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چىیذ:ٜ
ؿٟشٞب ٔحل َٛتمؼیٓ وبس ٞؼتٙذ و ٝضٕٗ افغبی اسصؽ ٞبی اختٕبفی  ٚالتلبدی ثٔ ٝـبغُ ٔختّف  ،ایٗ تمؼیٓ سا دس فضبی
ٔؼى٘ٛی ٘یض ٔٙقىغ ٔی وٙٙذ ثغٛسی ؤ ٝی تٛاٖ اؽٟبس ٕ٘ٛد ؿٟشی و ٝدس آٖ خذاػبصی ٘جبؿذ ٚخٛد ٘ذاسد ،اص فٛأُ ٟٔٓ
خذایی ٌضیٙی فضبیی دس ؿٟشٞب ٔی تٛاٖ ث ٝػبختبس التلبدی ،ػبختبس ػیبػی  ٚفشك ٝصیؼتی  ٚاختٕبفی اؿبس ٜوشد .خذایی
ٌضیٙی ثٛ٘ ٝث ٝخٛد ؿىُ ٌیشی عجمبت ٌ ٚشٟٞٚبی ٔختّف اختٕبفی سا تحت تبثیش لشاس داد ٚ ٜچٍٍ٘ٛی عجم ٝسا ٍٙٞبٔی وٝ
ٌشٟٞٚب دس خبٔق ٝث ٝكٛست اختٕبفی  ٚخغشافیبیی خذاٌب٘ ٝص٘ذٌی ٔی وٙٙذ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ .دس ؿشایغی و ٝخذایی ٌضیٙی
فضبیی ث ٝػٛی خذایی وبُٔ التلبد ٌ ٚشٟٞٚبی ٔختّف اختٕبفی ثبؿذ ٔحّٞ ٝبی ٔؼى٘ٛی ث ٝصٔیٞ ٝٙبیی ثشای تقبٔالت ٚ
تٕبػٟبی دس ٖٚعجمبتی تجذیُ خٛاٙٞذ ؿذ .افضایؾ تٕبػٟبی دس ٖٚعجم ٝای  ٚوبٞؾ تٕبػٟبی ثیٗ عجمبتی ٔٙدش ث ٝوبٞؾ ٘مؾ
عجمبت ٔتٛػظ و ٝثٔ ٝثبثٌ ٝشٟٞٚبی ٔشخـ دس ٔحّٞ ٝبی فمیش ٘ـیٗ ٔی ثبؿٙذٔ ،ی ؿٛد  ٚدس ٘تید ٝتٕشوض فمش ث ٝؿىُ خشدٜ
فش ًٙٞخشْ صا دس ایٗ ٔحّٞ ٝب ٕ٘ٛد پیذا ٔی وٙذ .ثب فٙبیت ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ دس پظٞٚؾ حبضش للذ آٖ داسیٓ خذایی ٌضیٙی فضبیی
 ٚتبثیش آٖ سا دس ؿىُ ٌیشی خشد ٜفش ًٙٞخشْ صا سا ثغٛس ٔٛسدی دس ٔحالت ػیضدٌ ٜب٘ ٝؿٟشداسی ٔٙغم 12 ٝثشسػی ٕ٘بییٓ ،ثش
ایٗ اػبع ٞذف اكّی تحمیك ثشسػی ٘ؾشی فٛأُ ٔٛثش ثش خذایی ٌضیٙی فضبیی  ٚتٕشوض فمش  ٚآثبس آٖ و ٝث ٝؿىُ ٌیشی خشدٜ
فش ًٙٞخشْ صا اص عشیك آصٔ ٖٛتدشثی  ٚاػتٙبد ث ٝاػٙبد  ٚآٔبس  ٚیبفتٞ ٝبی ٔشتجظ ث ٝپظٞٚؾ اػت .دس ایٗ ساػتب تحمیك حبضش
حبٚی د ٚػٛاَ فٕذ ٜاػت؛ اثتذا ساثغ ٝفضب ٘ ٚبثشاثشی اختٕبفی  ٚدالِتٟبی آٖ ثش خذایی ٌضیٙی ٞبی فضبیی  ٚدیٍشی تٕشوض فمش
 ٚاثش آٖ ثش پیذایؾ خشد ٜفش ًٙٞودشٔ ٚی ثبؿذ .اص ایٙش ٚػقی ثش آٖ ؿذ ٜاػت تب ثب تٙؾیٓ پشػـٙبٔ ٝای حبٚی ػٛاالت فٕٔٛی
 ٚاختلبكی ضٕٗ اعالؿ اص ٚضقیت فٕٔٛی ث ٝعٛس خبف دسآٔذ  ٚپبیٍب ٜالتلبدی ،اختٕبفی ػبوٙبٖ چٟبس ٔحّٞ ٝش٘ذی،
ػٍّٙح ،پبٔٙبس  ٚأبْ صاد ٜیحیی و ٝثش پبی ٝؿبخق لیٕت ٔؼى٘ٛی ا٘تخبة ؿذ ٜا٘ذ ثب عشح ػٛاِٟبی التلبدی ث ٝػٙدؾ ٌشایؾ
ث ٝخشد ٜفش ًٙٞودش ٚدس ثیٗ ػشپشػت ٞبی خب٘ٛاس ػبوٗ ثپشداصیٓ  .یبفتٞ ٝبی تحمیك ٘ـبٖ ٔی دٞذ ،آٔبس فشاٚا٘ی  ٚتٛكیفی
ػٛاِٟبی فٕٔٛی ثٛیظ ٜآٔبس ٔشثٛط ث ٝؿبخلٟبی خذایی ٌضیٙی فضبیی  ٚالـبس ٌشٟٞٚبی ٔختّف اختٕبفی ،دس حذ لبثُ تٛخٟی
تبثیش خذایی ٌضیٙی سا دس ؿىُ ٌیشی خشد ٜفش ًٙٞخشْ صا تبییذ ٔی وٙذ.
ٚاطٌبٖ وّیذی :خذایی ٌضیٙی فضبیی ،فمش ،خشد ٜفش ًٙٞخشْ صا
-1فٛق ِیؼب٘غ خغشافیب  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی
09126391410
Mobasher62@yahoo.com
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ٔمذٔ:ٝ
ٔف ْٟٛفذاِت یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٙٔ ٚبلـ ٝاٍ٘یض تشیٗ اكِٛی اػت و ٝثش ٞش فقبِیت اختٕبفی اص خّٕ ٝؿٟشػبصی تبثیش ٌزاؿتٚ ٝ
ٔجبحث پشدأ ٝٙای سا ٔٛخت ٌشدیذ ٜاػت؛  ٚؿٟش  ٚؿٟشػبصی ٔقبكش سا ثب چبِؾ ٞبی تبص ٜای چ ٖٛافضایؾ ٘بٙٞدبسی ٞبی
اختٕبفی ،وٕشً٘ ؿذٖ ٛٞیت  ٚحغ تقّك اختٕبفیٌ ،ؼتشؽ ٔـىالت اوِٛٛطی اختٕبفی ٔ ٚحیغی٘ ،بثشاثشی ٞبی ؿٍشف
اختٕبفی -التلبدی  ٚدس ٔدٕٛؿ وبٞؾ ویفیت ص٘ذٌی ٔٛاخٔ ٝی وٙذ .ث ٝسغٓ ایٗ وٚ ٝخٛد ٘بثشاثشی دس اػتب٘ذاسد صیؼت دس ثیٗ
