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ًَرالذیي ػظیویً ،*1بدر زالی ،1هحوذرضب فبرٍلی

 -1استادیاس ٌش ٜٚضٟشساصی ،دا٘طىذٔ ٜقٕاسی ٙٞ ٚش ،دا٘طٍاٌ ٜیالٖ
ٔ -2شتی ٌشٔ ٜٚقٕاسی دا٘طٍاٌ ٜیالٖ

چکیذُ
ٔسىٗ ت ٝفٛٙاٖ یىی اص ٘یاصٞای اساسی تطش و ٝویفیت ص٘ذٌی ا٘ساٖٞاا سا تا ٝعاٛس ٔساتمیٓ تتات تارحیش لاشاس
ٔیدٞذ یىی اص دغذغٞٝای اغّی خا٘ٛادٜٞا ٔتسٛب ٔیضٛد .تٕٞ ٝیٗ خاعش ترٔیٗ ٔسىٗ ٔٙاسة رایٍإٟٔ ٜای سا
دس تش٘أ ٝسیضیٞای تٛسق ٝالتػادی  ٚارتٕافی تیطتش وطٛسٞا ت ٝخٛد اختػاظ ٔیدٞذ٘ .ىت ٟٓٔ ٝایاٗ اسات واٝ
اوخش سیاستٞای ٔسىٗ ٔتٛرٛٔ ٝضٛؿ ٔسىٗ ضٟشی است  ٚفّیشغٓ ایٙى ٝتخاص ٕٟٔای اص سااوٙاٖ سٚساتایی تاٝ
ٚیژ ٜدس وطٛسٞای دس حاَ تٛسق ٝدس ٔسىٗ ٘أٙاسة اص ِتاػ ٚضقیت فیضیىی ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ ،وٕتش ٔاٛسد تٛراٝ
دِٚتٞا ٟ٘ ٚادٞای سسٕی دیٍش لشاس ٔیٌیش٘ذٞ .ذف ٔماِ ٝحاضش تشسسی ٘مص سیاست رذیذ ٔساىٗ دس ایاشاٖ تاش
ویفیت ساخت  ٚساصٞای ٔسى٘ٛی دس ٔٙاعك سٚستایی است .تا تٛر ٝت ٝایٙى ٝپیاش ٚسیاسات افغاای ٚاْ وآ تٟاشٜ
ٔسىٗ سٚستایی اص ساَ  1385ت ٝایٗ عشف حزٓ لاتُ تٛرٟی اص ساخت  ٚساصٞای ٔساى٘ٛی دس ٘اٛاحی سٚساتاٞا
اتفاق افتاد ٜاست ،اسصیاتی احشات ایٗ سیاست ٔیتٛا٘ذ حائض إٞیت تاضذ .تشای ا٘زاْ ایٗ تتمیك سٚستاٞای ضٟشستاٖ
ضفت اص تٛاتـ استاٖ ٌیالٖ ت ٝعٛس ٔٛسدی تشسسی ضذٜا٘ذ .دادٜٞای ٔٛسد استفاد ٜدس ایٗ پژٞٚص اص عشیك ٔغاِقاات
ٔیذا٘ی  ٚتىٕیُ  332پشسطٙأ ٝاص ٔیاٖ خا٘ٛاسٞای دسیافت وٙٙاذٚ ٜاْ ٔساى٘ٛی ا٘زااْ ٌشفتا ٝاسات .تاشای تتّیاُ
دادٜٞا اص سٚشٞای آٔاسی اص رّٕ ٝتی-استیٛد٘ت ( )T-testاستفاد ٜضذ ٜاستٟٓٔ .تشیٗ یافتٞٝای تتمیاك حااوی اص
تٟثٛد ویفیت فیضیىی ساخت  ٚساصٞای رذیذ اص ِتاػ ساص ٜایٛ٘ ،ؿ ٔػاِح ساختٕا٘ی تىاس سفت ٝدس تٙا ٕ٘ ٚاسااصی
است .ایٗ ساخت  ٚساصٞا ٕٞچٙیٗ ٔٙقىس وٙٙذ ٜتغییشات دس ضی ٜٛص٘ذٌی سٚستایی ساَٞاای اخیاش اسات وا ٝدس
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خػٛغیات واِثذی ٕٞا٘ٙذ ٚسقت وٛچهتش  ،تقذاد اتاق وٕتش ٘ ٚشخ پاییٗ خا٘ٛاس دس ٔساوٗ رذیاذ دس ٔمایسا ٝتاا
خا٘ٞٝای لذیٕی ٔطاٞذٔ ٜیضٛد .دس ٔماتُ اص ِتاػ تشخٛسداسی اص تسٟیالت سفاٞی ،ت ٝاستخٙای ٘شخ تشخاٛسداسی اص
تّفٗ تفاٚت ٔقٙی داسی تیٗ ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی رذیذ  ٚلذیٕی ٔطاٞذٕ٘ ٜیضٛد.
ٍاشُّبی کلیذیٚ :اْ ٔسىٗ سٚستایی ،ساخت  ٚساصٞای رذیذٔ ،ما ْٚساصی ٔسىٗ ،ضٟشستاٖ ضفت
همذهِ
تش اساس ٘تایذ سشضٕاسی فٕٔٛی ٘فٛس ٔ ٚسىٗ دس ساَ  ،1385اص ٔزٕٛؿ ٔ 4/4یّیٚ ٖٛاحذ ٔسى٘ٛی ٔٛراٛد
دس ٔٙاعك سٚستایی وطٛس ٞ 543ضاس ٚاحذ ( )%12/27داسای اسىّت فّضی یا تتٙی  ٚتالیٕا٘ذ )%87/73( ٜفالذ اسىّت
یىپاسچ ٚ ٝتا ٔػاِح فٕذ٘ ٜؾیش آرش ،س ،ًٙتّٛن سیٕا٘ی ،خطت تا سمف تیشآ ٚ ٗٞیا چٛب عثم ٝتٙذی ضذ ٜاست
(ٔشوض آٔاس ایشاٖ )1386 ،و ٝتِ ٝتاػ استتىاْ فالذ ٔمأٚت وافی دس تشاتش حٛادث عثیقی تٚ ٝیاژ ٜصِضِأ ٝتساٛب
ٔیضٛد .پس اص صِضِ 1369 ٝسٚدتاسٙٔ -زیُ  ٚصِضِ 1382 ٝتٓ٘ ،ؾش ت ٝصِضِ ٝخیض تٛدٖ وطاٛس ایاشاٖ  ٚحاٛادث غیاش
ٔتشلثٔ ٝتقذدی و ٝدس تسیاسی اص ٔٙاعك آٖ سٚی دادِ ،ض ْٚساخت ٔساوٗ تا دٚاْ  ٚیا ٘ٛساصی ٔساىٗ ٔاٛسد تٛراٝ
ٟ٘ادٞای ٔتِٛی ٔسىٗ لشاس ٌشفت و ٝافٕاَ آئیٗ ٘أٔ 2800 ٝسىٗ دس ساخت  ٚساص اص رّٕ ٝآٖٞا است.
ٞش چٙذ و ٝپس اص صِضِ ٝسٚدتاسٙٔ -زیُ الذأات استتىاْ تخطی دس تاصساصی ٔٙاعك سٚستایی صِضِ ٝصد ٜتاا حاذ
صیادی ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفتِٚ ،ی تخص فٕذٔ ٜمشسات استتىاْ تخطی دس ساخت  ٚساصٞای ٘ماط ضاٟشی افٕااَ
ٌشدیذ .عشح تٟساصی ٔسىٗ سٚستایی دس ساَ  1374تا ٞذف تٟثٛد ویفیت ٔسىٗ  ٚتافت سٚستایی  ٚاستماا ساغح
ایٕٙی ،تٟذاضتی ،سفا ٚ ٜآسایص ٔسىٗ سٚستایی آغاص ٌشدیذِٚ ،ی وٕثٛدٞا ٔ ٚطىالت اداسی  ٚارشایی سش سا ٜایاٗ
عشح سثة ٌشدیذ و ٝا٘تؾاسات ایٗ عشح تشآٚسد٘ ٜطٛد .تٕٞ ٝیٗ خاعش دس ساَ « 1384عشح ٚیاژ ٜتٟسااصی ٔساىٗ
سٚستایی» تٛسظ دِٚت ت ٝتػٛیة سسیذ ؤ ٝمشس ٌشدیذ تش اساس آٖ تٙٔ ٝؾٛس واٞص احشات تالیای عثیقی  ٚاستمای
ویفی ٔسىٗ سٚستایی٘ ،سثت تٔ ٝما ْٚساصی ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی وٓ دٚاْ  ٚتی دٚاْ دس سٚستاٞای وُ وطاٛس الاذاْ
 ٚساال٘ٞ 200 ٝضاس ٚاحذ ٔسى٘ٛی سٚستایی ساخت ٝضٛد  ٚدس عای د ٚتش٘أا ٝپاٙذ سااِ ،ٝدِٚات دٔ ٚیّیاٚ ٖٛاحاذ
ٔسى٘ٛی سٚستایی سا ٔما ْٚساصی وٙذ (دفتش ٔشوضی تٙیاد ٔسىٗ.)1391 ،
ارشای ایٗ عشح اص عشیك اسائ ٝتسٟیالت ٔاِی وٓ تٟش 5( ٜدسغذ)  ٚاسائٔ ٝطاٚسٜٞای فٙی ٘ؾاست تاش سااخت اص
عشف تٙیاد ٔسىٗ ضشٚؿ ٌشدیذ .تا فٙایت ت ٝاِضاْ سفایت وّی ٝضٛاتظ ٔ ٚمشسات ّٔی ساختٕاٖ دس احذاث تٙا تٛسظ
استفاد ٜوٙٙذ ٜاص ٚاْ ٔسىٗ سٚستاییٞ ،ذف اِٚیٔ ٝما ْٚساصی ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی وٓ دٚاْ  ٚتی دٚاْ دس ایاٗ عاشح
رای خٛد سا فٕال تٛ٘ ٝساصی ٔسىٗ سٚستایی داد وٛٔ ٝسد استمثاَ ساوٙاٖ سٚستایی لشاس ٌشفت ت ٝعٛسی وا ٝعای
