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 دهیچک
 رخ گردشگری توسعة زییر برنامه و رییگمیتصم طیمح در که اتفاقاتی و طیشرا از گاهیآ

 های سیاست اجرای و زییربرنامه ندیفرا از ما نشیب و آگاهی یارتقا در ییبسزا نقش ،دهد می

 برای ستمییس کردیرو با طیمح لیتحل مدل ارائة پژوهش نیا هدف .دارد گردشگری توسعة

 تیماه و یبررس مورد های مؤلفه به توجه با. است ماکو شهرستان در گریگردش زییربرنامه

 پژوهش، نیا در. است یکاربرد آن هدف و یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا کردیرو موضوع،

 از استفاده با شهرستان در گردشگری توسعة یزیربرنامه بر مؤثر های عامل ییشناسا ضمن

 دیماتل روش از استفاده با و یکم روش به زین ها آن متقابل یاهریتأث ،SWOT ماتریس

 کیتفک ،یریرپذیتأث و یرگذاریتأث براساس ،ها عامل نیا یینها عملکرد تیدرنها و شد یبررس

 بر حاکم شرایط به توجه با درنهایت، .شد مشخص ها آن نیب موجود افشک و شد یبند رتبه و

 و ها  قوت وجود بیانگر پژوهش جینتا. است شده ارائه نیز هاییراهبرد منطقه، گردشگری

 در موجود های ضعف اما است، ماکو گردشگری صنعت عرصة در دهایتهد و ها فرصت و ها ضعف

 ها پتانسیل و ها فرصت از استفاده مانع و است غالب ها قوت بر شهرستان، گردشگری عرصة

 از است ستهنتوان باید، که آنچنان ماکو، شهرستان گردشگری ،بنابراین ؛است شده موجود

 .گیرد بهره گردشگری توسعة زمینة در موجود های قوت و ها پتانسیل

 

 .ماکو ستمی،یس کردیرو ط،یمح لیتحل ،گردشگری زییر برنامه: دییکل های واژه

 

  

                                                                                                                                                                              
 09144211702: مسئول نویسندة  Email: Mousavi424@yahoo.com 
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 مقدمه

 بدون و است کشور آن یاقتصاد مختلف های فعالیت و ها بخش در یگذارهیسرما ازمندین کشور هر در یاقتصاد توسعة

 یبرا. داشت یاقتصاد رفاه و دیتول اشتغال، گسترش انتظار توان نمی ،ییروبنا و ییربنایز های طرح در یگذارهیرماس

 این در. اند کرده دایپ یخارج های سرمایه جذب به یدیشد لیتما جهان یکشورها از یاریبس امروزه مهم، نیا تحقق

 از یکی گردشگر جذب منظور به ای منطقه بالقوة های توان از ادهاستف و گردشگری های زیرساخت در یگذارهیسرما زمینه،

 نیتربزرگ از کیی ،گردشگری صنعت و مسافرت رایز ؛(108: 1388 زاده،یآقاس و زادهمیابراه) است مناسب های راه

 تر عسری ایدن بزرگ عیصنا نیب در گردشگری صنعت صعودی ریس گذشته، دهة چند در کهیطور به است؛ جهان عیصنا

 یبزرگ بخش و (413: 2012 ،دیگران و لئو هیا) دارد ادامه همچنان شترییب شتاب با جهانی رقابت عرصة در و است بوده

 مهم یسازوکار عنوانبه گردشگری از یحت امروزه. (105: 2004 بویل،مک و اسکات) دهد می لیتشک را یجهان اقتصاد از

 ان،یزمرد) شمارد میبر توسعه گذرنامة را آن( 1979) دکارت کهیطوربه ؛دشو می ادی رشددرحال یکشورها شرفتیپ یبرا

 مناطق و کشورها در اقتصادی سودهای جادیا برای  هشدشناخته های راه از کیی گردشگری ،ایدن سراسر در و (62: 1384

 ،نیبنابرا ؛هستند صنعت نیا از خود دیعوا و منافع شیافزا یپ در کشورها از یاریبس ل،یدلنیا به .شود می محسوب ویژه

 (.6: 1380 ،یمحالت) کرد تالش آن گسترش راستای در درست یزیربرنامه با و عالمانه یتیریمد و بلند ینظر با دیبا

 مختلف و متفاوت اریبس ،ها بخش نیا های ویژگی و خدمات. ردیگدربرمی را عییوس های بخش گردشگری صنعت

 ییشناسا .(1057: 2012 ریتچی، و وانگ) کند می طلب را متفاوتی کردهاییور و ها ریزی برنامه ،جهیدرنت. است

 ترین مهم از ،ها آن از کیهر تیظرف با متناسب های ریزی برنامه و آن طییمح طیشرا و مختلف مناطق های ویژگی

 و ها جاذبه زمینة در تیواقع برمبتنی و قیعم شناختی است ضروری .است صنعت نیا در موفق یزیر برنامه هایموضوع

 مؤثر یها عامل تمام منابع، از رییگ بهره در مناسب استگذارییس و رییگمیتصم منظوربه و میباش داشته گردشگری منابع

 ما آگاهی(. 114: 1389 داغستانی، و اعییض) میده دخالت زمینه این در را زییر برنامه و رییگمیتصم و گذاریاستیس رب

 از ما آگاهی و فهم شیافزا موجب گردشگری، مقاصد در گردشگری زییر برنامه و گذاریاستیس طییمح طیشرا از

 شده،لکنتر ای شیوه به را یگردشگر دیبا پس. (1994 هال،) شود می گردشگری مقاصد زییربرنامه و رییگمیتصم ندیفرا

 بدون تواند می یگردشگر کرد،یرو نیا تخاذا با. دکر تیریمد و داد توسعه ییعقال یزیربرنامه براساس و داریپا و کپارچهی

 ب،یط) کند یگردشگر مقصد بینص یادیز منافع یاجتماع و یفرهنگ ،یطیمحستیز یجد هایمعضل دآوردنیپد

 های نامک فرهنگی، و تاریخی آثار تاریخی، قدمت ع،یبد یاندازهاچشم شتندا دلیل به ماکو شهرستان (.212: 1379

. باشد کشور گردشگری مقاصد از یکی تواند می... و ها کوهستان ،یدرمان آب کزامر ،یمعدن یها چشمه آبشارها، مذهبی،

 نیا تا است شده موجب هایی عامل چه اما دارد، وجود شهرستان نیا در گردشگری های جلوه بیشتر گفت توان می

. باشد  بهره بی ،جهان پردرآمد و یاقتصاد های بخش از یکی عنوان به گردشگری یفرهنگ و یاقتصاد مواهب از ستانشهر

 پاسخ به دنیرس یبرا داد؟ توسعه شیوه بهترین به ستانشهر این در را سودآور و نوپا صنعت نیا توان می هایی روش چه از

 .دارد ضرورت آن طییمح طیشرا با متناسب یزیر برنامه و دهایتهد و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت شناخت باال های پرسش
 

 پژوهش نظری مبانی

 طیمح لیتحل

 به دنیرس بر که ط،یمح در موجود یدهایتهد و ها فرصت نییتع نیهمچن گردشگری، مقاصد توان و گاهیجا نییتع یبرا

 اطالعات نشر و ابییارز نظارت، از است عبارت طیمح لیتحل. شود می پرداخته طیمح تحلیل به رند،ارگذیتأث انداز چشم

 شود می موجب طییمح های تحلیل(. 155: 1388 ،دیگران و گرنوحه) مجموعه کی خارجی و داخلی های محیط به مربوط
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 نیا قیطر از. کند ییشناسا را خود رقابتی های ضعف و ژهیو های شایستگی نی،یع صورتبه و دقتبه بتواند مجموعه

 و موانع و دننک گذاریهیاسرم رقابتی های فرصت لیتکم راستای در توانند می رانیمد ،ها آن از حاصل اطالعات و لیتحل

 شرفتیپ ط،یمح لیتحل اصلی امیپ(. 19: 1384 آقازاده، و قلیپور حسن) دهند کاهش را ها آن تأثیرهای درنتیجه و دهایتهد

 شمردنمتیغن بهبود،قابل های زمینه کردنفراهم و ها ضعف رساندنحداقل به ،ها قوت براساس جلو به رو حرکت و

برنامه مختلف مکاتب براساس که متعددی کردهاییرو (.2005 جامر، ؛1991 بیرز،) ستدهایتهد کردنخنثی و ها فرصت

 ؛است شده منجر آن لیتحل و طییمح های عامل از استفاده نوع تعدد به است، شده ارائه طیمح لیتحل برای زییر

 تالش طیمح با انطباق و اهنگیهم برای ط،یمح لیتحل و هیتجز قیطر از زی،یربرنامه حوزة شمندانیاند کهطوری هب

 (.1 شکل) کنند می بندیمیتقس رونییب و درونی طیمح بخش دو به را طیمح لیتحل و کنند می

 

 
 

 طیمح لیتحل مختلف های بخش .1 شکل

 

 درونی، طیمح از که ای گونه هب ؛دارد نیاز رونییب و درونی طیمح دو از اطالعاتی انیجر به راهبردی زییر برنامه

 دهد می امکان زانیر برنامه به رونییب طیمح اجمالی بررسی اما ،شود می حاصل ها قوت و ها ضعف به مربوط العاتاط

 های شناخت پایة بر را ریزی برنامه روند ،راهبردی رویکرد پس(. 54: 1387 نژاد،مییابراه) بشناسند را ها فرصت و دهایتهد

 و خارجی محیط بین توازن ،آن اصلی کارکرد و( 4: 1388 ،دیگران و ودیفره) سازد می استوار واقعی امکانات و معتبر

 .(2: 1391 ،دیگران و نیا رحیم) است پایدار رقابتی مزیت به رسیدن برای داخلی

 

 1سیستمی اندیشة رویکرد

به را ای هیکپارچ مجموعة که کند می تعریف هم به وابسته و مرتبط اجزای از ای مجموعه را سیستم سیستمی، نگرش

 داشتن به اغلب ها آن بقای بلکه ،کنند نمی فعالیت تنهایی به مختلف های سازمان سیستمی، نگرش طبق .آورند می وجود

 سیاسی، های فعالیت جهانی، بازار اقتصادی، شرایط شامل که دارد بستگی بیرونی محیط با موفق و متقابل ارتباط

 (.34: 1387 سنزو،دی و رابینز) شود می.. .و اجتماعی های سنت و ای فناورانه های پیشرفت

 کالن و خرد سطح دو در ها برنامه تبیین و تحلیل بررسی، برای جامعی و نو های روش سیستمی، های نگرش امروزه

 .اند گرفته جای راهبردی ریزی برنامه فنون بندی طبقه در و روند می شمار به گیری تصمیم های عرصه در

 ها برنامه واحد هدف با ارتباط در و یکپارچه طوربه ها برنامه پیچیدةدرهم اجزای درک سیستمی، نگرش چارچوب در

 درنظر پیچیدهدرهم اجزای از ای مجموعه مانند راهبردی های برنامه شود می موجب سیستمی راهبردهای و شود می میسر

 شوند می محسوب راهبردی های برنامه تنظیم و تدوین برای سودمندی ابزار سیستمی راهبردهای. شوند گرفته

 (.76: 1388 زاده، حمیدی)

                                                                                                                                                                              
1. System approach 

 بیرون محیط درون محیط

 سازمان محیط
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 واقعی، نیازهای به توجه با توسعه های طرح مقاصد و اهداف سیستمی، رویکرد براساس ،راهبردی ریزی برنامه در

 سعی ممکن حد تا بنابراین، ؛دشو می تعیین بلندمدت در ها آن بیرونی و درونی آثار و توسعه های محدودیت و امکانات

 دشو پرهیز کاریخرده و مقطعی برخورد از و دشو توجه جانبههمه و جمعی بلندمدت، منافع به اهپیشنهاد ارائة در شود می

 جدا هم از را دو این راهبردی تفکر در نباید و یکدیگرند ةالزم نگری،یکل و نگری ئیجز(. 180: 1388 ،دیگران و زیاری)

 تفکر سیستمی، دیدگاه داشتن بدون درواقع،. کنیم تجربه را بودنسیستمی دو، نای ترکیب با هوشمندانه باید بلکه ،کرد

 .یابد نمی معنا راهبردی

 ارتباط ها بخش سایر با آن بخش هر زیرا ؛شود تفسیر و تحلیل سیستم یک مثابة به باید گردشگری است معتقد گان

 برنامة طورکلی، هب(. 36: 1387 کاظمی،) داردن کامل کنترل خود سرنوشت بر گردشگری سیستم در مدیری هیچ و دارد

 یکدیگر، با مناطق هماهنگی همچنین و گردشگری ای همنطق در( ها مؤلفه) اجزا همة برای را راهنمایی و الگو سیستمی،

 مناطق توسعة برنامة ةآیند و حال گذشته، شرایط و کند می فراهم منطقه در فرهنگی و اجتماعی توسعة و منابع مدیریت

 هایارتباط درک گردشگری، در سیستمی ریزی برنامه تأکید محور(. 258: 2006 ،دیگران و اگلس) دربردارد را دشگریگر

 نوع این رسالت عناصر، این بین ارتباط درک ،درواقع. است سیستم یک ةمثاببه گردشگری عناصر بر حاکم درونی

 به توان می گردشگری، ریزی برنامه و مطالعه در سیستمی روش از استفاده دالیل ترین مهم جمله از. است ریزی برنامه

 :کرد اشاره زیر موارد

 گردشگری؛ صنعت در متقابل وابستگی بر تأکید برای 

 ؛آن دائمی تغییر و پویایی ،گردشگری باز سیستم ماهیت دلیلبه 

 گردشگری های جنبه تمام در تنوع و پیچیدگی. 

 

 پژوهش روش

 نیا الزمة. است ییایجغراف مختلف مناطق در متعادل توسعة جادیا و ینگرندهیآ ،یزیر هبرنام اهداف نیترمهم از یکی

 های شاخص نیب رابطة شناخت و یابیارز نیهمچن بالفعل، و بالقوه یاستعدادها و مناطق قیدق شناخت و مطالعه ند،یفرا

 از یکی. گرفت یاری مختلف های نف و ها روش از دیبا مرحله نیا به دنیرس یبرا. است منطقه توسعة در اثرگذار

 نیب یمنطق روابط از یکم های فن آنجاکه از(. 43: 1381 ،یمحمد) است یاضیر و یکم های فن راهبردها، ترین مهم

 به توجه با. ندکن ئهاار ها پدیده نیب روابط و ها ویژگی از یقیدق و یمنطق یابیارز توانند می ،شوند می حاصل ها پدیده

 نظر از پژوهش نیا. است یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا بر حاکم کردیرو موضوع، تیماه و یبررس مورد های مؤلفه

 یدانیم هایهمطالع و ای کتابخانه روش از اطالعات یگردآور یبرا ،پژوهش اتیادب بخش در و است یکاربرد هدف

 یگردآور اما شد، هیته یعلم ایه همجل ،ها کتاب قیطر از پژوهش اتیادب بخش در ازین مورد اطالعات .شد استفاده

 .رفتیپذ صورت یگردشگر نامتخصص از اتفاقی گیری   نمونه طریق از و پرسشنامه قیطر از پژوهش، یاصل اطالعات

 

 1دیماتل روش

 و اهنظر از استفاده و یجهان ةدیچیپ اریبس مسائل یبررس یبرا عمده طور به یالدیم 1971 سال اواخر در دیماتل روش

BMI مؤسسة .شد گرفته ارک هب... و یاقتصاد ،یاسیس ،یعلم یها نهیزم در نظرانصاحب یاهشنهادیپ
 بارنیاول سوئیس 2

                                                                                                                                                                              
1. DEMATEL 

2. Business Monitor International 
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 بریمبتن دیماتل روش. کرد استفاده دیماتل روش از ،بود شده اجرا (GRC) ژنو یقاتیتحق زکمر در هک یا پروژه در

 نیا. نندک کیتفک معلول و علت گروه دو به را لیدخ یها عامل توانند می که است( ییهااگرافید) یدار جهت های گراف

 انگریب اگراف،ید هر یرو اعداد کهیطور به ،کشند می ریتصو به را ستمیس کی عناصر انیم یوابستگ رابطة هااگرافید

 ندداد توسعه را باال روش ،1976 سال در گابوس و فونتال(. 2007 لی، و وی) است گرید عنصر بر عنصر کی ریتأث شدت

 :از است عبارت هک دادند شنهادیپ آن یبرا یاصل گام پنج و

 م؛یمستق روابط سیماتر ةیته .1

 :دشو می محاسبه ریز تابع از استفاده با روش نیا در یسازنرمال م؛یمستق روابط سیماتر یساز نرمال .2

 Mn = k * M     (1 تابع 

 :آید می دست هب ریز تابع از k بیضر که

     (2 تابع 
max
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 ل؛ک روابط سیماتر محاسبة. 3

 قرار نظر مد ها عامل ریسا با مقایسه در عامل هر یریاثرپذ و یاثرگذار گام، نیا در ؛یمعلول -یعل نمودار ةیته. 4

 یک در را ها آن انیم روابط و ها عامل توان یم مختلف، های عامل انیم یمعلول و یعل روابط دییتأ و ییشناسا با. ردیگ یم

 .داد نشان یکیگراف صورت به نقشه

 محاسبة برای ریز فرمول از دیماتل روش تیدرنها ؛ها عامل از یکهر یرگذاریتأث و یریرپذیتأث محاسبة. 5

 .ندکیم استفاده میرمستقیغ و میمستق یها یریاثرپذ و ها یاثرگذار

     (3 تابع nM*  M *  I  M   1 

 

 ها افتهی و بحث

 ماکو شهرستان در گردشگری

ْ  و 31 َ ییایجغراف طول و یشمال 39 ْ و 18 َ ییایجغراف عرض در غربی آذربایجان استان غربی شمال در ماکو شهرستان

 موقعیت وجود با گردشگری، صنعت ماکو شهرستان در. دارد وسعت کیلومترمربع 1931 و است گرفته قرار یشرق 44

 بازار به عرضهقابل های جاذبه انواع داشتن و مذهبی و تاریخی هنری، فرهنگی، طبیعی، مواهب جودو و جغرافیایی مناسب

 سال در. است ناچیز بسیار بابت این از شهرستان درآمد و است نیافته را خویش واقعی جایگاه وجههیچ به گردشگری،

 هزار 18 غربی آذربایجان سهم موجود آمارهای براساس ،رفتند نوروزی هایمسافرت به که مسافری میلیون 55 از ،1389

 گردشگر جذب برای است بدیهی. است صفر به نزدیک میان این در ماکو سهم البته که بود مسافر( درصد 32/0 تقریباً)

 خوشبختانه. دشو رفع موجود های نقص مسئوالن، همت با است امید که داشت مناسب پذیرایی و اقامتی سیساتأت باید

 پذیرایی تأسیسات از ای مجموعه ،جوق باغچه ییالقی و زیبا روستای در تازگی به شهر ذوقخوش هندسانم از یکی

  .دهد می قرار گردشگران اختیار در مطلوب شرایط با را الزم امکانات که است دهکر ایجاد مناسب

  :کرد تقسیم زیر بخش سه به توان می را ماکو شهرستان گردشگری های جاذبه

 کوهرشته) داغ آغری جذاب و زیبا دورنمای کشیده،فلکسربه هایکوه وجود :طبیعی اندازهایچشم و ها جاذبه

 سواحل خاچ،قره ییالقی ةمنطق جوق، قلعه باغی دره ،(سی دره سو) به معروف رند روستای سرسبز و مصفا ةدر ،(آرارات

 آبشار ماکو، شهر شمال ضلع در جهان گیسن کالهک ترین بزرگ قنبری، شهید و بارون سدهای پشت های دریاچه
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 قرار سبد کوه ةدامن در که جوققلعه زیبای روستای زنگبار، پرآب ةرودخان دیزج، عرب روستای در واقع آواجیق دهستان

 دست گویی که زنگبار ةرودخان سنگی ةدیوار ،گذرد می زنگبار خروشان و پرآب ةرودخان آن دستپایین از و است گرفته

 معدنی های آب ند،ک جلوگیری آن سرکشی و طغیان از تا است ساخته مستحکم ای دیواره آذرین هایسنگ با طبیعت

 شوط، و چالدران باشکند، گرم های آب ،(کندی طهماسب ییالقی روستای گازدار معدنی آب مانند) پزشکی مصرف دارای

 شهر خروشان و جوشان های چشمه و آن گلیجن پارک با ارس سد پشت ةدریاچ ارس، مرزی و تاریخی و پرآب رودخانة

 پرندگان زیستگاه و است شهر دستپایین در واقع سو  قره رود ةسرچشم و جوشد می آذرین هایسنگ دل از که بازرگان

 .... و است مهاجر

 مصفای و مشجر باغ داخل در و چرکین کوه دامنة در سردار کاخ وجود :هنری و فرهنگی تاریخی، های جاذبه

 فرهاد به معروف سنگر روستای در واقع اورارتورها به متعلق سنگی دخمة فرنگی،کاله عمارت جوق، باغچه هکتاری هیازد

 کالهک زیر در که صفوی عباسشاه عصر به متعلق آن ةنوشتسنگ با همراه قبان ةقلع بقایای بشگوز، تاریخی پل دامی،

 .بسطام تاریخی شهر بقایای ،دارد قرار ماکو شهر سنگی

 ترین بزرگ زیر در واقع مسجد گوی به مشهور ابوالفضل حضرت تاریخی مسجد :مذهبی و دینی های جاذبه

 دارد، جهانی شهرت که چالدران تاریخی و حاصلخیز و وسیع دشت در واقع طاطائوس کلیسای جهان، سنگی کالهک

 .تاس سد ةدریاچ به مشرف که بارون ساحلی و زیبا روستای در مریم ننه کلیسای

 

 
 نقشة محدودة مورد مطالعه .2 شکل

 نگارندگان: منبع
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 گردشگری زییربرنامه برای ستمییس کردیرو با طیمح لیتحل مدل ارائة

 یارهایمع یبررس ییتوانا که است یروش (MCDM) چندشاخصه یریگمیتصم دادند نشان( 2011) هونگ و تزنگ

 نیبهتر برآورد در گیرندگانمیتصم به ها گزینه کردن مرتب طریق زا مختلف معیارهای یا ها ویژگی طبق و دارد را مختلف

 های عامل از کیهر دةیچیپ روابط نییتع برای ماتلید روش از ،پژوهش نیا در(. 2011 تسینگ،) کند می کمک نهیگز

 نیا ییهان عملکرد یابیارز نیهمچن و یکدیگر بر ها آن ریتأث کاوش ،ها آن نیب روابط کشف ،بیرونی و درونی محیط

 .است شده اقدام ریز صورت به ها آن نیب شکاف کشف و ماکو شهرستان گردشگری توسعة ریزی برنامه در ها عامل

 
 گردشگری توسعة برای محیط تحلیل پیشنهادی مدل. 3 شکل

 نگارندگان: منبع

 

  (IFE) درونی طیمح لیتحل و هیتجز و ییشناسا

 ویژه هایشایستگی عینی، صورت به و دقت به تا ســازد می قادر را ازمانســ محیطی، و داخلی های تحلیل و تجزیــه

 جهـت  در تواننـد مـی  مـدیران  هـا آن از حاصل اطالعات و تحلیل این طریق از. کند شناسایی را خود رقابتی های ضعف و

 شناسـایی . بکاهنـد  هـا آن آثـار  از و کـاهش  نحـوی  به را تهدیدها و موانع و نندک گذاریهدف رقابتی هایفرصت تکمیل

 کنـد  انتخـاب  را محیطـی  نیروهـای  با رویارویی و مواجهه هایراهبرد تا سازدمی قادر را سازمان ،ها ضعف و هاشایستگی

 را هـا ضـعف  و هـا  قوت واقع در. است داخلی عوامل بررسی منظور به ابزاری ،IFE ماتریس(. 2005 آقازاده، و پورحسنقلی)

 اندرکاراندست هاینظر و شهودی هایقضاوت به عمدتاً درونی، تحلیل و تجزیه ماتریس یک ةتهی برای. ندک  می ارزیابی

 (.236 :1382 همکاران، و احمدی علی) شودمی تکیه

 

  (EFE) رونییب طیمح لیتحل و هیتجز و ییشناسا

( گردشگران) انیمشتر بجذ و افتنی و هامشکل حل درصدد زانیر برنامه و رانیمد زیرا ؛است الزم رونییب طیمح شناخت

 و آمیزدیتهد های موقعیت در طیمح آزمون به ستی،یتور یمقصد برای برتر یتیموقع جادیا و نییتع. هستند شترییب

 اجازه گردشگری زانیر برنامه به که است ابزاری EFE سیماتر(. 54 :1387 نژاد،مییابراه) دارد نیاز مختلف های فرصت

 مقطع در را رقابت و بازار تیوضع ،ای فناورانه حقوقی، فرهنگی، اسی،یس اجتماعی، ادی،اقتص طی،یمح های عامل دهد می

 گردشگری ریزی برنامه برای بیرونی و درونی محیط های عامل ةمجموع ،1 جدول در. کنند ابییارز نظر مورد زمانی

 .دوش می ارائه ماکو شهرستان

آوری اطالعاتجمع

تهيه نمودار
اثرپذيري- اثرگذاري

تهيه نمودار
اثرپذيري- اثرگذاري

انتخاب عوامل كليدي محيطي

معلولي-تعيين روابط علي معلولي-تعيين روابط علي معلولي-تهيه نقشه علي معلولي-تهيه نقشه علي تعيين اهميت روابطتعيين اهميت روابط

تعيين ميزان اثرگذاري و 
اثرپذيري كل

تعيين ميزان اثرگذاري و 
اثرپذيري كل تهيه ماتريس اثرگذاريتهيه ماتريس اثرگذاري

مرحله اول

تحلیل سیستمی: مرحله دوم

مرحله سوم



 1395بهار ، 1 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 8

 ماکو شهرستان گردشگری توسعة ریزی مهبرنا برای بیرونی و درونی های عامل سماتری .1 جدول

 کنیم؟ توجه باید هایی ضعف چه به :(W) ها ضعف کنیم؟ حساب توانیم می یهای قوت چه روی :(S) ها قوت

1S =دخمة  یخی،تار یها پلکاغ سردار،  مانند) یو فرهنگ یخیتار یغن یها جاذبه
 یمیمسجد قد یم،ننه مر یسایقلعة قبان، کل یایبقا فرنگی، کالهفرهاد، عمارت 

 (.یباستان یها تپهحضرت ابوالفضل، 
2S =و بازرگان -تهران اصلی راه مسیر در)قرارگرقتن  مناسب جغرافیایی موقعیت 

 (.است جهان توریستی کشور هفتمینکه  ترکیهبا  یمرزهم و نزدیکی

3S =ی،بازالت یماکو، منشورها ی)پارک جنگل یعیطب نظیر بیو  یباز اندازهای چشم 
 ی،آبگرم و معدن یها چشمهرودخانة زنگمار،  یبایشهر ماکو، درة ز یرة سنگصخ

 (.یقنبر دیشه سدبارون و  یپشت سدها یها اچهیدرسواحل 
4S =وریکلفولک فرهنگ و عشایری و روستایی مناطق در فرهنگی غنای و تنوع 

و  غریبه مسافراناز  یرایی)پذ روستاها ساکنان نوازی مهمانمردم و حس 
 (.مسافران یبرا یادماندنیبه سفر تجربة سازی زمینه

5S =یسو از یراییو پذ یستیو تور یحیتفر کزامر توسعة و گذاری سرمایه به توجه 
و  یحیآغاز احداث مجموعة تفر مانند) شهرستان در دولتی و خصوصی بخش

 یراییپذ تأسیسات یجادا شهرداری، یسو ازشهر ماکو  یدر صخرة سنگ یستیتور
شهر ماکو،  یدر پارک شاد یحیامکانات تفر یجادباغچه جوق، ا یبایز یدر روستا

 و...( یشهردار یاز سو شوط یدر آبگرم معدن یدهاستخر سرپوش یجادا

1W =کمبود  گردشگری یالتخدمات و تسه یفیو ک یکم ضعف(
 راهی، بین پذیرایی کزامر کمبود ،گردشگری یها کمپنبود  یا

موجود، کمبود خدمات  یاقامت کزامر یتو کم یفیتک بودنپایین
 (.گردشگران ییو راهنما یتیهدا

2W =و  یفرهنگ یراثسازمان م مسئوالن یریتیعملکرد مد ضعف
 های یلپتانس یبرا یابیو بازار یغاتتبل نبودشهرستان ) یگردشگر

 یها پروژه در گذاری سرمایه نبود ،گردشگریبالقوه و بالفعل 
 یو حفاظت یریتیعف مدو درآمدزا، ض زااشتغال گردشگری

 و...(. یو فرهنگ یخیتار یها جاذبه

3W =توسعة  یبرا یمنسجم و منطق یبرنامة تخصص نبود
 یها سازماندر  گردشگری متخصصان ودنب دلیلبه گردشگری

 یبرنامگ بیشهرستان،  گردشگریطرح جامع  نکردن هی)ته مربوطه
 مونةن مناطق عنوانمناطق مستعد به یدر معرف یو نابسامان

هدف  یتوسعة روستاها یمناسب برا ریزی برنامه نبود گردشگری،
 و...(. یگردشگر

4W =توسعة  های یتظرفو  ها یلپتانساز  یعموم یسطح آگاه بودن پایین
 ییو درآمدزا زاییاشتغال های یتظرفاز  یمردم محل آگاهینا) گردشگری

 (.در منطقه ها آن یماندگار زمان  مدت افزایش و گردشگرجذب 

 باشیم؟ آگاه باید تهدیدهایی چه از: (T) تهدیدها کنیم؟ استفاده توانیم می هایی فرصت چه از: (O) ها فرصت

1O =هفته آخر تعطیالت و سال تعطیل ایام در سفر برای انگیزه و عالقه افزایش 
 (.یاجتماع هایهطبق یندر ب یخانوادگ یالتتعط یتاهم یش)افزا

1O =آبگرم  یها )چشمه یدرمان گردشگریتوسعة  یب برامناس های ینهزم وجود
 طهماسب و...(. یگازدار روستا یباشکند، آب معدن یشوط، آبگرم روستا یمعدن

1O =توسعة  یورزش گردشگریتوسعة  یبرا گذاری سرمایه های یلپتانس(
در  نوردی صخرهشهرستان،  کشیدةفلک سربهدر ارتفاعات  یکوهنورد یها ورزش

قره آخاج،  ییالقی یدر روستا یزمستان یها ورزشماکو،  شهر یکالهک سنگ
 پشت سد بارون و...(. یاچةدر در یقرانیقا
1O =دروازة عنوان به یهدر مرز ترک قرارگرفتن دلیل بهماکو  یادو شهرت ز اعتبار 

 .ایران به اروپا
1O =برای یمنطقة آزاد تجار هاییازو امت ها یلپتانس ،ها یتظرفاز  استفاده 

 در( ترکیه کشور)از  المللی بین یو حت یمل های گذاری سرمایهو جذب  یابیبازار
 .گردشگریو  یحیتفر یها مجموعه ید،مهم خر کزامر یجادا ینةزم

1T =نزدیک گردشگری یها جاذبه یعوس یغاتتبل و گذاری سرمایه 
و  یهمانند ترک یههمسا یمناسب در کشورها های یمتقو با 

 گرجستان.
1T =از  ریزی برنامهو  یریتو متمرکز در مد یبخش های تصمیم

متمرکز در  ریزی برنامهنظام  دلیل به یو محل یا منطقهو  یسطح مل
 یکدر تشر یا منطقهو  یمحل یاهیارکشور و محدودبودن اخت

 .گردشگریتوسعة  یبرا یمساع

1T =سفر و گذران اوقات فراغت در اماکن  یرکود تقاضا برا امکان
 یلسوخت و استهالک وسا های ینههز یشافزا دلیل به گردشگری

 .مردم ضعیف یتورم و وضع اقتصاد یشافزا یه،نقل
1T= از  خارج گردشگریمناطق  یمنیو ا یتبه امن ینگرش منف

گروهک  یاعضا ی)حضور احتمال ییو روستا یشهر یها محدوده
 پژاک(. یستیترور

 نگارندگان: منبع
 

 دیماتل روش از استفاده با رونییب و درونی های عامل ترین مهم بندیتیاولو

 دهیچیپ ستمیس بنابراین، ؛است دهیچیپ اریبس مختلف یارهایمع ارزش نییتع و یابیارز ده،یچیپ یابیارز ستمیس کی در

 جامع یروش دیماتل، روش. شود میتقس هایی سیستمریز به مختلف، یارهایمع ارزش سادة نییتع و یابیارز یبرا تواند می

 لی، و وی) دارد را سیستم اجزای بین های تعامل و ساختار تحلیل توانایی که است مدلی تحلیل و تجزیه و ساخت برای

 ساختار در ها آن نیب یوابستگ درجة و مختلف یارهایمع انیم  وابستگی تعیین برای دیماتل، روش از استفاده با (.2007

 :است گرفته انجام ترتیببه زیر های اقدام ژه،یو ای شبکه

 و گردشگری عرصة در فعال متخصصان و کارشناسان نیب در آن عیتوز و پرسشنامه کی یطراح با ابتدا: اول مرحلة

 چهار، تا صفر از ای نقطهچهار یاریمع از استفاده با مختلف یارهایمع نیب نداشتن یا داشتن یوابستگ منطقه، به آشنا

 در. ستارهایمع نیب یوابستگ نیشتریب دهندةنشان چهار و یابستگو نبود دهندةنشان صفر کهیطوربه ؛است شده یابیارز

 .شود می ارائه نمونه برای (تهدید و فرصت ضعف، قوت،) محیط مختلف های عامل بین نسبی وابستگی ماتریس ،2 جدول
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 خارجی و داخلی محیط مختلف های عامل بین روابط نسبی شدت .2 جدول

 S W O T ها عامل

S (ها قوت) 7/2 3/2 3/2 0 

W (ها ضعف) 1 7/3 0 3/3 

O (ها فرصت) 2 0 2 3/3 

T (تهدیدها) 0 2 7/1 7/2 

125/0  =a 

 

 سیماتر کی صورتبه را قبل مرحلة یهااگرافید از یینها یاهازیامت (:مستقیم روابط سیماتر محاسبة) دوم مرحلة

 مای ردهک ضرب آن از (𝛼) یفیرد مجموع نیشتریب کوسمع در را ها ماتریس از یورود هر و ایم کرده فیتعر( �̂� سیماتر)

 ˆ M α M موجود های پاسخ بر حاکم روند از انحراف موجب ضرب، عمل نیا. دیآ دستبه میمستق روابط شدت تا 

 .شود می ارائه نمونه برای بیرونی و نیدرو های عامل بین مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت ماتریس ،3 جدول در. دشو نمی

 

 خارجی و داخلی محیط مختلف های عامل بین مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت. 3 جدول

 S W O T ها عامل

S 0 2875/0  2875/0  3375/0  

W 4125/0  0 4625/0  125/0  

O 4125/0  25/0  0 25/0  

T 3375/0  2125/0  25/0  0 

 

 بیرونی و داخلی محیط های عامل از هریک مختلف های عامل نیب میمستق روابط بر حاکم ینسب شدت سیماتر .4 جدول

 S1 S2 S3 S4 S5 ها قوت

 

1S 0 1818/0 1545/0 3/0 3636/0 
2S 209/0 0 1545/0 0909/0 3363/0 
3S 2727/0 1818/0 0 1545/0 3363/0 
4S 1545/0 1181/0 0909/0 0 1818/0 
5S 3/0 1818/0 209/0 1545/0 0 

 W1 W2 W3 W4 ها ضعف 

 
1W 0 1491/0 0877/0 2017/0 
2W 3508/0 0 3245/0 3245/0 
3W 2894/0 2368/0 0 2631/0 
4W 1491/0 1491/0 1140/0 0 

 O1 O2 O3 O4 O5 ها فرصت 

 
 

1O 0 23/0 3/0 1/0 17/0 
2O 2/0 0 27/0 17/0 1/0 
3O 33/0 1/0 0 13/0 2/0 
4O 33/0 1/0 13/0 0 3/0 
5O 3/0 13/0 27/0 3/0 0 

 

 T1 T2 T3 T4 تهدیدها

1T 0 2/0 23/0 17/0 
2T 23/0 0 2/0 13/0 
3T 2/0 1/0 0 1/0 
4T 37/0 33/0 3/0 0 

 نگارندگان: منبع
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 امتم ممکن شدت مرحله، نیا در (:غیرمستقیم و مستقیم روابط کلی ماتریس محاسبة) سوم مرحلة

 در 4 تابع از استفاده با ،ها گراف از موجود نیقوان براساس ،یهندس یتصاعد صورت به را میرمستقیغ و میمستق روابط

 های عامل بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت ماتریس ،5 جدول در. ایم کرده محاسبه مطلب افزار نرم

 .شود می ارائه پژوهش در شده مطرح

 (4 تابع

 

   
 lim




         

 

1
1 2 3 0 1

1 1

t

t

M M M
S M M M M Mt   Mt M

M M
 هندسی تصاعد مجموعة= 

 

 بیرونی و درونی محیط های عامل بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت .5 جدول

SWOT S W O T R R-C R+C 

S 746/3  207/2  648/2  202/2  803/10  011/2-  617/23  

W 267/3  171/3  978/2  254/2  7/11  167/2  233/21  

O 051/3  195/2  433/3  162/2  841/10  603/0-  285/22  

T 72/2  96/1  385/2  762/2  827/9  447/0  207/19  

C 814/12  533/9  444/11  38/9  698/2 :آستانه 
 نگارندگان: منبع 

 

 ها قوت بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت .6 جدول

 S1 S2 S3 S4 S5 R R-C R+C ها قوت

1S 097/2  965/0  906/0  103/1  592/1  663/6  088/0  238/13  
2S 129/1  707/1  808/0  836/0  408/1  888/5  954/3-  023/11  

3S 315/1  967/0  774/1  001/1  582/1  639/6  72/1  558/11  

4S 801/0  601/0  556/0  529/1  958/0  445/4  952/0-  842/9  

5S 233/1  895/0  875/0  928/0  212/2  143/6  609/1-  895/13  

C 757/6  135/5  919/4  397/5  752/7  191/1 :آستانه 

 نگارندگان: منبع     

 

 ها ضعف بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت .7 جدول

 W1 W2 W3 W4 R R-C R+C ها ضعف

1W 245/1  309/0  257/0  419/0  23/2  791/0-  251/5  

2W 765/0  368/1  597/0  755/0  485/3  008/1  962/5  

3W 639/0  494/0  288/1  628/0  049/3  633/0  465/5  

4W 372/0  306/0  274/0  246/1  198/2  85/0-  246/5  

C 021/3  477/2  416/2  048/3  685/0 :آستانه 

 نگارندگان: منبع
 

 ها فرصت بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت .8 جدول

 O1 O2 O3 O4 O5 R R-C R+C ها فرصت

1O 056/2  780/0  165/1  756/0  887/0  644/5  82/1-  108/13  

2O 155/1  552/1  079/1  758/0  795/0  339/5  726/0  952/9  

3O 287/1  680/0  911/1  762/0  898/0  538/5  113/1-  189/12  

4O 424/1  755/0  146/1  740/1  069/1  134/6  065/1  203/11  

5O 542/1  846/0  350/1  053/1  932/1  723/6  142/1  304/12  

C 464/7  613/4  651/6  069/5  581/5  175/1 :آستانه 

 نگارندگان: منبع
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 تهدیدها بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت .9 جدول

 T1 T2 T3 T4 R R-C R+C تهدیدها

1T 313/1  418/0  483/0  326/0  54/2  396/0-  476/5  

2T 478/0  234/1  442/0  286/0  44/2  126/0-  006/5  

3T 386/0  271/0  209/1  221/0  087/2  735/0-  909/4  

4T 759/0  643/0  688/0  281/1  371/3  257/1  485/5  

C 936/2  566/2  822/2  114/2  652/0 :آستانه 

 نگارندگان: منبع
 

 سایر بر عامل آن تأثیرگذاری میزان انگربی R سطر (:معیارها معلولی و علت نمودار ترسیم) چهارم مرحلة

 های عامل سایر از عامل آن تأثیرپذیری میزان انگربی C ستون و متغیرها تأثیرگذاری زانمی یعنی است؛ سیستم های عامل

 هر عناصر جمع غیرمستقیم، و مستقیم روابط کلی ماتریس محاسبة از پس. متغیرها تأثیرپذیری میزان یعنی است؛ سیستم

 و تأثیر زانیم C  +R یافق بردار ،نیبنابرا ؛گرفت صورت عامل هر یبرا C ستون عناصر جمع و عامل هر یبرا R سطر

 یها عامل ریسا با یشتریب تعامل عامل آن باشد، شتریب یعامل C  +R مقدار هرچه. است ستمیس در موردنظر عامل تأثر

 مثبت R - C اگر ،یطورکل هب. دهد یم نشان را عامل هر یریذرپیثأت قدرت R - C یعمود بردار مقابل، در .دارد ستمیس

 R - C  و  R+ Cمقادیر به توجه با نهایت،در .آید می حساب به معلول باشد، یمنف اگر و شود یم محسوب علت ،ریمتغ باشد

. است R - C براساس یعرض محور و C  +R ریمقاد یطول محور ،دستگاه نیا در. ایم کرده میترس مختصات دستگاه کی

 برای ،همچنین. (4 شکل) ایم کرده مشخص گاهدست درR - C  و  R+ Cمختصات به یا نقطه با را عامل هر تیموقع

 یجزئ روابط از توان یم قیطر نیا از رایز ؛کردیم می محاسبه باید را آستانه ارزش ،(NRM) شبکه روابط نقشة نییتع

 حاکم نسبی شدت سیماتر در هاآن ریمقاد که یروابط فقط یعنی ؛کرد میترس را اعتناقابل روابط شبکة و کرد نظر صرف

 آستانة مقدار ةمحاسب یبرا .دوش می داده شینما NRM در باشد تربزرگ آستانه مقدار از غیرمستقیم و مستقیم ابطرو بر

 تعیین از بعد. شود محاسبه غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت سیماتر ریمقاد نیانگیم است یکاف ،روابط

 ؛شد صفر بود، آستانه از ترکوچک که غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت سیماتر ریمقاد تمام آستانه، شدت

 مختلف های عامل پذیریتأثیر و گذاریتأثیر از ای خالصه زیر، های جدول در. شود ینم گرفته درنظر یعل رابطة آن یعنی

 .شود می ارائه ماکو شهرستان گردشگری ریزی برنامه در خارجی و داخلی
 

 ها قوت گذاریتأثیر و پذیریثیرتأ میزان خالصة. 10 جدول
 اولویت R-C اولویت R+C اولویت R اولویت C ها قوت

1S 575/6  2 663/6  1 238/13  2 088/0  2 
2S 135/5  4 888/5  4 023/11  4 957/3-  5 
3S 919/4  5 639/6  2 558/11  3 72/1  1 
4S 397/5  3 445/4  5 842/9  5 952/0-  3 
5S 725/7  1 143/6  3 895/13  1 609/1-  4 

 نگارندگان: منبع
 

 ها ضعف گذاریتأثیر و پذیریتأثیر میزان خالصة. 11 جدول
 اولویت R-C اولویت R+C اولویت R اولویت C ها ضعف

1W 021/3 2 23/2  3 251/5  3 791/0-  3 
2W 477/2 3 485/3  1 962/5  1 008/1  1 
3W 416/2 4 049/3  2 465/5  2 633/0  2 
4W 048/3 1 198/2  4 246/5  4 85/0-  4 

 نگارندگان: منبع
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 ماکو شهرستان گردشگری توسعة ریزی برنامه بر مؤثر خارجی و داخلی های عامل تیموقع. 4 شکل

 نگارندگان: منبع 
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 SWOT ماتریس اصلی های عامل تیموقع .5 شکل

 نگارندگان: منبع

 
 ها فرصت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میزان خالصة. 12 جدول

 اولویت R-C اولویت R+C اولویت R اولویت C ها فرصت

1O 464/7 1 644/5  3 108/13  1 82/1-  5 
2O 613/4 5 339/5  5 952/9  5 726/0  3 
3O 651/6 2 538/5  4 189/12  3 113/1-  4 
4O 069/5 4 134/6  2 203/11  4 065/1  2 
5O 581/5 3 723/6  1 304/12  2 142/1  1 

 نگارندگان: منبع

 
 تهدیدها تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میزان خالصة. 13 جدول

 اولویت R-C اولویت R+C اولویت R اولویت C یدهاتهد

1T 936/2 1 54/2  2 476/5  2 396/0-  3 
2T 566/2 3 44/2  3 006/5  3 126/0-  4 
3T 822/2 2 087/2  4 909/4  4 735/0-  2 
4T 114/2 4 371/3  1 485/5  1 257/1  1 

 نگارندگان: منبع 
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 گیری نتیجه

 اقتصادی، های بخش تمام با و است دربرگرفته را مختلفی های فعالیت فرابخشی، یصنعت عنوان به گردشگری صنعت

 و تحول ایجاد در اساسی های عامل از یکی بنابراین، ؛دارد تعامل غیرمستقیم و مستقیم طور هب فرهنگی و اجتماعی

 سیستمی یفرایند در باید یعنی ؛است آن توسعة به ای منطقه نگاه و جانبههمه مطالعة ،گردشگری بخش در دگرگونی

 محیط تحلیل ،چندمعیاره گیری تصمیم های فن از استفاده با پژوهش، این در. کرد ریزی برنامه آن رونق و توسعه برای

 ضمن. گرفت صورت ماکو شهرستان در گردشگری توسعة ریزی برنامه برای ،سیستمی دیرویکر با گردشگری صنعت

 یکم روش با زین ها آن متقابل یاهریتأث شهرستان، این در گردشگری توسعة یزیر برنامه بر مؤثر های عامل ییشناسا

 ها آن نیب موجود شکاف و شدند یبند رتبه و کیتفک ،یریرپذیتأث و یرگذاریأثت براساس ،ها عامل تیدرنها و شد یبررس

 :دهد می نشان روابط نهایی نمودار و تحلیل های جدول نتایج. شد مشخص

 عددی امتیاز با شهرستان در موجود های ضعف محیط، تحلیل ماتریس های عامل بین در (7/11  =R)، بیشترین 

 و ها ضعف بسیار تأثیر سبب کهطوری هب ؛است داشته گردشگری توسعة در مؤثر های زمینه دیگر بر را تأثیر

 گردشگری ،درنتیجه. است مشهود کامالً نیز 5 شکل در که است شده منطقه در موجود های قوت بر تهدیدها

 .گیرد بهره گردشگری توسعة زمینة در موجود های قوت و ها پتانسیل از است نتوانسته ماکو شهرستان

 1 عامل شده، مطرح های قوت ینب درS (تاریخی، های پل سردار، خکا مانند فرهنگی و تاریخی غنی های جاذبه 

 های تپه ابوالفضل، حضرت قدیمی مسجد مریم، ننه کلیسای قبان، قلعة بقایای فرنگی، کاله عمارت فرهاد، دخمة

 .باشد داشته گردشگری توسعة ریزی برنامه بر را تأثیر بیشترین تواند می (R=  663/6) عددی امتیاز با ،(باستانی

 2 عامل شده، مطرح های ضعف بین درW (گردشگری و فرهنگی میراث سازمان مسئوالن مدیریتی عملکرد ضعف 

 در نکردن گذاری سرمایه ،گردشگری بالفعل و بالقوه های پتانسیل برای بازاریابی و اتتبلیغ نبود مانند شهرستان

 امتیاز با...( و فرهنگی و تاریخی های جاذبه حفاظتی و مدیریتی ضعف درآمدزا، و زالاشتغا گردشگری های پروژه

 .دارد ماکو شهرستان گردشگری توسعة بر را منفی تأثیر بیشترین( R=  485/3) عددی

 5 عامل شده، مطرح های فرصت بین در O(برای تجاری آزاد منطقة یاهامتیاز و ها پتانسیل ،ها ظرفیت از استفاده 

 خرید، مهم کزامر ایجاد زمینة در( ترکیه کشور از) المللی بین حتی و ملی های گذاری سرمایه جذب و ازاریابیب

 بر فرصت عنوان به را مثبت تأثیر بیشترین (R=  723/6) عددی امتیاز با( ...و گردشگری و تفریحی های مجموعه

 .دارد وماک شهرستان گردشگری توسعة ریزی برنامه برای انگیزه ایجاد

 4 عامل شده، مطرح تهدیدهای بین درT (های محدوده از خارج گردشگری مناطق ایمنی و امنیت به منفی نگرش 

 گردشگری توسعة ریزی برنامه بر را گذاریتأثیر بیشترین ،(R=  371/3) عددی امتیاز با (روستایی و شهری

 .دارد شهرستان

 از استفاده برای راهبردهایی پژوهش آخر در ماکو، شهرستان گریگردش ریزی برنامه بر مؤثر های عامل به توجه با 

 تهدیدهای با مقابله برای موجود، های فرصت از مناسب برداری بهره و ها ضعف کاهش برای موجود، های قوت

 .است شده ارائه زیر ترتیببه احتمالی
 

 تهاجمی راهبردهای

 ؛گردشگری توسعة گذاری سرمایه ریزی برنامه برای تیرقاب های زمینه دیگر و توریستی های پتانسیل شناسایی 

 های فعالیت در یکپارچگی و همگرایی و گردشگری های جاذبه و ها پتانسیل مدیریت بهبود وری، بهره افزایش 

 اجرا؛ و گیری تصمیم ،ریزی برنامه
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 خدمات سعةتو طریق از گردشگری توسعة در خصوصی های گذاری سرمایه جذب برای الزم های مشوق ایجاد 

 .دولت سوی از روبنایی و زیربنایی

 

 بازنگری راهبردهای

 و گردشگری هدایت و ریزی برنامه در مشارکت برای گردشگری زمینة در متخصص انسانی نیروی منابع توسعة 

 ؛گردشگران رضایت تأمین

 باال کیفیت با گردشگری تسهیالت و خدمات تأمین و ایجاد برای دولتی و خصوصی بخش بین یکپارچگی ایجاد 

 ؛گردشگری توسعة های سیاست اصالح و

 در گذاری سرمایه تقویت و( سبز فضاهای و ها شهربازی ،ها پارک) سرگرمی و تفریحی فضاهای توسعة یا ایجاد 

 .اکوتوریستی های پتانسیل

 

 تنوع راهبردهای

 و هاآن های هروحی با متناسب اتخدم و امکانات تأمین و گردشگران های استهوخ و ها ویژگی شناسایی و مطالعه 

 هدف؛ بازارهای با متناسب گردشگری های پروژه اجرای

 و شدن اجرایی برای شفاف و واحد مدیریت ایجاد و گردشگری های جاذبه توسعة برای تخصیصی بودجة افزایش 

 ؛گردشگری توسعة های برنامه تحقق

 ،تحقق برای ریزی برنامه ساختار اصالح و پذیری بترقا برای توریسم های قابلیت سازی بهینه و اصالح طراحی 

 .گردشگری توسعة

 

 تدافعی راهبردهای

 کیفیت و کمیت بهبود و گذاری سرمایه ،ریزی برنامه برای صافی یک عنوان به بتواند که توسعه سیاست اتخاذ 

 کند؛ عمل خدمات

 در تخصصی مدیریت ارگیریکبه و مدیریتی نهادهای اصالح و توسعه زمینة در ضوابط و مقررات تدوین 

 ؛آن موفق توسعة برای بلندمدت و مدتکوتاه های طرح اجرای و گردشگری های بخش

 و خصوصی بخش گذارانسرمایه و مرتبط مسئوالن با توریسم زمینة در گذاری سرمایه توسعة کارگروه تشکیل 

 .گردشگری متخصصان
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 دهیچک
 نیا ریتأث شعاع .دگذار یم ریتأث ها ستمیاکوس و ها میاقل از یا گسترده فیط بر ،یخشکسال

 یتوجه     انیشا یاتکا ،ییروستا اقتصاد رایز است؛ نقاط ریسا از شیب ییروستا مناطق در ،دهیپد

 است، گذاشته اثر محصول دیتول رب یادیز حد تا ،یمیاقل طیشرا دارد. یکشاورز یها تیفعال به

 ای فرصت جادیا در یاجتماع و یاقتصاد طیشرا نهادها، آب، تیکم و تیفیک همزمان اما

 یخشکسال ،یمحل مردم نظر از .کنند یم عمل امرارمعاش و یمحل مردم یبرا استرس ،عکسرب

 ،کل در ای فیضع محصول برداشت سبب که است آب یتقاضا به نسبت اندک بارش ،فصل هر

 وهشپژ .شود     یم اندک یبارندگ و هیتغذ کمبود لیدل     به یدامدار در مشکل جادیا و کشت یناکام

 یریپذ بیآس ۀدرج و سطح دادن     نشان یبرا ،مطالعه مورد دهستان یبند پهنه هدف با حاضر

 نمونه عنوان به روستا ده ،نیبنابرا ؛است گرفته صورت کشاورزان دگاهید از یخشکسال از یناش

 با ،یخشکسال از یناش یریپذ بیآس ۀدرج و سطح ،پرسشنامه 300 لیتکم با و شدند انتخاب

 با و شده برداشت یها داده براساس ،نمونه یروستاها .شد هدیسنج طومرب یرهایمتغ از ادهاستف

 روش از استفاده با ،تیدرنها و یبند رتبه SPSS افزار نرم طیمح در ،انسیوار لیتحل از استفاده

 یندب پهنه یریپذ بیآس ۀدرج و سطح نظر از مطالعه مورد دهستان ،GIS افزار نرم در یابی     انیم

 تفاوت ،یریپذ بیآس ۀدرج و سطح نظر از ،مطالعه مورد یروستاها دهد یم نشان جینتا شد.

 از ،فیط پنج در ،دهستان نیا یروستاها یتمام ،تیدرنها دارند. گریکدی با یا مالحظه     انیشا

 یریپذ بیآس نظر از ،باالتر سکیر یدارا یروستاها تا شدند یبند طبقه ادیز اریبس تا کم اریبس

 شوند. ییشناسا

 

 .کشاورزان ،سولدوز دهستان ،یخشکسال ،یبند پهنه ،یریپذ بیآس :ها     هواژدیکل

 

 

 

  

                                                                                                                                               
  Email: mahdit@modares.ac.ir 09122819723: مسئول ۀنویسند* 
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 مقدمه

 ،یخشکسال .رود     یم شمار     به اتیح نیا ۀادام یبرا یجد یدیتهد ،یخشکسال وقوع و است آب به وابسته ،نیزم یرو اتیح

 ۀده چهار در ،ریتأث تحت ییایجغراف مناطق تعداد که یطور به ؛دگذار یم رثا ها ستمیوساک و ها میاقل از یا گسترده فیط بر

 نظر از یخشکسال که دهد یم نشان جهان در متعدد یها     پژوهش (.766 :2011 )مولن، است افتهی شیافزا شدت به گذشته

 در ن،یبنابرا ؛است زتریآم مخاطره و اردد تیاولو یعیطب یایبال ریسا به نسبت ش،یها یژگیو نیهمچن و وقوع یفراوان

 یفعل زانیم به جهان اگر که است داده هشدار متحد ملل سازمان .است یشتریب توجه ازمندین ،یاسیس یها یریگ میتصم

 شد. خواهند مواجه آب کمبود با جهان در نفر ونیلیم 700 و اردیلیم دو از شیب 2025 سال تا دهد، ادامه آب مصرف به

 و اردیلیم 2 که دهد یم هشدار نیهمچن شد، منتشر گذشته سال مارس 22 در «آب یجهان روز» مناسبت به هک یگزارش

 شان     روزمره یازهاین کردن     برطرف یبرا نیریش آب افتنی که کرد خواهند یزندگ ینقاط در زین گرید نفر ونیلیم 500

 در و شد خواهند مواجه آب کمبود با جهان کشور 31 ،کینزد یا ندهیآ در ،ملل سازمان گزارش براساس بود. خواهد دشوار

 (.37 :1388 )چنار، شود یم ثبت آب کمبود ریدرگ یکشورها نیتر یبحران از یکی عنوان به رانیا نام نده،یآ

 ،باال تشد با یحت یخشکسال اوالً دهد     یم نشان ها آن یمکان یپراکندگ و رانیا یها یخشکسال یزمان ریس یبررس

 نیا شناخت ن،یبنابرا ؛دارد وجود یریخطرپذ متعدد یها پهنه اًیثان و ستین ریگ همه آن گسترش سطح دگاهید از کامالً

 ،یخشکسال ۀدیپد ریتأث شعاع ان،یم نیا در (.38 :همان) کند     یم لیتسه را یخشکسال تیریمد ،مناسب زمان در ها تیواقع

 دارد. یکشاورز یها تیفعال به یتوجه     انیشا یاتکا ،ییروستا اقتصاد رایز است؛ نقاط ریسا از شیب ییروستا مناطق در

 و کنند یم تجربه را یخشکسال تبعات نیشتریب که است یکشاورز ۀجامع یبرا خطر زنگ صدادرآمدن     به موجب امر نیهم

 (.44 :1390 ،یزرافشان و یشرف) ندشو یم لیتبد ریپذ بیآس یقشر به

 ،یریپذ بیآس ۀدرج و سطح نظر از (یغرب جانیآذربا) سولدوز دهستان یروستاها تفاوت یابیارز یپدر حاضر پژوهش

 یریپذ     بیآس در تفاوت یبررس ،پژوهش یاصل هدف ،راستا نیا در .است کشاورزان دگاهید از یخشکسال یامدهایپ اثر رب

 تفاوت افتنی یپدر مطالعه نیا ،مبنا     نیبرا .است ورزانکشا دگاهید از (یغرب جانیآذربا) سولدوز دهستان یروستاها

 ایآ که است نآ پژوهش یاصل سؤال ،گرید عبارت     به .است یخشکسال از یناش یریپذ بیآس نظر از مطالعه مورد یروستاها

 .است متفاوت مطالعه مورد یروستاها در ،یخشکسال از یناش یریپذ بیآس ۀدرج و سطح

 

 ینظر یمبان

 و کی)د ندشو یم منجر ها آن فقر و جوامع از یعضب ینابود به و دهند یم رخ ییباال شدت با یعیطب یایبال ،الس هر

 وقوع احتمال که است آن تیریمد یابزارها نیتر مهم از یکی ،یعیطب یایبال سکیر یابیارز (.301 :2011 گران،ید

 ۀمطالع بر یرشد     روبه دیأکت ،ریاخ یها سال در .ردیگ یمدربر را حوادث نیا از یریپذ بیآس ۀدرج زین و یعیطب یایبال

 :2010 گران،ید و ی)ل شود یم مشاهده یخشکسال و زلزله ،البیس جمله از ،ها آن یابیارز و یعیطب سوانح سکیر لیتحل

 ییروستا فقر به و است یمحل یکشاورز اقتصاد هب بزرگ یبیآس ،یعیطب یایبال مکرر وقوع ،ییروستا جوامع در (.53

  .دهد یم نشان را آن از حاصل فقر و یکشاورز اقتصاد بر یعیطب سوانح آثار ،1 شکل .دشویم منجر
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 روستایی فقر و طبیعی بالیای بین ارتباط

  ییروستا فقر بر یعیطب سوانح یرهایتأث .1 شکل

 53 :2010 گران،ید و سان :منبع

 

 مختلف مناطق در آب به متفاوت ازین نیهمچن و یاجتماع -یاقتصاد عوامل ،یکیدرولوژیه یرهایمتغ در تفاوت اما

 ،یخشکسال فیتعر در متفاوت دیعقا یگستردگ که است معتقد چیوجوی است. شده یخشکسال قیدق فیتعر از مانع ،جهان

 هیتجز توان یم را یخشکسال یاتیعمل فیتعر ،یطورکل به .است یخشکسال هب طومرب یها     پژوهش در یاصل موانع از یکی

 نیا در استفاده مورد و معمول فیتعار از یعضب گرفت. درنظر خشک ۀدور کی بازگشت مدت و شدت ،یفراوان لیتحل و

 سازمان. 2 ،بارش در داریپا و گسترده کمبود یعنی یخشکسال :یهواشناس یجهان سازمان فیتعر .1 از: اند عبارت نهیزم

 یا مالحظه     انیشا طور به بارش که     یهنگام است، یعیطب یا دهیپد یخشکسال :ییزا ابانیب و یخشکسال با همبارز یالملل نیب

 نیزم دیتول یها ستمیس منبع بر ،شدت به و شود منجر یکیدرولوژیه یجد تعادل نبود به که باشد یعیطب سطح از تر نییپا

 یبرا آب یتقاضا به نسبت کم بارش ،یخشکسال ،یمحل مردم ظرن از (.204 :2010 نگ،یس و شرای)م گذاردب ریتأث

 لیدلبه احشام مرگ و یدامدار در مشکل جادیا ای کشت یکل یناکام ،فیضع محصول برداشت به که است محصول

 روزب که هستند ییها سکونتگاه جمله از روستاها (.426 :2011 جدر،یاستروسن و ای)آر شود     یم منجر هیتغذ کمبود

 اقتصاد بر ،چندساله یزمان یها اسیمق در دهیپد نیا .کند     یم دیتهد را ها آن شتیمع و اقتصاد ها،     آن در یخشکسال

 و یمحمد) دشو یم ییروستا یها مهاجرت و کارکرد رییتغ موجب ،آن تداوم و رددا یمنف ریتأث یکشاورز و ییروستا

 که یستمیس یبرا یخشکسال زانیم و اندازه ،تیماه از یتابع ،یخشکسال اثر رب یریپذ بیآس (.1388 دوست،     میحک

 نشان ها     پژوهش (.2 ،2011 تورکس، و ی)تاتل است آن با انطباق تیظرف و تیحساس و ردیگ یم قرار آن درمعرض

 ازجمله شد. استفاده (1976) رانگید و فیاوک یسو از بار     نیاول یبرا یریپذ بیآس مفهوم سوانح، ۀنیزم در که دنده یم

 :است ریز فیتعر ،رفته کار      به یا گسترده طور به که یریپذ بیآس فیتعار

 .است یاقتصاد یها هینظر بر ،فیتعر نیا تمرکز دارند. یمتفاوت سکیر احتمال که جامعه مختلف اقشار یبرا یا رتبه

 پذیریآسیب قابلیت
 کشاورزان

 فیزیکی سرمایۀ

 انسانی سرمایۀ

 طبیعی سرمایۀ

 مالی سرمایۀ

 اجتماعی سرمایۀ

 مستقیم اثر
 هاصدمه نتایج

 رفاه کاهش

 فقر در سقوط

 فقر به تنزل

 طبیعی بالیای

 ایجادشده آثار
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 و هیتجز و تیظرف .1 :شد ارائه یریپذ بیآس حیتوض یبرا ،سوانح تیریمد از مهم یمفهوم مدل دو ،90 ۀده لیاوا در

 مشخصات با مختلف ینواح مقاومت که است یا رتبه ،یریپذ بیآس مفهوم .یآزاد و فشار .2 ،یریپذ بیآس لیتحل

 (.1 :2001 گران،ید و ی)نور کند یم فیتوص سوانح دربرابر را متفاوت یاقتصاد

 سوانح آثار بهبود و مقابله یبرا و دارد تیحساس یمنف آثار به جامعه ،آن در که است یسطح ،یریپذ بیآس ،یطورکل به

 جامعه که است یحد لیتحل ،یریپذ انعطاف است. یریپذ انعطاف ،یریپذ بیآس هب مفهوم نیتر کینزد است. ناتوان

 تیظرف) رهاییتغ با مقابله یبرا تیجمع توان .کند تحمل را رهاییتغ با مقابله و ستیز طیمح در یاساس رییتغ تواند یم

 و یخشکسال ،حال نیباا (.21 :2011 )لزاروس، است یریپذ انعطاف و یریپذ بیآس از عبور یبرا یریمس کشف مقابله(،

