب نکسم یضاقتم دودحم دادعت

 .اهاتسور رد نکاسم یموب تیعمج

حلاصم زا هدافتسا مغریلع مواقمریغ و هبترم دنچ یاه هناخ تخاس 
 .یلصف و مئاد نارجاهم هب هراجا ،شورف روظنم هب مواقم همین و مواقم
 .(نارگراک) درجم یاهنیشن هراجا دادعت شیازفا و نکسم یالاب مکارت
هب تبسن نارجاهم تبسن شیازفا و اهاتسور زا نایموب ترجاهم 
 و اهیراوجمه رب مکاح یعامتجا ماظن ندروخ مهرب هجیتن رد ،نایموب
 .ینوکسم یاهدحاو رد یگیاسمه ماظن
یزاس هبترم دنچ دشر. 

 .یداصتقا درکلمع
 زا یتمسق صیصخت یزرواشک تشیعم ندوب مکاح)
 و (هلیوط و لغآ) یماد یاهاضف هب ینوکسم یاهاضف
 .(... و تالوصحم رابنا) یغاب و یعارز

ینوکسم یاهدحاو مامت رد ًاابیرقت یزرواشک یاهاضف فذح. 

 .دیدج حلاصم دورو
 و تشخ ای بوچ و لگ و تشخ ،یموب حلاصم زا هدافتسا
 .یلاگ و شلوک و گنس و بوچ و لگ هاک
 .اهاتسور رد نکسم تخاس هنیزه یبسن ندوب نییاپ

هرهب موادت و نامیس ،رجآ ،نهآ دننام یموب ریغ حلاصم زا هداقتسا 
 .هینبا رد ینامتخاس یاه گنس زا یریگ
 اب یموب ریغ حلاصم زا هدافتسا تلع هب نکسم تخاس هنیزه شیازفا
 .یزاس مواقم یاهدحاو زا هدافتسا دوجو

 یرهش یاهوگلا دورو
 .نکسم

 اب بسانتم نکسم لخاد یتنس و ییاتسور یموب یاهاضف
 .خبطم دننام نایئاتسور زاین

 ناجیهال اب ترواجم تلع هب یرهش ینوکسم یاهدحاو زا یرادرب وگلا
 .هقطنم یاهرهش رگید و
 ،هناخرپشآ لثم ییاهاضف یارجا و یحارط -open سیورس هیبعت

 .ینوکسم یاهدحاو لخاد رد یتشادهب سیورس

 هینبا یزاس مواقم هئارا
 .ییاتسور

 .تمیق نازرا ًااتبسن و یموب حلاصم اب نکاسم تخاس
 طباوض ساسا رب دیدج یاهزاس و تخاس رد مواقم حلاصم زا هداقتسا
 .نکسم داینب
 .یزاس امن دقاف ًااضعب و هتخاس همین نکاسم

Source: Ghomashpasand,Moshiry,Kardovany, Mahdavi findings, 2012. 

 اب هسیاقم رد اهناتستوت و یاچ تاغاب ،جنرب عرازم شورف زا یشان دمآرد ندوب یفاک لماش قیقحت نیا یاههتفای
 ،دیلوت هخرچ زا یاچ تاغاب و جنرب عرازم زا یاهدمع شخب ندش جراخ ،مشیربا و یاچ ،جنرب لوصحم شورف
 یاچ ،جنرب تمیق ندوب نییاپ ،جنرب عرازم یربراکرییغت زا یشان یاهناخلگ یاهزاگ یهجوت لباق ریداقم ندش دعاصتم
 و تشاد ،تشاک دنیآرف رد ناراکیاچ و ناراکجنرب زا تیامح مدع ،اهنآ یارب ینیمضت تمیق دوبن و مشیربا و
 یاه هتوب نس ندوب الاب ،اهنآ یزاس هچراپکی مدع ای و جنرب و یاچ تاغاب تاعطق ندوب کچوک ،لوصحم تشادرب

 تالوصحم تارداص زا تیامح مدع ،ناراکیاچ نایم ،هدش حالصا یاچ یاههملق و ینولک و هناد عیزوت مدع و یاچ
 اب هسیاقم رد دیلوت یاههنیزه ندوب الاب ،یمشیربا تالوصحم قاچاق ،یمشیربا یاههچراپ و شرف هلمج زا یمشیربا
 عرازم رد یربراکرییغت لیالد رگید زا یناهج یاهرازاب رد تباقر تردق نتشادن و اهشخب ریاس رد یداصتقا مروت
 یرامعم فذح و یدبلاک تارثا رب هوالع دومن هراشا ناوتیم هعلاطم دروم یاهاتسور یاه ناتستوت و یاچ ،جنرب

