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مذيزيت جبمع ضزيري ثزاي دستيبثي ثٍ ، گبمي تُيٍ ومطٍ آسيت پذيزي خطكسبلي كطبيرسي

كطًر وگز خطكسبلي  

 
 2الل ثزخًرداريج*1محمذ اكزامي

ايزان، مىبثع طجيعي يشد كبرضىبسي ارضذ آثخيشداري يپضيَطگز مزكش تحميمبت كطبيرسي ي -1

 عضً َيئت علمي مزكش تحميمبت كطبيرسي ي مىبثع طجيعي يشد، ايزاني مزثي پضيَطي  -2

 

 Ekrami64@ gmail.com پست الکترونیک نویسنده مسئول:
 

  چكيذٌ

 ارتوبػي –التلبدي تَػؼِ ثِ ًيض ٍ ًفش ّب هيليَى ثِ ػبلِ ّش وِ اػت عجيؼي ثاليبي ثضسگتشيي اص يىي خـىؼبلي پذيذُ

 هذيشيتي ػيؼتن خـىؼبلي، هذيشيت سٍؽ ثْتشيي وِ دّذ هي ًـبى ّب سػبًذ ثشسػي هي آػيت رْبى ػشاػش دس رَاهغ

 خـىؼبلي، ثب ػبصگبسي ثشاي آهبدگي هي ثبؿذ، ٌّگبم ثِ ٍ ّضيٌِ ون وِ هذيشيتي ؿيَُ ايي ثبؿذ. هي خـىؼبلي ًگش ربهغ

 ّبي لؼوت اص وبفي اعالػبت داؿتي هذيشيتي ػيؼتن ايي الصهِ اهب. داسد لشاس ًظش هَسد سا آى گؼتشؽ ٍ ٍلَع اص پيؾ

 هٌغمِ پزيشي آػيت هيضاى ّوچٌيي ٍ خـىؼبلي صيبًجبس احشات ٍ خغشّب اص وبفي ؿٌبخت ٍ هٌغمِ ػغح دس هختلف

 اص ًبؿي ّبي آػيت ٍ خغشات وبّؾ رْت دس سا هٌبػجي ّبي گيشي تلوين ٍ ّب ٍاوٌؾ تب ثبؿذ، هي هغبلؼبتي

 ٍ ارشا رْت دس گبم اٍليي خـىؼبلي، خغش ثٌذي پٌِْ يب ٍ پزيشي آػيت ّبي ًمـِ تْيِ ثٌبثشايي ثبؿين. داؿتِ خـىؼبلي

 خـىؼبلي ثِ هغبلؼبتي هٌغمِ پزيشي آػيت اسصيبثي ثبؿذ. ثِ هٌظَس هي خـىؼبلي ًگش ربهغ هذيشيت ػبصي پيبدُ

 ّبي ػبهبًِ اص اػتفبدُ ساػتب ايي دس. گشدد تْيِ وـبٍسصي خـىؼبلي پزيشي آػيت ّبي ًمـِ ثبيؼت هي وـبٍسصي،

 ٍ تش دليك ًتبيذ ثِ هٌزش تَاًذ هي (AHP) هؼيبسُ چٌذ گيشي تلوين هذل اص اػتفبدُ ثب ّوشاُ ،(GIS)رغشافيبيي اعالػبت

هختلف هٌغمِ دس اختيبس  ًتبيذ حبكل اص ايي گًَِ پظٍّؾ ّب هي تَاًذ اعالػبت هٌبػجي سا، اص ثخؾ ّبي .ؿَد تشي ٍالؼي

هؼئَليي، هذيشاى ٍوبسؿٌبػبى هشثَعِ لشاس دّذ، تب ثب ؿٌبخت وبفي اص خغشّب، احشات صيبًجبس خـىؼبلي ٍ هيضاى آػيت 

پزيشي ّشهٌغمِ، ٍاوٌؾ ّب ٍ تلوين گيشي ّبي هٌبػجي،دس ساػتبي وبّؾ خغشات ٍ آػيت ّبي ًبؿي اص خـىؼبلي دس 

 گيشد.سخذادّبي آتي ايي پذيذُ كَست 
 

 . GIS  ،AHP، ًمـِ آػيت پزيشي، خـىؼبلي وـبٍسصي َبي كليذي: ياصٌ
 

 