 اغلب ،ییروستا ینواح در (ریفق منابع یدارا) پاخرده کشاورزان و ستین کشاورزان یبرا یدیجد زیچ ،دیشد حوادث ریسا

 به وابسته جوامع در شتیمع رایز ؛(148 :2011 گران،ید و )کمپبل برند یم رنج یا دهیچیپ و هم به مرتبط یها     مشکل از

 در زین یفرهنگ -یاسیس طیشرا و یاجتماع -یاقتصاد عوامل ریسا البته .وهواست آب از رتأثم شدت به ؛یکشاورز بخش

 رب ،یمیاقل طیشرا و ییهواو     آب تنوع ،یکلطور به .ندمؤثر سود کسب و محصول دیتول در شا     ییتوانا و کشاورز عملکرد

 جادیا ،بالعکس ای فرصت جادیا در ،یاجتماع و یاقتصاد طیشرا نهادها، آب، تیکم و تیفیک اما اثرگذارند، محصول دیتول

 یکشاورز بخش در ادشدهی عوامل عملکرد 2 شکل .کنند یم عمل خانواده امرارمعاش و یمحل مردم یبرا استرس و تنش

 .دهد یم نشان را
 

 
  یکشاورز از یریپذ بیآس یذهن ۀنقش .2 شکل 

 87 :2011 گران،ید و تمنیپ :منبع
 

 پژوهش نۀیشیپ

 و تر یرسم یکردهایرو جادیا و دارند قرار هیاول مراحل در هنوز ،یخشکسال از یناش یریپذ بیآس یابیارز یها روش

 یها دگاهید براساس یعضب .اند کرده یابیارز را یریپذ بیآس تفاوتم یایزوا از ،مختلف پژوهشگران .است یضرور تر یجد
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 یها شاخص ساخت قیطر از و یاجتماع و یمل کالن دگاهید از گر،ید یگروه و کشاورزان دگاهید از یعنی ،کرویم

 عنوان با یهشپژو در (2008) رانگید و آلکامو ،نمونه یبرا ؛(2010 تاو، و )چنگ اند کرده یابیارز به اقدام یریپذ بیآس

 در لیتحل و سهیمقا یبرا را یاستنتاج یکردیرو ،«یخشکسال از یریپذ بیآس ۀسیمقا و یساز یکم یبرا دیجد یکردیور»

 یاستنتاج یها مدل شامل ،کردیرو نیا .اند کرده جادیا متفاوت یها دگاهید از یخشکسال یریپذ بیآس برآورد

 از استفاده با .2 ؛است کرده بیترک را رهایمتغ ،یریپذ بیآس درمورد یفیک دانش به توجه با .1 که است یا توسعه درحال

 مورد ۀمنطق از ،ها شاخص به توجه با ها داده .3 ؛است کرده لیتبد یکم یرهایمتغ به را یفیک یرهایمتغ ،یفاز ۀینظر

 .شوند     یم وارد آن یکم ارزش ۀاسبمح و مدل یبرا شده     یآور جمع یا منطقه یها داده .4 و اند     شده یآور جمع مطالعه

 کرده ارائه ها تفاوت تیاهم ییشناسا یبرا و مختلف یها جنبه نیب تفاوت ۀسیمقا یبرا را منسجم یا هیپا ،مقاله نیا روش

 لیتحل ندیفرا براساس یخشکسال یریپذ بیآس یفاز جامع یابیارز» عنوان با یپژوهش در (،2010) تاو و چنگ .است

 روش از سپس و کرد یبررس یاجتماع و یاقتصاد بعد از را یخشکسال یریپذ بیآس AHP روش براساس ،«یمراتب     سلسله

 مشخص را باالتر یریپذ بیآس درجات با مناطق تیدرنها یو کرد. استفاده یریپذ بیآس یابیارز یبرا یفاز جامع یابیارز

 ،یخشکسال تیریمد یبرا یراهکار ،یریپذ بیسآ سنجش عنوان با یپژوهش در (1389) یزرافشان و یشرف .ساخت

 یریپذ بیآس سنجش مطالعه، نیا هدف .کردند مطالعه کار گندم کشاورزان انیم در را یخشکسال از یناش یریپذ     بیآس

 یخشکسال زمان در کرمانشاه، استان جوانرود و غرب آباد اسالم ذهاب، سرپل یها شهرستان کار گندم کشاورزان و یفن

 یبند طبقه یریگ نمونه روش از استفاده با ،کار گندم کشاورز 370 از ها داده ،یشیمایپ روش     به ،مطالعه نیا در .بود

 تجربه 1388 تا 1386 یها سال در را یخشکسال که یکشاورزان با ،ها داده یآور جمع منظور به .شد یآور جمع یا چندمرحله

 ذهاب سرپل شهرستان کشاورزان و یفن لحاظ     به جوانرود شهرستان ورزانکشا ،جینتا براساس .شد مصاحبه بودند، کرده

 و یفن یریپذ بیآس بیضر نیکمتر که است یدرحال نیا .دارند را یریپذ بیآس بیضر نیباالتر ،یشناخت روان لحاظ     به

 .است غرب آباد اسالم شهرستان کشاورزان به مربوط یشناخت روان

 

 پژوهش روش

 آنجاکه از ،نیبنابرا ؛است یریپذ بیآس بر آن یاصل دیتأک و دهد یم انجام روستاها کیتفک     به را یبند پهنه ،حاضر پژوهش

 یها داده با همسو یخشکسال سطح یهاداده یآور جمع یبرا ،ستین روستاها کیتفک     به یهواشناس یها ستگاهیا یها داده

 که ییها سال در یخشکسال یها بیآس تا شد استفاده کشاورزان یها دگاهید و یآمار یها روش از ،یریپذ بیآس

 نظر از قیتحق نیا در یخشکسال .شود دهیسنج ،کنند یم برآورد یآب مس را سال آن ،کشاورزان مخصوصاً انییروستا

 برداشت که ییها سال ،مطالعه مورد کشاورزان و است محصول یتقاضا به نسبت کم بارش ،مطالعه مورد کشاورزان

 مقاله نیا ،رو نیا از .کنند یم فیتعر یخشکسال یها سال را است افتهی کاهش کم بارش علت     به روستا در صولمح

 300 .است هشد استفاده پرسشنامه کیتکن از هاداده یآور جمع یبرا .است یکاربرد ،هدف نظر از و یلیتحل -یفیتوص

 افزارنرم طیمح در ،انسیوار لیتحل از استفاده با ها          داده ند،دش لیتکم نمونه یروستا ده در یتصادف صورت به پرسشنامه

SPSS ستمیس از استفاده با یبندپهنه .شدند یبندتیاولو یریپذبیآس ۀدرج و سطح نظر از روستاها و ندشد لیتحل 

 با و شد ییایجغراف اطالعات ستمیس یاطالعات گاهیپا وارد اطالعات و آمار ،منظور     نیدب .شد انجام ییایجغراف اطالعات

 .شد دیتول یینها ۀنقش ،نیالیاسپ یابیدرون روش از استفاده
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 انسیوار لیتحل

 هر .کرد افراز ییهامؤلفه به را هاداده ۀمجموع در کل یهاانحراف زانیم توانیم آن در که است یروش ،انسیوار لیتحل

 انحراف مؤلفه، کی ن،یبرا     عالوه ؛داد نسبت انحراف منبع کی به را آن توانیم و ستا صیتشخ     قابل یلیدل     به ،مؤلفه

 Xij یهاداده اگر .دهدیم نشان را هاپاسخ یهااندازه به مربوط یتصادف یخطاها و نشده      کنترل یهاعامل از حاصل

 1 ۀرابط صورت به ،نیانگیم به نسبت رییتغ کل اشد،ب ...x هاآن کل نیانگیم و باشندn...,2,1=  j, و k ...,2,1 =i, یبرا

 نیا ،انسیوار لیتحل روش .شودیم دهینام فاتانحرا دوم توان کل مجموع که دیآ یدرم انحرافات دوم یهاتوان مجموع

 .است دهش مشخص خطا مؤلفۀ ۀعالو به ،ییشناسا     قابل رییتغ منبع سه ،3 شکل در .کندیم هیتجز ییهاقسمت به را مقدار

(1)  
n k

ij

j i

x
 


2

1 1
 

 

 
 رییتغ منبع چند به راتییتغ افراز .3 شکل

 146 :1385 آذر، :منبع

 

 نیالیاسپ یابیدرون روش

 ای نمونه مونگاه،یپ نقاط به که) معلوم و مجاور نقاط کمک     به داده بدون نقاط یبرا یکم یهاارزش برآورد ندیافر به

 کل از نقشه نیتدو ضرورت و یانقطه یهاداده تیمحدود لیدل     به ،ندیافر نیا .ندیگو     یم یابی     انیم ،(اندومموس مشاهده

 طور به معلوم و مجاور نقاط یتمام ،نقطه کی ارزش نییتع در .ردیگیم انجام ارزش     هم یهانقشه ۀیته منظور به پهنه، کی

 حامل مجهول، ۀنقط ارزش بر رشانیتأث تناسب به ،مزبور نقاط از کیهر ،سبب     نیهم     به .ستندین مؤثر همسان و کسانی

 یبرا باشد، S= {s1, s2,…..sn} شکل به گستره کی از ،یستگاهیا نقاط مجموع اگر ،مثال یبرا ؛بود خواهند یوزن

 wi نجایا در .دشویم فیتعر 2 ۀرابط صورت به و اطراف نقاط ارزش براساس ،ارشب مانند یعنصر ارزش ،q مثل یا      نقطه

 نییتع روش .است موسوم (موزون) یوزن نیانگیم به ،نامعلوم نقاط یبرا یکم ارزش نییتع ۀیرو نیا .است Si یهاوزن

 توان     یم .داد انجام توانیم روش چند به را یابیانیم .است شده یابیانیم در یمختلف یهاروش نیتکو موجب ،وزن

 جدول (.26 :1387 عساکره،) نوشت یرخطیغ ای یخط یامعادله صورت به -باشند که نوع هر از -را یابیانیم یهاروش

 .دهدیم نشان را یابیانیم یهاروش نیترعمده ،1

(2)    
n

i j

i

f q w f s



1

 

 

 

 

 مجموع کل توان دوم انحرافات نسبت به میانگین

مجموع توانهای دوم ناشی از 
1منبع   

مجموع توانهای دوم ناشی از 
2منبع   

مجموع توانهای دوم ناشی از 
3منبع   

مجموع توانهای دوم باقیمانده  
 یا خطا
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 یابیانیم ةعمد یهاروش یبندطبقه .1 جدول

 یمحل یهمگان
 یاحتمال یقطع یاحتمال یقطع

 (رسا) سن یت (رسا) نگیجیکر (نارسا) ونیرگرس (رسا) روند سطح
 (نارسا) یچگال برآورد   

 (رسا) فاصله مربع عکس   
 (رسا) نیالیاسپ   

 26: 1387 عساکره،: منبع

 

 براساس یا چندجمله تابع کی برازش از و شودیم استفاده ها یا چندجمله از ،نیالیاسپ مدل براساس یابیدرون یراب

 وجود یناگهان یهارییتغ سطح در که است نیا نیالیاسپ یاساس یژگیو .شوندیم برآورد نامعلوم ریمقاد نمونه، یهاداده

 دست     به یهموار نسبتاً یسطح جه،یدرنت .رسند     یم خود حداقل به انحناها نیا ،سوم و دوم ۀدرج یها     همعادل در .ندارد

 است، هموارتر حاصل شکل ،شود انتخاب یباالتر ۀدرج هرچه ،یابیدرون در هاداده دقت بر درجه ریتأث به توجه با .دیآ یم

 .شودیم کاسته مدل دقت از ،یتوجهانیشا زانیم به اما

 حل راه بیضر λj ،نقاط ۀنمون تعداد N ،آن در که شود یم محاسبه 3 ۀرابط از استفاده با ،نیالیاسپ یبای درون روش

      یعل) شود یم نییتع کاربر یسو از نهیگز نوع به توجه با R(rj) و T(x,y) ام، J ۀنمون ۀنقط از فاصله rj ،یخط یها     همعادل

 (.52 :1389 گران،ید و یاکبر

(3)      , ,


 
N

j jx y x y
j

Z T R r
1

 

 

 ها افتهی و بحث

 .است سولدوز دهستان کشاورزان دید از ،یخشکسال از یناش یریپذ بیآس درجۀ و سطح بعد ،مطالعه نیا اساس

 .اند     شده یبررس (سطح نیا از یناش یریپذ بیآس سپس و یخشکسال سطح ابتدا) استفاده مورد یرهایمتغ ،سبب     نیهم     به

 

 یخشکسال سطح

 است: شده استفاده ریز یرهایمتغ از ،مطالعه مورد یروستاها در یخشکسال سطح سنجش یبرا

 یخشکسال ۀتجرب -

 ریاخ سال ده یط یخشکسال ۀتجرب دفعات -

 یخشکسال وقوع ۀتجرب تناوب -

 ینیرزمیز یها آب سطح -

 نظر از روستاها یبند رتبه منظور به .دده یم نشان نمونه یروستاها کیتفک به مذکور یرهایمتغ یبرا را جینتا 2 جدول

 ،3 جدول است. شده استفاده نیانگیم و انسیوار لیتحل از ،یبررس مورد یرهایمتغ از کیهر در یخشکسال سطح

 نیتر نییپا 10 ۀرتب و شدت نیباالتر یمعنا     به 1 ۀرتب .دهد یم نشان یخشکسال شدت نظر از را روستاها یبند تیاولو

 گروه به مربوط عدد هرچه و دارد را شدت نیتر نییپا 1 گروه ،یتوک یبند گروه در که است حیتوض نایشا است. شدت

 یخشکسال ۀتجرب لحاظ     به نمونه یروستاها ،دهد یم نشان 3 جدول طورکه همان .شود     یم شتریب زین شدت ،ابدی شیافزا

 دارد. وجود روستاها نیب یمعنادار تفاوت ،یشکسالخ وقوع تناوب و یفراوان نظر از اما ،ندارند هم با یتفاوت
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 یخشکسال از انییروستا یریپذ بیآس

 یها      پرسش طرح با ریز یرهایمتغ ،مطالعه مورد یروستاها در یخشکسال از یناش یریپذ بیآس ۀدرج سنجش منظور به

 :شدند یبررس (یا دوجمله) یاسم اسیمق کرتیل فیط قالب در مرتبط

 یخشکسال وقوع علل از (یآگاه) اطالع -

 آن آثار کاهش و یخشکسال با مقابله منظور به آموزش -

 یعیطب سوانح ۀمیب از یبرخوردار -

 یخشکسال وقوع احتمال درمورد اطالع -

 امکانات و التیتسه ۀارائ -

 یبازساز و ریتعم -

 یاجتماع و یاقتصاد ،یعیطب بخش سه در یبوم روش یاثربخش -

 
 رهایمتغ کیتفک     هب روستاها به مربوط جینتا .2 جدول

 روستا

 ۀتجرب
 یخشکسال

صد
در

 

 ریاخ سال ده در تجربه دفعات

یم
نگ

ا
ی

 ن

 یخشکسال تجربۀ تناوب

یم
نگ

ا
ی

 ن

 یها آب
 ینیرزمیز

بل
 ی

 ریخ

ی
 ک

ار
ب

 

 دو
ار

ب
 

 سه
ار

ب
 

ار
چه

 
ار

ب
 

 
ار

چه
 

ار
ب

ال 
س

هر
 

 هر
 دو

ال
س

 

 هر
 سه

ال
س

 

 هر
ار

چه
 

ال
س

 

 هر
ج

پن
 

ال
س

 

 نیانگیم

 71/2 2 0 1 5 17 7 9/2 0 9 11 8 2 100 0 30 انهیچ
 2 13/3 2 8 13 6 1 4/4 16 10 4 0 0 100 0 30 یحلب
 73/2 3/2 0 0 7 12 11 33/3 6 8 7 8 1 100 0 30 ایعل آالگوز

 73/2 7/2 2 4 10 11 3 93/3 10 11 6 3 0 100 0 30 خنخانه
 2 2/3 4 9 9 5 3 57/4 20 7 3 0 0 100 0 30 کیکوئ
 72/2 77/2 2 4 12 9 3 57/3 5 12 8 5 0 100 0 30 آباد یعل
 94/2 3/1 0 0 1 7 22 07/2 0 1 8 13 8 100 0 30 یسفل یآرخ

 9/2 3/2 0 1 12 12 5 77/2 1 6 11 9 3 100 0 30 ایعل یآرخ
 73/2 83/3 1 3 17 8 1 77/3 7 13 7 2 1 100 0 30 لرقلعه

 75/2 33/2 0 2 10 14 4 13/3 2 11 8 7 2 100 0 30 رآبادیم

 
 نیانگیم و انسیوار لیتحل براساس روستاها یبند تیاولو .3 جدول

 ریمتغ یبند تیاولو روستا ریمتغ
 یبند گروه

 یتوک
 ریمتغ یبند تیاولو

 یبند گروه
 یتوک

 یبند تیاولو نیانگیم ریمتغ یبند تیاولو

جرب
ت

 ۀ
سال

شک
خ

 ی

ام انهیچ
تم

 
ها

ستا
رو

 ی
دارا

 ی
جرب

ت
 ۀ
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وق

 
سال

شک
خ

 ی
م
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ند

اش
ب
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وان
فرا
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 در
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 ریاخ 

2 8 

ب
ناو

ت
 

وع
وق

 
سال

شک
خ

 ی

2 8 

طح
س

 
ب

آ
 

ها
یز ی

زم
ر

نی
 ی

71/2 2 
 1 2 2 5 2 6 یحلب

 4 73/2 9 1 6 3 آالگوز
 4 73/2 5 3 3 5 خنخانه

 1 2 1 5 1 7 کیکوئ
 3 72/2 4 4 5 3 آباد یعل

 7 94/2 10 1 10 1 یسفل
 6 90/2 7 2 9 1 ایعل

 4 73/2 3 4 4 4 لرقلعه
 5 75/2 6 3 7 2 رآبادیم

 0 =یمعنادار سطح
 (روستاها نیب تفاوت نبود) 

  00/0 =یمعنادار سطح
 (روستاها نیب تفاوت )وجود

  00/0 =یمعنادار سطح
 (روستاها نیب تفاوت )وجود

  00/0 =یمعنادار سطح
 (روستاها نیب تفاوت )وجود
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 مورد یروستاها ،5 جدول در .دهد یم نشان نمونه یروستاها کیتفکبه مذکور یرهایمتغ یبرا را جینتا ،4 ولجد

 نیترشیب یمعنا     به 1 ۀرتب .اند     شده یبند تیاولو یریپذ بیآس سطوح به توجه با ،نیانگیم و انسیوار لیتحل براساس مطالعه

 تفاوت ،یریپذ بیآس نظر از روستاها ،دهد یم نشان 5 جدول طورکه همان است. یریپذ بیآس نیکمتر یمعنا     به 10 ۀرتب و

 .ندا     متفاوت گریکدی با ،نمونه یروستاها یبوم روش یاثربخش در فقط و ندارند گریکدی با یمعنادار

 
 نیانگیم و انسیوار براساس یریپذ بیسآ سطوح در نمونه یروستاها یبند تیاولو .4 جدول
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 =یمعنادار سطح
 نیب تفاوت ودنب) 008/0

 (روستاها

 129/0 =یمعنادار سطح
 نیب تفاوت ودنب)

 (روستاها

 =یمعنادار سطح
 تفاوت دنبو) 268/0
 (روستاها نیب

 0 =یمعنادار سطح
 نیب تفاوت دنبو)

 (روستاها

 =یمعنادار سطح
 تفاوت ودنب) 32/0
 (روستاها نیب

 =یمعنادار سطح
 تفاوت ودنب) 0
 (روستاها نیب

 =یمعنادار سطح
 )وجود 00/0

 نیب تفاوت
 (روستاها
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 روستاها کیتفک     به یریپذ بیآس ۀدرج سنجش یرهایمتغ جینتا .5 دولج
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 15/2 7 20 3 0 30 0 66/6 28 2 0 30 0 100 0 30 33/3 29 1 1/2 0 1 9 12 8 انهیچ
 57/1 0 34 13 0 30 0 0 30 0 0 30 0 100 0 30 0 30 0 67/1 0 0 4 12 14 یحلب

 38/2 13 16 1 0 30 0 0 30 0 0 30 0 100 0 30 0 30 0 2 0 0 1 19 10 آباد یعل
 99/1 4 22 4 0 30 0 0 30 0 0 30 0 100 0 30 0 30 0 13/2 0 0 6 22 2 خنخانه

 38/1 1 9 20 0 30 0 0 30 0 0 30 0 33/93 2 28 0 30 0 67/1 0 0 4 12 14 کیکوئ
 29/2 9 20 1 0 30 0 0 30 0 0 30 0 100 0 30 0 30 0 7/1 0 0 9 12 9 آالگوز

 37/2 11 19 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 100 0 30 0 30 0 17/2 0 0 10 15 5 یسفل
 24/2 12 14 4 0 30 0 0 30 0 0 30 0 100 0 30 0 30 0 9/1 0 0 9 9 12 ایعل

 08/2 10 13 7 0 30 0 0 30 0 0 30 0 66/96 1 29 0 30 0 07/2 0 0 12 8 10 لر     قلعه
 46/2 14 15 1 0 30 0 33/3 29 1 0 30 0 66/96 1 29 66/6 28 2 23/2 0 0 11 15 4 رآبادیم

 

 یاز خشکسال یناش یریپذ بیآس ۀدرج و سطحدهستان مورد مطالعه از نظر  یبند پهنه

است.  یخشکسال از یناش یریپذ بیآس درجۀ و سطحدهستان مورد مطالعه از نظر  یبند پهنه پژوهش، یهدف اصل

 ییایجغراف اطالعات ستمیسافزار  از نرم ،یریپذ بیآس ۀو درج سطحروستاها از نظر  یبند تیپس از اولو ،منظور     نیدب

 یها وهیش هاست که ب یابی     انیفنون م ،ییایجغراف اطالعات ستمیسها در  روش نیتر از مهم یکیت. استفاده شده اس

 ،یابی     انیبر م     یمبتن یها . در روشدهد یارزش گسترش م     هم یها یمنحن یۀته یبرارا  یابی     انیم اتیعمل ،یمتعدد

مجاور  یها مکان ۀشد شناخته یها داده ۀلیوس خته هستند، بهناشنا یها ارزش یکه دارا ییها مکان یعدد یها ارزش

ها  مشخصه یها ارزش ۀمحاسب ۀویهمان ش ،یمکان یابی درون گر،یعبارت د(. به2: 1387 گران،ید )ادب و دشون یبرآورد م

نقش آن  ن،یبنابرا ؛ستها     هپوشش مشاهد ریز ۀیاز اطالعات موجود در ناح یخال اینشده      یبردار نمونه یها در مکان

 ک،ینزد یها تیموقع یها ارزش نیانگیم ،یعیطب طیدر مح ،طور غالب . بهاسته     همشاهد نیب یخال یپرکردن فضاها

 ۀوی. ششود یشناخته م ییایعنوان قانون اول جغراف به ،موضوع نیدورتر دارد. ا یها تیموقع ریبا مقاد یشتریشباهت ب

(. 122: 1389 ،ی)قلمبر و قهقائ سازد یرا م یابی مختلف درون یها ها، مدل آن یراثرگذا ۀو نحو ها هیانتخاب همسا

استفاده شده است.  نیالیاسپاز روش  ،حاضر ۀدر مطالع یبند منظور پهنه به ،شد گفته پژوهشطورکه در روش  همان

 یها نفشه ،ییایجغراف اطالعات ستمیس افزار نرم طیگرفته در مح     صورت یبند تیها و اولو با توجه به داده ،منظور     نیبد

 ،4 شکلمذکور صورت گرفت.  ۀدو نقش قیبا استفاده از تلف ،دهستان مورد مطالعه یبند پهنه ت،یشد. درنها هیمربوط ته

 .دهد ینشان م را نیالیاسپروش      هدر دهستان سولدوز ب یاز خشکسال یناش یریپذ بیآس ۀدرج و سطح
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 در دهستان سولدوز یخشکسالاز  یناش یریپذ بیآس ۀدرج و سطح یبند . پهنه4 شکل

 

 یریگ جهینت

 با مطابق قیدق و مناسب یزیر برنامه نبود و تیریمد و توسعه یندهایفرا در مناطق نیا به یتوجه     کم و روستاها یانزوا

 روستاها در غالب تیفعال آنجاکه از ست.ا شده منجر مختلف ابعاد از ها آن یریپذ بیآس به ،جوامع نیا امکانات و طیشرا

مخاطرات  بروز ،کنند یم امرارمعاش عتیطب به وابسته و هیاول یها تیفعال قیطر از عمدتاً انییروستا و است یکشاورز

 واکنش نبود ،انیم نیا در .است یخشکسال مخاطرات نیا ۀنمون .کند یم دیتهد را جوامع نیا شتیمع و اقتصاد ،یعیطب

 ن،یبنابرا ؛است ساخته تر گسترده را ها     خسارت و ها بیآس ۀدامن و شده علت بر دیمز ،دهیپد نیا دربرابر یعلم و نانهیب واقع

 و شدت نظر از روستاها یبند تیاولو ،تیریمد نیا در است. ریناپذ اجتناب ،ییروستا مناطق در یخشکسال تیریمد

 و یخشکسال شدت شناخت ند.شو ییشناسا یخشکسال دربرابر باالتر کسیر یدارا یروستاها تاضرورت دارد  یریپذ بیآس

 رایز سازد؛     یم آشکارتر یخشکسال دربرابر را ها آن یها تیاولو و ازهاین ،انییروستا خود منظر از آن از یناش یریپذ بیآس

 محورقراردادن با حاضر، پژوهش در. رداد باال به نییپا از یزیر برنامه بر یا عمده دیتأک ،ییروستا یزیر برنامه روند امروزه

 ییروستا مناطق در ،یخشکسال از یناش یریپذ بیآس ۀدرج و سطحو  ییروستا کشاورزان دید از یخشکسال ،امر نیا

 مطالعه مورد دهستان ها     آن براساس تاشدند  یبند رتبه مطالعه مورد یروستاها ،تیدرنها .شد مطالعه سولدوز دهستان

 نیا به توجه ،نیبنابرا ؛است دهستان نیا یروستاها در یریپذ بیآس سطوح در تفاوت ۀدهند نشان ،جینتا د.وش یبند پهنه

 یروستاها در یخشکسال آثار کاهش به ،یزیر برنامه ندیفرا در ،یخشکسال از یناش یریپذ بیآس و شدت در سطوح

 .دهد یم نشان دهستان یروستاها کیتفک هب ار یریپذ بیآس ۀدرج و شدت ،6 جدول .شود     یم منجر رتریپذ بیآس
 

 سولدوز دهستان یروستاها در یخشکسال از یناش یریپذ بیآس ۀدرج و شدت. 6 جدول

 روستا یریپذ بیآس ۀدرج و شدت
 قزاق آباد گوران ،آباد گوران ،یقاض آباد گوران رآباد،یم ،یسفل یآرخ یلنچید کم اریبس

 آباد،     یعل انه،یچ ک،یج هیپ ،سینرزم ا،یعل آالگوز جوق،     قلعه آرنا، بند،در ا،یعل یآرخ ینچیدل ران،یجاش کم
 النیذل لر، قلعه کاموس، خنخانه، ملک، یعل وه،یز آغجه بچنلو، لواشلو، متوسط

 یحلب ک،یکوئ ادیز
 - ادیز اریبس
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 موردی: محلة سیروس تهران( مطالعةزلزله )مدیریت بحران 
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 استاد گروه جغرافیا، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران  -احمد پوراحمد
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 چکیده

 مرکزی بخش سودةفر فضاهای و ها بافت ویژه در به زلزله، دربرابر تهران شهر پذیریآسیب

میزان  شهر، سنجش این مرکزی بخش جایگاه به توجه با و ناامن طبیعی بستر به عنایت با آن،

و ارائۀ راهکارهای کاهش  تهران شهر مرکزی قدیمی بخش های بافت پذیری آسیب

روشی  ۀبا ارائدر این پژوهش، است.  داده قرار اولویت در زلزله را ها دربرابر پذیری آن آسیب

ریزی  های برنامه های فرسوده، بر نقش مؤثر شاخص ای بافت پذیری لرزه ای تحلیل آسیببر

 ،منظوردینب. شودمی یدهای مقابله با زلزله تأک در برنامه ،ای های سازه شهری در کنار شاخص

ای، پذیری لرزههای ارزیابی آسیبشامل شناسایی و انتخاب شاخص ،به چندین موضوع خرد

ها و تعیین نواحی پرخطر و متراکم مسکونی فرسوده و ک از شاخصیهر یرتأثتحلیل میزان 

 پذیری محله آسیب یبند ریزپهنه ۀنقشتولید و  پذیری های مختلف آسیب طیف یازبندیامت

اکتشافی  -توان از حیث ماهیت و روش، تحلیلی حاضر را می پرداخته شده است. پژوهش

به تهران و سپس  12 ۀپذیری منطق وضعیت آسیب ۀابتدا به مطالع . در این نوشتار،دانست

 همۀ های ابتدا مقادیر و داده ،تحلیل ۀشود. در مرحل سیروس پرداخته می ۀشناخت محل

 Expert( وAHP) یمراتبروش تحلیل سلسلهبهشوند و سپس  ها استخراج می شاخص

choice، زار اف با استفاده از نرم . سپسدنشو دهی می وزن های مربوطه شاخصGIS ۀ، نقش 

دهد وسعت و  . نتایج نشان میدشو ارائه می FUZZYبا منطق  ،پذیری محله آسیب یبند ریزپهنه

پذیری باال و بسیار باال بیشتر است و در کل، محدوده با توجه به  پوشش جمعیتی نقاط با آسیب

 پذیر است. همۀ عوامل کالبدی مورد تحلیل، دربرابر زلزله بسیار آسیب

 
ریزی  های کالبدی و برنامه های فرسوده، شاخص ای، بافت پذیری لرزه ها: آسیبهکلیدواژ

 شهری، محلۀ سیروس، مدیریت بحران.

  

                                                                                                                                                                              
  Email: s.mohammadpour@guilan.ac.ir 09124243041ول: ئویسندة مسن *
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 مقدمه

نفر جان  1،500،000بیش از  هازمین روی داد که در آن ةمخرب در نقاط مختلف کر ةزلزل 1100بیش از  ،در قرن بیستم

(. 2: 2008النتادا، ند )اشتبود که ایمنی کافی ند هاییساختمان ناشی از ریزش ،این تلفات درصد 90 .خود را از دست دادند

بیش از هفت ریشتر در نقاط مختلف آن به شدت کشور ژاپن است که ساالنه چندین مورد زلزله با  ،بارز این مناطق ةنمون

و با توجه  است ند، بسیار جزئی و اندکبین یها آسیب ماین زلزله در ها و افرادی که تعداد سازه حال،. بااینپیوندد وقوع می

 (.5: 2005)یامازاکی،  شوند های شهری نمیهای مناسب شهری، سبب ایجاد بحران و اختالل در سیستم به زیرساخت

دنبال مناطقی  به سکونت، مکاندهد که بشر در انتخاب های انسانی نشان می گیری سکونتگاه تاریخ شکلبررسی 

ها را برای  ها و اطراف گسلها، کنار رودخانه کوه ةدامن ،دلیلهمینو به باشد داشته راحت دسترسی به آب که بوده است

 دهد که مناطق وسیعی از کشورمان ها نشان می بررسی (.145: 2008مارتینللی و کیفای، سکونت انتخاب کرده است )

و افزایش  افراد شهرها مکان تجمع به اینکه . با توجهاست شده های جانی و مالی متحمل آسیب ،این حادثه دلیل به

شود. با توجه به  پذیری دربرابر زلزله مطرح می ضرورت کاهش آسیب ةهای محیطی و اقتصادی هستند، مسئل بارگذاری

 ةو توسع آوردبار میبه و تلفات سنگینی را هاخسارت ،زلزله مانند وقوع حوادث طبیعی ،رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی

ریزی  پذیری شهرها دربرابر این پدیده، یکی از اهداف اصلی برنامه. کاهش آسیبکندمیا و کشور را دچار وقفه شهره

پذیری اجزا و عناصر شهری و تحلیل و  شناسایی میزان آسیب ،اولین گام ،در این راستا .شود شهری و کالبدی محسوب می

ها پذیر شهری را با استفاده از مدل های آسیب بتوان مناطق و بافت تاهای موجود است  با استفاده از مدل هاارزیابی آن

 زلزله پرداخت. آثار کاهش زمینة راهکارهای علمی و عملی در ةبه ارائ ،این مناطق یبند و با ریزپهنه کرد شناسایی

د. برای این زسا زلزله را از ساختمان به مناطق شهری مطرح می ةلزوم تغییر مقیاس نگرش به مسئل یادشده، مسائل

کار گرفت و در هلرزه ب عنوان یکی از عوامل اصلی مقابله با آثار سوء زمین ریزی شهری را به توان برنامه تغییر نگرش می

در این  لرزه در شهرها پرداخت. راهکارهای عملی کاهش آثار زمین ةبه بررسی و ارائ ،ریزی شهری سطوح مختلف برنامه

های  مؤثر در تدوین برنامه هایتوان از اولین اقدام های فرسوده را می ای بافت پذیری لرزه ارزیابی و تحلیل آسیب میان،

 .(36: 1380)غفوری آشتیانی،   های مدیریت بحران دانست در قالب برنامه لرزه ینکاهش آثار زم

پذیری ررسی آسیب، به بریزی شهری و مدیریت بحران زلزله برنامهمیان پژوهش حاضر با شناسایی و تدوین روابط 

های  ، بر نقش مؤثر شاخصیشهر ةهای فرسود ای بافت پذیری لرزه تحلیل آسیب پردازد و بامحلة سیروس می

 .کندمی یدهای مقابله با زلزله تأک در برنامه ،ای های سازه ریزی شهری در کنار شاخص برنامه

د. کرای خالصه سازه سازی مقاومتوان در  لرزه را می ایران برای مقابله با آثار مخرب زمین در هاو برنامه هااقدام

یک شهر انکارناپذیر است، باید توجه داشت  هایویژگی جوانب و تمام در ،ها های ساختمانی و ساختمانهرچند نقش سازه

ار نامطلوب به مبارزه با آث ،بتوان صرفاً با تمهیدات ساختمانیدر آن ها نیست که  ای از ساختمان مجموعه ، تنهاکه شهر

. هرچند سیستم ضرورت داردسازی ساختمانی  گیری نگاهی فراتر از مسائل مقاوم شکل ،بنابراین ؛لرزه برخاست زمین

 ،در این زمینه بسیار مورد توجه است، مؤثربودن این سیستم در عمل 2800 ةنام یینبراساس آ ،سازی نظارت بر ساختمان

 در کارکنان مربوط، و نمسئوال بیانبه شود و ها اعمال نمی تمام ساختماناست. کنترل مؤثر و مطلوب در  محل تردید

کند )یاشی،  شده را کامالً ارضا نمین، ضوابط تدویناهای مهندس قابلیتکمبود نقص نیروی کار انسانی و  موارد اجرا نیز

1383: 254- 255.) 

 ةاساسی طرح و برنام رکن ع ضدبحران،سازی مناب ناشی از وقوع بحران و تشخیص و بهینه یریارزیابی خطرپذ

سانحه با استفاده از منابع  یرییند کاهش خطرپذامدیریت بحران، فر ،دهد. درواقع مدیریت بحران را تشکیل می
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لرزه در مناطق  شناخت صحیح ابعاد بحران ناشی از زمین ،بنابراین ؛(44: 1380 کارا و اثربخش است )احمدیان، ،ضدبحران

دن مدیریت کرییاجرا برای ها ترین دستورالعمل یند مدیریت بحران و یکی از اساسیااولین گام در فر توانرا می شهری

شهری،  هایهای شهرها در مقیاس مناطق و محل ارزیابی خطرپذیری لرزه ،عبارت دیگرد. بهکرلرزه محسوب  بحران زمین

گیری بهینه از منابع و امکانات  الزم برای بهره است که اطالعات لرزه ینیند مدیریت بحران زمااولین مرحله از فر

های مختلف در ابعاد  با وجود پژوهش ،در کشور ما سازد.میدردسترس را با هدف کاهش آثار و تبعات مخرب زلزله فراهم 

ن های آ شهری در کاهش آسیب ریزی به نقش برنامه ،های فنی، سازه و مدیریت امداد و نجات زلزله و عمدتاً در زمینه

اصول و  نکردنناشی از رعایت ،های زلزلهای از آسیباست. این در حالی است که بخش عمده کمتر پرداخته شده

پذیری در  ارزیابی درجات آسیب ،ریزی شهریتمهیدات برنامه یریکارگ که با به است ریزی شهریمعیارهای برنامه

 های زلزله انجام داد.در کاهش آسیب یپیشگیرانه و مؤثرتر یاهتوان اقدامسناریوهای زلزله می ةهای خرد و ارائ مقیاس

 گونه است: یناهای پژوهش ترتیب، پرسشبدین

 یند مدیریت بحراناهای فرسوده، چه نقشی در فر در بافت یژهو پذیری مناطق شهری به های آسیب تحلیل شاخص .1

 دارد؟ لرزه ینزم

ای در  های سازه شاخص ةانداز معابر، کاربری و... به ةبکتراکم، ش مانند ریزی شهری های برنامه آیا شاخص .2

 ها به یک اندازه است؟ این شاخص یرد و آیا تأثنپذیری محله مؤثر آسیب

های  پذیری و ارزیابی طیف های آسیب تحلیل شاخص ، درعنوان روشی مناسب توان به میرا  AHP آیا .3

 ؟کار گرفتبهپذیری،  آسیب

توان به  را می پژوهش ف اصلی ایناهدا ،این موضوع هایپرسش و طرح مسائل و هشپژوبا توجه به موضوع اصلی  

 :کردشکل زیر عنوان 

های کالبدی و  با استفاده از تحلیل شاخص 12 ةسیروس منطق ةمحل ةای بافت فرسود پذیری لرزه آسیب ةدرج یابیارز

منظور  به شده(،نقشة فازیذیری محله )پ آسیب یبند ریزپهنه ةنقش ة، تهیAHPروش به ریزی شهری محله برنامه

های  راهبردها و سیاست ةو ارائ لرزه ینهای کاهش آثار زم فرایند مدیریت بحران زلزله، هدایت صحیح برنامه کردنکارآمد

اکتشافی  -توان از حیث ماهیت و روش، تحلیلی حاضر را می پژوهش ه.محدود ةبافت فرسود ای پذیری لرزه کاهش آسیب

و  استاز نوع غیرتجربی  پژوهشامکان کنترل رفتار متغیرهای مؤثر در مسئله،  نبودها و  توجه به ماهیت داده با .دانست

های  لرزه و آسیب ای و بررسی متون مختلف با موضوع زمین اسنادی و کتابخانه ،اول ةآوری اطالعات در مرحل روش جمع

های اطالعات محله به شکل برداشت ،بعدی ةست. در مرحلهای فرسوده ا بافت یژهو به ،ناشی از آن در مناطق شهری

 یت،درنها مربوط،های  ن مشاور و سازماناها و اطالعات مهندس استفاده از آمارنامه سپس با و شودمی آوریمیدانی جمع

 12 ةمنطقبر  یدپذیری شهر تهران با تأک وضعیت آسیب ةکه ابتدا به مطالع صورت ین. بدشودمیتبدیل  اطالعات به نقشه

ابتدا مقادیر و  ،تحلیل ةشود. در مرحل پرداخته می پژوهش مطالعاتی این ةعنوان محدود سیروس به ةو سپس شناخت محل

به  ،Expert choice( و AHP) یمراتبشوند و سپس براساس روش تحلیل سلسله ها استخراج می شاخص همة های داده

پذیری محله با  آسیب یبند ریزپهنه ة، نقش GISافزار  استفاده از نرمشود و با  اخته میدهای مربوط پر دهی شاخص وزن

 .دشو ارائه می FUZZYمنطق 

 

 مبانی نظری

 با و... همگام شهرها حاشیة و بطن در فراوان های گسل وجود شناسی، موقعیت زمین از ناشی خیزی لرزه های زمینه وجود

 همگی بحران زلزله، با نامتناسب شهری و شهرسازی دوام کم مسکن افزایش جمعیت شهری، نظیر عوامل انسانی متعدد
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ریشتری  5/5شهرهای کشور، دربرابر یک زلزلة  درصد 90 کهتا جایی است؛ داده را افزایش پذیری شهرهالرزه قابلیت

 (.495: 1383عکاشه، ) اند شده پذیر آسیب

پذیری  ترین تعریف، آسیب در ساده .کند یروی میشمار و متفاوت پ بی یکسان، امااز یک مسیر  در تعریف، پذیریآسیب

شدن مفهوم برای روشن است، امامعنای ظرفیتی برای زیان در سیستم در واکنش به محرک، مورد توافق گسترده به

 شود: یف از دیدگاه متخصصان و محققان علوم مختلف پرداخته میرتعچند به  ،پذیری آسیب

کسب توانایی  برای یافته با سطوح اقتصادی و اجتماعی،ترکیب هایخطرگیری  اندازه معنایهب ،پذیری آسیب -

 (.23: 1966است )اسمیت،  آمدن بر پیامدهای حوادثفائق

ها در دنیای  موقعیت افراد و گروه هکه ب است خطر بابرای رویارویی  افرادظرفیت  نبود معنایبه ،پذیری آسیب -

 (.65: 1998ان، بستگی دارد )کالرک و دیگرفیزیکی و اجتماعی 

لیتل و دیگرران،  یک عامل است ) یلةوس به یرمادیپذیری، استعداد هرنوع صدمه، خواه طبیعی، معنوی یا غ آسیب  -

2000 :86.) 

پذیری شهرها دربرابر  ریزی کالبدی، کارآمدترین سطح برای کاستن از میزان آسیب در میان سطوح گوناگون برنامه

به وضعیت  یرمستقیم،غ طور مستقیم و ها به ریزی شهری است. بررسی میزان آسیب هزلزله، سطح میانی یا همان برنام

های نامناسب  وضعیت بد استقرار عناصر کالبدی و کاربری .شود ها مربوط می ریزی و طراحی شهری آن نامطلوب برنامه

زیربنایی شهر،  یساتتقرار تأسارتباطی ناکارآمد شهر، بافت شهری فشرده، تراکم باال، وضعیت اس ةهای شهری، شبک زمین

اساسی در افزایش میزان آسیب به شهرها  ینقش ،کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز شهری و مواردی از این قبیل

در بسیاری موارد، وضعیت نامناسب  ،کند زلزله را در شهرها به فاجعه تبدیل می ةآنچه پدید ،بنابراین ؛دربرابر زلزله دارند

های کارآمد  توان با اصالح وضعیت شهرسازی و اتخاذ روش می بنابراین، ؛(75: 1383عبداللهی، شهرسازی است )

ایمنی شهری  باید ،عبارت دیگربه .پذیری شهرها را دربرابر زلزله به میزان زیادی کاهش داد ریزی شهری، آسیب برنامه

 ری وارد ساخت.ریزی شه در فرایند برنامه ،عنوان یک هدف عمده دربرابر زلزله را به

در تحلیل  ،لرزه پذیر از زمین های زلزله و شناخت عناصر شهری آسیب آسیب مربوط بهریزی شهری  تبیین ابعاد برنامه

توان  چگونه می پردازیم کهاین مسئله میکند. اکنون به میرا ایفا  ینقش بسیار مؤثر ،ای مناطق شهری پذیری لرزه آسیب

 .پذیری شهر دربرابر زلزله شکل داد با هدف کاهش آسیبریزی شهری را  مفاهیم برنامه
 

 بافت شهر

 ،سازد. هر بافت بافت شهری را مشخص می ،شهر دهندة یلاجزای تشک ینتر شکل، اندازه و چگونگی ترکیب کوچک

. استبیشتر دربرابر زلزله  ،بافت نامنظم در مقایسه بامقاومت بافت منظم  ،مثالرای ب ؛مقاومت خاصی دربرابر زلزله دارد

  (.65: 1376 ایمنی بافت پیوسته است )احمدی، ةایمنی بافت گسسته دربرابر خطرهای زلزله، بیش از درج ةدرج چنینهم

 

 کاربری اراضی شهری

در تعیین کاربری  اگرپذیری دربرابر زلزله دارد.  نقش مهمی در کاهش آسیب ،های شهری کاربری زمین ةریزی بهین برنامه

سریع  ة، امکان تخلینگیرندهای ناسازگار در کنار یکدیگر قرار  ها رعایت شوند و کاربری همجواری ،های شهری زمین

پذیری  آسیب که توان انتظار داشت می ی متعدد،ها توزیع کاربریروش . از طرفی، با کاهش تمرکز بهدشو اماکن فراهم می

پذیری کاربری  کاهش آسیب برایریزی شهری  ریه در برنامهترین نظ بنیادی. شهرها دربرابر زلزله تا حد زیادی کاهش یابد

 .(24: 1384 )میدر، دوشن است که از توسعه و گسترش اراضی درمعرض خطر زلزله اجتناب آزمین 
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 پذیری آسیب ۀو درج ها ساختمانکیفیت 

های  از سیستمک یو مصالح دانست. هر فناوریتوان محصول کیفیت ساخت از نظر  شهری را می های ساختمانکیفیت 

براساس  ها را ساختمان پذیری آسیب ةدرج ،1 . جدولدهند یاز خود نشان م لرزه ینساخت، رفتارهای خاصی را درمقابل زم

کند. دیگر عامل بسیار  بیان می  ضوابط فنی( همة)درصورت اجرای صحیح و رعایت  یهای مختلف ساختمان سیستم

ها  پذیری آن آسیب ها،با افزایش عمر ساختمان ی،طورکل به گفت توان می ن است.آ، عمر ساختماندر کیفیت  یرگذارتأث

 .(1د )جدول یاب دربرابر زلزله افزایش می

 
 های مختلف ساختمانی دربرابر زلزله پذیری سیستم آسیب .1جدول 

 پذیری یبآس ۀدرج سیستم ساخت
 زیاد آجری
 متوسط فلزی
 کم بتنی
 کم چوبی
 بسیار زیاد خشتی

 68 -55: 1380: آشتیانی، منبع                                

 

 های شهری تراکم

پذیری شهر  طور متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد، آسیب هرچه تراکم جمعیت در شهر کمتر باشد و این تراکم به

هنگام وقوع زلزله بیشتر به ایهمعنای تلفات و خسارتبه ،در شهر یتی باالعتراکم جم ،. برعکساستدربرابر زلزله کمتر 

 دیدگان است. معنای کمبود فضای خالی برای اسکان موقت آسیببه ،های باالی شهری است. همچنین تراکم

 

 ارتباطی شهر ۀشبک

که از  یابدمیها ارتباط  مراتب آنسلسله اارتباطی شهر و دسترسی در مقابله با زلزله ب ةشبک زمینةاولین موضوع در 

بنابراین، اولین موضوع و  ؛مالحظه است مسکونی قابل یتا دسترسی به واحدها ،سطح در مقیاس منطقه و شهرباالترین 

 (.67: 1383 است )عزیزی، مناسب به شهر و های متنوع ارتباطی، وجود دسترسی ةاصل در شبک

 

 ریزی شهریمدیریت بحران و برنامه

رگیری سکونتگاه و جغرافیای طبیعی آن و نیز مشخصات کالبدی تا حد زیادی تابع مکان قرا ،آمادگی درمقابل حوادث

تر از عملیات پس از وقوع سانحه درنظر آوریم، کاهش خطرها،  مدیریت بحران را با مفهومی گسترده اگر هاست.سکونتگاه

 بلندمدت رامدت یا  اعم از اضطراری و کوتاه ،های خاص پس از وقوع سانحه و رفع احتیاج یطور دائم آمادگی ویژه به

بالیای طبیعی  ینکهیابد. با توجه به ا تر می ارتباطی وسیعی شهر یریزی شهری و طراح لحاظ، با برنامهو بدین دربردارد

 آثارهای شهری ساکنان نیز  د، بلکه بر فعالیتگذار می یرکالبد شهر تأثبر تنها  د، نهده می رخ کوتاه یویژه زلزله در مدت به

 اند از: دارای پنج مرحله است که عبارت ،ریزی شهری در فرایند مدیریت بحران نقش برنامه و یرتأث ارد.دمشهود 

 ؛ثانیه تا حداکثر یک دقیقه است چندوقوع زلزله که مقیاس زمانی آن  ة: لحظاول ۀمرحل

 ؛: گریز و پناهدوم ۀمرحل

 ؛یابد ها ادامه می فتهو تا ه شودآغاز میهای اولیه  عملیات امداد و نجات که از ساعت سوم: ۀمرحل
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از  کهشود  های شهری مطرح می اسکان موقت و نیز استقرار کاربری ،در این گام ؛: استقرار موقتچهارم ۀمرحل

 ؛انجامد ها به طول می روزهای اولیه تا ماه

 (.54 :1376)احمدی،  : رفع آثار تخریب ناشی از زلزله و عملیات پاکسازی و بازسازیپنجم ۀمرحل

ریزی شهری و  با برنامه ،مدت و بلندمدت را دربردارد و درنتیجه طور دائمی عملیات اضطراری کوتاهبه ،حرانمدیریت ب

در هفت مقطع زمانی نقش دارد  ،ریزی شهری در فرایند مدیریت بحران د. برنامهیاب طراحی شهری و معماری ارتباط می

 .دهد ریزی در آن را نشان می نقش برنامهای از این مقاطع و  خالصه ،2که جدول  (76: 1385، )حبیبی

 
 ریزی شهری در فرایند مدیریت بحران در هفت مقطع زمانی نقش برنامه .2جدول 

 ریزی شهری در مدیریت بحران نقش برنامه  مرحله زمان ردیف

 ،دنبال آنبهپذیری و  صورت آسیبطور عمده بهبه ،عوامل ایجاد بحران و چگونگی آن اصلی ةلرز زمین یقهدق 5 -1 1
اختالل عملکردهای شهری و تلفات جانی است. مدیریت بحران در این مرحله نقشی 

 ندارد.
های  فضاهای باز باید به تعداد کافی و با فواصل زیاد و مناسب بافت مسکونی یا کاربری گریز و پناه ساعات اولیه 2

 ی کند.عمومی پرجمعیت قرار گیرد و تا حد زیادی از تلفات جانی جلوگیر

از ساعات اولیه  3
 ها تا هفته

کم شدن 
 ها لرزه پس

های مختلف توزیع  تقسیمات شهری و تفکیک شهر به بخش)شهر  درست ساختار
ها، وجود  راه ةمتناسب مراکز شهری و امدادی در هر بخش، پوشش کامل شبک

های مختلف شهر و مشخصات  بخش همتعدد و مداوم برای ارسال کمک ب های دسترسی
 کند.میتر  را ساده یسازماندهی عملیاتی امدادرسان (بیعی شهرط

 نخست روزهای 4
 ها ماه تا

بخشی از این مرحله است و در  ،سطح شهر های حساس و مهم در استقرار موقت کاربری استقرار موقت
اندازی  اهمیت بسزایی دارد. درصورت استقرار و راه ،بازگرداندن شرایط عادی زندگی

، حیات و یساتیبهداشت و درمان، آموزش، خدمات شهری و تأس مانندی های کاربری
 یابد. فعالیت شهر تداوم می

شهری از جمله  هاییرساختز ةشود. ترمیم اولی عملیات پاکسازی و بازسازی را شامل می رفع آثار تخریب  5
غرافیایی و موقعیت استقرار شهر از نظر ج .گیرد آب، برق و گاز صورت می یکش ها، لوله راه

ای از نظر  های منطقه سکونتگاه ةای، حتی شبک های ارتباطی منطقه ارتباط با شریان
 دهد. سرعت بازسازی را افزایش می ،پشتیبانی خدماتی

 79: 1385، حبیبیمنبع: 

 

 روش پژوهش

 پذیری آسیبوضعیت  ةکه ابتدا به مطالع صورت بدین است.اکتشافی  -حاضر از حیث ماهیت و روش، تحلیلی پژوهش

 تحلیل، مرحلة در. شود می پرداخته آن مطالعاتی محدودة عنوان به سیروس محلة شناخت به سپس و تهران 12 منطقة

 Expert و( AHP) مراتبیسلسله تحلیل روش براساس سپس شوند. می استخراج ها شاخص تمامی های داده و مقادیر ابتدا

choice، افزار نرم از استفاده با و شوند می دهی وزن مربوط های شاخص GIS ، با محله پذیری آسیب بندی ریزپهنه نقشة 

 .شود می ارائه FUZZY منطق

 

 ها بحث و یافته

 محدودة مورد مطالعه

شهر است: کل حصار اول )صفوی( و حدود دوسوم  ای از مرکز کالن ، هستة تاریخی شهر تهران و بخش عمده12 منطقة

، همراه با 1350ل و قدیمی تهران، در این منطقه سکونت داشتند، اما از اواخر دهة حصار دوم )قاجار(. ساکنان اصی
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های  رو شد. سهم کاربریگریزی روبه های شهری و افت کیفیت محیطی، منطقه با جمعیت شدن بافت و زیرساخت فرسوده

ای،  منطقهة خدمات درونهای غیرمسکونی منطقه، حدود دوسوم است؛ حال آنکه در زمین ای از کل کاربری فرامنطقه

شود. بازار تهران،  ای و امکانات تفریحی و ورزشی و آموزشی دیده می ویژه در زمینة فضای سبز محله کمبودهایی به

درصد واحدهای توزیع  76درصد از سطح منطقه، حدود  25/8ترین کانون فعالیتی منطقه است که با وجود پوشاندن  مهم

 پذیر است. شدت آسیب سوزی و سیل، به لرزه، آتش انند زمینرا دارد و دربرابر حوادثی م

هکتار مساحت دارد و  40است که حدود  12 در منطقة 17محلة سیروس در تقسیمات شهری تهران، محلة 

خرداد در شمال، ری در شرق، مولوی در جنوب و مصطفی خمینی در غرب، محدودة آن را مشخص  15های  خیابان

اند، اما با  های مهمی مانند میدان قیام، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته آن، تقاطعکنند. در سه گوشة  می

های  ایجاد پل هوایی روی خیابان ری و تعریض این محور، گوشة چهارم وضعیت نابسامانی دارد که با تخریب ساختمان

 مجاور خیابان، شکلی مخروبه یافته است.

متر طول و  710، خرداد 15ای نامنظم است که بلندترین ضلع آن در امتداد ذوزنقه شکلاین بلوک شهری بزرگ، به

 اند. امتداد یافته متر 700و  650 بیترتطول دارد و دو ضلع مجاور مولوی و سیروس، به متر 500ضلع در بر ری،  نیتر کوچک

 

 ساختار فضایی و جمعیتی محله

 های خدماتی که رو به خیابان -الً متمایز تقسیم کرد؛ الیة پیرامونی با کارکرد تجاریتوان به دو بخش کام ساختار کلی محله را می

 پوشاند. متر محله را محصور کرده است؛ بافت مسکونی که سطح درونی محله را می 50دارد و با عمق متوسط  اصلی

طور مداوم  به -1375تا  1359های  یعنی در فاصلة سال -ای که آمار آن دردسترس استمحلة سیروس طی دوره

 9097، به 1359نفر در سال  14،034سال، جمعیت این محله از  16عبارت دیگر، طی گریزی بوده است. به دچار جمعیت

براساس مراجعة پالک به پالک محله توسط گروه برداشت، جمعیت   1385کاهش یافته، اما در سال  1375نفر در سال 

 افته است.نفر افزایش ی 10،087محلة سیروس به 

 

 ریزی شهری و کالبدی بررسی بافت محله از منظر برنامه

 ها ویژگی کاربری

درصد( است و پس از آن، بخش  60) ها از لحاظ مساحت، مربوط به کاربری مسکونی بیشترین درصد کاربری

 (.1نمودار )درصد اختصاص دارد  8توجهی به کاربری تجاری با  شایان

 

 
 ها . کیفیت ساختمان1نمودار 

81% 
1915 

12% 
275 

5% 
119 

2% 
46 

0% 
0 0% 

 تخریبی 2

 حفاظتی

 قابل قبول

 مخروبه

 مرمتی
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 تعداد طبقات

ای ندارد که به آن تنوع فضایی ببخشد،  توپوگرافی محیط طبیعی در محلة سیروس، تقریباً هموار است و ناهمواری عمده

های اطراف با ارتفاعی بلندتر،  ای است که ساختمان گونه ها به ولی توپوگرافی محیط مصنوع ناشی از ارتفاع ساختمان

اند. از  وجود آوردهاند و نوعی تحدب ارتفاعی را از حاشیه به مرکز به ن بافت را محصور کردهتر دروارتفاعهای کم ساختمان

طبقه و بقیة درصد سه 7درصد دوطبقه،  35طبقه، شده یکدرصد از قطعات برداشت 57های محله،  مجموع ساختمان

 (.3نمودار )چهارطبقه و بیشترند  قطعات

 
 ها قدمت ساختمان

 .(2نمودار ) سال دارند 30ها قدمتی بیش از اختماندرصد س 88حدود 

 

 بندی )اندازة قطعات( دانه

مترمربع دارند  200درصد قطعات آن، مساحتی کمتر از  79که  طوری محلة سیروس، بافتی بسیار ریزدانه و نامنظم دارد؛ به

گیری محله، ارزش زمین  زمان شکل ریزی شهری، بسیار کوچک است. با توجه به اینکه در که از لحاظ معیارهای برنامه

 (.5نمودار ) دهدچندان زیاد نبود، این ریزدانگی، سطح پایین درآمدی اقشار ساکن در محله را نشان می

 

 کیفیت ساختمانی و سازه

درصد  12ها تخریبی، دو درصد مخروبه، درصد آن 81توان گفت که حدود  شده میهای برداشتدرمورد کیفیت ساختمان

 (.4 نموداراند )قبول درصد قابل  5و تنها مرمتی 

 

 

 

 

 

57% 
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7% 1% 

 تعداد طبقات ساختمان ها. 3نمودار

 یک طبقه

 دو طبقه

 سه طبقه

 چهار طبقه و بیشتر
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 ها نوع مصالح ساختمان

های ناپایدار درصد ساختمان 59، بیانگر وجود 1387شدة محلة سیروس در سال های برداشتای ساختمان کیفیت سازه

درصد  8ها سازة آجر و آهن، ندرصد ساختما 32رود. ضمن اینکه شمار میاست که این موضوع تهدیدی برای محله به

 (.7و  6 سازة فلزی و تنها یک درصد بتنی دارند )نمودارهای

 یریکارگ با به پژوهش ریزی شهری، در این برنامهدر  پذیری شهرها دربرابر زلزله با توجه به اهمیت ارزیابی آسیب

های مکانی  دربرابر زلزله با استفاده از داده پذیری شهرها برآورد مناسبی از آسیب (AHPی )مراتبیند تحلیل سلسلهاروش فر

میزان  تعیین کاررفته در ک از معیارهای بهیو توصیفی اجزا و عناصر اصلی و رفتاری ساختمانی و تعیین تأثیر هر

و ارائة  (GISیایی )همچنین با استفاده از امکانات تحلیلی و نمایشی سیستم اطالعات جغراف .شودمیپذیری ارائه  آسیب

سیروس  ةتلفات انسانی در محل و ها ه به ساختمانشدآسیب وارد یبند ریزپهنه به ،های مختلف اریوهای زلزله در شدتسن

از مدل ارزیابی  های ارزیابی،، برای تعیین ضرایب اهمیت نسبی بین شاخصدر نوشتار حاضرشود. میاخته دپر

 یاییپذیری مختلف و سامانة اطالعات جغراف های آسیب سپس از روابط و مدل .استفاده شده است( AHP) یمراتب سلسله

(GISبهره گرفته شده است تا آسیب ) سیروس ارزیابی شود. ةای محل پذیری لرزه 

 

 مراتبیساختار سلسله

رود که کار میگیری در شرایطی به (، روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیمAHP) یمراتبفرایند تحلیل سلسله

همزمان و  طور بهیری معیارهای کیفی و کمی، کارگ بهسازند.  گیری متضاد، انتخاب را با مشکل مواجه می صمیممعیارهای ت

گانة  را برای تعیین ضریب اهمیت پارامترهای نه AHPهایی هستند که روش  ها، ویژگی نیز قابلیت سازگاری در قضاوت

دهند. اولین گام در فرایند تحلیل  کارآمد نشان می پذیری محله از رخداد زلزله، یبآسپژوهش برای تشخیص درجة 

ها و ارتباط بین  که در آن، اهداف، معیارها، گزینه استمراتبی از موضوع مورد بررسی مراتبی، ایجاد یک ساختار سلسله سلسله
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رها و زیرمعیارها و ضریب اهمیت( معیاوزن )مراتبی، محاسبة شود. مراحل بعدی در فرایند تحلیل سلسله نشان داده می ها آن

 (.36 : 1381 زبردست، است ) پذیری( های آسیبطیفها ) ضریب اهمیت( گزینهوزن )محاسبة 

 
 مراتبی پژوهش. ساختار سلسله8نمودار 

 

 :استمورد نظر در این پژوهش، شامل چهار بخش به شرح زیر  مراتب سلسلهاساس، براین

 ل زلزلهپذیری محلة سیروس درمقاب : ارزیابی آسیبهدف

 ،رسان های آسیب های در حریم کاربری ساختمانشامل تراکم جمعیتی، کاربری زمین ) ها یرشاخصز ها و شاخص

(، مساحت قطعات رسان های آسیب های دور از حریم کاربری رسان، ساختمان های آسیب های همجوار با کاربری ساختمان

 یدسترسو بیشتر(، شبکة معابر و  متر 500متر،  500تا  251 ینب، متر 250تا  201 ینبمتر،  200بندی( )کمتر از  دانه) یکیتفک

سال،  10تا  0ها ) ساختمانو بیشتر(، قدمت  متر 6های  متر، دسترسی 6تا  4های بین  ، دسترسیمتر 4های کمتر از  دسترسی)

آجر ها ) (، نوع مصالح و سازهباارزشی، ، مرمتقبول قابلتخریبی، حفاظتی، ها ) سال و بیشتر(، کیفیت ساختمان 30سال،  30تا  10

 (.8طبقه، چهارطبقه و بیشتر( )نمودار طبقه، دوطبقه، سهیکطبقات )و آهن، بتنی، ناپایدار(، تعداد 

 D.پذیری باال و  آسیب C.پذیری متوسط،  آسیب B.پذیری اندک،  آسیب A.پذیری(:  های آسیب طیفها ) گزینه

 پذیری بسیار باال یبآس

 

 ها یرشاخصزها و  محاسبۀ ضرایب اهمیت شاخص

همگی  ،این ماتریس رشود. عناص ها ثبت می عنوان ماتریس دودویی شاخص با n×mدر یک ماتریس  ییدودو ةمقایس

برابر  jنسبت به  j یتمراتبی )اگر اهمو با توجه به اصل شروط معکوس در فرایند تحلیل سلسله اندمثبت
k

باشد، اهمیت  1
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و ijaدو مقدار عددی ،خواهد بود( kبرابر  iنسبت به  jعنصر 
ija

. در اینجا برای مقایسة دودویی معیارها و دردا 1

ها و  ، به محاسبة ضرایب اهمیت شاخصExpert Choice افزار نرمبا استفاده از  و سپس زیرمعیارها، ابتدا به روش دستی

 شود.ها پرداخته می یرشاخصز

 

 شدهپذیری محله براساس معیارها و زیرمعیارهای وزن داده تحلیل آسیب

 پذیری ناشی از شاخص تراکم جمعیت آسیب

نفر  79/261و  77/236 یبترت، به1385 و 1375ال تراکم جمعیتی محله براساس آمار و سرشماری نفوس و مسکن در س

پذیری زیاد دارد،  درصد محدوده، آسیب 82دهد که براساس شاخص تراکم جمعیتی، حدود  نتایج نشان می. استدر هکتار 

نفر در هکتار   100تا   0 تراکم بین  پذیری کمتر است. درصد دارای آسیب 8پذیری متوسط و  درصد دارای آسیب 10حدود 

پذیری  نقاط دارای آسیب عنوان بهنفر در هکتار  200تا  100پذیری کم، تراکم بین  نقاط دارای آسیب عنوان بهمحله 

اند و  پذیری باال و بسیار باال درنظر گرفته شده نقاط دارای آسیب عنوان بهنفر در هکتار را  300تا  200متوسط و تراکم بین 

و  Expert Choiceافزار نرممراتبی و راکم جمعیت و با استفاده از مدل تحلیل سلسلهپذیری با معیار ت یت، نقشة آسیبدرنها

 (.2 ةنقشتهیه شده است ) GISیت، با تحلیل در محیط درنها

 

 رسان های آسیب ی با کاربریهمجوارپذیری ناشی از  آسیب

از  درصد 06/2ی یعنی در حدود و مالک واحد 30دهد که حدود  های محدودة مورد مطالعه نشان می نتایج بررسی کاربری

( درصد 85/0)واحد  4( متعلق به انبار، درصد 42/4واحد ) 69های محله، مربوط به کاربری کارگاهی و صنعتی،  کاربری

های  یسات و تجهیزات شهری هستند که جزء کاربریتأس( متعلق به درصد 04/0واحد ) 7و  ونقل حملمربوط به کاربری 

هایی که در  روند. در این پژوهش، ساختمانشمار مییژه کاربری مسکونی بهو بههای محله،  اربریرسان به سایر ک آسیب

پذیری زیاد و  پذیر محله با درجة آسیب های آسیب کاربری عنوان بهرسان مذکور قرار دارند،  های آسیب حریم کاربری

اند.  توسط دربرابر زلزله درنظر گرفته شدهپذیری م رسان، دارای آسیب های آسیب ی همجوار با کاربریوسازها ساخت

ی با وسازها ساختدر زمان زلزله هستند، در ردیف  خطرسازهای  از این نوع کاربری دوربهها که  همچنین بقیة ساختمان

ش، افزارهای مورد استفاده در این پژوه ها و نرم های حاصل از مدل یت، با اعمال وزندرنهاگیرند.  پذیری کم قرار می آسیب

 (.3نقشة )پرداخته شده است  یکاربرپذیری براساس شاخص سازگاری  به ارائة نقشة آسیب

 

 پذیری ناشی از مساحت قطعات آسیب

مترمربع  200 درصد قطعات محله، مساحتی کمتر از  79 دهد که حدود نتایج بررسی مساحت قطعات ساختمانی نشان می

دهد. همچنین  پذیری بسیار باالیی را نشان می و آسیب بسیار کوچک است ریزی شهری دارند که از لحاظ معیارهای برنامه

 3و  مترمربع 500تا  251بین  درصد 11، مترمربع 250تا  201درصد قطعات بین  7دهد که حدود  مطالعة محله نشان می

 متر و بیشتر مساحت دارند. 500نیز  درصد

وضعیت محله، قطعات با توجه به مساحت به سه دسته تقسیم در مدل پیشنهادی، برای تحلیل این عوامل با توجه به 

 شوند: یم

 پذیری زیاد = آسیب متر 200 قطعات دارای مساحت کمتر یا مساوی  -

 پذیری متوسط متر = آسیب 500تا  201قطعات دارای مساحت بین  -
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 پذیری کم متر = آسیب 500قطعات دارای مساحت باالی  -

دهی شاخص اندازة قطعات،  درصد محدودة محله براساس وزن 90ود، حدود ش مشاهده می 4 ةنقشکه در طور همان

 پذیری باالیی دارند. آسیب

 

 پذیری ناشی از شبکۀ دسترسی و معابر آسیب

های  مترمربع( را سطح پالک 351،446درصد ) 89مترمربع مساحت محله، بیش از  394،819از دهد که  نتایج نشان می

اند. دسترسی  مترمربع( را فضاهای عمومی معابر و شبکة دسترسی اشغال کرده 43،373)درصد  11ملکی و فقط کمتر از 

یابد.  ای نیز نمی خورد و حالت شبکه ها پیوند نمی کند، اما به همة بلوک سواره تا عمق معینی به داخل محله نفوذ می

وآمد را  ها، رفت م و طول زیاد کوچهای نیست و عرض ک های متعدد، کامل و شبکه رغم وجود کوچه دسترسی پیاده نیز به

 .پذیری محله با توجه به این معیار است دهندة میزان باالی آسیب سازد. این وضعیت، نشان مشکل می

متر که درصد بسیار باالیی از معابر محله را دارند،  4های کمتر از  در این پژوهش، با توجه به مطالب مذکور، دسترسی

پذیری متوسط  های با آسیب محدوده عنوان بهمتر  6تا  4های بین  پذیری باال، دسترسی ی آسیبهای دارا محدوده عنوان به

دهی  یت، با وزندرنهاپذیری کم درنظر گرفته شدند.  های دارای آسیب محدوده عنوان به متر 6های بیش از  و دسترسی

با  GIS، در محیط 5، نقشة Expert Choice افزار رمنمراتبی و یرمعیارهای این معیار، با استفاده از تحلیل سلسلهزاز  کیهر

 شود.پذیر، براساس شاخص شبکة معابر و دسترسی ارائه می های آسیب برای تعیین محدوده Bufferاستفاده از آنالیز 

 

 ای های سازه تحلیل شاخص

 ها پذیری ناشی از قدمت ساختمان آسیب

واحد  166سال قدمت دارند و حدود  10تا  0های محله،  تماندرصد از ساخ 5ملکی یعنی  واحد 111براساس نتایج، 

 30، ها ساختماندرصد از  88ساختمان یعنی  2031و  سال 30تا  10های محله، بین درصد از ساختمان 7ملکی، یعنی 

ت که این توان گفها از لحاظ قدمت دربرابر زلزله می پذیری ساختمان سال و بیشتر قدمت دارند. با توجه به میزان آسیب

 پذیری را خواهد داشت. که درصورت بروز حادثه، بیشترین آسیب استمحله جزء مناطقی 

پذیری محله نسبت به این  ها و تحلیل میزان آسیبدهی شاخص قدمت ساختمان های فوق، برای وزن براساس بررسی

 (:6نقشة د )ان پذیری، به سه دسته تقسیم شده های محله، براساس سه طیف آسیب شاخص، ساختمان

 پذیری اندک ساخت = آسیب سال 5از  عمر کمترهای با  ساختمان

 پذیری متوسط ساخت = آسیب سال 20تا  5های با عمر  ساختمان

 پذیری زیاد ساخت = آسیب سال 20های با عمر بیش از  ساختمان

 

 هاپذیری ناشی از کیفیت ساختمان آسیب

دهی و  نیز وزن کیهرپذیری  بندی شدند و آسیب ه سه دستة کلی طبقهها با توجه کیفیت ب ، ساختمانپژوهشدر این 

ی افزارها نرمها و تحلیل  های محله نسبت به این شاخص، براساس مدل پذیری ساختمان مشخص شد. میزان آسیب

 از: اند عبارت دسته ارائه شده است. این سه 7مذکور در نقشة 

 پذیری اندک( ( )آسیبقبول مناسب )قابلو  استفاده لقابی نوساز یا غیرنوساز ها ساختمانگروه یک: 

 پذیری متوسط( آسیب)مرمتی( ) یریتعمهای  گروه دو: ساختمان
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بسیار  و پذیری باال آسیب)های کلنگی، حفاظتی، باارزش(  ساختمان اصطالحیا به) یبیتخرهای  گروه سه: ساختمان

 باال(

 

 هاپذیری ناشی از نوع مصالح و سازه آسیب

درصد ساختمان ناپایدار است که این موضوع تهدیدی برای  59وجود  های محله، بیانگر بررسی نوع مصالح ساختمان نتایج

درصد فلزی و تنها یک درصد بتنی است؛  8ها آجر و آهن، درصد ساختمان 32رود. ضمن اینکه سازة شمار میمحله به

های محله بندی زیر از مصالح ساختمان این شاخص، طبقهپذیری محله براساس های آسیب بنابراین، برای تحلیل طیف

 شود: ارائه می

 پذیری کم یبآسسازة اسکلتی و بتنی= 

 پذیری متوسط یبآسبا مصالح آجر و آهن= 

 پذیری باال و بسیار باال یبآسو خشتی و چوبی=  دوام کمبا مصالح 

های بافت  شود، بیشتر بخش استنباط می 8شة که از نق گونه همانی محله و ها ساختمانبا توجه به وضعیت مصالح 

 پذیری باال و بسیار باال دارد. محله، آسیب

 

 پذیری ناشی از تعداد طبقات ساختمانی آسیب

شود که از مجموع ها مشاهده میها و نقشههای محله و استخراج اطالعات از روی جدول با توجه به بررسی ساختمان

طبقه و بقیة قطعات چهارطبقه و درصد سه 7درصد دوطبقه،  35طبقه، عات یکدرصد از قط 57های محله، ساختمان

 بیشترند.