ساَٞای ٌزضت ٝدس تسیاسی اص استاٖٞا حذٚد  20تا  25دسغذ اص خا٘ٛاسٞای سٚستایی اص ایٗ عشح استفاد ٜواشدٜا٘اذ.
تش اساس آخشیٗ آٔاس ٔٛرٛد تا ساَ  ،1390تیص اص ٞ 800ضاس ٘فش اص ایٗ تسٟیالت استفاد ٜواشدٜا٘اذ (دفتاش ٔشواضی
تٙیاد ٔسىٗ .)1391
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تا تٛر ٝت ٝدسغذ لاتُ ٔالحؾٚ ٝاْ ٔسىٗ سٚستایی افغا ضذ ٚ ٜسااخت  ٚسااص لشیاة تا ٝیاه ٔیّیاٚ ٖٛاحاذ
ٔسى٘ٛی اص آغاص عشح ٔزوٛس ،پژٞٚص حاضش ت ٝد٘ثاَ اسصیاتی احشات ارشای ایٗ سیاست دس ٘ٛاحی سٚساتایی اسات.
سؤاَ اغّی تتمیك ایٗ است و٘ ٝتایذ ارشای عشح ٚیژ ٜتٟساصی ٔسىٗ سٚستایی تش سٚی ویفیت ساخت  ٚساصٞای
رذیذ چٍ ٝ٘ٛتٛد ٜاست  ٚت ٝفثاست دیٍش آیاا تغییاشات حاغاّ ٝدس سااخت  ٚسااصٞای رذیاذ دس ٔمایساٚ ٝاحاذ
ٔسى٘ٛی لثّی ٔقٙی داس تٛد ٜاست یا ٘ٝ؟ تشای سسیذٖ ت ٝایٗ ٔٙؾٛس دس ایٗ تتمیك ضٟشستاٖ ضفت دس اساتاٖ ٌایالٖ
و ٝداسای تیپٞای ٔختّف ٘ٛاحی سٚستایی رٍّ ٝای ،وٞٛستا٘ی  ٚرٍّٙی  ٚسٚستاٞای تاا اتقااد ٔختّاف رٕقیتای
است ،ت ٝعٛس ٔٛسدی تشسسی ضذ ٜاست تا احشات ارشای ایٗ عشح ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٌیشد.
فشضی ٝاغّی تتمیك تش ایٗ استٛاس است وٚ ٝاْ ٔسىٗ سٚساتایی سااَٞاای اخیاش فّیاشغٓ فاذْ پٛضاص وأاُ
ٞضیٞٝٙای ساخت ،ت ٝفٛٙاٖ ٟٔٓتشیٗ فأُ دس تطٛیك سٚستائیاٖ تشای ٘ٛساصی  ٚاستتىاْ تخطی ٔسااوٗ سٚساتایی
فُٕ ٕ٘ٛد ٚ ٜت ٝفٛٙاٖ ٟٔٓتشیٗ فأُ دس تٟثٛد ٘سثی ویفیت ٔسىٗ  ٚتغییش چٟش ٜتافت ٔسى٘ٛی دس خیّی سٚساتاٞا
دسآٔذ ٜاست.
هببًی ًظری ٍ سببمِ تحمیك
ٔسىٗ ت ٝفٛٙاٖ یىی اص ٘یاصٞای اساسی ا٘ساٖ ٔستمیٕا ویفیت ص٘اذٌی افاشاد سااوٗ دس آٖ سا تتات تارحیش لاشاس
ٔیدٞذ .تخٕیٗ صدٔ ٜیضٛد و ٝتیص اص یه ٔیّیاسد ٘فش دس وطٛسٞای دس حاَ تٛساق ٝدس ٔسااوٗ تاا ویفیات پااییٗ
ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ  ٚتٕٞ ٝیٗ خاعش تتج ٘یاص ت ٝتِٛیذ ٔسىٗ ت ٝفٛٙاٖ یه اِٛٚیت دس تتجٞای سیاسی دس آٔذ ٜاست
(وٛا٘ی  ٚادٔٙذ )2001 ،ٚیىی اص رٙثٞ ٝای ٚاضح فمش سٚستایی ٚضقیت ٘أٙاسة ٔسىٗ است تا ایاٗ ٚراٛد تقاذاد
ٔقذٚدی اص وطٛسٞای دس حاَ تٛسق ٝداسای سیاست ٔسىٗ سٚستایی ٚیاژٙٔ ٚ ٜسازٓ ٞساتٙذ .اوخاش سیاساتٞاای
ٔسىٗ غشفا ٔٛضٛؿ ٔسىٗ ضٟشی سا تتت پٛضص لشاس داد ٚ ٜتػٛس ٔیضٛد وٞ ٝیچ ٔطىُ راذی تاشای ٔساىٗ
سٚستایی ٚرٛد ٘ذاسد  ٚساوٙاٖ سٚستایی ت٘ ٝتٛی ٔٛفك ت ٝترٔیٗ ٔسىٗ خاٛد تاذ ٖٚوٕاه دِٚات  ٚیاا ٟ٘ادٞاای
سسٕی دیٍش ٞستٙذ (اسىاٖ تطش ساصٔاٖ ُّٔ ٔتتاذ .)1995 ،فّیاشغٓ ایٙىا ٝتخاص ٕٟٔای اص سااوٙاٖ سٚساتایی دس
وطٛسٞای دس حاَ تٛسق ٝدس ٔساوٗ ٘أٙاسة تٚ ٝیژ ٜاص ِتاػ ٚضقیت فیضیىی ص٘ذٌی ٔیوٙٙذٔ ،تمماٖ ٘یض ٔطاىُ
ٔسىٗ سا وٕتش ٔٛسد تٛر ٝلشاس داد ٜا٘ذ ت ٝعٛسی ؤ ٝغاِقات وٕتشی دس ایٗ ٔٛسد ٚرٛد داسد و ٝتػٕیٓ ٌیش٘اذٌاٖ
تتٛا٘ٙذ رٟت سإٙٞایی اص آٖٞا ٔطٛست تٍیش٘ذ (اسىاٖ تطش سااصٔاٖ ّٔاُ ٔتتاذ .)1995 ،تٟثاٛد ٔساىٗ سٚساتایی
فال ٜٚتش استمای ضشایظ صیستی سٚستائیاٖ ،دس پیطشفت ٚضقیت تٟذاضاتی ،فاشا ٓٞواشدٖ فشغاتٞاای ضاغّی غیاش
وطاٚسصی (ّٕٞسی ،)1991 ،ًٙسضذ التػادی  ٚافضایص دسآٔذ (فیّاذ  ٚآفاٛسی ،)1988 ،تٟثاٛد سٚشٞاای غاٙقتی
تِٛیذ ٔػاِح اسصاٖ لیٕت (اسىاٖ تطش ساصٔاٖ ُّٔ ٔتتذٔ .)1995 ،ؤحش است.
لذست ٔاِی پاییٗ سٚستائیاٖ دس ترٔیٗ ٔسىٗ ٔٙاسة سٚستایی یىای اص چااِصٞاای ٔاشدْ دس ٘اٛاحی سٚساتایی
خیّی اص وطٛسٞا حتی دس وطٛسٞای پیطشفت ٝای ٕٞچا ٖٛاٍّ٘ساتاٖ ٔتساٛب ٔایضاٛد (تیّاٛس2008 ،؛ تشأّای ٚ
ٚاتىیٙض .)2009 ،تشای حُ ایٗ ٔطىُ تشخی ت٘ ٝمص ٔ ٟٓدِٚت دس ترٔیٗ وٕثٛد ٔساىٗ اضااس ٜواشدٜا٘اذ (تاایّی ٚ
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ساتشتس .)1997 ،ٖٛتا ایٗ ٚرٛد دس چٙذ دٌ ٝٞزضت ٝدس خیّی اص وطاٛسٞای غشتای ٟٔاارشت رٕقیات اص ضاٟشٞای
تضسي ت ٝسٛی ضٟشنٞا ٙٔ ٚاعك سٚستایی ٔٛسد ضٙاسایی لشاس ٌشفت ٝاست (تشی1978 ،؛ فیّاذی1989 ،ًٙ؛ سیاس ٚ
ٕٞىاساٖ .)1996 ،اص فٕذٜتشیٗ دالیُ ایٗ ٘ٛؿ ٟٔارشت ٔقىٛس افضایص ٔیُ ت ٝراتزایی سى٘ٛتی  ٚتاشریح ساثه
ص٘ذٌی سٚستایی ت ٝخػٛظ تشای ٌشٜٞٚای ٔشف ،ٝتتػیُ وشد ٚ ٜافشاد ٔتٛسظ دسآٔذ رذیذ تاٛد ٜاسات (واالن ٚ
ٕٞىاساٖ1995 ،؛ فیّیپس .)1998 ،یىی اص فٛاسؼ ٟٔارشتٞای ٔقىٛس افضایص تٟای ٔسىٗ  ٚپاییٗ آٔذٖ لاذست
خشیذ ٔسىٗ تشای ساوٙاٖ سٚستایی تٛد ٜاست (ٌیٍّاٖ1987 ،؛ ساوسٕیت.)1981 ،
اسىات ٛٔ ٚسی تش ٘مص ٔتٛسی ٔسىٗ دس تٛسق ٝسٚستایی دس سشتاسش اسٚپاا ترویاذ ٔایوٙٙاذ (اساىات ٔ ٚاٛسی،
 .)2009فّیٙت  ٚوشٖ ت٘ ٝمص ٘ٛساصی ٔسىٗ دس تاصساصی ضثىٞٝای ارتٕاافی  ٚافاضایص ٕٞثساتٍی ارتٕاافی دس
سغح ٔتالت اضاسٔ ٜیوٙٙذ (فّیٙت  ٚوشٖٔ )2006 ،غاِقات ٔختّف دیٍش دس ٔاٛسد ٔساىٗ سٚساتایی تأ ٝثااحخی
چ ٖٛحفاؽت ٔتیظ صیست ،تتُٕ لذست خشیذ ٔسىٗ  ٚحفؼ تشویة تٛٙؿ ارتٕافی دس رٛأـ سٚستایی و ٝتتت
فطاس ٟٔارشتٞای ٔقىٛس ضٟش ت ٝسٚستا یا خا٘ ٝد ْٚلشاس داسد ،پشداختاٝا٘اذ (تاج  ٚساوسإیت2006 ،؛ ٌاال٘ات،