  ممذمٍ -الف
سا ٍالؼِ اي عجيؼي ٍ  خـىؼبلي يىي اص ثاليبي عجيؼي ٍ حبلتي ًشهبل ٍ هؼتوش اص اللين اػت، گشچِ ثؼيبسي ثِ اؿتجبُ آى

 ,Dracup)تىشاس ؿًَذُ اللين ّبي هتفبٍت ثِ ؿوبس هي آيذّبي اكلي ٍ ًبدس هي پٌذاسًذ، اهب ايي پذيذُ دس ٍالغ اص ٍيظگي

 يحبلت ٍ دّذ يه سخ ضيً هشعَة ٍ خـه هٌبعك دس يخـىؼبل اػت، يويالل يدائو ذُيپذ وِ يخـى خالف ثش (.1980

 سا اًؼبًي ّبيروؼيت وِ عجيؼي حَادث ثيي دس اخيش دِّ ّبي دس (.Bordi and Sutera, 2004 ) ثبؿذ يه نيالل اص يؼيعج

ربًي،  تلفبت پَؿؾ، تحت فضبي هزوَع هذت، عَل ؿذت، دسرِ ًظش اص خـىؼبلي فشاٍاًي پذيذُ اًذ،دادُ لشاس تأحيش تحت
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  ٍ ثشٍرٌي كوذي)اػت ثَدُ عجيؼي ثاليبي ػبيش اص ثيـتش ربهؼِ، ثش دساصهذت ارتوبػي احشات ٍ التلبدي خؼبسات

گًَِ اي اػت وِ ّيچ ًمغِ اي اص وـَس اص ايي پذيذُ دس اهبى ًجَدُ ٍيظگي ّبي خـىؼبلي دس ايشاى ثِ (. 9889 اثشاّيوي،

اگش چِ خـىؼبلي . (9886ّب ثخؾ ّبيي اص وـَس ثب خـىؼبلي هَارِ هي ثبؿذ)داًـَس ٍ ّوىبساى ٍ پيَػتِ دس اغلت ػبل

ّبي عجيؼي ًظيش ّبي ؿذيذي دس صًذگي ثـش ؿذُ اػت اهب تبوٌَى ثِ اًذاصُ ػبيش ثحشاىٍ ووجَد آة هَرت ثشٍص ثحشاى

ػيل، صلضلِ، عَفبى ٍ ساًؾ صهيي هَسد تَرِ لشاس ًگشفتِ اػت. صيشا اوخش ثاليبي عجيؼي دس عي دٍسُ اي وَتبُ، خؼبسات 

ػٌگيي هبلي ٍ ربًي ثِ هٌغمِ اي هـخق ٍاسد هي وٌٌذ، ٍلي خؼبسات ًبؿي اص ثشٍص خـىؼبلي، ثِ كَست تذسيزي ٍ دس 

سيضي سيضي ٍ آهبدگي ثشاي خـىؼبلي هؼتلضم ثشًبهِاي داسد. ّوچٌيي ثشًبهِيت پيچيذُعَالًي هذت پذيذاس هي ؿَد ٍ هبّ

 (.9887 ػْشاثي، ٍ اكالحبتي دس ػغَح والى هذيشيتي اػت وِ ايي هغلت ًيض خَد ثشپيچيذگي هَضَع هي افضايذ)ػشة ٍ

 ؾيپدس  يخـىؼبل اص رولِ  يؼيعج بييّبي هتؼذدي سا ثشاي همبثلِ ٍ وبّؾ خؼبسات ثالّب سٍؽدٍلت دس رْبى، اهشٍصُ

 آى وٌبس دس  ٍ ؿَد ًگشيؼتِ هؼئلِ ثِ سيؼه هذيشيت ًگبُ ثب خـىؼبلي هذيشيت دس وِ هي دٌّذ ٍ پيـٌْبد شًذيگيه

 هيبى دس. (Wilhite and Vanyarkho,2000)سٍد وبس ثِ تَأهبى كَست ثِ هختلف هَالغ دس سيؼه ٍ ثحشاى هذيشيت اص تلفيمي

