تاسيخ پزيشؽ89/8/27 :
تاسيخ پزيشؽ90/3/19 :

تحليلي بز شاخصّاي تَسعِ كشاٍرسي در شْزستاًْاي استاى ايالم
يًَس آسادي
داًـجَي دمتشاي جغشافيا ٍ تشًاهِ سيضي سٍػتايي ،داًـگاُ اكفْاى

دكتز حسي بيك هحوّدي
داًـياس گشٍُ جغشافيا ،داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجفآتاد

چكيدُ:

يافتگيً ،ثقِ تٌذي گشدًذّ .وچٌيي توا تْوشُگيوشي اص هوشية

تخؾ مـاٍسصي دس اػتاى ايالم تا هؼائل ٍ هـنالتي اص جولِ؛

اختال

موثووَد ػووشهايِ ٍ ػووشهايِ گووزاسي ،پوواييي تووَدى ػووٌا ػووَاد

تا اػتفادُ اص داهٌِ ًَػواًات ،توِ ت يويي ًَػواى هوشية تَػو ِ

مـاٍسصاى ،عذم ٍجَد تاصاس هٌاػة تشاي هحلَالت تَليذي،

يافتگي ؿْشػتاىّا اص ًرش ؿاخقّاي هَسد هٌال وِ ،هثوادست

ٍػ و ك موون اساهووي ،عووذم اػووتفادُ هٌاػووة اص هناًيضاػوويَى

ؿذُ اػك .دس ًْايك تا اػتفادُ اص ًشمافضاس ً ،Arc-Viewتايج

مـوواٍسصي ،توواال تووَدى هيووضاى اساهووي ديوون ٍ تينوواسي فلوولي

ػٌا تٌذي ؿْشػتاىّا ،اص ًرش ؿاخقّاي مـاٍسصي تَػو ِ

مـاٍسصاى هَاجِ هيتاؿذ ،مِ ايي هؼائل ٍ هـنالت هَاً ي سا

دس قالة ًقـِ اسائِ گشديذُ اػك.

تش ػش ساُ تَػ ِ مـاٍسصي دس ايي اػتاى تِ ٍجَد آٍسدُاًذ.

ًتايج تِ دػك آهذُ ًـاًگش ًاهٌاػة تَدى ٍه يك ؿْشػتاىّاي

ؿٌاخك ايي هؼائل ٍ تذٍيي تشًاهِ هٌاػوة توِ هٌروَس تشًوش

اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي هَسدهٌال ِ هيتاؿذ .تِ كَستي

ًوَدى يا من سًگ مشدى آًْا آثواسي اص جولوِ؛ سًٍوخ تخوؾ

مِ مليِ ؿْشػتاى ّا ،اص ًرش هجوَع ؿاخلْاي هَسد هٌال وِ،

مـاٍسصي ،اػوتفادُ تْيٌوِ اص پتاًؼويلّواي تخوؾ مـواٍسصي،

دس صهشُ ؿْشػتاىّواي هحوشٍم (تَػو ِ ًيافتوِ) ٍ تٌْوا اص ًروش

افضايؾ تَليذات ،افضايؾ دسآهذ مـواٍسصاى ،تبثيوك جو يوك

تشخي ؿاخقّوا ،ت وذادي اص ؿْشػوتاىّوا دس ٍهو يك ًيووِ

سٍػتايي ،تَػ ِ مـاٍسصي ٍ ًْايتاً تَػ ِ اػتاى سا تذًثال داسد.

تشخووَسداس (دسحووال تَػوو ِ) قووشاس گشفتووِاًووذ .دس پايوواى ًيووض

ستثوِتٌوذي ٍ ت يويي ػوٌَو تَػو ِ يوافتگي

ساّناسّايي تِ هٌرَس سفع هـنالت تخوؾ مـواٍسصي اػوتاى

ايي هقالِ تا ّذ

ؿْشػووتاىّوواي اػووتاى ايووالم اص ًرووش ؿوواخقّوواي مـوواٍسصي
تَػ ِ ،تِ هٌرَس تحليل ٍه يك مـاٍسصي ؿْشػتاىّا تذٍيي
گشديذُ اػك .دس ايي هقالِ توا اػوتفادُ اص تشميثوي اص سٍؿوْاي

تِ ت ييي هيضاى پشامٌذگي ؿاخقّا دس ؿْشػتاىّا ٍ

اسائِ گشديذُ اػك.
كلوات كليدي :مـواٍسصي ،ػوٌَو تَػو ِ يوافتگي ،هوذل

تحقيخ تَكيفي ،اػٌادي ٍ تَػ ِاي ٍ تشسػي ت ذاد 30هتغيّش دس

هَسيغ ،داهٌِ ًَػاًات ،هشية اختال  ،اػتاى ايالم.

قالة  5ؿاخق (ٍه يك تْشُ تشداساى ،صهيي تْشُ توشداسيّوا،

هقدهِ:

ػٌا صيشمـك ٍ عولنشد دس ّنتاس هحلَالت ،هناًيضاػيَى

مـاٍسصي سا پشٍسؽ ّذفذاس داهْوا ٍ گياّواى صساعوي جْوك

مـاٍسصي ٍ داهذاسي) تا اػتفادُ اص هذل هَسيغ ػ ي گشديذُ

تأهيي احتياجات اًؼاى ت شيف مشدُاًذ( .گشيوگ.)3 :1375،يوا

اػك ٍه يك تخؾ مـاٍسصي دس ؿْشػوتاىّواي اػوتاى ايوالم

تِ هجوَعِ ف اليكّاي صساعك ،داهذاسي ،هشغذاسي ،پوشٍسؽ

هَسد تشسػي قوشاس گيوشد ٍ ؿْشػوتاىّوا اص ًروش ػوٌا تَػو ِ

مشم اتشيـن ٍ صًثوَس عؼول ،خوذهات مـواٍسصي ٍ داهوذاسي،

ؿناس ٍ جٌگلذاسي ،مـاٍسصي هويگَيٌوذ( .فٌوشع ٍ تْـوتي

 -كوبَد سزهايِ ٍ سزهايِ گذاري :اص يل ًوش

فش .)23 :1388،تِ تيواًي ديگوش؛ مـواٍسصي ،اػوتفادُ غالوة اص

ػالٌاهِ آهاسي ػال  1386اػتاى ايالم ،هتَػوي دساهوذ خوالق

صهيي اػك(Wilson &Tyrchniewicz,1995:17)..

ػاالًِ يل خاًَاس سٍػتايي 46299088سيال ٍ هتَػوي ّضيٌوِ

تخؾ مـاٍسصي هْوتشيي ف اليوك اقتلوادي دس جْواى اػوك.

خالق خاًَاس  51350163سيال تَدُ اػوك .لوزا اص ايوي حيو

صيشا ايي تخؾ تَاًؼتِ اػك يول ػوَم مول خـونيْاي سٍي

خاًَاسّاي سٍػتايي موِ ف واليي اكولي عشكوِ مـواٍسصي دس

صهوويي ٍ  %45جو يووك ؿوواغل سا تووِ خووَد اختلوواف دّووذ.

اػتاى هيتاؿٌذ،

(گشيگّ .)4 :1375،وچٌيي مـواٍسصي تخوؾ اكولي ف اليوك

 -پائيي بَدى سطح

دس اقتلاد امبش مـوَسّاي دسحوال تَػو ِ هويتاؿوذٍ تَػو ِ

ػشؿواسي عوَهي مـواٍسصي  ،1382اص هجووَع  58236تْوشُ

اقتلادي دس ايي مـَسّا استثاى ًضديني تا تَػو ِ مـواٍسصي

تشداسي مـاٍسصي هت لخ تِ اؿخاف حقيقوي دس اػوتاى ايوالم،

آًْا داسد( .آػايؾ.)111 :1381 ،

 29519تْشُ تشداس ( )%50/68فاقوذ ػوَاد ٍ اص هجووَع 28717

تخؾ مـاٍسصي يني اص هْوتشيي تخوؾّواي اقتلوادي ٍ توِ

تْشُتوشداس تاػوَاد اػوتاى 26781 ،تْوشُ توشداس ( )%93/26فاقوذ

اعتثواس اسصؽ افووضٍدُ تَليوذي ،اٍلوويي تخوؾ اقتلووادي مـووَس

تحليالت داًـگاّي هيتاؿٌذ.

تـواس هيسٍد( .ؿامشي ٍ هَػَي .)92 :1382،صيشا ايي تخوؾ

 -هشكالت هزبَط بِ فزٍش هحصَالت :تِ دليول هـونالت هوالي،

تَاًؼتِ اػك اص ًرش اؿتغال صايي ،تأهيي دسآهوذ ٍ ػوْن آى دس

مـاٍسصاى ت واً ًاچاساً هحلَالت خَد سا قثل اص هَعوذ هقوشس

تَليذ ًاخالق هلي ،تأهيي ًياصّواي هلوشفي جو يوك ٍ توأهيي

تشداؿك تا قيوتي پائييتش اص قيوك ٍاق ي هحلَالت توِ ػولف

اسص هَق يك هٌلَبتشي سا ًؼثك تِ ػايش تخؾّاي اقتلوادي

خووشاى هوويفشٍؿووٌذ .اص ًووش

ديگووش تووِ دليوول ايٌنووِ امبووش

مؼة ًوايذ( .هٌي ي لٌگشٍديّ .)75 :1385،وچٌويي توا تَجوِ

هحلَالت مـاٍسصي فاػذؿذًي ّؼتٌذ ،مـاٍسصاى توِ دليول

ؿذيذ دسآهذ تيي هٌاًخ ؿْشي ٍ سٍػتايي ،تؼوشيع

ًذاؿووتي تأػيؼووات ًگْووذاسي ٍ اًثوواس ،هحلووَالت خووَد سا تووا

دس تَػوو ِ مـوواٍسصي ،تٌْوووا ساُ موواّؾ ًوواتشاتشي ػوووٌَو

حجن تاال تِ تاصاس عشهِ هيداسًذ مِ ايي اهش ػثة پاييي آهذى

دسآهذي تيي آًْا هيتاؿذٍ( .يليام هَس.)3 :1383،

قيوك هحلَالت هويؿوَدّ .وچٌويي تاتَجوِ توِ پواييي توَدى

تخوؾ مـواٍسصي دس اقتلواد اػوتاى ايوالم اص جايگواُ ٍيوظُاي

ػٌا ػَاد مـواٍسصاى ،توشامن مواسي آًواى دس ايوام تشداؿوك

تشخَسداس اػك .صيشا اص هجوَع ً 545787فشي جو يك اػوتاى

هحلَالت ٍ ت ذ هؼافك هضاسع تا تاصاس هلش  ،ه وَالً تَليوذ

دس ػال ً 210703 ،1385فش ( )%38/6سٍػتاًـيي ٍ اص هجووَع

مٌٌذگاى اص ٍه يك تاصاس هحلوَالت خوَد آگواّي چٌوذاًي

 19ؿووْش اػووتاى دس ػووال  9 ،1385ؿووْش آى داساي جو يتووي

ًذاسًذ ٍ تاتع قيوك گزاسي ٍاػٌِّا ،هحلوَالت خوَد سا توِ

پايييتوش اصً 5000فوش هويتاؿوٌذ ٍ .اص آًجوايي موِ ايوي ؿوْشّا

فشٍؽ هي سػاًٌذ( .تجشتيات ًگاسًذُ).