پذیری کم درنظر گرفته شدند. پس از آن،  طبقه، با میزان آسیب 2کمتر از های با ارتفاع  در این پژوهش، ساختمان

پذیری  طبقه با درجة آسیب 5بیشتر از  پذیری متوسط و طبقه، با میزان آسیب 5تا  3بین  های با ارتفاع ساختمانترتیب،  به

یعنی بیشتر  ها ساختمان درصد 60آمده است. حدود  9 ةنقشدر  افزار نرمزیاد درنظر گرفته شدند. تحلیل نهایی، از طریق 

 10پذیری متوسط و حدود  دارای آسیب درصد 30پذیری کم،  های محله، براساس این شاخص، دارای آسیب ساختمان

شود که محدوده، تنها براساس معیار تعداد  یمترتیب، مالحظه پذیری باال و بسیار باال هستند. بدین بدارای آسی درصد

 .استیک یا دوطبقه  غالباًی ها ساختمانیل وجود دلبهپذیری پایین قرار گرفته است و این امر  طبقات، در طیف آسیب

شود. برای انجام این کار، اصل ها تعیین می گزینه در این مرحله، از تلفیق ضرایب اهمیت، امتیاز نهایی هریک از

مراتبی ها در تمامی سطوح سلسله که به یک بردار اولویت با درنظرگرفتن همة قضاوت رودکار میمراتبی بهترکیب سلسله

 شود. یممنجر 
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j امتیاز نهایی گزینه  : 𝑉H  

𝐾 ضریب اهمیت معیار ∶ 𝑊𝑘 

 𝑖ضریب اهمیت زیر معیار ∶ Wi 

   𝑖در ارتباط با زیرمعیار 𝑖امتیاز گزینه ∶ gij 

که طور همانارائه شده است.  9ها درمورد هریک از زیرمعیارها، در نمودار  ینهگزضرایب اهمیت معیارها، زیرمعیارها و امتیاز 

اند و وزن دودویی با یکدیگر مقایسه شده صورت بهدا معیارها شود، ابت ای محله مشاهده می پذیری لرزه در نمودار تحلیل آسیب
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 شاخص  گذاری حله براساس وزنپذیری م آسیب: 4 نقشه

 ها یکاربرسازگاری 

دهد این می  ( که نشان299/0) ها، باالترین مقدار را دارد محاسبه شده است. براساس نتایج، معیار کیفیت ساختمان کیهرنهایی 

پذیری بسیار ها و آسیبختماندهندة فرسودگی بیش از حد سا پذیری محله اهمیت بسیار دارد. این امر نشان معیار، در آسیب

و  259/0ترتیب با کسب امتیازهای ها نیز به ها و نوع مصالح و سازه. معیارهای قدمت ساختماناستهای محله  باالی ساختمان

پذیری  ها، در آسیب شود که معیارهای کالبدی ساختمان ترتیب، مشاهده میگیرند. بدین های بعدی قرار می در اولویت 209/0

ریزی شهری مانند شبکة معابر، تراکم جمعیتی و کاربری  یر را دارند. معیارهای برنامهتأثدة مورد مطالعه، همچنان بیشترین محدو

پذیری محله قرار دارند.  یرگذار در تحلیل آسیبتأثهای بعدی  در اولویت 032/0و  038/0، 069/0 ترتیب با امتیازهایزمین نیز به

 .استپذیری محله  ای در آسیب یرسازهغیر عوامل ثتأة دهند نشاناین امر خود 

 

    
 

 

    
 

 
 

      
 

 گذاری شاخص پذیری محله براساس وزن آسیب: 1 نقشه
 اندازه قطعات

 شاخص قدمت ابنیه گذاری پذیری محله براساس وزن آسیب: 2 نقشه

 شاخص گذاری پذیری محله براساس وزن آسیب: 3 نقشه

 تراکم جمعیت 

 شاخص معابر گذاری پذیری محله براساس وزن آسیب: 5 نقشه

 Buffer با آنالیز 

 شاخص گذاری پذیری محله براساس وزن آسیب: 6نقشه 

 کیفیت ابنیه 
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مشخص شد که در  هاآناز  کیهرترتیب مقایسة زوجی شدند و وزن در مرحلة بعد، زیرمعیارهای هریک از معیارها به

 صورت بهسبت به همة معیارها و زیرمعیارهای تحقیق ینه نگز یت، هر چهاردرنهادرختی آمده است.  صورت بهنمودار مزبور 

یت، ضرایب اهمیت معیارها، زیرمعیارها و درنهامشخص شد.  ها آندودویی با یکدیگر مقایسه شدند و امتیاز نهایی 

ده از مراتبی و با استفاها، براساس اصل ترکیب سلسلهمراتبی، نحوة تعیین امتیاز نهایی گزینهها در ساختار سلسله گزینه

 است: آمده دست به Wk Wi (gij)ها، از محاسبة ارائه شده و امتیاز نهایی گزینه 9نمودار ضرایب اهمیت در 

ایسه با باالترین امتیاز را در مق ،6364/0با کسب امتیاز  Aدهد که گزینة  ها نشان می امتیازهای نهایی گزینه

سومین اولویت و  1778/0با امتیاز  C، دومین اولویت، گزینة 2173/0با امتیاز  Bترتیب، گزینة های بعدی دارد و به گزینه

های تحقیق با استفاده از تحلیل  یرشاخصزها و  آخرین اولویت را دارد. با تحلیل همة شاخص 0324/0با امتیاز  Dگزینة 

شود که محله،  های بعدی مشخص می و تفاوت فاحش با گزینه Aامتیاز باالی گزینة  مراتبی و با درنظرگرفتنسلسله

 (.9نمودار دارد )پذیری بسیار باالیی  آسیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ای محله پذیری لرزه . تحلیل آسیب9 نمودار

 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 
 0.065 0.199 0.736 0.672 0.265 0.063 0.728 0.217 0.054 0.053 0.253 0.694 0.528 0.128 0.037 0.149 0.158 0.045 0.079 0.234 0.641 0.173 
0.055 0.772 

M8 

069
M1 

0.019 

M2 

0.032 

 ای محلهپذیری لرزهتحلیل آسیب

 شاخص تراکم جمعیت گذاری وزن براساسپذیری محله  آسیب :3 نقشه

 قدمت ابنیهشاخص  گذاری وزن براساسپذیری محله  آسیب :2 نقشه شاخص اندازه قطعات گذاری وزن براساسپذیری محله  آسیب :1 نقشه

 شاخص تعداد طبقات گذاری براساس وزن پذیری محله آسیب: 8 نقشه شاخص نوع مصالح گذاری پذیری محله براساس وزن آسیب: 7 نقشه
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 کلی پذیری آسیب نقشۀ سازیفازی پذیری وتحلیل آسیب

از  کیهره شد، محاسب AHPروش  پذیری کلی در این پژوهش، پس از آنکه وزن معیارها با استفاده از برای ارزیابی آسیب

پذیری کلی  یبآسترتیب، نقشة های مربوط اعمال شدند و بدین یهالها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، در وزن

 (.9نقشة )محلة سیروس تهیه شد 

 به نیاز مشترک، مقیاس یک به برای تبدیل شوند، می گیری اندازه مختلف هایمقیاس با ارزیابی، معیارهای آنجاکه از

 مقدار تابع» ،«مقیاس خطی انتقال تابع» جمله از روش چندین توان ازنظریة فازی می برعالوه دارند. استانداردسازی

 به توجه استفاده کرد. با مراتبیسلسله تحلیل فرایند نتایج استانداردسازی برای «تجدیدنظرشونده احتماالت» و «)ارزش(

 با مدل این دهد، می ارائه استانداردسازی هایسایر روش با مقایسه در را عضویت تابع از وسیعی دامنة فازی، منطق اینکه

 اطالعات و ها داده از استفاده در های انسانی برهان شباهت درمورد قوی بسیار روشی غیرعددی، هایتوصیف کارگیری به

 نوع و به ماهیت توجه با فازی، های عهمجمو. در (76: 1388احدنژاد، ) کندمیگیری ارائه  برای تصمیم و غیرقطعی تقریبی

 به توجه با پژوهش، این شود. در می استفاده شکل S شکل و Jسیگمونیدال،  خطی، آستانة تابع مانند تابع انواع از کاربرد،

 (.9)نقشة  است شده خطی استفاده آستانة تابع از معیارها، و ها الیه ماهیت

 

 
 های کلی، براساس تحلیل کل شاخصپذیر یبآستوزیع فضایی میزان  .9 ۀنقش

 FUZZYمراتبی و منطق براساس روش تحلیل سلسله

 

 گیری یجهنت

ریزی  های مختلف، از جمله برنامه نگر نیاز دارد و در آن، از تخصص تخمین و برآورد ریسک و بحران، به رهیافتی جامع

ها و  پذیری شهرها و تهیة برنامه ش آسیبابزاری در کاه عنوان بهشود. برقراری این ارتباط، شهری استفاده می
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گرا و از طریق استفاده از معیارهای  کند. در چنین حالتی و براساس رهیافتی عقل ها عمل میهای تقلیل خسارت سیاست

شود تا متغیرهای پیچیده، چندبعدی و معیارهای کمی و کیفی،  های کالن و خرد، این امکان فراهم می مختلف در مقیاس

پذیری شهری، جانبة تمامی عوامل آسیب از آنجاکه بررسی همهای منطقی حاصل شود.  گر ترکیب شوند و نتیجهبا یکدی

مراتبی، عوامل کالبدی دارای پذیر نیست، در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسلهجا امکانطور یک به

 دهی شدند.مراتبی و غیرقطعی وزنساختار سلسله

با فرایند  ها آنتک  جداگانه بررسی شدند و رابطة تک طور بهیرمعیارها، زهریک از معیارها و  طالعه،در این م

ها، تعداد طبقات و... ،  مشخص بیان شد. افزایش مقدار متغیرهایی مانند تراکم جمعیت، عمر ساختمان طور بهپذیری،  آسیب

. درمقابل، افزایش مقدار متغیرهایی مانند استپذیری  پذیری و کاهش آن سبب کاهش آسیب موجب افزایش میزان آسیب

ی و کیفیت همجواراز گسل، مساحت قطعات، دسترسی براساس عرض معابر، سازگاری کاربری از نظر  فاصله

ند، اما مؤثرپذیری  یرهای فوق، بر میزان آسیبمتغشود و برعکس. هریک از  پذیری می ها، سبب کاهش آسیب ساختمان

محاسبه شد. بررسی  Expert Choiceو تحلیل  AHPک در مقایسه با سایر عوامل، با استفاده از روش ضرایب اهمیت هری

گیری براساس یک عامل، همیشه صحیح نیست و درنظرگرفتن مجموعة عوامل با توجه به اهمیت هریک از  و تصمیم

میزان ین راستاست. این تحلیل بهشود؛ بنابراین، تحلیل مجموعة عوامل در ا گیری بهتر منجر می، به تصمیمها آن

گیری، ارائة  یمتصمدهد و در پذیری محدوده را دربرابر خطر زلزله با توجه به همة عوامل نشان می یبآسقبولی،  قابل

یت، درنهاکند. ریزان می های کاهش خطر، بیشترین کمک را به برنامه بندی طرح و برنامه و همچنین اولویت حل راه

ی مرکزی و هسته ها بخشدر باال )پذیری باال و بسیار  وسعت و پوشش جمعیتی نقاط دارای آسیبتوان گفت که  می

 دهد.پذیری باالی محدوده دربرابر زلزله را نشان می بافت( بیشتر است و در کل، آسیب

احت از مس درصد 90 بودن یرساختزهای کوچک و خردشدن قطعات،  ها، وجود قطعات در اندازهنشدن حریمرعایت

 30های بسیار قدیمی با عمر باالی های زیاد در محله، وجود ساختمان بست و بن عرض کممحدوده، وجود معابر بسیار 

آورده است و نگرش  وجودبهدوام مانند چوب و آجر، شرایط نامناسبی را برای محلة سیروس  و با مصالح کم سال

های فرسوده،  ی، بهسازی و بازسازی ساختماننوسازها و ریمطور قطع، رعایت حبینانه به آن ضرورت دارد. به واقع

ها برای حفظ عملکرد معابر در زمان بحران، سبب کاهش میزان کردن جدارهها و مقاومساماندهی فضاهای باز و کاربری

 انجام داد. های الزم راشود؛ بنابراین، با توجه به مجموعة عوامل و شرایط باید در این زمینه اقدام پذیری می آسیب

 

 ها در مقیاس کالن یشنهادپ

 پذیری مساکن شهری، برای انجام اموری مانند مدیریت بحران؛ بندی آسیب بررسی پهنه -

های اطالعات جغرافیایی از  های اطالعاتی جامع و مدون از تمام جزئیات و عناصر شهری، برپایة سیستم ایجاد بانک -

هایی، برای اهداف گوناگون  توان از چنین بانکای و کشوری؛ می سوی سازمان متولی در سطح ملی، منطقه

 پذیری آن شهرها دربرابر زلزله استفاده کرد. مدیریت شهری و از جمله تحلیل آسیب

 

 محله خرد مقیاس در ها یشنهادپ

ت ارتقای جایگاه و کیفیت محیط محله در همجواری با محلة بازار در مقیاس تهران مرکزی، از طریق هدای -

 های شهری( و سطح درونی )ساختار مسکونی(؛ ها در دو سطح بیرونی )لبه مداخله

های اطراف )بازار، امامزاده یحیی، ری و  برقراری پیوند کالبدی و فضایی و ارتباطی میان بلوک محلة سیروس و بلوک -

 سانی کاراتر هنگام وقوع بحران؛ها برای امدادر ای در آن بخشیدن محورهای اصلی محلهاز طریق تداوم( السلطانامین
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های اصلی اطراف به درون محلة ساماندهی محیطی  های شاخص سواره و پیاده از خیابان ها و دروازه ایجاد ورودی -

 پیوندی با فضاهای عمومی، برای افزایش نفوذپذیری بافت مسکونی؛گذرهای فرعی محله در هم

های مسکونی مشارکتی و ارائة  لکی فرسوده برای ساخت مجموعههای مناسب برای تجمیع قطعات م تعیین گستره -

گذاری و  الگوی مطلوب سکونت، از طریق مشارکت بخش عمومی )ارائة تسهیالت(، بخش خصوصی )سرمایه

 .(احداث( و جامعة محله )با آوردة امالک شخصی

 

 سپاسگزاری

 شود. پژوهش حاضر سپاسگزاری میتهران در انجام  12وسیله از همکاری مجموعة شهرداری منطقة  بدین
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 چکیده
کشورها  ۀهم و است یاز مسائل مهم جهان یکی یراخ های دههدر  ،یغذای مواد تولید و کشاورزی

 بررسی منظور بهپژوهش  این ساخته است. مواجهرا با چالش  واردکنندهو  هکننداعم از صادر

 برایانتخاب راهبرد مناسب  یزو ن یرانا در گندم راهبردیمصرف محصول و  یدتول یتوضع

از  استفاده باو  FAO های داده بر   مبتنی ،یلیتحل -ییفتوص روش   به ،14۰۰ سال تا آن تأمین

با  ،گندم مصرف و تولید زمانی هایدورهانجام شده است. آمار  GISو  Excel افزارهای نرم

 های سال یط راهبردیمحصول  این مصرف و یدو تول سازی مدل ARIMAاستفاده از روش 

 ید،در تول یرانا جایگاه به توجه با دهد می نشان نتایج. است شده بینی پیش 14۰۰تا  1392

 خودکفایی بحث، 14۰۰ سال اکشور به واردات گندم ت یازن یزانم همچنین ومصرف، صادرات 

جزء  واردکنندة یک ،سال این تا یرانو ا است یمنتف 14۰۰حداقل تا سال  ،محصول ینا کامل

 صادرکنندة یکشورها ةاستفاد احتمال و نایرا ژئوپلیتیکی موقعیت به توجه با. ماند خواهد باقی

الزم است در انتخاب  ،کشور یهعل یاسیس ۀحرب یک عنوان به راهبردیمحصول  ینگندم از ا

 رویکرد یک قالب در ،رو این از. یردصورت پذ ای   هویژمحصول دقت  ینا تواردا یبرا کشورها

 ،Expert choice فزارا نرم و (AHP) مراتبی   سلسله تحلیل روش از استفاده باو  ژئوپلیتیکی

 زمینۀدر  بلندمدت یانعقاد قراردادها ،باالتر یدر سطح و گندم واردات برایکشورها  رینبهت

 .ندا   هشد بندی اولویتو  شناسایی ،راهبردیمحصول  ینا خرید

 

 . غذایی راهبردی های   محصول گندم، غذا، ژئوپلیتیک خودکفایی، غذایی، امنیت: ها   هواژکلید

 

                                                                                                                                                                              
 Email: sm.hosseini1@ut.ac.ir 0912۴93۷3۴6مسئول:  یسندةنو *
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 دمهمق

 ناامنی. است آن اعضای جسمی و روانی ری،کف سالمت اصلی عنصر و یافته توسعه جامعة کی بنایزیر ،غذایی امنیت

 ملت کی فقیرترشدن به درنهایت و درسان می زیان امعهج لیتک به ،آن منفی بروندادهای هک است 1عمومی بد کی غذایی

 اختالل ایجاد با ،کند   می تخریب ملی استقالل و توسعه اصلی ستون عنوان به را یمل نفس عزت ،غذایی ناامنی. انجامد می

 اهشک را ملی وحدت و وفاق و دساز می پرهزینه بسیار را جمعی های کنش ،اجتماعی سرمایة انعقادیافتگی و انباشت در

در  یمل تیامن ریراگف یندگشکن زیو ن ییقایآفر ریفق یکشورها شتریبدر  یثبات یب ةدامن(. 900: 1382 خضری،) دهد می

 تیامن ،درواقع. گذارند یمصحه  یمل تیو امن ییاغذ تیامن دیشد ییهمگرا بر یهمگ ،(2003)کالور،  کشورهااز  یبعض

شور کرا در هر  یمل تیامن یعموم یاالک تیفیکمقدار عرضه و  ،آن فیکو   مک هکاست  یمل تیامن استیس کی ،ییغذا

شورها کروابط  خی. تاراست ییغذا تیامن ةنیسطح به کمستلزم تدار ،یمل تیامن ةنیسطح به کی ةند. عرضک یم نییتع

مؤثر و کارساز در تعامل  یاسیس ةحرب کی عنوان به ییاز مواد غذا ،موارد شتریدر ب ،قدرتمند یشورهاک هک دهد ینشان م

 محصول کی بودن   یاهبردر (.۴۷: 13۷3پرتس،  ؛۷9 :138۷ ،یدهکرد ینی)مب اند کرده استفاده گرید یبا کشورها

. استدست در ارتباط  نیاز ا یعواملو « مردم یفرهنگ مصرف ای یسبک زندگ» ،«وهوا آب» ،«نوع کشور»با  یکشاورز

 ؛ستین یاقتصاد یکاال کی تنها ،رانیا و جهان مردم رشتیب ییغذا یدر الگو تیپراهمنقش  لحاظ   گندم به ژهیو به ،غالت

آن  ةدان نیو پروتئ دارد رقابت تیقابلغالت عمده  ریبا سا ،ییدارد. گندم از نظر ارزش غذا یبردراهو  یاسیس ةبلکه جنب

 از شتریب ،توسعه درحال یدر کشورها گندم سرانةجهان، مصرف  تی. با توجه به رشد جمعاست غالت گریداز  شیب

 یانرژ کل درصد ۴0 بر بالغو  است مردم ةروزان ییمنبع غذا نیتر مهمنان گندم  ران،یا در .است افتهی توسعه یکشورها

)گندم  یکه امر وحش دهد یمنشان  شناسان   باستان یها لیتحلو  هیتجز یحت. کند یم نیرا تأم انیرانیا ازین مورد

 :200۷ ،ولسیو ک منلدف) شد کشت الدیسال قبل از م 9900 درحدود ،رانیا و ترانهیمد شرق در بار   نیاول ی( برا2یا دودانه

به  رانیاز ا ،نان گندم. افتی تکامل رانیا در بار   نینخست یبرا نان گندم ( و۴0 :2011 ،گرانیدو  فلدمن ؛221 -20۷

 .(1382 ،ی)قارون افتیگسترش  هیو جنوب روس نیو از آنجا به چ هیهندوستان، ترکمنستان، روس ن،یالنهر نیجنوب ب

 و کافی میزان تأمین که داشته ایرانیان تغذیة در خاصی جایگاه زدیربا از ،گندم که دهند می نشان عوامل این همة

 از تأثرم شدت   به ،ضعیف و متوسط طبقات اجتماعی رفاه و است بوده غذایی امنیت از سطحی ایجاد یامعن   به آن موقع به

 و باالست جامعه ذیةتغ الگوی در آن سهم کهچرا دارد؛ ضرورت گندم واردات میزان به توجه همچنین. است محصول این

 و ریزی برنامه های پژوهش مؤسسة) دارد کشور برای زیار هزینة سال در دالر میلیارد ۷5/1 حدود متوسط طور به

 محصول بر تأثیرگذار کشورهای ترین مهم تعیین دنبالبه پژوهش این ،منظور   بدین. (50: 1381 کشاورزی، اقتصادی

 در ایران جایگاه تعیین همچنین .است جهان در( صادرکننده و واردکننده ،نندهک مصرف و تولیدکننده) گندم راهبردی

 ارائة ،درنهایت و 1۴00 سال تا ایران در گندم مصرف و تولید میزان بینی   پیش ،جهان در گندم راهبردی محصول تجارت

 ،یبحران مواقع و عادی ایطشر در راهبردی محصول این به کشور دسترسی امنیت افزایش برای ژئوپلیتیکی راهکارهای

 .روند   می شمار   به پژوهش این اهداف

 

 نظری مبانی

 تأثیر علت   به ،وهوایی   آب تغییرهای :شود مطرح ژئوپلیتیک جدید های   موضوع از یکی عنوان به غذا که شد سبب زیر عوامل

 و آرنل) غذایی مواد ةعرض ،(3۴6 -339: 2005 آرتس، و دروگرز ؛33 -15: 200۴ دروگرز،) محصول وری بهره بر
                                                                                                                                                                              
1. Public bad جنگ مانند) ) 

 (Triticumdicoccum) علمی نام. 2
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 دهة از را آب برای جهانی تقاضای که آبی منابع کمبود ،(138 -133: 199۴ پری، و روزنزوایگ ؛20 -3: 200۴ ران،دیگ

 کمبود ،(1528 -152۴: 2003 گالیک،) است ساخته مواجه کاهش با را شیرین آب عرضة و کرده برابر   سه تاکنون 1950

 و تویتن) شهرنشین و متوسط طبقة افزایش و جمعیت رشد ،آن از غیرمستقیم و مستقیم استفادة سر بر چالش و زمین

 ؛6۷ -61: 200۷ پیمنتل،) فسیلی های سوخت و غذایی مواد تولید بین رقابت و انرژی بحران ،(16 -1: 2009 تامپسون،

 چراکه ؛المللی بین های سازمان های استسی نیز و کشاورزی بخش در گذاری سرمایه کاهش ،(200۷ سینوئر، و رونگ

 آن از کنند می تالش کشاورزی راهبردی کاالهای دارندة های قدرت از بسیاری و ردندا ای تغذیه نقش تنها غذا امروزه

 مریکا،آ متحدة ایاالت کشاورزی وزیر سبب،   همین   به .کنند استفاده اهدافشان به دستیابی راستای در ابزار یا سالح عنوان به

 به پاسخ در ،مستقیم طور   به که گرفت کار   به سالح یک عنوان به را غذا اصطالح بار   اولین برای 19۷۴ سال در 1بوتز ارل

 غذا از استفاده امکان بر   مبنی آمریکایی یتفکر درنتیجه،. بود سیاسی سالح یک عنوان به نفت از اوپک اعضای ةاستفاد

 یافت ظهور متحده ایاالت اهداف به بیشتر دسترسی برای ای وسیله همچنین و ها دولت سایر ربرابدر ابزار عنوان به

 ترنت،) افغانستان به شوروی تهاجم دنبال   به ،سابق شوروی علیه آمریکا غالت صادرات تحریم .(19۷5 والراشتاین،)

 غذایی های تحریم همچنین و( 1980 نز،استیو و کلی) بنگالدش به آمریکا غذایی هایکمک قطع یا( 2۷6 -2۷3: 1981

 در .اند   زمره این از( 20۷: 2001 خبیر،) طالبان حکومت زمان در افغانستان مردم علیه متحد ملل سازمان امنیت شورای

 امنینا و آب کمبود نیز محلی سطوح در. اندبوده داخلی های جنگ مهم نسبتاً عوامل از ،غذا و آب ناامنی ملی سطوح

 بگیرد، خود به مسلحانه درگیری خشن شکل گاهی و شود منجر محلی سیاسی های ثباتی بی به است ممکن غذایی

 اگرچه(. 56 -۴5: 200۷ الووچ،) گذاردب جوامع بر بلندمدتی تأثیرات و ندک فراهم را غذایی و بآ ناامنی شرایط

 طور به گرسنگی ،(2000 فائو،) است امروز نجها در غذایی ناامنی عوامل ترینمهم از یکی خود ،مسلحانه های درگیری

 مواد ةارائ دولت اتیوپی، در ،مثال رایب ؛شود می استفاده هادرگیری در سیاسی ابزار یک یا سالح یک عنوان به معمول

 ورتص به ،اریتره در غذایی مواد های فروشگاه و مزارع ها،دام یا کرد قطع را ها آن طرفداران و شورشی نیروهای به غذایی

 افت از ناشی که مصر در 19۷۷ سال در غذایی مواد شدید بحران(. 62۴ -609: 1992 ،لرک) شدند بمباران سیستماتیک

 شدت   به را کشور این غذایی امنیت بود، گندم ویژه   به کشور این مردم مصرفی الگوی کشاورزی اساسی های   محصول تولید

 کلفرتی،) شد محسوب کشور این در بیستم قرن مهم رویدادهای از یکی ،ئلهمس این که جایی تا ؛کرد مواجه چالش با

 افتاد اتفاق برزیل جمله از التین آمریکای کشورهای در 19۷0 و 1960 های دهه در بحران این نظیر(. 22۴ -219: 2000

. شد کشورها این گندم های سیاست و غذایی امنیت به مربوط های سیاست در ساختاری و عمیق های   تحول ایجاد سبب و

 شد ای   ویژه توجه ها زیرساخت در اریذگ   سرمایه گسترش نیز و تولید از ای نهاده های حمایت و بازار آزادسازی به ،برزیل در

 -219: 2000 کلفرتی،) شد داده اهمیت آب جمله از ها نهاده تأمین به نیز مصر در(. 15۷ -1۴3: 1999 ،رنسگ و سیلوا)

 نان بلوای ایجاد در هاانگلیسی حیلة را پهلوی به قاجار از ایران در قدرت انتقال دالیل ترین عمده از یکی ینهمچن(. 22۴

 قرن در هک گوید می خود های سخنرانی از یکی در اکآمری اقتصاد اسبق وزیر ،کالرک جان که روست این از .اند دانسته

 منافع درمقابل بخواهد که کشوری هر و است صلح تأمین برای اسلحه ترین مهم گندم .است گندم مدرن، سالح ،آینده

 .کند فکر سالح این به آن، از پیش دبای ند،ک مقاومت جهان در ما ملی

 

 پژوهش روش

 .اند   آمده 2 و 1 جدول در که است فائو های داده بر   مبتنی و تحلیلی -توصیفی پژوهش این روش

                                                                                                                                                                              
1. Earl Butz 
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 پژوهش انجام مراحل. 1 جدول

 ها داده منبع نیاز مورد های داده ابزار یا روش اماقد مرحله

 ،1مصرف تولید، محاسبة 1
 گندم صادرات و واردات

Excel ساااالة 20 آمارهاااای 
 واردات مصرف، تولید،

 صادرات و

 و خواربااار سااازمان
 متحد ملل کشاورزی

 تولیااد، در ایااران جایگاااه 2
 واردات، مصااااااااارف،

 در عملکااارد صاااادرات،
 سااارانة ساااطح، واحاااد
 ،گنادم  اتالف و یمصرف

 و خودکفاااایی میااازان
 وارداتی وابستگی ضریب

 های فرمول و Excel، GIS ابزارهای

ضریب خودکفایی    .1 =
تولید

صادرات−واردات+تولید
× ۱۰۰ 

 عادد  و کشاور  کامال  خودکفاایی  ةدهند نشان 100 عدد
 محصاول  واردات باه  کامال  وابستگی ةدهند نشان صفر
 بیشاتر  100 از اصال ح عادد  انادازه  هار . است نظرمورد
 آن صاادرات  تواناایی  و کشاور  در محصول تولید باشد،
 .است مازاد

ضریب وابستگی وارداتی       .2 =
واردات

صادرات−واردات+تولید
× ۱۰۰ 

 باه  کشور باشد، تر نزدیک صفر به حاصل عدد اندازه هر
 باه  آن ترباودن  نزدیاک  .است نیازتر   بی محصول واردات

 محصاول  در کشاور  وارداتی گیوابست ةدهند نشان 100
 (.50 -۴9: 2001 فائو،) است نظر مورد

عملکرد تولید               .3 =
تولید

سطح زیر کشت
 

 ساااالة 50 آمارهاااای
 واردات، مصرف، تولید،

 ساااطح و صاااادرات
 و ایران گندم زیرکشت
 موارد لةسا 20 آمارهای

 کشاورهای  کل مذکور
 جهان

 و خوارباااار ساااازمان
 2متحد ملل کشاورزی

 بیناای پاایش و تخمااین 3
 مصارف  و تولیاد  میزان
 گندم

ARIMA 

 تولیاد  منظاور  باه  اقتصاد در گسترده صورت به روش این
 گرفتاه  کاار    به بینی پیش همچنین و تصادفی فرایندهای

 ماانی ز ساری  آمار .(19۷8 جنکینز، و باکس) است شده
 تولیاد  و سازی مدل ،ARIMA روش از استفاده با ،تولید

 1۴00 تاا  1392 هاای ساال  برای ایران گندم مصرف و
 .شد بینیپیش

 ساااالة 50 آمارهاااای
 مصرف و تولید

 و خوارباااار ساااازمان
 متحد ملل کشاورزی

 تارین  مطلاوب  شناسایی ۴
 تااأمین باارای کشااورها

 گندم وارداتی نیاز

AHP  Expert choise و 
 ،گیرنادگان  تصامیم  هاای قضاوت ناسازگاری نرخ لکنتر

 Expert افازار  نرم از استفاده با و ریاضی روابط براساس

choice مختلااف منااابع بااه توجااه بااا. گرفاات صااورت 
 نارخ  ،(1380 زبردسات،  ؛220-218: 1389 پور، قدسی)

 اگار . باشاد  1/0 از کمتار  بایاد  روش این در ناسازگاری
 ایان  رفاع  درصادد  بایاد  هاا  دهای  وزن ،نباشاد  گونه این

 .شود تصحیح مشکل،

 12 هااااای   دیاااادگاه خبرگان های   دیدگاه
 در کارشاااااااااناس

 ژئوپلیتیک، های حوزه
 و غااااذایی امنیاااات

 الملل بین تجارت

 

 طریق از غذایی راهبردی کاالهای واردات منظور به ،مناسب کشورهای انتخاب برای مطلوب های شاخص و ها مؤلفه

 .شود   می مشاهده 2 جدول در که است شده استخراج پژوهش خبرگان با مصاحبه محتوای تحلیل

 

 
  

                                                                                                                                                                              
 .است بذر و اتالف حیوان، انسان، تغذیة شکلبه یمطالعه، منظور از مصرف گندم، مجموع گندم مصرف ین. در ا1

2. Food and Agriculture Organization 



 57 ...ایران کشاورزی راهبردی های محصول بر ژئوپلیتیکی تحلیلی

 

 یمراتب سلسله تحلیل برای کاررفته   به های شاخص و ها مؤلفه. 2 جدول

 (عملیاتی متغیرهای) ها شاخص هامؤلفه

 هدف، کشور فتگییا توسعه سطح ،ها حکومت سریع نیافتنتغییر هدف، کشور در سیاسی های بحران میزان سیاسی ثبات
 کشورها سایر با هدف کشور تعامل سطح

 غذایی تنوع میزان نظر، مورد محصول صادراتی قدرت محصول، سالیانة تولید در پایداری میزان صادرات و تولید در پایداری
 مسیرهای یتامن لجستیکی، های هزینه مناسب، لجستیکی های زیرساخت به دسترسی ،جغرافیایی فاصلة ونقلی حمل های مزیت

 ونقلی حمل
 سیاسی های تحریم در مشارکت ،دوطرفه های نامه تفاهم و ها   همعاهد تعداد ،دیپلماتیک روابط سطح سیاسی رابطة سطح
 در حضور ،اخیر ةچندسال های   همبادل روند ،اقتصادی های تحریم در مشارکت ،تجاری های   همبادل تراز اقتصادی رابطة سطح

 اقتصادی های   همبادل سهولت ،تصادیاق های پیمان
 

 منظور به مناسب کشورهای انتخاب برای پژوهش خبرگان با مصاحبه محتوای تحلیل طریق از ،2 جدول های شاخص

 صادرکنندة اصلی کشورهای ،ها شاخص همین براساس بعد ةمرحل در .ندشد استخراج غذایی راهبردی کاالهای واردات

 انتخاب گندم واردات برای را کشوری دشو می سبب سیاسی ثبات ةمؤلف به توجه ،مثال برای ؛شدند بندی اولویت گندم

 ؛باشد پایدار گندم صادرات و تولید در اخیر سال چند در ،حال درعین و باشد داشته را سیاسی های بحران حداقل که کنیم

 دلیل   به کشوری است ممکن و است ابستهو وهوایی   آب هایتغییر به شدت به ،کشاورزی های   محصول تولید چراکه

 که دکن تأمین را خود مصرفی نیاز نتواند خشکسالی بروز با اما ،باشد شده گندم صادرکنندة ،سال یک در ،زیاد های بارش

 .نیست معقول غذایی راهبردی های   محصول واردات برای کشوری چنین انتخاب
 

 پژوهش های یافته

 ویژه   به ایرانیان، نیاز مورد کالری تأمین در بسزایی سهم و است ایرانی خانوار مصرفی الهایکا ترین مهم از یکی گندم

 ةهم در که   ای گونه به ؛است بوده کشور های اولویت از یکی همواره ،آن موقع به تأمین ،رو این از. دارد درآمد کم هایخانواده

 قانون 1۴3 بند زیرمجموعة در حتی و بوده مطرح ایران برای غذایی راهبردی محصول ترین مهم عنوان به گندم ،ها برنامه

 جمله از کشاورزی اساسی های   محصول در خودکفایی به نیل و تولید ظرفیت حفظ به نیز توسعه پنجم سالة پنج ةبرنام

 تولید، هایتغییر فرایند 1 نمودار .(155: 1389 جمهور،   یسئر راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت) است هشد توجه گندم

 به توجه با 2 نمودار و دهد می نشان را ساله 50 ةدور یک برای ایران گندم زیرکشت سطح و صادرات و واردات مصرف،

 -است بوده کشور سیاسی نظام مسئوالن های دغدغه از یکی همواره که -ایران برای گندم خودکفایی بحث اهمیت

 .دهد می نشان ساله 50 ةدور برای را محصول این وارداتی ابستگیو ضریب و خودکفایی ضریب هایتغییر
 

 
 ایران گندم زیرکشت سطح و صادرات و واردات مصرف، تولید، سالۀ 5۰ تغییرهای روند. 1 نمودار

 2۰11 -1961 ،فائو: منبع



 1395بهار ، 1 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 58

 اخیر سال 50 طول در را افزایشی یروند درمجموع ،ایران در گندم زیرکشت سطح تغییرهای روند ،1 نمودار براساس

 با نیز و زیرکشت سطح تبع به. است رسیده اخیر هایسال در هکتار میلیون هفت حدود به میلیون سه از که دهد می نشان

 در تن میلیون سه از و داشته افزایشی یروند درمجموع گندم دتولی میزان اگرچه ایران، در وهوایی   آب هایتغییر به توجه

 ؛است بوده همراه شدیدی هاینوسان با تولید میزان این است، رسیده 1386 سال در تن میلیون 16 حدود به 13۴0 سال

 میزان. است شده( تن میلیون 8 نزدیک) نصف ،قبل سال با مقایسه در 138۷ سال در ایران گندم تولید ،مثال برای

 بوده کشور داخل در تولید مقدار به متکی و کشور داخل در محصول این مصرف میزان از تابعی نیز ایران گندم واردات

 سال در گندم واردات ،مثال برای ؛است بوده شناور تن میلیون شش از بیش تا صفر از واردات میزان که طوری به ؛است

 .رسید تن میلیون 5 از بیش به 1388 سال در و بود تن هزار 250 از کمتر 1386

 از کمتر تا درصد ۴۴ از محصول، این وارداتی وابستگی ریبض و درصد 101 تا درصد 59 از گندم، خودکفایی ضریب

 .است بوده نوسان در درصد یک
 

 
 گندم محصول در ایران وارداتی وابستگی و خودکفایی ضریب سالۀ 5۰ تغییرهای روند. 2 نمودار

 2۰11 -1961 ،فائو: نبعم

 

 تولید .1

 گندم تولید مقدار میانگین براساس کشورها بندی رتبه. 1.1

 
 گندم سالۀ 2۰ تولید میانگین براساس جهان کشورهای بندی طبقه نقشۀ. 1 شکل

 نگارندگان و 2۰11 -1992 ،فائو: منبع

 

 اند داده اختصاص خود به گذشته سال 20 طی را دنیا گندم تولید سوم تا اول های رتبه ،آمریکا و هند چین، کشورهای

 .است گندم تولید در پایین   به   رو متوسط کشورهای جزء سال، در گندم تن میلیون 11 تولید میانگین با ایران و
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 (هکتار) سطح واحد در گندم تولید عملکرد. 1.2
 

 
 هکتار در گندم تولید سالۀ 2۰ میانگین براساس شورهاک بندی رتبه. 3 نمودار

 2۰11 -1992 ،فائو: منبع
 

 با کشورها مقایسة برای مناسب پارامترهای از یکی ،(هکتار) سطح واحد در کشورها گندم تولید عملکرد میزان

 با ترتیب   به دانمارک و نآلما انگلستان، کشورهای تولید، سالة 20 میانگین براساس ،3 نمودار به توجه با .است یکدیگر

 که است دومو   سی تن، 8/1 تولید با ایران رتبة اما دارند، را سوم تا اول رتبة هکتار، هر در گندم تن ۷ و 2/۷ ،۷/۷ تولید

 .است پایین بسیار

 رهایکشو و دارد گندم مصرف در را رتبه باالترین سال، در گندم تن میلیون 120 به نزدیک مصرف میانگین با چین

 جهان سیزدهم رتبة در سال، در گندم تن میلیون 13 مصرف میانگین با ایران. دارند قرار بعدی های رده در روسیه و هند

( 1992/ 13۷1) پایه سال با مقایسه در افزایشی روندی ترکیه، و هند چین، کشورهای در گندم مصرف میانگین. دارد قرار

 اما است، یافته کاهش( 1992/ 13۷2) پایه سال با مقایسه در آمریکا و روسیه در میزان این آن، برخالف و است داشته

 .است نداشته محسوسی تغییر ایران مصرف میزان
 

 مصرف .2
 

 
 گندم مصرف سالۀ 2۰ میانگین براساس کشورها بندی رتبه. 4 نمودار

 2۰11 -1992 ،فائو: منبع
 

 جهان و ایران در گندم مصرف سرانۀ. 2.1
 

 
 2۰۰9 لسا در گندم مصرف سرانۀ براساس کشورها بندی رتبه. 5 نمودار

 2۰۰9 ،فائو: منبع
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 با ایران. است الجزایر و تونس آذربایجان، کشورهای به متعلق ترتیب   به ،جهان در گندم مصرف های سرانه باالترین

 .دارد جهان کشورهای میان در را یازدهم رتبة ،سال در گندم کیلو 15۷ سرانة مصرف میانگین
 

 
 2۰۰9 سال در گندم از روزانه نیاز مورد انرژی تأمین دارمق براساس کشورها بندی رتبه. 6 نمودار

 2۰11 -1992 ،فائو: منبع

 

 تأمین گندم از را نیاز مورد یانرژ نیاز بیشترین ترتیب   به ،الجزایر و آذربایجان تونس، که دهد می نشان 6 نمودار

 اتالف میزان ،نهایتدر .دارد را جهان هفتم رتبة ،گندم طریق از روز در انرژی کیلوکالری 1350 تأمین با ایران و کنند می

 چین به متعلق ترتیب   به 2009 سال در گندم اتالف میزان باالترین که دهد می نشان( ۷ نمودار) جهان کشورهای در ندمگ

 .است بوده تن میلیون یک حدود ایران و (تن میلیون 2) ترکیه ،(تن میلیون 6 حدود)
 

 
 2009 سال در گندم اتالف میزان براساس شورهاک بندی رتبه. ۷ نمودار

 2009 ،فائو: منبع
 

 واردات .3

 

 
 گندم سالۀ 2۰ واردات میانگین براساس جهان کشورهای بندی طبقه نقشۀ. 2 شکل
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 باالترین ترتیب   به برزیل و مصر ایتالیا، کشورهای گذشته، سال 20 طول در دهد می نشان 2 شکل که گونه همان

 در متوسط کشورهای جزء سال، در گندم تن میلیون سه واردات میانگین با ایران و اند   داشته را دنیا ندمگ واردات مقدار

 .است بوده جهان در گندم واردات

 

 صادرات .4

 باالترین که بپردازیم کشورهایی شناسایی به باید گندم جهانی تجارت بر تأثیرگذار های قدرت ترین مهم شناسایی برای

 مقدار و صادرات میانگین 8 نمودار ،رو این از. اند تهداش اخیر سالة 20 دورة در را گندم راهبردی محصول صادرات مقدار

 .دهد می نشان را کشورها( 2011) 1390 و( 1992) 13۷1 های سال در صادرات

 

 
 گندم صادرات سالۀ 2۰ میانگین براساس کشورها بندی رتبه. 8 نمودار

 2۰11 -1992 ،فائو: منبع

 

 ترتیب   به ،(1390 -13۷1) مطالعه مورد سالة 20 دورة طی گندم صادرات میانگین باالترین فوق، نمودار به توجه با

 سال در روسیه ویژه به و استرالیا فرانسه، کشورهای صادرات میزان همچنین. است بوده فرانسه و کانادا آمریکا، به متعلق

 در) سال در تن هزار 60 حدود صادرات میانگین با ایران. است یافته یشافزا توجهی   شایان میزان به ،(1992) 1390

 .دارد دنیا کشورهای بین در را ۴5 رتبة ،(1390 تا 13۷1 های   سال

 

 (2۰21) 14۰۰ سال تا ایران در گندم مصرف و تولید میزان بینی پیش .5

. شد پرداخته گندم مصرف و تولید انیزم های سری ایستایی بررسی به ARIMA مدل تخمین منظور به گام، اولین در

 .است زیر صورت به 1۴00 سال تا گندم مصرف و تولید برای ARMA روش مدل تخمین نتایج
 

  tD  wheat production / /  U   1235388 3 0 999931 

  t t tD Wheat consumption / / U / U / U     1 1 1222430 4 1 176550 0 227357 0 404853 
 

 خطای ،بینی پیش نتایج. شد بینی پیش 1۴00 تا 1392 های   سال در گندم مصرف و لیدتو ،شدهبرآورد مدل به توجه با

 .است دهمآ 3 جدول در ،سال هر در گندم تولید خنر و شده   بینی پیش تولید برای درصد 95 اطمینان ةفاصل آن،
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 ARIMA روش   به ایران در گندم مصرف و تولید بینی پیش. 3 جدول

 

 

 در درصد 6/1 رشد نرخ میانگین با کشور در گندم تولید ،ARIMA مدل طریق از گندم تولید بینی پیش نتایج سبراسا

 .است کشور در گندم تولید یافزایش روند نشانگر که رسید خواهد 1۴00 سال تا تن هزار هشتصد و میلیون 15 به ،سال

 با کشور در گندم مصرف و بود خواهد تن فتصدهزاره و میلیون چهارده ،بررسی مورد سال نه لطو در تولید میانگین

 یوندر که رسید خواهد 1۴00 سال تا تن چهارصدهزار و میلیون هفده حدود به ،سال در درصد 1 رشد نرخ میانگین

 هزار چهارصد و میلیون شانزده ،سال نه این طول در مصرف میانگین همچنین. دهد می نشان را گندم مصرف در افزایشی

 توجه با کنیم، محاسبه را کشور گندم مصرف و تولید مقدار تفاوت ،حالت بهترین در بخواهیم اگر ،رو این از. بود هدخوا تن

 میانگین صورت به سال این تا کشور مصرفی نیاز ،1۴00 سال تا گندم ةشد   بینی پیش مصرف و تولید میانگین تفاضل به

 ضرورت ،گندم مصرف و تولید در تفاوت این که است کشور یدتول میزان از بیشتر تن هفتصدهزار و میلیون یک

 .سازد می برخوردار ای ویژه اهمیت از را کمبود این تأمین مناسب راهکارهای برای جوو   جست و ریزی برنامه

 

 تحلیل و تجزیه

 101 تا 59 از که -ودکفاییخ ضریب در باال های   نوسان آن تبع به و ایران در گندم تولید شدید های   نوسان به توجه با

 در تولید پایین عملکرد و -است بوده نوسان در درصد یک از کمتر تا ۴۴ از که -وارداتی وابستگی ضریب و -بوده درصد

 با و اخیر های سال در مصرف افزایش و کشور در گندم باالی اتالف کنار در ،پیشرو کشورهای با مقایسه در هکتار واحد

 طور به ،1۴00 سال تا ایران گندم، مصرف و تولید ةزمین در ARIMA مدل براساس گرفته صورت ایه بینی پیش به توجه

 همیشگی ارتباط و نیاز ،میزان این که داشت خواهد گندم وارداتی نیاز تن هفتصدهزار و میلیون یک بر بالغ ساالنه میانگین

 و واردکنندگان ترین مهم ،رو این از. کند   می تثبیت را جزء واردکنندة یک عنوان به گندم المللی بین بازار اب ایران

 ایران که   درحالی ؛هستند جهان در گندم راهبردی محصول ژئوپلیتیکی بازار در بازیگران ترین مهم گندم، صادرکنندگان

 سوی از راهبردی لمحصو این دارندگان با زنی چانه و سو یک از رقبا سایر با رقابت به باید خود وارداتی نیاز تأمین برای

 .شوند   می مشاهده 3 شکل در کشورها این .بپردازد دیگر

 

سال پیش بینی تولید انحراف از معیار *فاصله اطمینان  %95 نرخ رشد

1392 13971381 1632594 13971381±3199883 1.70%

1393 14206770 1635964 14206770±3206489 1.70%

1394 14442158 1639445 14442158±3213312 1.70%

1395 14677546 1643036 14677546±3220350 1.60%

1396 14912934 1646736 14912934±3227603 1.60%

1397 15148323 1650545 15148323±3235068 1.60%

1398 15383711 1654461 15383711±3242744 1.60%

1399 15619099 1658484 15619099±3250630 1.50%

1400 15854487 1662614 15854487±3258723 1.50%

متوسط 14795240 1.60%

منبع: یافته های تحقیق 

)انحراف از معیار( × 1.96 ±  پیش بینی تولید =  فاصله اطمینان 95% *

سال پیش بینی مصرف انحراف از معیار *فاصله اطمینان  %95 نرخ رشد

1392 15927572 1146133 15927572±2246421 -0.5

1393 15810350 1148101 15810350±2250278 -0.7

1394 16042780 1267939 16042780±2485160 1.5

1395 16275211 1382006 16275211±2708732 1.4

1396 16507641 1491628 16507641±2923590 1.4

1397 16740071 1597719 16740071±3131529 1.4

1398 16972502 1700940 16972502±3333843 1.4

1399 17204932 1801785 17204932±3531498 1.4

1400 17437363 1900632 17437363±3725238 1.4

متوسط 16492978 1

منبع: یافته های تحقیق 

* )انحراف از معیار( × 1.96 ±  پیش بینی مصرف =  فاصله اطمینان 95%
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 سال 2۰ های میانگین براساس جهان در گندم واردکنندة و صادرکننده اصلی کشورهای نقشۀ. 3 شکل

 

 :1386 موسوی،) ندارد محکمی و قوی جایگاه ،خودکفایی مبحث ،کشاورزی های سیاست به مربوط نظری مباحث در

 بوده جزء واردکنندة یک به بزرگ واردکنندة یک از شدن تبدیل ایران، برای گندم تولید در خودکفایی تعبیر همچنین(. 18

 وجود با. است منتفی الًامک محصول این صادرات امکان ،موجود شرایط نیز و مطالعه این های یافته به توجه با و است

 منابع یعنی ،ها آن ترین مهم جمله زا و منابع پایداری به ،کنند می دنبال را خودکفایی اهداف که هایی سیاست در دبای ،این

 ،آور شگفت آبیاری اگرچه ،مثال برای شود؛ خاص توجه کشت الگوی در توازن همچنین و( زیرزمینی و سطحی) بیآ

 با) کرد تبدیل سال 20 از بیشتر برای گندم راهبردی محصول تولید در خودکفا کشوری به را خشک سعودی عربستان

 درحال ،ها آبخان ماندن   تهی و شدن   تهی دلیل   به گندم تولید حاضر، درحال ،(1992 سال در تن میلیون ۴ از بیش تولید

 از بیشتر به صفر از ،کشور این واردات و رسیده 2011 سال در تن هزار   دویست و میلیون یک از کمتر به و است فروپاشی

 خارجی بازار به داخلی نیاز ،ها تالش تمام وجود با نیز ایران برای (.2011 فائو،) است رسیده 2011 سال در تن میلیون دو

 با که شود اصالح صورتی   به باید بلندمدت در خودکفایی نیز گندم درمورد بنابراین، ؛شد نخواهد قطع هرگز محصول این

 منطبق مجازی آب جدید رویکرد با سیاست این که کرد کشور دعای نیز را تجارت زایایم بتوان منابع، بر فشار کمترین

 تجارت و بازار به اتکا ایران، علیه المللی بین سیاسی و اقتصادی های تحریم و هاتهدید افزایش و وجود به توجه با. است

 است، انیایر درآمد کم عموماً خانوارهای مصرفی سبد اول اولویت که گندم درمورد هم آن ،عمده صورت به جهانی

 بخش از نباید رسد می نظر   به موجود، شرایط و ایران در کشاورزی بخش وضعیت به توجه با حال. یابد   نمی باالیی مقبولیت

 کنونی های پتانسیل به توجه با ،رو این از. داشت را اساسی هایتغییر ایجاد انتظار کوتاه زمانی دورة یک در کشاورزی،

 کشور مصرفی گندم کمبود مقدار تأمین برای باید ،گندم واردات و تولید در شدید های وسانن و کشاورزی بخش در کشور

 در بتوان که شود پرداخته ژئوپلیتیکی راهکارهای کشف و جوو   جست به( سال در تن هفتصدهزار و میلیون یک میانگین)

 شناسایی برای ،رو این از .کرد تضمین ورکش برای را راهبردی محصول این به دسترسی امنیت ،بحرانی و معمولی شرایط

 20 ةدور طی گندم صادرکنندة اصلی کشور ده ،بلندمدت گذاری سرمایه و ریزی برنامه داشتن درجهت کشورها بهترین

 صادرات، و تولید در پایداری سیاسی، ثبات مؤلفة پنج بقاطم ،(گندم صادرات میانگین براساس) 2011 تا 1992 سال
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 ،مدل نتایج .شدند بررسی AHP روش از استفاده با ،اقتصادی ةرابط سطح و سیاسی رابطة سطح ،قلیون حمل های مزیت

 این که داد نشان 0۷/0 حدود در را ناسازگاری میزان ،Expert choice افزار نرم در ها گزینه و ها شاخص واردکردن از پس

 در گندم صادرکنندة اول کشور ده ،ترتیب   بدین. است لوبمط باشد، 1/0 از کمتر باید اینکه به توجه با ،ناسازگاری مقدار

 بررسی این در ،بود پژوهش کارشناسان با مصاحبه از برگرفته و دش ذکر 2 جدول در که مدنظر ةمؤلف پنج به توجه با دنیا

 (.۴ جدول) شدند بندی اولویت

 
 رانای برای گندم واردات در( AHP) یمراتب سلسله تحلیل روش نتایج .4 جدول

 
 خبرگان نظر و نگارندگان: منبع

 

 کسری تأمین برای ایران که است آن بیانگر -است بوده خبرگان نظر ،درواقع که -یمراتب سلسله تحلیل روش نتایج

 کراین،وا فرانسه، آلمان، قزاقستان، روسیه، کشورهای به ترتیب   به است بهتر ،آتی های سال در خود نیاز مورد گندم

 اولویت، ترتیب   به ،کشورها این از بعضی با ،نیاز درصورت و باشد داشته توجه کانادا و استرالیا آمریکا، رژانتین،آ انگلستان،

 .کند امضا بلندمدت قراردادهای

 

 گیری نتیجه

 ندمان عواملی دلیل   به ،اخیر های سال در که است بوده تاریخ طول در بشر های دغدغه از یکی ،غذایی مواد به دسترسی

 و جمعیت رشد ،آن از غیرمستقیم و مستقیم ةاستفاد سر بر چالش و زمین کمبود ،آبی منابع کمبود ،وهوایی   آب هایتغییر

 کاهش ،زیستی های سوخت و غذایی مواد تولید بین رقابت و انرژی بحران ،شهرنشین و متوسط ةطبق افزایش

 ژئوپلیتیک جدید های   موضوع از یکی به ،المللی بین های سازمان های سیاست نیز و کشاورزی بخش در گذاری سرمایه

 که دارد راهبردی غذایی محصول چند ،خود شهروندان غذایی رژیم نوع فراخور به کشور هر ،رو این از. است شده تبدیل

 راهبردی ولمحص. کند تأمین خود ملی امنیت تأمین برای را آن از کافی مقدار   به دسترسی امنیت همواره دارد ضرورت

 ها یافته. دارد جهان غذایی امنیت تأمین در اساسی ینقش بلکه ،است ایرانی خانوار سبد غذایی مادة ترین مهم تنها نه گندم،

 ،است داشته یجهان تولید در را پانزدهم رتبة سال، در گندم تن میلیون یازده تولید میانگین با ایران اگرچه دهد می نشان

 در خود مصرفی نیاز تأمین برای ایران سبب،   همین   به. است بوده کمتر کشور مصرفی نیاز مقدار از وارههم ،تولید میزان این

 واردات در را پانزدهم رتبة و است کرده وارد گندم تن میلیون سه ساالنه ،میانگین صورت به مطالعه، مورد سال 20 طول

 مدل از نتایج بقاطم و است بوده راهبردی محصول این اندکنندگوار از یکی همواره ایران ،بنابراین دارد؛ محصول این