 تسیز تالکشم ،دشاب یم ییاتسور لیصا یاهتنس و گنهرف فذح اب فدارتم هک هعلاطم دروم یاهاتسور یتنس
 یاهاتسور رد هدش هدهاشم دراوم هلمج زا ناوتیم زین ار ...و ینیمز ریز یاهبآ و اه هناخدور یگدولآ زا یشان یطیحم
 یربراک رییغت ،بآ یفیک و یمک یگدولآ دننام ؛ناونع جنپ رد ناوتیم ار مود یاههناخ یاهدمایپ .تسناد هعلاطم دروم
 دروم یاهاتسور رد نایئاتسور شمارآ نتفر نیب زا و یزرواشک تالوصحم شهاک ،یعیبط یاهزادنامشچ و یضارا
 .تسناد هعلاطم
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 راجیب هوک یاتسور رد یاچ تاغاب یربراک رییغت زا ییامن -2 هرامش لکش
Source: Authors, 2012 

 
 
 

 

 

 

 

 
 هکوگ یاتسور رد جنرب عرازم رییغت زا ییامن -3 هرامش لکش

Source: Authors, 2012 

 یریگ هجیتن
 ،یفاک دمآرد نتشادن هک تسا نآ رگنایب نارادرب هرهب زا یرگشسرپ و ینادیم تادهاشم زا لصاح جیاتن یسررب
 یزرواشک یضارا یربراکرییغت یلصا لیالد زا اهنآ یزاس هچراپکی مدع و یزرواشک یاه نیمز تاعطق ندوب کچوک
 لک نیگنایم دصرد 23 اب اتسور طیحم رد یگدنز هنیزه ندوب الاب لماع هکیروط هب .دنشاب یم هعلاطم دروم هدودحم رد
 73 اب نازرواشک یهدب تخادرپ تهج تالوصحم عقوم هب دیرخ مدع ،دایز یلیخ و دایز دح رد 0/9 نیگنایم و 00/9
 و دصرد 20 اب نیمز تاعطق ندوب کچوک ،دایز یلیخ و دایز دح رد 3/9 نیگنایم و 31/9 لک نیگنایم و دصرد
 00 اب یزرواشک یضارا یزاس هچراپکی و عیطست مدع ،دایز یلیخ و دایز دح رد 3/9 نیگنایم و 32/9 لک نیگنایم
 هچراپکی مدع و ندوب کچوک لماع ود ره و دایز یلیخ و دایز دح رد 0/9 نیگنایم و 0/9 لک نیگنایم و دصرد
 رب رثؤم لماوع زا دایز یلیخ و دایز دح رد 03/9 نیگنایم و 60/9 لک نیگنایم و دصرد 03 اب یضارا یزاس
 شرتسگ ببس نآدمایپ هک دنشاب یم دوخ یضارا شورف زا نازرواشک لابقتسا و یزرواشک یضارا یربراکرییغت

 .تسا هدیدرگ ناجیهال ناتسرهش یزکرم شخب ییاتسور هیحان رد مود یاه هناخ
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 یربراک رییغت رد ار مود یاه هناخ یفنم یاهدمایپ و راثآ هک تسا هدوب نیا یشهوژپ -یملع ظاحل زا هلاقم درواتسد
 ناجیهال یزکرم شخب یاهاتسور رد مود هلحرم رد ار تارثا نیا تیریدم و لوا هلحرم رد ،یزرواشک یضارا
 ار ییاهراکهار و دهد رارق قیقحت دروم یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم تسیز داعبا رد ار نآ یفنم یاهدمایپ و یسررب
 تالکشم و لئاسم اب هطبار رد ساسا نیا رب .دیامن داهنشیپ هعلاطم دروم هقطنم رد لکشم نیا زا تفر نورب یارب
 هراشا ریز دراوم هب ناوت یم مود یاه هناخ ثادحا یارب یربراکرییغت هزیگنا و (مشیربا ،یاچ ،جنرب) یزرواشک شخب
 :دومن