1997؛ ٌاال٘ت ٕٞ ٚىاساٖ2003 ،؛ ٌٛٞاست ٙٞذسس.)2005 ،ٖٛ
ٔغاِقات رذیذی و ٝدس ساتغ ٝتا ساخت  ٚساصٞای اخیش ٔسىٗ دس ٔٙاعك سٚستایی وطٛس غٛست ٌشفت ٝحااوی
اص ٘ىات لٛت  ٚضقف دس تخصٞای ٔختّف اسات .تتمیاك ضإس اِاذیٙی  ٚسساتٕی ( )1390دس  24سٚساتاٞای
ض ٟشستاٖ ٕٔسٙی ضٕٗ ترییذ احشات آسایص ،ایٕٙی  ٚصیثایی ٘ٛساصی ٔسىٗ سٚستایی ،حااوی اص تارحیش ٔٙفای آٖ تاش
التػاد ٔقیطتی سٚستائیاٖ است و ٝت ٝدِیُ فذْ سااصٌاسی «پاالٖ» تاا ٘اٛؿ فقاِیات تِٛیاذی اص رّٕا ٝدأاذاسی دس
سٚستاٞاٛٔ ،رة سٚیٌشدا٘ی تیص اص  75دسغذ اص ساوٙاٖ سٚستایی اص ا٘زاْ ایٌٗ ٝ٘ٛفقاِیتٞا ضذ ٜاست .دس ٕٞایٗ
صٔی ٝٙفٙاتستا٘ی  ٚدیٍشاٖ ( )1390احش ٌزاسی افتثاسات تش تغییش اٍِٛی ٔسىٗ دس ٘ٛاحی سٚستایی ضٟشساتاٖ تٕٟیای
سا ٔٛسد تشسسی لشاس دادٟٓٔ ٚ ٜتشیٗ ایٗ ترحیشات سا اص ِتاػ صٔاٖ دسیافت ایٗ افتثاسات ٘ ٚؾاست تش ساخت  ٚسااص
ضٙاسایی ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
تشسسیٞای ٔغیقی ٍِٙشٚدی  ٚتخطی ( ) 1389دس دٞساتاٖ تیٟاك ضٟشساتاٖ ساثضٚاس تاش تارحیش ٔخثات پشداخات
افتثاسات ٔسىٗ سٚستایی دس تمٛیت تٛإ٘ٙذی  ٚسضایتٔٙذی سٚستائیاٖ دس صٔیٔ ٝٙسىٗ ٔ ٚا٘اذٌاسی رٕقیات دس
سٚستاٞا اضاسٔ ٜیوٙذ .دس تتمیك دیٍش تٛسظ سحٕا٘ی فضّی  ٚواٚیا٘ی ( )1388دس ضٟشستاٖ سمض ،احشٌزاسی ٔخثات
افتثاسات دس صٔیٔ ٝٙما ْٚساصی ٔسىٗ سٚستایی ٔٛسد ترییذ لشاس ٌشفت ٝاست .تشسسیٞای اسدٞاایی  ٚسساتٕقّی صادٜ
( ) 1391پیشأ ٖٛاحشات ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی دس ص٘ذٌی سٚستائیاٖ حاوی اص آٖ است وٍ٘ ٝشش تٔ ٝسىٗ سٚستایی دس
وطٛس فٕذتا ٔا ٞیت وٕی داضت ٚ ٝغشفا تا ٝاساتتىاْ  ٚدٚاْ سااص ٜای تٛرا ٝضاذ ٜاسات .دس ٔماتاُ خػٛغایات
ٔقٕاسی سٚستایی ،فش ًٙٞسٚستا ،سٚستا٘طیٙی  ٚضیٔ ٜٛقیطت سٚستائیاٖ دس آٖ ٘ادیذٌ ٜشفت ٝضذ ٜاست و ٝاص احاشات
آٖ ٔیتٛاٖ ت ٝتغییش رٟت ص٘ذٌی سٚستائیاٖ اص التػاد ٔقیطتی ت ٝالتػاد ٔػشفی ،تٚ ٝرٛد آٔذٖ تضاد فش ًٙٞتٔٛی
 ٚتزذد ٌشایی  ٚتغییش رٟت ص٘ذٌی سٚستائیاٖ اص ساد ٜصیستی ت ٝتزُٕ ٌشایی اضاس ٜوشد.
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دادُّب ٍ رٍش تحمیك
سٚش تتمیك ٔٛسد استفاد ٜدس ایٗ پژٞٚص تٛغیفی -تتّیّی تاٛد ٚ ٜدادٜٞاای ٔاٛسد اساتفاد ٜدس آٖ تاش اسااس
ٔغاِقات ٔیذا٘ی و ٝدس  1391ا٘زاْ ٌشفت ،تذست آٔذ ٜاست .رأق ٝآٔاسی تتمیك سا  95سٚستای وٛچه  ٚتاضسي
ضٟشستاٖ ضفت استاٖ ٌیالٖ تطىیُ ٔیدٙٞذ ،و ٝاص ٔیاٖ آٖٞا د ٜسٚستا ت ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تخاب ٌشدیذ .حزٓ ٕ٘٘ٛاٝ
ٔٛسد پشسطٍشی  332سشپشست خا٘ٛاس سٚستایی است و ٝدس عای سااَٞاای  1385تاا سأ ٝاٞا ٝا 1390 َٚاص ٚاْ
٘ٛساصی ٔسىٗ تٙیاد ٔسىٗ ا٘مالب اسالٔی استفادٕٛ٘ ٜدٜا٘ذ .سٚساتاٞای ا٘تخااب ضاذ ٜدس ٔٛلقیاتٞاای ٔختّاف
رغشافیایی (رٍّ ٝای ،وٞٛستا٘ی  ٚرٍّٙی)  ٚداسای اتقاد رٕقیتی (تضسئ ،تٛسظ  ٚوٛچه) لاشاس داضاتٙذ .تقاذاد
پشسطٙأٞٝای تىٕیّی اص ٞش سٚستا تستٍی ت ٝتقذاد دسیافت وٙٙذٌاٖ ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی  ٚدس دساتشس تاٛدٖ ایاٗ
افشاد تٛد  ٚدس فیٗ حاَ تالش ٌشدیذ و ٝحذالُ تقذاد پشسطٙأٞٝای تىٕیّی دس ٞش وذاْ اص سٚستاٞای ٕ٘٘ٛا ٝاص 20
ٔٛسد وٕتش ٘ثاضذ٘ .تایذ حاغُ اص دادٜٞای ٔیذا٘ی تا استفاد ٜاص تش٘أ SPSS ٝاستخشاد ٛٔ ٚسد تزضی ٚ ٝتتّیاُ لاشاس
ٌشفت .سٚستاٞای ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی ضذ ٜضأُ سٚستاٞای تذاب ،سیأ ٜضٌیٔ ،ثاسن آتاد ،پّ ًٙپطاتٌ ،یطا ،ْٛریاشد،ٜ
فخٕا٘ٚذاٖ ،تىشٌْٛ ،ساب ِیطا٘ٚذاٖ ٔ ٚاضاتٛن ٞستٙذ و ٝت٘ ٝسثت اص ٔیاٖ دٞستاٖٞای احٕاذ ساشٌٛساب ،چاٛتش،
ریشدٔ ٚ ٜالسشا  ٚتا تٛر ٝتٛٔ ٝلقیت رغشافیایی ،تقاذاد رٕقیات  ٚفاغاّ ٝاص ٔشواض ضٟشساتاٖ ا٘تخااب ضاذٜا٘اذ.
پشسطٙأٞٝای تىٕیُ ضذ ٜدس ٞش سٚستا تش اساس تقذاد دسیافت وٙٙذٌاٖ ٚاْ تٛد ٜاست.
یبفتِّبی تحمیك
خصَصیبت جوؼیتی جبهؼِ ًوًَِ
اص ٔزٕٛؿ  332سشپشست خا٘ٛاسی وٛٔ ٝسد پشسص ٚالـ ضذ٘ذ اوخشیات آٖٞاا (ٔ %93/1اشد  %6/9 ٚصٖ تٛد٘اذ.
تشویة سٙی سشپشستاٖ خا٘ٛاس ٘طاٖ ٔیدٞذ و ٝتیطتشیٗ افشاد فاللٕٙذ ت ٝاستفاد ٜاص ٚاْ ٘ٛسااصی)  %59افاشاد ٘ساثتا
رٛاٖ  ٚدس ٘یٕ ٝأ َٚیاٖ ساِی یقٙی  25تا  44ساَ ٞستٙذ .پس اص آٖ ٌش ٜٚسٙی دس ٘یٕ ٝدٌ ْٚشٔ ٜٚیاٖ ساِی یقٙی
 45تا  64ساَ تا  %28/9لشاس داس٘ذ .سد ٜسٙی صیش  25ساَ ت ٝخاعش رٛاٖ تٛدٖ  ٚاحتٕاَ دسآٔذ وٕتش  ٚیا ٌش ٜٚسٙی
ساِخٛسد 65 ٜساَ  ٚتاالتش احتٕاال ت ٝخاعش احساس فذْ ٘یاص یا فالل ٝوٕتش ٞش وذاْ تا  %6وٕتشیٗ س ٟٓسا دس ٔیااٖ
استفاد ٜوٙٙذ ٜاص ٚاْ ٔسىٗ داس٘ذ.
تیطتش افشاد استفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی (دس حاذٚد  ) %70خاا٘ٛاسٞاای سا ٚ ٝچٟااس ٘فاشٞ ٜساتٙذ.
خا٘ٛادٜٞای پٙذ ٘فش ٜتا  ٚ %16/6خا٘ٛاسٞای د٘ ٚفش ٜتا  ،%10/5ضص ٘فش ٚ ٜتیطتش تا  3دسغذ  ٚته ٘فاش ٜتاا  %3دس
ٔشاحُ تقذی ٞستٙذ (رذ.)1 َٚ