 وارداتی گندم تن هفتصدهزار و میلیون یک به میانگین صورت به ساالنه ایران ،1۴00 سال تا ARIMA زمانی های سری

 درصد 50 تقریباً) هکتار میلیون هفت به کشور گندم زیرکشت سطح اخیر های سال در که است درحالی این. است نیازمند

 ،آن اتالف کاهش و ها یارانه هدفمندی طرح با نان مصرف در جویی صرفه و یافته افزایش( کشور زیرکشت اراضی کل
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 از کشور آبی منابع بحران و سو یک از گندم زیرکشت سطح حداکثری افزایش به توجه با ،رو این از. است شده اجرایی

 منطقی کشور تولید ةپای منابع به ازحد بیش فشارهای واردکردن و گندم دتولی در کامل خودکفایی بر پافشاری دیگر، سوی

 از ،مصرفی گندم از معینی مقدار است بهتر الملل، بین تجارت مزایای از استفاده نیز و آبی منابع به کمک برای و یستن

 از استفاده تولید، بازدهی سطح افزایش مانند یراهبردهای همزمان پیگیری ،ندگانگارن اگرچه .دشو تأمین واردات طریق

 سطح کاهش برای را بلندمدت در مصرف الگوی ریتغی و بذر اصالح ضایعات، کاهش ،تولید دفراین در نو های فناوری

 سیاستگذاران به مدت کوتاه در ،ندکن می پیشنهاد غذایی راهبردی محصول این تأمین در فرامرزی منابع به وابستگی

 دنبال   به و بپذیزند 1۴00 سال تا را گندم تن هفتصدهزار و میلیون یک ةسالیان واردات حداقل کنند می توصیه مربوط

 .باشند گندم مقدار این واردات برای ها هکنند تأمین بهترین انتخاب

 کنند می تالش ناملموس صورت به اگرچه ،غذایی راهبردی های   محصول ةدارند های قدرت اینکه به توجه با ،رو ایناز

 در کشور نیاز مورد گندم کمبود تأمین کنند، استفاده اهدافشان به دستیابی راستای در ابزار یا سالح یک عنوان به ذاغ از

 منظور به ،پژوهش این در شده انتخاب های مؤلفه به توجه با .باشد ژئوپلیتیکی راهکارهای بر   مبتنی باید جهانی تجارت بازار

 ةصادرکنند اصلی کشور ده ،یمراتب سلسله تحلیل روش نتایج به توجه با گندم تواردا برای مناسب کشورهای تخابان

 قزاقستان، روسیه، :از اند   عبارت ترتیب   به که شدند بندی اولویت کشور به گندم واردات برای ،اخیر سال 20 طی گندم

 .کانادا و استرالیا آمریکا، آرژانتین، انگلستان، اوکراین، فرانسه، آلمان،

 مورد میزان به دسترسی تضمین برای باید مربوط های وزارتخانه است، یافته سیاسی بعدی غذا که اکنون چنینهم

 با لزوم، درصورت و کنند تضمین حالت بهترین به را کشور غذایی امنیت ،غذا جدید ژئوپلیتیک وضعیت در گندم نیاز

 .کنند امضا دتبلندم قراردادهای اولویت، ترتیب   به ،کشورها این از یعضب
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  ها  چالش و ییوهواآب راتییتغ ریتأث لیتحل

 یا  منطقه یها  بحران بر آن از حاصل یها  فرصت و

 

 یراز دانشگاه اریاستاد -یکاظم اخوان مسعود

 دانشگاه اصفهان یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو -یسیو سارا

 

 26/06/1393: یینها دییتأ  19/08/1392: مقاله رشیپذ

 

 دهیچک
 در و ینیع یها  داده و آمارها به استناد با ،یلیتحل -یفیتوص روش از استفاده با پژوهش نیا

 راتییتغ از یناش یها  فرصت و ها  چالش راتیتأث یبررس دنبالبه ،ییگراواقع ةینظر چارچوب

 انتشار شیافزا ر،یاخ یها  دهه در کندیم انیب ها  افتهی. است یا  منطقه یها  بحران بر ییوهواآب

 و یاقتصاد یها  تیفعال دیتشد و سو  کی از تیجمع عیسر رشد از یناش یا  گلخانه یگازها

. است شده یجهان یاسیدر مق ییوهوا آب راتییتغ جادیا موجب گر،ید یسو از بشر یصنعت

 راتییتغ یامدهایپ نیترمهم ،یبارندگ یها نوسان و ها  آب سطح باالآمدن هوا، یدما شیافزا

. اند  هکردمواجه  یا  تازه یها  فرصت گاه و ها  بشر را با چالش اتیح ةادام که هستند ییوهوا آب

و مهاجرت از جمله  دارریواگ یها  یماریب وعیش ،ییغذا منابع و نیریش آب ریذخا کمبود امروزه

واقع در اطراف خط استوا  ةتوسعدرحال یکشورها و یا  حاره مناطق ژهیوهب که است ییها  چالش

 م،یعظ یها  خچالی ذوب ،یآت یها  دهه در شود  یم ینیب  شیپ مقابل، در. اند  هکرد ریرا درگ

 یها  فرصت شمال، قطب ژهیوهب ،یقطب مناطق در دیشد یسرما کاهش و یدائم یها  خبندانی

 یلیفس ،یکان ارزشمند ریذخا استخراج مناطق، نیا در سکونت یبرا را یمساعد طیشرا و تازه

واقع در  ةافتیتوسعه یکشورها بهتازه فراهم آورند و  یارتباط یها  راه به یابیدست زین و ییغذا و

 و ها  چالش نیااز  کیهراست  یهی. بدندبرسان   بهره ها  دولت گریاز د شیاطراف قطب شمال ب

 یحت ای ندکن  یمهموار  نیرید یو تضادها ها  یدشمن دیتشد یبرا را نهیزم ینوعبه ها،  فرصت

 بیترت نیاهب و شوند  یممختلف جهان  یکشورها انیتازه م یها  یریدرگ و ها  تنش بروز موجب

 .زنند  یمرقم    منطقهرا در  یدیجد یها تحول

 

 ن،یزم شدنگرم ،ییوهوا آب راتییتغ ،یا  منطقه یها  بحران ،یالملل  نیب تیامن: ها  دواژهیکل
 .ییگرا واقع

 

 

 

                                                                                                                                               
 09188316539مسئول:  سندةینو   Email: mak392@yahoo.com  
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 مقدمه

 واناتیح چراندن. اند  نهاده یبرجا یا  منطقه یوهوا آبو  میبر اقل یتوجه انیشا راتیتأث خ،یتار یابتدااز  یبشر یها  تیفعال

منجر  یابانیو گسترش مناطق ب جادیبه ا ،یکشاورز یها  نیزم شیافزا یبرا درختان دنیبر و ها  جنگل سوزاندن ،یاهل

 ها  یخشکسال بموج 1970 ةده در دهیپد نیا. است دهیانجام «ییزا  ابانیب» ةدیپد ای ها  ابانیب شتریبه تداوم هرچه ب و شده

نظام اقتصاد  یها  انیبن و گرفت را نفر هزار 100 از شیب جان ،شد قایآفر یصحرا در مدتیطوالن و دیشد یها  یقحط و

 در) یصنعت یها  دولت یها  یطلب  جاه و تیجمع عیسر رشد، 21 قرن به ورود با. کرد رانیرا در آنجا و یشتیو مع ییابتدا

. شد یجهان اسیدر مق ییوهوا آب راتییتغو سپس  یا  گلخانه یگازها انتشار شیافزا موجب( نیچ و کایآمر هاآن رأس

 ییوهوا آب راتییتغ یامدهایپ نیتر مهماز  ،یبارندگ دیشد یها نوسانو  هااختالل ها،  آب سطح باالآمدن ن،یزم شدنگرم

 حاضر پژوهش ،رونیا از. نهد  یم یرا برجا ییامدهایپ و آثار گوناگون یهاشکلبه  نیاست که در مناطق مختلف زم

 نیا انیارتباط م ی، به بررس«از آن یناش یها  فرصت و ها  چالش و ییوهوا آب راتییتغ» درصدد است ضمن شناخت

 نةیزم در پژوهش یاصل پرسشبه  کوشد  یمپژوهش  نیا جه،یدرنت .بپردازد یا  منطقه اسیمق در بحران بروز و راتییتغ

پاسخ به  در شدهمطرح ةیفرض. دهد پاسخ یا  منطقه اسیدر مق ژهیو به ها  بحران بر یآت ییوهوا آب راتییتغ ریتأث یچگونگ

 موجب سوکی از ،کنندیم جادیا مروربه که ییها  فرصت و ها  چالش با ییوهوا آب راتییتغ»است:  گونهنیامذکور  پرسش

را  نهیزم گر،ید یو از سو شوند  یمدر اطراف خط استوا  یا  حاره ینواح در مزمن یها  بحران و ها  یریدرگ دیتشد و ایاح

 .ندکن  یم ایمه جنوب و شمال قطب دو کیدر مناطق نزد ژهیو به ،تازه یها  بحران و ها  تنش یریگ  شکل یبرا
 

 ینظر یمبان

 ،یاقتصاد علوم نظرانمورد توجه متفکران و صاحب ربازیاز د ،هاانسان انیم ابیجدال بر سر کسب منابع کم ةمسئل

 یها  دگاهیدر د یجزئ راتییبا تغ هینظر نیا ،یاسیس یهاتفکر در. است بوده... و یشناسستیز ،یشناختروان ،یاسیس

 کنان، جرج بهور،ین آرون، والتز، مورگنتا، مانند یروانیپ زیو هابز و ن یاولیماک د،یدیآن، توس انگذارانیو بن ییگراواقع مکتب

 .خورد  یم چشم به وضوح  به... و نجریکس

 یموجود را انسان کرد،  یم یتلق یو اجتماع یاسیس یوانیح یذات طوربهبرخالف ارسطو که انسان را  ،هابز توماس

و کسب افتخار. حالت  یاعتمادیبوجود دارد: رقابت،  یاصل ةزیدر نهاد انسان، سه انگ ،یو باور  به. کند  یم قلمداد جو  زهیست

 مطلوب، طیشرا حفظ و خود از دفاع یبرا یآدم شودیم موجب. حالت دوم کندیم دار  وا شتریب سود کسب بهرا  انساناول، 

)جونز،  دساز  یم وادارو احراز مقام، انسان را به تاختن به همنوع خود  یآور  نام یبرا سوم حالتاستفاده کند و  هیقهر ةقو از

 نیبرهم و داند  یم «همه هیعل همه جنگ» مشکل یبرا ییجو  دولت را چاره سیتأس لیهابز دل ،قتیدرحق(. 122: 1388

 اطاعت یعموم یقدرت از تا دارد  یرا بر آن م انیآدم ،یحس یها  لذت از یمندبهره و آرامش یآرزو»: دیگویم اساس

)هابز،  «سازد  یم لیمتما ،یعموم یاز قدرت یرا به فرمانبردار انیآدم ،لیدل  همان  به زین جراحت و مرگ از ترس... کنند

 نظام در دولت و دولت در انسان و انسان در وانیح روح دنیدم» یمعنا  بهدولت را  انیگراواقع ،سان  نیبد(. 139: 1389

 نیا یایمزا از زین هادولت و کنندیتالش م خود یشخص منافع ندآوردستبه یبرا هاانسان. کنند  یم ریتعب «المللنیب

 و سود یاقدام هر در زین هادولت ،کنند هسباحمرا  یکار انجام انیو ز سود هااگر انسان ،جهیدرنت. ندشویم مندبهرهتالش 

 دونشیموارد جنگ  هاآن باشد، دولت انیاز ز شیجنگ ب یایاگر مزا ،یتیوضع نیچن در .کنندیم یابیارز را شانیز

 (.141: 1389 ،یو رحمت ی)عسگرخان

 و میمفاه به راختصابه ،  است گرفتهانجام  ییگراواقع مکتب یها  شهیاند یبرمبنا حاضر پژوهش نکهیا به توجه با

 :شود  یمآن اشاره  یاصل یها  هیفرض
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 کی زور اعمالاز  یریجلوگ یبرا یقدرت چیه ،الملل  نیب نظام در ،یداخل ةعرص برخالف: کیآنارش الملل  نیب نظام .1

 وجود ندارد. گرید یهاتدول دولت

 هستند. یالملل  نیب نظام یاصل گرانیها باز: دولتیمحور  دولت .2

 .است قدرت شیافزا و حفظ کسب، یبرا تالش الملل،  نیب استیس یژگیو: قدرت .3

 .دنپردازیآن م ةدیفا -نهیهز ةمحاسب به ،یعمل هر به اقدام از شیپ هادولت: تیعقالن .4

 .بقاست ،یمل اهداف به یابیدست شرطشیپ: بقا .5

 (.16: 2010 نز،ی)کال یگرید نیتضم بهنه  کنند اتکاخود  به ،بقا یبرا کوشندیم هادولت: یاریخود .6

 دگاه،ید نیا از. داند  یم مربوط هاآن سرشت به زیهرچ از قبل را هادولت انیم یریدرگ یها  شهیر ،ییگراواقع مکتب

 ،رونیا از. دارد شهیر هاآناز آن، در ذات  گرانید کردنبینص  یب و خود قدرت شیافزا و حفظ کسب، یبرا هادولت تالش

 یهیبد. ندکن  یبا هم منازعه م ،راستا نیا در امکاناتبر سر تصاحب  ،شیخو یالملل  نیب اعتبار یارتقا یبرا همواره هادولت

و  ها  گذرگاه ها،  سلطه بر تنگه یحت ای ییآب، گاز، نفت، مواد غذا مانند یابیکم ریو کنترل منابع و ذخا آوردن  دستهب است

 ،«قدرت»و  «تیامن» ةمقول دو انیم ،یسنت یها  دگاهید در. هاستعامل نیا نیتر مهماز  ، ...و یالملل  نیب یراهبردمناطق 

گره  ییوهوا آب راتییتغ ةدیپد با تیامن، 21 قرن آغاز در و امروزهشواهد،  براساس اماوجود داشت،  میمستق یا  رابطه

 یحت و یمیقد یها  نهیک و ها  نزاع دیتشد یبرا را نهیزم ،شانیها  فرصت و ها  با خسارت راتییتغ نیا یعنیخورده است؛ 

 .ندکن  یم مساعد تازه، یها  یریدرگ و ها  تنش ظهور

آن  انگریب ها  ینیبشیپ. دارند قرار ییوهوا آب یهارییتغ درمعرض گرانید از شیب یلیدال  به ،مناطق یبعض گمانیب

 گذاردیم یبرجا ایو آس انهیخاورم قا،یرا بر قطب شمال، آفر ریتأث نیشتری)حداقل در ابتدا( ب نیزم شدنگرم که است

 و «ییاستوا کمربند» عنوان دو بامناطق را  نیا یطورکلهب ،یلب(. 2007 ،ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتانیم ئتی)ه

دو کمربند رخ  نیحول ا 21در قرن  ها  یریدرگ غلبا کند  یم ینیبشیپ او. است کرده یبند  دسته «یقطب کمربند»

 یبرجا یمیمستق آثار ها،آن اطراف در ها  تنش دیکمربندها و تشد نیا ضیهوا، در تعر یدما یجهان شیو افزا دهند یم

کشور  40از  شیرا با ب نیزم ةکر ل،یما 24،902حدود  یبا مساحت یی(. از نظر او، کمربند استوا7: 2009 ،ی)ل گذارد یم

در عرض  السرطان  رأس و یالجد  دو مدار رأس انیم در واقع یابانیب و یریگرمس یکشورها و مناطق شامل و ردیگ  یدربرم

و از  قایآفر یمناطق جنوب سمت به نییپا از است، توسعهدرحال یکشورها شامل شتریب که کمربند نیا. شودیمخط استوا 

 یکایآمر یجنوب یها  کمربند شامل بخش نیا ،یغرب ةکرمیاست. در ن یشرویدر حال پ یمرکز یایآس سمت بهباال 

 ،یشمال یقایآفر ،یغرب ةکرمین در و است یجنوب یکایآمر یشمال یها  بخش و( یمرکز یکایآمر و کی)مکز یشمال

 یها  قسمت و قزاقستان ه،یترک ران،ی)ا یمرکز یایآس سپس و نیالنهر  نیب انه،یسرخ، خاورم یایرا به در یمراکش و سومال

 قطب اطراف در جیتدربه ،یگرید کمربند امروزه(. 8)همان:  کند  یم متصل یگب ابانیب و تبت فالت(، یجنوب یایآس یغرب

جهان را پوشش  ةافتی توسعه یاغلب کشورها ،ییکمربند برخالف کمربند استوا نیا 1.است یریگ  شکلدرحال شمال

 لیدلبه تنهانه لهئمس نیا. ردیگ  یکشور دربرم دهقطب شمال را با کمتر از  ل،یما 10،975 حدود یمساحت با و دهد  یم

 قرار یشمال ةکرمین در جهان یکشورها نیتر  بزرگ که است ببس نیا هب بلکه ،است کمربند نیا مساحت تربودنکوچک

  (.13)همان: دارند 

 

                                                                                                                                               
 حرارت نیزم رایز شود؛یم لیتشک ریتأخ با کمربند نیا. ردیگ شکل جنوب قطب اطراف زین یگرید کمربند ،یآت قرن در شودیم ینیبشیپ. 1

 راتییتغ از شتریب اریبس مناطق نیا پس. دارند قرار یشمال کرةمین در جهان یهایخشک شتریب و داردیم نگه خود در آب از شتریب اریبس را
 .دهدیم رخ یشمال یقطب کمربند اطراف در ابتدا راتییتغ نیدتریشد و نیشتریب ن،یبنابرا رند؛یپذیم ریتأث ییوهوا آب
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 تنش  ییاستوا یمیو قد یقطب یریگ  شکلدرحال تنش یکمربندها. 1 نقشة

 13: 2009 ،یل: منبع

 

 دیکمبود شد علت)به قایآفر جنوب زین و( دیشد یگرما علتبزرگ آن )به یصحرا ژهیو به قا،یآفر ةقار ان،یم نیا در

مناطق  گریاز د ها،  آن در اهدیتهد و ها  بیآس و هستند ییوهوا آب راتییتغاز  یاز همه گرفتار مصائب ناش شی(، بیبارندگ

 را خود یها  مشکل اغلب ،ها ییقایآفرج(. 2007 ،ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتانیم ئتی)ه است تر  گسترده و دتریشد

اجالس سران سازمان وحدت  دراوگاندا،  جمهور سیرئ ،یموسوون یووری. نندیب  یم یو صنعت افتهی توسعه یها  دولت چشم از

درحال یایدن هیعل افتهی توسعه یایکه دن دینام یا  حربه و یتهاجم یاقدام را ییوهوا آب راتییتغ، 2007 لیدر آور قایآفر

وارد شده بود،  ییقایهوا بر ملل آفر یجهان شدنگرم لیدلبهکه  ییها  خسارت یبرا ،انیپا در یو. است بسته کارهب توسعه

گرم و یا  گلخانه یگازها دیمسئول تول گرانیداز  شیب افتهی توسعه ی(. کشورها2007درخواست غرامت کرد )کالرک، 

 مندبهره هوا شدنمثبت گرم راتیتأثممکن است از  یدر کمربند قطب افتهی توسعهمناطق  یبعضو  هستند نیزم شدن

 کسانیطوربه شرفتهیرپیغ و شرفتهیپ جملهمختلف از  یکشورها یبرا ش،یگرما نیا انباریاما در بلندمدت آثار ز ،شوند

 نیا نیبر عواقب سنگ ،«تیو امن وهوا آب راتییتغ» نةیزمدر  ریاخ یها  پژوهشاز  یبعض طورکههمان. است خطرناک

 طلب،  ییجدا یهاجنبش از یطوالن ةخچیتار با یاندونز مثال، یراب ؛اند  کرده دیتأک شرفتهیپ یکشورها یبرا رهاییتغ

 نیهمچن. دارد را یافراط یها انیجر و ها  گروه و مسلمان تیجمع نیشتریب ،یاسیس یثباتیب و شکننده یدموکراس

 ،یاندونز ،بیترتنیاهب. است هکرد ریپذ  بیآس شدتبه ییوهوا آب راتییتغ برابردر را آن ع،یوس یها  جنگل و ریالجزا مجمع

 طیشرا در نتواند آن حکومت اگر و ددار یجو نامساعد طیشرا در مهاجرت و یتینارضا دیتشد و بروز یبرا را الزم لیپتانس

 با چالش سمت به طلبییجدا و کالیراد یها  گروه کند، عمل ثرؤم یا  گونهبه ،یاحتمال یعیطب یایبال دربرابر و یبحران

: 2007 ،یباسب) دکن  یم مواجه یجد ییاهدیتهد با را غرب یایدن منافع ها،  تنش و یتینارضا نیا یامدهایپ وروند  یم دولت

و با  افتهی توسعهملل  یحت که دهد  یم نشان، 2005در سال  کایآمر ینایکاتر توفان مانند یوقوع حوادث نیهمچن (.8 -7

 نیا. رندیپذبیآس ییوهوا آب راتییتغاز  یناش دیدر مقابل حوادث شد دیجد طیخود با شرا دادنقیتطب یباال برا تیظرف

و کشته نفر  1800از  شیب ،شد خسارتدالر  ونیلیم 80از  شیب موجب ،کرد رانیرا و شهرها از یادیز یها  وفان قسمتت

نفت آن خسارت وارد کرد.  یها  شگاهیپاال جمله از ییربنایز ساتیبه تأس گذاشت و یبرجا خانمانیبهزار نفر  270حدود 

به  ییپاسخگو بهخود را  ینظام امکاناتمجبور شد  و بود عراق و افغانستان در جنگ ریدرگ زمان نیدر امتحده  االتیا

 (.1)همان:  کند معطوف یداخل یاضطرار تیوضع
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 پژوهش روش

 بر آن از یناش یهافرصت و هاچالش و ییوهوا آب راتییتغ ریتأث فیآن توص هدف واست  یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا

 طومرب یو نمودارها ها جدول ها،  نقشه منابع، از استفاده با و ینیع یها  داده و آمارها به استناد با ،یا  منطقه یهابحران

 شدت ای یریگ  شکل بر چگونه ییوهوا آب راتییتغ شود مشخصتا  است یافتیمنطبق با اطالعات در یلیتحل ةارائ یبرا

و  ییگراواقع مکتب یها  دگاهید بر پژوهش یچارچوب نظر نیهمچن. نداثرگذار جهان مختلف مناطق در هابحران نیا

 در و رهاستیمتغ و ها  دهیپد ةرابط کشف یدرپ پژوهشگر ،یفیتوص یهاپژوهش در .دارد قرار آن نظرانصاحب نیتر مهم

منطبق با  ةارائ و یبندمختلف و سپس جمع یها  و موضوع دادهایو منظم رو یواقع فیحوادث، توص افتیبه در ،آن

 .پردازد  یم تیواقع

 

 یا  منطقه یها  بحران بر ییوهوا آب یاهتغییر ریتأث

 دیو تشد یا  منطقه یها تحولبروز  یبرارا  نهیزم ها،  فرصت و ها  چالش جادیو خاص با ا امع صورتهب ییوهواآب راتییتغ

 یها  بخشاز  یاریبسرا در  تیدر بلندمدت نظم و امن بیترت  نیاهب و ندکن  یمهموار  رهاییتغ نیا از تأثرمدر مناطق  یریدرگ

 . سازند  یمجهان با چالش مواجه 

 

 
 یا  منطقه یها  به بحران ییآب و هوا راتییتغ لی. روند تبد1 نمودار

 

 یعموم راتیتأث .1

 هستند ییوهوا آب راتییتغ یامدهایپ نیتریاصل «یبارندگ یها نوسان» و «هاآب سطح باالآمدن» ،«هوا یدما شیافزا»

 . دگذارن  یم ریمتفاوت تأث یهاهدرج اب جهان یها  بخش شتریب برکه 

 را نیزم شدنگرمسازوکار  1821در سال  ،یفرانسو یدانیاضیر ر،یفور ستیباپ نیجهوا:  یدما شی( افزاالف

در اتمسفر  یا  گلخانه یگازها که کرد استدالل گلخانه، و اتمسفر انیم شباهت درک ضمن یو. دکرکشف  بارنیاول یبرا

مسئله در  نی. ادنشویم یدیخورش یو گرما یو مانع بازگشت مجدد انرژ انددربرگرفته را نیزم یا  هاله مانند نیزم

به نام  یسوئد یدانیمیش ،1896 سال در. انجامدیم نیزم ةکر شدنگرم و هوا یجهان یدما شیافزا به مدتیطوالن

هوا  یجهان یدما گراد  یسانت ةدرج 6 تا 5 شیافزا به ن،یزم در دکربنیاکس  یثابت کرد که دوبرابرشدن د نوسیاسوانت آره

 ،ی)خشکسال یعیطب یایبروز بال
 ...(و توفان زلزله، ل،یس

 شی)افزا ییوهوا آب یرهاییتغ
 ،یبارندگ یهانوسان هوا، یدما

 (هاآب سطح باالآمدن

 منابع به یابیدست یبرا تالش
 یهافرصت و سوکی از ماندهیباق

 گرید یسو از تازه

 و هایریدرگ ،تضادها ،هاتنش
 یامنطقه یهابحران

 یهاتیفعال+  تیجمع شیافزا
 یبشر یصنعت و یاقتصاد دیشد

 ی)د یاگلخانه یگازها دیتول
 متان تروژن،ین دیاکس دکربن،یاکس

 (هاکلروفلوئوروکربن ریسا و
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 زانیسنجش م یرا برا یگروهبود که  یدانشمند نیاول نگیلی، چارلز ک1950 ةده آغاز با سپس. انجامدیم

 (.256: 2002)وودفورد،  داد لیتشک ییهاوا ریو جزا ایفرنیاز قطب جنوب، کال یدر مناطق ایدر اتمسفر و در دکربنیاکس  ید

به ،یآغاز انقالب صنعت یعنی 1750سال  ازاندک، دانشمندان معتقدند  ینظرها  اختالف از نظرصرف باامروزه  هرحال،هب

 درحال بشر ،یصنعت و یاقتصاد یها  تیفعال از یناش متان و دکربنیاکس  ید ژهیو به یا  گلخانه یگازها انتشار شیافزا لیدل

  .است ییوهوا آب یجهان یگرما مدتیطوالن ةدور کردنتجربه

واقع در قطب شمال و  یها  خچالی تمام 2030 سال تا ،هوا یدما یجهان شیافزا لیدلبه دهدینشان م ها  ینیب  شیپ

 شیافزاهوا  یو دما (2007 ،گرانیدشد )سرز و  خواهند ذوبقطب جنوب،  یخیو سطوح  ها  کوه تمامقرن،  نیتا آخر هم

 جو، یا  گلخانه یگازها شیافزا دربرابر نیزم که بردند یپ تلخ تیواقع نیا به 2005. دانشمندان در سال افتی خواهد

 موجبکه  است نیدر اعماق زم خی نیریز یها  هیال شدنذوب هاآن نیتر مهم و دهد  یم نشان یرونیب یها  واکنش

 نقش دکربنیاکس  یکه در جذب د -را ها  پالنکتون مرگ نیهمچنو  دشو  یم ها  انوسیاق شدنگرم و هاخیآزادشدن کربن 

 یهاخیهوا در قطب شمال، ذوب  یدما شیافزا راتیتأث نیترقیاز عم گرید یکی (.117: 2009)برگ،  دارد یدرپ -دارند

درصد از کل مساحت قطب  5/24که حدود  یدائم یهاخی ذوب دهند  یم نشان ها  پژوهش. استمنطقه  نیدر ا یدائم

 ،ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتانیم ئتیههواست ) یدما یجهان شیمهم در افزا یعامل دهد،یم لیشمال را تشک

 درصد 70 با برابر تن، ونیلیم 500) متان و دکربنیاکسید گاز از یادیز زانیم زده،خی یها  نیسرزم نیا (.821: 2001

: 2006 رمنت،ی ی)دوپونت و پ ندکنیم اتمسفر وارد را هاآن شدن،در اتمسفر( در خود دارند و درصورت آب یکنون کربن

 رایز ابد؛ی  یم کاهش هانیسرزم نیا در زین یدیخورش یها  اشعه انعکاس قدرت ها،  خی نیدرصورت ذوب ا نیهمچن(. 69

گرما را جذب  خ،یاز پوشش  یعار یها  نیزم کهیدرحال ؛دهند  یم انعکاس اتمسفر به را گرما خ،ی از دهیپوش یها  نیزم

 .کنندیم یباز ینقش مهم نیزم شدنگرم روند عیتسر در و دنک یم

 سال از)سال گذشته  130 درسال جهان  نیترگرم 2010سال  کا،یآمر یانوسیو اق یامور جو یمل ةادار گزارش بقاطم

درجه  14 یعنی ،گراد  یسانت ةدرج 57تا  2010سال  ةییژو تا هیژانو ماه از نیزم یدما نیانگیم. است   بوده (به بعد 1880

سال  صدنشود، در  دهیشیاند یری. کارشناسان معتقدند اگر تدباست   گرفته یشیپ 1998در سال  ستمیباالتر از رکورد قرن ب

 ه،یروس و آلمان مانند ییکشورها در یحت و ابدی  یم شیدرجه افزا شش تا پنج نیمتوسط ب طورهب نیزم ةکر یدما ندهیآ

شاهد  2010کشور جهان در سال  هجده آمارها،. براساس دکنن تحمل را گراد  یسانت ةدرج 50 یدما شوندیم مجبور مردم

حوادث و سوانح  انیقربان زانیم و دندینام از بشر عتیانتقام طب را سال 2010سال  ،دانشمندانبودند.  یا  سابقه  یب یگرما

مرگبار و  یرا به سال 2010سال  ،انسان دست ها،آن باور به. زدند نیتخم هزارنفر 250 کم  دست ،سال نیا در را یعیطب

 لیس ،یتیهائ ةلرزنیزم. اند  داشته یدرپ یاقتصاد انیز دالر اردیلیم 222 حدود ایبال نیا. است   هکرد لیبدت نهیپرهز

العالم،  ی)خبرگزار شوند  یمحسوب م 2010در سال  یعیطب یایبال نیمرگبارتر ه،یگرما در روس ةپاکستان و امواج کشند

 شیافزادرحال  وستهیپهوا  یو دما شدنگرم درحال شدتبه نیزم که اند  داده هشداردانشمندان  ب،یترتنیابه (.1389

 گزارش حال،نیباا. انجام دهد شیگرما نیا ةاز بروز فاجع یریجلوگ یبرارا  یمشترک یها  تالش دیبا یجهان ةجامع و است

 یا  گلخانه یگازها انتشار درصد 40 تا 25 کاهش دهد  یم نشان ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتمیان تئیه نیچهارم

 ةدرج دورا در حد  یجهان یدما شیکه افزا دهدیم شانسما  بهدرصد  50 فقط، 2050درصد تا سال  80و  2020تا سال 

 یاهخطر و ها  بیاز آس یاریبس زین 2050گازها تا سال  نیانتشار ا یدرصد 80 کاهش حتی گرچه. کنیم حفظ گراد  سانتی

 (.الف 2007 ،ییوهوا آب راتییتغدرباب  یحکومتانیم ئتیه) بردیمن نیب از را آن یجد
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  2010تا ژوئن سال  هیاز ژانو نیسطح زم یهوا یدما شی. افزا2 نقشة

 http://nsidc.org/sotc/images/surfacetempanon2010.gif : منبع

 

 
 2010 تا 1979 سال از هوا یجهان یدما شیافزا روند. 2 نمودار

 http://www.thelobbyist.biz/images/stories/perspectives/graph2011.jpg: منبع

 

 همچنان دکربنیاکس  ید صدور توقف از پس گرید سال 1000 تا ییوهواآب راتییتغبه باور سولومون،  نیهمچن

 (.1704: 2009)سولومون،  دهند  یم دست از یکندرا به شان  نهفته یگرما ها  انوسیاق رایز ؛است ریناپذ  برگشت

 و اهایدر آب باالآمدن ،یاگلخانه یگازها ییگرما آثار نیتر مهماز  یکی :ها  آب سطح باالآمدن (ب

. دهد  یم رخ نیزم سطح یخی پوشش و یخچالی یها  کالهک ذوب و ها  انوسیاق یدما شیافزا لیدلبه که هاست انوسیاق

 و نگایپل. کند  یم جادیا توسعهدرحال یدر کشورها ژهیو به یساکنان مناطق ساحل یبرا یا  دهیعد یها  مشکل ،مسئله نیا

 سطح شیافزا»: کنند  یم اظهاراز آن  یناش یها  مشکل و هاسطح آب شیافزا نةیزم ضمن مطالعه در (56: 2001) وتوبی

 شیافزا ها،  نیسرزم از یبخش رفتن  آبریو ز یساحل شیبه فرسا یتوجه انیشا طورهب(، میمال صورتهب ی)حت هاآب

 سواحل و یمرجان محافظ یها  صخره رفتننیب از ن،یریش یها  آب شورشدن ،ییایدر و ینیزم یها  توفانمانند  یعیفجا

 ،یاقتصاد ةتوسع ،یکشاورز یهانیزم ها،  گونه یبقا ،یبشر اتیح یبرا یجد یدیو تهد است شده منجر یاماسه

  «.رود  یم شمار  به ربناهایو ز ساتیتأس

file:///C:/ADMIN/Downloads/(http:/www.thelobbyist.biz/images/stories/perspectives/graph2011.jpg
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 2010 سال تا هاآب سطح یجهان شیافزا روند. 3 نمودار

 http://cdn.ihatethemedia.com/wp-content/uploads/sea-level-rise-e1293714765402.jpg: منبع

 

 مناطق در نفر ونیلیم 638 حدود یعنی ا،یدن مردم دهمکی توسعه، و ستیز طیمح یالملل  نیب انجمن پژوهش بقاطم

 کنند؛  یم یزندگ ایآس در مردم نیا درصد 75 حدود. دارند سکونت ایدر سطح از باالتر متر 10 از کمتر یارتفاع با و یساحل

 تختی. پادارندسکونت  ایسطح در یمتر باال 5با ارتفاع کمتر از  یمناطق در بنگالدش تیدرصد از جمع 46مثال،  یبرا

 ییایدر یها  توفانشهرها در معرض امواج و  نیرتریپذ  بیاز آس یکی ،تینفر جمع ونیلیم 6/12داکا با حدود  کشور، نیا

 زین یمناطق واقع در کمربند قطب ژهیو بهو  افتهی  توسعه یکشورها یست که حتا آن انگریب(. شواهد 8: 2007 ،ی)باسب است

 445کربن جو از  شیکه افزا ستا آن انگریب نهیزم نیا در ها  پژوهشند. نما یمن امان در اهایباالآمدن آب در یها  بیاز آس

 و ریجزا از یاریبس و دوشیمو قطب شمال  نلندیگر یقطب یها  خچالیذوب کامل  موجب ون،یلیواحد در م 450واحد به 

ژاپن، هند،  (.116: 2009)برگ،  بردیمآب  ریقرار دارند، به ز ایاز سطح آب در ترنییرا که پا کایآمر یشرق ةکران مناطق

 از یناش یها  البیهستند که درمعرض خطر س ییپرو و... از کشورها ا،یکلمب ن،یآرژانت ل،یمصر، برز ،یاندونز ن،یچ

 .دارند قرار هاآب سطح باالآمدن

 وقوع امروزه. کند  یم جادیا ییها اختالل یبارندگ یدر الگوها ،ییوهوا آب راتییتغ :یبارندگ یها نوسان( ج

مهین و خشک ،یریگرمس مناطق اغلب در یبارندگ اما شود،  یمشاهده م ارهاب یشمال ةکرمیدر ن ژهیو به دیشد یها  یبارندگ

 ج(.2007 ،ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتانیم ئتیه)است  کاهش  روبه همچنان ییاستوا کمربند در واقع خشک

کمربند  مناطق اما ،ندبریماز کمبود آب رنج  ییکرده است، مناطق کمربند استوا ینیب  شیپ یل طورکههمان ،قتیدرحق

 هیروس سوئد، دانمارک، فنالند، نروژ، ریسردس یکشورها البته .(11: 2009 ،ی)ل شوند  یمآب  یگرفتار معضل فراوان یقطب

 لیدلبه نیهمچنمکرر خواهند بود.  یها  بارش و هوا یدما شیافزا شاهد یریچشمگ طورهب ،یبریس ةمنطق یحت و

 5 حدود ها  دهه یدر آغاز برا ،یشمال یکایدر مناطق مختلف آمر یکشاورز یاهدیتول ،یبارور یها  فصل ترشدن  یطوالن

 یحکومتانیم ئتیه) دکن  یم وارد یجد یهابیآس یکشاورز بخش به مرور  به مسئله نیا اما ابد،ی  یم شیافزا درصد 20تا

 نةیزمدر  ژهیو به ییوهواآب راتییتغ از تأثرم شدتبه امروزه یشمال یقایآفر (.12ب: 2007 ،ییوهوا آب راتییتغ درباب

 ةدرج 4 تابستان در و 5/2 هوا یدما زمستان در منطقه نیا سراسر در ر،یاخ یها  دهه یط. استهوا و سطوح بارش  یدما

درصد در فصل  30تا  20در حدود  زیدرجه(. سطوح بارش ن 3تا  5/2به  ی)در مناطق ساحل است افتهی شیافزا گراد  یسانت

 آثار و است دتریشد یغرب یها  در بخش مسئله نیاست که ا افتهیدرصد در تابستان کاهش  40زمستان و حدود 
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کاهش  رایز ؛است مصر انه،یخاورم در عمده ینگران ،نهیزم نیا(. در 869: 2007 ،گرانیدو  نسنیستیدارد )کر یتر  مهلک

 در تیوضع نیا نیهمچن. گذاردیم یبر کشاورز یدیشد یمنف راتیتأثو بخار آن،  یدر اثر کاهش بارندگ لیآب رود ن

 (.81: 2007)هالدن،  کرد وارد خسارت مصر سمیتور صنعت به دالر ونیلیم 3764 حدود، 2002 سال

 ساتیتأس و ها  رساختیز به که یعیوس یها  خسارت ضمن بلندمدت، در شمال قطب یدائم یها  خبندانی ذوب

 د،شوهمراه  یبارندگ زانیم شیبا افزا که  یهنگام ،رساند  یم( هیروس ونیدر فدراس ژهیو به) یساحل مناطق در ییربنایز

 سال در یگزارش در زین «ییوهوا آب راتییتغ درباب یحکومتانیم ئتیه». ددار همراهبه را یریناپذجبران یهابیآس

 تابستان یها  ماه یط درصد 10 تا 5 و زمستان یها  ماه یط درصد 30 یال 20 انیم ها  یبارندگ شیافزا نةیزم در، 2007

در  متر  یسانت 20از  شیبه قطر ب ییها  تگرگ ةسابقیب بارش(. 883: 2007 ،گرانیدو  نسنیستی)کر است   داده هشدار

 رخ داد. 2010نامعمول است که در سال  یعیطب عیو وقا یبارندگ یها اختاللاز جمله  کایآمر یجنوب یداکوتا

 

 
 21 قرن انیپا تا یبارندگ یها  نوسان ینیب  شیپ. 3 نقشة

 (http://www.noaanews.noaa.gov/stories2007Images/global-precip-end-21st-century2.jpg): منبع

 

 ژهیو راتیتأث .2

در مناطق  ها  تنش دیتشد و وقوع بر که است ییوهواآب راتییتغاز  یناش یها  فرصت ای ها  چالش شامل ژهیو راتیتأث

 ریز در( ی)شمال یو سپس در کمربند قطب ییمناطق واقع در کمربند استوا رب رهایتأث نی. ااست رگذاریاز جهان تأث یا ژهیو

 .شودیم مطرح

 

 ییدر کمربند استوا رهایتأث (الف

 نظر، نیا از. کند  یم یباز نیزم یروبشر  اتیح ةادام در یمهم اریبس نقش ر،یناپذ  نیگزیجا ییکاال عنوانهب آب: آب  .1

 زین ندهیآ در شود  یم ینیب  شیدارد. پ یطوالن اریبس یا  خچهیمنبع ارزشمند، تار نیو کنترل ا یابیدست یبرا یریتنش و درگ

 شیافزا شدن،یصنعت یبرا ها  دولت تالش و تیجمع رشد  روبه روند لیدلبه نیریش آب ریذخا سر بر یا  منطقه یها  یریدرگ

 یبارندگ یها نوسان. کندیم جادیرا ا یحادتر تیوضع د،شوتوأم  ییوهوا  آب راتییتغبا  که  یهنگام ژهیو به مسئله نی. اابدی

به آب  یو دسترس دنوش یم ها  البیس ای یخشکسال وقوع شدت و کثرت موجب دهند،  یم رخ ییوهواآب راتییتغکه در اثر 

 ؛شودیم نیبخار آب از سطح زم جادیا موجب هوا یدما شیافزا نیهمچن. دنکن  یم روروبه ییها  را با مشکل نیریش

 هاآن ورود و ها  انوسیاق و اهایدر آب سطح شیافزا ن،یبراعالوه ؛کنند  یم دایپ ازین یشتریب یاریبه آب ها  نیزم نیا ن،یبنابرا

 (. 50 -49: 1989 ک،ی)گل دشو  یم هاآب نیا تیفیک در رییتغ موجب شرب،قابل آب منابع به
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 های با حداقل پنج ملیت  . رودخانه1جدول 

 رودخانه (لومتریمساحت )ک تعداد کشورها

 دانوب 817،000 12

 جرین 2،200،000 10

 لین 3030،000 9

 ریزئ 3،720،000 9

 نیرا 168،757 8

 یزمبز 141،9960 8

 آمازون 5870،000 7

 مکونگ 786،000 6

 لکچند 1،910،000 6

 ولتا 379،000 6

 گانس برهماپوترا 1،600،400 5

 الب 144،500 5

 الپالنه 3،200،000 5

 50: 1989 ک،یگل: منبع  

 

 آب کمبود با جهان کشور 29 در نفر ونیلیم 45 حدود. است دهندهآن تکان یآب و تقاضا برا ریذخا ةدربار آمارها

 سومکیکه  ییزهایآبخ .بود خواهند آب کمبود از یناش یفشارها ریز 2025تا سال  ایدن تیجمع دوسوم و اند  مواجه

 از یمین آب ؛هستند شدنتمام درحال کند، پر را هاآن عتیطب آنکه از زودتر اریبس کنند،  یم نیتأم را جهان تیجمع

 یگنگ و کلرادو برا لو،ی مانند یبزرگ یها  رودخانهآب،  یپسرو لیدل بهو  است شربرقابلیغ ایدن در اهایدر و ها  رودخانه

 هند، انه،یخاورم ترانه،یمد شامل ایدن مناطق نیتر  تیپرجمع شود  یم ینیب  شیپ. ندارند ایدر به ورود امکان یادیز یها  سال

به آب، به  یابیدست ی(. تالش برا366: 2010)هانجرا،  شوندآب مواجه  دیبا کمبود شد یآت یها  دهه در پاکستان، و نیچ

تونس  ره،یمثل مراکش، الجز قایشمال آفر یها  حکومت ؛کند  یم کمک ثبات  یب مناطق در مسلحانه یهاو جنگ یریدرگ

 یسو از لیتحلدرحال آب ریذخا و سوکی از تیجمع رشدروند روبه انه،یدر خاورم ؛دونشیمبا خطر سقوط مواجه  یبیو ل

 نیفلسط -لیصلح اسرائ یهاتوافق جادیا یبرا ها  تالش ؛دکنیم دیمنطقه تشد نیرا در سراسر ا نهیرید یهایدشمن گر،ید

 هیو ترک هیعراق، سور ؛است تصورقابل اردن و لیاسرائ انیم جنگ احتمال یحت و دوشیمنامعلوم موکول  یا  ندهیبه آ

 ةفارس، شاهد توسع جیخل ةیحاش یکشورها در. دونشیمدجله و فرات  یها  بر سر کنترل رودخانه دیشد ینزاع ریدرگ

 یدارا یکشورها شیافزا یرا برا نهیامر زم نیبود و هم میخواه ایآب در کردنییزدا  نمک یبرا یا  توان هسته عیسر

 انیپا در اردن پادشاه ن،یحس  شاه طورکههمان ،قتیدرحق(. 44: 1989 ک،ی)گل دنکیمدر منطقه فراهم  یا  هسته حاتیتسل

 ،یطیمح  ستیز یمل)مرکز  «دهد سوق گریکدیمنطقه را به جنگ با  یها  ملتاست  ممکنآب »هشدار داد:  1990 ةده

 برهماپوترا، گنگ، د،ن)س رندیگ  یم سرچشمه تبت فالت و ایمالیه از که ییها  رودخانه تمام ا،یآس در نیهمچن (.19: 2005

 یمتماد یها  دهه یبرا ها،  انوسیاق و نیزم سطح یبرف پوشش و رودهاخی ذوب لیدلبه آغاز در( انگتزی و مکونگ ن،یسالو

 نی. اروند  یم لیتحل به رو شدتدر تابستان، به ژهیو به ،یبرف و یخی سطوح نیا اتمام لیدلبه سپس و کرد خواهند انیطغ

را بر  یا  هسته سالح به جهزمو هند و پاکستان  شود یم منجرهند  ةقارگسترده بر سر آب در شبه یها  هبه منازع مسئله

 (.81: 2007)هالدن،  هددیممقابل هم قرار  سند، رودخانةسر 

 و تضادها هم، با رابطه در دارند، یمشترک یمرز یها  رودخانه که یا  هیهمسا یکشورها دهدیم نشان یآمار یپژوهش

به اوج  ییوهوا آب راتییتغبا  ژهیو به هابحران و هاتنش نیا(. 2006 تچ،ی)گلد کنند  یم تجربه را یشتریب یها  یریدرگ

 رود 36 ا،یآس در رود 48 قا،یآفر در رود 57 تعداد، نیا از .نددار یتیچندمل ةشناسنام ایدن در رودخانه 200 از شیب. رسند یم

 . اند  شده واقع یمرکز و یشمال یکایآمر در رود 34 و یجنوب یکایآمر در



 79 یا  منطقه یها  حاصل از آن بر بحران یها  فرصت و ها   و چالش ییوهوا آب راتییتغ ریتأث لیتحل

سازمان ملل،  ةتوسع ةخواهد بود )برنام نیغذا و سرزم بودکم از تر  کنندهنییتع ن،یریش آب کمبود ها،  ینیب  شیپ بقاطم

 یاز کشورها یاریبس به ،مختلفشاست که با ابعاد  یمهم یها  از بحران یکی ،یبه آب کاف نداشتنی(. دسترس2007

از  ،ییوهوا آب راتییتغدر  عیو تسر ییزا  ابانیب دیتشد ستم،یاکوس فساد ،یماریب ،یگرسنگ فقر،. دکن  یم واردجهان خسارت 

 .آورند  یمو بحران را در مناطق مختلف جهان فراهم  یریدرگ یها  نهیزم که هستند ییها  خسارت

به انیآبز ریوممرگ .گذاشت خواهد یجا بر ییغذا منابع بر یمنف یریتأث ییوهوا آب راتییتغاست  یهی: بدغذا .2

خسارت در بخش  زیو ن جاتیغالت و سبز ریکاهش چشمگ ،یسونام مانند یحوادث ای هاآب شدنآلوده و شور لیدل

 روروبهرا با بحران  غذاجهانی  امنیت ،یسوز  آتش و ییزا  ابانیب ،یبارندگ یها نوسان لیدلبه یگوشت عیو صنا یدامدار

 کمبود. کندیم تر  یبحران را تیوضع د،شوغذا همراه  یتقاضا برا شیو افزا تیبا رشد جمع که  یهنگام مسئله، نی. اسازد  یم

 متیق دیشد و یناگهان شیافزا به «یمالتوس» یتضاد جادیا ضمن ت،یجمع عیسر رشد با همگام ،ییغذا منابع

  .زندیمرا رقم  یو اقتصاد یاسیس یها  و آشوب دوشیممنجر  یاساس یها  محصول

 میمستق صورتهب ،یدائم و منظم نامحدود، یدسترس یمعنا  به ،یکاف یحق داشتن غذا» ،هاگزارش بقاطم کهیدرحال

 ،یحقوق اقتصاد ةدربار یالملل  نیب ونی)کنوانس «است یبشر ریناپذ  کیتفک حقوق از د،یخر قدرت دارابودن با میرمستقیغ و

 زانیم  به کشتقابل یها  نیسال گذشته تاکنون، زم پنجاهاز حدود  آن است که انگریب آمارها ،(2002 ،یو فرهنگ یاجتماع

سازمان خواربار و » یهاگزارش بقاطم(. 367: 2020)هانجرا،  است   افتهی کاهش درصد 4 حدود مراتع سطح و درصد 13

 یدرصد 3/2 رشد، 2030تا سال  1960آغاز دهة  ازجهان  یکشاورز یها  محصول دی، تول«سازمان ملل متحد یکشاورز

 سال درصد در سال تا 9را حدود  اشینزول ریس سپس و دابییم لیدرصد در سال تقل 5/1حدود  به سال کی در آن

واقع در  یا  حاره ینواح یغذا برا یجهان دیبر تول وهوا آب راتییتغ ریتأث ،حالنیباا(. 2003)فائو،  ددهیمادامه  2050

و  طیبا مح یسازگار یکمتر برا تیبا قابل رتریفق یکشورها در ژهیو به ،یمرکز یایو آس قایاطراف خط استوا مثل آفر

 مورخ، س،یوید کیما نه،یزم نیا(. در 368: 2010خواهد داشت )هانجرا،  یرا درپ یدتریشد یهاخسارتتازه،  طیشرا

 و یخشکسال عواقب از یریگرمس مناطق در نفر ونیلیم 30 تا 20 حداقل ،19 قرن در»: است   کرده برآورد محتاطانه

از مجموع  باًیتعداد تقر نیجان باختند که ا «نویال ن» ةدیپد و هند انوسیاق یموسم یبادها از یناش دیشد یهایقحط

 (.235: 2008)فاگان،  «است شتریب شدند، کشته قرن یهاجنگ در که   یافراد

 یبروز کودتاها یبرا نهی، زم1980 ةده یقایآفر در کالن یاقتصاد و یساختار قیتطب یها  برنامه شکست یدرپ

کشورها )مانند  یبعض در ه،یپادون افسران از یتعداد. شد هموار ییقایآفر یکشورها از یاریبس در ینظام و گرا  توده

 نیدر ا یثباتیب تداوم و بروز موجب امر نیا. کردند تصاحب دهیکشرنج انییروستا و کارگران نام به را قدرت( نافاسویبورک

با  هامورد از آن 32که  شد تالشکودتا  یبرقرار یبرا بار 95 قا،یدر آفر 2001تا  1980 یها  سال ةفاصل در. دشمناطق 

 نیبوده است. استمرار ا نهیزم نیدر ا کنندهلیکمبود غذا عامل تسه لیدلبه یعموم یها  یتینارضا. گرفتانجام  تیموفق

 راتییتغ یمنف تبعات (.6: 2007 ،گرانیدو  سنری)و ددهیمگسترش  یالملل  نیو ب یرا در سطوح مل یناامن ت،یوضع

تبعات  نیاز ا ،افتهی توسعهثروتمند و  یها  دولت اما ،شود یم توسعهدرحال و ریفق یکشورها ریگدامن شتریب ییوهوا آب

 ریاخ یها  در سال است و ییغذا مواد دکنندگانیتول نیتراز بزرگ ایاسترال مثال، یبرا ؛ندستیندر امان  یمنف

در  یخشکسال نیکاهش داده است. همچن   عمده طورهب را اش  یکشاورز یها  محصول کهشاهد بوده  را ییها  یخشکسال

)هانجرا،  است   نبوده ریتأث  یب 2008 سال در ییغذا مواد متیق یها  و اروپا، در بحران کایآمر ةمتحد االتیا از ییها  بخش

2010 :366 .) 

 یخشکسال یها  دوره شدنیطوالن زیو ن یعیطب یایبال مانند یبا عواقب ییوهوا آب راتییتغ :ها  یماریب وعیش. 3

. شوند  یم هایماریدربرابر ب تیبدن و کاهش مصون یمنیا ستمیضعف س ،تیدرنها و هیسوءتغذ ،ییموادغذا شدنکم موجب
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 نیا که استمرتبط  یبارندگ یها نوسان ژهیو بهو  وهواآب ةمسئلبا  یگاه ،یمسر یها  یماریاز ب یاریبس وعیش نیهمچن

از  یو خوک یمرغ یوبا، طاعون، سل، آنفلوآنزا مانند ییها  یماریب. رود  یم شمار  به یبشر تیصلح و امن هیعل یدیامر تهد

از همه،  شیب زیمعضل ن نیو ا شناسندینم تیرسم  به امروز ةشدیجهان یایدن در را یمل یمرزها که هستند ییها  بیآس

 .کندیم ریرا درگ ریمناطق فق

 شاهد یآت یها  دهه در قایآفر که است کرده ینیب  شیدر سازمان ملل، پ سیدولت انگل یدائم ةندینما چل،یت پروفسور

 وعیش تیدرنها و غذا و آب منابع کمبود ع،یوس ییزاابانیب جهیدرنت و دیشد یها  یخشکسال یدرصد 30 شیافزا

 در نفر ونیلیم 7/2 تا 5/1مرگ  موجبساالنه  ا،یماالر کند  یم انیب یو(. 3: 2007 سنر،ی)وخواهد بود  یمسر یها  یماریب

 لیتشک قایو جنوب آفر یدر مناطق ساحل ژهیو بهسال  پنج ریرا کودکان ز انیقربان نیدرصد ا 90که  شود  یم ایدن سراسر

 جهینت نیا به «هاروارد دانشگاه در یالملل نیب ةمرکز توسع»در  گرانید وساچ  نی(. همچن293: 2007)بوروز،  دهند  یم

. به اعتقاد آنان، است رگذاریتأث قایآفر ژهیو به یا  حاره یکشورها در یاقتصاد شرفتیپ و توسعه روند بر ایماالر که دندیرس

(. 294نه فقر )همان:  شود یم نییتع یکیو اکولوژ ییوهوا آب طیشرا یسو ازآن، اغلب  وعیو شدت ش یماریب نیمکان ا

امواج  لیدلبه تیمعلول و یماریب ر،یومدر کودکان، مرگ ژهیو به آنبه  مربوط یهایماریو ب هیسوءتغذ شیافزا ،یطورکلهب

به یتنفس -یقلب یها  یماریب شیافزا ،یاسهال یها  یماریب گسترش ،یخشکسال و یسوز  آتش الب،یس ،توفان ،یسونام

 آثار نیتر مهماز راه هوا، از  یعفون یها  یماریب روسیو و ها  ناقل شدنپخش و نیزم سطح ازن یباال غلظت لیدل

 (. 7: 2007 سنر،ی)و هستندبشر  یسالمت -یبهداشت تیبر وضع ییوهوا آب راتییتغ

 ینیب  شیپ. دهندیم واکنش نشان ییوهواآب راتییتغ به مهاجرت با ،رهاییتغ نیا از دهیدانیز مردم :مهاجرت. 4

 ها  مهاجرت نیا تعداد به سال هر آن، از یناش یعیطب یایبالو شدت  شیافزا ،جهیدرنت و نیزم مداوم شدنگرم با شود  یم

چون باالآمدن سطح  ییاینفر بر اثر بال ونیلیم 200تا اواسط قرن حاضر، »استرن  ةمجل ینیب  شیپ بقاطم. دشوافزوده 

)استم،  «شوند  یم شیخو یهاسکونتگاه از مهاجرت به مجبور و خانمان  یب ها،یخشکسال و دیشد یها  البیس ها، آب

2006 .) 