سٍػتاّايي تَدُاًذ مِ اخيشاً تِ ؿْش تثذيل ؿذُاًذ ،ػامٌاى آى

ٍ -سعت كن اراضي هتعلق بِ كشاٍرساى :تشاػاع ًتايج ػشؿواسي

عوذتاً تِ ف اليك مـواٍسصي اؿوتغال داسًوذّ .وچٌويي تشاػواع

مـاٍسصي ػال  ،1382هتَػي صهويي هت لوخ توِ تْوشُ توشداساى،

ػشؿووواسي ػووال  ،1385تخووؾ مـوواٍسصي ه ووادل  %72/3اص

ّ 6/8نتاس اػوكّ .وچٌويي تشاػواع ًتوايج ّوويي ػشؿوواسي،

اؿتغال اػتاى سا تِ خَد اختلاف دادُ اػك.

توويؾ اص ًيوووي اص مـ واٍسصاى اػووتاى ،داساي موتووش اص ّ 5نتوواس

اها تخؾ مـاٍسصي ايي اػتاى تا هـنالتي هَاجِ هيتاؿذ موِ

صهيي مـاٍسصي هيتاؿٌذ،

تش سٍي تَػ ِ مـاٍسصي آى تأثيشات هٌفي صيادي گزاؿتِاًذ.

 -عدم استفادُ هٌاسب اس هكاًيشاسيَى كشاٍرسي :تاتَجِ تِ ديگوش

اص هْوتشيي ايي هـنالت هيتَاى تِ هَاسد صيش اؿاسُ ًوَد:

هـنالت هَجَد دس تخؾ مـاٍسصي اػتاى اص جولوِ؛ موثوَد

تِ اختال

تشاػواع ًتوايج

سطَاد كشطاٍرساى :تشاػواع ًتوايج تفلويلي

ػشهايِ ،پاييي تَدى ًؼثك ًيشٍي تاػوَاد ٍ هواّشٍ ،ػو ك مون

مـاٍسصي ،صهيٌي اػك مِ جْوك اًجوام ف اليوكّواي تخوؾ

اساهي ٍ تيناس ؿذى تخـي اص ؿواغليي دس كوَست اػوتفادُ اص

مـاٍسصي ؿاهل؛ صساعك ،توا ٍ قلوؼوتاى ٍ  ...هوَسد اػوتفادُ

هناًيضاػوويَى ،اص ٍػووايل هنوواًيضُ اػووتفادُ چٌووذاًي كووَست

قشاس هيگيشد.

ًويگيشد .تِ ًوَسي موِ تشاػواع ًتوايج ػشؿوواسي مـواسصي

 -سح

 1386اػووتاى ،اص هجوووَع تْووشُتووشداساى 45109 ،تْووشُ تووشداس

هحلَل صيش مـك قشاس هيگيشد( .هشمضآهاسايشاى.)1386:125 ،

( )%80/3اص تشامتووَس مووِ پشموواستشدتشيي ٍػوويلِ مـوواٍسصي دس

 -عولكطزد در ّكتطار :افوضايؾ عولنوشد دس ّنتواس ًـواىدٌّوذُ

اػتاى اػك ،اػتفادُ هويًوايٌوذ ،موِ اص ايوي ت وذاد تٌْوا 2559

پيـشفك فٌّاٍسي مـاٍسصي اػك( .فٌشع ٍ تْـتيفش.)23 :1388،

تْشُتشداس داساي تشامتَس هيتاؿٌذ ٍ تقيِ تِ كَست مشايِاي اص

 -هكاًيشاسيَى كشاٍرسي :هناًيضُ مشدى مـاٍسصي عثاست اػك

ايي ٍػيلِ اػتفادُ هيًوايٌذ.

اص تناسگيشي اًَاع اتضاس ٍ ٍػايل هناًيني دس تَليوذ( .هٌي وي

 -باال بَدى هيشاى اراضي كشاٍرسي دينً :ثوخ ًتوايج ػشؿوواسي

لٌگشٍدي.)200 :1385 ،

مـوواٍسصي ػووال  ،1382اص هجوووَع ّ 322655نتوواس صهوويي

 -داهداريً :گْذاسي ٍ پشٍسؽ اًَاع دامً ،يَس ،مشم اتشيـن،

مـوواٍسصي اػووتاى ايووالمّ 246467 ،نتوواس ( )%76/4اص آًْووا سا

هامياى ٍ صًثَسعؼل سا داهذاسي هيگَيٌذ.

اساهي دين تـنيل هيدٌّذ.

اص ايٌشٍ تا تَجِ تِ اّويك تاالي تخؾ مـاٍسصي دس ف اليكّاي

 -بيكططاري فصططلي كشططاٍرساى :تووا تَجووِ تووِ اًجووام ف اليووكّوواي

اقتلادي اػتاى ايالم (هٌلوَسي ٍ ّونواساى )18 :1384،هقالوِ

مـاٍسصي دس فلَل خاكي اص ػال ٍ موثَد ؿذيذ جٌثوِّواي

حاهش تا ّذ

ت ييي هيضاى تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى

ديگش ف اليك جْك اؿتغال تِ ماس مـاٍسصاى دس ديگوش فلوَل

اص ًرش ؿاخقّاي مـاٍسصي توِ هٌروَس آگواّي اص ٍهو يك

ػووال ،تينوواسي فلوولي ؿووذيذي دس توويي مـوواٍسصاى حووامن

آًْا تذٍيي گشديذُ اػك .جْك دػتياتي تِ ايي ّذ

فشهويِ

هيتاؿذ( .تجشتيات ًگاسًذُ).

صيش هَسد تشسػي قشاس هيگيشد:

حال توا تَجوِ توِ تَهويحات فوَ هويتوَاى اتوشاص ًووَد موِ؛
تشًش

ًوَدى يا من سًگ مشدى هـنالت فَ الزمش آثواسي

سيزكشت :هؼواحك صهيٌوي اػوك موِ توِ هٌروَس تَليوذ
ج

"تِ ًرش هيسػذ ؿْشػتاًْاي اػتاى ايالم اص ًروش ؿواخقّواي
تخؾ مـاٍسصي دس ٍه يك هٌاػثي قشاس ًذاسًذ".

اص جولِ؛ سًٍخ تخؾ مـاٍسصي ،اػتفادُ تْيوِ اص پتاًؼويلّواي

دس ايووي هقالووِ تووا اػووتفادُ اص  30هتغيّووش دس قالووة  5ؿوواخق

تخؾ مـاٍسصي ،افضايؾ تَليذات ،افضايؾ دسآهذ مـاٍسصاى،

(ٍه يك تْشُ تشداساى ،صهيي تْشُ تشداسيّا ،ػٌا صيشمـك ٍ

تبثيك جو يك دس هٌاًخ سٍػتايي ،تَػو ِ مـواٍسصي ٍ ًْايتواً

عولنووشد دس ّنتوواس هحلووَالت ،هناًيضاػوويَى مـوواٍسصي ٍ

تَػ ِ اػتاى سا تِ دًثال داسد.

داهذاسي) ٍ تا اػوتفادُ اص هوذل هوَسيغ ػو ي گشديوذُ اػوك

دس ايي قؼوك تِ ه شفوي ت وذادي اص هفواّين مليوذي پوظٍّؾ

ٍه يك تخؾ مـاٍسصي دس ؿْشػتاىّاي اػتاى ايوالم هوَسد

پشداختِ خَاّذ ؿذ:

تشسػي قشاس گيشد ٍ ؿْشػتاىّا اص ًروش ػوٌا تَػو ِيوافتگي،

 -بْزُ بزداري كشاٍرسي :مليوِ ف اليوكّواي مـواٍسصي تحوك

ًثقِتٌذي گشدًذّ .وچٌيي تا تْشُگيشي اص هشية اخوتال

اداسُ يل يا چٌذ ًفش ،يل ٍاحذ تَليذ مـواٍسصي اػوك ،موِ

ت ييي هيضاى پشامٌذگي ؿاخقّا دس ؿْشػتاىّا ٍ توا اػوتفادُ

تووِ آى ٍاحووذ تْووشُتووشداسي مـوواٍسصي هوويگَيٌووذ(.فٌشع ٍ

اص داهٌووِ ًَػوواًات ،تووِ ت يوويي ًَػوواى هووشية تَػو ِ يووافتگي

تْـتيفش)23 :1388 ،

ؿْشػتاىّا اص ًرش ؿاخقّواي هوَسد هٌال وِ ،هثوادست ؿوذُ

 -سهيي :صهيي يني اص هْوتوشيي عَاهول هو ثش دس تَليوذ تخوؾ

اػوك .دس ًْايووك تووا اػوتفادُ اص ًووشمافووضاس ً ،Arc-Viewتووايج

مـاٍسصي اػوك (جوـويذي ٍ ّونواساى .)109 :1388 ،صهويي

توِ

ػٌا تٌذي ؿْشػتاىّا ،اص ًرش ؿاخقّاي مـاٍسصي تَػو ِ

ًثخ تشسػيّاي كوَست گشفتوِ ،دس استثواى توا ت يويي ػوٌَو

دس قالة ًقـِ اسائِ گشديذُ اػك.

تَػ ِ يافتگي هٌاًخ تشاػاع ؿاخقّواي مـواٍسصي تَػو ِ

هباًي ًظزي
عذم تَػ ِ تخؾ مـاٍسصي هٌجش تِ هْاجشتّواي تويسٍيو
سٍػوتايياى توِ ؿوْشّا ،تينواسي فضايٌوذُ ٍ خلَكواً تينواسي
پٌْاى ،تـذيذ فقش ٍ دسًْايك تِ هخاًشُ افتادى اهٌيك غوزايي
هيؿَد .تخؾ مـواٍسصي توِ اعتثواس ؿواخقّواي اقتلوادي
هْوي چَى سؿذ هؼتوش تَليوذ ٍ تواصدّي هٌلوَب اسصآٍسي،

دس مـَس دٍ پظٍّؾ اًجام گشفتِ اػك.