 هَػؼبت ٍ اسٍپب اتحبديِ ٍ رٌَثي آفشيمبي ٍ چَى اػتشاليب وـَسّبيي ٍ ثَدُ پيـشٍ صهيٌِ ايي دس آهشيىب وـَسّب، ايي

 اي هالحظِ لبثل ّبي فؼبليت صهيٌِ ايي دس آفشيمب، ٍ آػيب دس غيشدٍلتي ّبي ػبصهبى ػٌَاى ثِ هتحذ هلل ػبصهبى ثِ ٍاثؼتِ

ربهغ ًگش خـىؼبلي هي ثبؿذ ٍ ايي  يتيشيهذ ؼتنيػ هذيشيت خـىؼبلي،لزا، ثْتشيي سٍؽ  (.9889اًذ)اسؿذ، دادُ اًزبم

هَسد  سا پيؾ اص ٍلَع ٍ گؼتشؽ آى ،آهبدگي ثشاي ػبصگبسي ثب خـىؼبليثبؿذ، هي ون ّضيٌِ ٍ ثِ ٌّگبم ي وِهذيشيتؿيَُ 

ثِ  شييٍ ػوالً غبفلگ ؿَد ياًزبم ه ياي لجل اص ٍلَع خـىؼبلثحشاى الذاهبت گؼتشدُ تيشيًظش لشاس داسد ٍ ثش خالف هذ

ثب  دس ايي سٍؽ ًِ تٌْب ثشهذيشيت سيؼه ٍهذيشيت ثحشاى خـىؼبلي تَرِ داسد، ثلىِ ّوضيؼتيسػذ.يحذالل هوىي ه

ثِ عَس ولي، الصهِ ػيؼتن هذيشيتي ربهغ ًگش خـىؼبلي،  .(9891ذ) اوشاهي ٍ ّوىبساى، خـىؼبلي سا هذ ًظش لشاس هي دّ

ّبي هختلف دس ػغح هٌغمِ ٍ ؿٌبخت وبفي اص خغشّب ٍ احشات صيبًجبس خـىؼبلي ٍ داؿتي اعالػبت وبفي اص لؼوت 

وبّؾ تب ٍاوٌؾ ّب ٍ تلوين گيشي ّبي هٌبػجي سا دس رْت  ّوچٌيي هيضاى آػيت پزيشي هٌغمِ هغبلؼبتي هي ثبؿذ،

شايي تْيِ ًمـِ ثٌبث (.9891،حؼيٌي حؼيي آثبديٍ   هشد فبتحيٍ آػيت ّبي ًبؿي اص خـىؼبلي داؿتِ ثبؿين) خغشات

ّبي آػيت پزيشي ٍ يب پٌِْ ثٌذي خغش خـىؼبلي، اٍليي گبم دس ساػتبي ارشا ٍ پيبدُ ػبصي هذيشيت ربهغ ًگش خـىؼبلي 

ثِ اًذاصُ اي اّويت ٍ دس رْبى، تْيِ ًمـِ آػيت پزيشي خـىؼبلي وـبٍسصي  .(9891)اوشاهي ٍ ّوىبساى، هي ثبؿذ

پبيي)هزبسػتبى، وشٍاػي، يًَبى، روَْسي هزبسػتبى، هًَتِ ًگشٍ، كشثؼتبى ٍ ضشٍست داؿتِ اػت، وِ اوخش وـَسّبي اسٍ

..( ، ايبالت هتحذُ آهشيىب ٍ  ثشخي اص وـَس ّبي آػيبيي) چيي، ٌّذ، اػتشاليب ٍ..( ايي هَضَع سا هذًظش لشاس دادُ ٍ الذاهبت 

ّويت ايي هَضَع، ٍصاست رْبد وـبٍسصي دس ؿشح ساػتب اًزبم دادُ اًذ. دسوـَس ايشاى ًيض، ثِ ػلت ا سا دس اييػولي هٌبػجي 

ثٌذي وـَس اص ًظش سيؼه خـىؼبلي ٍ تْيِ  خذهبت عشح ربهغ هذيشيت خغشپزيشي خـىؼبلي وـبٍسصي وـَس، پٌِْ

پزيشي سا، ثِ ػٌَاى يه هشحلِ اص هشاحل پٌزگبًِ هذيشيت خغشپزيشي خـىؼبلي وـبٍسصي وـَس، هَسد  ًمـِ ّبي آػيت