ٔ / 132زّ ٝفّٕی -پژٞٚطی تش٘أٝسیضی فضایی (رغشافیا) ،ساَ چٟاسْ ،ضٕاس ٜا( ،َٚپیاپی  )12تٟاس 1393

جذٍل  1بؼذ خبًَار در بیي خبًَادُّبی استفبدُ کٌٌذُ از ٍام هسکي رٍستبیی در ضْرستبى ضفت1331 ،
تقذ خا٘ٛاس
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2/1

د٘ ٚفشٜ

28

8/4

10/5

س٘ ٝفشٜ
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29/2

39/8

چٟاس ٘فشٜ
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40/7

80/4

پٙذ ٘فشٜ

55

16/6

97

ضص ٘فش ٚ ٜتیطتش

10

3

100

رٕـ

332

100

تؼذاد خبًَار در ٍاحذ هسکًَی
تا تٛر ٝت ٝایٙى ٝتیطتش استفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص ٚاْ ٔسىٗ خا٘ٛادٜٞای رٛاٖ  ٚدس ٘یٕ ٝأ َٚیاٖ ساِی ٞستٙذ ،اغّاة
وسا٘ی و ٝدس ٔساوٗ ساخت ٝضذ ٜتا ٚاْ ٔسىٗ ص٘ذٌی ٔیوٙٙاذ ،تاه خاا٘ٛاسی ٞساتٙذ ( ٚ )%97تٟٙاا دس  3دسغاذ
ٔساوٗ تیص اص یه خا٘ٛاد ٜص٘ذٌی ٔیوٙٙذ.
سطح سَاد
دادٜٞای ٔیذا٘ی ٘طاٖ ٔیدٞذ وا ٝتیطاتش سشپشساتاٖ خا٘ٛاسٞاای اساتفاد ٜوٙٙاذ ٜاص ٚاْ ٔساىٗ سٚساتایی داسای
تتػیالت سإٙٞایی  ٚدتیشستاٖ ٞستٙذ (حذٚد  %25 .)%54داسای تتػیالت اتتاذایی %15 ،تای ساٛاد  ٚتٟٙاا %5/7
داسای ٔذسن تاالتش اص دیپّٓ  ٚیا دا٘طٍاٞی ٞستٙذ.
ٍضؼیت اضتغبل
٘تایذ دادٜٞا ٘طاٖ ٔیدٞذ و ٝتشویاة ضاغّی تیطاتش سشپشساتاٖ خاا٘ٛاس اساتفاد ٜوٙٙاذ ٜاص ٚاْ ٔساىٗ ()%57/8
وطاٚسصی است .دس حذٚد  %23داسای فقاِیتٞای تزاسی  ٚخذٔاتی  %8 ٚواسٔٙذ ٞساتٙذ %3 .افاشاد تاص٘طسات%2 ،ٝ
تیىاس ٘ %5 ٚیض ٘أطخع تٛد٘ذ.
هکبى سکًَت لبلی
دادٜٞای ٔیذا٘ی ٘طاٖ ٔیدٞذ ؤ ٝىاٖ سى٘ٛت تیص اص  %80استفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص ٚاْ ٔسىٗ ،دس ٕٞااٖ سٚساتایی
تٛد ٜوٚ ٝاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ دس آٖ ساخت ٝضذ ٜاستٔ .ىااٖ ساى٘ٛت  %14/5دس سٚساتای دیٍاش  %4/2 ٚدس ضاٟش
تٛد ٜاست .یىی اص احشات ٔخثت ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی ایٗ تٛد ٜو ٝتشخی اص افشادی سا و ٝلثال اص سٚستای خٛد ت ٝضاٟش
یا سٚستای دیٍش ٟٔارشت وشد  ٜتٛد٘ذ سا فاللٕٙذ ت ٝتاصٌطت ت ٝسٚستا  ٚیا حذالُ ٔتٕایُ ت ٝساختٗ ٚاحذ ٔسى٘ٛی
دس سٚستای لثّی خٛد وشد ٜاستٞ .ش چٙذ و ٝت٘ ٝؾش ٔیسسذ دسغذ تاصٌطت خیّی صیاد ٘یسات (ِٚ ،)%4/2ای اٌاش
س٘ٚذ وّی ادأٟٔ ٝارشتٞای سٚستا ت ٝضٟش سا دس سغح وطٛس  ٚیا ٔٙغما ٝدس ٘ؾاش تٍیاشیٕٓٞ ،ایٗ ٔماذاس ا٘اذن اص
تاصٌطت  ٚفالل ٝت ٝسشٔایٌ ٝزاسی دس سٚستاٞا تیاٍ٘ش احشات ٔخثت تذسیزی ٚاْ وٓ تٟشٔ ٜسىٗ سٚساتایی دس صٔیٙاٝ
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وٙتشَ ٟٔارشتٞای سٚستایی است و ٝدس غٛست ادأ ٝسیاست تٟساصی ٔسىٗ سٚستایی  ٚاسائ ٝتساٟیالت ٚاْ وآ
تٟش ٜتشای ساخت ٔسىٗ ٔمأ ْٚیتٛا٘ذ ت ٝتاصٌطت تشخی ٟٔارشیٗ ت ٝسٚستا ٘یض ٔٙزش ضٛد.
خبًِ هسکًَی لبلی
تٙٔ ٝؾٛس آضٙایی تا اٍ٘یض ٜاستفاد ٜاص ٚاْ ٔسىٗٚ ،ضقیت خا٘ٔ ٝسى٘ٛی لثّی آٖٞا ٔٛسد پشسص ٚالـ ضذ٘ .تیزاٝ
تشسسی ٔا ٘طاٖ ٔیدٞذ و % 42/7 ٝاستفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی دس خا٘ٔ ٝسى٘ٛی لذیٕی یا فشسٛد ٜخٛد،
ٕٞ %40/6شاٚ ٜاِذیٗ یا تستٍاٖ خٛد  %15/5 ٚدس خا٘ٔ ٝسى٘ٛی اراس ٜای ص٘ذٌی ٔیوشد٘ذ.
تغییرات کبلبذی در ٍاحذّبی هسکًَی جذیذ در همبیسِ بب ٍاحذّبی هسکًَی لذیوی
اًذازُ ٍاحذ هسکًَی
تا تٛر ٝت ٝواٞص تذسیزی تقذ خا٘ٛاس دس وطٛس عی ساَٞاای ٌزضات ،ٝس٘ٚاذ وّای ٔیااٍ٘یٗ ا٘اذاصٚ ٜاحاذٞای
ٔسى٘ٛی ٘یض دس سغح وطٛس س ٚت ٝواٞص تٛد ٜاست .تشای تشسسی ایٗ ٔٛضٛؿ ا٘اذاصٚ ٜاحاذٞای ٔساى٘ٛی لثّای ٚ
رذیذ استفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص ٚاْ ٔسىٗ ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفات٘ .تاایذ دادٜٞاا ٘طااٖ ٔایدٞاذ دس حااِی وا ٝسآٟ
ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی وٛچه (صیش ٔ 75تش ٔشتـ) ٔ ٚتٛسظ ا٘ذاص 75( ٜتا ٔ 99تش ٔشتاـ) دس تایٗ ٚاحاذٞاای ٔساى٘ٛی
٘ٛساص استفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص تسٟیالت ٚاْ ٔسىٗ اص  %32 ٚ %47/5تا ٝتشتیاة تا %35 ٚ %58/4 ٝافاضایص یافتا ،ٝسآٟ
ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی تضسي (تاالی ٔ 100تش ٔشتـ) اص  %20/5ت %5/7 ٝسسیذ ٜاست و ٝدس ٔزٕٛؿ تا س٘ٚذ وّی وٛچاه
ضذٖ اتقاد خا٘ٛاس عی س ٝدٌ ٝٞزضت ٝوطٛس  ٚاستاٖ ٕٞا ًٙٞاست (رذ .)2 َٚالصْ ت ٝتٛضیح اسات وأ ٝیااٍ٘یٗ
تقذ خا٘ٛاس دس سغح وُ استاٖ ٌیالٖ اص ساَ  1355تا  1385اص  5/18ت ٚ 3/59 ٝدس ٘ماط سٚستایی اص  5/45تا3/68 ٝ
٘فش واٞص یافت ٝاست (ساِٙأ ٝآٔاسی استاٖ ٌیالٖ.)1387،
جذٍل ٍ 2ضؼیت اًذازُ ٍاحذ هسکًَی استفبدُ کٌٌذگبى از تسْیالت ٍام هسکي در خبًِّبی لذین ٍ جذیذ
ا٘ذاصٔ ٜسىٗ