 -فٌشع ٍ تْـتيفش دس تحقيقي تا عٌَاى "هقايؼِ دسجِ تَػ ِ

يافتگي تخؾ مـاٍسصي اػتاًْاي مـَس دس دٍ هقٌوع ٍ 1372

 "1382مووِ تووا اػووتفادُ اص تنٌيووولّوواي تحليوول عووواهلي ٍ
تامؼًََهي عذدي اًجام دادُاًذ ،تِ ايي ًتيجوِ سػويذُاًوذ موِ
ػٌا تَػ ِ مـاٍسصي اػتاىّا ًي ػالّاي هزمَس توِ ًوَس
هتَػي افضايؾ ٍ دٍگاًگي مـاٍسصي تيي آًْوا مواّؾ يافتوِ

اسصتشي موتش ،ػْن تاال دس اؿتغال ٍ ًقؾ هْون آى دس توأهيي

اػك( .فٌشع ٍ تْـتي فش)17 :1388،

قاتليتي هـَْس اػك مِ هيتَاى آى سا تِ دسػتي هحَس تَػ ِ

دس اسائِ هذل اسصياتي ػٌَو تَػو ِ مـواٍسصي دّؼوتاىّواي

مـاٍسصي تِ دليل تأهيي هَاد غزايي ،مول تِ تَػو ػوايش

دّؼتاى ايي ؿْشػتاى دس ػٌا موتوش تَػو ِ يوافتگي ٍ ت وذاد

هَاد غزايي ،دس هقايؼِ تا ػايش تخؾّاي اقتلادي مـَس توِ
اقتلادي مـَس قلوذاد مشد .توِ عثواست ديگوشً ،قوؾ تخوؾ
تخوؾّوا اص ًشيوخ ايجواد هواصاد اقتلوادي ،موول توِ توأهيي
ػشهايِ دس سؿذ اقتلادي ،مول تِ تأهيي هٌاتع اسصي ،مول
تِ تأهيي رخيشُ ًيشٍي ماس ٍ مول تِ تاصاس ماالّاي كوٌ تي
دس فشايٌذ تَػ ِ اًناسًاپزيش اػك .اهشٍصُ تَجِ تِ مـاٍسصي
اص خَاػتِ ٍ آسهاى تِ هشٍست تذل گـتِ ٍ اػتقالل ػياػوي
تا اهٌيك غزايي ٍ ًياصّاي اػاػي هوشدم گوشُ خوَسدُ اػوك.
توشاي پوشداختي توِ ايوي هوشٍست تايؼوتي دس صهيٌو افوضايؾ
تاصدّي ٍ تْشٍُسي مـاٍسصي تالؽ ؿَد .هٌلَب اػك ايوي
توالؽ دس قالوة تشًاهوِّواي اكوَلي ٍ دٍسًگوش توشاي تَػو ِ
مـاٍسصي دس هؼيش فشايٌذ تَاًوٌذػاصي ًيشٍي اًؼاًي كَست
پزيشد .ػشاًجام ايٌنِ تَػو ِ مـواٍسصي هويتَاًوذ توِ عٌوَاى
اكليتشيي تخوؾ دس تؼوشيع سًٍوذ تَػو ِ اقتلوادي مـوَس،
ًقـي حياتي دس تَػ ِ هلي ايفا مٌذ( .سمويالوذيي افتخواسي ٍ
ّوناساى.)89 :1388 ،

 -پضؿني ٍ صسافـاى دس هقالِاي تا عٌَاى " ماستشد هٌٌخ فاصي

ؿْشػتاى مشهاًـاُ" تِ ايي ًتيجِ سػويذُاًوذ موِ ت وذاد ّـوك
دٍ دّؼتاى ديگش آى دس سديف دّؼتاىّاي تَػ ِ ًيافتوِ قوشاس
گشفتِاًذ( .پضؿني ٍ صسافـاًي.)53 :1387،
ّوچٌووويي دس استيووواى توووا دسجوووِ تَػو و ِ يوووافتگي ًوووَاحي ٍ
ؿْشػتاىّا ٍ ًاتشاتشيّاي هٌٌقِاي هٌال واتي كوَست گشفتوِ
مِ دس صيش تِ ت ذادي اص آًْا اؿاسُ هيؿَد:
 -دمتش سهَاًي دس "ػٌجؾ ٍ تحليل ػوٌَو تَػو ِ يوافتگي

ًَاحي سٍػتايي دس ؿْشػتاى ػٌٌذج" ،تا اػتفادُ اص هوذلّواي
تامؼًََهي ٍ هَسيغ تِ ايي ًتيجِ سػيذُ اػك مِ تفاٍتّا ٍ
ًاتشاتشيّاي صيادي دس ػٌا تَػو ِ يوافتگي دس دّؼوتاىّواي
ؿْشػوووتاى هوووَسد هٌال وووِ ٍجوووَد داسدّ .وچٌووويي ٍهو و يك
دّؼتاىّاي هَسد هٌال ِ دس صهيٌِ اقتلادي تؼوياس ًاهٌاػوثتش اص
ػايش صهيٌِّا هيتاؿذ( .سهَاًي.)149 :1383 ،

 ػاسمي دس هٌال ِ ت ييي دسجِ تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّواياػتاى مشهاًـواُ ًوي دٍسُ صهواًي ( ،)1355-65توِ ايوي ًتيجوِ
سػيذُ اػك مِ ًي دٍسُ صهاًي هزمَس ،ؿذت ًاتشاتشيّا تيي

سَابق تحقيق

ؿْشػتاىّاي اػتاى ماّؾ پيذا مشدُ اػك( .ػواسمي:1373 ،
.)180

 -مالًتشي ٍ ّوناساى دس ػٌجؾ ػٌَو تَػ ِ سٍػوتايي دس

اػتاى ايالم اص جٌَب تا اػتاى خَصػتاى ٍ مـَس عشا  ،اص ؿش

ؿْشػووتاى تشتووك حيذسيووِ ،1365-79دسيافتووِاًووذ مووِ ّشچٌووذ

تا اػتاى لشػتاى ،اص ؿوال تا اػتاى مشهاًـاُ ٍ اص غشب تا مـَس

ؿوونا

ٍ ًوواتشاتشي توويي هٌوواًخ سٍػووتايي ؿْشػووتاى اص ًرووش

عشا ّوجَاس هيتاؿذ( .هٌلَسي ٍ ّوناساى.)2 :1384 ،

دػتشػوي توِ اهناًوات هختلوف دس ًوَل دٍسُ صهواًي هووزمَس

تشاػاع ًتايج آخشيي ػشؿواسي عوَهي ًفَع ٍ هؼني هشمض

ماّؾ يافتِ اػك ،اها ًقاى سٍػتايي ايي ؿْشػتاى ٌَّص توشاي

آهاس ايوشاى دس ػوال  ،1385ايوي اػوتاى داساي  7ؿْشػوتاى19 ،

دػتياتي تِ تَػو ِ هتوَاصى ،ينراسچوِ ٍ پايوذاس ساُ ًوَالًي دس

تخؾ 19 ،ؿْش ٍ  39دّؼتاى هيتاؿذّ .وچٌيي تشاػاع ًتوايج

پيؾ سٍ داسًذ( .مالًتشي ٍ ّوناساى.)65 :1382 ،

ػشؿواسي هزمَس ،جو يك اػتاى ً 545787فش تَدُ اػك موِ

 -تذسي ٍ ّوناساى دس ت يويي ػوٌَو تَػو ِ يوافتگي ًوَاحي

اص ايووي ت ووذاد  %60/69دس ًقوواى ؿووْشي ٍ  %39/31دس ًقوواى

سٍػتايي ؿْشػتاى ماهيواساى موِ توا اػوتفادُ اص هوذل هوَسيغ

سٍػتايي ػنًَك داسًذ .تش اػاع ايي ػشؿواسي ،جو يك ايي

اًجام گشفتِ اػك ،تِ ايي ًتيجِ سػيذُاًوذ موِ هوشية تَػو ِ

اػووتاى  %0/8اص جو يووك موول مـووَس سا داسا هوويتاؿووذ .اص موول

يافتگي تيي دّؼتاىّواي ؿْشػوتاى ماهيواساى هتفواٍت توَدُ ٍ

جو يووك اػووتاى ايووالم ،ت ووذاد ً 278566فووش ( )%51/04هووشد ٍ

ٍ ًاتشاتشي هيتاؿٌذ .توِ ًوَسي موِ اص هجووَع

ت ذاد ً 267221فش ( )%48/96صى هيتاؿٌذ مِ دس ًتيجِ ًؼوثك

داساي اختال

ّفك دّؼتاى ايوي ؿْشػوتاى ،يول دّؼوتاى دس ػوٌا تَػو ِ
يافتِ ،پٌج دّؼتاى دس حال تَػ ِ ٍ يل دّؼتاى ًيوض دس ػوٌا
تَػ ِ ًيافتِ قشاس داسًذ( .تذسي ٍ ّوناساى.)117 :1382 ،

 ّوچٌيي صياسي ٍ جالليواى دس هقايؼوِ ؿْشػوتاىّواي اػوتاىفاسع تش اػاع ؿاخقّاي تَػ ِ  ،1355-75دسيافتِاًوذ موِ
ؿْشػتاىّاي اػتاى فاسع دس دٍسُّاي هتفاٍت ٍ دس صهيٌِّاي
هختلف داساي تفاٍتّواي تَػو ِ توَدُاًوذ ،موِ تيواًگش عوذم
تَػوو ِ ّواٌّووگ تووا ًياصّوواي جو يتووي آًْووا اػووك .مووِ ايووي
ًاتشاتشيّا تاصتواب ٍ تشآيٌوذ عَاهول ًثي وي ،اقتلواد ػياػوي،
ًاسػواييّواي ًروام تشًاهوِسيووضي ٍ قٌوة سؿوذ (ؿوْش ؿوويشاص)
هيتاؿذّ .وچٌيي تِ ايي ًتيجوِ سػويذُاًوذ موِ الگوَي تَػو ِ
فوايي اػتاى فاسع تِ كَست هشمض -پيشاهَى اػك( .صياسي ٍ
جاللياى.)77 :1387 ،

جٌؼي تشاتش  104تِ دػك هيآيذ( .هشمض آهاس ايشاى.)1385 ،
جذٍل ( :)1تقؼيوات ػياػي اػتاى ايالم آتاى 1385
اػتاى
ايالم