تَػظ پظٍّـگشاى هشوض ًمـِ آػيت پزيشي خـىؼبلي وـبٍسصي الصم ثِ روش اػت وِ ًخؼتيي ػت. تأويذ لشاس دادُ ا

تْيِ ؿذُ ؿْشػتبى تفت يضد تحميمبت وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي يضد ٍ تحت ًظبست پبيگبُ هلي خـىؼبلي وـَس ثشاي 

 .(9891)اوشاهي ٍ ّوىبساى،  اػت

 َب مًاد ي ريش -ة

 خـىؼبلي پزيشي آػيت ّبي ًمـِ ثبيذ خـىؼبلي، اص ٍلَع پذيذُ ثخؾ وـبٍسصي پزيشي آػيتهيضاى  اسصيبثي ثِ هٌظَس

 چٌذ گيشي تلوين هذل اص اػتفبدُ ثب ّوشاُ رغشافيبيي، اعالػبت ّبي ػبهبًِ اص اػتفبدُ ساػتب ايي دس. ؿَد تْيِ وـبٍسصي

وـَسّبي هختلف رْبى ثب تَرِ ثِ ؿشايظ الليوي ٍ اهىبى  .ؿَد تشي ٍالؼي ٍ تش دليك ًتبيذ ثِ هٌزش تَاًذ هي، هؼيبسُ

دػتشػي هتفبٍت ثِ دادُ ّب ٍ اعالػبت هَسد ًيبص، ساّىبسّبي هتفبٍتي سا دس ايي صهيٌِ اًزبم دادُ اًذ. دس اداهِ هشاحل تْيِ 

 اػت.ًمـِ ّبي آػيت پزيشي خـىؼبلي وـبٍسصي ثِ ّوشاُ تزبسة وـَسّبي هختلف دس ايي صهيٌِ اسائِ ؿذُ 
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 خطكسبلي پذيزي آسيت در مؤثز ضىبسبيي ي اوتخبة پبرامتزَبي -1

ٍ اػتفبدُ اص ايي ػَاهل ثِ هٌظَس تْيِ  وـبٍسصي هتؼذد هي ثبؿذ، ّبي ػيؼتن دس خـىؼبلي پزيشي آػيت دس هؤحش ػَاهل

 ّب داسد اعويٌبى دادُ ٍ لبثليت ثَدى دس دػتشع ًمـِ آػيت پزيشي خـىؼبلي وـبٍسصي دس هٌبعك هختلف، ثؼتگي ثِ

(Maja Slejko et al., 2010) خغبّب حيشأٍسٍدي، وبّؾ ت ّبي اليِ ثيـتشي تؼذاد اص اػتفبدُ هضايبي هْوتشيي. ّوچٌيي ٍ 

 آػيت دس هؤحشدس اداهِ پبساهتشّبي اًتخبثي  .(Rosen, 1994)هي ثبؿذ ٍ ًْبيي ًمـِ خشٍري ثش سٍي ًبهؼلَم ػَاهل يب

 (. 9وـبٍسصي دس وـَسّبي هختلف رْبى آٍسدُ ؿذُ اػت)رذٍل خـىؼبلي پزيشي

 
 كطبيرسي در كطًرَبي مختلف جُبن خطكسبلي پذيزي آسيت در مؤثزپبرامتزَبي اوتخبثي  -(1جذيل)

 ايزان

 )ضُزستبن تفت(

 مزكش مذيزيت خطكسبلي

 جىًة ضزق اريپب
 صزثستبن اسلًيوي يًوبن ي مجبرستبن

 آمزيكب

 )وجزاسكب(

 ثبرش ساييٍ ضيت تبثص خًرضيذ ثبرش ثبرش ثبرش

 خبن تبثص خًرضيذ خبن ضيت خبن دثي لىًات

 كبرثزي اراضي ثبرش ضيت كبرثزي اراضي كبرثزي اراضي تجخيز

 آثيبري پًضص سميه كبرثزي اراضي آثيبري آة سيزسميىي ثبفت خبن

 - خبن آثيبري تبثص خًرضيذي ضيت سبسوذ

 - - - خبن جُت ضيت ضيت

 - - - - - جُت ضيت

 