ػبوٙیٗ یه ؿٟش پذیذ ٠خذیذی دس ٞیچ یه اص ؿٟشٞبی خٟبٖ ٘یؼت ٔ ٚی تٛاٖ ٌفت و ٝؿٟشی دس خٟبٖ ٚخٛد ٘ذاسد و ٝفبلذ
خذایی ٌضیٙی ٘جبؿذ أب دس وـٛسٞبی وٕتش تٛػق ٝیبفت ،ٝث ٝدِیُ فبحؾ تش ثٛدٖ تفبٚت ٞبی اختٕبفی -التلبدی  ٚپیذایؾ
ػى٘ٛتٍبٞ ٜبی صیش اػتب٘ذاسد ٌ ٚؼتشؽ خٛؽ ٘ـیٙی ،تفبٚت فضبیی ؿٟش تـذیذ ؿذ ٜاػت(فجذی دا٘ـپٛس ،)37 ،1378ثٕٞ ٝیٗ
دِیُ ٌؼتشدٌی اثقبد  ٚتغییش دس ٔبٞیت  ٚپیچذٌی ٔؼبئُ ؿٟشی ثٙٔ ٝؾٛس حُ پبیذاس آٟ٘ب ،اختٙبة ٘بپزیش ٔی ٕ٘بیذ(كشافی،1380
 ،73حبخی پٛس .)1385،37،ػى٘ٛت الـبس وٓ دسآٔذ دس ٔىبٖ ٞبیی و ٝخبرة ػبیش ٌشٞ ٜٚبی اختٕبفی ٘یؼت  ،ث ٝتٕشوض فمش ٔی
ا٘دبٔذ  ٚایٗ فشایٙذ ث ٝخذایی ٌضیٙی عجم ٝوٓ دسآٔذ اص ػبیش ٌشٞ ٜٚبی اختٕبفی ٔٙدش ٔی ؿٛد(.ؿب ٜحؼیٙی  .)1348،158و ٝدس
ثشسػی ٔؼبئُ ؿٟشی دس لبِت تٛػق ٝپبیذاس فشم ثش ایٗ اػت  ،و ٝچٙب٘چٞ ٝضی ٝٙای ثذ ٖٚدس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔىب٘یضْ ٞبیی ثشاثشی،
كشف تٛػق ٝصیش ػبخت ٞب ،تدٟیضات  ٚخذٔبت ؿٟشی ٔی ؿٛد .خٛد ثبفث تـذیذ ٘بثشاثشی ثیٗ الـبس ٔختّف خٕقیت ؿٟشی
ٔی ٌشدد( .)Bolaryt al, 2005, 629دس وـٛسٞبی كٙقتی تٕبْ تؼٟیالت سفبٞی اػبػی ،ثب ٞضی ٝٙای ٔٙبػت دس دػتشع
ػبوٙیٗ ؿٟشی اػت .أب دس ٔمبثُ اوثشیت ؿٟش٘ٚذاٖ دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ٝدػتشػی ٔٙبػجی خذٔبت اػبػی ٘ذاسد .دس
ثؼیبسی اص ٘ٛاحی داسای سؿذ ؿٟش ٘ـیٙی ؿتبثبٖ وـٛسٞبی أشٚصی ثحث فذاِت اختٕبفی دس وب٘ٔ ٖٛغبِقبت ؿٟشی دس تٕبٔی
سؿتٞ ٝبی ٔشتجظ لشاس داسد .تحمك فذاِت اختٕبفی دس ؿٟشٞب دس ٟ٘بیت ث ٝسضبیت ؿٟش٘ٚذاٖ اص ؿی ٜٛص٘ذٌی خٛد ٔٙدش ؿذ ٜثٝ
ثجبت ػیبػی  ٚالتذاس ّٔی وٕه ؿبیب٘ی خٛاٞذ ٕ٘ٛد .اص ٘مغ٘ ٝؾش خغشافیبیی فذاِت اختٕبفی ؿٟش ٔتشادف ثب تٛصیـ فضبیی
فبدال٘ ٝأىب٘بت ٙٔ ٚبثـ ثیٗ ٔٙبعك ٔختّف ؿٟشی دس دػتیبثی ثشاثش ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝآٖ ٞب اػت صیشا تٛصیـ فبدال٘ ٝآٖ ٞب ث ٝثحشاٖ
ٞبی اختٕبفی ٔ ٚـىالت پیچیذ ٜفضبیی خٛاٞذ ا٘دبٔیذ(ؿشیفی .)6 ،1385اص عشف دیٍش ٚخٛد ٘بثشاثشی دس ویفیت ص٘ذٌیٌ ،شٜٚ
ٞبی ٔشدْ سا ٔتٛخٌ ٝشٞ ٜٚبی ٔشخـ ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜـىالت دیٍشی سا ایدبد ٔی وٙذ(خبخشٔی  ٚوّت .)7 ،1385 ٝو ٝاص دالیُ ٟٔٓ
چٙیٗ تٛخ ٝای  ٚوٛؿـی ثٔ ٝم ِٝٛویفیت ص٘ذٌی ؿٟشی سا ٔی تٛاٖ دس پبػخ ث ٝػٛاَ "تخلیق ثٟیٙٔ ٝٙبثـ وٕیبة ؿٟشی
خؼتد ٛوشد"  .دس ٔٛسد ٔٙبثـ وٕیبة ٔ ٚحذٚد ،ػیبػتٍزاساٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ ؿٟشی ٘یبصٔٙذ دػتیبثی ث ٝوبساتشیٗ ٛٔ ٚثشتشیٗ
سٚؽ تٛصیـ ایٗ ٔٙبثـ وٕیبة دس تغبثك ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب ٘یبصٞب  ٚاِٛیت ٞبی ٔشدْ دس ؿٟش  ٚدس ػغح ٔحالت ٔی ثبؿٙذٔ .حّٞ ٝبی
ؿّٛك  ٚپش خٕقیت و ٝدس ٘تید ٝایدبد خب٘ٞ ٝبی ٔقمش  ٚوٛچه  ٚث ٝدٚس اص چـٕبٖ ٔبٔٛساٖ ؿٟشداسی ایدبد ٔی ٌشدد  ٚوبٖ٘ٛ
ثحشاٖ ٞب ٔ ٚقضالت اختٕبفی ٞؼتٙذ ،فمش ٔبدی  ٚفشٍٙٞی ،اصدحبْ  ٚؿّٛغی ،ثیىبسی  ... ٚاص خّٕ ٝفٛأّی ٞؼتٙذ و ٝصٔی ٝٙسا
ثشای ثضٞىبسی افشاد فشأ ٓٞی ػبصد .ثشایٗ اػبع پبسن ثشایٗ ثبٚس ثٛد وٛ٘ ٝاحی ؿٟشی اص اٍ٘یضٞ ٜب  ٚغشایض ػبوٙبٖ ٕٔب٘قت ٔی
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وٙذ  ٚا٘حشافبت اختٕبفی سا ػجت ٔی ؿٛد .ػبصٔبٖ فیضیىی ؿٟش تبثیشی فٕیك ثش اٍِٞٛبی فشٍٙٞی -اختٕبفی ص٘ذٌی ؿٟشی
داسد(.احٕذی.)56 ،1384 ،
ٔٙغم 12 ٝؿٟشداسی تٟشاٖ ،یىی اص ٔٙبعك لذیٕی ؿٟش تٟشاٖ ٔحؼٛة ٔیؿٛد و ٝدس ٔشوض ؿٟش تٟشاٖ ٚالـ ؿذ ٜاػت .ایٗ ٔٙغمٝ