ت ذاد

ت ذاد

ت ذاد

ت ذاد

ؿْشػتاى

تخؾ

ؿْش

دّؼتاى

7

19

19

39

هٌثع :ػشؿواسي عوَهي ًفَع ٍ هؼني ػال1831

ًاّوَاسيّاي اػتاى ايوالم اص چويي خوَسدگيّواي هوَاصي دس
جْك ؿوال غشتي -جٌَب ؿشقي تِ ٍجوَد آهوذُ اػوك .ايوي
مَّْا اص سػَتات دٍساى اٍل تا چْاسم صهييؿٌاػي تِ يادگواس
هاًذُاًذٍ ،لي ؿنلگيشي ملي آًْا عوَهاً تِ دٍسُّواي دٍم ٍ
ػَم صهيي ؿٌاػي هشتَى هيتاؿذ .ايي مَّْا چٌاى گؼوتشدُ ٍ
فـشدُاًذ مِ اهناى ؿنلگيشي دؿكّاي هيواًنَّي دس هيواى
آًْا فشاّن ًـذُ اػك .تِ ًَس مليً ،اّوَاسيّاي اػتاى ايالم

هعزفي استاى ايالم:

دس ًَاحي ؿوال ٍ ؿوال ؿشقي اػتاى ،مَّؼتاًي ٍ دس ًوَاحي

اػتاى ايالم تا  19086ميلَهتش هشتع حوذٍد  %1/4هؼواحك مول

غشب ٍ جٌَب غشتوي اص اساهوي پؼوك ٍ مون استفواع تـونيل

مـَس سا تِ خوَد اختلواف دادُ اػوك .ايوي اػوتاى دس غوشب

گشديذُ اػك تِ ًَسي مِ اخوتال

استفواع ايوي دٍ ًاحيوِ توِ

ػلؼلِ جثال صاگشع تيي  31دسجِ ٍ  58دقيقوِ توا  34دسجوِ ٍ

 3000هتش هيسػذ(.آصادي)48 :1387،

 15دقيقِ عشم ؿوالي ٍ  45دسجِ ٍ  24دقيقِ توا  48دسجوِ ٍ
 10دقيقِ ًَل ؿشقي دس گَؿِ غشتي مـَس قشاس گشفتِ اػوك.

ًقـِ ( :)1هَق يك ػياػي ؿْشػتاى ّا دس ًقـِ اػتاى ايالم

اػتاى ايالم اص ًرش ؿشايي اقليوي جضء هٌاًخ گشهؼيشي هحؼَب
هيؿَدٍ ،لي تِ علوك استفاعوات ،اخوتال

دسجوِ حوشاست ٍ

تاسًذگي دس تخؾّاي ؿوالي ،جٌَتي ٍ غشتي آى صياد اػوك.

 %92/6آى تِ هلش

تخؾ مـاٍسصي %5/77 ،تِ هلش

ؿشب ٍ  %1/63تاقيواًذُ آى تِ هلش

آب

تخؾ كٌ ك هيسػوذ.

لزا هيتَاى گفك مـاٍسصي ػْن تؼياس تااليي اص آب اػتاى سا
هيًوايذ(هٌلَسي ٍ ّوناساى.)30 :1384،

تِ ًَسي مِ هيتَاى اص ًرش اقليوي هٌاًخ ػِگاًِ ػشدػويشي،

هلش

گشهؼيشي ٍ ه تذل سا دس ايي اػتاى تِ خَتي هـاّذُ ًوَد.

هٌال ات خاكؿٌاػي دس اػتاى ايالم ًـاى هيدّذ مِ تيؾ اص

تشاػاع اًالعات ٍ آهاس ايؼتگاُ ػيٌَپتيل ايالم ،حذامبشهٌلخ

ًيوي اص هؼاحك آى سا ليتَػلّاي آّني هتـنل اص هاسىّاي

دسجِ حشاست 40/6 ،دسجِ ػاًتيگشاد ٍ حوذاقل هٌلوخ دسجوِ

ًوني ٍ گچي ّوشاُ تا هقذاسي پالمكّاي ًول ٍ حذٍد يل

حشاست -12/6 ،دسجِ ػاًتيگشاد تَدُ ٍ هتَػي تاسًذگي ػاالًِ

چْاسم هؼاحك آى سا ليتَػلّاي آّني دس ًاحيِ خاكّواي

ايي ايؼتگاُ  595هيليوتش هيتاؿذّ .وچٌيي ت ذاد هتَػي ت ذاد

قَُْاي سًگ ٍ چؼك ًك تـنيل هيدّوذ( .افـواس ػيؼوتاًي،

سٍصّاي يخثٌذاى دس ؿْش ايالم تِ  27سٍص دس ػال هيسػذ.

 )38 :1372لزا هيتَاى گفك ٍػ ك خاكّايي مِ دس ايياػتاى

سطين تاسًذگي اػتاى تِ گًَِاي اػك مِ حذٍد  %50تاسًذگي

تشاي مـاٍسصي هٌاػة ّؼتٌذ ،هحذٍد اػكٍ .لي خاكّواي

دس فلل صهؼتاى %20 ،دس فلل تْاس %29 ،دس فلل پواييض ٍ %1

من آب ٍ خاكّاي تا ػٌا ًاّوَاس هؼاحك قاتل هالحرِاي

دس فلل تاتؼتاى سيضؽ هيمٌذ.

سا دس ايي اػتاى اؿغال مشدُاًذ (افـاس ػيؼتاًي.)40 :1372،

تاسًذگي ػاالًِ فوشاٍاى اص يول ػوَ ٍ ًقوؾ اػوتاى توِ عٌوَاى

تشاػوواع ًتووايج ػشؿووواسي مـوواٍسصي ػووال  ،1382اساهووي

صّنؾ آتْاي ػٌحي ػلؼلِ جثوال صاگوشع اص ػوَي ديگوش،

مـاٍسصي اػتاى ّ 323نتاس اػك .ايي اساهي تَػي ّ 48وضاس

هَجة پيذايؾ سٍدخاًِّاي صيادي دس ايي اػوتاى ؿوذُ اػوك

تْشُتشداسي مـاٍسصي تا صهيي هوَسد اػوتفادُ دس ف اليوكّواي

مِ هْوتشيي آًْا عثاستٌذ اص :ػيوشُ ،هيوِ ،دٍيشج ،مٌجواًچن،

صساعك ٍ تاغذاسي اػوك .اص هجووَع ايوي اساهوي  %89/73دس

مٌگيش ٍ( ....ػايك ايٌتشًتي اداسُ مل َّاؿٌاػي اػوتاى ايوالم).

هحذٍدُ ًقاى سٍػتايي ٍ تقيِ دس هحذٍدُ ؿْشّا قوشاس داسًوذ.

ّوچٌيي تِ دليل تشمية ٍ ػاختواى صهويي ؿٌاػوي هٌاػوة آى

هتَػوي هؼواحك اساهووي ّوش تْوشُتووشداسي توا صهويي دس ًقوواى

تشاي حفَ ٍ ًگْذاسي آب ،اص هٌواتع آب صيوش صهيٌوي هٌاػوثي

سٍػتايي ّ 6/8نتاس ٍ دس ًقواى ؿوْشي ّ 6/4نتواس هويتاؿوذ.

ًيض تشخَسداس اػك .اص مل آب قاتل اػتحلال دس ايوي اػوتاى،

(هشمض آهاس ايشاى.)21 :1384 ،

رٍش شٌاسي
تاتَجِ تِ هَهَع ٍ اّذا

دس فواي هَسد تشًاهِ سيضي تا هقياعّاي هختلف ٍ هتٌَع قاتل
هَسدًرش دس ايي پظٍّؾ تشميثوي،

اجشا اػك (حؼيي صادُ دليش .)152 :1380 ،ايوي هوذل ،ينوي اص

اص سٍؽّاي تحقيخ تَكيفي ،اػٌادي ٍ تَػ ِاي اػتفادُ ؿذُ

سٍؽ ّاي ه ثش دس صهيٌِ تشمية هٌٌقي ؿاخق ّاي ػٌجؾ

اػك .تشايي هثٌا تا اػوتفادُ اص سٍؽ اػوٌادي ٍ هٌال وِ متوة ٍ

تَػ ِ يافتگي ًَاحي اػك(.حؼيي صادُ دليش)153 :1380 ،

اػٌاد هشتثي ،تِ تشسػي هثاًي ًرشي هشتثي تا هَهَع پشداختوِ

هذل هَسيغ تا اػتفادُ اص اًالعات دس دػتشع تشاي ّش ٍاحذ

ؿذُ ٍ ػرغ تِ هٌرَس ستثِتٌذي ٍ ت ييي ػٌَو تَػ ِ يافتگي

ػنًَتگاّي ،جايگواُ تَػو ِ يوافتگي ّوش يول اص ٍاحوذّا سا

ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي تخؾ مـاٍسصي،

تشحؼة ّشيل اص ؿاخقّاي اًتخاتي هـخق هيمٌوذ ٍ دس

تا اػتفادُ اص ًتايج ػشؿواسي مـاٍسصي ػال  30 ،1382هتغيش دس

ًْايووك هيوواًگيي هجوَعووِ ؿوواخقّووا سا تووا اػووتفادُ اص سٍؽ

قالة ؿاخقّاي ٍه يك تْشُتشداساى ،ؿاخقّاي هشتَى تِ

تحليل ؿاخق تَػ ِ تِ گًَِاي ػادُ ٍ لويني دسخوَس تَجوِ

صهيي تْشُ تشداسيّا ،ؿاخقّاي هشتَى تِ ػٌا صيشمـك ٍ

ت ييي مشدُ ٍ ػورغ توِ ستثوِتٌوذي ػونًَتگاّْا هوي پوشداصد.

هيضاى عولنشد دس ّنتاس هحلَالت ،ؿاخقّواي هشتوَى توِ

(تذسي ٍ ديگشاى .)121 :1385 ،ؿواخق ًواهَصٍى هوَسيغ اص

هناًيضاػيَى مـاٍسصي ٍ ؿاخقّاي تخوؾ داهوذاسي جووع

ًشيخ فشهَل

هحاػثِ هيؿَد ،مِ دس ايوي

آٍسي ؿذُ اػك(.جذٍل  .)2ػرغ تشاي تجضيِ ٍ تحليلدادُّا،

فشهَل  Yijؿاخق ًاهَصٍى تشاي هتغيش iامّا دس ٍاحذ jام،

ستثِتٌذي ٍ ت ييي ػٌَو تَػ ِ يوافتگي ؿْشػوتاىّوا اص هوذل

هتغيش iام دس ٍاحذ  jام Xi min ،حذاقل هقذاس هتغيوش iام ٍ

هَسيغ ،اص داهٌِ ًَػواًات توِ هٌروَس پشامٌوذگي كوفات ٍ اص
سٍؽ هشية اختال ) (C.Vتِ هٌرَس ت يويي تَصيوع ًاهت وادل
ؿاخقّا دس تيي ؿْشػتاىّا اػتفادُ ؿذُ اػوك .ت وذ اص ستثوِ
تٌوذي ٍ ت يوويي ػووٌَو تَػو ِ يوافتگي ،تووا اػووتفادُ اص ػيؼووتن
اًالعات جغشافيايي (ًشمافضاس ً ،)Arc-Viewقـِّاي هَسدًياص
تشاي تحليل ايي ػٌَو دس ؿْشػتاىّاي اػتاى تْيِ ؿذُ اػك.

x ij − x i min
x i max − x i min

= y ij

X ij

Xi max

حذامبش هقذاس هتغيش iام اػك( .سهَاًي.)153-4 :1383 ،
ًنتِ هْن دس ايي سٍؽ ايي اػك مِ ؿاخقّاي تنواس گشفتوِ
ؿذُ تايذ ّوؼَ يا ّنجْك تاؿٌذ( .تذسي ٍ ديگشاى.)21 :1385 ،
ؿاخق اكلي تَػ ِ اص ًشيخ فشهَل

Yij

∑

n

i =1

n

= D.I.