 خطكسبلي پذيزي آسيت پبرامتزَبي مؤثز در اطالعبتي اس َبي اليٍ تُيٍ -2

 ٍ تزضيِ ػبصي، رخيشُ هٌظَس ثِ هحممبى، اص ثؼيبسيًـبى دٌّذُ آى اػت وِ،  رْبى آػيت پزيشي خـىؼبلي دس ثشسػي

 1رغشافيبيي اعالػبت ػيؼتن ّبي لبثليت اص هختلف، هٌبثغ اص اعالػبت ػبصي يىپبسچِ ٍّب  دادُ اص صيبدي حزن تحليل

(GIS) ًُوبيٌذ هي اػتفبد(Ghosh and De Jager1997 دس هَسد تْيِ ًمـِ آػيت پزيشي خـىؼبلي وـبٍسصي ًيض، ووي .)

 رغشافيبيي اعالػبت ػيؼتن ثب اػتفبدُ اص خـىؼبلي پزيشي آػيت دسپبساهتشّبي هؤحش  اص اعالػبتي ّبي اليِ تْيِػبصي ٍ 

 اًزبم هي ؿَد.

 مزاتجي سلسلٍ تحليل اس ريش استفبدٌ يسن دَي اليٍ َبي اطالعبتي ثب -3

 ثِ ٍ ّؼتٌذ خـىؼبلي پزيشي آػيت دس هختلفي احشات داساي ؿذُ تْيِ( ّبي اليِ)ّبي ًمـِ اص ّشوذام ايٌىِ ثِ تَرِ ثب

 دس ّب اليِ اص يه ّش ٍصى تؼييي ثشاي لزا. ثبؿٌذ هي پزيشي آػيت ًمـِ تْيِ ثشاي هتفبٍتي ّبي ٍصى داساي ديگش ػجبستي

 ٍ فبوتَسّب اص ّشيه سٍؽايي  دس .هي ؿَد اػتفبدُ (AHP)2هشاتجي ػلؼلِ تحليل هذل اص ًْبيي پزيشي آػيت ًمـِ

 يىؼبى تشريح اص وِ هميبػي اص اػتفبدُ ثب دٍ ثِ دٍ همبيؼِ. ؿًَذ هي دّي ٍصى ٍ اسصيبثي صٍري همبيؼِ سٍؽ ثِ هؼيبسّب،

 (.1)رذٍلگيشد هي اًزبم ؿذُ، عشاحي هشرح اًذاصُ ثي تب

 زوجی( هايمقایسه انجام براي )مقياسیAHP مدل هايقضاوت کمی مقادیر -(2جدول)

 تًضيحبت j وسجت ثٍ i يضعيت ممبيسٍ ارسش)ممذارعذدي(

 

 

 

 

 .ويست j ممبيسٍ ثب مطلمبً مُمتز ي لبثل j اس i گشيىٍ كبمال مزجح) كبمال مُمتز(                                 9

 .است j داراي ارجحيت خيلي ثيطتزي اس i گشيىٍ تزجيح ) اَميت( خيلي لًي                        7

 .مُمتز است j وسجت ثٍ i گشيىٍ يب ضبخص تزجيح ) اَميت( لًي                                        5

 .كمي مُمتز است j وسجت ثٍ i گشيىٍ يب ضبخص كمي مزجع ) كمي مُمتز(                              3

 .اَميت ثزاثز دارد  j وسجت ثٍ i ضبخص تزجيح يب اَميت يكسبن                                     1

 .دَذ ارسضُبي ثيىبثيه را وطبن مي تزجيحبت ثيه فًاصل فًق                    8ي6ي4ي2

                                                 
1-Geographic Information System 

2-Analytical Hierarchy Process  
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فبوتَسّب ٍ  دس همبيؼِ، وِ ؿًَذايي سٍؽ، اسصيبثي فبوتَسّبي ويفي، ثب هميبع يىؼبى ثِ كَست ووي لبثل همبيؼِ هيثب 

تب  ػبصدهي لبدس سا گيشًذُايي هميبع،  تلوين اص وِ اػتفبدُ اػت دادُ ًـبى تزشثِ ؿَد.ّب  لضبٍت هيهؼيبسّب، اّويت آى