ثب ثشخٛسداسی اص  16.91ویّٔٛتشٔشثـ ٔؼبحت ،ؿبُٔ ٘ 6بحیٔ 13 ٚ ٝحّ ٝثٛد ٜو ٝاص ؿٕبَ ث ٝخیبثبٖ ا٘مالة ،اص خٛٙة ث ٝخیبثبٖ
ؿٛؽ ،اص ؿشق ث ٝخیبثبٖ  17ؿٟشیٛس  ٚاص غشة ث ٝخیبثبٖ ٚحذت اػالٔی ٔحذٚد ؿذ ٜاػتٟٙٔ( .ذػبٖ ٔـبٚس ٔب٘یؼتبس پبسػ،ٝ
 )1442 :1392ثش اػبع یبفتٞٝبی حبكُ اص ػشؿٕبسی ٔشوض آٔبس دس ػبَ  ،1390خٕقیت ػبوٗ دس ایٗ ٔٙغم٘ 239611 ،ٝفش ثٛدٜ
اػت (ٔشوض آٔبس ایشاٖ.)1390 ،
ایٗ پظٞٚؾ تالؽ ٔی ؿٛد تب ضٕٗ تفىیه  ٚػغح ثٙذی ٔحالت ٌ 13ب٘ٙٔ ٝغم 12 ٝاص ِحبػ ٚضقیت التلبدی_ اختٕبفی
ػبوٙیٗ  ٚاٍِٛی تٛصیـ فمش ثش اػبع ؿبخق لیٕت ٔؼى٘ٛی ث ٝػٛالت صیش پبػخ دادا ٜؿٛد؛
 -1خذایی ٌضیٙی فضبیی چ ٝتبثیشی دس ؿشایظ ٘بثشاثشی اختٕبفی ٔحّٞ ٝبی ٔحالت ٌ 13ب٘ ٝؿٟشداسی ٔٙغم 12ٝداسد؟
 -2تبثیش خذایی ٌضیٙی فضبیی دس ؿىُ ٌیشی خشد ٜفش ًٙٞخشْ صا دس ػغح ٔحالت ػیضدٌ ٜب٘ ٝچٍ ٝ٘ٛاػت؟
پیـی ٝٙتحمیك
ٔف ْٟٛفذاِت اختٕبفی اص دٚ 1960 ٝٞاسد ادثیبت خغشافیبیی ؿذ ،ٜأب سیـ ٝایٗ ٘ٛؿ خغشافیبی ٔشدٔی و ٝخٟت سػیذٖ ث ٝفذاِت
اختٕبفی تالؽ ٔی و ٙذ ،ث ٝپیـٟٙبد پیتشٚوشٚپتىیٗ دس صٔی ٝٙپیىبس فّی ٝفمش٘ ،بػی٘ٛبِیؼٓ اسٚپبیی ٘ ٚظاد پشػتی دس ثیؾ اص یه لشٖ
لجُ ثش ٔی ٌشدد(ؿىٞٛی؛  .)189 ،1382اص د 1970 ٝٞثب افضایؾ عشفذاساٖ سادیىبَ ایٗ ثحث ث ٝعٛس خذی دس خغشافیب ٔغشح ؿذ.
ث ٝعٛسی و ٝدیٛیذ ٞبسٚی ثب وتبة "فذاِت اختٕبفی  ٚؿٟش"  ٚدیٛیذ اػٕیت ثب وتبة "خغشافیب  ٚفذاِت اختٕبفی" ایٗ ٔفْٟٛ
سا ث ٝعٛس خذی دس خغشافیب ٔغشح ٕ٘ٛد٘ذ(ٔشكٛف .)14 ،1382
ث ٝعٛس وّی ثحث فذاِت اختٕبفی ٘ ٚبثشاثشی اختٕبفی دس ایشاٖ ث ٝكٛست ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ دس ٔمبالت اسائ ٝؿذ ٜثٝ
ػٕیٙبسٞب ،وٍٙشٞ ٜب ٔ ٚدالت ادٚاسی خغشافیب دیذٔ ٜی ؿٛد و ٝدس صٔیٞ ٝٙبی ٔختّف ٘بثشاثشیٟبی خٟب٘یٙٔ ،غم ٝای ،دس ٖٚؿٟشی،
سٚػتب -ؿٟشی ٘ ٚؾبیش آٖ لبثُ تمؼیٓ اػت .أب ٔمبالت  ٚوتجی ث ٝصثبٖ فبسػی ثب ثٙیبٖ ٞبی فّؼفی ثٔ ٝؼبئُ فذاِت اختٕبفی
پشداخت ٝثبؿٙذٔ ،حذٚدا٘ذ و ٝاص خّٕ ٝایٗ ٔٙبثـ ٔی تٛاٖ ث ٝآثبس حؼیٗ ؿىٞٛی  ٚدیٛیذ ٞبسٚی اؿبس ٜوشد .آثبسی و ٝث٘ ٝبثشاثشی
ٞبی دس ٖٚؿٟشی پشداخت ٝا٘ذ فٕذتب ث ٝثحث حبؿی٘ ٝـیٙیٔ ،ـبغُ غیش سػٕیٔ ،ؼبوٗ اسصاٖ فیٕت  ٚچٍٍ٘ٛی تٛصی ٝفضبیی
خذٔبت ؿٟشی پشداخت ٝا٘ذ .دس ػبَ ٞبی اخیش سػبِٞ ٝبی چٙذی ثش ثی فذاِتی ٞبی دس ٖٚؿٟشی سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد ٜا٘ذ وٝ
اص آٖ خّٕٔ ٝی تٛاٖ ث ٝسػبِ ٝحؼیٗ حبتٕی ٘ظاد(٘ ،)1379فیؼٔ ٝشكٛف( ٚ )1382فجذاِجٙی ؿشیفی( )1385اؿبس ٜوشد.
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لغـ ٘ؾش اص آساء پشاوٙذ ٜای و ٝاص ػٛی خبٔق ٝؿٙبػبٖ والػیه دس خلٛف ٘بثشاثشی فضبیی ٔغشح ؿذ ٜاػت ثب تبُٔ ثش آساء
٘ؼجتبً ٘ؾبْ یبفت ٝتشی ٔی تٛاٖ ٘ؾشیٞ ٝبی ٔغشح ؿذ ٜدس ٔٛسد فضب ٘ ٚبثشاثشی اختٕبفی سا ث ٝد ٚدػت ٝوبسوشدٌشایی  ٚلذست
تمؼیٓ وشد(.)Grabb, 1684
اِف) دیذٌب ٜوبسوشدٌشایی دس فضب ٘ ٚبثشی اختٕبفی:
دیذٌب ٜوبسوشد ٌشایبٖ ٘ؼجت ث٘ ٝبثشای اختٕبفی دس خغشافیبی ؿٟشی ثیـتش دس لبِت ٘ؾشیبت اوِٛٛطیؼت ٞب ٔغشح ؿذ ٜاػت .دس
ایٗ ٔىتت دس ص٘ذٌی اختٕبفی ؿٟشٞب ،عشح اوِٛٛطی ٌیبٞی اس٘ؼت ٞبوُ ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜصیشا ثٙیبٖ ٌزاساٖ ٔىتت ؿیىبٌٛ
ٔقتمذ٘ذ ٌشٞ ٜٚبی ؿٟشی ثب ٞش پبیٍب ٜاختٕبفی  ٚالتلبدی  ٚلٔٛیٔ ،ب٘ٙذ ٌٞ ٝ٘ٛبی ٌیبٞی ثب حشوت ث ٝػٛی تقبدَ  ٚتٛاصٖ ،