هحاػوثِ

هيؿَد مِ دس ايي فشهَل n ،ت ذاد ؿاخقّاي هَسد هٌال ِ ٍ
 D.I.ؿاخق اكلي تَػ ِ اػك .هشية ؿاخق تَػ ِ هَسيغ

ساختار هدل هَريس

تيي كفش تا ًَ 100ػاى داسد مِ ّشچِ توِ ً 100ضدينتوش تاؿوذ،

دس صهيٌِ ػٌجؾ ٍ ت ييي ػٌا تَػ ِيافتگي اًوَاع هتٌوَعي اص

ػٌا تَػو ِيوافتگي تيـوتش اػوك( .سهوَاًي .)154 :1383 ،توا

سٍؽّا ٍ تنٌيلّاي مووي ٍجوَد داسد موِ تؼوتِ توِ هيوضاى

اًجام هحاػثات ٍ هـخق ؿذى هيضاى هشية تَػو ِ يوافتگي

اعتثاس ٍ ٍثَ اًالعات دس دػتشع ٍ هْاستّاي تشًاهِسيوضي

تشاي ّشيل اص هٌاًخ ،آًْا سا هيتَاى توِ ػوِ دػوتِ ،هحوشٍم،

هحلي ،تشاي ػاصهاًذّي ٍ اسصياتي اًالعات ،هَسد اػتفادُ قشاس

ًيوِتشخَسداس ٍ تشخَسداس تقؼين مشد .لزا اگوش هقوذاس هوشية

هيگيشًذ .اص جولِ ايي سٍؽّا هيتَاى تِ تحليل تامؼوًََهي،

تَػ ِ يافتگي هٌٌقِ تيي كفش ٍ  33/33تاؿذ ،هحشٍم ،اگش تيي

تحليل عاهلي ،تحليل خَؿِاي ،هذل هَسيغ ٍ  ...اؿاسُ موشد.

 66/66 ٍ 33/34تاؿذً ،يوِ تشخَسداس ٍ اگش تيي 100 ٍ 66/67

(تذسي.)53 :1369 ،

تاؿذ ،تشخَسداس اػك.

تشًاهِ عوشاى ػاصهاى هلل ،هذل هوَسيغ سا توشاي دسجوِتٌوذي

دس ايي هٌال ِ تشاي تشسػي پشامٌذگي كفات دس تيي ؿْشػتاىّا

ًَاحي اص لحاٍ تَػ ِ يافتگي (مالثذي -اًؼاًي) تِ مواس توشدُ

اص داهٌِ ًَػاًات اػوتفادُ هويگوشدد .ايوي داهٌوِ توا اػوتفادُ اص

اػك ،مِ ّن جذيذتشيي الگَي سػوي تِ ماس گشفتِ ؿوذُ دس

فشهَل  R = Xmax − Xminهحاػثِ هويؿوَد .دس ايوي فشهوَل

ػٌا جْاًي تَدُ ٍ ّن ايٌنِ قاتليك گؼتشؽ ٍ جايگضيٌي آًْا

داهٌووِ ًَػوواًات Xmax ،تيـووتشيي هقووذاس يوول جاه ووِ ٍ

R

X min

موتشيي هقذاس يل جاه ِ اػك(.هْذٍي ٍ ًاّشخواًي:1383،

هيؿَد مِ دس ايي فشهَل C.V ،هقوذاس هوشية تغييوشات يول

ّ .) 104وچٌيي توشاي ػوٌجؾ ايٌنوِ توا چوِ حوذ هقوذاس يول

ؿاخق Xi ،هقوذاس يول ؿواخق دس يول ًثقوِ x ،هيواًگيي

ؿاخق تِ ًَس ًاهت ادل دس تيي ؿْشػتاىّا تَصيع ؿذُ اػوك،

ّواى ؿاخق ٍ  nت ذاد هٌاًخ هيتاؿذ .دس ايي سٍؽ هقوذاس

اػتفادُ هويؿوَد .ايوي هوشية

تاالي هشية اختال ً ،ـواىدٌّوذُ ًواتشاتشي تيـوتش دس تَصيوع

اص سٍؽ هشية اختال

C.V

توووا اػوووتفادُ اص فشهوووَل

( xi − x ) 2
n
Xi

∑

n

i =1

∑

n

= C.V.

ؿاخق هَسدًرش اػك( .تذسي ٍ ديگشاى.)121 :1385 ،

هحاػوووثِ

i =1

n

جذٍل ( :)2دادُ ّا ٍ هتغيَشّاي هَسد اػتفادُ دس ت ييي ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخق ّاي مـاٍسصي
ؿْشػتاى
هتغيش

آتذاًاى

ايالم

ايَاى

دسُ ؿْش

دّلشاى

ؿيشٍاى
چشداٍل

هْشاى

ًؼثك تْشُ تشداساى داساي صهيي

84/10

82/43

85/40

82/03

69/78

86/88

78/68

ًؼثك تْشُ تشداساى ػامي

76/71

64/36

59/10

71/52

78/47

88/77

57/61

ًؼثك تْشُ تشداساى تاػَاد

50/22

44/92

46/75

52/36

47/84

53/29

47/87

ًؼثك تْشُ تشداساى تا هذسك ماداًي ٍ تاالتشمـاٍسصي

0/69

1/1

1/21

1/41

0/66

0/80

1/17

هتَػي صهيي تْشُ تشداسي ّاي مـاٍسصي تِ ّنتاس

7/44

5/27

4/06

4/05

16/27

5/33

7/36

هتَػي صهيي تا ماستشي صساعي تْشُ تشداسي ّا تِ ّنتاس

7/43

5/25

3/99

4/02

16/25

5/31

7/35

هتَػي صهيي تا ماستشي تا ٍ قلوؼتاى تْشُ تشداسي ّا تِ ّنتاس

0/01

0/02

0/07

0/03

0/02

0/02

0/01

ًؼثك هؼاحك صهيي ّاي آتي تْشُ تشداسي ّاي مـاٍسصي

3/73

7/03

18/86

34/01

37/92

15/81

34/40

هتَػي ػٌا صيشمـك گٌذم تْشُ تشداسي ّا تِ ّنتاس

6/43

2/99

3/03

3/28

12/22

2/90

5/40

هتَػي تَليذ گٌذم تْشُ تشداسي ّا تِ تي دس ّنتاس

1/91

1/73

1/56

0/60

0/71

1/21

0/90

هتَػي ػٌا صيشمـك جَ تْشُ تشداسي ّا تِ ّنتاس

3/27

2/85

2/36

2/18

4/03

2/61

3/31

هتَػي تَليذ جَ تْشُ تشداسي ّا تِ تي دس ّنتاس

1/31

1/48

1/49

0/96

2/49

1/38

2/37

هتَػي ػٌا صيشمـك تشًج تْشُ تشداسي ّا تِ ّنتاس

0/57

0/44

1/06

0/72

0/78

0/66

0/78

هتَػي تَليذ تشًج تْشُ تشداسي ّا تِ تي دس ّنتاس

0/49

0/90

0/61

0/56

0/88

0/40

2/44

ًؼثك تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص تشامتَس

85

80/76

82/72

80/01

64/75

88/65

75/95

ًؼثك تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص موثايي

36/78

2/74

37/21

41/93

23/52

34/17

22/03

ًؼثك تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص دسٍگش

4/75

52/04

4/99

5/67

3/96

14/53

20/64

ًؼثك تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص تشامتَس هت لخ تِ خَد

5/77

1/57

2/87

5/03

7/65

5/64

3/49

ًؼثك تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص موثايي هت لخ تِ خَد

5/12

0/99

1/50

4/11

1/98

4/22

0/64

ًؼثك تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص دسٍگش هت لخ تِ خَد

0/22

0/60

0/13

0/25

0/07

0/35

0/30

هتَػي ت ذاد گَػفٌذ ٍ تشُ تْشُ تشداساى

41/37

26/83

33/41

34/57

46/61

22/68

27/58

هتَػي ت ذاد تض ٍ تضغالِ تْشُ تشداساى

25/30

21/21

12/81

21/14

23/49

13/74

21/89

هتَػي ت ذاد گاٍ ٍ گَػالِ تْشُ تشداساى

3/46

4/47

3/79

4/01

6/72

4/15

3/83

هتَػي ت ذاد گاٍ ٍ گَػالِ اكيل تْشُ تشداساى

2/48

8/25

7/85

3/43

2/55

4/21

6/05

هتَػي تَليذ ؿيش يل سأع گَػفٌذ دس ػال تِ ميلَگشم

49/28

57/87

31/59

47/28

15/15

55/61

40/95

هتَػي تَليذ ؿيش يل سأع تض دس ػال تِ ميلَگشم

81/96

72/65

39

55/47

27/67

60/57

60/92

هتَػي تَليذ ؿيش يل سأع گاٍ دس ػال تِ تي

1/15

1/85

1/07

1/08

0/65

1/19

1/53

هتَػي ت ذاد ًيَس تْشُ تشداساى

16/11

12/79

14/67

17/18

12/12

16/52

13/38

هتَػي ت ذاد مٌذٍ صًثَسعؼل تْشُ تشداساى

12/18

58/64

13/02

12/44

18/16

17/55

20/51

هتَػي تَليذ عؼل تا هَم مٌذٍّاي صًثَس عؼل

5/98

4/52

2/70

3/53

3/82

2/94

2

هأخز :هشمض آهاس ايشاى1382،

جذٍل ( :)3هشية تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش هتغيَشّاي هَسد هٌال ِ تشاػاع هذل هَسيغ
ؿْشػتاى
هتغيش