 ل،یس مانند) یجو یناگهان راتییتغدر اثر  کهکنند  مجبور یمناطقترک  بهافراد را  میمستق طورهب ییوهواآب راتییتغ

 یموجب کاهش استانداردها (ییزا  ابانی)مانند ب یراتییتغ لیدلبهبلندمدت  در ای اند  شده سکونترقابلیو...( غ توفانزلزله، 

رقابت بر سر منابع  یعنی د؛کنن  یم ایمهاجرت مه یرا برا نهیزم میرمستقیغ طورهب رهاییتغ نیا نیهمچن .شوند  یم یزندگ

 از را خود انیناراض که  یو سپس هنگام 1شود یم منجر دهیدبیآس ةمنطق ایدر کشور  یریو درگ یتیابتدا به نارضا اب،یکم

 رندیگ  یم میتصم ه،یهمسا یکشورها به مهاجرت ژهیو بهمهاجرت،  یراب نند،یبب ناتوان منطقه ای کشور نیا در ماندن

در مناطق را  ییها  یریها و درگها ممکن است تنشمهاجرت نیهردو نوع ا ،حالنیباا (.4: 2007 ،گرانیدو  تچی)گلد

 .ندارنددنبال به ریدر مناطق مهاجرپذ یکسانی جیتبعات و نتا ،هردو هرچند ،کنند جادیا ریمهاجرپذ

بدون اصطکاک  دهند،  یم رخ ییوهوا آب راتییتغاز  یناش یها  بیآس لیدلبه فقطو  میمستق طورهب که ییهامهاجرت

 لیدلبه مهاجر یادیز تعداد هرسال. شوند  ینم منجر شده  یسازمانده و دیشد یها  یریدرگ به عموماً اما ،ستندینو تنش 

                                                                                                                                               
 را  یلونز ریس، خود یزندگ طیشرا در که زندیخیم بر دولت با ایبه جنگ با هم  یهنگام افراد ،یتینارضا از یناش یریمدل درگ براساس. 1

 ،دکنیموار مه خشونت بروز یبرا را نهیو زم شودیدر درآمدها م یموجب فقر و نابرابر امر نی. اکنند حس گذشته ای گرانینسبت به د ژهیوهب
و  یریجلوگ یمد براآناکار یکه با دولتیهنگام فقط اب،یبه منابع کم یابیدست در و رقابت یتی. نارضاستین یریبروز درگ یبرا یکاف لیدل اما

 یبرا است؛ یریبروز درگ یبرا یدید، تهدشوهمراه  یمجدد اقتصاد عیتوز یسازوکارهاقدرتمند و  یندگینما ساتیتأس نبودمهار خشونت، 
 یمتیقگوناگون، منابع گران یهاتیقوم ،یآب)فقر، کم ییقایآفر یکشورها گرید در تنش جادیمؤثر بر ا یهامشخصه از یاریبوتسوانا بس ،لامث

از  ،حل اختالف یهاسازوکارردن ک فراهم با ک،یدموکرات ساتیمد و تأسآدولت کار اما دارد، را( دزیا مانند ییهایماریب وعیالماس و ش مانند
 (.5: 2007 گران،یو د تچیاند )گلدردهک یریکشور جلوگ نیبروز خشونت در ا
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 یاروپا یکشورها یبهتر راه یتیموقع و شغل نافتی دیبه ام و کنندیمسکونتگاه خود را ترک  ،ینامساعد جو طیشرا

 لیخشونت، پتانس ری(. درمقابل، مهاجران مناطق درگ632: 2007 تچ،ی)نورداس و گلد شوند  یم یشمال یکایو آمر یغرب

 در هادولت عملکرد ن،یا وجود  مقصد دارند. با  ایکشور مبدأ  هیعل زیآم  خشونت و ینظام یها  تیفعال بهورود  یبرا یشتریب

 نقش مقصد، یهادولت ژهیو به ها،دولت که است شده مشاهده یمتعدد موارد در. است کنندهنییتع اریبس نهیزم   نیا

 و مهاجران اسکان با توانند  یم هاآن. اند  کرده فایا تضاد و مهاجرت به ییوهوا آب راتییتغ لیروند تبد نةیزمرا در  یثرؤم

 یها  توفانمثال،  یبرا ؛شوندکشور خود  در مندنظام یها  یریدرگ یریگ  شکل مانع تازه، طیشرا با هاآن دادنقیتطب

 خشونت چیه زبانیم مناطق در اما شد، منجربه کوچ هزاران نفر « هند انوسیاق یسونام» زیو ن «نایکاتر»و  «تچیم»

 تیمقصد در تقو یهادولت مؤثر(. نقش 5: 2007 ،گرانیدو  تچی)گلدنداشت  دنبالبهرا  یا  گسترده و شدهیسازمانده

 ة)بنگالدش( در ده تاگونگیچ لیقبا انیدر خشونت م ،تضاد پرورش و یاجتماع یهاگروه گرید ضد بر مهاجران خشونت

 دهید یخوبهب 1980 ةده در)هندوستان(  آسام در و 1990 و 1989 یها  ( در سالیتانیو مور یرود سنگال )مال ة، در1980

 اعمال و اهداف به یابیدست یبرا یابزار عنوانهب مهاجران ازموارد،  نی(. در ا269 -264: 1997)زواکه،  شودیم

 از بتواند یآت یاحتمال یها  یریدرگ در نکهیا دیام به دولت و شودیمدولت مقصد استفاده  یتیو قوم یاقتصاد یها استیس

 . دکن  یم یا  گسترده یهاتیحما آنان از د،ببرخود بهره  ةجبه در مهاجران نیا

 انیبه فرار دادنپناه به مقصد یکشورها. شود  یممبدأ و مقصد منجر  یهادولت انیم روابط یرگیت به ،مهاجرت موج

 یهاگروه انیم یریدرگ. شوندیم متهم هیهمسا یبه کشورها انیفرار دادن  کوچ بهمبدأ  یاز آنان و کشورها تیو حما

از آنکه  پسمثال،  یبرا ؛دشو یمنته ریمهاجرفرست و مهاجرپذ یهادولت انیبه جنگ م است ممکن خودمهاجر با دولت 

 کیدموکرات یدولتشان اقدام کردند، رواندا با جمهور هیخود عل یو سازمانده حیهوتو از رواندا، در کنگو به تسل انیفرار

 مهاجرت کهیهنگام ژهیو به) مهاجران ورود موارد، اغلب در حالنیباا(. 6: 2007 ،گرانیدو  تچیجنگ شد )گلد ریکنگو درگ

 یکپارچگیرخنه در  جادیا سبب  بهبهتر و  یاجتماع تیبه موقع یابیدست یرقابت برا لیدلهب (افتد اتفاق عیوس سطح در

 .دشو  یم نیسرزم یمهاجران و ساکنان اصل انیدر م ییهایو نگران یتیبروز نارضا موجب ،یتیقوم

 

 )قطب شمال(  یدر کمربند قطب رهایتأث( ب

 زانیم کا،یآمر ةمتحد االتیا یشناس  نیزم یها  پژوهش، 2008 سال یجوال درتازه:  ریبه منابع و ذخا یابی. دست1

زد )مرکز  نیدرصد گاز تخم 30درصد نفت و  13در بستر قطب شمال را  یعینفت و گاز طب ةنشدکشف ریکل ذخا

 یها  دراتیه مانند یانرژ ریذخا گرید شودیم احساس عالوه،  (. به2008 کا،یآمر ةمتحد االتیا یشناسنیزم یها یبررس

 از یتوجه انیشا زانیمنطقه م نی(. برآورد شده است که ا13: 2009قطب شمال موجود باشد )هوبرت،  یهاآب در گاز

 طیشرا لیدلبه گذشته در که  یدرحال نیهمچن(. 5: 2008 ،گرانید)کراوفورد و  باشد داشته زین راطال، نقره و الماس  ریذخا

 ها  آندر کشف و استخراج  لیموجب تسه ییوهوا آب راتییتغ شود  یم ینیب  شیپ نبود، سریم منابع نیا به یابیدست ،یجو

خرس  مانند یو شکار پرندگان و پستانداران یانواع ماه دیمنطقه، امکان ص نیا یخیذوب سطوح  لیدلبه نیهمچن. دشو

ارزشمند نهفته  ریذخا نکهیا لیدلبه ،قتیدرحق. شودیمفراهم  یعیوس اسیفک و... در مق ،ییایدر لیف ،یسمور آب ،یقطب

 زیشمال )و ن قطب یبرا یایالملل  نیب معاهدة چیهدارد و  یدر تجارت و اقتصاد جهان یمنطقه، نقش مهم نیدر بستر ا

 صورت یریدرگ یالملل  نیب گرانیباز انیم مذکور ریبه ذخا یابیدست یابر شودیم ینیبشیپ ندارد، وجودقطب جنوب( 

 .ردینگ

 یهاراه شیگشا شمال، قطب یخچالی یهاکالهک ذوب با زمان  همتازه:  یارتباط یها  راه شیگشا. 2
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 دگانید مقابل در را یا  تازه یتجار و یاقتصاد یاندازهاچشم منطقه، یغرب شمال در یآب گذرگاه جمله از تازه، یارتباط

 با سهیمقا در ونقلحمل یها  نهیهز کاهشو  هامسافت ترکردنکوتاه لیدلبه گذرگاه نیا. دیگشا  یممنطقه  یها  قدرت

مثال،  یبرا ؛استمورد توجه  کایاروپا و آمر انیم زیو ن نیاروپا و چ انیم ونقلحمل و یرانیکشت یبرا ،یمیقد یهاگذرگاه

کانال سوئز  اب ریمس نیاما ا است، ییایدر لیما 6920 یغرب شمال گذرگاه با وکوهامایاز هامبورگ تا  ییایمسافت در

 انیم تضادها یبعض یریگ  تازه موجب شکل یکیتیژئوپل تیموقع قت،یدرحق(. 38: 2003است )اتلند،  ییایدر لیما 11073

 از ییبندها به استناد با کانادا شود،یم دهید طورکههمان ؛دوشیمگذرگاه  نیا یقانون تیموقع یابر یساحل یهادولت

 ارگرفتنیخواهان دراخت قیطر  نیبدو  داند  یم خود یداخل یها  آب از یبخش را گذرگاه نیا ،1اهایدر حقوق ونیکنوانس

 (. 6: 2007)پاسکال،  استگذرگاه  نیکنترل ا یانحصار

 آن، از یناش یهافرصت و نیزم شدنگرم: شمال قطب شدنزهیتاریلیم و ینیسرزم یادعاها. 3

 انیم در شمال قطب در مدفون ارزشمند ریذخا به یابیدست و دیجد یهانیسرزم تصرف یبرا را یا  تازه وجوش جنب

 فالتگسترش  بریمبن ملل سازمان به خود درخواست میتقد ضمن هیروس چنانکه است؛   آورده دیپد یساحل یها دولت

. برافراشت شمال قطب در را پرچمش شکن،  خیناو  کی یسو از 2007در سال  یشرق یلومونوسو الرأس  خط تا یبریس

)بورگستون،  داشتند یمشابه یادعاها زین شانخود اما ،نبودند هیروس یادعا رشیبه پذ لیما یساحل یهاتدول گرید

در  قیعم یبندر سیتأس یراب و اعزام منطقه به را ینظام شکن  خی، هشت ناو 2006 سال در کانادا (.66 -64: 2009

 دفاع منطقه بر خود تیحاکم از تا است آماده کشورش کرد اعالم کانادا، ریوزنخست ر،یهربعد  سال .دکرشمال آن اقدام 

 ها،دولت یبعض انیم یا  تازه یهاائتالف و اتحادها یریگ  شکل به منطقه، نیا بر سلطه نیتضم یبرا تالش نیهمچن. کند

 یهادولت یهاتالش از ییاه  نمونهفقط  شدهمطرح موارد(. 27 -26: 2010)ماث،  است   شده منجر نیو چ هیاز جمله روس

 یهیبد. است یراهبرد منافع به یابیدست و منطقه در کردنقدرتمندجلوه منظوربه خود یساحل گارد تیتقو یبرا یساحل

 .بود میخواه شمال قطب شتریب هرچه شدنزهیتاریلیشاهد م کینزد ةندیآ در ،یتیوضع نیچن تداوم با است

 یو تجار یاقتصاد یهافرصت جادیسکونت و ا یبرا طیشرا بودبه با زمان  هم شود  یم ینیب  شیپ. مهاجرت: 4

 و هاتیمحدود ن،یبنابرا باشند؛ ییاز کمربند استوا انیورود مهاجران و ناراض شیشاهد افزا یمناطق کمربند قطب شتر،یب

 یکشورها طرف  به ییوهوا آب راتییتغ فشار ریزاز مهاجرت ساکنان مناطق  یریجلوگ یبرا یتر  رانهیسختگ مقررات

مناطق شکل  نیدر ا یزیست  گانهیب و یهراس  گانهیب از یا  گسترده امواج نیهمچن. شدوضع خواهد  یو شمال یمرکز یاروپا

 ای یاجتماع یفشارها مناطق نیا در ساکن یتبارهاییایآس و اعراب اهان،یس مسلمانان، بر ژهیو بهخواهد گرفت و 

را  نهیزم «یالملل  نیب سمیترور» مانند ییاهدیتهد جادیضمن ا مسئله نی. اشودیم اعمال یدتریشد ةنژادپرستان یها هحمل

 2.ساخت مطرح 1996 در بار  نیاول یبرا را آن «نگتونیهانت» که کند  یم هموار «هابرخورد تمدن» یةنظرتحقق  یبرا

 

 

                                                                                                                                               
 دارد، آن با را یساحل مرز نیشتریب که داندیم یکشور به متعلق را یساحل یهاآب بر تام تیحاکم 1982 سال در اهایدر حقوق ونیکنوانس. 1

 دولت حال،نیباا. است یساحل یهاآب قیطر از یخارج یهایکشت «ضرریب عبور حق» آن و دارد وجود تیحاکم نیا بر استثنا کی اما
 در هاآب نیا کنترل و تیحاکم حق. ندازدیب قیتعو به را گذرگاه از عبور موقت طوربه تش،یامن و نظم خطرافتادنبه بهانة به تواندیم یساحل
 (. 180 -176: 1997)آکهاست، بوده است  هادولت انیم ییهااختالف و هاتنش بروز منشأ همواره ،سال نیچند

 هاگروه یبعض حال،نیا با. بود خواهد خصمانه مختلف، یهاتمدن یهاگروه و هادولت انیم ارتباط ندهیآ در نگتون،یهانت استدالل مطابق. 2
 در و تیحیمس مختلف یهافرقه آن، یهاشاخه و اسالم انیم خشن ییبرخوردها اغلب خرد، سطح در. دارند یریدرگ به یشتریب لیتما

 و برخوردها قت،یدرحق. دهدیم رخ رغربیغ و غرب انیم هااختالف نیا نیبارزتر کالن، سطح در. ردیگیم صورت ییقایآفر و ییهندو جوامع
 نگتون،ی)هانت شد خواهد یناش نیچ جسارت و اسالم یریناپذ تساهل غرب، تکبر انیم برخورد از احتماالً نده،یآ در دیشد یهایریدرگ

1996 :183.) 
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 یا  منطقه یها  همنازع گسترش( ج

 شدت و نوع رسد  یم نظربه اما ،روند  یم شمار به یالملل  نیب تیصلح و امن هیعل یدیتهد ،ادشدهی عوامل از کیهر

 ،یمیو اقل یخیتار ،یعوامل فرهنگ یبعض لیدلبه شود  یم ینیب  شیپ. ستین کسانیدر مناطق مختلف  ها یریدرگ

را با شدت و  هایریواقع در قطب شمال، تضادها و درگ یکشورها با سهیمقا در ا،یو آس قایآفر انه،یخاورم ةمنطق یکشورها

 انیم شکاف همواره و دارند قرار مناطق نیاجهان در  یکشورها نیتر  تیپرجمع رایز ؛دکرتجربه خواهند  یشتریوسعت ب

که    یایساختگ یمرزها نیهمچن. است   بوده مناطق نیا در تنش و یتینارضا بروز در یمهم عامل منابع، و تقاضا

 همواره اند،  کرده لیتحم ییقایو آفر ییایآس یاهداف خود بر کشورها یدر دوران استعمار و در راستا ییاستعمارگران اروپا

 مناطق. است یریو گرمس یابانیمناطق است که اغلب ب نیا ژةیو میاقل گر،ید سازمشکل عامل. است بوده یریدرگ منشأ

 نیهمچن. ندا مواجه آب کمبود با اغلب کهیدرحال ،دارند ازین یاریآب بهخود  تیجمع ةیتغذ یبرا یریگرمس و یابانیب

در  مسئله نیاو  ندارند عتیاز طب میمستق ةاستفاد و درختان قطع جز یا  چاره خود، معاش امرار یبرا مناطق نیا ساکنان

 ییوهوا آب راتییتغروند  عیکه در تسر شود یم ییزا  ابانیب مانند یدارتریو پا تربزرگ یها  معضل جادیبلندمدت موجب ا

 .کند  یم فایرا ا ینقش مهم

 
 گرم و سرد یهاجنگ سةیمقا. 2 جدول

 ابعاد سرد جنگ گرم جنگ

 ییوهوا آب ریثأت نوع هوا یدما یبارندگ

 تضاد نوع عیوس مختصر

 تضاد طول مدت  کوتاه بلندمدت

 مهاجرت رفتنیپذ فرستادن

 ریدرگ یکشورها ةتوسع سطح باال نییپا

 تضاد علت فرصت یناچار

 منابع خاص عام

 یریپذانطباق ادیز کم

 15: 2009 ،یل: منبع

 

 ها،آن نظر از. دشو  یم منجر گرم و سرد جنگ دو وقوع به 21 قرن در هوا یدما شیافزا معتقدند نظرانصاحب یبعض

 تازه، یهافرصت و ها  تیبه موقع یابیقطب شمال( و بر سر دست ژهیو به) یقطب کمربند در واقع مناطق در سرد یهاجنگ

 یتیامن یهامیرژ و یالملل  نیب یهاسازمان در جنگ ریدرگ یهادولت ،حالنیباا. داشت خواهند یشتریب وقوع احتمال

 و مسلحانه یهایریدر کاهش خطر درگ مسئله نیاو  دارند تیعضو «یشمال کیآتالنت مانیپ»و « اروپا ةیاتحاد» مانند

 زیو ن ییدر مناطق کمربند استوا ییهامیرژ و هاسازمان نیخواهد کرد. درمقابل، نبود چن یرا باز ینقش مهم مندنظام

 ایحاد  یا  گونهبه مناطق نیا در هاجنگ وقوع خطر بر تازه، طیشرا و اوضاع با خود دادنقیتطب یبرا الزم تیظرف نداشتن

 (.15: 2009 ،ی)ل دیافزا  یمگرم 

 

 ها  افتهی و بحث

 بموج ن،یدر مناطق مختلف زم ،عام و خاص راتیتأث همراه به جیتدرهب ییوهوا آب راتییتغکه  ستا آن انگریب ها  افتهی

 ؛شوند  یمنو  یهافرصت ای اندک منابع سر بر تازه یهایریدرگ بروز ساز  نهیزم یحت و نیرید منازعات و هاتنش دیتشد

 ییوهوا آب راتییتغعام  راتیتأثو  امدهایپ نیتر مهم ،یبارندگ یها نوسانو  هاآب سطح باالآمدن هوا، یدما شیافزا

و  لیتقل» نیهمچن. کنندیوارد م خسارت و هاانیز جهان یهابخش تمام به تفاوتم زانیمو به  جیتدربه که هستند
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کرد که بر  یخاص بررس راتیتأثعنوان  با توان  یم را «هامهاجرت» و «هایماریانواع ب وعیش»، «منابع آب و غذا ینابود

و  انهیخاورم ةمنطق یکشورها یعنی ،ییکمربند استوا تیو پرجمع یریدر مناطق گرمس ژهیو به هاتنش دیتشد ایوقوع 

 یادعاها» ،«نو یارتباط یهاراه شیگشا» ،«تازه ریذخا و منابع به یدسترس». بود خواهند رگذاریتأث قایآفر و ایآس یها  قاره

 تازه، امکانات و هافرصت جادیا لیدلهستند که به ییامدهایپ ،«مهاجرت» زین و «شمال قطب شدنزهیتاریلیم و ینیسرزم

 خواهند رقم هیروس و متحده االتیا ابرقدرت دوجمله  از یکمربند قطب یکشورها در رانو  یها  جدال و تنش یریگ  شکل

کمربند  یکشورها ها،  یریدرگ و تضادها نیا ،یمیاقل و یخیتار ،یفرهنگ عوامل یعضب لیدلبه رود  یانتظار م هرچند .زد

 .ندکن ریدرگ یشتریبا شدت و وسعت ب ،یاطراف کمربند قطب یکشورها با سهیمقا دررا  ییاستوا

 

 یریگ  نتیجه

 یکشورها ژهیو بهنباشد و  کسانیدر مناطق مختلف،  ییوهوا آب راتییتغاز  یناش یهایریدرگ شدت و نوع رسد  یم نظربه

 هوا، یدما شیافزا با همزمان اما ،شوند مند  بهره آن یایمزا و هامناطق از فرصت ریاز سا شیواقع در قطب شمال ب

 یبرا یمجال ها،بیآس و اهدیتهد که  یا  گونهبه ؛شوندیم تر  کمرنگ هافرصت و شتریب آن از یناش یهابیآس و اهدیتهد

. بماند امان در آن، مهلک تبعات از که افتی توان  یم را یا  و سرانجام کمتر منطقه گذارندینم یباق هافرصت از یور  بهره

، گردباد 2005 سال در کایآمر ینایکاتر توفان، 2004 سال هند در انوسیاق ی، سونام2003 سال بم در رانگریو ةلرزنیزم

 گواتماال، کنگو، سلند،یا آتشفشان یها  کوه تیفعال ه،یروس در سابقه  یب یپاکستان، موج گرما لی، س2008 سال در انماریم

 نیزم شدناز گرم یناش یایبالاز  ییها  نمونه 2011 سال در ژاپن یسونام و لرزه  نیو زم 2010 سال در نیپیلیف و اکوادور

 یکشورها یحت کند  یاثبات م ایبالنوع  نی. وقوع اانددهیبخش یا  تازه شکل 21 قرن در تیامن مفهوم به که هستند

 نیمبارزه با چن ،نیبنابرا ؛مقاوم باشند وهوا آب راتییتغاز  یناش یاهدیتهد مقابل در کامالً توانند  ینم زین افتهی  توسعه

 یاریبس از افتهی  توسعه یها  دولت یپوش  چشم ژهیو بهو  ها  دولت انیم عیوس یها  یهمکار ،یدیتهد نیو رفع چن یدشمن

 و منازعه تنش، بروز منتظر نامعلوم یا  ندهیتا آ دیبا   صورتنیرایدرغ. طلبد  یم را یاقتصاد و یصنعت میعظ یها  پروژه

 .میباش ایدر اکثر مناطق دن   بحران
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 مقدمه

 در مردمی شارکتم ضرورت گذشته از بیش ،روستایی نواحی در ویژه به پایا و متوازن ،پویا تحول و توسعه ضرورت هامروز

 نامناسب وضعیت تغییر در پیشرفت نبود طرفی، از. است ساخته آشکار را گیری تصمیم و ریزی برنامه سطوح همۀ

 .است شده روستایی ۀتوسع نظران صاحب و کارگزاران نگرانی موجب ،توسعه های دهه گذشت رغم     به روستایی نمحروما

 بعد به 1970 دهۀ از ویژه     به ،روزافزون طور به که شتدا توجه محور     مردم اساسی نیازهای به 1960 ۀده در مسلط ۀتوسع

 تمشارک» ها آن ترین مهم از یکی که ندآورد روی راهبردهایی     مجموعه به ها آن فرایند، این در .افکند سایه توسعه تفکر بر

 بر روستایی پایدار توسعۀ سمت     به حرکت در ها آن مشارکت و مردم نقش اهمیت امروزه (.1 :1378 ،شکوری) بود «مردمی

 از صحیح ۀاستفاد ،مطلوب ۀتوسع الگوی به رسیدن برای (.114 :1388 سخایی، و لنگرودی مطیعی) نیست پوشیده کسی

 :1382 ،پور جمعه) رود می شمار به محوری و اصلی یراهکار مردم مشارکت امکانات، ۀعادالن توزیع و ها فرصت و نابعم

 ردنک     فراهم مستلزم ،اختیار این و دشو می حاصل گیری تصمیم اختیار داشتن با ،محلی امور ۀادار در مردم مشارکت (.103

 تعمیق و گسترش (.215 :1383 رضوانی،) ستها مشی خط و ها سیاست ها،     تصمیم اجرای برای گوناگون امکانات

 در الزاماً ،مشارکت آنکه با .است مناسب ساختاری شرایط ایجاد و نهادسازی ،سازماندهی نیازمند ،مردمی های مشارکت

 :1382 ،سعیدی) کنند می نهادینه را آن ،مردمی های سازمان و ها تشکل ،گیرد نمی صورت ها تشکل و ها سازمان چارچوب

 روستایی نواحی در مردم مشارکت میزان سنجش برای مالکی و مشارکت میزان تجلی ،محلی نهادهای ایجاد امروزه (.1

 تبلور برای بستری و مردم مشارکت جلب برای یسازوکار ،مردمی های تشکل و محلی نهادهای وجود .است

 و گیرد نمی انجام خأل در روستایی ۀتوسع مدیریت فرایند در ارکتمش .است محیط مدیریت فرایند در مردم های همکاری

 از تنها ،مشارکت شدن     نهادینه ،درواقع .یابد تحقق گیری تصمیم مجامع در یعنی نهادها، در مردم نمایندگی طریق از باید

 جوامع در مردمی مشارکت جلب برای سازوکاری نهادها این وجود ترتیب،     بدین .است میسر اجتماعی نهادهای طریق

 این ،درواقع .یابد می هویت محلی های تشکل این طریق از اجتماعی حیات در مردمی مشارکت و دشو می محسوب محلی

 تعریف جوامع اجتماعی حیات در را عمومی مشارکت از هایی جلوه دولت، و مردم میان خود ای واسطه نقش با ها سازمان

 فرایند در مؤثر بسیار اقدامی روستایی، نواحی در جمله از شوراها تشکیل (.29 :1388 ،دیگران و عبداللهی) اند کرده

 در مشارکت اهمیت تشریح با (.222 :1383 رضوانی،) شود می محسوب شانسرنوشت در مردم مشارکت و ساالری مردم

 در روستاییان شدن     برانگیخته و مدنگردآ کلیطور به گفت باید اجتماعی نهادهای طریق از آن تجلی و روستایی مدیریت

 خرد، سطح متغیرهای اینکه ضمن .است تبیین     قابل اقتصادی و اجتماعی نهادی، ساختاری، هایفرایند با ،محلی نهادهای

 و (171 :1382 سعیدی،) اثرگذارند مردمی های مشارکت تبیین در خود سهم به نیز ذهنی و فردی های ویژگی نظیر

 پایین سطح از نشان ،مطالعه مورد ۀمنطق از تجربی شواهد .ندنک می توجیه را روستایی های تشکل قالب در مردم همکاری

 قبول     قابل مدیریتی نهادهای با مردم مشارکت میزان و دارد روستایی مدیریت متولی نهادهای ۀعرص در مردم مشارکت

 شوراهای در مردم مشارکت :است اساسی های     پرسش این به پاسخگویی پژوهش، این از هدف کلی،طور به .نیست

 با مکانی های شاخص و ها آن اقتصادی وضعیت مردم، فردی های ویژگی آیا ؟است سطحی چه در اسالم دهستان روستایی

 دهستان یشوراها در مردم مشارکت بر را تأثیر بیشترین ها شاخص کدام دارند؟ رابطه اسالم دهستان در مردم مشارکت

 د؟نارد اسالم
 

 نظری مبانی

 این در .شود     می عمومی نهادهای و دولت مردم، رکن سه شامل که است جانبهچند یفرایند ،روستایی توسعۀ مدیریت

 ،اجرا ،تدوین روستایی توسعۀ های طرح و ها برنامه روستایی، های سازمان و تشکیالت طریق از و مردم مشارکت با ،فرایند
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 هدایت و سازماندهی فرایند ،درواقع روستایی مدیریت ،دیگر بیان     به .(211 :1383 رضوانی،) شوند     می ارزشیابی و نظارت

 در مهمی نقش که است روستایی مناطق ۀادار در مسئول نهادهای و ها سازمان دهی شکل طریق از روستایی ۀجامع

 سازندگی جهاد تشکیل ،اسالمی انقالب پیروزی با .(8 :1386 دیگران، و افتخاری الدین رکن) دارند توسعه اهداف پیشبرد

 اسالمی، انقالب مسکن بنیاد تشکیل همچنین و (نفره     هفت های هیئت) زمین اگذاریو و احیا به مربوط قوانین تصویب و

 اهداف، پیشبرد درجهت (.48 :1371 طالب،) شدند آشنا ،بودند انقالب نمایندگان که ای     تازه نهادهای با کشور روستاییان

 جهاد طرف از و مردم دخالت بدون ،دوره این در شوراها اعضای انتخاب .شدند تشکیل روستایی اسالمی شوراهای

 نظر با شوراها انتخاب و 1375 سال در شوراها جدید دورۀ شروع با اما ،(11 :1382 حسام،) گرفت می انجام سازندگی

 در مشارکت امر (.30 :1388 دیگران، و عبداللهی) شد تقویت روستایی تمدیری در مردمی مشارکت میزان ،مردم مستقیم

 ارزش بر مکرر تأکید وجود با .است ضعیف همیاری، مختلف های زمینه وجود با ،روستایی جامعۀ در ویژه     به مدیریت،

 (.1751 :2010 دیگران، و جینگلینگ) است شده اثبات مدیریت در ،مشارکت این ایجاد دشواری عمومی، مشارکت

 پایدار توسعۀ مفهومی هستۀ که است گیری تصمیم برای محیطی اطالعات آوری جمع ابزار ،گام اولین در ،مشارکت»

 گفته «چیزی در شدن     سهیم و کردن     شرکت عمل» به مشارکت .(841 :2006 کیلونن، و پریمر) «دهد می تشکیل را

 برای را ها آن که کند می تعریف مردم توانمندی برای ابزاری را مشارکت (1995) چامبرز .(100 :2002 فینگر،) شود می

 دیگران، و مورالدهاران) سازد می قادر محلی مسائل بر غلبه های روش انتخاب و شانهای     مشکل حل برای گیری تصمیم

 استفاده و ها طرح اجرای ،گیری صمیمت هایفرایند در مردم دخالت معنای     به مشارکت ،روستایی توسعۀ بعد در .(35 :2008

 نوع چهار ،1 شکل در (.33 :1370 مارسدن، و اوکلی) ستها طرح گونه     این ارزیابی در ها آن مداخلۀ و توسعه منابع از

 نشان امر این .دشو می ختم ارزیابی در مشارکت به و آغاز ،گیری تصمیم در مشارکت با که است شده داده نشان مشارکت

 نتیجۀ به و کرد پر را مطلوب و موجود وضع بین شکاف بتوان تا گیرد صورت مراحل تمام در باید مشارکت که دهد     می

 .یافت دست روستایی پایدار توسعۀ نظر مورد

 

 
 مشارکت نوع چهار .1 شکل

 DHV، 1371: 410 مشاور مهندسان :منبع

 

 همۀ به مربوط که دانست انسانی رفتار نوعی ۀمنزل     به را آن و کرد قلمداد اجتماعی کنش نوعی توان می را مشارکت

 .آید می پدید کنش ،شوند قائل خاصی ذهنی معنای خود رفتار برای افراد هرگاه دیگر، سوی از. است توسعه مشارکان

 ،ریترز) «شود توجه آن به که است توضیح و درک و بینی پیش     قابل حالتی در بیشتر ،رفتار» باین فیش و آیزن عقیدۀ     به

 ذکر «رفتاری نیت و قصد» را آن بروز اساسی علت و دندان می مختلفی عوامل از منعکس را رفتار ها     آن (.105 :1373
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 ها گرایش که شرایطی در» .دکن می ارزیابی را آن و یابد می اطالع آن بدبودن و خوب از فردی هر ،آن دنبال     به که کنند می

 قدرت ،باشند تضاد در هنجارها و ها گرایش اگر اما یابد،     می افزایش آن انجام قصد ،باشند مثبت هردو رفتار، یاهنجاره و

 بیشتری اعتبار موجه کنش ۀنظری در ،باین فیش و آیزن گاهدید از آنچه .است رفتار بعدی مقاصد کنندۀ     تعیین ها آن نسبی

 رسیدن برای -شود می ختم ای ویژه رفتارهای به که -اعمالشان نیت به رسیدن در افراد که است مطلب این در ،یابد می

 توان می را اساسی عنصر دو نظریه، این در .زنند می منطقی انتخاب به دست دیگر نتایج از فرار و خاص نتایجی به

 و دخو رفتار نتایج به فرد ،درواقع .گیرد می خود به شخصی جنبۀ و دارد بستگی فرد خود به آن از بخشی که کرد مشاهده

 این کهاین :گیرد می خود به تری عمومی و اجتماعی جنبۀ و گردد میباز اجتماع به دیگر بخش .پردازد می نتایج آن به اعتقاد

 در است؟ چقدر دیگران هایانتظار از پیروی برای فرد ۀانگیز یا شود می ارزیابی چگونه گروه اعضای سایر سوی از رفتار

 عملی امکان ،فردی های ویژگی متغیر سه کمک     به ،افتد می اتفاق عمل در که مشارکتی میزان ،موجه شکن نظریۀ

 رخ مشارکت ،باشد مساعد وضعیت ،زمینه سه این در اگر یعنی ؛شود می داده توضیح مشارکت نیت و قصد و مشارکت

 (.12 :1378 ،تبار علوی) دده می

 را عمل این اجتماعی فضای که دارد می آن بر را ما ،ویژگی ینا .است افراد ماعیاجت کنش یندابر مشارکت ،کلیطور به

 افراد مختص که فضایی و شرایط و است اجتماعی نظام مختص که ای     اجتماعی فضای و شرایط ؛یمکن بررسی و مطالعه

 و اجتماعی -اقتصادی پارامترهای و عوامل نخست باید اجتماعی کنش درست و کامل شناخت برای ،دیگر عبارت     به .است

 (.4 :1388 مقدسی،) کرد بررسی و شناسایی را فردی مهم عوامل دوم، و فرد کنش بر تأثیرگذار بیرونی فرهنگی

 

 اجتماعی و درونی عوامل

 .است فردی های ویژگی ،دارد محلی نهادهای در مردم مشارکت جلب تسهیل در مهمی نقش که عواملی از یکی

 اجتماعی مساعد های نگرش و جمعی های فعالیت در مشارکت شور مشارکت، برای الزم زمان نظر از ،ردیف های ویژگی

 اجتماعی مشارکت برای را الزم های توانمندی ،منبع و سرمایه یک عنوان به و اند     مهم جنس و سن فرد، مشارکت، برای

 ۀتوسع های طرح اجرای در انروستایی نکردن     مشارکت دالیل از یکی .(219 :1388 دیگران، و زیاری) دنآور     می فراهم

 به زیادی بستگی توسعه، های طرح در مردمی های مشارکت بلج .است انروستایی اقتصادی های     مشکل روستایی،

 مالی، منابع محدودیت و درآمد سطح بودن     پایین لحاظ     به ،ایران روستاهای ربیشت در .دارد اقتصادی های توانایی و امکانات

 و بهتر افراد مالی وضعیت هرچه (.55 :1380 شاکری،) دندارن را مؤثر مشارکت برای کافی توانایی و قدرت ،انروستایی

 مشارکت و همراهی توان و گیرد     می قرار افراد دسترس در بیشتری خدمات و امکانات ،باشد باالتر ها     آن اجتماعی پایگاه

 .(64 :1380 سلیمانی،) یابد     می افزایش ها عالیتف در مؤثر

 آن با مرتبط ابعاد و اجتماعی عوامل گذارد،     می تأثیر محلی نهادهای در مردم مشارکت جلب بر که عواملی دیگر از

 به اناییروست اجتماعی اعتماد کاهش روستایی، توسعۀ به دستیابی در مردم گستردۀ مشارکت اجتماعی مهم موانع از .است

 عملی باور معنای     به اجتماعی اعتماد ،کلیطور به (.122 :1388 سخایی، و لنگرودی مطیعی) است مردم و دولت عملکرد

 و صالحیت صداقت، باور معنای     به و پیچیده یموضوع ،اعتماد (.210 :1384 تاجبخش،) رود می انتظار دیگران از که است

 را اعتماد( 7: 2001) فوکویاما .(255 :2009 دیگران، و کووا) است مربوط خدمات یا اعتماد مورد فرد از اطمینان قابلیت

 کارایی، مقبولیت، میزان بر ،اجتماعی اعتماد. داند     می «نفر چند یا دو بین همکاری دهندۀ     ترویج و غیررسمی هنجار ۀنمون»

 فضای در ثانوی روابط تشکیل و صادقانه عمل انتظار ،یمساع اشتراک و گرایی     جمع عمل، قدرت تسهیل رضایت،

 .(303 :1386 چیزری، و شاهرودی) دارند انتظار دیگران یا یکدیگر از روستا مردم که دارد داللت اجتماعی

 با و کند حفظ را خود وحدت گروه که است آن معنای     به اجتماعی انسجام .است اجتماعی انسجام دیگر، مهم عامل
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 داخلی پیوند» توان می را اجتماعی انسجام (.400 :1370 بیرو،) باشد داشته نوایی     هم و تطابق خود بخش وحدت عناصر

 اسکویت،) دانست (کل یک عنوان به جامعه و شهر یا دانشگاه سازمان، گروه، خانواده، مانند) «اجتماعی سیستم یک

 انسجام پیوند و ارتباط که هرجا. دارد اجتماعی علوم در دیرینه ای     سابقه نیز اجتماعی انسجام مطالعۀ (.18 :1997

 مطرح آن سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی اشکال در مشارکت مانند اجتماعی هایفرایند و ها کنش دیگر با ،اجتماعی

 تشویق اعتمادپذیری و همکاری به بیشتر را مردم اجتماعی، ۀشبک ،(152 :1388 دیگران، و اصفهانی گلشیری) شود می

 ،زمینه این در (.37 :1388 ،کرمانی حجتی و طلب     شادی) شخصی نفع جویی پی و انفرادی شرایط نه و کند می

 :است شده انجام زیر های     پژوهش

 و چهارمحال استان روستایی مناطق توسعۀ در دختران و زنان مشارکت بر مؤثر عوامل (1390) دیگران و غفاری

 دختران و زنان مشارکت میزان و اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی عوامل نایم ،نتایج براساس. کردند بررسی بختیاری

 .شود می دیده معناداری ۀرابط ،روستایی

 ها آن های یافته .کردند بررسی را روستاییان مشارکت میزان بر اجتماعی انسجام تأثیر (1388) راندیگ و اصفهانی شیریگل

 .دارد وجود روستاییان اجتماعی مشارکت و اجتماعی انسجام میان دارامعن و مثبت ای     رابطه ،آماری لحاظ از دهد می نشان

 که دریافتند روستایی ۀتوسع های طرح در مردم مشارکت در اجتماعی اعتماد نقش بررسی در (1388) راد     حسنی و ازکیا

 انسجام متغیر ،45/0 با اجتماعی اعتماد متغیر به بوطمر ،مستقیم تأثیر بیشترین ،رگرسیونی مدل در متغیرهچند تحلیل در

 مشارکت اجتماعی، مشارکت به مربوط بیشتر ،غیرمستقیم تأثیر و است 12/0 با تحصیالت میزان و 42/0 با اجتماعی

 .است 36/0 تبیین قدرت با جنس و سن ،یاریگری میزان ،(عینی) عملی و ذهنی

 مطالعه را مزروعی اراضی سازی یکپارچه در مشارکت به کشاورزان یلتما بر مؤثر عوامل (1385) فرجی و وثوقی

 گروه، در عضویت ،زمین مالکیت میزان ،شغلی های فرصت بودن     فراهم سواد، متغیرهای که داد نشان نتایج .کردند

 مالکان تمایل میزان متغیر با معنادار ای     رابطه ،انگیزشی عوامل و دولت به مردم اعتماد ،یکدیگر به مردم اعتماد اطالعات،

 .نددار مزروعی اراضی سازی یکپارچه در مشارکت به

 سلگی دهستان در روستایی یافتگی توسعه و مردمی مشارکت بررسی در (1380) راندیگ و لنگرودی مطیعی

 در یهای     مشکل و موانع ،یروستای ۀتوسع در مشارکت های زمینه و ها پتانسیل وجود بر     عالوه که دریافتند نهاوند شهرستان

 ،ها آن از کیهر رفع که دارد وجود فعال و پویا مشارکت راه سر بر ،سیاسی و فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ۀدست چهار

 .است ویژه راهکاری کارگیری به مستلزم

 .پرداخت هند در اییروست آب تأمین های پروژه در ،پروژه نتایج و مشارکت ۀرابط بررسی به (2005) پروکوپی استالکر

 تأثیر مستقل طور به ،گیری تصمیم در خانوار مشارکت و ای سرمایه هزینۀ کمک رگرسیون، های مدل نتایج براساس

 از همواره باید ترتیب،     بدین .دندار هاروستا در زمان در جویی صرفه و برابر دسترسی خانوار، رضایت میزان رب توجهی شایان

 .شود تشویق گیری تصمیم در خانوارها مشارکت و پشتیبانی مردم، از مالی لحاظ

 داد نشان بهداشتی ۀتوسع هب طومرب های سیاست در سازی اجماع برای پروژه هایراهبرد گزارش در (2003) آکابایاشی

 اطالعات بکس و ها     مشکل به توجه ،مشارکت فرایند با فرد آشنایی ،ها ایده رشد سن، جنسیت، نظیر فردی های ویژگی که

 .هستند مشارکت بر مؤثر عوامل جمله از ،ها دولت و افراد ۀگذشت های فعالیت و ها تالش از

 مشارکت بر مؤثر شناختی جمعیت عوامل ،«کند می مشارکت داوطلبانه عمل در کسی چه» پژوهش در (1973) ردی

 سن، ،خانوار افراد تعداد ،تأهل وضعیت انندم عواملی که داد نشان و کرد بررسی را داوطلبانه و خودجوش های فعالیت در

 مشارکت بر ،جسمی و فیزیکی سالمتی قومیت، جنسیت، خانه، و اموال مالکیت اجتماعی، ۀطبق آموزش، و درآمد سطح

 .نداثرگذار مختلف های     فعالیت در افراد ۀداوطلبان
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 پژوهش عملیاتی و مفهومی مدل. 2 شکل

 رندگاننگا :منبع

 پژوهش روش

 استفاده اطالعات تحلیل و تجزیه برای آماری های روش نیز و تحلیل و توصیف از ،آن در و است کاربردی حاضر پژوهش

 طیف از ،پرسشنامه های پاسخ برای .گرفت صورت پرسشنامه از استفاده با ،پژوهش این در اطالعات آوری جمع .است شده

 این های گویه و ها شاخص 3 جدول .شد استفاده زیاد  بسیار .5 و زیاد .4 متوسط، .3 مک. 2 ،کم بسیار .1 شامل لیکرت

 .دهد می نشان را پژوهش

 گروه هر از سپس و شدند بندی طبقه ،گروه پنج در جمعیت براساس روستاها ابتدا .ستروستا 30 دارای اسالم دهستان

 نفر 209 کوکران گیری نمونه روش براساس ها نمونه عدادت .شد انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه صورت به روستا سه

 پایایی بررسی برای .ندهست زن (درصد 8/27) نفر 58 و مرد (درصد 2/72) نفر 151 ،نمونه افراد بین از .شد تعیین

 نشان را پرسشنامه های گویه باالی پایایی که بود 77/0 آزمون ضریب .شد استفاده کرونباخ آلفای آزمون از ،پرسشنامه

 ،همبستگی های آزمون فراوانی، توزیع مانند ،استنباطی و توصیفی آمار های روش از ،ها داده تحلیل و تجزیه برای .داد

 .شد استفاده SPSS افزار نرم در ،رگرسیون و t آزمون

 

 مطالعه مورد ۀمنطق

 (شرقی) جغرافیایی طول دقیقۀ 03 و درجه 49 تا دقیقه 32 و درجه 48 در ،گیالن استان غرب شمال در تالش شهرستان

 این های بخش از یکی .است شده واقع (شمالی) جغرافیایی عرض ۀدقیق 16 و درجه 38 تا دقیقه 33 و درجه 37 و

 (سرا     خاله و خرجگیل اسالم،) دهستان سه دارای اسالم بخش .دارد قرار شهرستان این شرق در که است اسالم ،شهرستان

 روستایی مدیریت در مشارکت

مشارکت بر مؤثر عوامل سنجش فردی هایویژگی   

 سن -
 جنس -
 سواد -

اقتصادی عوامل مکانی عوامل  اجتماعی عوامل   

 روستا تیپ -
 (دشتی -پایکوهی)
 مرکز تا فاصله -

 بخش

 شغل نوع -
 درآمد -
 زمین میزان -

 اجتماعی اعتماد
 

 قولیخوش -
 امانتداری -
 پول دادنقرض -
 روراستی -
 نظرهای به توجه -

 یکدیگر
 کار وسایل دادنامانت -
 مسئولیت احساس -

 اجتماعی آگاهی
 
 از استفاده -

 تلویزیون
 رادیو از استفاده -
 از استفاده -

 اینترنت
 کتاب، ۀمطالع -

 مجله و روزنامه

 اجتماعی انسجام
 

 مواقع در کمک -
 گرفتاری

 شدناحوال جویای -
 امور در کمک -

 کشاورزی
 مسائل سر بر اختالف -

 کشاورزی
 مذهبی اختالف -

 (نظارت اجرا، گیری،تصمیم) شوراها در مشارکت
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 اسالم دهستان روستاهای ،پژوهش این در مطالعه مورد ۀمنطق (.63 :1382 ،گیالن استان ۀبودجو برنامه سازمان) است

 .است

 

 
 اسالم دهستان در مطالعه مورد روستاهای .1 نقشۀ

 نگارندگان :منبع

 

 ها یافته و بحث

 مردم مشارکت

 استفاده (زیاد بسیار .5 و زیاد .4 ،متوسط .3 ،کم. 2 ،کم بسیار .1 ،اصالً -0) طیفی     پنج لیکرت از ،مشارکت سنجش برای

 براساس .اند نداشته مشارکتی شوراها در که است افرادی درصد سنجش برای (مشارکت نبود) اصالً ۀگزین .است شده

 با گیری تصمیم ،مشارکت نوع کمترین و درصد 35/25 با چندمشارکتی ،مردم مشارکت نوع بیشترین ،1 جدول های داده

 .اند نداشته مشارکتی ،آماری ۀجامع از درصد 1/31 .است درصد 17/7 با روستا امور یبرا شوراها

 
 مردم مشارکت نوع درصد و فراوانی .1 جدول

 مشارکت
 مشارکت نبود چندمشارکتی گیری تصمیم نظارت اجرا مالی 

 16 13 18 44 53 65 فراوانی
 87/2 22/6 61/8 05/21 35/25 1/31 فراوانی درصد

 نگارندگان :منبع           
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 اسالم دهستان سطح در مشارکت میانگین

 (5 =زیاد بسیار و 4= زیاد ،3= متوسط ،2= کم ،1= کم بسیار) پرسشنامه طیفی     پنج لیکرت نتایج به توجه با ،میزان این

 نشان 2 جدول که گونه همان .دش استفاده ای نمونه     تک t آزمون از ،نمونه ۀجامع دید از مشارکت سنجش برای .است بوده

 ۀجامع در مشارکت گفت توان می ،اساس     براین .است 3 (test value) متوسط حد و 3/336 مشارکت میانگین ،دهد می

 .است متوسط نمونه

 نیز روستاها از هریک در. دهد می نشان را( 3/3) مطالعه مورد روستای 15 سطح در مشارکت میانگین ،1 نمودار

 محله، غریت و ارشادمحله روستاهای و مشارکت سطح باالترین 69/3 و 84/3 با محله چخره و سرا کله روستاهای ترتیب     به

 .دارند را مشارکت سطح ترین پایین 96/2 و 71/2 با ترتیب     به
 

 اسالم دهستان سطح در مشارکت میانگین ای نمونه     تک T آزمون .2 جدول

 3 =متوسط حد 

 T df ةآمار
 انحراف
 معیار

 میانگین
 معناداری سطح

 (دامنه دو)
 میانگین تفاوت

 95 تفاوت اطمینان ۀفاصل
 درصد

 باال پایین
 4740/ 1980/ 3360/ 0000/ 336/3 011/1 208 4/802 مشارکت

 نگارندگان :منبع

 

 
  نمونه روستاهای مشارکت میانگین .1 نمودار

 نگارندگان :منبع

 

 مشارکت با مردم فردی های یژگیو ۀرابط

 تقسیم دسته پنج به سنی نظر از افراد .ندهست زن (درصد 8/27) نفر 58 و مرد (درصد 2/72) نفر 151 نمونه، افراد بین از

 5/22) نفر 47 سال 40 -31 ،(درصد 5/21) نفر 45 سال، 30 -26 ،(درصد 6/9) نفر 20 سال، 25 -18 گروه در .اند     شده

 برای .دارند قرار (درصد 4/25) نفر 53 ،سال 50 از بیشتر ۀطبق در و (درصد 1/21) نفر 44 سال50 -41 ،(درصد

 شده استفاده اسکوئر کای و کرامر وی ،کندال          بی تائو آزمون از ،هامتغیر نوع براساس رابطه معناداری سطح گیری اندازه

 معناداری سطح با مشارکت و جنسیت و 019/0 معناداری سطح با ،مشارکت و سن بین که دهد می نشان 3 جدول .است

 .ندارد وجود ای رابطه مشارکت و سواد بین اما ،دارد وجود معنادار ۀرابط هستند، 05/0 از کمتر که 026/0
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 مشارکت با مردم فردی های ویژگی همبستگی .3 جدول

 شاخص آزمون نوع ارزش آزادی ۀدرج (دامنه دو) معناداری سطح

 سن کندال     بی تائو 126/0 - 019/0
 جنسیت کرامر وی 379/0 - 026/0
 سواد اسکوئر کای 307/120 102 104/0

 نگارندگان :منبع

 

 جنسیت اساس بر مشارکت میانگین تفاوت

 از زنان و مردان بین مشارکت تفاوت وجود تحلیل برای .دهد می نشان را زنان و مردان مشارکت میانگین ،4 جدول

 ،اساس     براین .است 493/3 مردان در و 926/2 زنان در مشارکت میانگین .است شده استفاده مستقل گروه دوt  آزمون

 .دارد وجود ها آن ینب معناداری تفاوت ،میانگین لحاظ     به گفت توان می

 تر پایین رقم این که است 00/0 لون آزمون به مربوط ستون در معناداری سطح دهد، می نشان 5 جدول که     گونه همان

 یعنی است؛ 000/0 دوم قسمت در t آمارۀ معناداری سطح. شود می رد ها واریانس برابری فرض بنابراین، است؛ 0/05 از

 .دارند مشارکت شوراها با زنان از بیشتر مردان و نیست برابر مردان با زنان مشارکت میانگین اینکه
 

 مردان و زنان مشارکت گروهی آمار .4 جدول

  جنسیت تعداد میانگین معیار انحراف معیار انحراف خطای میانگین

 مرد 151 3/4934 062/1 086/0
 مشارکت

 زن 58 2/9267 725/0 095/0
 نگارندگان :منبع

 
 (مردان و زنان) مستقل ۀنمون دو ،T آزمون .5 جدول

 
 ها واریانس برابری برای لون آزمون

F 
 سطح

 معناداری
 ةآمار
T 

 معناداری سطح
 (دامنه دو)

 تفاوت
 میانگین

 مشارکت
 5660/ 000/0 3/737 000/0 16/105 واریانس برابری فرض با

 5660/ 000/0 4/404 - - واریانس برابری فرض بدون
 نگارندگان :منبع

 

 کتمشار با مکانی عوامل و مردم اقتصادی وضعیت ۀرابط

 تائو های آزمون از ها شاخص نوع با متناسب ،مشارکت با اقتصادی های شاخص ۀرابط معناداری سطح ،6 جدول در

 سطح با زیرکشت زمین و ماهیانه درآمد بین دهد می نشان که است شده استفاده کرامر     وی و کندال     بی تائو ،کندال     سی

 -مشارکت و بخش مرکز تا فاصله و روستا تیپ شغل، نوع بین .دارد وجود رمعنادا ۀرابط 012/0 و 000/0 معناداری

 .ندارد وجود ای رابطه -است 05/0 از بیشتر ها آن معناداری سطح اینکه دلیل     به
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 مشارکت با مکانی و اقتصادی های شاخص همبستگی .6 جدول

 شاخص آزمون نوع ارزش (دامنه دو) معناداری سطح

 ماهیانه درآمد کندال     سی تائو -217/0 000/0

ی
صاد

اقت
 

 زیرکشت زمین کندال     بی تائو -145/0 012/0
 شغل نوع کرامر     وی 271/0 729/0
 روستا تیپ کرامر     وی 324/0 185/0

ی
کان

م
 بخش مرکز تا فاصله کندال     سی تائو 0/305 276/0 

 نگارندگان :منبع

 

 اجتماعی اعتماد

 درصدی توزیع چگونگی .است شده گیری اندازه زیر گویۀ هشت از استفاده با ،انروستایی میان در اجتماعی تماداع

 میانگین .است طیفی     پنج ،لیکرت براساس ها پاسخ .است دهمآ 7 جدول در ها گویه به مطالعه مورد افراد های پاسخ

 .است زیاد طیف در و 04/4 مطالعه مورد افراد در اجتماعی اعتماد کل میانگین که دهد می نشان ها گویه های پاسخ

 
 اجتماعی اعتماد های گویه به مطالعه مورد افراد های پاسخ درصد .7 جدول

 ها      گویه کم بسیار کم متوسط زیاد زیاد بسیار میانگین

 قولی خوش 11 9/6 38/3 24/9 16/3 4/2
 امانتداری 10 7/7 37/8 26/8 17/7 4/3

 پول دادن     قرض 15/3 14/8 31/6 31/6 12/4 4
 روراستی 22 26/3 33/5 12/4 5/3 3/53
 اعتماد داشتن 6/8 12/9 40/7 24/4 11/5 4/1
 یکدیگر هاینظر به توجه 11/9 16/3 35/4 24/9 11/5 4/03
 کار وسایل دادن     امانت 11 11 36/4 27/8 13/9 4/18
 یکدیگر به نسبت مسئولیت احساس 11/9 13/4 31/1 29/2 14/4 4/17

 نگارندگان :منبع

 

 اجتماعی آگاهی

 افراد های پاسخ درصدی توزیع چگونگی .شد گیری اندازه زیر گویۀ چهار از استفاده با ،انروستایی میان در اجتماعی آگاهی

 که دهد می نشان و است طیفی     پنج ،لیکرت براساس ها پاسخ .شود     می مشاهده 8 جدول در ،ها گویه به مطالعه مورد

 که دارند اندکی اجتماعی آگاهی افراد ،دیگر عبارت     به .است کم طیف در و 91/1 افراد در اجتماعی آگاهی کل میانگین

 .باشد ها آن مشارکت کاهش درجهت عاملی است ممکن

 
 اجتماعی اعتماد های گویه به مطالعه مورد افراد های پاسخ درصد .8 جدول

 اه گویه کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی انگینمی

 تلویزیون 5/7 36/8 31/1 16/7 9/6 2/87
 رادیو 75/1 18/7 5/3 0 1 1/33
 مجله و روزنامه کتاب، ۀمطالع 42/1 57/9 0 0 0 1/57
 اینترنت 10/5 89/5 0 0 0 1/89

 نگارندگان :منبع
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 اجتماعی انسجام

 های پاسخ درصدی توزیع چگونگی 9 جدول .شد گیری اندازه زیر ۀگوی نه از استفاده با ،انتاییروس بین در اجتماعی انسجام

 گفت توان می ،بنابراین ؛است 73/3 اجتماعی انسجام های پاسخ میانگین .دهد می نشان را ها گویه به مطالعه مورد افراد

 .دارد قرار زیاد و متوسط طیف بین اجتماعی انسجام

 
 اجتماعی انسجام های گویه به مطالعه مورد افراد های اسخپ درصد .9 جدول

 اه گویه کم بسیار کم متوسط زیاد زیاد بسیار میانگین

 گرفتاری مواقع در کمک 4/3 6/7 31/6 31/1 26/3 4/67
 یکدیگرشدن احوال جویای 1/9 1/4 13/9 39/2 43/5 5/2
 کشاورزی ورام در یکدیگر به کمک 28/2 20/6 32/5 14/8 3/8 3/54
 کشاورزی مسائل سر بر اختالف 35/8 19/6 24/9 10/5 9/1 3/27
 مذهبی اختالف 91/4 3/8 3/8 1 0 1/27

 نگارندگان :منبع

 

 (ها مؤلفه نسبی اهمیت و تأثیر) چندمتغیره رگرسیون نتایج تحلیل

 تأثیر سنجش برای دارند، مبستگیه وابسته متغیر با که شوند وارد رگرسیون در باید متغیرهایی اینکه به توجه با

 اعتماد تنها ،باال جداول نتایج به توجه با .شد استفاده گام به گام رگرسیون از ،(مشارکت) وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای

 که گونه همان .شوند رگرسیون وارد باید ها شاخص این تنها ،بنابراین دارند؛ همبستگی ،مشارکت با درآمد و سن اجتماعی،

 233/0 یافته تعدیل نییتع ضریب و 244/0 تعیین ضریب میزان (گام به گام روش) 3 گام در شود،     می مشاهده 10 جدول در

 و تبیین مستقل متغیرهای این طریق از (مشارکت) وابسته متغیر واریانس از درصد 3/23 که گفت توان می ،رو این از .است

 .است شده توجیه
 مدل .10 جدول

 معیار خطای تخمین یافته تعدیل تعیین ضریب تعیین یبضر R مدل

1 /435a0 /1890 /1850 /9130 
2 /465b0 /2160 /2090 /90 
3 /494c0 /2440 /2330 /8860 

 a. Predictors: (Constant), trust        نگارندگان: منبع     

 b. Predictors: (Constant), trust, daramad 

 c. Predictors: (Constant), trust, daramad, sen 

 

 متغیرهای ارتباط داریمعنا امر، این که است درصد 5 از کمتر ،شاخص چهار برای معناداری سطح ،11 جدول در

 و سن اجتماعی، اعتماد های شاخص اثرگذاری میزان .دهد     می نشان را مشارکت با درآمد و سن ،اجتماعی اعتماد مستقل

 این میان در مشارکت گیری شکل بر اثر بیشترین که دهد می نشان بتا میزان براساس (مشارکت) وابسته متغیر بر درآمد

 از درصد 6/34 بر اجتماعی اعتماد ،دیگر عبارت     به .است 6/34 یبتا میزان با اجتماعی اعتماد به مربوط ،شاخص سه

 .دارد تأثیر مشارکت هایتغییر
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 چهارگانه های ؤلفهم رگرسیونی ضرایب .11 جدول

 مدل
 استانداردشده ضرایب استانداردنشده ضرایب

 ضریب معناداری سطح تی
 رگرسیون

 بتا معیار خطای

 1 گام
 0000/ 5/260 - 2780/ 1/460 (ثابت)
 0000/ 6/943 0/435 0660/ 4610/ اجتماعی اعتماد

 2 گام
 0000/ 5/878 - 3420/ 2/008 (ثابت)
 0000/ 6/235 0/395 0670/ 4190/ اجتماعی اعتماد

 0080/ 2/679- -17/0 0630/ -17/0 درآمد

 3 گام

 0000/ 5/576 - 3390/ 1/890 (ثابت)
 0000/ 5/341 0/346 0690/ 3680/ اجتماعی اعتماد

 0010/ 3/522- -235/0 0670/ -235/0 درآمد
 0060/ 2/761 0/182 0520/ 1440/ سن

 نگارندگان :منبع

 

 ریگی نتیجه

 عمل این اجتماعی فضای که دارد می آن بر را ما ای     ویژگی چنین .است افراد اجتماعی کنش یندابر ،رکتمشا ،طورکلی به

 افراد مختص که فضایی و شرایط و است اجتماعی نظام مختص که یفضای و شرایط ؛کنیم بررسی و مطالعه را (مشارکت)

 و اجتماعی ،اقتصادی پارامترهای و عوامل باید نخست ،اجتماعی کنش درست و لکام شناخت برای ،دیگر عبارت     به .است

 از که دهد می نشان همبستگی نتایج .کرد بررسی و شناسایی را یفرد عوامل دوم و فرد کنش بر مؤثر بیرونی فرهنگی

 میانگین مستقل، ۀمونن دو t آزمون براساس .دارد وجود همبستگی ،مشارکت و جنسیت بین تنها ،فردی های شاخص میان

 میان معناداری تفاوت ،میانگین لحاظ     به گفت توان می ،اساس     براین .است 493/3 مردان در و 926/2 زنان در مشارکت

 امور درگیر مردان از کمتر بسیار زنان ،روستایی جوامع در که است دلیل     این     به امر این .دارد وجود زنان با مردان مشارکت

 ها آن در که -گذشته های     پژوهش برخالف .ندارد وجود ای رابطه مشارکت با مکانی های شاخص بین .شوند می روستا

 میان ای رابطه هیچ و نیست صادق امر این اسالم دهستان در -است داشته رابطه مشارکت با اقتصادی وضعیت

 شده استفاده ای نمونه     تک t آزمون از ،مشارکت زانمی سنجش منظور به .ردندا وجود مشارکت و اقتصادی های شاخص

 در مشارکت میزان گفت توان می ،اساس     براین .است 3 متوسط حد و 3/336 مشارکت میانگین دهد می نشان که است

 و سرا کله روستاهای ترتیب     به که دهد می نشان روستاها از هریک مشارکت میانگین .است متوسط نمونه ۀجامع

 96/2 و 71/2 با ترتیب     به محله غریت و ارشادمحله روستاهای و مشارکت سطح باالترین 69/3 و 84/3 با محله چخره

 ،مشارکت با درآمد و سن ،جنسیت اقتصادی، و مکانی فردی، های شاخص نایم از .نددار را مشارکت سطح ترین پایین

 میزان با اجتماعی اعتماد به مربوط ،مشارکت گیری شکل بر اثر نبیشتری دهد می نشان رگرسیون ایجنت .دندار همبستگی

 بهبود برای .است گذارتأثیر مشارکت هایتغییر از درصد 6/34 بر ،اجتماعی اعتماد ،دیگر عبارت     به. است 6/34 یبتا

 توان می رسد می نظر     به ،یمیدان های بررسی به توجه با .گیرد صورت یهای     اقدام باید روستایی نواحی در رکتمشا وضعیت

 :بخشید ارتقا را انروستایی مشارکت میزان زیر یاه     اقدام طریق از منطقه، این در

 از ،ها گیری تصمیم در ها آن بیشتر مشارکت و انروستایی به اختیار تفویض درجهت حرکت :تمرکز از دوری ●

 نیازها به ریزان برنامه و مدیران توجه ،راستا این در .سازد می دور تمرکز از را اروست مدیریت که است ییاه     اقدام ترین مهم

 فردی های تفاوت و هاابتکار ،ها خالقیت بر مبتنی و ینیپا سطوح در ها گیری تصمیم و شود     می افزون انروستایی ئقعال و

 .گیرد می صورت انروستایی

 بهره قیشوت از توان می مشارکت افزایش و جلب رمنظو به ،مشارکتی مدیریت در :تشویقی هایسازوکار ●



 101 ...شوراها بر تأکید با روستایی مدیریت ایندفر در مردم مشارکت بر مؤثر عوامل تحلیل و سنجش

 به متقابل احترام مانند ونیدر صورت به چه و نقدیغیر یا نقدی پرداخت انندم ،بیرونی صورت به چه ها مشوق .گرفت

 .مؤثرند انروستایی مشارکت تقویت در مدیر، جانب از کنندگان مشارکت

 این و اند کرده انتخاب را شوراها ها آن که دباورن این رب ناروستایی :شوراها وظایف از مردم آگاهی افزایش ●

 را آگاهی این مردم به باید .شود می ناشی آگاهینا از ،غلط تصور این .کنند مدیریت را روستا که شوراهاست ۀوظیف صرفاً

 .دارد نیاز مردم مشارکت به ،روستایی مدیریت در موفقیت برای و است مشورتی نهاد یک شورا که داد

 که است عواملی از ،دیده آموزش و مطلع انسانی نیروی وجود :شوراها برای آموزشی های دوره برگزاری ●

 .کنند ایفا را مهمی نقش مردم مشارکت سطح باالبردن در توانند می شوراها .کند می تضمین را سازمان موفقیت

 آموزشی های کارگاه برگزاری طریق از امر این .ندنببی را مردم مشارکت جلب برای الزم های آموزش باید منظور     بدین

 .است میسر
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قدمهم

 های مزیت» سمت  به ،کشورها در 1نسبی های مزیت بر  مبتنی یسنت کار تقسیم بنیان، دانشبا ظهور اقتصاد  زمان هم

 یلتکم در وکار کسب یها دانشگاه های یسینآکادم یا غیراقتصاددانان اغلب، که یا الگوواره ؛داد جهت یریتغ 2«رقابتی

 های یتموفق یه( در توج3اوهلین و هکشر توسط آن مجدد دهی فرمول و ریکاردو) «نسبی مزیت» ةالگووار های یکاست

 ،یگرانو د کیتسون) برند  می کار  به( ولی یلیکونس مانند) یعیطباز مواهب  بهره یب طقامن یو تصادف بارهیک یاقتصاد

 یتدر موفق یقش چندانن یک،کالس های یهنظر ینسب های یتمز بر  مبتنی های فعالیت»که  یهخردما ینا با .(2004

و  یتخصص های یتدارد، فارغ از نوع فعال یتاهم چهآن(، 73 :1990 پورتر،کنند ) نمی یفاا یشرفتهاقتصاد پ یدارا یکشورها

 .(2008 پورتر،) «است یتیفعال یرقابت واحدها یتجارت، چگونگ یوسو سمت

با  و 1990 ةدهاواسط  در -بود مطرح ها بنگاهاز آن تنها در سطح  پیش که -را ییرپذ مفهوم رقابت (1998پورتر )

 ،بنگاه راهبردهاینقش  بر  عالوه ،پذیری رقابت ایجاد درمنطقه(  یا)شهر  وکار کسب بیرونی یطمحنقش  یتاعتقاد به اهم

 یکایدر آمر یا منطقه گذارییاستس یدجد های یافتسبب شد تا ره ینظر یدگاهد ینطرح ا .داد تعمیم 4«قلمرو»سطح  به

 «بیرونیعوامل» یسو به یر،پذ رقابت های فعالیتتمرکز بر  یجا بهکشورها،  یرو اروپا و پس از آن در سا یشمال

 جمله از اقتصادی، نظران صاحب از یعضب. (2009 لنگیل،دهند )جهت  ییرتغ یتیفعال یواحدها یرقابت یتمز ةیجادکنندا

 یاننبود خط پا چنینو هم نسبی های مزیت بر  مبتنی کشورها میان کار تقسیم بودن  مشخص به باور دلیل  به ،کروگمن پاول

 یداز ق یانسان یرویو ن یهسرما آزادی اما ،دانند یمناممکن  را مکان پذیری رقابت درمورد بحث ،کشورها وکار کسب یابر

 عوامل نقش اهمیت افزایش ،آن دنبال  به و یتجار یها در قالب بلوک یمل یاقتصادها یکپارچگیپس از  یژهو بهمکان، 

مکان و  یریپذ رقابت یشافزا شیوة  به یزن ییتوسعة فضا ریزی برنامهسبب شد تا  یئقلمرو پذیری رقابت در یو مکان بیرونی

 ؛شود یلتبد یو شهر یا نظران علوم منطقه از صاحب یاریبه دغدغة بس ی،انسان یرویو ن یهآن در جذب سرما یتموفق

 «مجازی جواری هم ظهور با جغرافیا مرگ» نظریةو در قالب  سازی یجهان یاندر جر رت یشپ یئقلمرو پذیری  رقابت هرچند

 یمناسب برا یرقابت یطمح ساختن  فراهم ةینزم درمکان  ینیآفر نقش ینه،زم این در. سپرده شده بود یفراموش ةورطبه 

 یندهایافر یبرقرار لیو تسه (2002 ی،)کامان «جمعی یادگیری» یلتسه یقطر از ،(73 :1990 پورتر،) یتیفعال یواحدها

 .(2013 کاپلو، و کامانی) شد مطرح یجمع یگرانباز سوی ازانباشت دانش 

 یاستگذاریو س یعلم یها عرصه در ،اخیر های سال درسبب شد تا  پذیری رقابتبه  یابیمکان در دست یتاهم از آگاهی

 های یاستگذاریس یریگ . جهت(2005 بریستو،) ودش توجه «سازی جهانی» مانند «یئقلمرو پذیری رقابت» به یی،توسعة فضا

بر  یگواه ی،شهر ةمجموع یها برنامه و یا و منطقه انداز سند چشم مانند ی،سطوح ملدر  یزن یرانا ییفضا ةتوسع یراخ

 انگاشت این تحقق های محرک و ها پیشران یریکارگ به خشیاثربمناسبت و  کهاست؛ حال آن یانجر یناز ا یرپذیریتأث

 است. نشده نآزمو یدرست به ،متفاوت آن ینیسرزم های یژگیبا توجه به و یرانا طقامن برای المللی بین

 :ه استشد فراهممتون  در یچالش اصل چندبا  یاروییرو ةیجنتدر ،رو یشپ پژوهش در موضوع اینپرداختن به  ةیزانگ

5«یاستاز س یریپذ رقابت ةنظری» برگرفتن دلیل  به ،(2005 بریستو،محتوا )در  یتو کفا یتنداشتن جامع .1
 جای  به 7

 یابیدست ةنحوو  یفتعر یچگونگ مورددر ییرأ همنبود  .2 ،سازی جهانی مانند یاز مباحث نظر فشفا طور به آن استخراج

 یها در انتظام متفاوت یفکر یها پشتوانه و ینظر های دیدگاهبا  نظران صاحب یانم مکانی سطوح در پذیری ترقاب به

                                                                                                                                               
1. comparative advantages 
2. competitive advantages 
3. Heckscher and Ohlin 
4. territory 
5. theory led by policy 



 107   یراندر ا یا طقهتوسعة من یریپذ رقابت یتموفق یها مؤلفه یریکارگ سنجش مناسبت به

 و ها یهنظر یباز ترک یا که یریپذ رقابت یراهکارها ةارائآن در  یامدهایبه پ یتوجه یو ب آمیختگی درهم .3 ،مختلف

به  یابیدست یو راهکارها یفتعار یانتفاوت م گرفتن  یدهاز ناد یا مختلف فکری های انتظام گوناگون یها روش

خرد و شهر( و  منطقه) یانهم(، کشورکالن ) (2004 ،یگرانو د کیستونمختلف ) یلتحل یواحدها برحسب یریپذ رقابت

و  بسترها همة برای تقلید  قابل و یرفراگ ،یواحد، قطع مدل یدتول یریناپذ امکان .4 ،پذیرد می صورت( ییتفعال واحدهای)

 یاسیو س یخیتار یرهایمس و (همانخاص ) یطشرا درنظرگرفتنخاص با  ةنوآوران راهبردهای ینلزوم تدو ،یجهدرنت

 مورددر در متون مختلف شده ارائهعوامل  ینسب یتسنجش اهم ،رو این از. (2009 لنگیل،) ینسرزم هر در شده  یمودهپ

 .است تریشپژوهش ب یازمندن گوناگون، بسترهای

 کروگمن،) یمکان حوواژه در سط ینا ینابجا یریرگکا به یرناپذ جبران پیامدهایتوجه به  ضرورت سو یکاز  ،عالوه به

و  منابع ینابجا تخصیص و یداخل تمشکال از غفلت ،یجهان اتبه موضوع ها یاستاز حد س یشانحراف ب مانند ،(1994