 و برخم دروخرب عون ره ربارب رد هعلاطم دروم یاهاتسور یزرواشک یاه نیمز و کاخ و بآ عبانم ظفح
 .دشاب هک یبناجره زا هنالوئسمریغ
 یارب اه هاگنب روما رب تراظن و نیمز شورف ودیرخرب یناتسرهش و یناتسا نیلوئسم ای یتلود تراظن و لرتنک
 .یزرواشک یاه نیمز یرگادوس زا یریگولج
 نینچمه و مود یاه هناخ هب یزرواشک یاه نیمز و اهغاب لیدبت مدع و اه یربراکرییغت هب طوبرم یاه همان نیئآ نیودت
 .نآ میرح هب زواجت زا یریگولج و هناخدور میرح نییعت
 داصتقا رد دوجوم مروت اب هسیاقم رد ینیمضت تمیق ندوب نییاپ ای و یزرواشک تالوصحم یارب ینیمضت تمیق دوبن
 .روشک
 .یتامدخ و یتعنص یاه شخب ریاس اب هسیاقم رد یزرواشک شخب زا لصاح یاهدمآرد نیب یناوخمه و لداعت مدع
 یضارا یزاس هچراپکی و حیطست مدع و فرط کی زا ثرا لماع ریثأت تحت یزرواشک یضارا تاعطق ندوب کچوک
 (حطس دحاو) سایقم رد دیلوت هنیزه نتفر الاب ثعاب هک رگید فرط زا یزرواشک نویسازیناکم مدع و یزرواشک
 .دشاب یم هعلاطم دروم یاهاتسور رد یربراکرییغت لیالد هلمج زا ،دوش یم

 .یناگرزاب دوس مرها اب هدربمان تالوصحم تادراو لرتنک قیرط زا نارادناغون و ناراکجنرب ،ناراکیاچ زا تیامح
 .نآ زا یشان یربراکرییغت و یزرواشک یاه نیمز کیکفت زا یریگشیپ روظنم هب ثرا نوناق حالصا
 یارجا روظنم هب (یضارا یزاس ون و زیهجت حرط) یزرواشک یضارا یزاس هچراپکی و حیطست حرط یارجا
 .یاچ و جنرب تالوصحم یارب صوصخ هب ،یزرواشک نویسازیناکم
 یگنهامهان و یعیبط یاهزادنا مشچ رییغت ،تاغاب یضارا یربراکرییغت دیدشت ،مود یاه هناخ یفنم دمایپ نیرت مهم
 نیا هب تیانع اب تسا هدیدرگ هعلاطم دروم یاهاتسور رد یرادیاپان بجوم رما نیا هک دوب اتسور یدبلاک تفایرد
 :ددرگ یم هئارا ریز یاهداهنشیپ و هیصوت شهوژپ نیا رد هدمآ تسد هب جیاتن
 شخب رب یمروت راثآ ات دوش دیلوت شخب زا تیامح ببس اه هداهن هنارای ندرک دنمفده اب تلود هک دوش یم داهنشیپ
 تالوصحم رب هنارای شهاک و اه هداهن تمیق یزاس دازآ .دهد شهاک ار تالوصحم دیلوت هنیزه هژیو هب یزرواشک
 یبسن تیزم نازیم شهاک ببس ،لوصحم راتکه رد درکلمع شهاک و لوصحم تیفیک شهاک رطاخ هب یعارز
 .دوش یم یاچ و جنرب صوصخ هب یزرواشک تالوصحم
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 دنراد یرتالاب یبسن تیزم هک یاچ و جنرب دننام یتالوصحم زا دنمفده تروص هب تلود یاه تیامح دوش یم هیصوت
 مهارف یطیارش دیلوت لماوع و عبانم زا هنیهب هدافتسا نآ وریپ هب و تالوصحم نیا تشک هعسوت رب هوالع ات هدش رتشیب
 .دبای شیازفا یتادراو تالوصحم اب تباقر تیلباق ات دیآ
 شخب تادیلوت شیازفا رد اه هنارای هنیهب صیصخت و بسانم یتیامح یاه تسایس لامعا یساسا شقن هب هجوت اب
 زا نایئاتسور ریگارف همیب ماظن داجیا ،یزوراشک تالوصحم همیب شرتسگ ،یتیامح یاهرازبا رد عونت ،یزرواشک
 .دوش یم داهنشیپ یگتسشنزاب و ثداوح ،یگداتفاراک زا همیب هلمج
 .نیفلختم اب عطاق و دیدش دروخرب و دوجوم نیناوق حالصا و رت هدنرادزاب نیناوق عضو
 هدیشیدنا یتادیهمت بیترت نیا هب و دسرب رگید دارفا هب اه یئاراد هیقب و رفن کی هب یفوتم نیمز هک دوش یم داهنشیپ
 رد و یزاس هچراپکی ناکما و دوشن هعطق هعطق صاخشا یاه یئاراد رگید و لیبموتا ،هناخراک دننامه نیمز ات دوش یم
 حطس دحاو رد درکلمع راک نیا اب ،دشاب ریذپ ناکما یزرواشک یضارا یور رب یزرواشک نویسازیناکم هعسوت هجیتن
 فذح ای و دبای یم شهاک مود یاه هناخ ثادحا روظنم هب نیمز شورف هزیگنا و شیازفا نایئاتسور دمآرد و هتفر الاب
 .دوش یم
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