خا٘ٞٝای لذیٕی

خا٘ٞٝای رذیذ

ا٘ذاص ٜوٛچه (وٕتش اص ٔ 75تش ٔشتـ)

%47/5

%58/4

ا٘ذاصٔ ٜتٛسظ ( 75تا ٔ 99تش ٔشتـ)

%32

%35/8

ا٘ذاص ٜتضسي (ٔ 100تش ٔشتـ  ٚتضسيتش)

%20/5

%5/7

رٕـ

%100

%100

ٔٙثـ :ساِٙأ ٝآٔاسی استاٖ ٌیالٖ1387،؛ دادٜٞای ٔیذا٘ی1391

تؼذاد خبًَار در ٍاحذ هسکًَی
تا تٛر ٝتٌ ٝشایص خا٘ٛاسٞا ت ٝسٛی ٞستٝای ضذٖ ،تقذاد خا٘ٛاسٞای ٔسى٘ٛی ساوٗ دس ٚاحذ ٔساى٘ٛی رذیاذ
واٞص لاتُ ٔالحؾ ٝای داضت ٝاست .دس حاِی و ٝدس ٘ضدیه تٚ 30 ٝاحذٞای ٔسى٘ٛی لثّای تایص اص یاه خاا٘ٛادٜ
ص٘ذٌی ٔیوشد٘ذ ،ایٗ ٘سثت دس خا٘ ٝرذیذ ساخت ،ت %2/4 ٝواٞص یافت ٝاست (رذ.)3 َٚ
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جذٍل  3تؼذاد خبًَار در ٍاحذّبی هسکًَی لذیوی ٍ جذیذ
ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی لذیٓ

تقذاد خا٘ٛاس دس ٚاحذ

ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی رذیذ

ٔسى٘ٛی

فشاٚا٘ی

دسغذ

دسغذ تزٕقی

فشاٚا٘ی

دسغذ

دسغذ تزٕقی

یه خا٘ٛاس

235

70/8

70/8

324

97/6

97/6

د ٚخا٘ٛاس

92

27/7

98/5

8

2/4

100

س ٝخا٘ٛاس

5

1/5

100

رٕـ

332

100

332

100

تؼذاد اتبق خَاة در ٍاحذ هسکًَی
یىی دیٍش اص تغییشات ٔتسٛسی و ٝاص ِتاػ واِثذی دس خا٘ٞٝای رذیذ ساخت لاتُ ٔطاٞذ ٜاست ،واٞص وّای
تقذاد اتاق دس آٖٞا ٘سثت ت ٝخا٘ٞٝای لذیٕی است .دس حاِی و ٝخا٘ٞٝاای لاذیٕی داسای دأٙا ٝتیطاتشی اص ِتااػ
تقذاد اتاق خٛاب ٞستٙذ ،دس خا٘ٞٝای رذیذ ایٗ دأٔ ٝٙتذٚدتش  ٚتیطتش ٔطاتٞ ٓٞ ٝستٙذ .تاش اسااس ضاىُ  ،1دس
حاِی و %37/7 ٝاص ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی لذیٕی یهخٛات %34/1 ،ٝدٚخٛات%19/7 ،ٝس ٝخٛات ٚ ٝدس ٟ٘ایت  %8/5چٟااس
خٛات ٝتٛد٘ذ ،ایٗ ٘سثتٞا تشای ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی رذیذ ت ٝتشتیة %0/6 ٚ %2/7 ،%72/6 ،%24/1 ،تغییش یافت ٝاست.
دس حمیمت اص س ٟٓخا٘ٞٝای ٔسى٘ٛی یه ،س ٚ ٝچٟاس خٛات ٝواست ٝضذ ٚ ٜتش ساٚ ٟٓاحاذٞای ٔساى٘ٛی دٚخٛاتاٝ
اضاف ٝضذ ٜاست .ت ٝخػٛظ سٚ ٟٓاحذٞای ٔسى٘ٛی س ٝخٛات ٚ ٝچٟاس خٛات ٝتا واٞص لاتاُ ٔالحؾا ٝای ٔٛاراٝ
ضذ ٜاست وٕٞ ٝا٘ٙذ ا٘ذاصٚ ٜاحذ ٔسى٘ٛی ٔیتٛا٘ذ تا تغییشات اتقاد خا٘ٛاس دس استثاط تاضذ.

ضکل  1تؼذاد اتبق خَاة در ٍاحذّبی هسکًَی لذیوی ٍ جذیذ سبختِ ضذُ بب ٍام هسکي رٍستبیی

ًَع سبزُ
تا تٛر ٝت ٝایٙى ٝیىی اص اٞذاف ٔ ٟٓاسائٚ ٝاْ ٔسىٗ سٚستایی وٓ تٟاش ٜاحاذاث خا٘أ ٝماا ْٚدس تشاتاش حاٛادث
عثیقی است ،تٕٞ ٝیٗ خاعش سفایت ضٛاتظ فٙی ت ٝخػٛظ دس ٔٛسد داضاتٗ اساىّت یىپاسچا ٝتتٙای  ٚیاا فّاضی
تٛسظ سٚستائیاٖ رٟت دسیافت ٚاْ اِضأی استٔ .مایسٛ٘ ٝؿ ساص ٜاسىّت ٚاحذ ٔساى٘ٛی لثّای  ٚرذیاذ اساتفادٜ
وٙٙذٌاٖ اص تسٟیالت ٚاْ ٔسىٗ ٘طاٖ ٔیدٞذ دس حاِی وٛ٘ ٝؿ ساصٔ ٜساوٗ لثّی تیص اص  %75دیٛاس تاستش %15/7 ،اص
ٔػاِح وٓ دٚاْ  ٚتٟٙا  %8/6داسای اسىّت فّضی یا تتٙی تٛد ٜاست ،لشیة ت ٝاتفاق ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی رذیذ ساختٝ
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ضذ ٜتا ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی ( )%98داسای اسىّت تتٙی یا فّضی ٞستٙذ.
هصبلح ػوذُ هَرد استفبدُ در بٌب
ٔمایسٔ ٝػاِح فٕذٛٔ ٜسد استفاد ٜدس دیٛاسٞای تٙا حاوی اص تٟثٛد ویفیت ٔػااِح ٔاٛسد اساتفاد ٜدس ٚاحاذٞاای
ٔسى٘ٛی رذیذ ساخت ٘سثت تٚ ٝاحذٞای لذیٕی است .ضىُ ٘ 2طاٖ ٔیدٞذ دس حاِی و ٝتّٛن سیٕا٘ی تاا %38/8
 ٚآرش تا  %37/2تیطتشیٗ ٔػاِح ٔٛسد استفاد ٜدس ٚاحذٞای ٔساى٘ٛی لاذیٓ سااخت تٛد٘اذٔ ،ػااِح فٕاذٔ ٜاٛسد
استفاد ٜدس ٚ %80احذٞای ٔسى٘ٛی رذیذ آرش است ،دس ٔماتُ سٔ ٟٓػاِح فٕذ ٜدیٛاسٞا تا تّٛن سیٕا٘ی تا،%16 ٝ
ٔػاِح تشویثی اص  %11/6تٔ ٚ %1/8 ٝػاِح وا ٌُٜت ٝغفش دسغذ سسیذ ٜاست.