ٔ ٕٝٞشاحُ اوِٛٛطیه سا دس صیؼتٍب ٜخٛیؾ دس ع َٛصٔبٖ عی ٔی وٙٙذ(ؿىٞٛی٘ .)127 ،1379،ؾشی ٝپشداصاٖ وبسوشدٌشایی اص
ٚخ ٝخٟب٘ی ٕٞ ٚیـٍی ثٛدٖ ٘بثشاثشی ٘تیدٔ ٝی ٌیش٘ذ و٘ ٝبثشاثشی ٚخ ٝاػبػی ٞش ػبصٔبٖ اختٕبفی اػت  ٚضشٚستی اػت
وبسوشدی ٔٛثش خبٔق ٝایفبی ٘مؾ ٔی وٙذ .دیٛیغ ٛٔ ٚس دٔ ٚالن فٕذ ٜسا ثشای إٞیت وبسوشدی یه ٔٛلقیت اسائٔ ٝی وٙٙذ-1:
ٔیضاٖ وٕیبثی ٔٛلقیت دس ٔمبیؼ ٝثب ػبیش ٔٛلقیت ٞبٔ -2 ،یضاٖ ٚاثؼتٍی ػبیش ٔٛلقیت ٞب ثٛٔ ٝلقیت ٔٛسد ٘ؾش .اص دیذٌب ٜآ٘بٖ
٘بثشاثشی اختٕبفی عشحی ٘ب آٌبٞب٘ ٝاػت و ٝاص عشیك آٖ خٛأـ ٔغٕئٗ ٔی ؿ٘ٛذ ؤٕٟ ٝتشیٗ ٔٛلقیت ٞب ث ٝعٛس خٛد آٌب ٜتٛػظ
ؿبیؼت ٝتشیٗ افشاد اؿغبَ خٛاٞذ ؿذ(افشاك .)172 ،1377
ث ٝفمیذ ٜپبسن ،فشایٙذ ٞبی عجیقی  ٚدس٘ٚی ؿٟش ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثش سلبثت ثش ػش ٔٙبثـ وٕیبة ثش ٔی ٌشدد و ٝدس ٟ٘بیت ث ٝا٘غجبق
اوِٛٛطیه ٔی ا٘دبٔذ .سلبثت دس اختٕبؿ ثشای ایدبد تقبدَ اختٕبفی اػت .سلبثت ثیٗ افشاد ٌ ٚشٞ ٜٚبی ؿغّی  ٚعجمبتی ثٝ
ٕٞىبسی سلبثت آٔیض اص عشیك تٕبیض یبفتٍی وبسوشدی ،ث ٝعٛس فضبیی ٘یض تجّٛس پیذا ٔی وٙذ صیشا سلبثت ٘ ٝتٟٙب ثبفث تمؼیٓ وبس ٔی
ؿٛد ثّىٌ ٝشٞ ٜٚبی ٔختّف التلبدی سا ثٛ٘ ٝاحی ٌ٘ٛبٌ ٖٛؿٟش ٔی پشاوٙذ .ث ٝفمیذٚ ٜی فـبس ثش فضب دس ٔشوض ؿٟش ثبفث
افضایؾ اسصؽ صٔیٗ ٔی ؿٛد  ٚتفبٚت دس اسصؽ صٔیٗ ٔىب٘یضٔی اػت و ٝتٛػظ آٖ ٌشٞ ٜٚبی ٔختّف وبسوشدی دس فضب ث ٝؿیٜٛ
ای ٔٙؾٓ  ٚثذ ٖٚثش٘بٔ ٝسیضی پخؾ ٔی ؿٛد(ٕٞبٖ ٔٙجـ.)202-203 ،
ة) دیذٌب ٜلذست دس فضب ٘ ٚبثشاثشی اختٕبفی:
ث٘ ٝؾش ٔبسوغ ثش ٔجٙبی ٔٛلقیت ٞب ٚ ٚؽبیف ٌ٘ٛبٌ٘ٛی و ٝافشاد دس ػبختبس تِٛیذ خبٔق ٝداس٘ذ ،عجم ٝاختٕبفی ؿىُ ٔی ٌیشد .دٚ
فبُٔ اكّی دس تـىیُ عجم ٝاختٕبفی دخیُ اػت :ؿی ٜٛتِٛیذ ٙٔ ٚبػجبت تِٛیذ ،دس ٍ٘بٔ ٜبسوغ ،داؿتٗ ٔٛلقیت ٞبی ٔتفبٚت دس
استجبط ثب ٚػبیُ تِٛیذٔ ،یبٖ افشاد خبٔق ٝتضبد ایدبد ٔی وٙذ(.تبٔیٗ.)6-7 ،1373 ،
ٔبسوغ  ٚاٍّ٘غ فضبی ؿٟشی سا لّٕشٚیی ٔی دیذ٘ذ و ٝفشایٙذٞبی دس ٓٞتٙیذ ٜا٘جبؿت ػشٔبی ٚ ٝػتیض عجمبتی دس آٖ تٕشوض ٔی
یبثذ .دس ؿٟشٞبی ثضسي ،تدبست ،تِٛیذ وبسخب٘ ٝای تٕشوض ٔبِىیت  ٚتٕشوض خٕقیت ث ٝثبالتشیٗ حذ خٛد ٔی سػذ  ٚیه عجمٝ
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فیٙی  ٚیه عجم ٝفمیش ؽبٞش ٔی ؿٛد .دس ؿٟشٞب ٌشایؾ ػشٔبی ٝث ٝتٕشوض ٌ ٚشایؾ عجمبت اختٕبفی ث ٝلغجی ؿذٖ ،فیٙیت ٚ
ٌؼتشؽ ٔی یبثذ .دس ٔدٕٛؿ د٘ ٚىت ٝث ٝعٛس اخق دس دیذٌبٔ ٜبسوغ ٔٛخٛد اػت ؤ ٝجش ٗٞؿذٖ ساثغ ٝفضب ٘ ٚبثشاثشی
اختٕبفی سا یبسی ٔی دٞذ:اٍ٘ َٚبٚ ٜی ث ٝؿٟش اص ثقذ تِٛیذ ،ا٘جبؿت  ٚتٕشوض ػشٔبی ،ٝد ْٚتٛخ ٝث ٝؿٟش ثٔ ٝثبث ٝصٔی ٝٙای ثشای
تٕشوض اوِٛٛطیه عجم ٝوبسٌش  ٚدس٘تید ٝؽٟٛس خٛد آٌبٞی عجمبتی ثٔ ٝثبث ٝفبُٔ ٔ ٟٓدس ؿىُ ٌیشی عجمبت اػت(افشاك،1377 ،
.)204-205
ثشفىغ تفؼیش ٔبسوغ اص پیذایؾ ٘بثشاثشیٟبی اختٕبؿ ثش پبی ٝثقذ التلبدی و ٝا ٚآٖ سا ٕٟٔتشیٗ ػبص ٜدس ص٘ذٌی اختٕبفی ٔی دیذ،
ٔبوغ ٚثش ثش ایٗ ثبٚس ثٛد و ٝاسائ ٝیه تفؼیش ته ثقذی اص پذیذ ٜاختٕبفی پیچیذ ٜای چ٘ ٖٛبثشاثشی ٞبی اختٕبفی اص إٞیت ایٗ
پذیذٔ ٜی وبٞذ(وٕبِی ٚ )1379،108،ثش إٞیت ؿبخق ٞبی التلبدی سا سؿذ ٘بثشاثشی ٞبی اختٕبؿ ٘بدیذٕ٘ ٜی ٌیشد .ثشای ا٘ ٚیض
چٔ ٖٛبسوغٔ ،بِىیت ٘مؾ تقییٗ وٙٙذ ٜای دس تٛصیـ أىب٘بت فشض ٝؿذ ٜث ٝفشد یب ث ٝعجم ٝایفبء ٔی وٙذ .ثب ایٗ ٚكف ،ا ٚث ٝایٗ
ثقذ التلبدی د ٚثقذ دیٍش اضبفٔ ٝی وٙذ :لذست  ٚحیثیت .دس ٍ٘ب ٜأ ٚبِىیت  ٚلذست  ٚحیثیت ثب ٚخٛد ٚاثؼتٍی ٔتمبثُ ؿبٖ