آتذاًاى

ايالم

ايَاى

دسُ ؿْش

دّلشاى

ؿيشٍاى
چشداٍل

هْشاى

تْشُ تشداساى داساي صهيي

98/94

100

100

100

88/92

87/97

100

تْشُ تشداساى ػامي

90/24

78/07

69/49

87/18

100

100

73/21

تْشُ تشداساى تاػَاد

59/07

54/48

54/70

63/81

60/95

60/02

60/83

تْشُ تشداساى تا هذسك ماداًي ٍ تاالتشمـاٍسصي

0/80

1/09

1/33

1/68

0/81

0/87

1/47

صهيي تْشُ تشداسي ّاي مـاٍسصي تِ ّنتاس

8/74

6/37

4/67

4/90

20/71

5/98

9/34

صهيي تا ماستشي صساعي تْشُ تشداسي ّا تِ ّنتاس

8/73

6/34

4/59

4/86

20/68

5/96

9/33

صهيي تا ماستشي تا ٍ قلوؼتاى تْشُ تشداسي ّا تِ ّنتاس

0

0

0

0

0

0

0

هؼاحك صهيي ّاي آتي تْشُ تشداسي ّاي مـاٍسصي

4/37

8/50

22/02

41/43

48/31

17/79

43/71

ػٌا صيشمـك گٌذم تْشُ تشداسي ّا تِ ّنتاس

7/55

3/60

3/46

3/96

15/55

3/24

6/85

تَليذ گٌذم تْشُ تشداسي ّا تِ تي دس ّنتاس

2/23

2/07

1/74

0/69

0/87

1/34

1/13

ػٌا صيشمـك جَ تْشُ تشداسي ّا تِ ّنتاس

3/83

3/43

2/68

2/62

5/11

2/91

4/19

تَليذ جَ تْشُ تشداسي ّا تِ تي دس ّنتاس

1/53

1/77

1/66

1/13

3/14

1/53

2/99

ػٌا صيشمـك تشًج تْشُ تشداسي ّا تِ ّنتاس

0/65

0/51

1/16

0/84

0/96

0/72

0/97

تَليذ تشًج تْشُ تشداسيّا تِ تي دس ّنتاس

0/56

1/06

0/63

0/64

1/09

0/42

3/08

تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص تشامتَس

100

97/97

96/85

97/53

82/51

99/86

96/52

تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص موثايي

43/26

3/30

43/52

51/09

29/95

38/47

27/99

تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص دسٍگش

5/57

63/12

5/76

6/87

5/02

16/34

26/22

تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص تشامتَس هت لخ تِ خَد

6/77

1/88

3/28

6/09

9/72

6/33

4/42

تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص موثايي هت لخ تِ خَد

6/01

1/17

1/67

4/97

2/49

4/73

0/80

تْشُ تشداساى اػتفادُ مٌٌذُ اص دسٍگش هت لخ تِ خَد

0/24

0/70

0/07

0/28

0/06

0/37

0/36

ت ذاد گَػفٌذ ٍ تشُ تْشُ تشداساى

48/66

32/53

39/07

42/12

59/38

25/53

35/04

ت ذاد تض ٍ تضغالِ تْشُ تشداساى

29/75

25/71

14/93

25/74

29/91

15/45

27/81

ت ذاد گاٍ ٍ گَػالِ تْشُ تشداساى

4/06

5/39

4/35

4/85

8/54

4/65

4/85

ت ذاد گاٍ ٍ گَػالِ اكيل تْشُ تشداساى

2/90

9/98

9/11

4/14

3/22

4/72

7/67

تَليذ ؿيش يل سأع گَػفٌذ دس ػال تِ ميلَگشم

57/97

70/20

36/93

57/62

19/28

62/63

52/04

تَليذ ؿيش يل سأع تض دس ػال تِ ميلَگشم

96/42

88/13

45/62

67/60

35/24

68/22

77/42

تَليذ ؿيش يل سأع گاٍ دس ػال تِ ميلَگشم

1/34

2/22

1/17

1/28

0/80

1/31

1/93

ت ذاد ًيَس تْشُ تشداساى

18/94

15/49

17/11

20/91

15/42

18/59

16/99

ت ذاد مٌذٍ صًثَسعؼل تْشُ تشداساى

14/32

71/13

15/25

15/13

23/12

19/75

26/05

تَليذ عؼل تا هَم مٌذٍّاي صًثَس عؼل

7/02

5/46

3/08

4/26

4/84

3/29

5/07

هحاػثات ًگاسًذگاى

تجشيِ ٍ تحليل:

يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم هحاػثِ گشديذُ اػكً .توايج

تشاػاع دادُّاي جوعآٍسي ؿذُ دس قالة  5ؿاخقمـاٍسصي

هحاػثات ًـاًگش ًَػاى هشية تَػ ِ يافتگي ؿْشػوتاىّوا اص

تَػ ِ ( 30هتغيّش ٍ تا اػتفادُ اص هذل هوَسيغ ،هوشية تَػو ِ

حذاقل 20/19تا حذامبش  25/39هيتاؿذ .تٌَسي مِ ؿْشػتاى

ايالم تا هشية  ،25/39تاالتشيي ٍ ؿْشػوتاى ايوَاى توا هوشية

صهوويي تْووشُ تووشداسيّووا ،ؿْشػووتاى آتووذاًاى دس ستثووِ اٍل ٍ

 ،20/19پايييتشيي هشية تَػ ِ يافتگي سا داسا هيتاؿٌذ ،موِ

ؿْشػتاى دسُ ؿْش دس ستثِ آخش ،اص ًرش ؿاخقّاي هشتَى تِ

اص لحاٍ ستثِ تٌذي تِ تشتية دس ستثِّواي اٍل ٍ ّفوتن دس تويي

ػٌا صيشمـك ٍ تَليذ هحلَالت ،ؿْشػوتاى ايوالم دس ستثوِ

ؿْشػتاىّاي اػتاى قشاس داسًذ( .جذٍل.)4

اٍل ٍ ؿْشػوتاى دّلوشاى دس ستثووِ آخوش ،اص ًرووش ؿواخقّوواي
هشتَى تِ هناًيضاػيَى مـاٍسصي ،ؿْشػتاى دسُ ؿْش دس ستثوِ

جذٍل ( :)4هشية تَػ ِ يافتگي ٍ ستثِ تٌذي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش
ؿاخنّاي مـاٍسصي تشاػاع هذل هَسيغ

اٍل ٍ ؿْشػووتاى دّلووشاى دس ستثووِ آخووش ٍ ّوچٌوويي اص ًرووش
ؿاخقّاي تخؾ داهوذاسي ،ؿْشػوتاى ايوَاى دس ستثوِ اٍل ٍ

ؿْشػتاى

هشية تَػ ِ يافتگي

ستثِ

آتذاًاى

24/349

2

ايالم

25/389

1

ًتووايج هٌال ووِ ًـوواى هوويدّووذ مووِ هووشية تَػوو ِيووافتگي

ايَاى

20/196

7

ؿْشػووتاىّوواي اػووتاى ايووالم اص ًرووش ؿوواخقّوواي ٍهوو يك

دسُ ؿْش

22/469

6

دّلشاى

23/22

4

تْشُتشداساى تيي  ،64/37 ٍ 55/71اص ًرش ؿاخقّاي هشتَى توِ

ؿيشٍاى چشداٍل

22/963

5

هْشاى

24/276

3

ؿْشػتاى آتذاًاى دس ستثِ آخش قشاس گشفتِ اًذ( .جذٍل.)5

صهيي تْشُ تشداسيّا تيي  ،62/48 ٍ 30/89اص ًرش ؿاخقّواي
هشتَى تِ ػوٌا صيشمـوك ٍ تَليوذ هحلوَالت تويي ٍ 30/26
 ،50/59اص ًرش ؿاخقّاي هشتَى تِ هناًيضاػيَى مـواٍسصي

هحاػثات ًگاسًذگاى

ًتايج حاكل اص ستثِتٌذي ؿْشػتاىّواي اػوتاى ايوالم تشاػواع
هشية تَػ ِ يافتگي ٍ تِ تفنيل ّوش يول اص ؿواخقّواي
هَسد هٌال ِ ًـاى هيدّذ مِ اص ًرش ؿواخقّواي هشتوَى توِ
ٍه يك تْشُ تشداساى ،ؿْشػتاى ؿيشٍاى چوشداٍل دس ستثوِ اٍل
ٍ ؿْشػتاى ايَاى دس ستثِ آخش ،اص ًرش ؿاخقّاي هشتوَى توِ

تيي  ٍ 28/31 ٍ 25/66اص ًرش ؿاخقّاي تخؾ داهذاسي تويي
 39/30 ٍ 31/15داساي ًَػوواى هوويتاؿووٌذ .لووزا هووشية تَػو ِ
يووافتگي ؿوواخقّوواي هشتووَى تووِ هناًيضاػوويَى مـوواٍسصي تووا
 ،2/65اص موتشيي ٍ ؿاخقّاي هشتَى تِ صهيي تْشُتشداسيّا
تا  31/59اص تيـتشيي ًَػاى تشخَسداس هيتاؿٌذ( .جذٍل.)5

جذٍل ( :)5ستثِ ٍ هشية تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي هَسد هٌال ِ
ٍضعيت

شاخص

هحصَالت

سهيي

داهداري

هكاًيشاسيَى

بْزُ بزداراى
رتبِ

تَسعِ يافتگي

ضزيب

رتبِ

ضزيب

تَسعِ يافتگي

رتبِ

ضزيب

تَسعِ يافتگي

رتبِ

ضزيب

تَسعِ يافتگي

رتبِ

ضزيب

تَسعِ يافتگي

شْزستاى
آبداًاى

2

62/63

1

62/48

5

31/19

4

26/79

7

28/18

ايالم

6

57/93

2

62/37

1

50/59

2

28/08

2

35/39

ايَاى

7

55/71

6

35/50

3

44/41

6

25/92

1

39/30

درُ شْز

3

62/53

7

30/89

6

30/26

1

28/31

3

34/80

دّلزاى

4

62/36

3

46/42

7

24/39

7

25/66

4

32/72

شيزٍاى چزداٍل

1

64/37

4

41/78

2

45/03

3

27/45

5

31/53

هْزاى

5

58/26

5

35/67

4

37/94

5

26/70

6

31/15

c.v

0/05

0/26

0/23
هحاػثات ًگاسًذگاى

0/03

0/10

ًتايج حاكل اص تشسػي هشية اختال ) (c.vؿاخقّوايهوَسد

تْشُتشداسيّا تا هشية  0/26تِ تشتيوة اص ًروش هيوضاى هوشية

هٌال ِ ًـاى هيدّذ مِ ؿاخقّواي هشتوَى توِ هناًيضاػويَى

اختال دس ستثِّاي اٍل تا پٌجن قشاس داسًذ( .جذٍل .)5تاتَجِ

مـاٍسصي تا هشية  ،0/03ؿواخقّواي هشتوَى توِ ٍهو يك

تِ هشاية تَػ ِ يافتگي ،ؿْشػوتاىّواي اػوتاى ايوالم دس ػوِ

تْشُتشداساى تا هشية  ،0/05ؿاخقّاي هشتوَى توِ داهوذاسي

ػٌا تشخَسداسً ،يوِ تشخَسداس ٍ هحشٍم ًثقِتٌوذي ؿوذُاًوذ.