ضکل  2هصبلح ػوذُ هَرد استفبدُ در بٌبی ٍاحذّبی هسکًَی جذیذ ٍ لذین

ًَع ٍ هصبلح پَضص سمف
ٕٞضٔاٖ تا تغییشات دس ٘ٛؿ ساصٔ ٚ ٜػاِح فٕذٛٔ ٜسد استفاد ٜدس ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی رذیذ سااخت ،دس ٔػااِح
ٔٛسد استفاد ٜدس سمف آٖٞا ٘یض تغییشات لاتُ ٔطاٞذ ٜاستٛ٘ .ؿ سمف فٕٔٛا ت ٝدِیُ الّیٓ ٔٙغم ٝحاتت یقٙای ضایة
داس استِٚ ،ی استفاد ٜاص حّة و ٝاص لثُ ٔ ٓٞػاِح فٕذ ٜتٛد اص  %80/6ت %94/8 ٝسسیذ ٜاست .تفاٚت لاتُ تٛراٝ
ٔشتٛط ت٘ ٝاپذیذ ضذٖ پٛضص سفاَ (یىی اص ٔػاِح سٙتی ٔٙغم )ٝتٛد و ٝدس ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی لثّای تایص اص %10
پٛضص سمف سا تطىیُ ٔیداد ِٚی دس ٚاحذٞای رذیذ تمشیثا ٘اپذیذ ضذ ٜاست .دِیُ ایٗ أش سا ٔایتاٛاٖ دس ساتغاٝ
تا ٌشاٖتش تٛدٖ ٞ ٚضی ٝٙتیطتش ٍٟ٘ذاسی پٛضص سفاَ دس ٔمایس ٝتا پٛضص حّة دا٘ست .پٛضاص سامف تاا ٔػااِح
ایشا٘ت  ٓٞتا ا٘ذوی واٞص اص  %5/7ت %4/6 ٝسسیذ ٜاست.
ٍضؼیت ًوبی سبختوبى
ٞش چٙذ وٕ٘ ٝاساصی تٙا رض اِضأات فٙی ساخت ٔسىٗ تشای استفاد ٜاص ٚاْ ٔسىٗ وٓ تٟش٘ ٜاست ،تا ایٗ ٚرٛد
ٌشایص تذسیزی استفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص تسٟیالت ٔسىٗ تٕ٘ ٝاساصی تا ٔػاِح رذیذ ت ٝخػٛظ سا ًٙدس سٚساتاٞای
ٔٛسد ٔغاِق ٝلاتُ ٔطاٞذ ٜاست .رذ٘ 4 َٚطاٖ ٔیدٞذ دس حااِی وا %56/8 ٝاص ٚاحاذٞای لاذیٕی فالاذ ٕ٘اسااصی
خاظ تٛد٘ذ %33 ،داسای ٕ٘ای سیٕا٘ی ٕ٘ %5/7 ٚای سا ٚ ًٙآراش داضاتٙذ .دس سااخت  ٚسااصٞای رذیاذ ،سآٟ

ٔ / 136زّ ٝفّٕی -پژٞٚطی تش٘أٝسیضی فضایی (رغشافیا) ،ساَ چٟاسْ ،ضٕاس ٜا( ،َٚپیاپی  )12تٟاس 1393

ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی داسای ٕ٘ای س ٚ ًٙآرش ت %29/1 ٝافضایص یافت ٚ ٝس ٟٓساختٕاٖٞای تذٕ٘ ٖٚای خاظ ت%44 ٝ
ٕ٘ ٚای سیٕا٘ی ت %24/8 ٝواٞص یافت ٝاست وٌ ٝشایص تٕ٘ ٝاساصی تا ٔػاِح ٔشغٛبتش  ٚصیثاتش سا ٘طاٖ ٔیدٞذ.
جذٍل ٍ 4ضؼیت ًوبسبزی سبختوبى در ٍاحذّبی هسکًَی لذین ٍ جذیذ
٘ٛؿ ٕ٘ا

ٚاحذ ٔسى٘ٛی لذیٓ

ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ

تذٕ٘ ٖٚاساصی خاظ

56/8

44/3

ٕ٘ای سیٕا٘ی

33/1

24/8

ٕ٘ای سًٙ

4/9

26/9

ٕ٘ای آرش

0/8

2/2

سایش

4/5

1/9

رٕـ

100

100

همبیسِ تسْیالت رفبّی ٍاحذّبی هسکًَی لذین ٍ جذیذ
برخَرداری از آة ،برق ،گبز ٍ تلفي
ٔمایس ٝتشخٛسداسی اص تسٟیالت سفاٞی اص رّٕ ٝآب ِ ِٝٛوطی ،تشق ،تّفٗ حاتت ٌ ٚاص ِ ِٝٛوطی تیٗ ٚاحاذٞای
ٔسى٘ٛی لذیٕی  ٚرذیذ ساخت ٘طاٖ ٔیدٞذ و ٝت ٝاستخٙای تفاٚت ا٘اذن دس دسغاذ تشخاٛسداسی اص تّفاٗ حاتات،
تفاٚتی اص ٘ؾش تٟشٜٙٔذی تیطتش اص أىا٘ات سفاٞی ت ٝچطٓ ٕ٘یخٛسد .دِیُ اغّی آٖ است و ٝأىا٘ات اِٚیا ٝسفااٞی
(ت ٝرض ِ ِٝٛوطی ٌاص و ٝدس پشٚس ٝتىٕیُ است) اص حذٚد د ٚد ٝٞلثُ دس تیطتش ٘ٛاحی سٚستایی وطٛس ترٔیٗ ضاذٜ
ِ ٚزا ساخت  ٚساصٞای رذیذ تفاٚت خاغی سا اص ایٗ ِتاػ ٘سثت تٚ ٝاحذٞای ٔسى٘ٛی لثّی تاٚ ٝراٛد ٘یااٚسدٜ
است (رذ.)5 َٚ
جذٍل ٍ 5ضؼیت برخَرداری از تسْیالت رفبّی در ٍاحذّبی هسکًَی لذیوی ٍ جذیذ سبخت در هٌطمِ هَرد هطبلؼِ،
1331
ٚضقیت تشخٛسداسی
اص أىا٘ات سفاٞی