ػ ٝث ٙیبٖ ٔتٕبیض٘ذ و ٝثش سٚی آٖ ٞب ٘ؾبْ لـشثٙذی دس ٞش خبٔق ٝای ػبٔبٖ ٔی یبثذ .تفبٚت دس ثشخٛسداسی اص ٔبِىیت أٛاَ ٔٙـبء
عجم ٝثٙذی اختٕبفی اػت .تمؼیٓ ٘بثشاثشی لذست ث ٝتـىیُ احضاة ػیبػی ٔی ا٘دبٔذ  ٚدسخبت حیثیت ٌ٘ٛبٌٙٔ ٖٛـبء پیذایؾ
لـشٞبی اختٕبفی اػت و ٝاص داس٘ذٌبٖ پبیٍبٞ ٜبی اختٕبفی ٔـبث ٝتـىیُ ؿذ ٜا٘ذ(تبٔیٗ .)9-10 ،1379،اٚسی دس ؿىُ ٌیشی
عجمبت اختٕبفی سیـٞ ٝبی آٖ سا كشفبً دس فشك ٝتِٛیذ خؼتدٕ٘ ٛی وٙذ ،ثّى ٝث ٝفشكٞ ٝبی ػیبػی یب دٚات  ٚخبٔقٔ ٝذ٘ی ٘یض
تٛخ ٝداسد،اٚسی فشكٌ ٝشدؽ(تِٛیذٔ ،جبدِٔ ٚ ٝلشف) ،فشك ٝثض تِٛیذ(صیؼتی  ،التلبد  ٚفشٍٙٞی)  ٚفشكٔ ٝجبص ٚ ٜػتیض(ثیٗ
افشادٌ ،شٞ ٜٚب  ٚعجمبت  )... ٚسا فشكٞ ٝبی ٔتذاخُ خبٔقٔ ٝذ٘ی ٔی دا٘ذ(ٔ .)Urry, op, cit: 31ؼی  ٚایٍشص دس ٔمبِ ٝای خٛد
تحت فٛٙاٖ اوِٛٛطی ٘بثشاثشی :الّیت ٞب  ٚتٕشوض فمش دسوُ ،تٕشوض فمش دس آٔشیىب سا ٔقّ َٛتقبُٔ ثیٗ تغییشات دس ػبخت تٛصیقی
دسآٔذ اص یه ػٚ ٛاٍِ ٛخذایی ٌضیٙی لٔٛی ٘ ٚظادی اص ػٛی دیٍش ٔی دا٘ٙذ)Massey& Eggers, 1990(.
فمش سا ٔی تٛاٖ اص صٚایبیی ٔختّفی ٔٛسد ثحث  ٚثشسػی لشاس داد ث٘ ٝؾش ٍ٘بس٘ذٔ ٜغبِقبتی و ٝتب و ٖٛٙدس ٔٛسد فمش كٛست ٌشفتٝ
اػت ثیـتش اص صاٚیٍ٘ ٝشؽ التلبد ی ثٛدٔ ٚ ٜقٕٛالً فشایٙذ یىٛٙاختی سا د٘جبَ وشد ٜاػت .ثبیذ دس صٔی ٝٙفمش حذالُ د ٚصاٚیٝ
ٍ٘شؽ التلبدی  ٚاختٕبفی ،ثب  ٓٞوبسی ٚ ٚاْ ٌیشی اص یىذیٍش تحّیُ خبٔ ٝتشی اسائٕ٘ ٝبیٙذ.
دس ٔیبٖ خبٔق ٝؿٙبػبٖ ػٔ ٝف ٚ ْٟٛتجییٗ اص فمش ٚخٛد داسد .یه دػتٔ ٝقشف ث ٝچـٓ ا٘ذاص فشٍٙٞی ،دػت ٝدٔ ْٚقشف چـٓ ا٘ذاص
ٔٛلقیتی  ٚدػت ٝػ ْٛو ٝاص ػٛی ٚاوؼٕٗ اسائ ٝؿذ ٜاػت ٔ ٚقشف چـٓ ا٘ذاص سثغی اػت؛
اِف) چـٓ ا٘ذاص فشٍٙٞی :ایٗ دػت ٝاص خبٔق ٝؿٙبػبٖ افتمبد ثش ایٗ داس٘ذ و ٝعجم ٝپبییٗ اٍِ ٛسفتبسی  ٚاسصؿی خبف خٛد سا ثشٚص
ٔی دٙٞذ و ٝخلبتبً ثب خبٔق ٚ ٝفش ًٙٞغبِت ٔتفبٚت اػت .ایٗ اٍِٞٛبی یٍب٘ ٝسفتبسی  ٚاسصؿی اص عشیك اختٕبفی ؿذٖ ا٘تمبَ
یبفت ٚ ٝث ٝفٛٙاٖ ؿبخق خشد ٜفش ًٙٞپبیٍب ٜالتلبدی_ اختٕبفی فمشا ٔحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ .ایٗ دػت ٝاص خبٔق ٝؿٙبػبٖ ثب اػتٙبد ثٝ
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ٔیضاٖ خشْ  ٚتخّف دس عجمبت پبییٗ ،ؿذت ٛ٘ ٚؿ ثیٕبسی سٚا٘یٚ ،ضقیت آٔٛصؿی  ٚتحلیّی  ٚثقذ خب٘ٛاس ایٗ عجمبت ٘تیدٝ
ٔی ٌیش٘ذ و ٝایٟٙب  ٕٝٞاص اٍِٞٛبی سفتبسی  ٚاسصؿی خبف عجم ٝپبییٗ و ٝػبِٟب اص لذٔتؾ ٌزؿت٘ ٚ ٝؼُ ث٘ ٝؼُ ا٘تمبَ یبفتٝ
٘ـبت ٔی ٌیشد)Hollinggshead & Redlich, 1958(.
ؿیّش چـٓ ا٘ذاص فشٌ ًٙٞشایی تجییٗ فمشا سا تحت فٛٙاٖ دیٍشی ث٘ ٝبْ "ٔٙؾ ٘بلق" ٔقشفی ٔی وٙذ ،اص ایٗ ٔٙؾش ،فمش ٘تیدٝ
عجیقی ٘مق ٞبی فشدی دس اؿتیبق  ٚتٛا٘بیی  ٚیب ث ٝتقجیش أشٚصی تش اٍ٘یض ٚ ٜاخالق وبسی اػت()Schiller, 1980,40
ة) چـٓ ا٘ذاص ٔٛلقیتی :ایٗ دیذٌب ٜثش ایٗ ثبٚس اػت و ٝفّت فمش سا ثبیذ دس ٘یشٞٚبی خبسج اص وٙتشَ فشد خؼتد ٛوشد.پت ٝاِىبن
ٔقتمذ اػت و ٝفمش لؼٕتی اص ػٛاَ ٌؼتشد ٜتش ٔب دسثبس ٜػبخت  ٚتٛصیـ ٔٙبثـ دس خبٔق ،ٝلذست وٙتشَ  ٚاػتفبد ٜاص ایٗ ٞب اػت.
ثٙبثشایٗ ،ػٛاَ فمش ث ٝؿذت ٔشتجظ اػت ثب ػٛاَ ٘بثشاثشی  ٚلذست()Alcock, 1987, 90
ج) چـٓ ا٘ذاص سثغیٚ :اوؼٕٗ چـٓ ا٘ذاص خٛد سا ث ٝاختلبس ای ٍٝ٘ٛٙتقشیف ٔی وٙذ" :ایٗ چـٓ ا٘ذاص ثش پبی ٝدسن ٔٛلقیت فمش
دس چبسچٛة ػبخت اختٕبفیٍ٘ ،شؽ ٞب  ٚافٕبَ فمیش ٘ؼجت ث ٝفمیش  ٚتبثیشات ایٗ ٍ٘شؽ ٞب  ٚوٙؾ ٞب ثش فمشا اػتٛاس
اػت)Waxman,1983, 3(".