-وِ ؿبهل هبتشيغ AHPّبيثشاي همبيؼِ ٍ اهتيبصدّي الصم اػت تب پشػـٌبهِ. دّذ اًزبم هغلَة ايگًَِ ثِ سا ّبهمبيؼِ

توبهي هشاحل تحليل  . الصم ثِ روش اػت وِ تىويل ؿَد خجشُ ٍ ًظش ّبي همبيؼِ صٍري اػت تَػظ وبسؿٌبػبى كبحت

 لبثل هحبػجِ هي ثبؿذ.، Expert Choiceافضاس ػلؼلِ هشاتجي، ثب اػتفبدُ اص ًشم
 َبي اطالعبتي يسن دَي ضذٌ ي تُيٍ ومطٍ آسيت پذيزي اليٍ تلفيك -4

 سػتشي ّبي ًمـِ ثِ ،AHP هذل اص آهذُ ثذػت ّبي ٍصى ،(GIS)رغشافيبيي اعالػبت ػيؼتن هحيظ دس پبيبًي هشحلِ دس

 اص ًبؿي پزيشي آػيت ًْبيي ًمـِ ٍ ؿذُ تلفيك ّن ثب ٍصى، داساي سػتشي ّبي ًمـِ ًْبيت دس ٍ اػوبل آًْب ثِ هشثَط

 هي ؿَد.عجمِ ثٌذي ؿذت آػيت پزيشي اص ون تب صيبد  ،دس ايي ًمـِ وِ. دَؿهي  حبكل وـبٍسصي خـىؼبلي

 ميذاوي وُبيي تًسط مطبلعبت ومطٍ كىتزل -5

ثِ هَاصات سٍؽ ّبي پظٍّـي يبد ؿذُ اص هغبلؼبت هيذاًي هحذٍدُ  ًْبيي، الصم اػت وِ، ًمـِ وٌتشلثِ هٌظَس پبيؾ ٍ 

 خـىؼبلي پزيشي آػيت هيضاى تؼييي شايد. ثَووه گشفتِ ؿثشاي دلت ػٌزي ًمـِ ّبي خشٍري هغبلؼبتي ًيض 

تىويل پشػـٌبهِ ّبي آػيت پزيشي  خـىؼبلي، خؼبسات هشثَط ثِ اص هؼتٌذات هيذاًي، هغبلؼبت سٍؽ وـبٍسصي ثِ

هغبلؼبتي اػتفبدُ  هٌبعك اص ِگشفت كَست هيذاًي ّبي ثبصديذ ًيض تَػظ وـبٍسصاى ٍ وبسؿٌبػبى وـبٍسصي دفبتش تشٍيذ ٍ

 .(9891)اوشاهي ٍ ّوىبساى، هي ؿَد
  

 

 ثحث  ي  وتبيج -ج

 ؿبّذ هشدم وـَس يىجبس ػبل چٌذ ّش وِ اػت هغلت ايي ًـبًگش ايشاى، دس خـىؼبلي پذيذُ سخذاد تبسيخي ػبثمِثشسػي 

 ٍ ثبؿذ خـىؼبلي سيؼه ٍ ثحشاى هذيشيت ثحج اص فشاتش ثبيذ خـىؼبلي همَلِ ثِ تَرِ لزا ّؼتٌذ، صيبًجبس پذيذُ ايي ٍلَع

 ػيؼتن ايي الصهِ اهب. گيشد لشاس وـبٍسصي اهش هتلذيبى ٍ هؼئَليي هذًظش خـىؼبلي ثب ّوضيؼتي ثبيذ ديگش، ػجبستي ثِ

 خـىؼبلي صيبًجبس احشات ٍ خغشّب  اص وبفي ؿٌبخت ،وـَس ػغح دس هختلف ّبي لؼوت اص وبفي اعالػبت داؿتي هذيشيتي

 دس گبم اٍليي خـىؼبلي پزيشي آػيت ّبي ًمـِ تْيِ ثٌبثشايي ثبؿذ، هي هغبلؼبتي عكبهٌ پزيشي آػيت هيضاى ّوچٌيي ٍ

 .(9891)اوشاهي ٍ ّوىبساى، ثبؿذ هي خـىؼبلي ثب ّوضيؼتي يب ٍ خـىؼبلي ًگش ربهغ هذيشيت ػبصي پيبدُ ٍ ارشا ساػتبي