 ،مناسب های سیاست تعیین و پژوهش امر در یکاف ةبودجفرصت و  بدون ساز تصمیم یخصوص ةبدن ناتوانی ،دیگر سوی از

ن است بر آ رو یشپژوهش پ ینه،زم این در. دساز  یم یضرور را یرانخاص ا یا منطقه یریپذ رقابت «نظری مدل» تعیین

 های پیشران یریکارگ مناسبت به یزانم سنجش طریق از ،موجود های یشگرا یتهدا و یازن ینا به گوییتا با هدف پاسخ

 بپردازد. ینخاص سرزم یقلمرو یریپذ رقابت یمدل نظر ینتدو به ،در متون شده یمعرف


ینظریمبان

 یفپس از تعر یزقسمت ن یندر سطوح مختلف، در ا یریپذ رقابت یفتعر میان شدن  قائل  تفاوت ضرورت به توجه با

 پذیرشوجود  با .دوش  می مختلف پرداخته های یدگاهاز د منطقه یاسدر مق یریپذ در سطح کشور، به رقابت یریپذ رقابت

 یمل یها اروپا، دولت یسیونکم یاز سو 1990 ةدهاز  سیاستگذاریکالن  هدف عنوان به یئقلمرو یریپذ انگاشت رقابت

در  یاقتصاد مل ةتوسع اتموضوع ینتر از مهم یکی عنوان به»آن  ةسلطو گسترش  یشمال یکایسراسر اروپا و آمر

 ؛ندارد وجود آن یبرا قیفاوت مورد تعریف یچه هنوز ،(2005 بریستو،) «کشورها یرسا یعموم یاستس یها گفتمان

مناسب در زمان مناسب و  یمتو ق یفیتباککاالها و خدمات  یدتول توانایی ،«بنگاه یریپذ رقابت»مفهوم  که یدرحال

 که است روشن ،(2002 بریتانیا، تجارت)وزارت  ستها بنگاه یرکارآمدتر و سودمندتر از سا صورت به یانمشتر یازردن نبرآو

 ابهام است. یکشورها دارا یریپذ مفهوم رقابت

 یسو از یگکه هم کشور رواج داشت یاسدر مق یریپذ مفهوم رقابت یبرا درستیمختلف نا یفتعار ،1990 ةده تا

 ةیدپد یکرا  یمل یریپذ که رقابت یفیتعار ؛(76 :1990 پورتر،ند )و مردود اعالم شد یناکاف ،نقض یها مثال ةارائبا  ،پورتر

ژاپن،  :نقض مثالد )ستندان می دولتی های بودجه و هبهر پاییننرخ مبادله، نرخ  مانند یرهاییاز متغ متأثر 1کالن یاقتصاد

کار  یرویاز ن یرا تابع یریپذ رقابت یا بودجه( یبرخالف کسر یزندگ یباال یبرخوردار از استانداردها یشمال ةو کر یتالیاا

 نسبی های مزیت با را یپذیر رقابت که تعاریفی(؛ و سوئد یسآلمان، سوئ :نقض مثالند )کرد یم یمعرف ارزان و فراوان

 ةدهاواخر  های یدگاهد ؛محدود( یعیبا منابع طب یشمال ةو کر یتالیاا یس،آلمان، ژاپن، سوئ :نقض مثالند )ستدان می مرتبط

 دخالت: نقض مثالند )پنداشت یمرتبط م یدولت یبانپشت های یاسترا با س یریپذ که رقابت 1990 ةده یلو اوا 1980

 یها که کاربست یگرغالب د یفیتوص یدگاهد یادخالت محدود دولت آلمان در صنعت صادرات(  یا ایتالیا در دولت ناکارآمد

 یها سازمان یریتدر مد یتالیاموفق ا یها کاربست یمتعم بودنیزآم فاجعه :نقض مثال) ستدان یم مؤثررا  یخاص یریتیمد

( و یکاآمر یفضانورد یداتصنعت تول یاآلمان  یمیاییش یعو جواهر به صنا یکوچک کفش، نساج یصخصو یخانوادگ

 .کرد  می تلقی یرپذ را رقابت یشرفتهپبرتر و  یوکارها کسبکه تنها  یتفکر ،یتدرنها

                                                                                                                                               
1. macroeconomic phenomenon 
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 یمفهوم دارا تنها ی،و یدگاهد از .ندیرپذ رقابت ،شرایط تحقق صورتدر ها یتعالف همة ،(86 :1998پورتر ) یدگاهد از

که هم  یهسرما یاکار  یرویواحد ن یک برونداد ارزش» ؛است 1«وری بهره»کشورها  یریپذ رقابت یبرا یدمعنا در عصر جد

 ی،ور بهره بروندادکه  یهخردما ینبا ا .(73 :1990 پورتر،) «دارد یآن بستگ یارآمدمحصول و هم به ک یژگیو و یفیتبه ک

 یقنه در گرو تشو یزن وری بهره ،رود  می شمار  به پذیری رقابت ییغا هدف ،باال یو دستمزدها یزندگ یباال یفیتک

 یور بهره یشافزا یبرا وکار کسب یرونیب یطمح یطشرا یجادکشورها در ا یتر گرو ظرفخاص، بلکه د یوکارها کسب

 ینبر ا یرگیچ یپژوهش برا ینحل ا وجود ندارد. راه یکشور یاسدر مق یقفاوت مورد یفهنوز تعر ،این وجود. با است

و  یاقتصاد یاه  موضوع یتمحور یزانو م یزمان مقطع برحسبتلف، مخ های یتپوش روا هم یبند گونه ی،نظر یآشفتگ

 تریشب یالدیم 1990 ةدهتا  ی،کشور مقیاس در پذیری رقابت یفاست. تعار 1 جدول قالب در متفاوت، نظری های یدگاهد

2ها یستمرکانتل یدگاهد. شد یم یتلق یاقتصاد برونداد یاهدف  و بود یاقتصاد یاه  موضوع محور بر
 یگروه جا ینا در 3

 در جنگ یک مانند کشورها میان رقابت وجود به قائل میالدی 1750 و 1500 بین ییاروپا یاقتصاد پردازان یه)نظردارد 

و  داند  یم ناممکن کشورها را یبرا رقابت گونه ینا چنینی، ینا های یدگاهبا نقد د (1996) کروگمن .(تربیش ثروت کسب

 یو نه مراجع اقتصاد یمخصوص افراد عام ،کشورها المللی یناقتصاد ب یرا برا «پذیری رقابت» یرعلمیغ ةواژاز  استفاده

و  1990 ةدهاز اواسط  اما ،وجود ندارد یزن یرقابت یجهدرنت .ردندا یانکشورها خط پا وکار کسب ،وی دیدگاه از. ندک می تلقی

از  یاریبس یدگاهاز د ،وکار کسب یانپا خط ،جهانی شرایط تغییرو  یهو سرما یانسان یروین ییجا موانع جابه رفعبا 

با هدف  یمتعدد های یفبازتعر ،اساس اینو بر شد معنادار نیز کشورها برای ای منطقه علوم نظران صاحب واقتصاددانان 

 .گرفت صورت یراقتصادیورود ابعاد غ یقانگاشت، از طر ینا های یسترفع کا


یدرسطحکشوربرحسبمقاطعزمانیقلمرویریپذازمفهومرقابتمختلفینظرهاییدگاهپوشدهمیبند.گونه1جدول
یاقتصاداتموضوعمحوریتمیزانوزمانیمقطعبرحسب

بهبعدیالدیم1990ةدهاواسطازیالدیم1990ةدهتا

 اتموضوع محوریت با کشور سطح به ها بنگاه پذیری رقابت تعریف مستقیم تعمیم 
 (؛باخت -برد بازی) یاقتصاد

 ؛برونداد یک عنوان به یمعادل رشد اقتصاد پذیری رقابت 

 و  المللیی  ینتجارت ب ةینظر بر  مبتنی ،المللی بین پذیری رقابت به وابسته اقتصادی موفقیت
 ؛ینسب یتمز

 افیزایش ) یجهیان  یبازارهیا  در تربیشی  سیهم  آوردن  دسیت   بهدر گرو  یریپذ رقابت تحقق 
 (؛صادرات

 قیمت و باکیفیت کاالهای صادرات و جهانی تجارت افزایش طریق از یریپذ رقابت تحقق 
 تر؛ مناسب

 کشورها؛ ینسب یگاهسنجش جا یبرا یابزار عنوان به پذیری رقابت 

 3زدن  محک های روش انواع: نمونه
 ةدهاز  یاقتصاد جهان فروم ساالنة زارشگقالب  در 5

 فناوری) یفناور یتاستفاده از سه شاخص وضع با( 1997 ی،)فروم اقتصاد جهان 1980
 ةساالنگزارش  ،کالن اقتصاد محیط و دولتی نهادهای(، نوآوری دانش، انتقال ارتباطی،

5یریتمد توسعة المللی بین مؤسسة 46یجهان یریپذ رقابت
استفاده از چهار شاخص  با 7

 .ها گزارش یرو سا ها یرساختز ،یاقتصاد ییکارا  ی،دولت ییکارا ی،عملکرد اقتصاد

 ییرزمان با تغ هم ،یمل یریپذ رقابت ةیدا بازتعریف 
 باختن  رنگو  یدعوامل تول حرکت) یجهان یطشرا

ها  دولت یقیو تشو یمال های گذاریسیاست نسبی
 یمال یها در مبادله یریپذ انعطاف یشبر اثر افزا

 یها دولت های یاستو کنترل س یتیو جمع
 ،آن یفاروپا( و تعر ةیاتحاددر  یژهو به یمرکز

 یصادها با هدف صرف رشد اقت متفاوت با بنگاه
 ؛(2004 ی،ملک ؛2002 ی،؛ کامان1999 یر،)چشا

 با ،بروندادنه  و فرایند یک عنوان به پذیری رقابت 
متوازن آن و  یعدرآمد سرانه و توز یشهدف افزا

 ی؛زندگ یفیتک یشافزا یجهدرنت

 یباز یککشور برخالف بنگاه  رقابت 
6مثبت جمع  حاصل

 یردرگ یکشورها همة که 9
 .یرندبگ بهرهاز آن  توانند یم

 
 
 

                                                                                                                                               
1. productivity 
2. the Mercantilist 
3. benchmarking 
4. World Competitiveness Yearbook (WCY) 
5. International Institute for Management Development (IMD) 
6. positive sum game 
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یدرسطحکشوربرحسبمقاطعزمانیقلمرویریپذازمفهومرقابتمختلفینظرهاییدگاهپوشدهمیبند.گونه1جدول
مختلفنظریهایدیدگاهبرحسب

هااستراتژیستنظریدیدگاهنئوکالسیکاقتصادداناننظریدیدگاههامرکانتلیستنظریدیدگاه





 اقتصادی رونق کردن  مشروط 
 های بحران از رفت برون و کشورها
 و ملی اقتصاد پذیری رقابت به موجود

 تخصصی) جهانی تجارت افزایش
 ؛(نسبی های مزیت برمبنای شدن

 یریپذ رقابت 1ورداهم در پیروزی 
 یمشروط به کاهش موانع تجار

 یجهان یبه بازارها یابیدست یبرا
 یها و بخش یور بهره یشو افزا
 .افزا ارزش

 بحث ناپذیردانستن امکانو  غیرعلمی 
مکان در سطح  یریپذ هوم رقابتمف مورددر
 اتموضوع یتکشورها( با محور ویژه  به)

تنها در  ،ها  آن دانستنداراو معن یاقتصاد
 ها و نه مکان؛ سطح بنگاه

 نبود و کامل رقابت شرایط وجود به اعتقاد 
 -برد» یباز ةیجدرنتو  2تاز یکه قدرت
ل رقابت کشورها در عام عنوان به «باخت

تفاوت  دلیل  به ،افزا ارزش های یتجذب فعال
 نسبی مزایای کار تقسیم درکشورها 

 یجادبازار در ا «نامرئی دست» )کارکرد
 کار تقسیم» ةیجنتدر «متوازن ای توسعه»

 .(«المللی بین

 تجییارت» ةیچییدراز  یریپییذ رقابییت تفسیییر 
 .«جهانی

 کالن های سیاست اهمیت کاهش 
 یتاهم یشو افزا یریپذ در رقابت یاقتصاد

 یطجمله بهبود مح از اد خردعوامل اقتص
 ینوآور یشافزا برای وکار کسب محلی

 یجاددر ا یعامل اصل عنوان به مکان)
 ؛(یور بهره یلتسه یقاز طر یریپذ رقابت

 یریپذ در رقابت یتنوع فعال یتاهم کاهش 
 ؛آن مدیریت چگونگی یتاهم یشافزا و

 در اجتماعی های سیاست یتاهم افزایش 
 افزایش برای اقتصادی های سیاست کنار

 یشافزا یفیبا هدف ک ،پذیری رقابت
 .شهروندان یزندگ یاستانداردها

:نگارندگانمنبع



فیتعاروینظریهاپشتوانه:منطقهدرسطحیریپذرقابتانگاشتحیتشر

در  را آن کاربرد ند،ندا میکشورها را مردود  یاسدر مق یریپذ نگاشت رقابتکه استفاده از ا ینظران اقتصاد از صاحب بسیاری

و  دنشو  یم تولید شده محلی شدت  به فرایند یکدر  یرقابت های یتمزباور که  ینبا ا ؛کنند  می تلقی یرپذ امکان یا سطح منطقه

 (2002) یکامان ،(2004تاروک ) ،(1999) لور مانند یگریافراد د چنینو هم پورتریدگاهاز د .(19 :1990 پورتر،) دنیاب یتداوم م

 های یاستاز س نبودناربرخورد :است متفاوت ها بنگاه با یراز جمله موارد ز جهات، بعضیاز  منطقهرقابت ،(2006) یللنگو 

 وکار کسب یانتصور خط پا امکان درنتیجه و تولید عوامل تحرکها،  بنگاه یور تفاوت در بهره یجادا یبرا یکالن اقتصاد

 با بازی یک همواره و فرایند بودنبر انزم ،3«سودمندی کردن  بیشینه»هدف  یکتنها  نداشتن ،با رقابت کشورها منطقه یبرا

 یور است که بهره یمطلوب وکار کسب یطمح یجادا گرو در منطقه ةتوسع پذیری رقابت. رقابتشان نبودن صفر جمع  حاصل

 .(2008 لنگیل،؛ 2002 ملکی،) کند کمکساکنان  یزندگ یاستانداردها یشابه افز ،یتدرنهاو  دهد یشها را افزا بنگاه

را  ینسب یایمزا اصل ،تفکر نخست است. یدو تفکر اصل یونمد ،ای منطقه پذیری رقابت انگاشت تقویت و ظهور

 توجیه در دلیل دو ،(2002) یکامان مانند ینظران صاحب ،جریان این در. طقاو نه من داند یمکشورها  یانرفتار م ةکنند یهتوج

 ،دستمزد مانند کننده یمتنظ یوجود سازوکارها دلیل  به ،طقامن :دهند می ارائه منطقه سطح در انگاشت این کارگیری به درستی

بلکه  ،ای منطقه بین کار تقسیم و نسبی مزایای اساسنه بر ی،مل یجمع یبراساس قراردادها یکسانو نرخ پول  ینرخ مبادالت

 برخالف کهدارد  وجود یدو تحرک عوامل تول یاییبه نام پو یگرید سازوکار ،. در منطقهکنند یمطلق عمل م یایبراساس مزا

 نظری دیدگاه و «گرایی نومنطقه» یةنظر بر  مبتنی. تفکر دوم، (2002 کامانی،) «رساند  میخود  یانبه خط پا آن را»کشور 

 و یفرامل های یتموجود ظهور دلیل  بهرا  ای منطقه سطوح پیشین نقش مجدد تفسیر که است 4«اقتصادی جدید جغرافیای»

                                                                                                                                               
1. rivalry 
2. monopolies or oligopolies 
3. profit maximizing 
4. new geo-economy 

 ادامة

پیروان این دیدگاه: اقتصاددانان و 
مداران، رهبران بسیاری از سیاست

نگاران و تجاری جهان، روزنامه
پرفروش های کتابنویسندگان 

اقتصادی

 پیروان این دیدگاه: اقتصاددانان نئوکالسیک
(1996کروگمن )مانند 

 هایدانشکدهپیروان این دیدگاه: اقتصاددانان
از جمله مایکل پورتر ووکارکسب
ای در پاسخ به تغییر نظران علوم منطقهصاحب

شرایط جهانی ناشی از تحرک سرمایه و نیروی 
؛ انسانی
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از  ،منطقهانگاشت در سطح  ینا یافتن  اهمیت. (2012 سینگ، و کرسل) داند می ضروری ها ملت -دولتنقش  شدن  کمرنگ

سازمان  از مهم مقیاسی عنوان به»منطقه،  یشاز پ یشب یتکه بر اهم یاستمرگ جغراف یةنظر مخالفان یونمد یگرد یسو

 .(1995 فلوریدا،) کنند یم یدتأک «یگیپا دانشو  سازی یجهاندر عصر  1یفناورانه و اقتصاد

 کرد:  یابیرد یاصل ةدسته در قالب س توان یرا م یا منطقه یریپذ بر انگاشت رقابت مؤثر ینظر های دیدگاه

را با هدف  منطقهرقابت  که است (زا رشد برون ةنظری) یکنئوکالسرشد  ةینظر بر  مبتنی ،نخست نظری دیدگاه( الف

 یایجغراف ةینظر بر  یمبتن ،دوم نظری دیدگاه( ب ؛داند یم یسراقتصاد منطقه م ةیپارشد  یقتنها از طر ،صادرات یشافزا

 تر یحصر یکردیبا رو یسندگاناز نو یاریبس یری،پذ رقابت رد ها خوشهپورتر بر نقش  یدتأکپس از  .است 2یاقتصاد یدجد

 ینا یدتأک. شد منجر یدجد یاقتصاد یایجغراف های یهظهور نظر به یاقتصاد و مکان پرداختند که همگ یانبه ارتباط م

کروگمن (، 1988) یتافوج مانند یشمندانیاند یاز کارها متأثر ،یاقتصاد یتو نقش آن در موفق مکانبر  ینظر یدگاهد

 دنکر  فراهم در اش طبیعی و جغرافیایی موقعیت لحاظ  به ،مکان که است نقشی با متفاوت ،(1996ونبلز )( و 1991)

 یها تجمع مانند ییراهبردها یریکارگ به با ،یرقابت های یتمز ةندکن فراهم عنوان به. مکان کند یم یفاا ینسب های یتمز

 یور بهره یشافزا ،یجهدرنتو  یدهباز نرخ افزایش ،3مثبت یرونیآثار ب یجادا یعامل اصل عنوان به شدن، یا و خوشه ییفضا

سوم  ینظر یدگاهد (ت ؛(2005 کروگمن،شود ) یمنطقه م یریپذ رقابت سبب و کند  یم عمل (2004 ،یگرانو د گاردینر)

 های یافتاز ره یاریبس ناکارآمدی به پاسخ در که شومپیتر نظریةمنطقه و  یبوم ةتوسعزا،  رشد درون ةینظر بر  مبتنی

 یانم ینظر ةرابط» وجود به اعتقاد با و سازی یجهان های یاییبا پو مواجهه در یا اقتصاد منطقه ةتوسع یککالس

 .شد مطرح «(2005 بریستو،) یریپذ رقابت ،یتدرنهاو  یوآوردانش، ن ودر پژوهش  گذاری یهسرما

 یها عرصه درمختلف  یفتعار یانمناسب از م یفیدر گام نخست مستلزم انتخاب تعر ،یا منطقه رقابتبه  دستیابی

وزارت صنعت تجارت  یفبه تعر توان یم سیاستگذاری یها مطرح در عرصه یفتعار ینتر است. از مهم یعلمو  سیاستگذاری

 های یفو تعر یبا اهداف فرامل وکار کسباقتصاد منطقه و رشد  ةتوسع یاصل ةیفوظبا  یا منطقه یریپذ از رقابت (2002) یتانیابر

کاهش فاصله با  فهدبا  اروپا اتحادیة یسیونکم 2001و  1999سال  های یفشامل تعر اشاره کرد که آن بر  مبتنی تر یکاربرد

 دیگران، و گاردینر) بود یهاتحاددرون  یاجتماع یکپارچگیبه  یابیدست یبرا مانده عقب مناطق یریپذ رقابت یشو افزا یکاآمر

 یا منطقه یزیر و برنامه یاقتصاد یایجغراف ی،اقتصاد یعلم یها در عرصه ،انگاشت این از مختلفی یفتعار چنینهم. (2004

منطقه در  توانایی»را  آنکروگمن  پاول مانند اقتصاددانانی: کرد اشاره یرموارد ز به توان  می کمی تعاریف میان از. وجود دارد

و  یکدیگراز  یالمنطقه در جذب عوامل س ینسب ظرفیت» یا (2003 کروگمن،) «یهسرماو بازگشت  یکاف یتدارک دستمزدها

 و ای منطقه صادرات سهم افزایش بر (2004) یگرانو د یتسونک .ددانستن (2005 کروگمن،) «یاقتصاد های یتفعال یزبانیم

 ای منطقه «پذیری رقابت» (2002بگ ) .کردند یدتأک «منطقه رقابتی مزایای» با «ای منطقه پذیری رقابت» اصطالح دانستنبرابر

 :کرد اشاره زیر موارد به توان  یم یزن کیفی تعاریف میان از .دانست «گذاران سرمایه برای منطقه جذابیت میزان» را برابر با

 داشت هانگ و جذب برای منطقه اقتصادتوانایی» بر  مبنیاقتصاد کالن و خرد  یدگاهاز دو د (26: 1997) استورپر مانند یاقتصاددانان

 اقتصاددانان توسعه از یفتعر .کردند یاد «یزندگ یاستانداردها یشزمان با افزا هم ،از بازار یندهفزا یاسهم ثابت  یدارا یها بنگاه

 را «اقتصادی ةتوسع»و  ودب یزن یفیرابرخواهانه و کاهداف ب یدارا ،یاقتصاد های  موضوع بر  عالوه ،(2009 ؛2006) یللنگ جمله

 یناش یزندگ یاستانداردها یشعامل افزا عنوان به ،کار و اشتغال یروین یباال یور که از بهره دکر معرفی پذیری رقابت ماهیت

سه  یانم یچیدهتابع روابط پ ی،اقتصاد یمحرک را منطقه پذیری رقابت» ،(2004) کتارو مانند 4ییاقتصاددانان فضا .شود یم

                                                                                                                                               
1. modes of economic and technological organization 
2. NEG 
3. externalities 
4. spatial economists 
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و  تمحصوال ارزش(، تجارت) یرونیبدر بازار  تمحصوال فروش برای محلی های بنگاه توانایی اقتصادی، توسعة یرمتغ

 مانند یاقتصاد دانانیجغراف .دانستند «یمحل یعیطب منابعو  یهسرما ی،انسان یروین یریکارگ ( و بهوری بهرهها ) آن یسودمند

 یریپذ و رقابت یا رشد منطقه ی،اقتصاد ییکارا های  موضوع فضایی های داللتبه  یی،فضا یبرابر جای  به (1999) یرچشا

 سرمایه جذب هدف با مکان جذابیت تداوم موضوع بر (2002) ملکی مانند یا علوم منطقه نظران صاحب .کردند توجه یا منطقه

 های  بر موضوع یدتأک براساس (2004) ملکی یدترجد تعریفکردند.  استفاده 1«مکان چسبندگی» عبارت ازو  داشتند یدتأک

 های وابستگی و جمعی یادگیری و یاری هم اجتماعی، های سرمایه انسانی، های زیرساخت جذب هدف به نرم یا یرمالیغ

اشتغال، رفاه و  یداریپا ینتضم سازی، یدر عصر جهان یا طقهمن ةتوسعرا با هدف  پذیری رقابت(2002) یکامان بود. غیرتجاری

 و جذب در منطقه اقتصاد توانایی آن را (2004کوک ) ،یتدرنهاو  کرد تلقی «مکان جذابیت»با  مترادف و یثروت ضرور

 .دانستساکنان  یزندگ یزمان با بهبود استانداردها هم بازار، فزایندة یاسهم ثابت  یدارا یها بنگاه داشت هانگ

. شود  می یسرم ها دیدگاه یبند گونه کمک  به یزن ای منطقه پذیری رقابت چیستی درک و آشفتگی این از رهایی

 ةیرگونز بر  مبتنی پژوهش، ینا ةاداممورد استفاده در  یف. تعردارند پوشانی هم یکدیگر با ،2در جدول  شده ارائه های گونه

و نه  فرایند یک عنوان بهآن  یریپذ رقابت و شود  میشناخته  یدانش و نوآور ةیچدر وانعن به منطقه ،دوم است که در آن

 یفیتبهبود ک یقاقتصاد کالن، بلکه از طر های یاستس یقنه از طر ،یزندگ یفیترفاه و ک یشافزا ییفرآورده، با هدف غا

کنندگان و  مهاجران، مصرف یال،س های یهدر جذب سرما ینوآور یشافزا .1 :شود  یم یسرم یرز یوالت یگیریپمکان و 

 .منطقه یعملکرد اقتصاد بهبود .4 و ثروت یعو توز یور بهره تداوم .3و درآمد سرانه،  یور بهره یشافزا .2 ،گردشگران


یامنطقهیریپذمختلفرقابتیها.گونه2جدول

نخستگونةبندیگونهمالک
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دومزیرگونةنخستزیرگونة
رقابت منوپلیدیدگاه-ورداهمرقابتنوع
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ت
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پذیر
 یا زا درون 

 هدف بودنزا برون
 زا برون  زا برون

 زا درون 
 زا درون 

 از هدف
 یپذیر رقابت

 از ها بنگاه سود کردن  بیشینه 
 ؛تجارت طریق

 از تربیش سهم آوردن  دست  به 
 ؛ای فرامنطقه بازارهای

 یها و شرکت ها  سرمایه جذب 
 ؛یخارج

 ؛دولتی اعتبارات و بودجه جذب 

 یعتوز ةمسئل با نداشتنسروکار 
 .متوازن

 و  یهسرما جذب
 بیشتر کنندة مصرف

 گردشگرو  جمعیت)
 پردرآمد(

 کمی و مادی رهیافت 
 تولید و وری بهره افزایش

 منطقه در ثروت

 استانداردهای و رفاه افزایش 
 طریق از منطقه در زندگی
 ثبات و تداوم و ثروت تولید

 ؛آن

 ثروت در منطقه و  توزیع
 یبرابرنرخ اشتغال/  یشافزا

 فرایندبودن  بر انزم)
 ؛(یریپذ رقابت

 اشتغال کیفیت افزایش. 

 بودن  ای وردهآفر یا یفرایند
 پذیری رقابت به نگرش

 پذیری رقابت -ای فرآورده نگاه 
 ؛رشد با برابر

 یعملکرد اقتصاد ینسب اهمیت 
دن ز محک ةیوشکشورها به 

 و پیشرفته و محروم نقاط ییشناسا)
 ؛(آن دالیل

 چگونگی چنینو هم فرایندابزار و  عنوان به پذیری رقابت 
 توسعةبه هدف رشد و  دستیابی یمنطقه برا مدیریت

 منطقه عملکرد بهبود و اقتصادی

 
  

                                                                                                                                               
1. Sticky place 

توسعة رشد یا 
اقتصادی

)کمیت یا کیفیت(
منطقهرشد و عملکرد اقتصادی 

بهبود عملکرد اقتصادی 
سبب یکهبهنحومنطقه 

افزایش ظرفیت تولید درآمد 
در اقتصاد محلی شود

یکپارچه و پایدار منطقهةتوسع
و 

ای 
برابری فضایی
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یامنطقهیریپذمختلفرقابتیها.گونه2جدول
نوع

 
میان
 

ش
کن

 
منطقه

با 
 

سایر
من 

ا
ق

ط
 

 کنش میان نوع

 تجاری 

 های انتقال و نقلو  ها تخصیص 
 یدولت

 یخدمات( و تولیدی) یشغلروزانه از دو نوع  وآمد رفت 
 ؛(مصرفی)

 ؛(جمعیت و انسانی نیروی)تحرک  مهاجرت 

 سرمایه جریان. 

 یا «برد -برد»
 «باخت -برد»

 جمع با بازیباخت ) -برد ةرابط 
 (فرص

 و افت و  وکار کسب پایان
 صورتدر یا منطقه یتمحروم
 باخت

 برد -برد ةرابط 

 باخت -برد ةرابط 
 برد -برد ةرابط 

ی
سازوکارها

 
ش

افزای
 

ت
رقاب

 
ی

پذیر
 

منطقه
 

 غالب سیاست
 افزایش

 پذیری رقابت

 در سطح  ها منطقه رقابت اهمیت
 المللی ینب

 اقتصاد های سیاست یرشپذ 
 مالیات، کاهش شامل کالن

 تدارک و انسانی نیروی دستمزد
 و صنعتی های ناحیه

 فنی های زیرساخت

 کالن اقتصاد های سیاست 
 خرد و

 اقتصاد خرد  های سیاست
 (وکار کسب یطمح یفیت)ک

 هم  ها منطقه رقابت وجود
و هم  المللی یندر سطح ب

 یح ملدر سط

 ایجاد سیاست پذیرش 
 های  شبکهو  ها خوشه
 (SMEs) وکار کسب

 در هم مناطقرقابت  وجود 
 در هم و المللی بین سطح
 ملی سطح

 ةتوسع یاستس پذیرش 
 های خوشه بر  مبتنی یاقتصاد
 بنیان دانش و نوآور

 و زا درون
 بودنزا برون

 ةتوسع های تیافره
 یریپذ رقابت

 توسعة پاییناز باال به  رهیافت 
 اهداف برآوردن هدف با منطقه

 ملی

 از زمان هم رهیافت دو 
 به پایینو از  ینیپا به باال
 باال

 باال و  به پاییناز  رهیافت
منطقه با  ةتوسع یبوم

اهداف رونق منطقه و بهبود 
 یمحل ةامعج یتوضع

 /استفاده مورد مزیت
 تقسیم نبود یا وجود

 کار

 و شدن  تخصصی /نسبی مزیت 
 یدگاه)د ای منطقه کار تقسیم
 (ها یککالس

 های نقش دارای مناطق رقابت 
 متفاوت عملکردی

 مزیت و نسبی مزیت 
 مطلق

 تحرک از ناشی مطلق مزیت 
 تولید عوامل

 تشابه دارای مناطق رقابت 
 سطح یک در و عملکردی

 مشابه مراتبی سلسله

 اثرگذار تحلیل واحد
 پذیری رقابت بر

 ای منطقه

 گذاران سرمایه و ها بنگاه 

 و  گذاران یهبر سرما بیشتر یدتأک
 یخارج یها بنگاه

 گذاران سرمایه و ها بنگاه 
 داخلی و خارجی

 یانسان یرویبر ن یدتأک 
 متخصص

 گذاران سرمایه و ها بنگاه 

 یانسان یرویبر ن یدتأک 
 و خالق نامهاجر متخصص/

 که هایی فعالیت و کارآفرین
پردازند  می مصرف تولید به
 (یادمانی وقایع)

 راهکارهای /ها شیوه
 افزایش

 پذیری رقابت

 بر عوامل  یمبتن یریپذ رقابت
 ؛یدتول

 منطقه  یریپذ رقابت افزایش
از  ینسب های یتمنبع مز عنوان به

 ؛صادرات سازی یتخصص یقطر

 بر  مبتنی پذیری رقابت 
 بیرونی های گذاری سرمایه

 ؛(یکنئوکالس یدگاه)د

 ةبرآورند های یتبر فعال یدتأک 
 .یرونیبازار ب یتقاضاها

 بر  مبتنی پذیری رقابت 
 یرونیب های یهرماسجذب 

 های یهسرما یور و بهره
 ؛یدرون

 منطقه  پذیری رقابت
 یها منبع بازده عنوان به
اقتصاد  یقاز طر یندهفزا
 دیدگاهتجمع )از  یناش

 ؛(نئوکالسیک

 ؛بازار ةانداز اهمیت 

 های یتبر فعال یدتأک 
بازار  یتقاضاها ةبرآورند

 .یرونیو ب یروند

 عنوان بهمنطقه  پذیری رقابت 
از  یدانش و نوآور ةیچدر
 ینوآور یطمح یجادا یقطر

 عوامل بر  مبتنی یمحل
 ؛زا درون

 ؛بازار کیفیت و اندازه اهمیت 

 های یتبر فعال یدتأک 
بازار  یتقاضاها ةبرآورند

 .یرونیو ب یدرون

 عیتوض و جایگاه
 منطقه

 یدیتول یتسا عنوان به منطقه  منبع  عنوان به منطقه
 یندهفزا یها بازده

 دریچة عنوان به منطقه 
 نوآوری و دانش

نگارندگان:منبع



 

 ادامة



 113   یراندر ا یا طقهتوسعة من یریپذ رقابت یتموفق یها مؤلفه یریکارگ سنجش مناسبت به

مختلفینظریهادگاهیدازیامنطقهیریپذرقابتیهاشرانیپییشناسا

 ،سیاستی یها و چه در عرصه یچه در متون نظر یری،پذ رقابت یساز و مدل یریگ اندازه یها روش شناساییوجود  با

 ینظر ندازهایا چشم از ،موجودمتون  در. (2006 لنگیل،است )هدف دچار ابهام  ینا کردن یاتیعمل یچگونگ همچنان

 یانم یباًتقر اما ،اند  شده یمعرف یا منطقه یریپذ رقابت 1یتموفق یها مؤلفه عنوان به لفیمخت های پیشرانمتفاوت، 

 یزانو م یریکارگ مناسبت به ةینزم در یامعج دانش ی،ا منطقه یها توجه به تفاوت بادارد که  وجود نظر  اتفاقنظران  صاحب

 پذیری رقابت موردشان در سوم مقاله ةنسخ در (2012)سینگ و کرسل که چنانآن .ندارد وجود ها پیشراناز  یکهر یاثرگذار

 ،وجود دارد یریپذ رقابت یریگ و اندازه فرایند یحتشر یبرا که یهای رهیافت ،ندکن میاظهار  یکاآمر یشهر کالن طقامن

که در  دهند یانجام م یرا با عوامل طقامن بندی رتبه موجود، های رهیافت بیشتر. هستند یکاست دچار یمتعم در یهمگ

 را پذیر رقابت شهرهایها،  خوشه یةنظر در (2002لور ) یا پورترثال، م یبرا ؛ددار یبیشتر یتمکان اهم ها،  آن یریپذ رقابت

 یجادرا در ا «خالق افراد» ةمؤلف تنها (2005) یدافلور یا هستند 2بر پژوهش برتر های یتفعال بر  مبتنی که دندان می هایی آن

 ترین یدهفا کم سیاستگذاریمدل عام  یزدر تجو ،نگر یهسو تک های یافت. رهداند یم یتاهم یدارا یکاآمر طقامن یریپذ رقابت

ا تعداد را ب یریپذ است که رقابت «دنز  محک» ،سیاستگذاریدر متون  یژهو بهمورد استفاده  یگرد یافت. رهشوند یم یتلق

 با مقایسه در یرهامتغ یتاهم یبضر نبودن  مشخص بر  عالوهروش،  ینا یرادهای. از ادسنج  می یکسانوزنبا  یرمتغ یادیز

 است. یر مورد بررسدر بست یریپذ رقابت یبتقر عنوان به شده انتخاب یرهایاعتبار متغ ،یکدیگر

 یزانبا هدف سنجش م ،شده یمعرف های پیشران ییبه شناسا رو یشپژوهش پ گفته، یشپ های یغلبه بر کاست برای

 یاصل یانداز نظر در قالب هفت چشم توان یرا م یتموفق یها مؤلفه ین. اپردازد  می ینها در سرزم آن یریکارگ مناسبت به

 یدگاهو د 3یاقتصاددانان تکامل ةینظر .3 ،ها یستاستراتژ ینظر یدگاهد .2 ،یاقتصاد یدجد یایجغراف ةینظر .1: کرد یابیرد

5رشد جدید های یهنظر .4 ،4ها یتریننوشومپ ینظر
6خالق های یهسرما ةینظر .5 ،یانسان های یهو سرما زا درونرشد  رومر،7

8، 

7یشهر مصرف ینظر یدگاهد .6
8یفرهنگ -یشناخت های یتفعال ةینظر .7و  9

 ؛10

 ،یریپذ رقابت -(2006 ،دیگران و پایک) ستها یکنئوکالس یدگاهد ةیافت بسط که-یاقتصادیدجدجغرافیای ةینظر در

 سازی تخصصی. شد تعریف «(2004 هیرمیس، و بود) یرونیب یاز بازارها یشترببا هدف کسب سهم  ینسب یور بهره»

و  یکدوکاقتصاد ) ةیو رشد پا (2006 پاور، و مالمبرگ) ییفضاتجمع  ید،کاهش تنوع تول و نسبی های مزیت براساس

 (2005) کروگمن یاقتصاد یدجد یایجغراف ةینظر یربنایز عنوان به یدگاه،د ینمطرح در ا پیشرانسه  ،(2012 ،یگراند

بارز  یژگیو ها یتتمرکز فعال ،یو یدگاهاز دارائه شد.  یزن یاسیدر ژورنال اقتصاد س یالدیم 1991در سال  که بود

9یانباشت یتاز مدل عل ،یهنظر ینا دراست.  یاقتصاد یایجغراف
10یرونیب یها صرفه یجادا یبرا تجمع قالب در 11

 عنوان به 12

 .شود می استفادهمنطقه  یریپذ رقابت یجهدرنت وصادرات  های یهدر بهبود پا یندهفزا یها منبع بازده

 های یت: فعالدهند می قرار یشرانپمنطقه را در گرو دو  یریپذ رقابت ،رترپو مانند هایی یستاستراتژ یگر،د یدگاهید از

 ومدل عام  یک عنوان به ،یرقابت یدها و اقتصاد جد خوشه در (1998پورتر ) یا خوشه ةتوسع ی؛ا خوشه ةتوسع و ور بهره

که  یهخردما ینا با ؛است شده پذیرفته کشورها از بسیاری در (2006 دیگران، و آشم) «یاستگذاریس یدجد یدارو نوش»

                                                                                                                                               
1. Success determinants 
2. research-intensive production 
3. Evolutionary theories 
4. Neo-Schumpeterian 
5. New growth theory 
6. creative capitals 
7. consumer city 
8. cognitive-cultural industries 
9. cumulative causation 
10. external economies 



 1395،بهار1،شمارة48هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش114

 ،یتدرنهاو  یو نوآور یدانش ضمن یدولت سبب ،ها خوشه درون یاری هم و رودررو ةرابطو  یزهاسرر ی،مکان هم یایمزا

 .شود یمنطقه م یریپذ رقابت

عامل  عنوان به پیشران ینبه ا نیز (2009) یللنگو  (2002لور ) مانند فضایی پردازان یهنظر ها، یستبر استراتژ  عالوه

 یادن یجا در همه یاستگذاریسو ابزار  یشرانپ یک عنوان بهها  خوشه یز. گرچه تجورندنگ یم یرقابت های یتو مز ینوآور

.است شده مشروطقلمرو  ای ینهزم های یژگیو برحسب یریکارگسنجش مناسبت به به ،سته نشده و کاربرد آننادمناسب 

 وکار کسب یطاست. مح یچهار عامل الماس رقابت کنش یانم یلگرتسهو  ییخوشه نمود فضا ،(2004پورتر ) یدگاهد از

 یطشرا: شود یم یلتشک یک،کالس های یهاز چهار عامل متفاوت با نظر -شود یم یدهنام یکه الماس رقابت -مدنظر پورتر

به بازار  یدسترس فقط نهو  یفیتباک یتقاضا یطشرا ید،تول ةیشرفتپ و یتخصص یالبر نقش عوامل س یدتأک با یدعوامل تول

از  یمنافع ناش گرچها. بنگاه در انتخاب مکان یساختار، راهبرد و رقبا یتدرنهاو  یبانپشت یامرتبط  یعصنا ،گسترده

 یدیابعاد جد شدن  اضافهبه  یا خوشه ةینظر ،است شده یحتصر یزشدن ن  یتجمع یککالس های یهنظر دربه رقبا  یکینزد

 .کند یم اشاره یجوار هم ةیجنت در یریپذ در رقابت ینوآور مانند

( تجمع) یمکان هم نوع هر با برابر را آن انگارانه، ساده تعابیر بعضی. در ندارد یاستاندارد تعریف ،خوشه اصطالح

 .(2006 سیمی،است )شدن   یتجمعاشکال  یرپورتر و سا یها خوشه یاندرک تفاوت م دارد، اهمیت چهآن اما ،اند دانسته

(، 1937هوور )(، 1919مارشال )مانند  یافراد مدنظر یتیفعال یها تجمع یربا سا «یوندینهاد پ» یک عنوان بهپورتر  ةخوش

اند  شده معرفی شدن  یتجمع یایمزا یرو سا نشتی آثاراستفاده از  منظور به کهمتفاوت است  کروگمنو  یزاد(، ا1950پرو )

یدتبادلشدکه از  فعالیتی واحدهای یانم یاجتماعییوندهاپبر اعتماد و   یمبتن است یا شبکه ،خوشه. (207 :2006 استینر،)

 در چهآن ،(کنش یانم ةشد  یمحلشکل  ،الح پورترطاص  به) یمکان عالوه بر هم ،درواقع. ندبرخوردار فردیینروابطب و دانش

( و یدوفروشخر های یرهزنج) یعمودارتباط  شامل یبنگاه  یانم یوندهایوجود پ ،است ضروری تجمعاطالق نام خوشه به 

 یها روابط و شبکه ومشابه(  یو نهادها ها یفناور ی،تخصص یهادروندادمکمل، استفاده از  های  خدمات و محصول) یافق

سروکار  یجوار و با هم یستن به فضا یدشبکه الزاماً مق» اما ،شباهت دارد شبکه ةالگووارنظر به  یناست که از ا یاجتماع

 .(2006 فرانسیس، و فلدمن) «ندارد

 یری،پذ در رقابت ها یکنئوکالس ینظر یدگاهد های یرفع کاست یدر تالش برا ها، یتریننوشومپ و یاقتصاددانان تکامل

 و «ینوآور» برای ،(1997 مورگان،) «یراقتصادیغو  یناشدن مشاهده یفیک عوامل»نقش  یمعرف با 1980 ةدهاز اواخر 

( باشد مطرح ینشود، بلکه بعد نوآور قرار داده یدیجد وکار کسبهر نوع  معادل تنها کارآفرینی که گاه آن) «کارآفرینی»

را از  یریپذ توجه مباحث مربوط به رقابت ،یحصر طور به که بود یفرد یناول (2008)شدند. پورتر  قائل ای یندهفزا یتاهم

 آن پیرو و وری بهره در نوآوری نقش سمت  به «ینوآورو  بودن  متفاوت معنای  به  یرقابت راهبرد» یمعرف یقطر

مارکس  یزاز آن ن یش. پپرداخت منطقهکشورها و نه  یلتنها در سطح واحد تحل ،مسئله این به اام ،کرد جلب پذیری رقابت

 از ،«قیمتی رقابت» یجا به «کیفیت سر بر رقابت» یحترج یقها، از طر بنگاه یلسطح واحد تحل ( در1943) یترشومپو 

 یشپ آنجاتا  ینوآور یت. اهمندبود داری یهدر اقتصاد سرما یرقابت مزایای اولیة یروین عنوان به ینوآور یمعرف گامانپیش

در  یمناسب یاستها را س خوشه یجادا یبرا گذارانیاستس ةعجل ،(2006 ) یمیسنظران از جمله  از صاحب یاریکه بس رفت

 یشافزا برای رامنطقه  ینسب های مزیت ها  آن. کردند معرفی یرا معلول و نه علت نوآور ها خوشه و ندانستند ییرپذ رقابت

 .کردند تلقی یرا ضرور یرقابت یاینوآورانه در خلق مزا یراهکارها و دانستند ناکافی یریپذ رقابت

 ،پذیری رقابت کلید ،(1990رومر )و  نوبل جایزة ةبرند( 1998لوکاس ) روبرت ،اقتصاددان گالوسر دادوار دیدگاه از

آثار  ایجاد سببامر  یناست. ا یشهو اند یدها یدتول یبرا یانسان های یهسرما یامتخصص  یروین جذب در منطقه ییتوانا

در  یانسان های یهنقش سرما به( 1958اولمن ) یزاز آن ن یش. پشود می «انسانی بیرونی های سرمایه»به نام  یمثبت یرونیب
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از  یرا ناش طقامن یانم یور تفاوت بهره ،زا رشد درون ةینظر ای منطقه نسخة. بود کردهاشاره  یا منطقه ةتوسع فرایند

محور  و پژوهش یانبن دانش یعشاغل در صنا ةکرد یلتحصکار  یرویسهم ن یانزا و در گرو تفاوت م وندر یرهایمتغ

 ،نیستندبرخوردار  یاز صراحت کالبد ،یهنظر یندر ا یزشدهتجو های پیشران. داند یم 1«فزاینده های بازده منبع» عنوان به

به  یرمستقیمغ طور بهلوکاس  یانسان ةیسرما یها خوشه یا (1995) یگرانو د گالوسر 2شهر مهارت مانند هایی شتانگا اما

 یهخردما نیبا ا ؛دناشاره دار یریپذ رقابت یشافزا یعامل اصل عنوان به ،متخصص در منطقه یانسان یرویموضوع تجمع ن

 ی. در راستایابد یم یشمناطق افزا یور اختالف بهره ،باشد تر یمحل ینوآور یبرا یضرور 3یدانش یزهایکه هرچه سرر

 تیو نرخ رشد جمع یانسان های یهسرما یانم دیگرانگالوسر و  یری،پذ بر رقابت یانسان های یهسرما یاثبات اثرگذار

 .اند  هیافت مستقیمی رابطة یتانیاو بر یکا( در آمریریپذ از رقابت یبیتقر عنوان بهمنطقه )

مانند آلن  یاریکه برخالف بس است یاز کسان ،«خالقیت های سرمایه»با طرح انگاشت  (2003) یدافلور ریچارد

 واحدها ینخالق ا یانسان یرویبلکه در جذب ن ی،رقابت یتیفعال یرا نه در جذب واحدها یریپذ شروع رقابت ةنقطاسکات، 

 این با دارد؛ اشاره رقابتی ای منطقه توسعةکار خالق در  یرویجذب ن یتبه اهم ،2003خالق سال  ةطبق ةینظر. داند یم

 بر  عالوه» ،اساس یناست. برا یرقابت یاقتصادها یشرفتپ یاصل یروین ،وع و تنوعمعرف تن ،خالقیت که خردمایه

 یقاز طربلکه  یه،بر سر جذب سرما فقط نه طقامنو  (2006 استینر،) «است یضرور یزن یتخالق ی،و کارآمد سازی ینهبه

 ید،عصر جد یها برنده عنوان به ،خالق مراکز. (2006 ،یگرانو د پایکاند ) رقابتدر  یزن خالق طبقةمناسب  یطخلق مح

خالق در فرم  هایبرونداد یباال یزاناز م یبرخوردار دلیل  بهافراد خالق، بلکه  باالی تعداداز  یبرخوردار دلیل  به تنها نه

 گرچها است؛ متفاوت جهاتی از ،فلوریدا دیدگاه. (2005 فلوریدا،) یندآ می شمار  به یرپذ رقابت ،تک یها یعصناو  ینوآور

احد لوکاس( است که به انسان و نه و انسانی سرمایةپاتنام و  یاجتماع ةیسرما) یگریدمشابه  ینظرانداز  از دو چشم متأثر

را مدنظر  یانسان های یهنوع خاص از سرما یکتنها  ه،ینظر ینا .نگرند یم یا منطقه یریپذ عامل رقابت عنوان به یتیفعال

 دانشگاه، استادان مندان،فراخالق )دانش یمرکز ةهستشامل  یدجد یها . افراد خالق و معرف شکلدهد می قرار

 مندان حرفه و( گرانتحلیل و گرانپژوهش نویسندگان، معماران، ،ناطراح  بازیگران،  کارآفرینان، هنرمندان، گیرندگان، تصمیم

و  یلها و دال مکان یعضانتخاب ب ییخالق به چرا های یهسرما ةینظر ،عالوه به. برتر و بنیان دانش های فعالیت خالق

 .پردازد می( شکیبایی و تنوع نوآوری، خالق: ةطبق خواهدل یشرط مکان سه) یشانا یمکان های یمتصم یرکارعوامل ز

 ی،نوآور و رقابت یتیفعال یرا تنها با هدف جذب واحدها پذیری رقابت ،یگرد یدگاهیاز د (2000) یگرانو د گالوسر

 دادهایروی و مصرف جذب گرو در تر یشرفتهپدر مراحل  که بودند باور این بر بلکه ؛ندانستند یسرم یانسان یرویو ن یهسرما

 عنوان به رفی،مصمنطقة یجادا ی،ا منطقه یریپذ رقابت ةینزمدر  شده یمعرف های پیشراناز  یکی ،اساس  اینبر. است مصرفی

عامل  یتاهم ییرتغ پیشهرها و مناطق، در یموجود برا یکنون یکه تقاضا باور ینااست؛ با  یمحل سیاستگذاریابزار 

آزاد از  یانسان یروین یحترج در .است مصرفی تسهیالت برای تقاضا نوع از زندگی، کیفیت سمت  به ونقل حمل های ینههز

 میان رابطةبا اثبات  یاست. و یفیتباک یستز یالتتسهمختلف  از انواعبرخوردار  یها مکان منظور  مکان، یدق

 ةگردونآن در  یبقا منطقه و ةیندآ ،«تسهیالت» ةینما و(« یریپذ از رقابت یبیتقر عنوان به) یتجمعرشد  هایتغییر»

 یفیتک یشدر گرو افزا یریپذ رقابت ،بنابراین ؛دادکنندگان قرار  مصرف یآن برا یتجذاب یزانم گرو را در یریپذ رقابت

 .یور است و نه بهره یستز یشآسا یالتو تسه یزندگ

گرو  دررا  پیشرفته کشورهای در منطقه یریپذ رقابت (66 -41 :2008اسکات )آخر، آلن  ینظر یدگاهد در

                                                                                                                                               
1. increasing returns 
2. skilled city 
3. knowledge spillovers 
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 ،وکار کسبو  یخدمات مال ،یفناور بر  مبتنی های فعالیت دستةاز چهار  متشکل «شناختی -فرهنگی های فعالیت»

گر مشاغل با  که ارائه یهخردما ینا با ؛دهد یرار مق یا و رسانه یفرهنگ های یتو فعال مد بر  مبتنیو  یهنر های یتفعال

 دلیل  به و اند  کیفیت و نوآوری باالی سطح از برخوردار و اجتماع و زیست یطمح دوستدار ی،ا دستمزد باال و حرفه

. در مناطق دارند پذیری انعطاف ،ییریابندهتغ یطمواجهه با شرا در ،شان فعالیتی های سیستم بودن  غیرعادیو  یراستانداردغ

و  یتاهم ةدرجمناسبت و  یزانم یریگ به اندازه ،ادامهدر. است آمیخته همدر یحکار و تفر ،ها فعالیت دسته این بر  مبتنی

 .شود  میپرداخته  ینسرزم یا منطقه یریپذ رقابت پیشران عنوان به ی،نظر های یدگاهد یناز ا یکهر یاثرگذار



پژوهشروش

. شود  میروش پژوهش پرداخته  یحبه تشر ،منتخب یموردپژوه ةگسترعلت انتخاب سطح و  تشریحپس از  ،قسمت این در

 ةمسئل: است یاصل ةمسئلدر سه  ،انتخاب ینا ةیخردمااست.  یرانا یاستان طقامحدود به من ،رو پیش پژوهش سطح

 یدر حد مباحث مکان ییفضا ةتوسع یزانر برنامه هاییاراخت ةگستربه  ی،مکان تحلیل انتخاب واحد یلدل عنوان بهنخست، 

 یو راهبردها یکالن اقتصاد های یاستس مانند یگرید یها مقوله یاثرگذار توان ینم گرچها گردد؛ یبازم یو نه اقتصاد

 یها یاستس با مرتبطو  کالن یاقتصاد ةیدپد یکمکان را  یریپذ که رقابت یفیتعار ،رو یناز ا .گرفت یدهبنگاه را ناد

 ی،ا انتخاب سطح منطقه یلدل عنوان بهدوم،  ةمسئل. آیند یم شمار  بهپژوهش  ینا ةگسترنامربوط و خارج از  ،دانند می یدولت

است. از  تولید عوامل تحرک دلیل  به منطقه، سطح در یقلمرو رقابت بودنمعنادار مورددر نظران صاحب بیشتر نظر  اتفاق

در  یرانو شرکت نسبتاً محدود ا یاسیموانع س ها، یمتحر دلیل  به ین،سرزم یاسانگاشت در مق ینپرداختن به ا ،رو ینا

 یاسسطح استان در مق انتخاب یلسوم به دل ةمسئل. استنامربوط  ید،نبود تحرک عوامل تول ،یجهدرنتو  یجهان یبازارها

 یک مدیریت ةحوز درکه  شود یاطالق م یمرز یدارا ییقلمرو به واحد فضا یری،پذ در مباحث رقابت .دارد منطقه اشاره

 :2006 ،دیگران و پایکدهد ) یم یاییو جغراف یشکل نهاد ،ای منطقه توسعة یقرار دارد و به فضاها یادار یا یاسینهاد س

 یرانامکان در ا ینا یری،پذ رقابت یها در پژوهش یکارکرد یشهر یها مجموعه یاسبرخالف مناسبت مق ،ینبنابرا ؛(35

 یدشوار یانبود  ،یگرد ی. از سویستن یسرم یو قانون ینهاد یتاز هو یشهر یها مجموعه نبودنبرخوردار دلیل  به

 .سازد می ناممکن را سطح این در موضوع به پرداختن مقیاس، این در نیاز مورد یلیتحل یها داده یگردآور

 های یشرانپ یاثرگذار یزانم کردن فرض  یکسان پرسش، دو این به پاسخگویی در رایج های رهیافت کاستی

 سببی، روابط تدوین در( میانجیگر ) مداخله متغیرهای نقش به توجهی بی پذیری، رقابت به دستیابی در شده ییشناسا

و  یعنوان گام اساس خاص مناطق کشور را به های یشرانپ ییشناسا ،بسترها ةمرسوم به هم یها مدل یمتعم بودن  ناممکن

پژوهش قرار داده است.  یندر دستور کار ا ،«یرانا یا منطقه یریپذ رقابت ییتوسعة فضا» یمدل نظر تدویندر  یننخست

و هفت  یا منطقه پذیری رقابت یسبب ةمطالع ،سرزمین در ها پیشران یناز ا یکهر کارگیری به مناسبت سنجش روش

 پیوستگی یا تغییری مه اصل: است ضروری اصل دو وجود ،سببی روابط وجود اثبات اعتبار در. است شده  شناسایی پیشران

و  شود یثابت نم بودن  سببی ینجاا تا) یتجرب یها براساس استدالل یردو متغ ینب یاستفاده از اثبات وجود روابط آمار با

 یبرا ،پژوهش این در(. یگرد ای پدیده وقوع پیدر ای پدیده آمدنیدپد) یتوأم اصلو  (شود می تأیید یبستگ فقط وجود هم

 یمستخرج از مبان یها استدالل بر  عالوه ی،سبب ةرابط یشرط الزم برا عنوان به یتوأماصل  یبرقرار از ینانحصول اطم

 ةفاصلبا  یگرد ةیدپدبر  یدهپد یک وقوع ثارآکه  یهخردما ینا با ؛استفاده شده است یزن یریتأخاز روش ساختار  ی،نظر

 b یروقوع متغ سبب پس از پنج سال ،(پذیری رقابت های پیشراناز  یک)هر a یروقوع متغ اگر ،یابد  میبروز  یزمان

 است. b ةیدپدعلت وقوع  aشود، رابطه اثبات ن ینا عکس اما شود (یا منطقه یریپذ )رقابت
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هاافتهیوبحث

 مدل) یرهامتغ یحو سنجش صح یریگ اندازه نخست ةمسئل :وجود دارد مسئلهدو  یعلم یها در استنتاج ،یطورکل به

 یانم یروابط سبب ینسب یینقدرت تب دوم ةمسئل و مکنون و آشکار( یرهایمتغ یانروابط م یفتعر :گیری ازهاند

قوت  یزانو م یبررس ،منتخب های شاخص با را مکنون متغیرهای پیچیدة یروابط سبب توان یچگونه م کهاین ؛یرهاستمتغ

 (.سببی روابط تعریف: ساختاری مدل) کرد ارزیابیها را  آن یروابط نهان



شدهییشناسایهاشرانیپیسازهینما-یریگاندازهمدلنیتدو

از هفت  یکهر زمینه، یناست. در ا یریگ مدل اندازه ینتدو یا یرهامتغ سازی یهنما ی،سبب های  همطالع در نخست گام

 مفاهیم عنوان به ،یکدر هر شده یمعرف های پیشرانپژوهش و  های سازه یا مکنون یرهایمتغ عنوان به یانداز نظر چشم

 دربرگیرندة -دشو یته مشناخ یزن سازه یا ینهان یها که با نام -مکنون متغیراند.  گرفته شده درنظرسازه  ةدهند یلتشک

 و انتزاعی به توجه با. استبر دو نوع مستقل و وابسته  و دارند راسطح انتزاع  باالترینکه  است مفاهیمی

 هاییراستفاده شود. متغ (گرنشان) یریگ اندازه یا آشکار هایمتغیر از بایدمکنون،  یرهایمتغ بودن  گیری اندازه  غیرقابل

 ینآشکار منتخب در ا یرهایو متغ مفاهیمو  مکنون یرهایهستند. متغ یریگ اندازه قابل یها همان شاخص ،درواقع ،آشکار

 .شوند  می مشاهده 3جدول  درپژوهش 


پذیریرقابتسببیپژوهشآشکاریرهایومتغیم)مستقلووابسته(،مفاهمکنونیرهایمتغیفتعر.3جدول

آشکارمتغیرمفاهیممستقلمکنونهایمتغیر

 جدید جغرافیای نظری دیدگاه
 اقتصادی

 کاهش و منطقه ساختار اقتصاد سازی تخصصی
 تولید تنوع

 نفت و یاستثنا به دییتول یهابخش ةافزودارزش  ینیج یبضر
 (1390معدن )

 های یتبراساس مز منطقه تجارت یشافزا
 یا منطقه ینسب

 یدارا های یتفعال ةافزودارزش  یمکان یبضر تغییرات یبضر
 (1385 -1380) ینسب یتمز

 ها استراتژیست نظری دیدگاه

 (1381) اینترنت و رایانه یالتبرخوردار از تسه یخانوارهاسهم  یدتول های یرساختو ز یطیعوامل مح

 شدن  یاخوشه یزانم
 ،یکاز  یک یباال های یتفعال یمکان یبجمع اختالف ضر

 (1390نفت )بر   یمبتن یهایتفعال یاستثنا به

 تقاضا یفیتک
( یخوراک و یرخوراکیغ) خانوارها منزل یرونب های ینههز

(1387) 

 اقتصاددانان نظری دیدگاه
 ها نوشومپیترین و تکاملی

 (1390کارکن )نفر  10 یباال یها کارگاه یازا  به ینوآور ةسران نوآوری هایبرونداد

 نوآوری هایدرونداد
 (1385ها )ینهزش خانوار از کل هزآمو ةینسهم هز یدانش گذاری یهسرما

 یدانش یرساختز
و  پژوهش یتفعال یمشغول در واحدها گرانپژوهشسهم 

 (1379ها )(/ تعداد کارکنان دانشگاه1383اشتغال )توسعه از کل 
 1385سال  50تا  14 یتاز جمع یمتوسطه و عال یتسهم جمع انسانی های سرمایه زا درون رشد نظری دیدگاه

 خالق های سرمایه فلوریدا نظری دیدگاه
 یانبن دانشمندان حرفه

 64تا  25 یتارشد به باال از جمع یمهندسان کارشناس سهم
 (1390سال )

 فراخالق یمرکز ةهست
ارشد   یکارشناس و هنر یانسان یها رشته آموختگاندانش سهم

 (1390باال )به 

 مصرفی منطقة وسرگال نظری دیدگاه
 (1387مسکن ) ةاجار مصرفی منطقة برونداد
 (1385) یتجمعکل  یازا  به سینما انیسهم تماشاچ مصرفی منطقة درونداد

 فرهنگی -شناختی های فعالیت اسکات ینظر دیدگاه
 و سرگرمی هنر،» ،«بیمه و مالی» های فعالیتدر  اشتغال سهم

 «ای حرفه و فنی علمی،»و  «و ارتباطات اطالعات» ،«تفریح
(1390) 

 آشکار متغیر مفاهیم وابسته مکنون متغیر

 ای منطقه پذیری رقابت
کار  یروین ازای  به: ارزش افزوده یانسان یروین وری بهره و نرخ اشتغال دستمزد افزایش

(1390) 
:نگارندگانمنبع
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 در تولید نابرابری میزان و پراکنش وضعیت نمایش برایساختار اقتصاد منطقه،  سازی یمفهوم تخصص زمینة در

 ارزش»شده است. علت انتخاب  استفاده «ینیج یبضر» از -است شدن  تخصصی گرنشان که -مختلف های قسمت

 در یران،مرکز آمار ا یکیدرگاه الکترون یاتدر فهرست نشر ،متغیر این از تر تفصیلی آماری های داده بودن  فراهم ،«افزوده

 های  هرشت تفکیک  به ،اقتصاد یتاز وضع تری است که درک روشن یانسان یروین اشتغالمربوط به  یها داده با مقایسه

 یزانو م بودن  ای پایهاز  یمناسب یبتقر ،یمکان یبضر یزن یا مفهوم تجارت منطقه زمینةدر  .دهد می دست  به مختلف

وجود  علت. شود  می یاننما ییراتتغ یببا استفاده از ضر یزآن ن یشکه افزا دهد یم دست  به یاقتصاد های یتصادرات فعال

 ساله پنج یریتأخساختار  ،منطقه تجارت افزایش هایبروندادکه  است فرض ینا یبضر ینا ةمحاسبدر  ساله نجپ ةفاصل

 .دنشو می گرفته نظردر یاقتصاد ةمداخل یک هایبرونداد ینیمعموالً در فراب که دارند

 یمعرف یاصل ةدسترا در چند  یریپذ اثرگذار بر رقابت یطیمح یطپورتر شرا گرچها یطی،مح عواملمفهوم  زمینة در

 مانند عواملی و دنکن یم یجادکشور تفاوت ا یکدرون  طقامن سطح در که شود می پرداخته مواردی بیان به تنها ،کند یم

 حذف -است اثرگذار کشورها سطح پذیری رقابت در فقط ومشترک  ،کشور یککه درون  -قانونی و اریاد های زیرساخت

 و پژوهشی و آموزشی نهادهای شامل فناورانه های زیرساخت و آموزشی وضعیتشامل  یمنابع انسان چنینهم. اند  شده

. در سنجش شوند  مین یبررس قسمت یندر ا ،یانسان های یهسرما ینظر یدگاهد های رانپیشبا  یپوشان هم دلیل  به ،دانشگاهی

 مکانی ضریبچه هر که است هدش گرفتهنظرحالت استاندارد در ،یاشتغال کشور یمکان یبضر یتوضع شدن  ای خوشه یزانم

 یکی عنوان به یشرفته،کنندگان پ از استفاده یبرخوردار یزان. سنجش ماست یشترب هایتتمرکز فعال ،آن باشد از یشتربمنطقه 

 شده است. یسراز منزل خانوارها م یرونب های ینههز ةینما یقاز طر ،پورتر یریپذ از ابعاد الماس رقابت یگرد

(. 2000 فلدمن،) دهد  یرا نشان م یدر سنجش نوآور و تفاوت وجود ابهام ،نبر متو یمرور ی،مفهوم نوآور زمینة در