صیُٕ ٔقتمذ اػت و ٝفمیش ث ٝفٛٙاٖ یه ػٙخ اختٕبفی تٟٙب صٔب٘ی پذیذ ٔی آیذ و ٝخبٔق ،ٝفمش سا ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٙضِت اختٕبفی
خبف ث ٝسػٕیت ؿٙبػذ  ٚاؿخبف خبكی سا ّٔضْ ث ٝدػتٍیشی اص فمیشاٖ وٙذ(صیُٕ دس ِٛیغ وٛصس .)1370،255،ایٗ خبٔقٝ
اػت و ٝػٙخ اختٕبفی فمیش سا ثٔ ٝی آفشیٙذ  ٚث ٝاٙٔ ٚضات ٚیظ ٜای ٔی ثخـذ و ٝتٟٙب ثب كفبت ٔٙفی لبثُ تـخیق اػت،یقٙی ثب
كفبتی و ٝداس٘ذٌبٖ ٔٙضِت ٞبی دیٍشی اختٕبفی فبلذ آٖ ٞؼتٙذ(ٕٞبٖ ٔٙجـ.)255،
٘ؾشی ٝفمش اػىبس ِٛیغ :دس ایٗ ٘ؾشی ٝفمشا داسای ٔختلبتی فشم ؿذ ٜا٘ذ و ٝپیبٔذ ٔحت ٚ ْٛاختٙبة ٘بپزیش اوثش آٟ٘ب ٔحذٚد ؿذٖ
ؿجى ٝسٚاثظ اختٕبفی ،افضایؾ ثی افتٕبدی اختٕبفی ،ایدبد ا٘ضٚای اختٕبفی  ٚتضقیف پی٘ٛذٞبی اختٕبفی ٚ ،ث ٝػخٗ دیٍش؛
وبٞؾ ػشٔبی ٝاختٕبفی یب ٕٔب٘قت اص ؿىُ ٌیشی آٖ اػت .اص ٘ؾش ِٛیغ افشاد داسای خشد ٜفش ًٙٞفمش دس خبٔق ٝثضسي دسٌیش
ٕ٘ی ؿ٘ٛذ یب فبكّ ٝخٛد ثب آ٘بٖ حفؼ ٔی وٙٙذ(صاٞذی.)233-234 ،1386 ،
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ٔجب٘ی ٘ؾشی تحمیك
فٛأُ ٔٛثش ثش خذایی ٌضیٙی ٞبی فضبیی و ٝدس ػ ٝفشك٘ ٝؾٓ التلبدی٘ ،ؾٓ ػیبػی ٘ ٚؾٓ صیؼتی -اختٕبفی لبثُ ثشسػی اػت
و ٝتٕبٔبً ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝتٕشوض فمش دس ٔحّٞ ٝبی ٔٛسدی خبف ثٌ ٝتٞٛب  ٚصاغٞ ٝب ٔ ٚخشٚثٞ ٝب ؿٟشی ثیب٘دبٔذ .دی .تیٞ .شثشت
ٔقتمذ اػت و ٝتٛصیـ سفتبسٞبی ودشٕٞ ، ٚجؼتٍی ثبثتی ثب ٚیظٌی ٞبی خبكی اص ٔحیظ اختٕبفی -فضبیی داسد ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
٘بحیٔ ٝؼى٘ٛی ٔی تٛا٘ذ ؿبخق ٔقتجشی ثشای ٌشٞ ٜٚبی اختٕبفی ٔختّف ثبؿذ .تٛصیـ فضبیی ودشٚی سا تٟٙب ٕ٘ی تٛاٖ اص
ؿٙبخت ٔیضاٖ ودشٚی ٌشٞ ٜٚبی اختٕبفی  ٚآسایؾ فضبیی ایٗ ٌشٞ ٜٚب پیؾ ثیٙی وشد ،ثّى ٝخلّت ٞبی فضبیی ٔحیظ ٘یض دس
دسن تٛصیـ خغشافیبیی سفتبسٞبی ودش٘ ٚمؾ داسد()Herbert, 1976:89
فضبٞبی ٔحّٞ ٝبی فمیش ٘ـیٗ ٕٞب٘ٙذ ػبیش ٔحّٞ ٝب ،صٔی ٝٙای اختٕبفی ثشای تقبٔالت سٚصٔش ٜاػت .افشاد دس ایٗ تقبٔالت ،ثٝ
د٘جبَ اعالفبتی دس ٔٛسد ٔٙضِت خٛدٌ ،شایـبت وّی  ٚخٛد پٙذاسی ٞؼتٙذ .ثیٗ آٌبٞی ،صثبٖ ٛٞ ٚیت ثب صٔی ٝٙاختٕبفی  ٚخلّت
ٞبی آٖ تقبّٔی ٔتمبثُ ٚخٛد داسد .دس ٕٞیٗ ساثغٌ ٝشٞ ٜٚبی ٔشخـ دس صٔیٞ ٝٙبی اختٕبفی ثٔ ٝثبث ٝاثضاسی ثشای تثجیت ٛٞیت ٞبی
ؿخلیتیبٕٞیتی خبف داس٘ذ .عجمبت ٔتٛػظ ٌشٔ ٜٚشخـ عجمبت اختٕبفی پبییٗ تش دس ٔحّٞ ٝب ٔحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ .عجمبت ٔتٛػظ
ث ٝفٛٙاٖ "دیٍشاٖ تقٕیٓ یبفت "ٝثشای عجمبت پبییٗ دس ٔحّ ٝایفبی ٘مؾ ٔی وٙٙذ  ٚیىی اص ٔقب٘ی فٕذ ٜتبثیش ٔحّ ٝای یب ٕٞؼبیٍی
٘یض ٕٞیٗ ٌشٔ ٜٚشخـ ٚالـ ؿذٖ عجمبت ٔتٛػظ اػت.
فشضیٞ ٝبی ٔشثٛط ث ٝتٕشوض فمش  ٚخشد ٜفش ًٙٞثضٞىبس:
 -1ثیٗ خذایی ٌضیٙی فضبیی ثب تٕشوض فمش ساثغٚ ٝخٛد داسد.
 -2ثیٗ تٕشوض فمش  ٚپیذایؾ خشد ٜفش ًٙٞودش ٚ ٚیب خشْ صا ساثغٔ ٝؼتمیٓ ٚخٛد داسدٞ.ش چ ٝتٕشوض فمش ثیـتش ،احتٕبَ
ؿىُ ٌیشی خشد ٜفش ًٙٞخشْ صا ثیـتش اػت.
 -3ثیٗ خشد ٜفش ًٙٞخشْ صا دس سفتبس ودش ٚساثغٚ ٝخٛد داسد.
تقشیف ٔفٔ ْٟٛتغیش ٞب:
خذایی ٌضیٙی فضبیی :تٕبیُ اداسی  ٚاخجبسی الـبس ٌ ٚشٞ ٜٚبی ٔختّف اختٕبفی ث ٝخذایی فیضیىی اص یىذیٍش دس فشكٞ ٝبی
ٔختّف ص٘ذٌی(دس ایٗ تحمیك فٕذتبً ثش خذایی ٌضیٙی فضبیی دس فشكٔ ٝحّ ٝتبویذ ٔی ؿٛد).
تٕشوض فمش :دس ایٗ تحمیك ثٙٔ ٝؾٛس تٕشوض فمش ،تدٕـ  ٚتشاوٓ ثیؾ اص حذ ٔقِٕٛی ٔ ٚتقبسف فمیشاٖ دس یه ٔحّٔ ٝؼى٘ٛی اػت.