تا هشية  ،0/10ؿاخقّاي هشتَى تِ ػٌا صيشمـك ٍ تَليذ

تشاػاع جوذٍل ( )6اص ًروش ؿواخقّواي مـواٍسصي تَػو ِ،

هحلَالت تا هوشية  ٍ 0/23ؿواخقّواي هشتوَى توِ صهويي

هتأػفاًِ مليِ ؿْشػتاىّا دس ٍه يك هحشٍم قشاس گشفتِاًذ.

جذٍل ( : )6ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي مـاٍسصي تَػ ِ تشاػاع هذل هَسيغ
ػٌَو تَػ ِ يافتگي

هشية تَػ ِ يافتگي

ؿْشػتاى

تشخَسداس

66/67-100

-------------

ًيوِ تشخَسداس

33/34-66/66

-------------

هحشٍم

.-33/33

مليِ ؿْشػتاى ّا

هحاػثات ًگاسًذگاى

ًقـِ ( :)2ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي مـاٍسصي

ّوچٌوويي تشاػوواع جووذٍل ( ،)7مليووِ ؿْشػووتاىّووا اص ًرووش

تشاػوواع جووذٍل ( ،)9اص ًرووش ؿوواخقّوواي هشتووَى تووِ ػووٌا

ؿاخقّاي هشتَى تِ ٍه يك تْشُتوشداساى دس ٍهو يك ًيووِ

صيشمـك ٍ تَليذ هحلَالت ،ؿْشػوتاى ّواي ايوالم ،ؿويشٍاى

تشخَسداسقشاس داسًذ .تشاػاع جذٍل ( )8اص ًروش ؿواخقّواي

چووشداٍل ،ايووَاى ٍ هْووشاى دس سديووف ؿْشػووتاىّوواي ًيوووِ

هشتَى تِ صهيي تْشُتشداسيّا ،ؿْشػوتاىّواي آتوذاًاى ،ايوالم،

تشخووَسداس ٍ ؿْشػووتاىّوواي آتووذاًاى ،دسُؿووْش ٍ دّلووشاى دس

دّلشاى ،ؿيشٍاى چشداٍل ،هْشاى ٍ ايَاى دس صهشُ ؿْشػتاىّاي

سديف ؿْشػتاىّاي هحشٍم قشاس داسًذ.

ًيوِ تشخوَسداس ٍ ؿْشػوتاى دسُؿوْش دس صهوشُ ؿْشػوتاىّواي
هحشٍم قشاس گشفتِاًذ.
جذٍل ( :)7ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاى ّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي ٍه يك تْشُ تشداساى تشاػاع هذل هَسيغ
ػٌَو تَػ ِ يافتگي

هشية تَػ ِ يافتگي

ؿْشػتاى

تشخَسداس

66/67-100

-------------

ًيوِ تشخَسداس

33/34-66/66

مليِ ؿْشػتاى ّا

هحشٍم

.-33/33
هحاػثات ًگاسًذگاى

--------------

ًقـِ ( :)3ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي ٍه يك تْشُ تشداساى

جذٍل ( :)8ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي صهيي تْشُتشداسيّا تشاػاع هذل هَسيغ
سحَح تَسعِ يافتگي

ضزيب تَسعِ يافتگي

شْزستاى

بزخَردار

77/76-100

-----------

ًيوِ بزخَردار

88/83- 77/77

آبداًاى،ايالم،دّلزاى ،شيزٍاى

هحزٍم

.- 88/88

چزداٍل ،هْزاى ٍ ايَاى
درُ شْز

هحاػثات ًگاسًذگاى

ًقـِ ( :)4ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي هشتَى تِ صهيي تْشُ تشداسي ّا
جذٍل ( :)9ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي هحلَالت تشاػاع هذل هَسيغ
ػٌَو تَػ ِ يافتگي

هشية تَػ ِ يافتگي

ؿْشػتاى

تشخَسداس

66/67-100

--------

ًيوِ تشخَسداس

33/34-66/66

ايالم ،ؿيشٍاى چشداٍل ،ايَاى ٍ هْشاى

هحشٍم

.-33/33

آتذاًاى ،دسُ ؿْش ٍ دّلشاى

هحاػثات ًگاسًذگاى

ًقـِ ( :)5ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي هشتَى تِ هحلَالت

تووش اػوواع جووذٍل ( ،)10اص ًرووش ؿوواخقّوواي هشتووَى تووِ

ٍ تشاػاع جذٍل ( ،)11اص ًرش ؿاخقّواي تخوؾ داهوذاسي،

هناًيضاػووويَى مـووواٍسصي ،مليوووِ ؿْشػوووتاىّوووا دس سديوووف

ؿْشػتاىّاي ايَاى ،ايالم ٍ دسُ ؿْش دس صهوشُ ؿْشػوتاىّواي

ؿْشػتاىّاي هحشٍم قشاس گشفتِاًذ.

ًيووِ تشخووَسداس ٍ ؿْشػووتاىّوواي دّلووشاى ،ؿوويشٍاى چووشداٍل،
هْشاى ٍ آتذاًاى دس صهشُ ؿْشػتاىّاي هحشٍم قشاس گشفتِ اًذ.

جذٍل ( :)10ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي هناًيضاػيَى مـاٍسصي تشاػاع هذل هَسيغ
سحَح تَسعِ يافتگي

ضزيب تَسعِ يافتگي

شْزستاى

بزخَردار

77/76-100

-----------

ًيوِ بزخَردار

88/83- 77/77

-----------

هحزٍم

.- 88/88

كليِ شْزستاى ّا

هحاػثات ًگاسًذگاى

ًقـِ ( :)6ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي هشتَى تِ هناًيضاػيَى مـاٍسصي
جذٍل ( :)11ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي داهذاسي تشاػاع هذل هَسيغ
ػٌَو تَػ ِ يافتگي

هشية تَػ ِ يافتگي

ؿْشػتاى

تشخَسداس

66/67-100

----------

ًيوِ تشخَسداس

33/34-66/66

ايَاى ،ايالم ٍ دسُ ؿْش

هحشٍم

.-33/33

دّلشاى ،ؿيشٍاى چشداٍل ،هْشاى ٍ آتذاًاى

هحاػثات ًگاسًذگاى

ًقـِ ( :)7ػٌَو تَػ ِ يافتگي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿاخقّاي داهذاسي

هتأػووفاًِ اص ًرووش ؿوواخقّوواي هووَسد هٌال ووِّ ،ووي يوول اص

لزا تا تَجِ تِ ًتايج تذػك آهذُ الصم ٍ هشٍسي هيتاؿذ مِ تا

ؿْشػتاىّا دس سديف ؿْشػتاىّاي تشخَسداس قشاس ًگشفتِاًوذ.

ؿووٌاخك ّوووِ جاًثووِ پتاًؼوويلّووا ٍ هحووذٍديكّوواي تخووؾ

تووا تَجووِ تووِ ًتووايج فووَ ًتيجووِ گشفتووِ هوويؿووَدمِ ٍه و يك

مـاٍسصي دس ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم ٍ تا اسائِ تشًاهوِ سيوضي

مـاٍسصي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم دس ٍه يك هٌاػوثي قوشاس

ه قَل ٍ هٌٌقي ،تا تأميذ تيـتش تش ٍهو يك ؿواخقّوايي موِ

ًذاسد .لزا فشهيِ ايي هٌال ِ تأييذ هيگشدد.

دس ٍه يك ًاهٌاػوةتوشي قوشاس داسًوذ ،صهيٌوِ سؿوذ ٍ تَػو ِ
تخؾ مـاٍسصي اػتاى ايالم سا تِ هٌرَس ًيل توِ تَػو ِ پايوذاس

جوعبٌدي ٍ ًتيجِ گيزي:

دس ايي تخؾ ،تِ عٌَاى پيؾ صهيٌوِ تَػو ِ پايوذاس ّووِ جاًثوِ

دس ايوووي هقالوووِ ،توووِ هٌروووَس ؿوووٌاخك ،تحليووول اهناًوووات ٍ

اػوتاى ايووالم فوشاّن آٍسدُ ؿووَد .دس پايواى تووِ هٌروَس افووضايؾ

هحذٍديكّاي ؿْشػتاىّاي اػتاى ايالم اص ًرش ؿواخقّواي

ؿوواخقّوواي تَػ و ِ مـوواٍسصي ٍ افووضايؾ ػووٌا صًووذگي ٍ

مـاٍسصي تَػ ِ ،تا اػتفادُ اص  30هتغيَش ،دس قالة ؿاخقّاي

ؿاخلْاي اقتلادي اػتاى ساّناسّاي صيش اسائِ هيگشدد:

پٌجگاًِ ٍ تا تْشُگيشي اص هوذل هوَسيغ ،توِ تشسػوي ٍ ت يويي

 -1اػتفادُ تْيٌِ ٍ هٌلَب اص پتاًؼيلّاي تخؾ مـاٍسصي اػتاى؛

هشية تَػ ِ يافتگي ،ستثِتٌذي ٍ ًثقوِتٌوذي ؿْشػوتاىّواي

 -2تضسيخ ػوشهايِ توِ تخوؾ مـواٍسصي اػوتاىّ ،ون اص ًشيوخ

اػووتاى دس ػووِ ػووٌا تشخووَسداسً ،يوووِ تشخووَسداس ٍ هحووشٍم

افضايؾ دسآهذ مـاٍسصاى ٍ سٍػتائياى ٍ ّن اص ًشيخ تخليق

پشداختِ ؿذُ اػك.

اعتثاسات هٌاػة ٍ تا ؿشايي آػاى تِ تخؾ مـاٍسصي؛

دس يل جوعتٌذي ملي تايذ گفك تشاػاع هٌال وات كوَست

 -3تالؽ دس جْك استقاء ػٌا ػَاد مـاٍسصاى ٍ سٍػتائياى،

گشفتووِ دس ايووي هقالووِ ؿْشػووتاىّوواي اػووتاى ايووالم اص ًرووش

تِ خلَف دس حيٌِ ف اليك ؿغلي آًاى؛

ؿاخقّاي مـاٍسصي تَػ ِ ،دس ٍه يك هٌاػثي قشاس ًذاسًذ.

 -4اتخار ػياػكّاي هٌاػة دس جْك ايجاد تواصاس هٌاػوة ٍ

تلَستي مِ مليوِ ؿْشػوتاىّوا اص ًروش هجووَع ؿواخقّواي

فشٍؽ هحلَالت مـاٍسصي اص جولوِ؛ خشيوذ تووويٌي مليوِ

هَسد اػتفادُ ،دس صهشُ ؿْشػتاىّاي هحشٍم قشاس گشفتوِاًوذٍ .