دانش  یدتول یزانم ،(2008 ،یگرانو د هاگینز) یدانش گذاری یهسرما میزان مانند آن هایدرونداد از ،سنجش برای گروهی

از  ،دیگر یگروه که حالیدر ؛کنند یم استفاده (2006 پاور، و مالمبرگ) یفیتباک تقاضاهای( و 395 -373 :2000 ن،فلدم)

 در. کنند یم استفاده ها  اختراعو تعداد  (2002 لور،) یدجد یها بنگاه یجادنرخ ا ی،مل های یزهمانند جا یبرونداد یها سنجه

 این سنجش برای ،یراناختراعات در ا اطالعات پایگاه نبود دلیل  بهاز هر دو روش استفاده شده است.  ،پژوهش این

 یتو مالک یوآورن یریتمد و مدرس مشاور ی،کامران باقر یگردآور هب کشور یرسم یها روزنامه از اطالعات ،مفهوم

 یها بخش ینورتر بهره ةمحاسب فرهنگی، -یشناخت های یتآشکار فعال یرهایانتخاب متغ روش استفاده شده است. یفکر

 براساس ها یتاز فعال یفهرست ،کار حاصلاست.  نسبی های مزیت بر  یمبتن های یتفعال یاستثنا به ،کل کشور یتیفعال

 و گالوسر کرده است. معرفی فرهنگی -یشناخت های یتفعال عنوان بهها را  آن یزکه اسکات ن است آیسیک بندی طبقه

که  ی: شهرنداستفاده کرد یمختلف یها و شاخص یارهااز مع ،شهر بودن  مصرفی میزان تشخیص برای (2000) یگراند

 که یشهراست؛  بیشتراز رشد دستمزدها  ،مسکن یمترشد ق هایتغییرآن،  در یامعکوس است  کنندگانآمدو  رفت رایدا

 ینا در. ستباال رفاهی تسهیالت دارای یا افتد یاتفاق م دستمزدهااز رشد  تر یعسر ،یترشد جمع هایییرتغ در آن،

 .است شده استفاده رفاهی های شاخص از ها دادهجه به با تو ،پژوهش

 اینمنتخب  تعریف کردن  دقیقمستلزم  مکنون وابسته، یرمتغ عنوان به یریپذ آشکار رقابت یرانتخاب متغ یلدل توضیح

 دانانیجغراف یدگاهد و ییفضا ةتوسع یزانر برنامه نگر یکپارچه یدگاهد یانم تفاوت. است ای منطقه پذیری رقابت از پژوهش

یهماهنگیجادبستراعنوانبه( مکانقلمرو )به  ،ریزان برنامه. آید می شمار  به ینهزم یندر ا یمناسب یراهنما ،اقتصادی

 ینه،زم این در. افزودهارزشیشافزارایبظرفیعامل و  عنوان به فقط  نه و نگرند می واهدافمختلفیروهانیانم

مردود شناخته  ،یکپارچهو  یدارپا ییفضا ةتوسع یدگاهداز  ،یاقتصاد ةافزود ارزش افزایش هدف با تنها فضا کشیدن  نظم  به

 دانانیعمل جغراف ةحوزدر  ،شود یمربوط م یاقتصاد بیکامیارشد و  یکه تنها به هدف کم یفیتعار ،بنابراین ؛شود یم



 119   یراندر ا یا طقهتوسعة من یریپذ رقابت یتموفق یها مؤلفه یریکارگ سنجش مناسبت به

با توجه به  ،بنابراین ؛است( یاقتصاد ةیپاو  یتجارت فراقلمرو ةنظری بر  یمبتن بیشتر که تعاریفی) یردگ می قرار اقتصادی

ارزش افزوده و هم به  یشو افزا یمربوط به رشد اقتصاد یفهم به تعار یدبا ییفضا ةتوسع یزیر برنامهعمل  ةیطح

 یداری،پا یشامل سه بعد اصل ،ییفضا ةتوسع چراکه ؛پرداخت آن تداوم و یعرشد، توز یفیتمربوط به توسعه، ک یفتعار

زمان  هم طور به یرموارد ز یجاداست که مکان در ا یشنق ،حوزه این در قبول مورد تعریف. است یاقتصاد یتو تقو یبرابر

آن را  یعکه موضوع توز باالتر اشتغال نرخ تولید توانایی و یدواحد تول ازای  به بیشتر ،زودهاف ارزش یا وری بهره: کند یم یفاا

 یها سال ةفاصلدر  یانسان یروین دستمزداشتغال و  نرخ یرو دو متغ یور بهره یانم یسبب ةرابط یریگ اندازه .کند یمطرح م

را نشان  86/0 و 85/0 ترتیب  به قوی بستگی هم ضریب ،اثرگذاری ةسال  ده یریتأخساختار  گرفتندرنظر با، 1390تا  1345

 .دهد می دست  به یریپذ رقابت مکنون ریاز متغ یمناسب یبتقر ،یانسان یروین یور بهره ،ینبنابرا ؛دهد یم



یامنطقهیریپذرقابتنییتبدرهاشرانیپیبندتیمناسبتواولوزانیمسنجش؛یساختارمدلنیتدو

 به یابیدستدر  ها پیشران اثرگذاری یبضر یینتع یبعد گام ،مستقل مکنون یرهایمتغ عنوان به ها پیشران سازی یهنما پس از

 سطح در وابسته با مستقل متغیرهای بستگی هم ضریب سنجش. است سببی روابط آزمون روش  به ای منطقه پذیری رقابت

 هایوشهخو  اسکات فرهنگی-شناختیفعالیت پیشراندو  یمو مستق یدشد یاثرگذار گرنشان ،4در جدول  05/0 داریامعن

 .دهد یمنشان  یزن رامستقل  متغیرهای یبستگ هم یزانم ،4 جدول. است سرزمین ای منطقه پذیری رقابت بر پورتر


 (هاخطیهمشناسایی)یرانایهادرسطحاستانیکدیگرمستقلووابستهبایرهایمتغیبستگهمیبسنجشضر.4جدول
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 یریپذ رقابت
 یا منطقه

PCor 1 346/0-  - 507/0 ** 688/0 ** 793/0 ** 500/0 ** 578/0 ** 613/0 ** 458/0 * 597/0 ** 645/0 ** 846/0 ** 

Sig.   061/0  004/0  000/0  000/0  005/0  001/0  000/0  011/0  001/0  000/0  000/0  

 و یساز یتخصص
 تنوع کاهش

PCor 346/0-  1 050/0  253/0-  123/0  148/0-  000/0  103/0-  337/0-  150/0-  191/0-  077/0-  

Sig. 061/0    791/0  178/0  516/0  434/0  999/0  587/0  069/0  430/-  312/0  686/0  

-PCor 507/0 منطقه تجارت ** 050/0  1 015/0-  444/0- * 007/0-  041/0  042/0  068/0-  021/0-  070/0-  422/0- * 

Sig. 004/0  791/0    938/0  014/0  972/0  828/0  827/0  722/0  914/0  715/0  020/0  

PCor 688/0 دیتول رساختیز ** 253/0-  015/0-  1 592/0 ** 736/0 ** 805/0 ** 832/0 ** 401/0 * 761/0 ** 888/0 ** 699/0 ** 

Sig. 000/0  178/0  938/0    001/0  000/0  000/0  000/0  028/0  000/0  000/0  000/0  

PCor 793/0 شدن  یا خوشه ** 123/0  444/0- * 592/0 ** 1 488/0 ** 671/0 ** 625/0 ** 331/0  630/0 ** 579/0 ** 858/0 ** 

Sig. 000/0  516/0  014/0  001/0    006/0  000/0  000/0  074/0  000/0  001/0  000/0  

PCor 500/0 تقاضا تیفیک ** 148/0-  007/0-  736/0 ** 488/0 ** 1 697/0 ** 726/0 ** 384/0 * 674/0 ** 833/0 ** 634/0 ** 

Sig. 005/0  434/0  972/0  000/0  006/0    000/0  000/0  036/0  000/0  000/0  000/0  

PCor 578/0 ینوآور برونداد ** 000/0  041/0  805/0 ** 671/0 ** 697/0 ** 1 961/0 ** 403/0 * 906/0 ** 884/0 ** 730/0 ** 

Sig. 001/0  999/0  828/0  000/0  000/0  000/0    000/0  027/0  000/0  000/0  000/0  

PCor 613/0 ینوآور درونداد ** 103/0-  042/0  832/0 ** 625/0 ** 726/0 ** 961/0 ** 1 447/0 * 924/0 ** 912/0 ** 757/0 ** 

Sig. 000/0  587/0  827/0  000/0  000/0  000/0  000/0    013/0  000/0  000/0  000/0  

 یها هیسرما
 یانسان

PCor 458/0 * 337/0-  068/0-  401/0 * 331/0  384/0 * 403/0 * 447/0 * 1 600/0 ** 362/0 * 572/0 ** 

Sig. 011/0  069/0  722/0  028/0  074/0  036/0  027/0  013/0    000/0  05/0  001/0  

 یها هیسرما
 تیخالق

PCor 597/0 ** 150/0-  021/0-  761/0 ** 630/0 ** 674/0 ** 906/0 ** 924/0 ** 600/0 ** 1 818/0 ** 749/0 ** 

Sig. 001/0  430/0  914/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0    000/0  000/0  

PCor 645/0 یمصرف منطقة ** 191/0  070/0-  888/0 ** 579/0 ** 833/0 ** 884/0 ** 912/0 ** 362/0 * 818/0 ** 1 745/0 ** 

Sig. 000/0  312/0  715/0  000/0  001/0  000/0  000/0  000/0  050/0  000/0    000/0  

-یشناخت تیفعال
 یفرهنگ

PCor 846/0 ** 077/0-  422/0- * 699/0 ** 858/0 ** 634/0 ** 730/0 ** 757/0 ** 572/0 ** 749/0 ** 745/0 ** 1 

Sig. 000/0  686/0  020/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  001/0  000/0  000/0    

** .است تیاهم یدارا 01/0 در سطح یبستگ مه  (2-tailed). Pcor = رسونیپ یبستگ هم بیضر  

* .است یتاهم یدارا 05/0 در سطح یبستگ هم  (2-tailed). Sig = اهمیت ضریب  

 :نگارندگانمنبع
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را  یراندر ا یا منطقه یریپذ به رقابت یابیدر دست یتموفق یها مؤلفهاز  یکهر ثرگذاریا اهمیت ضریب ،1 نمودار

 .دهد می نشان

 بستگی هم ،صورت اینغیرمستقل است. در یرهایمتغ یانم یخط بود همن ،سببی های آزمون در مهم مفروضات از یکی

 یخط هم یزانم ،باشد تر یکنزد یکبه  ،تولرانس مقدار هرچه. شود  یم دار  خدشهو اعتبار مدل  ستباال مستقل متغیرهای

 متغیرهای سایر که امعن  این  به ؛دهد  می نشان را یخط وجود هم ،بیشتر 2( از VIFتورم ) عامل بیشتربودنو  است ترکم

 .وابسته ندارد یرمتغ ییندر تب یچندان نقش ،یرمتغ ینو ا کنند  می یینرا تب یرمتغ ینا یانسوار یا تا اندازه ،مدل در مستقل

 .است پژوهشمستقل  یرهایمتغ بیشتر میان باال خطی هم گرنشان 5جدول 

 




ایرانایمنطقهپذیریرقابتدریاستگذاریسمختلفهایرهیافتمناسبتدرجة.1نمودار

نگارندگان:منبع

 
 مستقلمتغیرهایمیانخطیهممیزانسنجش.5جدول
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576/0  371/0  162/0  120/0  251/0  043/0  035/0  281/0  085/0  047/0  072/0  Tolerance 

735/1  693/2  168/6  349/8  992/3  156/23  570/28  557/3  752/11  437/21  851/13  VIF 

:نگارندگانمنبع

 

در ارتباط با  ،تغیرهچندم یونرگرس ةیافت یمتعم روش هاست؛ یخط هم ینرفع ا یمنتخب برا روش ،«مسیر تحلیل»

ش با رو یندر ا که -راگر  مداخله متغیرهای نقش و کند  می یهرا تجز یردو متغ ینب یبستگ که مجموع هم یسبب یها مدل

 یرتأث بر  عالوه رگرسیون، روش برخالف روش، این در. سازد می آشکار -دنوش یشناخته م یانیم ةوابست یرهایعنوان متغ

 روابط .1از:  اند عبارت آنمفروضات  چنینهم. دارد وجود مستقل متغیرهای یرمستقیمغ هاییرتأث ییشناسا امکان ،مستقیم

 همةو  یستندبسته ن هم یکدیگربا  ماندهیباق یرهایمتغ .2هستند،  یو سبب یرپذ جمع ی،موجود در مدل خط یرهایمتغ یانم

 متغیرها دو دوبه یبستگ هم ،فرض این برقراری از اطمینان برای. اند شده لحاظ یرمس یدر قالب نمودارها یبستگ روابط هم

 یتاست و عل طرفه یک ،در دستگاه یسبب یانجر .3 ،شودحاصل  یناناطم ها یبستگ هم همةتا از وجود  شد گیری اندازه

کمک گرفته  یریتأخاز ساختار  ،پژوهش ینفرض سوم در ا یاز برقرار یناناطم ی. براشود یلحاظ نم یرهامتغ ینمتقابل ب



 121   یراندر ا یا طقهتوسعة من یریپذ رقابت یتموفق یها مؤلفه یریکارگ سنجش مناسبت به

 بیشتر ،مصرفی منطقة ةوابست یرمتغ اب ساله پنج یزمان ةفاصلبا  یمستقل نوآور یرمتغ یبستگ هم اگرکه  معنا  این  به ؛شده است

از سمت  طرفه یک یسبب ةرابطد، باش نوآوری ةوابست یربر متغ یزمان ةفاصل ینهم با مصرفی منطقة یبستگ هم یباز ضر

 یزمستقل ن یرهایمتغ یرسا مورددر یسبب ةرابطجهت  یصتشخ منظور به ،آزمون این. دارد وجود مصرفی منطقةبه  ینوآور

 .دهد می نمایش را ها استانسطح  در سرزمین یا طقهمن یریپذ رقابت یسبب مدل 2 نمودار اساس،  اینبراست.  یرفتهصورت پذ

 


یراناطقامنپذیریرقابتفضاییة.چارچوبتوسع2نمودار

نگارندگان:منبع

یریگجهینت
از  یاریبس مستقیمیرو غ واسطهبا اثرگذاری یا ناکارآمدی گرشانن ،پژوهش یندر ا ای منطقه پذیری رقابت نظری چارچوب

 که  چنانآن نسبی، های مزیت بر  یمبتن شدن یاست. تخصص یرانا طقامن سطح درنقاط جهان  یردر سا یزشدهتجو یها مدل

 ،ینوآور به نشدنمنجر دلیل  به شود، یم یدرآمد مل افزایش سبب گرچها ،است ینفت یعیطب اهبمو به وابسته ایران در

 ،یخارج یها با بحران یاروییدر رو یو ناتوان یجهان ةییریابندتغ یو تقاضاها یطدر مواجهه با شرا یریپذ نداشتن انعطاف

 و کارآمدتر ذاریسیاستگ های رهیافت رسد  می نظر  به زمینه، یندر ا .شد نخواهد ای منطقه پذیری رقابت افزایش سبب

 ها فعالیتدسته  اینرونق  در چهآن. هاست یتفعال شدن  ای خوشهو  فرهنگی -یشناخت های یتفعال ةتوسع ر،ت  اثربخش

مهم  ینا گرچها ؛خالق است ةطبقو جذب  ینوآور یکتحر ،یزندگ یفیتک یشاثرگذار است، افزا یممستق صورت به

 ین. رونق ااست یز( نیدتول یننو های زیرساخت) یاطالعاتو  یارتباط های یفناور بودن  فراهمدر گرو  یرمستقیمغ صورت به

به  ها یتدسته فعال ینا یلم دلیل  به  ،شود  می یریپذ رقابت یشافزا سبب ،یمتقمس صورت بهخود  کهاین بر  عالوه ها، یتفعال

 ی،نوآور نیاز مورد دانشی سرریزهای به دستیابیاز جمله  ،رودررو ةرابطاز  یناش یایاستفاده از مزا یبرا ی،جوار هم

 .سازد  می یدشدرا ت یریپذ رقابت یزن یرمستقیمغ صورت به

 ین،سرزم یا منطقه یریپذ مناسبت خود را در رقابت ،شمالی یکایدر بستر آمر شده  آزمون یدا،خالق فلور ةطبق ةینظر

و  ینوآور یکو تحر یفرهنگ -یشناخت های یتفعال یریگ بر شکل یاثرگذار طریق ازبلکه  یممستق صورت بهنه 

در گام نخست  ،یراندر ا یا منطقه یریپذ رقابت ةینزمدر  سیاستگذاریروابط،  ینآورده است. براساس ا دست  به ینیفرکارآ

 بر  مبتنیزا  درون ةتوسع یست،ز یشامکانات آسا ید،تول یننو های یرساختز شامل نیاز مورد بسترهای کردن  فراهممستلزم 

عنوان  به ها یرساختز ینا بودن  فراهماست.  ینیو کارآفر ینوآور های زمینه پیشو  یانسان های یهسرما یارتقا و آموزش

 فرهنگی -یشناخت های یتفعال ةتوسعو  یخالق اثرگذار بر نوآور ةطبق جذب سبب خود یر،پذ رقابت یبارز کشورها یژگیو

 یجادا سبب تنها نه کهچرا د؛نیرمناطق قرار گ یرپذ رقابت ةتوسعدر صدر  دبای ،مقیاس کوچک یها فعالیت دسته این. شود  می

ها  آن ،مشاغل ینا فرد منحصربهنوآورانه و  های ژگیویبلکه  د،نشو  یم مهارت یازمندباال و ن یدستمزدها کیفیت،مشاغل با

با  ییفضا یجوار به هم ها یتدسته فعال ینا تمایل. سازد یم توانمند بازار رقابتی های گوشه اشغال در و دکن می رقیب  بیرا 

 .سازد یمناسب م یی،فضا ةتوسع سیاستگذاری یافتره عنوان به را یا خوشه ةتوسع یمکان یالگو ،یکدیگر

پذیری رقابت
 ایمنطقه

های خوشه
 فعالیتی

 

 هایفعالیت
 فرهنگی-شناختی

 مصرفی ةمنطق
های سرمایه

 خالق

 نوآوری و کارآفرینی

زیرساخت 
 تولید

کیفیت باالی 
 تقاضا

 

 های انسانیسرمایه
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  و استقرار در مؤثر ژئومورفولوژیکی واحدهای یژگیو تحلیل

 گیالن استان غرب شمال یها سکونتگاه گیری     شکل

 
 آستارا واحد اسالمی آزاد دانشگاه یعی،طب یایجغراف گروه استادیار -*یاردجان یرفعت شهمار
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 یدهچک
، شناسی ینزم) طبیعی محیط شرایط تابع چیز از هر یشب ،ها سکونتگاه یدایشو پ استقرار

 چراکه ؛است یژئومورفولوژ یژهو به ،(وهوا آب و یدرولوژیه ی،ژئومورفولوژ خاک، ی،توپوگراف

 یو مورفولوژ یزیکیف ۀتوسع نفوذ، ةحوز ،یپراکندگ گزینی،     مکان بر ک،یژئومورفولوژ های یدهپد

 ینی،سرزم یشو آما یطیمح یریتمد یاز کارها یاریدر بس ،ینبنابرا ؛دارند یرتأث ها سکونتگاه

 رد یناشکال و عوارض سطح زم یشنما یست،کمک ژئومورفولوژ یدترینمفو  ینتر مهم

عوارض مناسب و  توانند یم یراحت به ریزان     برنامه ،ترتیب     بدین .است یژئومورفولوژ یها نقشه

 ۀنقش یۀته»عنوان  با پژوهشی یطرح از ،مقاله ینا .دهند تشخیص یکدیگرنامناسب را از 

 ترسیم هدف به واستخراج شده  «1:25000 یاسبا مق یالنگ استانغرب  یژئومورفولوژ

 یها سکونتگاهتعداد  یپراکندگ ینو همچن فیزیکی توسعۀو موانع  تنگناها زمین، سطح عوارض

 یها نقشه در یندفرافرم و  یلتحل اساسبر پژوهشروش  .است گرفته انجامپژوهش  محدودة

در چند  ،یتدرنها. است ییعکس هوا تهیۀ، 1:100000 شناسی ینزم و 1:25000 یتوپوگراف

 ،یجنتا بقمطا. ندشد یابیارز ینزم یرو ها دادهتمام اطالعات و  ،ییصحرا یدبازد مرحله

از شرق به غرب  ،و کوهستان یهکوهپا ،جلگه ،ساحل در چهار واحد ،یژئومورفولوژ های یدهپد

 ازپژوهش،  محدودة ییو روستا یشهر یاست تا سکونتگاها یامر کاف ینهم .اند گرفتهقرار 

شرق از  که     یطور     هب ؛نداشته باشند یو متجانس یکنواختحالت  ،تراکم و پراکندگی لحاظ

و هم  ها سکونتگاهبر تعداد  هم و کوهستان(، یهکوهپا ةمحدودغرب )به  (ساحل و جلگه ةمحدود)

 گیالن استانچهار شهرستان غرب  در یآباد 692 .است شدهافزوده  ها آن یبر پراکندگ

در  (درصد 42/55) یآباد 398 ،تعداد یناز ا که دارد وجود( ماسال و رضوانشهر ،تالش )آستارا،

جلگه و  ةمحدودشرق )در  (درصد 57/44) یآباد 294و کوهستان( و  کوهپایه محدودةغرب )

 .دارند قرارساحل( 
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 مقدمه

عوارض و  چراکه ؛است یاییفجغرا یتو موقع یعیطب یطمح یطتابع شرا یزاز هرچ یشب ،شهر یک یدایشاستقرار و پ

دارند.  یاثر قاطع ،یشهر یکفولوژو مور یزیکیف ۀتوسعنفوذ،  ۀحوز ،یپراکندگ ینی،گز     مکاندر  ،یعیطب های یدهپد

 ،یادر ،رودخانه ،دامنه افکنه،     مخروط و ساحل، جلگه ،دره ،چاله ،کوه ،فالت از: اند عبارت یعیطب های یدهپد ینتر عمده

 .(8: 1374 زمردیان،) ها     آنامثال و  یاچهدر

 ۀمطالعازمند یهمواره ن ،(قرار دارند یعیه در بستر طب)ک یصنعتو  یی، روستایتوسعه و عمران در مناطق مختلف شهر

از مسائل و  یاریبس ییتنها به، کیژئومورفولوژ های یبررس زمینه،ن یاست. در ا محیط یعیطب های یژگیوق در یدق

 در مطالعاته کاست  یستمینگرش س شناسی     روش دلیل     به امر نی. اکند یم روشن توسعه را یعیطب یتنگناها

و  یریگ شکلدر  ،یکژئومورف عوامل .(17: 1384 ،یثقفو  مقدم     ییرضا) شود یماستفاده  ییایمناطق جغراف یژئومورفولوژ

 های     هت مطالعیاهم است تا یامر کاف ینهم .ددارن ییبسزانقش  ییو روستا یرشه یها سکونتگاه یزیکیف ۀتوسع

 یا گستردهع و یوس های ینزم چراکه ؛یمساز انینما یشپ ش ازیب ،ها سکونتگاهو عمران  یزیر برنامهرا در  یژئومورفولوژ

نقش  ،خود یخود بهه ک هستند یعیطب ۀبازدارندو عوامل  یرفولوژومخود تابع  ،دنده یمرا نشان  و روستا ب شهریکه ترک

 .(202: 1373 ،ییرجا) اند     ردهکبارزتر  یشهر یرا در طراح یکژئومورف یواحدها

 منابع از یریگ بهره زمان از و بشر زندگی آغاز از درواقع ،فضایی -مکانی یها عرصه به یبخش نظم و یده شکل

 تیپ تجمیع ،دیگر عبارت     به. (146: 1377 ،یسعید) است بوده مطرح متفاوت میهامف و ها     مقیاس در پیوسته ،طبیعی

 سطح در ها آن استقرار شکل و مساکن ساخت نحوۀ در روستاییان مشارکت و هدایت منظور به یزیر برنامه نوعی روستاها،

 .(53: 1381 هشجین، موالئی) است یالنگ یا جلگه یروستاها

 یشنما و یژئومورفولوژ های یدهپد ییشناسا ،ها نتگاهسکو شیه در آمایپا های     همطالع ترین یاساساز  یکی ،ینبنابرا

ان کم یک یکو توپوگراف یکژئومورف های یژگیو ،درواقع. است( یژئومورفولوژ)عنوان  ینهم با ییها نقشه یرو ها آن

ل و کدر ش مؤثراز عوامل  یکی ،یتدرنهاه کاست، بل مؤثر یانسان های یتفعالا تجمع ی یندگکدر پرا تنها نه ،ییایجغراف

 (.102: 1384 )رامشت، آید یمشمار      هز بین ییفضا یها ساخت یکیزیف یمایس

مواد )خاک و سنگ(،  ین،ثبت اطالعات مربوط به اشکال سطح زم یک،ژئومورفولوژ یها نقشه یۀتههدف از 

 همراه     هب یدانیم های یبررس ،ییها نقشه ینچن یۀته یبرا یکردرو ینتر موفقاست.  ینسن زم یگاه وسطح  یهایندفرا

 یتوپوگراف یها نقشه ی،ژئومورفولوژ یها نقشه ۀیدر ته .(37: 1376 ،زاده     یناست )حس ییهوا یها عکس یرتفس

 یاتجزئ یشبر نما     عالوه باشد، تر بزرگنقشه  یاسهرچه مق .دارد بسیار یتاهم کار یۀپا عنوان به( 1:25000) یاسمق بزرگ

 ،یا رودخانهو  یاییدر یها پادگان، ها تاالب یلاز قب یو ابعاد عوارض یتموقع دقت، ایشافز و ینسطح زم یشترب

( 1:250000) یاسمق کوچک یها در نقشه که یدرحال شوند؛     می نمایانبهتر ها جلگهو  ها دشتها، سواحل،      افکنه     مخروط

از نقشه  یدبا و... ها پرتگاه ها، لغزه ینزم مانند تر کوچک لاشکااز  یعضب) نشان داد یخوب بهعوارض را  یاتجزئ توان ینم

 .حذف شوند(

 اما ،است پژوهشو اساس  یهپا ،تر بزرگ یا 1:25000 یاسبا مق یتوپوگراف یها نقشه ،جهان یاز کشورها یاریدر بس

 یتوپوگراف یها نقشه ،یراخ یها الس. البته در دونر یم کار     به یهپا یها نقشه عنوان به 1:50000 یها نقشههنوز  ،یراندر ا

 یمیقد یها نقشه یگزینجا ،یندهو در آ اند     یهکشور درحال ته یبردار نقشهسازمان  در ،یرانا یپوشش سراسر 1:25000

 .شد خواهند 1:50000
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 نظری مبانی

 را ها نقشه اولین. دارد هنک ای یخچهتار آن موضوع است، دیجد نسبتاً یا واژه علم، یک عنوان به یژئومورفولوژ اگرچه

 کرده استفاده برآمدگی روشاز  ،اندازها چشم توصیف برای و کرده تولید میالد از قبل سال 4500 بابل در ماکرس ماپ

 یک با گاهی ،میزان منحنی خطوط 19 قرن در. شدند     می داده نشان هاشوربا  ها یناهموار هجدهم، قرن در است.

 با ها لندفرم توضیح نوزدهم، قرن در طورکلی،     به .(10: 2002 گوستاوسون،) ندشد اشوره جایگزین ،مشخص ناهمواری

نقشه را  ینا .(51: 2002 رآو،شد ) تهیه 1914 در سال ،ژئومورفولوژی نقشۀ یناول .بود همراه جغرافیایی یها نقشه

 یها نقشه ۀتهی .(208: 1372 ی،یارج)کرد  یهته 1:2500 مقیاس به استیدرمبا ناحیۀ یبرا یپزشک آلمان ،پاسارگ

 بود یاقتصاد های یزیر برنامه یشترب ها آن هدف .شدآغاز  هلند در میالدی 1950 ۀده در ،امروزی مفهوم     به فولوژیرژئومو

 و تأنیبا  -شد یم احساس ازپیش یشب آن به نیاز که -جنگ از پس نیز آن گسترش و تحول. (104: 1385 )رامشت،

 با ،1954 سال در شولی که یطور به ؛(38: 1378 یگران،و د شایان) اتفاق افتاد منطقی روش از یریگ بهره بدون ،کندی     به

 یها پژوهش تا است ناحیه ینگار تک برمبنای بیشتر که کرد تهیه را یسپار ۀحوض ژئومورفولوژی نقشۀ بومر مشارکت

 ،ژئومورفولوژی واحدهای از 1فیزیوگرافی روش از استفادهبا  ییاه ارگان دوم، جهانی جنگاز  پس نیز استرالیا در. یادیبن

 (.40 -38 :1369 یی،)رجا کردند تهیه ییها نقشه

 1:2500000 مقیاس در گرونرت، و بوشه همکاری با ثروتی ،1990 سال در بار     نخستین را ایران ژئومورفولوژی نقشۀ

 از استفاده با نقشه این. کرد منتشر و تهیه آلمان توبینگن دانشگاه در نزدیک خاور منطقۀ یها نقشهاز  یا مجموعه کنار در

 ۀدربار محدود های     کتاب و مقاالت ،یا ماهواره تصاویر یی،هوا یها عکس ،شناسی ینزم ی،توپوگراف یها نقشه

 جغرافیایی سازمان رد 1370 سال در و کرد ترجمه را نقشه این ثروتی. دش تهیه زمین ۀمطالع حدودی تا و ژئومورفولوژی

 در روشی عنوان به ،یژئومورفولوژ یها نقشه ،حاضر درحال .(67: 1381 ی،)ثروت ساخت منتشر و چاپ مسلح نیروهای

 البته .(107: 1385 رامشت،) دشو یماستفاده  ها     آن از و اند     شده پذیرفته یونسکو محققان سوی از ،طبیعی منابع ارزیابی

 و 1:250000 مقیاس با ی،محمود اهلل     فرج و عیوضی جداری جمشید دست     به تهران دانشگاه در یزن دیگری یها نقشه

 بزرگ مقیاس با ژئومورفولوژی ۀنقش ،بار     ننخستی برای پژوهش، ینذکر است که در ا یانشا .است شده یهته 1:50000

 یطرح نتیجۀ ،مقاله این (.79 -1: 1381 ،)سرور شود     می ارائه و تهیه گیالن استان در شرق ،وسیع سطح ( در1:25000)

 .(45 -1 :1391 شهماری،) است شده انجام گیالن استان غرب در که است پژوهشی

 پوشش آن، حاصلخیزی ۀدرج و خاک آب، منابع اقلیم، توپوگرافی، جغرافیایی، موقعیت مانند عواملی یرتأث به توجه با

 شهری، از اعم) جمعیت فضایی توزیع رب سیاسی و یاقتصاد فرهنگی، اجتماعی، عوامل ،(محیطی عوامل) معادن گیاهی،

 در ناهماهنگ صورت به ،خزر دریای غربی جنوب در جمعیت که دهد یم نشان ها یبررس ،(عشایری و روستایی

 .(119: 1990 )فلمن، است شده توزیع روستاها و شهرها ،ها دهستان ،ها بخش ،ها شهرستان

داد و  یشنما ها آن یرا رو ینکه بتوان اشکال و عوارض سطح زم یژئومورفولوژ یها نقشهنبود  ،راستا یندر ا

 یها نقشه ۀیته ۀینشد تا زم سبب ها سکونتگاه یزیکیف ۀو توسع یدایشدر پ ینسطح زم یها     لندفرم یگاهجا ینهمچن

 ی،توپوگرافنقشه )برگ  36 پژوهش، ۀیجنت .ودش فراهم( یقحو -آستارا) یالنگاستان غرب  1:25000 یژئومورفولوژ

 صورت به ،مجموعدرکه  است هربرگ نقشه یمعرف یبرا یحاتتوض برگ 9 همراه     به( یو ژئومورفولوژ شناسی ینزم، یبش

 و ارائه شده است. یهجلد اطلس ته یک

 

                                                                                                                                                                              
1. c.s.i.r.o 
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 پژوهش روش

 و یا کتابخانه روش به ابتدا ،اطالعات ریگردآو یبرا .است یدکاربر ،هدف براساس و تحلیلی -توصیفی پژوهش، این

مورد  یها داده و ای یهپااطالعات  مطالعه، مورد ۀمحدود در مستقر یها بخش و ها سازمان به مراجعه با سپس و اسنادی

 هتجزی منظور به. شد ارزیابی میدانی روش     به اطالعات صحت ،نظر مورد محل به مراجعه با ،یتدرنها. ندشد گردآوری نظر

 را تأثیر یشترینکه ب کیژئومورفولوژ های یدهپداز  آن دسته نظر، مورد اطالعات یآور جمع از پس ،موجود وضع تحلیل و

 .شدندثبت  ها نقشه یو رو ییشناسا ،داشتندپژوهش  محدودۀ یها سکونتگاه فیزیکی توسعۀ بر

 :عبارت است پژوهش مراحل ،یطورکل به

 عنوان به( 1:25000) یاسمق بزرگ توپوگرافی یها نقشه یگردآور منطقه، با ییشناآ و تجربه ،یمند عالقه و آمادگی 

 نقشۀ ۀیته زمین، اشکال از اولیه نقشۀ تهیۀ و ترسیم زمین، روی های یدهپد و عوارض مشاهدۀ و میدانی بازدید پایه، نقشۀ

 نقشۀ تهیۀ و نتایج تحلیل درنهایت، و یا ماهواره و هوایی عکس تحلیل ،ها داده تحلیل و یهتجز شیب، و شناسی ینزم

 .ژئومورفولوژی نهایی

 برای منطقه با( خاک و گیاهی پوشش لیتولوژی، ،شناسی ینزم کارشناسان شامل) کاری گروه آشنایی بعد، مرحلۀ

 .آمد عمل     به( ییصحرا بازدید نوبت 50) میدانی بازدید مجدداً ،مرحله این در .است زمین سطح اشکال و ها یدهپد شناسایی

 ،نقشه روی ها     همشاهد نتایج سپس و شدند مقایسه توپوگرافی یها نقشه و هوایی عکس با ،زمین سطح عوارض و ها یدهپد

 ؛کشید طول نیم و سال یک حدود و داشت یازن یادیبه زمان ز باال، اهمیت علت     به ،مرحله این .دش یعالمتگذار و ترسیم

 های     مشاهده ودرصد(  70) ییصحرا و میدانی بازدید قبیل از مستقیم های     همشاهد روش دو از ها نقشه تهیۀ برای ،ینبنابرا

 و ییهوا و ماهواره یها عکس ارضی، کاربری و شناسی ینزم و توپوگرافی یها نقشه یها داده بررسی مانند ،یرمستقیمغ

 و ها نقشه ژئومورفولوژی، یها نقشه ۀتهی برای و پژوهش عموضو راستای در .شد استفادهدرصد(  30مدارک ) و اسناد سایر

 :رفت کار     به زیر مدارک و اسناد

 (1361 سال چاپ) کشور یبردار نقشه سازمان 1:25000 توپوگرافی ۀنقش

 (1373کشور ) مراتع و ها جنگل سازمان 1:25000 توپوگرافی نقشۀ

 (1373ور )کش شناسی ینزم سازمان 1:250000 گیالن یها گسل ۀنقش

 (1985کشور ) شناسی ینزم سازمان آن، گزارش و 1:100000 قزوین – رشت شناسی ینزم نقشۀ

 (1985کشور ) شناسی ینزم سازمان آن، گزارش و 1:100000 اردبیل استان شناسی ینزم نقشۀ

 (2001) دور از سنجش سازمان 1:100000 گیالن استان غرب از ای     هماهوار تصاویر

 (1373کشور ) یبردار نقشه سازمان 1:20000 گیالن غرب اییهو یها عکس

 و اراضی کاربری نقشۀ -لیتولوژی ۀنقش ،شیب نقشۀ قبیل از ها نقشه از دیگر گروهی فوق، یها نقشه اساسبر

 محیط ویژگی بیان و معرفی اول برگ شامل ترتیب     به که شد تهیه اطلس یک قالب در ژئومورفولوژی ۀنقش ،یتنهادر

 ،ژئومورفولوژی نقشۀ برگ آخرین و پنجمین و شیب چهارم برگ ،شناسی ینزم سوم برگ توپوگرافی، دوم برگ یعی،طب

 .است گزارش برگ 9 انضمام به نقشه برگ 36 پژوهش خروجی ،بنابراین ؛است نظر مورد محدودۀ
 

 ها یافتهو  بحث

 پژوهش ةمحدود جغرافیایی قلمرو و موقعیت معرفی

 (آستارا شهر) یجانآذربا جمهوری و ایران بین مرزیصفر  ۀنقط از .دارد راقر گیالن استان غربعه در مورد مطال ۀمحدود

 از خزر، دریای به شرق از. شود یمشامل  را ماسال ،رضوانشهر آستارا، تالش، یها شهرستان جنوب طرف بهشده و  شروع
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 شده است محدود سرا صومعهفومن و  یها شهرستان به جنوب از و اردبیل استان به غرب از آذربایجان، آستارای به شمال

 ۀنقش) شرقی طول 49° 14´ 00˝ تا 48° 35´ 00˝ و استوا خط از شمالی عرض 38° 27´ 00˝ تا 37° 15´ 00˝ بین و

درصد از کل وسعت استان  1/26حدود مقدار در  ینوسعت دارد. ا عیلومترمربک 6/3839 و شده واقع( 1:25000 یتوپوگراف

 داده تشکیل را اردبیل استان با گیالن استان بین مرز پژوهش، محدودۀ غرب در تالش سأالر     خط .گیرد یدربرمرا  یالنگ

 -28. حداقل ارتفاع محدوده استوکوهستان  یهکوهپا ،جلگه ،ساحل چهار واحد: یدارا یعیطب های یژگیونظر  از. است

 .(1 شکل) است بغروداع قلۀ متر 3197حدود  ،ارتفاع حداکثر و آستارا ساحل در متر

 

 
 استان و کشور سطح در پژوهش محدودة موقعیت. 1 شکل

 

 ،یکیزیف توسعۀ نفوذ، ۀحوز ،یندگکپرا ،یابی مکان رب ،ژئومورفولوژی عوارض و ها یدهپداشاره شد،  طورکه     همان

 مجزا مورفولوژی واحد چهار از مطالعه مورد محدودۀ. دارند ییبسزا یرتأث ییو روستا یشهر یها سکونتگاه یمورفولوژ

 500 از باالترکوهستان ) و واحد (متر 500 تا 100) یهواحد کوهپا ،(متر 100تا  0جلگه )صفر متر( واحد  یرواحد ساحل )ز

 ،ها جلگه ی،نوار ساحل یها چاالبو  ها تاالب شامل آن یژئومورفولوژ های یدهپد ینتر عمده کهشده است  تشکیل( (متر

 ها     نهکاف     مخروط ،ها یلمس و ها رودخانه ن،یزم بیش و ارتفاع ،ها دره ،ها تپه ،ها کوه یایی،در یها پادگانو  یآبرفت یها تراس

 .است یساحل یزارها ماسهو 

 

 گیالن استان غرب یها سکونتگاه یدایشدر پ مؤثر یئومورفولوژژ عوامل

 ،یتوپوگراف ،وهوا آبباال ) یعیطب یلاز پتانس یبرخوردار لحاظ     به ش،پژوه محدودۀ یها سکونتگاه یژهو به یالنگ سرزمین

با  یمرز هم ویژه     به ،یو اقتصاد یو اجتماع یرفاه های یرساختزکنار  ( دریکوهستان ینواح و گیاهی پوشش ،یادر خاک،

در . است ساخته فراهم را زیادی گردشگران و مسافران جذب زمینۀ ،موارد دیگر و (مرزی یها )بازارچه یجانکشور آذربا

در  یدائم طور     به گیرند     می تصمیم و شوند     میآن  های یباییزمجذوب  ،هقطمن این به سفر با که هستند افرادی میان ینا

 در مهاجران. یابد افزایش قهمنط یها سکونتگاه بیشتر یتجمع روز روزبه تا است یامر کاف ین. همکنند زندگی طقامن ینا

 امر، ینا .دهند یم اختصاص خود به را یا گسترده و عیوس های ینزم ،و ماسال رضوانشهر تالش، ،آستارا یشهرها اطراف
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 قبیل از یژئومورفولوژ گوناگون یواحدها با را ها آن برخورد روند، این ادامۀ .دارد دنبال     به را ها سکونتگاه یزیکیف ۀتوسع

 ،(چوبر ،یقحو یل،)لوندو ها     افکنه     مخروط ،(چوبر ،یکشل وزنه،) یا ماسه یها تپه ،(استیل تاالب) ها و چاالب ها تاالب

 و دلتاها ها یلمس ،(چوبر و یقحو یاییدر یها )تراس یاییدر یها پادگان ،(کشلی رودخانۀ)اطراف  یا رودخانه یها تراس

 .(10 -1 :1391 شهماری،) دده یم افزایش

 تعداد یشافزا و تراکم ی،پراکندگ ،پیدایش در هماهنگینا موجب ،جغرافیایی موقعیت و عییطب های یژگیو تنوع

 منطقهشرق در  ها سکونتگاهتعداد  که رود یمدر نگاه اول احتمال  که     طوری     هب ؛است شده ییو روستا یشهر یها سکونتگاه

 اطالعات یلو تحل یهو تجز 1:25000 یتوپوگراف یها نقشه یکوهستان( باشد، اما بررس سمتغرب ) از بیشتر( یادر سمت)

 با که دارد آن از نشان( 37: 1384 ،یزیر برنامهو  یریت)سازمان مد مختلف یدر سطوح ارتفاع ها یآباد تعداد و یآمار

 از که     طوری     هب. شود یمافزوده  ییو روستا یشهر یها سکونتگاهبر تعداد  ،ارتفاع منطقه از شرق به غرب افزایش به توجه

قرار دارند  (متر 100 تا 0)ارتفاع  جلگه واحددر  یآباد 115 و (صفر زیر ارتفاعساحل )در واحد  یآباد 179 ،یآباد 692 کل

 398 ۀیبق .دهند یم یلرا تشک یهدر شرق ناح مستقر های یآباددرصد کل  48/42 که هستند آبادی 294 ،مجموعدر که

در واحد  آبادی 294 و (500 -100) یهکوهپادر واحد  یآباد 109 تعداد، ینشده است که از اواقع  هغرب محدود در ،یآباد

شامل  را یالناستان گ غرب ناحیۀ های یآباددرصد کل  51/57 ،عوجمدرمکه  اند     واقع شده متر( 500کوهستان )باالتر از 

 .(2شکل  و 1 )جدول شوند یم

 
 (1384 -1355) یدر سطوح ارتفاع یالنغرب استان گ ییو روستا یشهر یها سکونتگاه یپراکندگ .1 جدول
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 1384 -1355 یها سال ،یالناستان گ یزیر برنامهو  یریتمد سازمان یالن،استان گ های یآباد یقفرهنگ تطب :منبع
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 گیالن استان غرب در ژئومورفولوژی واحدهای ضاییف توزیع الگوی. 2 شکل

 

 یواحدها یبررس جداگانه به طور بهمنطقه،  یژئومورفولوژ یها نقشهاست با کمک  الزم پژوهشموضوع  یراستا رد

 .یمبپرداز همحدود یژئومورفولوژ

 

 یوهستانک ینواح یها سکونتگاه

 باالی متوسط ارتفاع. شود یمشامل  را الرأس خطآزاد تا  یها آبمتر از سطح  500 یارتفاعات باال ،واحد ینا یطورکل به

در  یگسل یها پرتگاه وجود ،ها دامنهبر  ها آبراهه تعدد و یقعم یها دره ،ها دامنه تند شیب آزاد، یها آباز سطح  متر 1500

 یها سکونتگاه توسعۀ در محدودکننده ژئومورفولوژی عوامل جمله از توان یمموارد را  یگرسرتاسر ارتفاعات تالش و د

 و صاف نسبتاً توپوگرافی علت     به که دهد یم نشان را منطقه ییالقی یها سکونتگاه استقرار 1 عکس .آورد شمار     به همحدود

 خط طرف دو ۀدامن روی که یدرصورت ؛است گرفته صورت بخش این در وسازها ساخت بیشتر ،زمین کم شیب و هموار

 ،کوهستانی نواحی در که گرفت نتیجه توان یم ،بنابراین ؛یستن نمایان وساز ساخت از آثاری ،تند شیب تعل     به ،آب تقسیم

 ،یطورکل به. آیند یم شمار به ها سکونتگاه فیزیکیتوسعۀ  بر یرگذارتأث یدو عامل ژئومورفولوژ ،توپوگرافی و شیب

 ،مناطق یندر ا شود یم یهتوص .است باز و زکمرمت رضوانشهرو  تالشآستارا،  یوهستانک یها سکونتگاه یمورفولوژ

سالمندان و  یبرا آسایشگاه و یدرمان -یورزش یها مجتمع ،یتفرجگاه -گردشگری یها شهرک یلاز قب فضاهایی



 1395ار به، 1 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 132

 تیتثب ای جادیا ،یکار جنگل و یجنگلدار به مربوط یها طرح یاجرا همچنین .شود احداث یو روان یروح یمارانب

. است یوهستانک مناطق یبرا ضروری و مهم های     اقدام جمله از ،ها جنگل یایاح نیهمچن و یربومیغ ای یبوم یها جنگل

 ییالقرضوانشهر ) ،اولر، سوباتان( آق یان،)مر تالش ،(باباعلی) یللوندو ،(حیرانآستارا )در ارتفاعات  سرسبز مراتع وجود

 داشته ها سکونتگاه ایجاد در بسزایی نقش (دیگا سر، صادره رزدار،ب)برزکوه( و ماسال  ،ینبر زندانه، ییالقات ارده، توریستی

 .است

 آستارادر شهرستان  را پژوهش محدودۀ ینقاط کوهستان مورفولوژیو موانع ژئو تنگناها ،پژوهشموضوع  یراستا در

متناسب با لندفرم نقاط  و کرد یداپ ینواح ینا یژئومورفولوژ یها نقشه یاز رو توان یم یراحت به (یقو حو چوبر لوندویل،)

 مکباس مسجد، آق های یآباد یپراکندگ دهد یمواحد کوهستان نشان  وژیژئومورفول نقشۀ .(3 شکل) کرد یزیر برنامه

 ،التونو  بهارستان ،یبید داش ،اند مش ،الدهیگ ش،ک یراوغلیدم ،یشکدگرمان ،یرانح ن،یب ونه ،ریام یحاج چملر، ،چال

صاف و  ینزم کمبود ،شود     می دیده وضوح به نقاط بیشتردر  آنچه .است( زمین فرم و شکل) مورفولوژیژئو از متأثر نوعی     به

 و خانوار چهار ،یدب داش) نددر حد چند خانوار ها یآباد بیشتر که     طوری     هب ؛ستها سکونتگاه گسترش و توسعه برایهموار 

 .(خانوار یکشم باسکم 

از  چندصدمتری فاصلۀمحدوده داشته، عبور گسل نئور با  یمناطق کوهستان یمورفولوژ پیدایش بررا  یرتأث یشترینب آنچه

 های یدهپد بیشتر یریگ ر شکلب ،ینزم یعامل درون ینگفت ا توان یم جرئت به .است یجنوب –شمالی جهت با و الرأس     خط

 ،ها یغست ی،گسل یها پرتگاه به توان یمعامل  یناز ا متأثر یژژئومورفولو های یدهپدجمله  ازبوده است.  یرگذارتأث یژئومورفولوژ

 .(3 شکل) کرد اشاره یا صخره های یوارهدو  مرکب و مقعر یها دامنه (،التونآبشار ) ی،سنگ هایبرونزد

 

 
 (باباعلی)ارتفاعات پژوهش  محدودة کوهستانی واحد ژئومورفولوژی نقشۀ .3 شکل 

 

 ای یهکوهپا یها سکونتگاه

 یشترب یا جلگه نواحیاز  ،ها     آن ارتفاعاما  ،دارند یمترک ارتفاع مجاور یوهستانک نقاط با مقایسه در ،ای یهکوهپا قمناط

و به جلگه  دنگیر یم فاصله ها کوه از ،میمال نسبتاً بیش یک با که استمتر  500تا  100 از مناطق، این ارتفاع .است

 یکژئومورف عناصر ینتر عمده. از دارد قرارواحد  یندر هم ،و کوهستانجلگه  ینمرز ب ،یکنک خط .دنشو یممتصل 
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. کرد اشاره آب     یانم و ها پرتگاه ،ها آبراههو  ها دره ،محدب و مقعر یها دامنه ،ها     نهکاف     مخروط هب توان یم منطقه ۀکوهپای

  اد،یز بیش  وه،ک وجود ،جلگه باالدست در. کند یم برخورد موانعی با سمت یک از معموالً ،ها سکونتگاه یکیزیف توسعۀ

 شماربه ییفضا توسعۀ عمدۀ یتنگناها و موانع از ،درشت دانه رسوبات و ها یزهوار یطورکل به و ها سنگ قلوه و ها سنگ تخته

 یباًتقر ،جلگه سمت     به ویژه     به و سو سه از اما ،دنیاب یم گسترش یندک     به ها سکونتگاه ها بخش نیا در ،رو     نیا از. ندرو     یم

 خط مسیر در ،ییروستا یها سکونتگاه بیشتر حویق، شهر جنوب تا طرف بهآستارا  از شهر. ندارد وجودتوسعه  ایبر یمانع

 .(1 عکس) اند     شده کشیده خط یک شکل به کنیک

 تا اند     بخش موجب شده یندر ا یککن( و خط تالشخط گسل آستارا ) یلاز قب یعوامل ژئومورفولوژ از بعضی

ها ارتباط  آن فیزیکی توسعۀ. یابندگسترش  یاز عوارض ژئومورفولوژ یتبا تبع یکوه،پراکنده در سطح پا یروستاها

 (.4 شکل) دارد عوارض اینبا  یتنگاتنگ

 

 
 (کشلی) یقحودر اطراف  ای یهکوهپا یها سکونتگاهاز  یینما. 1 عکس

 

 
 (کشلی) پژوهش محدودة ای یهکوهپا واحد ژئومورفولوژی ۀنقش. 4 شکل
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 یا جلگه یها سکونتگاه

 و شیب     کم و هموار و پست های یناز زم یبرخوردار لحاظ     به پژوهش محدودۀ یژهو به یالن،غرب استان گ یها جلگه

( ...و گیاهی پوشش ،خاک زیرزمینی، و سطحی آب) یاییجغراف شرایط دارای معموالً همگن، و هموار مالیم، توپوگرافی

 نوع این فضایی توزیع. آورد یم وجود     به ها سکونتگاه استقرار نظر از را مساعدی شرایطامر  ینهم .هستند مساعد و خوب

 نبود دلیل     به شهرها ینا .دارد کمتری نظم پایکوهی نوع با مقایسه در اماتر است،  منظم کوهستانی مناطق از ها سکونتگاه

 در .دارند گسسته بافتی غالباً و اند     یافته گسترش مختلف جهات در ،کننده منحرف طبیعی عوارض نبود و فضایی محدودیت

 .آیند یم شمار به ها سکونتگاهدسته  یناز ا ،یقچوبر و حو یل،لوندو یشهرها ،یانم ینا

کم هموار، ایه ینزم وجود .دارد کمتری دشواری دیگر های یپت با مقایسه در ،منطقه یندر ا یزیر برنامه و طراحی 

 های یتفعال ربیشت برای را قبیل این از مواردی و یرسازیز زمین، یحتسط ،یساز آماده عملیات به نیاز ،شیب     کم و عارضه

 های یپت ۀبقی از کمتر ،(و چوبر یلدر لوندو یژهو بهها ) جلگه در مستقر یها سکونتگاه .است رسانده حداقل به انسان

 بدون یباًتقر و آرام کم، بسیار شیب علت     به باشد، ها     آن در رودی اگر یراز ؛شوند     می ژئومورفیک طبیعی حوادث دچار شهری

 .و چوبر( یللوندو های     هرودخان) بود دنخواه طغیان

و  موانع ،گیاهی پوشش و خاک شیب، توپوگرافی، ،وهوا آب قبیل از طبیعی محیط شرایط لحاظ     به ،جلگه واحد در

 ،لوندویل و آستارا مانند ییشهرهادر اطراف  آنچه .خورد یم چشم     به واحدها دیگراز  کمتر ها سکونتگاه ۀتوسع یتنگناها

 .(2)عکس  است ییایدر یها تراس و چاالب ( ویلتاالب )تاالب است ینوجود چند ،آید یم شمار به یژئومورفولوژ مانع

و  دارد ییباال ۀواحدها رتب یگرد با مقایسه در ،ییو روستا یشهر یها تگاهسکوناز نظر وسعت و تعداد  ،جلگه واحد

 لحاظ     به ،واحد ینا .اند     شکل گرفته آندر  یقو حو چوبر لوندویل، ،آستارا قبیل از پژوهش ۀمحدود یشهرها ینتر ممه

 یزراع های     کشت محصول یرز ،شتریب یتوپوگراف و یبمناسب، آب، ش خاک قبیل از طبیعی مناسب شرایط از برخورداری

 ۀیاز ناح سرعت به ،کیژئومورفولوژ یموانع و تنگناها نبود دلیل     محدوده به یها جلگه متأسفانه )برنج( قرار گرفته است.

 کییزیف ۀتوسع یرا برا یهای یتمحدود ک،ژئومورفولوژی عوارض از یعضب ،در چند مورد تنها و اند     شهرها درمعرض هجوم

 های یدهپدعوارض و  ربیشت اجازه دهد، یاسکه مق ییتا جا ،یژئومورفولوژ ۀنقش یرو البته .ندا     دهآور وجود     به ها سکونتگاه

 .(5 شکل) است شده یمترس یا جلگه ینواح کیژئومورفولوژ

 ،یللوندو کانرود، یها رودخانه به توان یم پژوهش ۀواحد جلگه در محدود یعوارض ژئومورفولوژ ینتر مهمجمله  از

 شهرها اطراف دراز خود  یآثار ،گذرند یماز شهرها  ها رودخانه این بیشتر ینکه. با توجه به اکرداشاره  حوق و چوبر ،چلوند

 .اند     از آن جمله یو کشل یقحو ،چوبر اطراف یا رودخانه یها پادگانکه  گذارند یم جا     به

 امر موجب ینا است. داشته همراه     خزر به یایسطح آب در در یهای     نوسان ،هگذشت یها زمان اقلیمی تغییرهای

 سرا،     خطبه ی،در اطراف کشل ییایدر یها تراسبه شکل  ،آن آثار امروزه و شده خشکیدر  یاآب در یو پسرو یشرویپ

 .(5 شکل) است مشاهده قابل وضوح به حویق و چوبر چلوند،
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 آستارا( یلومتریک 10چلوند )در اطراف  ییایدر تراس. 2 عکس

 

 
 اطراف شهر آستارا ،جلگه واحد ژئومورفولوژی. نقشۀ 5 شکل
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 ساحلی یها سکونتگاه

 بعضی از حتی و دارند ای یژهو موقعیت ،(آب و خشکیمتفاوت ) جغرافیایی محیط دو القیت دلیل     به ،ساحلی یها سکونتگاه

ساحل  ژئومورفیک و توپوگرافی شرایط به توجه با را سواحل یها سکونتگاه .هستند یپایکوه یها سکونتگاه مشابه ،جهات

 یشهرها ،دوم دستۀ .شود یم شامل را کوهستانی و جوان سواحل ،اول ۀدست :داد قرار گروه دو در توان یم( ساحل نوع)

 از ،ساحلی یها سکونتگاه توسعۀ تجه ،یطورکل به .است( یا ماسه و شنی سواحلپالژدار ) و پست سواحل در یافتهاستقرار

 .کند یم تبعیت یا کرانه پس بخش و ساحلی خط ژئومورفیک و توپوگرافیک شرایط

و  شنی) پالژدارجزء سواحل پست و  خزر را یایسواحل در توان یم ی،ساحل یها سکونتگاه دربارۀمختصر  یحتوض با

و  یپسرو شود، به آن توجه یدمناطق با گونه ینادر  ییوستاو ر یشهر های یزیر برنامهدر  آنچه آورد. شمار به( یا ماسه

 از. آید یم شمار     به الزم یاه     اقدام ینتر مهم از یکی ،ساحلی های یوارهد احداث شرایطی چنین در که ستیاآب در یشرویپ

سطح آب  باالبودن به وانت یم پژوهش ۀمحدود ساحلی یها سکونتگاه در عمده ژئومورفیک یتنگناها و ها     مشکل دیگر

 یلشهر آستارا تبد یو صنعت یشهر یها فاضالبدر دفع  محیطی یستز یمعضل به که دکراشاره  یرزمینیز یها سفره

 -ندمؤثر ها     فاضالب گونه ینا یددر تول نوعی     بهکه  -ای     سازه و یمسکون یها خانهاز ساخت  شود یم یهتوص شده است.