7

خشد ٜفش٘ :ًٙٞؾبْ فشٍٙٞی(صثبٖٙٞ ،دبسٞب ،اسصؽ ٞبٚ ،خذاٖ خٕقی ،اٍِٞٛب ،حشوبت  ٚادا ٞب سفتبسی ػجه ص٘ذٌی ) ... ٚ
ٌشٞٚی و ٝث ٝسغٓ ثشخٛسداسی اص فٙبكش ٔـتشن ،تب حذٚدی دس ؿىُ ٔ ٚحتٛا ٔتفبٚت ثب ٘ؾبْ فش ًٙٞغبِت یب ٔٛسد لج َٛاوثشیت
اػت .ساثشػت ،ٖٛخشد ٜفش ًٙٞسا ٌشٞٚی تقشیف ٔی وٙذ و ٝث ٝسغٓ اؿتشان دس یه فش ًٙٞخبٔـ اص یه خبٔقٔ ٝـتشن ،
ثشخٛسداس اص اسصؽ ٞبٙٞ ،دبسٞب  ٚػجه ص٘ذٌی خبف خٛد ٘یض ٔی ثبؿذ(ساثشػت)423 ،1372،ٖٛ
ودشٚی :ؿیٞ ٜٛبی سفتبسی و ٝػبصٌبسی ثب اسصؽ ٞبی اوثش افضبی یه ٌش ٜٚیب خبٔق٘ ٝیؼت ،آ٘چ ٝسفتبس ودشٔ ٚحؼٛة ٔی
ؿٛد ،ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاصٙٞ ٜدبسٞب  ٚاسصؽ ٞبیی و ٝفشٞ ًٙٞب  ٚخشد ٜفشٞ ًٙٞب سا اص یىذیٍش ٔتٕبیض ٔی ػبصدٔ ،تغیش اػت .ثؼیبسی
اص اؿىبَ سفتبسی و ٝدس یه صٔی ٝٙیب تٛػظ یه ٌشٛٔ ٜٚسد احتشاْ اػت ،تٛػظ دیٍشاٖ ثب دیذ ٔٙفی ٍ٘بٔ ٜی ؿٛد)ibid, 726(.
سفتبسٞبی ودش ٚدس خبٔق ٝؿٙبػی دس ریُ فٛٙاٖ ٌؼتشد ٜتش ٔؼبئُ اختٕبفی ٔٛسد ثحث لشاس ٔی ٌیشد .ث ٝتقجیش ساثشت ٘یض ثت،
ٔؼبِ ٝاختٕبفی یه ؿی ٜٛسفتبسی اػت و ٝػٛی ثخؾ لبثُ تٛخٟی اص ٘ؾبْ اختٕبفی٘ ،بلق یه یب چٙذ ٙٞدبس ٔٛسد لج َٛخبٔق،ٝ
ؿٙبخ تٔ ٝی ؿٛد .ثقضی اص ٔذدوبساٖ اختٕبفی ثشای تذٚیٗ  ٚفشٔ َٛثٙذی ٘ؾشی ٝػبتشِٙذ ،اثتذا "حٛص ٜتخّف"  ٚػپغ حٛصٜ
"خشد ٜفش ًٙٞخشْ صا" سا ٔغشح وشد ٜا٘ذ و ٝدس آٖ حٛصٞ ٜب ،فمبیذ خشْ صا سفتبسٞبی ودشٔ ٚتذا َٚتش اص ػبیش حٛصٞ ٜب اػت.
پبسن ،ؿبٔ ٚ ٚه وی ٔقتمذ٘ذ و ٝدس ٘ٛاحی ٔ ٚحالت وثیف ،افٕبَ خٙبیی ث ٝؿىُ عجیقی خّٔ ٜٛی وٙذ(ٔؼبٚاتی ،آرس)1374،23،
خشد ٜفش ًٙٞودش ٚیب خشْ صا :خشد ٜفشٍٙٞی و ٝافضبی ث ٝاكغالح ودش ٚخبٔقٔ ٝتفبٚت ثب ٘ؾبْ فشٍٙٞی غبِت یب ٔٛسد لجَٛ
اوثشیت خبٔق ،ٝثشخٛسداس اص آٖ ٔی ثبؿٙذ.
سفتبس ودش :ٚسفتبسی اػت و ٝث ٝؿىُ ثبسص ثب ٙٞدبسٞبی اختٕبفی ٔٛخٛد ثشای ٕٞبٖ سفتبس ٔتفبٚت اػت.
ٔحّ :ٝچ ٖٛصٔی ٝٙفیضیىی -فضبیی ٔغبِقٔ ٝب ٔحّ ٝاػت ،تقشیف اخٕبِی اص ٔحّ ٝضشٚسی اػت:
خغشافی دا٘بٖ اختٕبفی_ ٔحّ ٝسا خب٘ٞ ٝبی ٔدبٚس  ٓٞدس یه فضبیی خغشافیبیی خبف تقشیف ٔی وٙٙذ .ثشای تـىیُ یه ٔحّٝ
ؿٟشی ؿشایظ چٙذی الصْ اػت )1 :داسا ثٛدٖ یه حٛص ٜخغشافیبیی اص ؿٟش ثب ٚػقت وٓ یب صیبد)2 ،پیذایؾ  ٚتىٛیٗ یه اختٕبؿ
وٛچه اص ٌشٞٚی اص ٔشدْ ؿٟشٚ )3 ،اثؼتٍی اختٕبفی ٔیبٖ ٌش ٜٚاص ٔشدْ(ؿىٞٛی )48-49 ،1365 ،ثقال ٜٚحغ ٔىب٘ی ٘بؿی اص
ص٘ذٌی ٔحّ ٝای فٙلش چٟبسٔی سا ٔی عّجذ  ٚآٖ )4حلبس رٙٞی ٔحّ ٝاػت و ٝدس رٙٞیت افشاد ػبوٗ ٔحّٚ ٝخٛد داسد.
ؿبخق تٕشوض فمش:
ٚیّیبْ خیٚ .یّؼٛ٘ ،ٖٛاحی ٔ ٚحّٞ ٝبیی و ٝحذالُ  20دسكذ خب٘ٛاسٞبی آٖ  ،دسآٔذ صیش خظ فمش داس٘ذ ٔحّ ٝای ثب تٕشوض فمش
تقشیف ٔی وٙذ( )Wilson, 1987عجیقی اػتٞ ،شچ ٝایٗ دسكذ ثیـتش ثبؿذ ٔیضاٖ تٕشوض فمش ثیـتش خٛاٞذ ثٛد.

8

چٔ ٖٛحٛس تحمیك ،فمیشاٖ  ٚا٘ضٚای فضبیی آٖ ٞب اص ػبیش عجمبت دسآٔذی اػت ،ثٙبثشایٗ ،اص یه ػ ٛثبیذ ث ٝد٘جبَ ؿبخق ٞبی
تقبُٔ ثیٗ خب٘ٛادٞ ٜبی فمیش ثب ٌشٞ ٜٚبی دسآٔذی دیٍش ثشد  ٚاص ػٛی دیٍش ثبیذ ث ٝؿبخق ا٘ضٚا دس ٔیبٖ فمیشاٖ تٛخ ٝوشد.
ؿبخق خشد ٜفش ًٙٞودش:ٚ
ثب تٛخ ٝث ٝساثغ ٝای و ٝدس ٚالقجت ثیٗ فمیشاٖ  ٚثقضی اص خشائٓ  ٚودش سفتبسی ٞبی اختٕبفی تقشیف ؿذٚ ٜخٛد داسد ،فشًٙٞ
ٌشایبٖ دس تجییٗ ایٗ ساثغٔ ٝقتمذ٘ذ و ٝفبُٔ اكّی تٕبیُ ث ٝودشفتبسی دس عجمبت پبییٗ ،خشد ٜفش ًٙٞایٗ عجمبت اػت .اسصؽ
ٞبی  ٚاٍِٞٛبی سفت بسی ایٗ عجم ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای اػت و ٝآٔبدٌی الصْ ثشای استىبة ث ٝسفتبسٞبی خشْ ٌ ٝ٘ٛسا دس آٟ٘ب ایدبد ٔی وٙذ.
لغـ ٘ؾش اص ثی تٛخٟی فشٌ ًٙٞشایبٖ ث ٝصٔیٞ ٝٙبی پیذایی ٔ ٚىب٘یضْ ؿىُ ٌیشی ایٗ خشد ٜفش ًٙٞث ٝسغٓ فمذاٖ یه ث ٝیه ثیٗ
اسصؽ ٞب  ٚسفتبسٔ ،م ِٝٛخشد ٜفش ًٙٞعجمبتی پبییٗ اص ثبس تجییٙی ثبالیی دس تٕبیُ ثٛ٘ ٝؿ خبكی اص ودشفتبسی ٞب ثشخٛساس اػت .دس
ٔدٕٛؿ خشد ٜفش ًٙٞسا ٔی تٛاٖ ثب ؿبخق ٞبیی اص لجیُ تٕبیُ ث ٝسیؼه وشدٖ ،خـٗ ثٛدٖ ،لذست ٌشایی ،اِٛٚیت ث٘ ٝیبصٞبی
خؼٕب٘ی ،اللیذی  ٚثی ثٙذٚثبسی ٘ؼجت ث ٝتشثیت فشص٘ذاٖ  ٚآٔٛصؽ ٞبی سػٕی ،غیش والٔی ثٛدٖ دس تشثیت وٛدوبٖ ٚ
ثشخٛسداسی اص ٚاطٌبٖ ٔحذٚد ثب اِفبؽی تحشیه آٔیض ،ثٙذِ ٜحؾٞ ٝب ثٛدٖٚ ،فذ ٜتقٛیك خٛؿی ٞبی ِحؾ ٝای ث ٝآیٙذ ٚ ٜثی تفبٚتی
٘ؼجت ث ٝوٕجٛدٞب ٛ٘ ٚالق ٔحیغی ا٘ذاصٌ ٜشفت .ثٙبثشایٗٔ ،مٛالت ٔشثٛط ث ٝتىٙیه یب تىٙیه ٞبی ا٘تخبثی ٔب دس خلٛف خٕـ
آٚسی دادٞ ٜب ٔشثٛط ث ٝخشد ٜفش ًٙٞودش٘ ،ٚبؽش ث ٝؿبخق ٞبی فٛق ٔی ثبؿذ.
سٚؽ ٔغبِقٝ
سٚؽ ایٗ تحمیك اػٙبدی  ٚپیٕبیـی اػت .ثشای ٌشدآٚسی اعالفبت اص سٚؽ ٔلبحجٙٔ ٝؾٓ  ٚپشػؾ ٘بٔ ٝاػتفبدٌ ٜشدیذ.
خبٔق ٝآٔبسی  ٚسٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی
خبٔق ٝآٔبسی ایٗ پظٞٚؾ سا ػبوٙبٖ ٔحالت ػیضدٌ ٜب٘ ٝؿٟشداسی ٔٙغم 12 ٝؿبُٔ چٟبس ٔحّٞ ٝش٘ذی ،ػٍّٙح ،پبٔٙابس ٔ ٚابْ صادٜ
یحیی سا تـىیُ ٔیدٙٞذ .حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛدس ایٗ تحمیك٘ 120 ،فش ٔیثبؿذ.
دس ٔٛسد ؿیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیشی ٘یض ،ثبیذ ارفبٖ داؿت و ٝدس ایٗ ٔغبِق ،ٝاص ؿیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیشی خٛؿ ٝای خٟات ا٘تخابة ٕ٘٘ٛا ٝآٔابسی ٚ
تىٕیُ پشػؾ ٘بٔ ٝاػتفبد ٜؿذ.
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یبفتٞ ٝب
یبفتٞٝبی تٛكیفی ٔتغیشٞبی صٔیٝٙای تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝاوثش پبػخ ٌٛیبٖ ٔشد( 95دسكذ) ٔ ٚتٛػظ ػٗ آٖ ٞب  43ػبَ ثٛد ٜا٘ذ.
ایٗ دس حبِی اػت و ٝاوثش پبػخ ٌٛیبٖ( 75/2دسكذ) تقذاد افضبی خب٘ٛاد ٜؿبٖ ثبالی ٘ 3فش ثٛد .دس ٔمبثُ  50دسكذ اص آٖ ٞب ٘یاض
اص ٔیضاٖ تحلیالت دیپّٓ  ٚوٓ تش اص آٖ ثشخٛسداس ثٛد ٜا٘ذ ٓٞ .چٙیٗٚ ،ضقیت لٔٛی ٔ ٚحُ تِٛذ اوثش پبػخ ٌٛیابٖ ( 68دسكاذ)
ٟٔبخش ثٛد ٜا٘ذ.
دس ایٗ ٔغبِق ٝثٙٔ ٝؾٛس ػٙدؾ ساثغِٛٔ ٝفٞٝبی پظٞٚؾ ،اص آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ،ٖٛاػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
آزمًن فرضیٍ ايل :بٍ وظر میرسد بیه جدایی گسیىی فضایی ي وابرابری اجتماعی محالت سیسدٌ گاوهٍ شهُرداری مىطقهٍ 31
رابطٍ يجًد دارد.
خذ )1(َٚآصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی خذایی ٌضیٙی فضبیی ٘ ٚبثشاثشی اختٕبفی
ٔتغیشٞب
خذایی ٌضیٙی فضبیی ٘ ٚبثشاثشی اختٕبفی