 دس هؤحش تؼذد ػَاهلدس ساثغِ ثب  تْيِ ًمـِ ّبي آػيت پزيشي خـىؼبلي ثبيذ ثِ ايي هؼئلِ تَرِ داؿت وِ، ثِ ػلت 

 ثَدى دس دػتشع اػتفبدُ اص ايي ػَاهل دس هٌبعك هختلف، ثؼتگي ثِ ،وـبٍسصي ّبي ػيؼتن دس خـىؼبلي پزيشي آػيت

. ّوچٌيي تفبٍت ّبي الليوي دس هٌبعك هختلف، اهىبى (Maja Slejko et al., 2010)  ّب داسد اعويٌبى دادُ ٍ لبثليت

دػتشػي پظٍّـگشاى ثِ دادُ ّبي هغوئي دس هحذٍدُ ّبي هغبلؼبتي ٍ اّويت ّشيه اص پبساهتشّبي اًتخبثي دس هيضاى 

آػيت پزيشي، هي تَاًذ هٌزش ثِ تفبٍت دس دس ؿيَُ ارشاي پشٍطُ ّبي ايي چٌيٌي گشدد، اهب ثبيذ تَرِ داؿت وِ هشاحل 

ًتبيذ حبكل تْيِ ًمـِ ّبي آػيت پزيشي خـىؼبلي دس وـَسّبي هختلف رْبى اص اكَل ولي هـتشوي تجؼيت هي وٌذ. 

اص ايي گًَِ پظٍّؾ ّب هي تَاًذ اعالػبت هٌبػجي سا، اص ثخؾ ّبي هختلف هٌغمِ دس اختيبس هؼئَليي، هذيشاى ٍوبسؿٌبػبى 

ت صيبًجبس خـىؼبلي ٍ هيضاى آػيت پزيشي ّشهٌغمِ، ٍاوٌؾ ّب ٍ هشثَعِ لشاس دّذ، تب ثب ؿٌبخت وبفي اص خغشّب، احشا

تلوين گيشي ّبي هٌبػجي،دس ساػتبي وبّؾ خغشات ٍ آػيت ّبي ًبؿي اص خـىؼبلي دس سخذادّبي آتي ايي پذيذُ 

ِ آى افضايؾ يبثذ ٍ ثكَست گيشد. ايي اهش هَرت هي ؿَد تبآهبدگي ثشاي ػبصگبسي ثب خـىؼبلي، پيؾ اص ٍلَع ٍ گؼتشؽ 

ػجبست ديگش ّوضيؼتي ثب خـىؼبلي، ثِ عَس ثْتشي دس ربهؼِ وـبٍسصي وـَس، ًوَد پيذا وٌذ. اگش چِ پذيذُ خـىؼبلي 

( ثِ ػلت 9881-9891ّش چٌذ ػبل يىجبس دس وـَس ايشاى ثِ ٍلَع هي پيًَذد ،اهب ٍلَع ايي پذيذُ صيبًجبس دس دِّ اخيش)

زيشي سا ثِ ثخؾ ّبي هختلف وـبٍسصي، خلَكبً دس هٌبعك خـه ٍ ؿذت ، ٍػؼت ٍ هذت عَالًي آى، خؼبسات رجشاى ًبپ

آحبس صيبًجبس خـىؼبلي دس ارّبى وـبٍسصاى، هؼئَليي ٍ هتلذيبى اهش پيؾ اص ايٌىِ  ًيوِ خـه ٍاسد ًوَدُ اػت. لزا

خـه وـبٍسصي وـَس ثِ فشاهَؿي ػپشدُ ؿَد ٍ آحبسي وِ خـىؼبلي ّبي ؿذيذ ٍ هتَالي خلَكبً دس ثبغبت وـبٍسصي )
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ًمـِ آػيت پزيشي خـىؼبلي وـبٍسصي وـَس ثب  ؿذى دسختبى( ثش ربي گزاؿتِ اػت، اص ثيي ثشٍد، پيـٌْب هي ؿَد،

 حوبيت هؼئَليي ٍ هتلذيبى اهش وـبٍسصي تْيِ ؿَد.
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