آب ِ ِٝٛوطی

ٌاص عثیقی

تشق

تّفٗ حاتت

ٚاحذٞای ٚاحذٞای ٚاحذٞای ٚاحذٞای ٚاحذٞای ٚاحذٞای ٚاحذٞای ٚاحذٞای
لذیٓ

رذیذ

لذیٓ

رذیذ

لذیٓ

رذیذ

لذیٓ

رذیذ

ٔساوٗ تشخٛسداس

77/3

77

99/7

99

43/33

43/5

86/4

95/6

ٔساوٗ غیش تشخٛسداس

22/7

23/3

0/3

1/2

56/67

56/5

13/6

5/4

رٕـ

100

100

100

100

100

100

100

100
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هَلؼیت سرٍیس بْذاضتی
یىی اص ٚیژٌیٞای ٔساوٗ سٚستایی ساخت ٝضذ ٜلثّی رذا تٛدٖ سشٚیس تٟذاضتی اص ٚاحذ ٔساى٘ٛی دس اغّاة
ٔٛاسد تٛد  .دس ساخت  ٚساصٞای رذیذ ٌشایص لاتُ تٛرٟی اص عشف ساص٘ذٌاٖ تشای لاشاس دادٖ ساشٚیس تٟذاضاتی
دس داخُ ساختٕاٖ ت ٝچطٓ ٔیخٛسد٘ .تایذ یافتٞٝا ٘طاٖ ٔیدٞذ دس حااِی وا ٝساشٚیس تٟذاضاتی دس تایص اص %85
ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی لذیٕی استفاد ٜوٙٙاذٌاٖ اص تساٟیالت ٔساىٗ دس تیاش %14/6 ٚ ٖٚدس دس ٖٚسااختٕاٖ تاٛد ،دس
ٚ %43/5احذٞای ٔسى٘ٛی رذیذ ساخت ،سشٚیس تٟذاضتی ت ٝدس ٖٚساختٕاٖ تغییش ٔىاٖ یافت ٝاست.
تحلیل یبفتِّب
دس سغٛس تاال تغییشات فیضیىی-واِثذی  ٚتسٟیالت سفاٞی ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی رذیذی و ٝدس ساَٞاای اخیاش تاا
استفاد ٜاص تسٟیالت ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی ساخت ٝضذٜا٘ذ ٘سثت تٔ ٝساوٗ لثّی ٔاٛسد ٔمایسا ٝلاشاس ٌشفات .دس ایاٗ
لسٕت تالش ضذ ٜاست تا ٔقٙی داس تٛدٖ ایٗ تغییشات دس تیٗ ٔتغیشٞای ٔٛسد ساٙزص تاا اساتفاد ٜاص آصٔا ٖٛتای-
استیٛد٘ت تتّیُ ضٛد.
دس لسٕت ٔشتٛط ت ٝتغییشات اتقاد  ٚا٘ذاص٘ ،ٜتایذ حاغُ اص آصٔ T-test ٖٛتیٗ تغییشات ٔیاٍ٘یٗ سا ٝصٚد ٔتغیاش
ا٘ذاصٚ( ٜسقت) ،تقذاد اتاق  ٚتقذاد خا٘ٛاس دس ٚاحذ ٔسى٘ٛی ٘طاٖ ٔیدٞذ وأ ٝیاضاٖ تغییاش دس ٞاش سا ٝساٙز ٝتاا
احتٕاَ  ٚ %95سغح ٔقٙی داسی ( )sig= 0.000تشای دٔ ٚتغیش ا٘ذاص ٚ ٜتقاذاد خاا٘ٛاس دس ٚاحاذ ٔساى٘ٛی  ٚساغح
ٔقٙی داسی (  )sig=0.016تشای سٙز ٝتقذاد اتاق ٔٔ ٟٓتسٛب ٔیضٛد .ایٗ تغییشات ٔقٙی داس سا ٔیتٛاٖ فٕاذتا دس
ساتغ ٝتا تغییشات ساختاس خا٘ٛادٌ ٚ ٜشایص تٞ ٝست ٝای ضذٖ آٖٞا ،واٞص لاتُ ٔالحؾا ٝدس تقاذ خاا٘ٛاس سٚساتایی
استاٖ اص ٘ 5/48فش ت٘ 3/68 ٝفش عی س ٝدٌ ٝٞزضتٌ ٚ )1385 ٚ 1355( ٝشاٖ ضذٖ ٞضی ٝٙسااخت ٔساىٗ دس استثااط
ٌزاضت (ٔقا٘ٚت تش٘أ ٝسیضی استا٘ذاسی ٌیالٖ.)1391،
تیطتشیٗ تغییشات فٕذٔ ٜشتٛط تٔ ٝتغیشٞای واِثذی دس ٚاحذٞای ٘ٛساص ٘سثت تاٚ ٝاحاذٞای لاذیٕی سٚساتایی
تاضذ٘ .تایذ حاغُ اص آصٔ T-test ٖٛتیٗ تغییشات ٔیاٍ٘یٗ چٟاس صٚد ٔتغیش واِثذی ضأُ ٘اٛؿ سااصٔ ،ٜػااِح فٕاذٜ
ٔٛسد استفاد ٜدس تٙأ ،ػاِح فٕذ ٜتىاس سفت ٝدس سمف ٛ٘ ٚؿ ٕ٘ا ٘طاٖ ٔیدٞاذ وا ٝتاا تٛرا ٝتا ٝساغح ٔقٙای داسی
(ٔ )sig= 0.000یضاٖ تغییشات تیٗ ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی رذیذ  ٚلذیٓ ٔقٙی داس تٛد ٜاست .اص تیٗ ایٗ ٔتغیشٞاا٘ ،ماص
استما ٘ٛؿ ساص ٜساختٕاٖ اص اوخشیت تٙاٞای تا دیٛاس تاستش ت ٝاوخشیت تٙاٞای تا ساص ٜاسىّت تتٙی ٟٔٓتاشیٗ ضااخع
ٔتسٛب ٔیضٛد ؤ ٝیتٛا٘ذ دس افضایص پایذاسی تٙاٞا دس ٔماتُ حٛادث غیشٔتشلث ٝتٚ ٝیژ ٜصِضِ٘ ٝمص صیاادی داضاتٝ
تاضذ .الصْ ت ٝتٛضیح است و ٝاص تیٗ ضاخعٞای چٟاسٌا٘ ٝفٛق ،اِاضاْ تا ٝسفایات سااختٗ سااص ٜپایاذاس یىای اص
ٟٔٓتشیٗ ضشٚط استفاد ٜاص تسٟیالت ٚاْ ٔسىٗ وٓ تٟاش ٜاساتٔ .سإّا س٘ٚاذ اساتفاد ٜاص تساٟیالت ٚاْ ٔساىٗ ٚ
سفایت ضشٚط استتىاْ تخطی ساص ٜاص عشف تٙیاد ٔساىٗ ٔایتٛا٘اذ دس آیٙاذٜٞاای ٘ا ٝچٙاذاٖ دٚس چٟاش ٜغاِاة
٘اپایذاسی ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی سٚستایی سا تغییش دادٔ ٚ ٜیضاٖ خساست را٘ی ٔ ٚاِی دس ٔٙاعك سٚساتایی سا تاٍٙٞ ٝااْ
حٛادث غیش ٔتشلث ٝت ٝحذالُ واٞص دٞذ.
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جذٍل  6تحلیل تغییرات هیبًگیي سٌجِّبی اًتخبة ضذُ بیي ٍاحذّبی هسکًَی رٍستبیی لذین ٍ جذیذ ضْرستبى
ضفت1331 ،
ٔتغیش ٌ /ضیٞٝٙا
1

ا٘ذاصٚ ٜاحذ ٔسى٘ٛی

2

تقذاد اتاق دس ٚاحذ ٔسى٘ٛی

3

تقذاد خا٘ٛاس دس ٚاحذ ٔسى٘ٛی

4

٘ٛؿ ساصٚ ٜاحذ ٔسى٘ٛی

5

ٌشٜٞٚا
ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ
ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ
ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ
ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ

ٔػاِح فٕذٛٔ ٜسد استفاد ٜدس

ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی

ساختٕاٖ

ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ

6

٘ٛؿ سمف ٚاحذ ٔسى٘ٛی

7

٘ٛؿ ٕ٘ا ساختٕاٖ

8

تشخٛسداسی اص آب ِ ِٝٛوطی

9

تشخٛسداسی اص تشق

10

تشخٛسداسی اص ٌاص عثیقی

11

تشخٛسداسی اص تّفٗ

12

ٔٛلقیت تٛاِت دس ساختٕاٖ

ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ
ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ
ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ
ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ
ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ
ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ
ٚاحذ ٔسى٘ٛی لثّی
ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ

همذار

دسر ٝآصادی

سغح ٔقٙی داسی

-4/395

304

0/000

-2/43

304

6/616

-10/157

331

6/666

-31/204

266

6/666

-11/388

247

0/000

-6/282

296

0/000

4/27

262

0/000

-1/416

328

0/158

-1/737

328

0/083

-0/577

328

0/564

4/139

328

0/000

-34/121

298

0/000

T

سشی سٔ ْٛتغیشٞای ٔٛسد ٔمایس ٝدس ایٗ تتمیك ٔشتٛط تٚ ٝضقیت تٟشٜٙٔذی اص تسٟیالت سفاٞی است .دس ایاٗ
لسٕت چٟاس ٔتغیش آب ِ ِٝٛوطی ،تشقٌ ،اص ِ ِٝٛوطی  ٚتّفٗ حاتت ٕٞ ٚچٙیٗ ٔتغیش ٔشتٛط تاٛٔ ٝلقیات ساشٚیس
تٟذاضتی ٘سثت تٚ ٝاحذ ٔسى٘ٛی تیٗ ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی رذیذ ٚ ٚاحذٞای ٔساى٘ٛی لاذیٕی ٔاٛسد آصٔا ٖٛلاشاس
ٌشفت .تا تٛر ٝتا ساغح ٔقٙای داسی ( ) sig=0.564( ٚ )sig=0.081( ،)sig=0.158تاشای سا ٝساٙز ٝا َٚتفااٚت
خاغی تیٗ ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی لثّی  ٚرذیذ ٔطاٞذٕ٘ ٜیضٛد .دِیُ ایٗ أش سا ٔیتٛاٖ ت ٝسغح تٟشٜٙٔاذی یىسااٖ
ٔساوٗ سٚستایی اص ایٗ تسٟیالت فٕٔٛی دا٘ست و ٝاص ساَٞا لثُ دس ٘ٛاحی سٚساتایی تشلاشاس تاٛد ٜاسات .اص تایٗ
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تسٟیالت فٛقاِزوش تٟٙا تغییشات ٔشتٛط ت ٝتٟشٜٙٔذی اص تّفٗ ٔقٙی داس ضذ ٜاستٔ .مایسٔ ٝتغیش ٔشتٛط تاٛٔ ٝلقیات
سشٚیس تٟذاضتی تا تٛر ٝت ٝسغح ٔقٙی داسی (٘ )sig= 0.000طاٖ ٔیدٞذ و ٝدس ساخت  ٚساصٞای رذیذ ٌاشایص
خا٘ٛادٜٞا ت ٝا٘تماَ سشٚیس تٟذاضتی ت ٝداخُ ساختٕاٖ تیطتش ضذ ٜو ٝصٔی ٝٙایٗ أش دس احاش تٛساق ٝضاثى ٝآب ِِٛاٝ
وطی ت ٝداخُ ٔٙاصَ  ٚتٛسق ٝتذسیزی ضثى ٝفاضالب سٚستایی است.
ًتیجِ گیری
پژٞٚص حاضش ٘مص ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی دس ساخت  ٚساصٞای ٔسى٘ٛی اخیش و ٝتاا ضاشایظ ٔٙاساة دس اختیااس
سٚستائیاٖ لشاس ٌشفت سا ٔٛسد تشسسی لشاس داد ٜاست٘ .تایذ یافتٞٝا ٘طاٖ ٔی ٞذ و ٝتِ ٝتاػ خػٛغایات ارتٕاافی
اغّة استفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی افشاد رٛاٖ  ٚدس ٘یٕ ٝأ َٚیاٖ سااِی تاا تقاذ خاا٘ٛاس وآ ٔ ٚتٛساظ
ٞستٙذ و ٝتیطتش دس خٛد سٚستا ساوٗ تٛدِٚ ٜی دس خا٘ٞ ٝای لذیٕی  ٚفشسٛد ٚ ٜیا ٕٞشاٚ ٜاِذیٗ ص٘ذٌی ٔیوشد٘اذ.
ا٘قىاس ایٗ خػٛغیات ارتٕافی سا ٔیتٛاٖ دس اٍِٛی واِثذی ٔتفاٚت ٔسىٗ رذیاذ ٔطااٞذ ٜواشد وا ٝتیطاتش دس
لاِة ٚاحذٞای ٔسى٘ٛی تا اتقاد وٛچه ٔ ٚتٛسظ ،تمشیثا ته خا٘ٛاسی وأُ  ٚواٞص ٘سثی تقذاد اتااق خاٛاب دس
ٚاحذ ٔسى٘ٛی دیذٔ ٜیضٛد .فال ٜٚتش احشات واِثذی روش ضذ ،ٜضایذ تضسيتشیٗ ترحیش استفاد ٜاص ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی
سا ٔیتٛاٖ دس تٟثٛد لاتُ ٔالحؾ ٝدس ساختاس فیضیىی ٔساوٗ رذیذ دا٘ست .تا تٛر ٝتا ٝسیاساتٞاای وٙتشِای تٙیااد
ٔسىٗ یىی اص ضشٚط اساسی تشخٛسداسی اص ٚاْ ٔسىٗ ،احذاث ٚاحذ ٔسى٘ٛی رذیذ تاا اساىّت یىپاسچا ٝسااصٜ
تت٘ٛی یا آٙٞی ٔ ٚػاِح تا دٚاْ ساختٕا٘ی است و ٝتتٛا٘ذ دس تشاتش حاٛادث عثیقای  ٚغیاش ٔتشلثا ٝاص اساتتىاْ الصْ
تشخ ٛسداس ضٛد .تش ٕٞیٗ اساس تٕاْ ساخت  ٚساصٞای رذیذ ّٔضْ ت ٝسفایت ایٗ ضشط رٟت دسیافات ٚاْ ٔساىٗ
ٞستٙذ .اٌش چ ٝسفایت ضذٖ  ٕٝٞاستا٘ذاسدٞای فٙی الصْ دس ساخت  ٚساصٞای رذیذ ٔستّضْ ٔغاِقا ٝخااظ خاٛد
استِٚ ،ی لذس ٔسّٓ آٖ است ؤ ٝمایس ٝساخت  ٚساصٞای رذیذ تا خا٘اٞٝاای فشساٛد ٚ ٜتاا ٔػااِح غیاش ٔمااْٚ
لذیٕی ،تشتشی استتىاْ فیضیىی ساخت  ٚساصٞای رذیذ سا ٘طاٖ ٔی تاضذ و ٝدس ساستای ترییذ یافتاٞٝاای لثّای دس
ایٗ صٔی ٝٙاست (سحٕا٘ی فضّی  ٚواٚیا٘ی1388 ،؛ اسدٞای  ٚسستٕقّی صاد٘ )1391،ٜیض است.
اص تفاٚتٞای آضىاس ساخت  ٚساصٞای رذیذ تا ٔساوٗ لثّی تغییشات تیپ ٔقٕاسی  ٚؽاٞش تیش٘ٚی اص لثیُ ٕ٘اا،
٘ٛؿ ٔػاِح تىاس سفت ٝدس دیٛاسٞا  ٚسمف تٙاٞاست و ٝاغّة ٌشایص تا ٝاٍِٞٛاای رذیاذ ٔساىٗ ضاٟشی سا ٘طااٖ
ٔیدٞذٞ .ش چٙذ و ٝایٗ یافتٞٝا دس ساستای ترییذ تتمیمات لثّی است و ٝسااخت  ٚسااصٞای رذیاذ سا دس تضااد تاا
فش ًٙٞسٚستایی ٛ٘ ٚؿ تزذد ٌشایی دس سٚستاٞا فشؼ ٕ٘ٛدٜا٘ذ (اسدٞایی  ٚسساتٕقّی صادِٚ )1391،ٜای ٔسإّا دس
د٘یای پش تت َٛأشٚصی حفؼ اٍِٞٛای فش ًٙٞسٙتی  ٚضیٔ ٜٛقیطت سٚستایی ت ٝسثه ٌزضت ٝتاا حاذٚدی صیاادی
غیش ٕٔىٗ  ٚضایذ غیش ضشٚسی است .چٙیٗ أشی سا ٔیتٛاٖ دس ساستای رٟا٘ی ضذٖ فشؼ وٙیٓ وا ٝدس ٕٞا ٝاتقااد
ارتٕافی ،فشٍٙٞی  ٚالتػادی ص٘ذٌی تطش اص رّٕ ٝدس تتج ٔسىٗ ٘یض دس حاَ اتفاق است .دس فیٗ حاَ ایاٗ ٘ىتاٝ
سا ٘ ٓٞثایذ فشأٛش وشد و ٝتایذ و ٝاص أتیاصات ٔتّی دس رٟت تمٛیت ضاشایظ التػاادی ،ارتٕاافی  ٚفشٍٙٞای دس
ٔٙاعك سٚستایی حذاوخش استفاد ٜسا ت ٝفُٕ آٚسد.
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دس ٟ٘ایت ایٙىٟٓٔ ٝتشیٗ احشات افغای ٚاْ ٔسىٗ سٚستایی سا دس سشفت تخطیذٖ ت ٝساخت  ٚسااصٞای رذیاذ
دس ٔٙاعك سٚستایی حتی دس ٘ٛاحی دٚس دست دا٘ست ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝچٟش ٜؽااٞشی خیّای اص سٚساتاٞا تاٚ ٝیاژ ٜدس
سٚستاٞایی و ٝتقذاد افشاد تیطتشی اص ایٗ ٚاْ استفاد ٜوشدٜا٘ذ ،تغییش داد ٜاست .اٌش چاٞ ٝاذف اِٚیا ٝایاٗ عاشح تاٝ
ٔٙؾٛس استتىاْ تخطی  ٚیا ٔما ْٚساصی ٔسىٗ سٚستایی تٛد ِٚی دس فُٕ افغای ٚاْ ٔسىٗ وٓ تٟش ٜت ٝسٚستاٞا سا
ٔیتٛاٖ دس ٘مص واتاِیضٚسی دا٘ست و ٝاٍ٘یض ٜاِٚی ٝسا تشای ساخت  ٚساصٞای رذیذ دس سٚستاٞا فشا ٓٞآٚسد ٜاست،
أشی و ٝتشای چٙذیٗ د ٝٞدس سٚستاٞا ت ٝآٖ غٛست ٔطاٞذٕ٘ ٜیضذ .ساخت  ٚساصٞای رذیذ ٌشایص تٔ ٝا٘ذٌاسی
دس سٚستاٞا سا تشای رٛا٘اٖ  ٚحتی فالل ٝت ٝتاصٌطت تشخی ٟٔارشت وٙٙذٌاٖ لثّی سا ت ٝسٚستاٞا افضایص داد ٜاست
 ٚتشای تشخی ت ٝفٛٙاٖ ساخت خا٘ ٝد ْٚدس سٚستاٞا دس آٔذ ٜاست .تا تٛر ٝت ٝافاضایص ٔطاىالت ص٘اذٌی ضاٟشی،
چٙا٘چ ٝایٗ ساخت  ٚساص رذیذ ٕٞشا ٜتا دیٍش سیاستٞای حٕایتی التػادی  ٚاضتغاَ ٕٞاشا ٜتاضاذٔ ،ایتاٛاٖ تاٝ
تاصٌطت س٘ٚك  ٚرٙة  ٚرٛش دس ٔٙاعك سٚستایی دس آیٙذ ٜای ٘ ٝچٙذاٖ أیذٚاس تٛد.
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فّٕی پژٞٚطی ا٘زٕٗ رغشافیای ایشاٖ ،ساَ ٞفتٓ ،ضٕاس .23 ٜغع .29-45
 -3ضٕس اِذیٙی ؿ ،ضىٛس ؿ ،سستٕی س ،1390 ،تأثیر ًَسبزی هسبکي رٍستبیی بر التصابد هؼیطاتی رٍساتبئیبى
(هطبلؼِ هَردی :بخص هرکسی ضْرستبى هوسٌی)ٔ ،سىٗ ٔ ٚتیظ سٚستا )135( 30 ،غع .57-70
 -4فٙاتستا٘ی ،ؿ .ضایاٖ ،ح؛  ٚتٙیاد داضت ،ا ( ،)1390بررسی ًمص اػتببرات بر تغییر الگاَی هساکي در ًاَاحی
رٍستبیی (هطبلؼِ هَردی ضْرستبى بْوئی)ٔ ،زّ ٝفّٕی-تخػػی تش٘أ ٝسیضی فضایی ،سااَ ا ،َٚضإاس،3 ٜ
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