ٔیبٍ٘یٗ
14/61

ا٘حشاف
ٔقیبس
6/12

ضشیت
ٕٞجؼتٍی
0/57

ػغح ٔقٙیداسی
()P
0/000

خذ َٚؿٕبس٘ 1 ٜـبٖ دٙٞذ ٜضشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔتغیشٞبی خذایی ٌضیٙی فضبیی ٘ ٚبثشاثشی اختٕبفی ٔی ثبؿذ٘ .تبیح ثا ٝدػات
آٔذ ٜحبوی اص آٖ اػت و ٝساثغٔ ٝقٙبداسی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثب اعٕیٙبٖ  ٚ 0/95ػغح خغبی وٓ تش اص  0/05دسكذ ٚخٛد داسد.
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آزمًن فرضیٍ ديم :بٍ وظر میرسد بیه جدایی گسیىی ي شکل گیری خردٌ فرَىگ جرم زا در سهط محهالت سهیسدٌ گاوهٍ
شُرداری مىطقٍ  31رابطٍ يجًد دارد.
خذ )2(َٚآصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی خذایی ٌضیٙی  ٚؿىُ ٌیشی خشد ٜفش ًٙٞخشْ صا
ٔیبٍ٘یٗ

ٔتغیشٞب

15/36

خذایی ٌضیٙی  ٚؿىُ ٌیشی خشد ٜفش ًٙٞخشْ صا

ا٘حشاف
ٔقیبس
5/95

ضشیت
ٕٞجؼتٍی
0/63

ػغح ٔقٙیداسی
()P
0/000

خذ َٚؿٕبس٘ 2 ٜـبٖ دٙٞذ ٜضشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔتغیشٞبی خذایی ٌضیٙی  ٚؿىُ ٌیشی خشد ٜفش ًٙٞخشْ صا ٔای ثبؿاذ٘ .تابیح
ث ٝدػت آٔذ ٜحبوی اص آٖ اػت و ٝساثغٔ ٝقٙبداسی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثب اعٕیٙبٖ  ٚ 0/95ػغح خغبی وٓ تش اص  0/05دسكذ ٚخٛد داسد.
ثحث ٘ ٚتیدٌ ٝیشی  ٚپیـٟٙبدٞب
ػى٘ٛت الـبس وٓ د سآٔذ دس ٔىبٖ ٞبیی و ٝخبرة ػبیش ٌشٞ ٜٚبی اختٕبفی ٘یؼت ،ث ٝتٕشوض فماش ٔای ا٘دبٔاذ  ٚایاٗ فشایٙاذ ثاٝ
خذایی ٌضیٙی عجم ٝوٓ دسآٔذ اص ػبیش ٌشٞ ٜٚبی اختٕبفی ٔٙدش ٔی ؿٛد .فٛأُ ٔٛثش ثش خذایی ٌضیٙی ٞابی فضابیی وا ٝدس ػاٝ
فشك٘ ٝؾٓ التلبدی٘ ،ؾٓ ػیبػی ٘ ٚؾٓ صیؼتی -اختٕبفی لبثُ ثشسػی اػت و ٝتٕبٔبً ٔی تٛا٘ٙاذ ثا ٝتٕشواض فماش دس ٔحّاٞ ٝابی
ٔٛسدی خبف ثٌ ٝتٞٛب  ٚصاغٞ ٝب ٔ ٚخشٚثٞ ٝب ؿٟشی ثیب٘دبٔذ .سٚؽ ایٗ تحمیك اػٙبدی  ٚپیٕبیـی ثٛد ٜو ٝػبوٙبٖ چٟابس ٔحّاٝ
ؿٟشداسی ٔٙغم 12 ٝسا تـىیُ ٔی داد٘ذ .ضشیت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔتغیشٞبی خذایی ٌضیٙی ثب ٘بثشاثشی اختٕبفی  ٚؿىُ ٌیشی خاشدٜ
فش ًٙٞخشْ صا ٔی ثبؿذ٘ .تبیح ث ٝدػت آٔذ ٜحبوی اص آٖ اػت و ٝساثغٔ ٝقٙبداسی ثیٗ دٔ ٚتغیش ثب اعٕیٙابٖ  ٚ 0/95ػاغح خغابی
وٓ تش اص  0/05دسكذ ٚخٛد داسدٞ .ذف آٖ اػت و ٝپیـٟٙبدات تحمیك ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِقابت ٘ؾاشی  ٚیبفتاٞٝابی تدشثای تحمیاك
ثذػت آیذ ،اص ایٗ س ٚثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح تحمیك ٔیتٛاٖ پیـٟٙبدٞبی ریُ ٔغشح اػت:
ٌ -1ؼتشؽ خذٔبت فٕٔٛی  ٚأىب٘بت  ٚتؼٟیالت دس ٔحالت ؿٟشی ث ٝعٛس یىؼبٖ
 -2تٛإ٘ٙذػبصی ٔٙبعك حبؿی٘ ٝـیٗ  ٚفمشصدایی اص ٔحّٞ ٝبی ٔٛسدی خبف ٔب٘ٙذ صاغٞ ٝب
 -3ایدبد فذاِت اختٕبفی دس ٔحالت ؿٟشی
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