هحلَالت ،تأػيغ اًثاسّاي هٌاػة توِ هٌروَس رخيوشُػواصي

تٌْا اص ًرش تشخوي اص ؿواخقّوا ،ت وذادي اص ؿْشػوتاىّوا دس

هحلَالت هاصاد تش ًياص تواصاس ،احوذاص كوٌايع تثوذيلي ،آگواُ

ٍه يك ًيوِتشخَسداس قشاس گشفتِاًذ .لزا تا تَجِ تِ ًتوايج ايوي

ػاصي مـاٍسصاى اص ٍه يك تاصاس تِ ًش هختلف؛

هقالِ هيتَاى گفك :فشهيِ ايي پظٍّؾ تأييذ هيگشدد.

 -5ايجاد ف اليكّاي جٌثي ،تِ خلوَف دس استثواى توا تخوؾ

 -12سهووَاًي ،هحوووذ سهووا ( :)1383هقذهووِاي تووش تشًاهووِسيووضي تَػ و ِ

مـوواٍسصيّ ،وون تووِ هٌرووَس جووزب ًيووشٍي موواس هوواصاد تخووؾ

سٍػتايي دس ايشاى ،اًتـاسات قَهغ ،تْشاى.

مـاٍسصي ٍ ّن تِ هٌرَس اؿوتغال توِ مواس مـواٍسصاى دس ايوام
فشاغك اص ماس مـاٍسصي؛

 -13سمي الذيي افتخاسي ،عثذالشها ،هْذي پَسًاّشي ،هٌَچْش فشج صادُ
ٍ ٍميووول حيوووذسي ػووواستاى (ً :)1388فوووؾ تَاًوٌذػووواصي دس تَػو و ِ
مـاٍسصي ،هٌال ِ هَسدي :اػتاى اسدتيل ،فللٌاهِ پظٍّؾّاي جغشافيواي

 -6اػتفادُ تْيٌِ اص آب سٍدخاًِّاي اػتاى تِ هٌرَس تاال توشدى

اًؼاًي ،ؿواسُ  ،69داًـگاُ تْشاى.

هيضاى اساهي آتي اػتاى.

 -14صياسي ،مشاهكالِ ٍ اػحا جليلياى ( :)1387هقايؼِ ؿْشػوتاىّواي
اػتاى فاسع تشاػاع ؿاخقّاي تَػو ِ  ،1355-75فلولٌاهِ جغشافيوا ٍ

هٌابع:

تَػ ِ ،هـْذ.

 -1آصادي ،يوًَغ ( :)1387تحليلووي تووش تَػو ِ پايووذاس سٍػووتايي (ًوًَووِ

 -15ػاسميً ،اكش ( :)1373ت ييي دسجِ تَػو ِ يوافتگي ؿْشػوتاىّواي

هَسدي :تخؾ ؿيشٍاى -اػتاى ايالم) ،پاياى ًاهوِ ماسؿٌاػوي اسؿوذ سؿوتِ

اػتاى مشهاًـاُ ،پاياى ًاهِ ماسؿٌاػي اسؿذ ،داًـگاُ ؿْيذ تْـتي ،تْشاى.

جغشافيا گشايؾ تشًاهِسيضي سٍػتايي ،اػتاداى ساٌّوا :دمتش ػيذّذايك الِ

 -16ػايك اداسُ مل َّاؿٌاػي اػتاى ايالم.

ًَسي ،دمتش حؼي تيل هحوذي،داًـگاُ اكفْاى.

 -17ػايك ؿشمك آب هٌٌقِ اي ايالم.

 -2آػايؾ ،حؼيي ( :)1381اكَل ٍ سٍؽّواي تشًاهوِسيوضي سٍػوتايي،

 -18ػايك هشمض آهاس ايشاى (ً :)1385تايج ػشؿوواسي عووَهي ًفوَع ٍ

اًتـاسات داًـگاُ پيام ًَس ،چاج پٌجن ،تْشاى.

هؼني اػتاى ايالم.

 -3افـاس ػيؼتاًي ،ايشج (:)1372

 -19ؿامشي ،عثاع ٍ هيشحؼيي هَػَي ( :)1382تشسػي عَاهل ه ثش توش

 -4توذسي ،ػوويذعلي ( :)1369هناًيوواتي هشامووض تَػ و ِ سٍػووتايي؛ ًوًَووِ

ػشهايِ گزاسي خلَكي ٍ دٍلتي دس تخؾ مـاٍسصي ،فلولٌاهِ اقتلواد

هَسدي :تخؾ ج فشآتاد گاصساى قن ،پايواىًاهوِ ماسؿٌاػوي اسؿوذ سؿوتِ

مـاٍسصي ٍ تَػ ِ ،ػال ياصدّن ،ؿواسُّاي  ،44 ٍ43تْشاى.

جغشافيا ،داًـگاُ تشتيك هذسع ،تْشاى.

 -20فٌشع ،هحوذ حؼويي ٍ هحووَد تْـوتي فوش( :)1388هقايؼوِ دسجوِ

 -5تذسي ،ػيذعلي ،ػ يذسها امثشياى سًٍيضي ٍ حؼي جَاّشي(:)1385

تَػ ِ يافتگي تخوؾ مـواٍسصي اػوتاًْاي مـوَس دس دٍ هقٌوع ٍ 1372

ت ييي ػٌَو تَػ ِ يافتگي ًَاحي سٍػتايي ؿْشػتاى ماهياساى ،فلولٌاهِ

 ،1382فللٌاهِ اقتلاد مـاٍسصي ٍ تَػ ِ ،ػال ّفذّن ،ؽ ،65 .تْشاى.

تحقيقات جغشافيايي ،ػال تيؼك ٍ ينن ،ؽ ،82 .ف  116تا  ،130هـْذ.

 -21مالًتووشي ،خليوولَّ ،ؿووٌگ ايشٍاًووي ٍ ؿووجاع هحوووذ ٍفووايي ًووظاد

 -6پاپلي يضدي ،هحوذ حؼيي ٍ هحوذ اهيش اتشاّيوي (ً :)1381رشيِ ّواي

( :) 1382ػٌجؾ ػٌا تَػ ِ سٍػتايي دس ؿْشػتاى تشتوك حيذسيوِ -79

تَػ ِ سٍػتايي ،اًتـاسات ػوك ،تْشاى.

 ،1365فللٌاهِ پظٍّؾّاي جغشافيايي ،ؿواسُ  ،44تْشاى .ف 41تا .54

 -7پضؿنيٍ ،يذا ٍ ميَهشص صسافـاًي ( :)1387مواستشد هٌٌوخ فواصي دس

 -22گشيگ ،ديَيذ ( :)1375هقذهِ اي تش جغشافياي مـواٍسصي ،تشجووِ:

اسائووِ هووذل اسصيوواتي ػووٌَو تَػ و ِ مـوواٍسصي دّؼووتاىّوواي ؿْشػووتاى

عَم مَچني ٍ ّوناساى ،اًتـاسات داًـگاُ فشدٍػي ،هـْذ.

مشهاًـاُ ،فللٌاهِ سٍػتا ٍ تَػ ِ ،ػال  ،11ؿواسُ  ،4تْشاى.

 -23هشمووض آهوواس ايووشاى (ً :)1384تووايج تفلوويلي ػشؿووواسي عوووَهي

 -8جوـيذي ،عليشهوا ،هلوٌفي تيووَسي ،هحووذ حاهوشي ٍ موَسٍؽ

مـاٍسصي  1382اػتاى ايالم.

سٍػتا ( :)1388عَاهول هو ثش توش هـواسمك مـواٍسصاى دس اجوشاي ًوشو

 -24هشمض آهاس ايشاى ( :)1386ػالٌاهِ آهاسي اػتاى ايالم.

ينراسچِ ػواصي اساهوي اػوتاى ايوالمً :وًَوِ هوَسدي ؿْشػوتاى ؿويشٍاى

 -25هٌي ووي لٌگووشٍدي ،ػيذحؼووي ( :)1385جغشافيوواي اقتلووادي ايووشاى

چشداٍل ،فللٌاهِ سٍػتا ٍ تَػ ِ ،ػال  ،12ؿواسُ  ،1تْشاى.

(مـاٍسصي) ،چاج چْاسم ،اًتـاسات جْاد داًـگاّي هـْذ.

 -9جو ِ پَس ،هحوَد ( :)1384هقذهِاي تش تشًاهِ سيضي تَػ ِ سٍػتايي:

 -26هٌلَسي ،عثذالوٌلَس ٍ ّوناساى ( :)1384جغشافياي اػوتاى ايوالم،

ديذگاّْا ٍ سٍؿْا ،اتـاسات ػوك ،تْشاى.

اًتـاسات ؿشمك چاج ٍ ًـش متابّاي دسػي ايشاى ،تْشاى.

 -10حؼيي صادُ دليش ،مشين ( :)1380تشًاهوِ سيوضي ًاحيوِ اي ،اًتـواسات

ٍ -27ثووَقي ،هٌلووَس ( :)1382جاه ووِؿٌاػووي سٍػووتايي ،چوواج دّوون،

ػوك ،تْشاى.

اًتـاسات ميْاى ،تْشاى.

 -11سهَاًي ،هحوذسها ( :)1383ػٌجؾ ٍ تحليل ػٌَو تَػ ِ يافتگي

ٍ -28يليام هَس ،جاى ( :)1383تَػ ِ مـاٍسصي دس ايشاى :ت اهل ّذ ّا

ًَاحي سٍػتايي دس ؿْشػتاى ػٌٌذج ،هجلوِ جغشافيوا ٍ تَػو ِ ًاحيوِاي،

ٍ ساّثشدّا ،فللٌاهِ اقتلاد مـاٍسصي ٍ تَػ ِ ،ػوال دٍاصدّون ،ؿوواسُ

داًـگاُ فشدٍػي ،ؿواسُ ػَم ،هـْذ.

 ،45تْشاى .ف1تا .18
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تَضيحات:
 -1تاتَجِ تِ ايٌنِ ًقـِّاي ايي هقالِ دس قالة عنغ تِ فايل هقالِ اًتقال
ٍ دس داخل فايل تغييش اًذاصُ پيذا مشدُاًذ ،هقياع آًْا ػٌذيك ًذاسد.
 -2آهاسّاي اػتفادُ ؿوذُ دس ايوي هقالوِ هشتوَى توِ ػشؿوواسي عووَهي
مـاٍسصي ػال  1382هيتاؿذ ،لزا ٍه يك مـواٍسصي تخوؾ هلنـواّي
مِ اخيشاً تِ ؿْشػتاى استقاء پيذا مشدُ اػوك ،دس صهوشُ ؿْشػوتاى هْوشاى
هحاػثِ گشديذُ اػك.
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