 .(6ل شک) شود یریجلوگ

 

 
 حویق و چوبر محدودةواحد ساحل در  یژئومورفولوژ ۀنقش .6شکل 
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 پژوهش یندر ا شده     استفاده یها نقشه یعالئم ژئومورفولوژ لژاند .7 شکل

 

 گیری یجهنت

عوارض و  یراز ؛است یاییجغراف یتو موقع یعیطب یطمح یطتابع شرا یزاز هر چ یشب ،شهر یک یدایشاستقرار و پ

 یکاز  ،واملع یندارند. ا یاثر قاطع ،یشهر یکو مورفولوژ یزیکیف ۀنفوذ، توسع ۀحوز ینی،گز     در مکان ،یعیطب ایه یدهپد

 ها سکونتگاه از گسترشو مانع  کنند     یم و بازدارنده عمل یاز عوامل منف یکی عنوان به یزن محدوده یزیکیف ۀدر توسع سو
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 یزیکیف ۀتوسع رب ،مثبت یعامل عنوان به دیگر، سوی از. شوند     می( ارتفاعات تالشخزر( و غرب ) یایدرشرق )سمت      به

 در جلگه هموار صاف و های ینزم ،یتنهادر ( واستیل تاالب) آباد عباس شهرک ،یللوندو ۀرودخان یلاز قب ییها سکونتگاه

در جهت شمال و جنوب گسترش  ها سکونتگاه تربیش ترتیب،     بدین. گذارند     می اثر پژوهش ۀمحدود جنوب و شمال سمت

 .گیرند     میبه خود  یخط یشکل ،دور     چندان نه ای یندهآدر  ،حویق و چوبر لوندویل، آستارا، شهرهای و یابند     می

در ( استیل تاالب) یرآبگ سطوح جادیا و ینیرزمیز یها آب سطح باالبودن ،پژوهش محدودۀ توسعۀ موانع گرید از

و  یشهر یها فاضالبدفع  در معضل ینتر بزرگ به شهری، مدیران و ریزان     برنامه برایکه  ستشهر آستارا رافاط

 .است شده تبدیل یخانگ

 یها تراسبه  توان یمدر جلگه  ییو روستا یشهر یها سکونتگاه ۀتوسع ۀمحدودکنند کژئومورفولوژی عوارض از

 مناطق در اما ،دکراشاره  یو کشل یقدر اطراف چوبر، حو ها چاالب و ها     افکنه     رودخانه، مخروط یها پادگان یایی،در

 ینآنچه در ا .خورد یم چشم     بهکمتر  یعیطب یتنگناهاموانع و  ،اند     یموقت ها سکونتگاه ربیشت ینکها دلیل     به ،کوهستانی

و  یقعم یها دره ،(نئور گسل) یگسل یها پرتگاه ،دار یبش یها دامنه ،آید یم شمار بهاز همه مانع توسعه  یشب ،مناطق

 .ستها یغست و ها قله آب، یمتقس خط ،یا رودخانه های     ترانشه

 هم و ریزان     برنامه برای هم که روند     می شمار     به یکاربرد یها نقشه تهیۀ برای خوبی مبنای ،یژئومورفولوژ یها نقشه

 مطالعات و سرزمین آمایش اراضی، کاربری در منابع از روزافزون یبردار بهره به توجه با. اند     باارزش مهندسان برای

 فعالیت هرنوع. است یرناپذ اجتناب امری ،یژئومورفولوژ یها نقشه از استفاده طبیعی، محیط مورددر ژئومورفولوژیک

 شناخت ،ینبنابرا ؛ندشو یم انجامآن  یرو ها یتعالف این که است زمینی پایداری مستلزم ،محیطاز  یبردار بهره و انسانی

 .آیند     می شمار     به زمینه این در کارآمدابزار  ینتر مهم ،یژئومورفولوژ یها نقشهو  است الزامی ،زمین یسطح های یژگیو

 یها نقشهانواع  ،یا تابخانهک اسناد و منابع از یادیز حجم مطالعۀ ازمندین ،ینیسرزم یشآما های     همطالع طورکلی،     به

 بودن،بر زماناز  جدا هک است اطالعات یگرو د یدانیم یدبازد ،یتنهاو در ییو عکس هوا یا ماهواره یرتصاو یایی،جغراف

 با که یدرحال است؛ ساخته تر     دهیچیپ نیز را نتایج و ساخته دشوار اندک زمان در را قیدق و جا     یک یبررس و دسترسی انکام

و  یهبه تجز توان یم یناز عوارض سطح زم یبخش یا تمام مشاهدۀضمن  ،یژئومورفولوژ یها نقشه از استفاده و تهیه

 یها نقشه صورت به را جینتااطراف پرداخت و  یطمح های یدهپد دیگر و یژئومورفولوژ عوارض متقابل روابط یلتحل

 .داد قرار مربوط یها سازمانو  ها     هادار اجرایی یرانو مد ریزان     برنامه یاراخت در ،یکاربرد

 

 سپاسگزاری

 پژوهش این از مالی های     حمایت دلیل     به آستارا، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت های     حمایت از وسیله     بدین

 .شود     می سپاسگزاری
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 چکیده
 ،یو تحقق اهداف سازمان است یریتمد یفوظا ترین یاساسو  ینتر مهماز  یکی ،گیری یمتصم

 گیری میتصماز  یناش ،یاراض یکاربر تغییرات ی،در مناطق کشاورز دارد. یآن بستگ یفیتبه ک

 طور  به .دگذار یم یستمس ینبر ا بسیاری یرتأث زمینه، این در گیری  یمتصم و استکشاورزان 

 یممستق یرتأثانسان  ةیندو رفتار آ ها  یمبر تصم ،محیطی یستزمختلف  یرخدادها قابل،تم

 تعامل از ناشی های یچیدگیپ از رتأثم ،یاراض یکاربر تغییرات یساز مدل ،ینبنابرا ؛دنگذار یم

در  یاقتصاد -یاجتماعو  یطیمح مؤثر عوامل شناسایی صورت،  دراین. است محیطانسان و 

آن در  ییراز تغ ناشی) یطدر مح یاراض یکاربر ییرتغبازخورد  یو درک چگونگ گیری یمتصم

محسوب  ینزم یدارپا یریتمد در تتعامال ینا یساز  لمد یبرا یدیکل یچالش ،(مدت یطوالن

با استفاده از  ،نوع کشت یینتع یکشاورز برا گیری یمتصم یساز مدل پژوهش، ینر اد .شود یم

 منظور  بدین. شود یمعامل ارائه  بر  یمدل مبتن یریکارگ بهبا  ،یسگز ۀمنطق در M-Logitمدل 

. شود یممشخص  یحاکم بر رفتار فرد یناهمگن یشنما یمنطقه برا یشتیابتدا ساختار مع

بسته به  ،گیری یمتصمبر  ها  آن یرتأث یزانو م مؤثر عوامل ،M-Logitمدل  با استفاده از سپس

 یبرا کشتانواع  های  انتخاب ،بردار ۀبا محاسب ،یتدرنها. شود یم ییفرد شناسا یشتنوع مع

 کشت نوع تصادفی تناسب قانون از هبا استفاد ،در مدل عامل مبنا و سازی یهشب ،هر کشاورز

و هر  یشتیدر هر گروه مع M-Logitمدل  مؤثر عوامل یبا بررس ،ژوهشپ این. شود یمانتخاب 

 عوامل ،زایی یابانب و خطر حساس منطقه یطبا توجه به شرا که دهد  یم نوع کشت نشان

انواع  ییندر تع یمؤثرتر نقش ،درآمدی عوامل همراه  به ،خاک شیمیایی عواملاز جمله  محیطی

 .دارند کشت
 

 رگرسیون ی،و پوشش اراض یکاربر تغییرات ،گیری یمتصم ی،اصل یها مؤلفه تحلیل: ها  هکلیدواژ
 .مبنا عامل مدل ،چندمتغیره لجستیک
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 مقدمه

 یآن بستگ یفیتبه ک مجموعه، یک و تحقق اهداف است یریتمد یفوظا ترین یاساسو  ینتر مهماز  یکی ،گیری یمتصم

نوع کشت در بخش  ییرتغ با یی،روستا یدر نواح 1اراضی یکاربر و پوشش تغییرات ی،طورکل به(. 2012 آن،دارد )

جامع کشاورزان  گیری یمتصماغلب از  ،یاراض یکاربر تغییرات ی،مناطق کشاورز دردارد.  یمارتباط مستق یکشاورز

 دهد یممتفاوت نشان  یرفتار ،یطیمح یطبسته به شرا ،کشاورزی سیستم هر (.2008 دیگران،و  یا)والبون شود یمحاصل 

 تنها نه ،ها یناهماهنگ گونه ینا. دهد یمرا انعکاس  ینامتجانس انسان های یمتصمکه رفتارها و  (2003 دیگران،و  یش)کبر

 آجزن،؛ 1968 روکیچ،؛ 1955 سیمون،؛ 2007 دیگران، و لئو) است مؤثر یانسان هایرفتار پیچیدگی بر خود یخود به

 )گاسون، گذارد یم یرتأث یزن یو فن یمنابع اقتصاد ،خانواده ساختار زمین، یتمالک یهشب یداخل عوامل بربلکه  ،(1991

 یرتأث گیری،  تصمیم با بشرگفت  توان یم ین،بنابرا ؛(2007 نولر،؛ 1999 ویلوک،؛ 1989 ایونس،؛ 1978 ایلبری،؛ 1973

و رفتار  ها  یمبر تصم ،محیطی یستزمختلف  هایرخداد یشافزا یگر،د یسو از .گذارد  یم یعیطب های یستمسبر  بسیاری

 یریتدر مد 2یطمح و انسان تعامل یساز  لمد یبرا یدیچالش کل ،درواقع(. 2012دارد )آن،  یممستق یرتأث انسان ةیندآ

و درک  گیری یمتصم رب یاقتصاد -یاجتماعو  حیطیم مؤثر عوامل ییشناسا ،یدر مناطق کشاورز ویژه به ،ینزم یدارپا

بدین(. 2010 دیگران،و  ی)ل است مدت یطوالنآن در  ییراز تغ یناش محیط،در  یاراض یربرکا ییرتغبازخورد  گیچگون

و  یجادیاز عوامل ا یکپارچه یلیتحل به ،ها  مشکل یشنماو  یطمح تغییرات بهتر یریتو مد نظارت ،یابیارز یبرا ،منظور

در  3مبنا عامل یها مدل گیری یمتصم ۀؤلفم های یچیدگیپبا توجه به  ،پژوهش این در .یازمندیمن یواقع یایدن سازی یهشب

 یونمدل رگرس از ،محیطی و اقتصادی اجتماعی،مؤثر  عوامل یینتع یبرا ی،کشاورز یاراض یکاربر تغییرات سازی یهشب

 از ،عامل کشاورز فرد فردبه گیری یمتصمدر  4محدودشده یتعقالن سازی یادهپ یبرا و M-Logit یرهچندمتغ یکلجست

 25در  ،هزار هکتار 40در حدود  یبا مساحت یدشت سگز ،مورد مطالعه ۀمنطقشده است.  استفاده 5نسبی سبتنا قانون

 است. کو خش کم فراخشیاقل ی، دارایزکر مریوکد از یشد یرپذیریتأث دلیل  به وشرق اصفهان قرار دارد  یلومتریک

مانند  ،طیدر مح کردعمل ةخاص و نحو یعیبط طیشرا. ستروستا شش با همراه سگزی شهر شامل ی،مراکز مهم سکونت

 صورت گرفته یراصولیغ صورت به هک -(دشت )معادن گچ یو خاک سطح یاهیپوشش گو نادرست از  رویه یببرداشت 

 و محیطی عواملخود متأثر از  که -کشاورز تصمیمبر  وساخته را فراهم  طیمح بیو تخر یفرسودگ ۀنیزم -است

در  ،میدانی های  پژوهش براساس ،سگزی دشت مردم اصلی کشتاست.  گذاشته تأثیر -تاس بسیار اقتصادی و اجتماعی

خاک و افت آب  شوری از شدت بهکه  است یجاتو سبز یونجهخرداد( گندم، جو،  یانمهر تا پا اول) یسال کشت اول نیمۀ

 (.1شکل ) پذیرد  می یرتأثمنطقه  یندر ا

 بر  عالوه زایی، یابانقرارگرفتن آن درمعرض ب ینمنطقه و همچن یطیخاص مح یطبا توجه به شرا مطالعه، این در

از منطقه،  شده  تهیهخاک  های یلبا استفاده از پروف خاک، فیزیکی و شیمیایی عوامل تأثیر ی،اجتماع اقتصادی، عوامل

 یکشاورز یاراض ریکارب نقشۀ یت،و درنها شد بررسیکشاورز  گیری یمتصم روند بر محیطی عوامل سایر تأثیرهمراه با 

 .شد یهنوع کشت( ته یین)تع
 

                                                                                                                                                            
1. Land use /cover, LULC 

2. Integrated Environment-Human 

3. Agent based model 
4. bounded rational 

5. Proportional random rules 
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 استان در سگزی دشت موقعیت .1شکل 

 

 ینظر یمبان

و  یومشاهده شده است )مت یاراض یکاربر سازی یهشب یبرا ،1املع بر  مبتنی یها مدلاز  یعیرشد سر ،یراخ ۀده چند در

و تعامالت عوامل  ها کنش سازی یهشب یبرا یمحاسبات یها مدلاز  یکی ،مبنا عامل یاعامل  بر  مبتنی(. مدل 2007 دیگران،

 شاملمدل  ین. ا(2005 ن،دیگراو  یم)گر است یکل ۀمجموع یک عنوان به ،یستمبر س ها آن یرتأث یابیبا توجه به ارز ،مسئول

 یتکامل یسینو برنامهچندعامله و  یها یستمس ی،محاسبات یشناس جامعهشواهد،  ،یچیدهپ های یستمس ،ها یباز ۀنظری عناصر

 یها مدل صورت به مبنا عامل یها مدل باید ،محیط و در تعامل انسان ها مدل سازی یهشب. در (2005 دیگران،و  یم)گر است

مستقل  یها عاملاز  تر ساده ،IBM یها مدلافراد در  یفتعر زیرا(؛ 2005 دیگران،و  یم)گرگرفته شوند  درنظر 2فرد بر  یمبتن

 که( 2010 دیگران،)گوستافسون و  است یکرومقیاسم ،مبنا عاملمدل  ینهمچن .است سازی یهشب یبرا ABM یها مدلدر 

 سازد  میرا فراهم  یچیدهپ های یدهپد یدایشپ بینی یشپو امکان  کند یم سازی یهشبو تعامل عوامل متعدد را همزمان  یاتعمل

 یدهدر سطح ماکرو د یدهپدرخداد  صورت به ،یکرودر سطح م ها عاملبازخورد تعامالت  ،ارتیعب  به. (2011 دیگران،و  یازی)ن

اصل  .1: یردقرار گ مدنظر یدبا امبن عامل یها مدلبا  ،یطانسان و مح تعامل سازی یهشبدر  یاصل محور دو ین،بنابرا ؛شود یم

KISSدر سطح ماکرو که با نام  یچیدهپ یرفتارها یدتول یبرا یکروساده در سطح م یرفتار ینقوان یینتع یدیکل
شناخته  3

 ،ABMعامل  بر  مبتنی یها مدلاغلب  .(1971 دیگران،و  ینگ)شا ها بخشکل از مجموع تمام  دنبو تر بزرگ. 2 و استشده 

 یا یادگیری قوانین. 3 ،گیری یمتصمهوشمند  ی. فناور2 ،مختلف های یاسمقمتعدد در  عوامل. 1 یها فهمؤل براساس

 ،گیری یمتصم ۀمؤلف. (2005 دیگران،و  گریمشوند ) یم یفتعر یرعاملغ محیط. 5 و تعامل توپولوژی. 4 ،تطبیقی فرایندهای

 طور به. (2005 ی،)ل شود  میجزء مدل شناخته  ترین یا هسته عنوان بهو  کند یم یباز سازی یهشبنقش موتور را در  درواقع

 دیگران،و  ی)ل کند یم یرویمحدودشده پ یتاز قانون عقالن ،ABM سازی یهشب در یفرد یها عامل گیری یمتصممعمول، 

ذهن افراد  یشناخت روان یت، محدودییعقال افراد اطالعاتی محدودیت ۀیاست که برپا یمفهوم ،محدودشده عقالنیت .(2008

                                                                                                                                                            
1. Agent Based Model 

2. Individual Based Model (IBM) 

3. Keep it simple, stupid 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 ها آن آنچه دربرابر ها عامل اقدام ین،؛ بنابرا(1998 ینسن،)راب شود یمبنا نهاده  گیری یمتصم یزمان برا یتمحدود ینو همچن

 ینقوان یاهوشمند  یفناوربا استفاده از  ،کنند یمدرک  یاجتماع یتو وضع یود اقتصادس یدمثل،منافع خود مانند تول عنوان به

  .(2002 دیگران،و  یو)بنابو شوند یمساده تصور  گیری یمتصم

در  توان  می اما ،است نشده انجام ،یطمح با انسان تعاملمبنا از  عامل یساز  لمد ۀیندر زم یپژوهش یران،در ا تاکنون

 سنتی یکشاورز انداز چشمدر  یاراض یکاربر گیری یمتصم یساز مدل برای .کرد یاد خارجی های  پژوهش از ینه،زم ینا

متفاوت در  یها روشبا  ،یسنت یها عاملو  یتجار یها عاملبه دو گروه  ها عامل ،(2008 دیگران،و  یلینگتون)م یترانهمد

را درنظر  ونقل حملو  ینزم یبها اجاره بازار، یطشرا ،آوریسود دنبال به تجاری عامل. شوند یم یبند طبقه گیری یمتصم

 یشتررا ب هایشان ینزم کشاورزان -است یسنت یا وقت پاره کشاورزانبه  مربوطکه  -سنتی عامل در که یدرحال ؛گیرد یم

رفتار  ،(2004 دیگران،و  یدمن)د 1LUCITA. مدل کنند یم یریتمد یعوامل اقتصاد توجه به با ،فرهنگی عوامل دلیل  به

سوخت، نوع امرار معاش،  فیتیو ک کند یم سازی یهشبهوشمند  گیری یمتصم راهبرد براساسکشاورز را  هایخانوار

 مدل در. گیرد یمدرنظر  گیری یمتصم یندهایدر فرا کلیدی عوامل عنوان بهخاک را  یفیتو ک یخانگ های یژگیو

CLUES برآوردشده  یپارامترها تاحتماال دیلتع یبرا ،یدارثابت و پا ۀنیاز اطالعات هز ،(2008 دیگران،و  یا)والبون

 گذاری یهسرما یبر مدارها یشترب ،یلدر آمازون برز یاراض یکاربر یها مدل(. در 2008 دیگران،)پارکر و  دشو یماستفاده 

: والکر و 2004 دیگران،و  یدمن)د شده است تمرکز هاخانوار یزندگ ۀچرخ ینو همچن دسترسکار در یرویمربوط به ن

 ییشناسا گیری یمتصمرا در  مؤثر عوامل ،یرهچندمتغ یکلجست یون( با استفاده از مدل رگرس2005) یل (.2002 دیگران،

 توجه با نیزپژوهش  یندر ا .کرد سازی یهشب مبنا عاملبا استفاده از مدل  را یتنامو ۀدر منطق یاراض یکاربر تغییرات کرد و

 ،منطقه یطیو مح یمکان یتبا درنظرگرفتن موقع ،یو اجتماع یاقتصاد های یژگیو ینهمچن و حاکم معیشتی ساختار به

 شد. سازی یهشب یرز یمدل مفهوم براساس ،کشت نوع تعیین برایکشاورزان  گیری یمتصم یساز مدل
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 گیری یمتصم یساز مدل یمفهوم مدل. 2شکل 

                                                                                                                                                            
1. Land Use Change In The Amazon 
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 پژوهش وشر

 نبود و ناهمگنی ،یکشاورز یاراض یکاربر گیری یمتصم یساز مدل در یطو مح انسان های یستمس یدیکل های  ویژگیز ا

 برای. دشو می متفاوت های تصمیم اتخاذ سبب که است افراد اختیار در محیط و اقتصادی اجتماعی های سیستم در تجانس

 از ،منظور  بدین .شود مشخص منطقه معیشتی ساختار باید ،اقتصادی -تماعیاج ساختار در گنیناهم و نامتجانسی نمایش

 توجه با و GPS ابزار از استفاده با ،تصادفی ۀنمون رکاداست ۀنقش و شد مصاحبه خانوار 40 اب منطقه، 1کشاورز جمعیت 1/0

 .شد آماده ArcGIS ver.10 افزار نرم طریق از ،وکتور های نقشه صورت به ،آن کشت نوع به

 ؛2005 لی،) جهان در مشابه های پژوهش مؤثر معیارهای از ،سگزی دشت بر حاکم معیشتی ساختار تعیین برای

 (:1 جدول) دارند قرار مدنظر بررسی این در عامل گروه سه بنابراین، ؛شود می استفاده (2009 شیندلر،

 استخدام توانایی تحصیالت، سطح ،تعداد :خانواده اجتماعی های ویژگی نمایش برای انسانی ابعمن متغیر چهار. 1

 ؛خانوادگی وابستگی نداشتن یا داشتن قالب در کار نیروی

 کشاورز، خانوادة تصرف تحت های زمین کل مساحت شامل ،طبیعی های ویژگی نبیا برای زمینی منابع متغیر سه .2

 ؛خانواده فرد هر ازای  به تصرف تحت زمین مساحت زیرکشت، های زمین مساحت

 .خانواده اقتصادی مشخصۀ عنوان به ،فرد هر ازای  به سالیانه درآمد و خانواده سالیانۀ درآمد میزان متغیر دو .3

 در ذکرشده متغیر 16 از استفاده جای به معیشتی، ساختار در کلیدی عوامل تعیین و اضافی های پردازش کاهش برای

 به اصلی متغیرهای کاهش اصلی، های مؤلفه تحلیل از ستفادها از هدف. شد استفاده 2اصلی های مؤلفه تحلیل از ،1 جدول

 حداکثر محاسبۀ برای اصلی متغیرهای از خطی، ترکیبی که( 2002 دیگران، و کمپبل) است تر کوچک های زیرمجموعه

 .(2005 لی،) رود  می شمار  به اطالعات

 
  سگزی دشت در خانوارها راهبرد و ارساخت نمایش برای بالقوه یرهایمتغ. 1جدول 

 توضیحات متغیر
Hedu است سوادی  بی معنای  به 0و  ییابتدا از باالترسطح سواد  ةدهند نشان 1سرپرست خانوار:  یالتتحص سطح 
Hsize خانوارافراد  تعداد 
Hlabor (خانواده کارگران)تعداد  خانواده دردسترس کار نیروی 

Hdepend (خانواده به وابسته کار نیروی)تعداد  وابستگی نسبت 
Hholding تصرف تحت های ینزم کل ( خانوادهh) 
Hcultivate زیرکشت زمین ( خانوادهh) 
Hincome تومان( یلیون)م خانواده سالیانۀکل  درآمد 
HinAlfalfa یونجهکشت  حاصل از درآمد درصد 
HinGrain جو کشتاز  حاصلدرآمد  درصد 
HinWheat گندم کشتاز  حاصلدرآمد  درصد 
HinOther یرکشاورزیغ های یتفعالاز  حاصلدرآمد  درصد 
Hlivestock دامحاصل از پرورش  درآمد درصد 
HinOtherC متفرقه تمحصوالاز  حاصلدرآمد از  درصد 

Hholding/pers ازای  بهخانواده  تصرف تحت های ینزم ( هر فردh/person) 
Hcultivate/pers ازای  بهخانواده  زیرکشت ایه ینزم ( هر فردh/person) 
Hincome/pers تومان( یلیون)مهر فرد  ازای  بهکل خانواده  درآمد 

 2005 لی،: منبع

 

 

                                                                                                                                                            
 .شد برآورد خانوار 400 ،سازمان آمار یها کشاورزان منطقه، براساس داده تی. جمع1

2. Principle Component Analysis (PCA) 
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 :شوند می محاسبه زیر صورت به ها مؤلفه

PC    b X    b X        b X   , , ,      1 1 2 2 1 2 16i n n             i        
 

X1, X2 …, Xn و  استانداردشده اولیۀ یرهایمتغb1, b2,.…, bn اول ۀمؤلفهستند.  یوزن هایپارامتر PC1، یشترینب 

در  یهاول متغیرهای سهم بیشترین با توجه به ها  آناز  یکهر ،ها مؤلفه محاسبۀ از پس .شود یماطالعات ممکن را شامل 

حاکم بر نمونه  یشتیساختار مع یینتع یبرا K-Means یبند خوشه روش از ،بعد ۀمرحل در .شوند یم یفتعر ها آن یلتشک

 های یانسوار کردن حداقل یجدا برا یها خوشه یدارا و یمراتب سلسلهغیر روشی ،K-Means یبند خوشه. شود یم استفاده

 یها گروه یفیتوص یلاز تحل پس (.1982 ینتیق،)ک است یا خوشه  ینب ۀدرون هر خوشه و حداکثرکردن فاصل

 رب مؤثر عوامل ،شود یم یدهنام یزن M-Logit مدل که 1چندمتغیره یکلجست رگرسیون با استفاده از مدل ،شده مشخص

 یها نقشه) کرت بر  مبتنی داده اهیگپا براساس و آن کشاورز یشتیبسته به گروه مع ،نوع کشت( یین)تع گیری یمتصم

؛ 1997 دیگران، و یتامورامعمول تابع حداکثر سود است )ک یها مدلاز  ،لجستیک رگرسیون مدل. دشو یم تعیین (رکاداست

. شود یم فتعری ij[Pij] یمبردار تصم M-Logitبا استفاده از مدل  ،h هر خانوار کشاورز یبرا ،قسمت این در(. 1998 یو،و

. تابع سود گیرد یمصورت  hعامل  یقاز طر iع کشت نو j کرت یبرا Vhijبا استفاده از تابع سود  ،یمبردار تصم ۀمحاسب

 :(2005 ی،)ل دارد یاربس یتکه اهم (Xa ϵ A) است یو انسان محیطی عواملاز  یخط یهر نوع کشت، تابع یبرا

     
A

hij a a a aa a
a

V β X β X  

 Xaبه هر فاکتور  افتهی  صیصتخ یها وزن یعبارت  به ای تیاولو بیضرا 𝛽𝑎و  انسانی و محیطی عوامل Xa ،باال رابطۀ در

برآورد شده  SPSS 19 افزار نرمهر گروه عامل خانوار در  یحداکثر احتماالت برا روش  بهکه  است hعامل خانوار  یبرا

 یها مؤلفه ینکهنوع کشت مواجه است. با توجه به ا گیری یمتصم یبرا ینهگز Mبا  ،j. عامل خانوار در هر کرت است

 Mاز  i ۀیناحتمال انتخاب گز توان یم ،(2004 دیگران،)داشتنلسون و  کنند یم یرویگامبل پ یعاز توز ،تابع سود یتصادف

 .(2005 ی،)ل دکر تعریف زیر شکل به چندمتغیره کیلجست یونمجموعه نوع کشت را مطابق با رگرس
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exp
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از نوع  ییتا M مجموعۀ های ینهگزاز  یکی ،یتدرنهاوار عامل خان ،iϵM[Phij] انتخاب احتماالت بردار به توجه با

از  ،iϵM[Phij] احتماالت بردار یرکه مقاد صورت ینبد. کند یمانتخاب  شده  بندی یتاولوانتخاب  یندرا مطابق با فرا ها کشت

 .شوند یممرتب  یبه نزول یصعود

 :گیرد یمصورت  یربا مراحل ز ،انتخاب کلی فرایند

دهد  یم یلشده را تشک بندی یتاولوو بردار  شود یم بندی یتاولو یبه نزول یاز صعود ،انتخاب االتاحتم بردار( الف

[Phij]iϵM, ordered. 

 برای اینجا در. گیرد یدربرمرا  Phij|imaxانتخاب احتمال  یممماکز شده،  بندی یتاولواول بردار  ۀمؤلف ،ترتیب  بدین( ب

 .(2005 ی،)ل شود یم استفاده یناسب تصادفقانون ت از ،کشت نوع نهایی انتخاب
 

c
 max ,

|
choice   


 



01hij                            q

final

true         if q P  i
i

false                      otherwise    
 

 است. کیصفر و  نیشناور ب و یتصادف یعدد q ،نجایا در

                                                                                                                                                            
1. Regression Logistic Multinomial 
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 .رود یم نهیگز نیبه سراغ دوم ،صورت  نیا ریدرغ .کند یماحتمال را انتخاب  ممیخانوار ماکز ،باشد تر بزرگ Phij|imax اگر( ج

به  که یطور به ؛انتخاب نوع کشت توسط کشاورز استفاده کرد یبرا محدودشده تیعقالناز  توان یم روش نیا با

 .دهد یمرا  -نباشند نهیگز نیه ممکن است بهترک -ها نهیگز ریشانس انتخاب سا کشاورز

 وابسته رمتغی. دنشو مشخص مستقل و وابسته متغیرهای باید یشتی،در هر گروه مع M-Logit مدل سازی یادهپ برای

 توسط خانوار انتخاب یبرا محصوالت( یرسا و یونجه جو، م،گند ۀین)چهار گز کشت نوع های ینهگز ،M-Logit مدل در

 های یژگیو( و کرت بر یمبتن) محیطی یستز های یژگیو گروه دو شامل ،مستقل متغیرهای(. 2جدول ) تاس h کشاورز

 شرایط به بنا که هستند یعوامل تمام ،محیطی یستز متغیرهای(. 2جدول ) ندسته کشاورز انوارهایخ یاقتصاد -یاجتماع

 EC عوامل (،Pgroundwater) یرزمینیز یها آبافت  یزانشامل م یرهامتغ ینا .دنگذار  می اثر کشاورز یمتصم بر ،منطقه

(PEC)، SAR (PSAR) و PH (PPH )یبعامل ش و منطقهآن در  یشور یزانخاک و م یفیتبه ک یابیدست یبرا خاک 

(Pslope) خاک و شاخص رطوبت  یشفرسا یلپتانس یشنما منظور به یرسطحیو ز یسطح های یانجرسرعت  یینتع برای

 .است (Pwet) خاک

(. Pwet) شدرطوبت خاک استفاده  یزانسنجش م برای 1یاهیپوشش گ -دما یاز شاخص خشکسال ،ژوهشپ این رد

NDVI و شاخص 2زمین سطح یدما ینآن، نمودار پراکنش ب ۀمحاسب برای
 یا ذوزنقه یا یمثلث یفضا شکیلت معموالً ،3

 .(3شکل ) دشو یممحاسبه  یرز ۀمعادل از TVDI شاخص ،مثلث این از استفاده با که (2011 دیگران،)گئو و  دهند یم
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 در راسطح  یدما حداقل LSTmin. شوند یم داده نشان ' b و 'a،b، aبا  ترتیب  به ،خشک لبۀو  مرطوب لبۀ ضرایب

 حداکثر ،LSTmax .است 4مرطوب لبۀکه معرف  دهد یمنشان  ،شود یممحاسبه  یکسلپ هر متناظر NDVI از که مثلثی

 است 5خشک لبۀکه معرف  دهد یمنشان  ،شود یممحاسبه  یکسلمتناظر هر پ NDVIاز که  یمثلث در راسطح  یدما

 5 و 4 هایباند به یکنزد ترتیب  بهمادون قرمز  قرمز و یاز باندها صلحا NDVI شاخص .(2002 دیگران،)سنتهلت و 

 لندست ماهوارة TIRS ةسنجند 10 یبا استفاده از باند حرارت 6یا پنجره  تکحاصل از روش  LSTو شاخص  OLI سنجندة

شاخص  عنوان به و شد محاسبه b’ ،TVDI و ’a ،b، a یبضرا آوردن دست  هبو  دو شاخص ینمحاسبه شد و از پراکنش ا 8

 شد. انجام Matlab 2012 افزار نرم یطمح در TVDI محاسبۀ. رفت کار  به (Pwet) رطوبت خاک

ارزش  یانگینمقدار م براساس ،خانوارها یکشاورز یها کرت در عوامل یناز ا کیذکر است که ارزش هر شایان

 .شود یمکشاورز درنظر گرفته  یمتصم بینی یشپ برآن  یرتأث و شود  می یهته ها کرتدرون  (m 30 × 30) های یکسلپ

 

                                                                                                                                                            
1. Temperature Vegetation Dry Index (TVDI) 

2. Land Surface Temperature 

3. Normalized Different Vegetation Index 

4. Wet edge 

5. Dry edge 

6. Mono window 

 NDVI/LSTمثلث  یل. تشک3شکل 
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 اراضی کاربری یها انتخاب برای M-Logit در مدل استفاده مورد متغیرهای فهرست. 2جدول 

 مربوطه ماژول منبع توضیحات متغیر

 یکاربر انتخاب :وابسته متغیر
 خانوارهاتوسط  یاراض

Puse 

 گندم؛ یبرا 2 جو؛ یکاربر ةکنند یانب 1
 5و متفرقه  محصوالت یبرا 4 یونجه؛ یبرا 3

 .استرهاشده  های ینزم یبرا

 محیط ینیزم های  همشاهد+  مصاحبه

 ها کرتمهم  های یژگیومستقل:  یرهایمتغ

PEC با خاک شوری میزان GIS 
 خاک( یلپروف یرمقاد یابی درون)

 محیط

PSAR با سدیم جذب نسبت GIS  
 خاک( یلپروف یرمقاد یابی ندرو)

 محیط

PPH میزان PH با خاک GIS  
 خاک( یلپروف یرمقاد یابی درون)

 محیط

PWet با خاک رطوبت میزان RS (محاسبۀ TVDI) محیط 
Pgroundwater با یرزمینیز یها آب افت GIS  

 شده  یریگ اندازه یرمقاد یابی درون)
 (یا منطقهتوسط سازمان آب 

 محیط

PSlope با زمین یبش GIS  محاسبه از(DEM) محیط 

 خانوارها یاقتصاد -یاجتماع هایویژگیمستقل:  یرهایمتغ

Hedu 1سرپرست خانوار:  یالتتحص سطح 
از مدارس  یشترسطح سواد ب ةدهند نشان

 سوادی  بی دهندةنشان 0و  ییو راهنما ییابتدا
 است

 خانوار مصاحبه

Hsize خانوار همصاحب خانوارافراد  تعداد 

Hlabor خانواده  یکار دردسترس برا نیروی 
 (خانواده کارگران)تعداد 

 خانوار مصاحبه

Hdepend یوابستگ نسبت  
 (کار نیروی بر تقسیم وابستگی)تعداد 

 خانوار مصاحبه

Hholding/pers فردهر  ازای  بهمتعلق به خانواده  های ینزم 
(h/person) 

 خانوار مصاحبه

Hcultivate/pers فرد هر  ازای  بهخانواده  زیرکشت های ینزم
(h/person) 

 خانوار مصاحبه

Hincome/pers هر فرد  یکل خانواده به ازا درآمد 
 تومان( یلیون)م

 خانوار مصاحبه

 2005 ،یل: منبع
 

 ها افتهیو  بحث

 بیشتر ویژة مقدار با ییها مؤلفه ،یک زا کمتر ویژةبردار  با ها مؤلفه PCA از استفاده بامنطقه،  یشتیساختار مع یینتع برای

 را یانساز کل وار درصد 4/77 که -اول ۀمؤلف پنج ین،بنابرا ؛(3شکل ) شدند شناسایی اطالعات حداکثر دارای و یکاز 

 مشخص یاصل های  مؤلفه از یکهر تشکیل در هایراز متغ کیهرسهم  یزانم ،3جدول  در .انتخاب شدند -گیرند یبرمدر

 =911/0) مالک هر زمین و( Hcultivate =925/0) زیرکشت زمین متغیرهای ،(PC1اول ) ۀمؤلف ساخت در .شود یم

Hholding)، یبرا .است ینبه زم بوطمر هاییرمتغ یانگرب مؤلفه این ین،بنابرا ؛است دادهاختصاص  خود  بهرا  یزانم رینبیشت 

 کشاورز کل درآمد و( Hinother =843/0) کشاورزیغیر آمددر عوامل ،(PC2) دوم ۀمؤلف یبرا ترتیب  به ها مؤلفه یرسا

(736/0Hincome =)  خانواده فرد هر ازای  بهو درآمد (716/0Hincome/pers =)، سوم ۀمؤلف یبرا (PC3)، افراد تعداد عامل 

( HinGrain =773/0) جو کاشت شامل کشاورزی از حاصل درآمد عوامل (،PC4) چهارم ۀمؤلف یبرا ،(Hsize= 833/0) خانوار
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 = 898/0) گندم کشت از حاصل درآمد متغیر(، PC5پنجم ) ۀمؤلف یبرا ،یتدرنهاو  (HinAlfalfa = 579/0) یونجهکاشت  و

HinWheat)، های  همؤلفو  غیرکشاورزی درآمدهای عامل عنوان بهدوم را  ۀمؤلف توان یم ین،بنابرا ؛دارند را ها  وزن یشترینب 

 کرد. یمعرف گندم و جو کشت از حاصل درآمد ،خانوار افراد تعداد ،ترتیب  به چهارم و پنجم را ،سوم
 

 مؤلفه تشکیل در عوامل از هریک یرتأث میزان .3جدول 

 گندم کشت درآمد
(32/7) 

کشت جو  درآمد
(1/8) 

 رخانوا افراد تعداد
(14/13) 

 یکشاورزغیر درآمد
(86/16) 

 زمین
(97/31)  

 

112/0 106/0 729/0 268/0 188/0 Hage 

082/0 125/0- 833/0 035/0 068/0- Hsize 

201/0- 065/0 443/0 092/0- 669/0 Hlabar 

316/0- 026/0- 211/0 159/0 739/0 Hdepend 

205/0 012/0 01/0 05/0 911/0 Hholding 

098/0- 068/0- 1/0 031/0- 925/0 Hcultivate 

146/0- 354/0- 211/0 736/0 409/0 Hincome 

012/0 579/0 077/0 161/0- 09/0 HinAlfalfa 

034/0- 773/0 298/0- 206/0- 098/0 HinGrain 

898/0 004/0 118/0 145/0- 028/0- HinWheat 

0122/0 065/0 121/0 843/0 364/0- HinOther 

194/0 695/0 291/0- 474/0- 337/0 Hlivestock 

241/0- 456/0 474/0 248/0- 074/0- HinOtherC 

237/0 095/0 240/0 081/0 853/0- Hholding/pers 

044/0- 288/0- 077/0- 716/0 461/0 Hincome/pers 

063/0- 026/0 104/0- 021/0- 953/0 Hcultivate/pers 

 نگارندگان: منبع

 

و آمار  ها یژگیوگروه مشخص شدند که با استفاده از  سه ،K-means یبند خوشهبا استفاده از  ها مؤلفه یینتع از پس

 .شد تعیین یرز صورت به حاکم بر منطقه یشتیهر گروه، ساختار مع یفیتوص

 
 ویژهبا مقدار  ییها مؤلفهاطالعات در  حداکثر داشتن و ویژه حداز  کمتر یرمقاد برای یمنحن یممال شیب. 4شکل 
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 راهبردهای و درآمدی اتترکیب «a.2، b.2، c.2» خانوار؛ گروه سه معیشت انواع کلیدی های  شاخص «a.1، b.1، c.1». 5شکل 

 خانواده نوع سه اراضی کاربری اتترکیب «a.3، b.3، c.3» خانواده؛ گروه سه معیشتی مختلف

 
 های ینزمو  ترباال درآمد گر،یبا دو گروه د یسهمقا در ،a.5.1 در شکل 1رادار دیاگرامبا توجه به  ،I گروه های  خانواده

 یلرا تشک یریگ نمونه یتاز جمع درصد 12 حدود که I گروه خانوارهایدرصد(  74) درآمداعظم  بخش .دندار یشترب

 های ینزماز  یا عمدهسهم  یگران،درمورد د .است شده حاصل کشاورزیغیر درآمدهای از a.5.2 شکل به توجه با ،دهد یم

 تشکیلنمونه را  یتدرصد از جمع 52که  -II گروه یها خانواده(. a.5.3 )شکل رها شده استبدون استفاده  ،تصرف تحت

و  دارند Iگروه  با یسهدر مقا یکمتر ینمتوسط و زم یمال سطح b.5.1 ،شکل در راداری دیاگرام به توجه با -دهند یم

 35 با III گروه یها خانواده یرادار رامدیاگ .است یسنت روش  به( درصد 44) دام نگهداری از ،ها آناعظم درآمد  بخش

 (.c.5.1 شکلاست ) یگردو گروه د با مقایسه درگروه  این مالی وضعیت بودنتر یفضعاز  یحاک ،نمونه جمعیت از درصد

 های ینزمنسبت  بیشترین که استدرصد(  28جو ) کشت ویژه  به ،یوابسته به کشاورز یشترب ،خانواده نوع این معیشت

خوب و  یمال یتوضع I گروه یها خانوادهدرمجموع،  (.c.5.1 شکل) دارد را تصرف تحت های ینزمکل  به شده کشت

 ساکن( و ...و یصنعت یدامپرور دارندة ،دار  کارگاه ،دار کارخانه دار،  معدنمنطقه ) یو اغلب از قشر صنعت مناسب دارند

 یفضع یسطح درآمد ،IIIو دام و گروه  یز کشاورزمتوسط ا یسطح درآمد ،II گروه که یدرحال .هستند شهرها کالن

 .استدرآمد از کشت جو  یشترینب دارند. در گروه دوم،

                                                                                                                                                            
1. Radar diagram 
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و  تابع سود ۀمحاسب یبرا (هاBi)مقدار  ها آن یرتأث یزانو م مؤثر عوامل ،M-Logitمدل  سازی یادهپبا  ،مرحله این در

آزمون  .شدند شناسایی 1/0و  05/0 داریامعنبا سطح  یشتعکشاورز با توجه به ساختار م گیری یمتصمدر  تبردار احتماال

مقدار  ،گروه این در. (4جدول ) دهد  مینشان  را (P > 5/0) یخوب معناداری 05/0سطح  با ،Iگروه  درمدل  رئاسکو یکا

 تغییراتدرصد از کل  88که  امعن  بدین. است 88/0 -شود یم یدهنام یزشاخص نسبت احتمال ن که -1ناگلکرک R2 یبضر

 یخوب بینی یشپقدرت  ،گروه این درمدل  این همچنین. است تبیین قابل متغیرها یقطر از ،یاراض یاحتمال انتخاب کاربر

 ترتیببهرا  آیش گزینۀمتفرقه و  محصوالت یونجه،جو، گندم،  های ینهگز انتخاب توان  می آن طریق از که  طوری  هب دارد؛

بر  مؤثر هایمتغیر از ،4جدول به  با توجه .کرد بینی یشپ یدرست بهاز نمونه  رصدد 80 و 50، 60 ،90، 90 یبرا

 ،(-)Hage ،جو و گندم کشت برای (-)Pslope و (-)Hholding_per(-)،PEC عوامل ،نوع کشت برحسبگروه اول  در گیری یمتصم

Hholding_per(+)، Pwet(+) و Pslope(-) و  یونجه در کشتHage(-)، Hholding_per(+)، Pwet(+)، Pslope(-)  وPEC(-) یها در کشت 

 .کند یم یانب را عوامل ینا یرتأثجهت  پرانتز، داخلذکر است که عالمت  شایان. ندمؤثرمتفرقه 

 R2 یب. ضردهد یمرا نشان  یمناسب (P > 5/0معنادار )سطح  یزن IIدر گروه  M-logitمدل  رئاسکو یکاآزمون  

، 70 ترتیب  به ،رهاشده های ینزممتفرقه و  محصوالت یونجه، م،جو، گند یها کشت و ستا 677/0 گروه یندر ا ناگلکرک

 ،یونجه وگندم  ،جو یها کشتانتخاب  ی. براکنند یم بینی یشپ یدرست بهنمونه را  از درصد 5/45 و 80، 3/14، 3/33

 یها کشت برای .هستند (-)Hedu=0 و (+)Hage(+)، Hlabor(-)، Hdepend(+)، Hcultivate_per(+)،PSAR(-)، PPH مؤثر عوامل

داده  یصتشخ یرگذارتأث (-)Pslopeو  (-)Hage(+)، Hlabor(-)، Hdepend(+)، Hcultivate_per(+)، PEC(-)، Pgroundwater ،متفرقه

 بینی یشپ. قدرت داده شد یش( نماP > 5/0) یمعنادار یاربس سطح ،IIIدر گروه  M-Logit مدل سازی یادهپ باشدند. 

 ،7/72 ،70 ترتیب  بهرهاشده  های ینزممتفرقه و  محصوالت یونجه، م،جو، گند های یکاربر یبرا یمدل تجرب ینا رستد

 و (+)PEC(-)،PSlopeکشت جو  در IIIگروه  کشاورزاندر انتخاب نوع کشت  مؤثر عاملدرصد از نمونه است.  96 و 90، 95

Pwet(+)،  در کشت گندمHincome/pers(+)، PEC(-)،PSlope(-)  و Pwet(+)  یونجهو در کشت PEC(-)،PSlope(-) و Pwet(+) است. 

 بودن  مسطح فرضیۀکه با  است ی( منفبودنرمؤثدر سه گروه )درصورت  ها کشتدر تمام انواع  یباًتقر ،شیب عامل یرتأث

 .راستاست  همکشت  یبرا ینزم

 .است خاک اسیدیتۀ یزانو م یمینسبت جذب سد ی،شور IIه و در گرو یشور ،IIIو  I های  در گروه مؤثر محیطی عامل

انواع  ییندر تع یمؤثرنقش  ،خاک شیمیایی عوامل رود، یمانتظار  کهطور همان ،زایی یابانب بهمنطقه  یتبا توجه به حساس

 Netlogo افزار نرم یطداده وارد مح یگاهپا صورت به یبضرا ینا ،B ضرایب محاسبۀو  مؤثر عوامل یینتع از پس .دارند کشت

ver 5.0.5 قانون از استفاده با و شدمحاسبه  و سازی یهشب ،رزکشاو خانوار سرپرستهر  یبرا تبردار احتماال سپس. ندشد 

را در دشت  ها کشتانواع  سازی یهشبحاصل از  خروجی نقشۀ ،6شکل . شد تعیینکشاورز  یینها یمتصم ،تصادفی متناسب

پررنگ معرف  سبز که یطور به دهند؛  می نشان را ها کشت انواعمختلف  یها رنگ ،b و aشکل  در .دهد یم یشنما یسگز

 .است جو کشت نمایندةو زرد  گندم دهندة  نشان یا قهوهمتفرقه،  محصوالت یانگرنما رنگ کمسبز  یونجه،کشت 

                                                                                                                                                            
1. Nagelkerke Pseudo R-Square  
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  سازی هیشباز  ییبزرگنما bو  a یها شکل ؛مدل از خروجی. نقشۀ 6شکل 

 جو= زرد  ،گندم = یا قهوهمتفرقه،  محصوالت=  رنگکمسبز  یونجه،=  پررنگ سبز

 

 یریگ جهینت

در  تاحتماال بردار محاسبۀ یبرا M-Logit مدلاستفاده از  یتمحور با کشاورز گیری یمتصم یساز مدل با ،مقاله نای در

 .شد داده نمایش سگزی دشت انکشاورز گیری یمتصمخاک در  یمیاییش های یژگیو یاتیو ح مؤثرنقش  ،مبنا عاملمدل 

با توجه به سطح  I گروه در که گرفت نتیجه توان  میهر نوع کشت  یدر هر گروه و برا مؤثر عواملبه تفاوت  توجه با

بر  یمنف یریتأث ،هر فرد یبرا یانهدرآمد سال یزانم یرمتغ یرکشاورزی،غ های یتفعالکسب درآمد از  یشترینب ودرآمد باال 

منطقه  یندر ا یرغبت کمتر به کشاورز به ،یشتردارد و کسب درآمد ب یاراض یانتخاب کاربر یکشاورز برا گیری یمتصم

کشت جو  به بیشتری یلتما سالمندان ،یکشاورز یسنت یها روشاز  عمده استفادةبا توجه به  ،II. در گروه دشو یم منجر

 یکار خانوادگ روییاستفاده از ن هب یلتما ،و باالبودن دستمزد کارگران قیمت  گران کار نیروی علتبهو  دارند سنتی روش  به

 یلتحل از آنچهدارد.  یکشاورز یصنعت یها روشبر کشت و استفاده از  یمنف یریتأث ،افراد سوادی یب. است یشترب یاربس

و  تر مرغوب خاک ،باشد بیشترPh  هرچه و است یدیمنطقه اس یناست که خاک ا ینکرد ا استنباط توان یم Ph یرتأث

 محصوالت ،کمتر باشد یکشاورز یها کرت یشور هرچهاست که  روشن ،دیگر سوی از. است کمتر آن تۀیدیاس

است که  روشن یطرف از. شود یم یکشاورز محصوالت کاهش سبب ،یشور یشدارند و افزا یباالتر یبازده یکشاورز

 یتوسط کشاورز عام یمو درک مستق یریگ اندازه قابلمنطقه  یندر ا ،ECو  Phمانند  گروه یندر ا یطیمح مؤثر یرهایمتغ

 محصوالتباشد.  گیری یمتصمدر  مؤثر عواملو از  سنجدب یتجرب صورت به را عوامل این تواند یم کشاورز اما یستند،ن

 یشدرمعرض فرسا تریشب اکخ ،باشد یشترب یبو هرچه ش شوند یمکشت  یممال یببا ش یدر مناطق معموالً ،یکشاورز

نشان  Pgroundwater یربا متغ ینجاکه در ا یرزمینیز یها آبافت  یزان. مدهد یمخود را از دست  یتو مرغوب گیرد یمقرار 

افت  یشافزا با محصوالتکاهش  که استمتفرقه  محصوالتکشت  بر( P > 5/0) مؤثر بسیار عواملاز  ،شود یمداده 

 یگردو گروه د از تر یینپاکمتر و سطح درآمد  های ینزم ،IIIکشاورزان گروه  کهاآنج از .هدد  می نشان را یرزمینیز یها آب

که با توجه به  دهند یمنشان  گروه ینکشاورزان در ا گیری یمتصمرا بر  یرتأث یشترینب حیطی،م هایپارامتر ند،دار

a) 

b) 
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 این در. است انتظار قابل ای یجهنت ینچن ،گریدو گروه د با مقایسه درگروه  یندر کسب درآمد در ا یسهم کشاورز یشترینب

 موقعیتبا توجه به  گیری یمتصم بر خاک یزیکیو ف شیمیایی عوامل یرتأث یشو نما گیری یمتصم یساز مدلبا  ،پژوهش

 شدن  متروکهاز  ییرجلوگ یمنطقه و تالش برا یندر ا یکشاورز یداریپا یاستدر استان اصفهان و س منطقه راهبردی

 ارائه داد. یندهدر آ ها یزیر برنامهو  ها یاستس زمینۀدر  یمناسب یریتبرنامه و مد توان یم روستاها،

 
  (19=  ها کرت تعداد) I گروه برای برآوردشده یپارامترها. 4جدول 

 a یاراض کاربری

 متفرقه محصوالت یونجه گندم جو

B 
Std. 

Error 
B 
 

Std. Error B Std. Error B Std. Error 

 

 733/29 -051/0 857/24 289/2 801/25 -721/1 211/16 -547/0 ثابت عدد
Hage 897/0 099/54 382/3- 165/80 623/8* 583/84 006/0-* 981/1 

Hholding_per 713/20-* 788/8 52/202-* 689/253 975/24* 773/11 064/0-* 634/3 
Hincome_per 116/6- 435/76 373/59- 588/186 275/2- 565/119 617/0- 840/142 
Hcultive_pers 802/24 000/0 872/226 696/509 102/26- 000/0 317/3- 000/0 

PEC 27/6-* 904/10 35/22-** 504/27 016/2 568/16 347/0-* 650/0 
Pwet 872/2- 116/2 073/2- 446/3 030/2** 924/1 847/1-** 863/1 

PSlope 713/1-** 690/1 668/2-** 499/3 043/0** 165/1 507/0-** 058/1 

 

 :صحت مدل یابیارز
 df= 005/0 = P 28 498/34 ر(:ئاسکو یآزمون نسبت احتمال )آزمون کا

Pseudo R-Square 

Cox and Snell 837/0 

Nagelkerke 880/0 

McFadden 600/0 

a. است. شده انتخابرهاشده  های ینزم مرجع طبقۀ 

b.  ** است 1/0و  05/0 ترتیب  به یمعنادارسطح  ةدهند شانن* و. 
 

 

 بینی یشپ یحصح درصد اراضی کاربری

 90 جو
 90 گندم
 60 یونجه
 50 متفرقه محصوالت

 80 رهاشده های ینزم
 7/73 کل درصد

 
 نگارندگان: منبع

 

  (69ها =  کرت تعداد) II گروه ی. پارامترها5 جدول

 جو گندم یونجه متفرقه محصوالت
 a یاراض کاربری

Std. Error B 
 

Std. 
Error 

B 
 

Std. 
Error 

B 
 

Std. Error B 
 

 ثابت عدد *285/18 035/8 *646/16 322/8 *888/17 045/8 -534/0 378/9

000/9 558/14 700/8 828/18* 978/8 510/21* 695/8 782/18* Hage 

723/9 190/19-* 038/7 127/13-** 388/7 463/14-* 025/7 249/13-** Hlabar 

742/25 239/56* 068/23 174/50* 184/23 616/51* 056/23 211/51* Hdepend 

458/42 823/70-** 091/14 064/23- 170/16 341/14- 984/13 878/22- Hholding_per 

496/52 588/110* 444/21 712/5* 959/30 823/22 316/21 794/50* Hcultive_pers 

093/9 130/15-** 984/4 743/5 147/5 653/7- 974/4 992/4 PEC 

224/1 036/2-** 510/0 040/0 701/0 216/0 524/0 396/0- PSlope 

159/5 800/10* 104/1 237/1 712/2 662/1 072/1 748/0 Pgroundwater 
010/5 436/0 579/4 723/9- 844/4 553/8-** 572/4 331/9-* PSAR 

827/2 501/1- 737/2 367/5** 357/5 226/6** 719/2 078/5** PPH 

530/8 395/3 164/4 413/8-* 858/4 321/11-* 139/4 982/7-** [Hedu=0] 

 
 :صحت مدل یابیارز
 =df= 038/0 P 52 435/71ر(: ئاسکو یآزمون نسبت احتمال )آزمون کا
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Pseudo R-Square 

Cox and Snell 645/0 
Nagelkerke 677/0 
McFadden 338/0  

  

 اراضی کاربری بینی یشپ یحصح درصد

 جو 68

 گندم 3/33

 یونجه 3/14

 متفرقه محصوالت 80

 رهاشده های ینزم 5/45

 کل درصد 7/50
 

c. است. شده انتخابرهاشده  های ینزم مرجع، طبقۀ 

d.  ** است 1/0و  05/0 ترتیب  به یمعنادارسطح  ةدهند نشان* و. 

 نگارندگان: منبع

 
 (42=  ها کرت تعداد) IIIگروه  برای برآوردشده یپارامترها. 6جدول 

a یاراض کاربری
 

 متفرقه محصوالت یونجه گندم جو

B Std. Error B Std. Error B Std. Error B Std. Error 

 

 626/751 -497/462 764/469 -546/410 620/479 -569/446 244/459 -920/347 ثابت عدد
Hincome_per 188/509- 578/463 81/1505* 481/747 54/125- 810/631 867/424- 570/1014 

Pwet 855/45* 639/20 574/54-* 099/23 644/43-* 073/20 180/5- 181/4 
PSlope -480/12* 740/2 954/11* 288/5 710/4 886/2 191/6-** 296/3 
PEC -467/412** 093/249 4/503-** 688/275 69/602-** 691/309 055/541-** 286/283 

 

 :صحت مدل یابیارز
 =52df= 000/0 P 402/104 ر(:ئاسکو یآزمون نسبت احتمال )آزمون کا

 
Pseudo R-Square 

Cox and Snell 917/0 
agelkerke 962/0 

McFadden 812/0 

 

 بینی یشپ یحصح درصد اراضی کاربری

 70 جو

 7/72 گندم

 95 یونجه

 90 متفرقه محصوالت

 96 رهاشده های ینزم

 7/85 کل درصد
 

e. است. شدهانتخاب رهاشده  های ینزم مرجع طبقۀ 

f.  ** است 1/0و  05/0 ترتیب  به یمعنادارسطح  ةدهند نشان* و. 

 نگارندگان: منبع

  

  (69ها =  کرت تعداد) II گروه ی. پارامترها5 جدولادامۀ 
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 کشور مرزی مناطق در کاال قاچاق برد دامنة و فضایی الگوهای تحلیل

 (بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق :موردی مطالعة)

 
 زنجان دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار -*کالنتری محسن

 

 22/03/1394: نهایی تأیید  15/02/1394: مقاله یرشپذ

 

 چکیده
 رفتارهای ترین پرمسئله و ترین پیچیده از ،کاال مخفیانة و غیرقانونی خروج و ورود یا قاچاق

 هایخسارت و ها هزینه ،ناهنجار رفتار این محل از هرساله. است کشور در مجرمانه

 ،کشور یجنوب مرز در بوشهر استان در. شود می وارد کشور به معنوی و مادی ناپذیر جبران

 قاچاق باالی آمار ،الجیشی سوق و جغرافیایی های ویژگی و آبی گستردة مرزهای وجود دلیل به

 و کاال قاچاق پدیدة ضاییف الگوهای ،حاضر پژوهش در. آید می شمار به مهم مسائل از یکی کاال

 روش، نظر از و کاربردی پژوهش این. است شده مطالعه استان این در قاچاق کاالهای دامنة

 انجام سال یک طی ،میدانی و اسنادی روش دو به ها داده گردآوری و است تحلیلی -توصیفی

 محدودة در عمومی ارزاق یافتةوقوع هایقاچاق شامل نیز پژوهش آماری جامعة. است شده

 های آزمون از ،استان این در قاچاق فضایی تحلیل و ها داده تحلیل منظور به. است بوشهر استان

. است شده استفاده کرنل تراکم تحلیل و شبکه تحلیل روش ،معیار انحراف بیضی متوسط، مرکز

 در ،بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق کشف میزان بیشترین دهد می نشان ها یافته

 زمانی تحلیل .است داده رخ دشتی شهرستان در یاتکشف میزان کمترین و کنگان شهرستان

 قاچاق دیگر روزهای از بیش هفته میانی روزهای در ،کاالها این دهدمی نشان عمومی ارزاق

. است روز میانی هایساعت در جرایم بیشتر توزیع بیانگر ،روزی شبانه توزیع الگوی و شودمی

 و کنترل برای پیشنهاد چند ،بوشهر استان در قاچاق پدیدة بر مؤثر عوامل تحلیل ضمن ،درپایان

 .شودمی ارائه ناهنجار پدیدة این با مقابله

 
 .کاال قاچاق بوشهر، فضایی، الگوی: هاهواژکلید

  

                                                                                                                                                                              
 Email: mohsenkalantari@znu.ac.ir 09122413682: مسئول نویسندۀ *
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 مقدمه

 فروش از سرشار سود و آبی و زمینی گستردۀ مرزهای وجود کشور، دوازده با همسایگی و ایران جغرافیایی موقعیت

 که نابهنجار فعالیتی است؛ داده افزایش کشور در را قاچاق جرایم میزان و نوع که است مهمی عوامل از ،قاچاق کاالهای

 زیانبار ،جامعه اکثریت برای و سودآور ،محدود ای عده برای و سازد می وارد کشور اقتصاد به هنگفتی های هزینه ،ساله همه

 .است

 میزان ،خاص جغرافیایی شرایط و ها جواری هم موقعیت، دلیلبه که است کشور جنوب مرزی مناطق از بوشهر استان

 بر دقیق و کافی نظارت امکان نبود ها، نشین شیخ با جواری هم آبی، گستردۀ مرزهای وجود. دارد کاال قاچاق از یباالی

 حوزۀ کشورهای مردم و مهاجران با بوشهر استان مردم دیرینة پیوند و متعدد جزایر وجود فارس،خلیج شناورهای

 ،استان این مردم. باشد باال بوشهر استان در کاال قاچاق میزان است شده سبب که است عواملی ترین مهم از ،فارس خلیج

 از مسافر و بار باالی حجم خروج و ورود و متعدد های اسکله .هستند آشنا دریا به متکی اقتصاد و دریا با دور های گذشته از

 و اشتغال مناسب های فرصت نبود مانند تنگناها یعضب هرچند. است شده کاال قاچاق کنندۀ تسهیل و ساز زمینه ،استان این

 .نیست تأثیر بی استان این در قاچاق به گرایش در ،استان های محدودیت دیگر و قانونی فعالیت

 توجه با و است کشور داخلی شهرهای با فارس خلیج حاشیة کشورهای ارتباطی پل و گلوگاه ،بوشهر استان آنجاکه از

 هدف استان، این در کاال قاچاق جرایم محیطی پیشگیری اهمیت و کاال قاچاق مختلف های جنبه شناسایی اهمیت به

 نشکپرا در مؤثر عوامل یبررس ،بوشهر استان در کاال قاچاق وقوع یزمان و یانکم یالگوها شناسایی حاضر پژوهش

 فضاها نیا سازی مقاوم ردیکرو با یارکبزه ۀکنند تسهیل و ایجادکننده یانکم طیشرا ییشناسا و جرایم نیا ییایجغراف

 :دهدمی پاسخ زیر اساسی های پرسش به پژوهش این ترتیب،بدین. است جرایم این دربرابر

 الگوهای بوشهر، استان در عمومی ارزاق قاچاق کنندۀ تسهیل جغرافیایی و محیطی شرایط و ها زمینه به توجه با 

 است؟ چگونه کاال قاچاق فضایی

 است؟ کدام بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق مسیرهای و ورود مبادی ترین مهم 

 است؟ باالتر ،استان روستایی و شهری های سکونتگاه و مناطق چه در عمومی ارزاق قاچاق میزان 

 کجاست؟ تا بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق دامنة 

 

 نظری مبانی

 -اجتماعی های ویژگی همچنین و خاص کالبدی ساختار دلیلبه ،ها محیط از یعضب شناسی، جرم نوین های دیدگاه براساس

 کالرک، و فلسون) کنند می ایجاد گرید های محیط با مقایسه در یشتریب یارکبزه های فرصت ،آن ساکنان اقتصادی

 ترین مناسب و خطرترین کم دنبالبه خود بزهکاری محل انتخاب در بزهکاران شود می سبب امر همین(. 4: 1388

 مکانی تحلیل بر که هایی نظریه ترین مهم ،اخیر های سال در. باشند مجرمانه عمل ارتکاب برای مکانی شرایط و ها فرصت

 :است زیر شرح به ،شده متمرکز آن وضعی پیشگیری و بزهکاری

 شده توجه جرم وقوع بر مؤثر فردی عوامل به تنها ،شناسی جرم های دیدگاه اغلب در :بزهکاری فرصت دیدگاه

 سوق مجرمانه عمل ارتکاب سوی به را فرد که محیطی مهم های ویژگی یعنی رفتار، بر محیط تأثیر از اغلب و است

 فردی عوامل به جرم دادننسبت در و مجرمانه رفتارهای مورددر شناسانجرم گذشتة تلقی طرز. شود می غفلت دهد، می

 محیطی شناسی جرم نوین هایپژوهش در نگرش این هرچند ؛آید پدید زا جرم عوامل به یکسویه نگرشی است شده بسب

 ایجاد دیگر های محیط با مقایسه در بیشتری بزهکاری های فرصت ،ها محیط از بعضی اینکه در. است شده تصحیح
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 مؤثر عوامل این هنگامی شوند، می مطرح مجرمانه قصد ۀایجادکنند و زمینه پیش عنوان به بسیاری عوامل اگرچه ،کنند می

 نیز و خود زیان و سود سنجش با ،بزهکار کهای گونه به ؛شود فراهم بزهکار برای بزه ارتکاب فرصت که ندشومی واقع

 ییشناسا با ،نیبنابرا ؛(3: 1388 کالرک، و فلسون) باشد آن ارتکاب به مصمم همچنان جرم، انجام خطر درصد

 مقاوم یفضاها ،داد تغییر را طیشرا نیا توان می بزهکاری هایفرصت کنندۀ تسهیل ای وجودآورندهبه یانکم های ویژگی

 دیدگاه» مطابق(. 10: 1389 هارل، و تیلور) داد کاهش را یشهر های ناهنجاری زانیم و دکر خلق بزهکاری دربرابر

 و لوازم سازی فراهم بدون تواند نمی کسی و نیست میسر مجرمانه عمل انجام ،محیطی های فرصت وجود بدون ،«فرصت

 ،«فرصت» ،بنابراین ؛باشد داشته وجود او در بزه ارتکاب تمایل اگر حتی ؛شود جرم مرتکب ،بزهکاری محیطی اسباب

 بروز فردی عوامل اندازۀ به زا جرم های فرصت اینکه دیگر اهمیت حائز نکتة. است بزهکاری بروز عامل و ضروری شرط

 (.4: 1388 کالرک، و فلسون) اندروزمره زندگی از ترجزئی و تر ملموس ،مراتب به و دارند اهمیت جرم

 انسانی فعالیت و سکونت های محل یابی مکان ،جغرافیایی تحلیل در مهم هایموضوع از یکی :مجرمانه سفر ةنظری

 جغرافیایی ۀمحدود یک در را اجتماعی رخدادهای و افراد ها، فعالیت ةبهین استقرار محل توان می هاهنظری این کمکبه. است

 ،مجرمانه سفر دیدگاه. گرفت کاربه جرم جغرافیایی های بررسی در توان می را مکانی های تئوری نظری چارچوب. دکر مشخص

 های بررسی ةسابق. است استوار ،دهند می انجام جرم ارتکاب برای نامجرم که سفرهایی ةفاصل و مکان عامل دو بررسی بر

 جرایم ارتکاب برای ،مجرمانه سفرهای در دریافت وی. گردد بازمی 1932 سال در وایت پژوهش به ،مجرمانه سفر به مربوط

. شود می طی بیشتری مسافت ،(وجرح ضرب و قتل مثل) اشخاص علیه مجرمانه سفرهای با مقایسه در ،(سرقت مانند) یمال

. یابد می کاهش نامجرم سکونت محل از گرفتن فاصله با ،مجرمانه سفرهای که رسید نتیجه این به دیگری مطالعه در تیونر

 اهمیت حائز ةنکت. دارد وجود معکوس ةرابط نامجرم زندگی محل از مسافت بعد و مجرمانه سفرهای تعداد بین ،دیگر عبارت به

( مالی جرایم در) اموال ارزش حتی و انجام زمان ارتکاب، ۀشیو جرم، نوع مانند عواملی به ،مجرمانه سفرهای ةفاصل اینکه دیگر

 (.84 -82: 1380 کالنتری،) دارد بستگی

 طراحی طریق از جرم از پیشگیری» نگرش طرح: محیطی طراحی طریق از بزهکاری از پیشگیری نظریة

 شماربه هنجاربنا رفتارهای و اجتماعی هایناهنجاری بررسی در عطفی نقطة ،1971 سال در 2جفری سوی از 1«محیطی

 قبیل از جرم بر مؤثر اجتماعی عوامل در ،توجهیشایان میزانبه شناسان جامعه وی، نظربه (.1: 1996 رابینسون،) آیدمی

 بر او. اند هداشتن توجهی محیطی و بیولوژیکی عوامل به و اند کرده اغراق... و خانواده فرهنگی، تأثیرات محرومیت،

 محیطی های فرصت این از ناشی را گوناگون جرایم و داشت تأکید دهد می قرار نامجرم اختیار در محیط که هایی فرصت

 هایموضوع از یکی به نگرش این(، 1973) نیومن و( 1969) جفری پژوهش زمان از(. 30: 1997 کالرک،) دانست می

 یننو یشیگرا عنوان به یبزهکار یایعلم جغراف ،1980 دهة یلو اوا 1970 ةدهدر  و شد تبدیل شناسیدر جرم یتپراهم

؛ 1974 یل،)پا است فضا، مکان و قلمرو یت،موقع ،گرایش این تمرکز کانون. یافت اییژهو یتاهم یطیدر علوم مح

 این دهه، دو از بیش مدت و انگاشتند نادیده را جفری ابتکار اندیشمندان، از بسیاری ،زمان آن در(. 1981 یویدسون،د

: 1388 صالحی،) نشد واقع توجه مورد محیطی طراحان و ریزان برنامه سوی از هم و شناسان جرم سوی از هم ،نظریه

 ،ساخت انسان محیط از مؤثر ۀاستفاد و مناسب طراحی»: است کرده تعریف چنین را نگرش این( 2000) کراو(. 128

 ،دیگر بیانبه .«شود منجر زندگی کیفیت پیشرفت و جرم وقوع و جنایت و جرم از ترس کاهش به که ایگونه به

و  یژهو یها مکاناول مربوط به  ةدر وهل ها آناست که علت وقوع  یا گونه به یتجرم و جنا ةمطالع ،3یطیمح یشناس جرم

                                                                                                                                                                              
1. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 
2. Ray Jeffery 

3. Environmental Criminology 
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 به محورمکان یا ییفضا یها مؤلفه طریق ازها  اشخاص و سازمان در آن، است که ای یوهدوم مربوط به ش ةدر وهل

 (.305: 1997 یلز،)باتومز و وا دهند می شکل هایشان یتفعال

 2«بزهکاری دربرابر مقاوم فضای» نظریة 1نیومن اسکار ،1972 سال در :بزهکاری دربرابر مقاوم فضای ةنظری

 نیویورک شهر ساختمانی پروژۀ 100 از بیش در جرم در مؤثر اجتماعی و کالبدی عوامل تحلیل با وی. ساخت مطرح را

 (.130 :1388 صالحی،) است قطعی ،جرم الگوهای و کالبدی طراحی مختلف اشکال میان رابطه وجود که گرفت نتیجه

 ها آن کهای گونه به ؛شهرهاست مسکونی هایمحیط بازساخت برای ابزاری ،بزهکاری دربرابر مقاوم فضای ،نیومن ۀدیعقبه

 اجتماع طریق از بلکه ،پلیس دستبه نه ها آن کنترل و شوند تبدیل زیستقابل و سرزنده های محیط به توانند می دوباره

شامل تملک قلمرو، نظارت  ،یدیکل راهبرد چهار مبنایبر ،دیدگاه این(. 3: 1973 نیومن،) دشو می انجام مردم مشترک

 و هامکان ،عنصر چهار این(. 132: 2002)کوزنس،  بنا نهاده شده است یو کنترل دسترس ها یتفعال یتحما یعی،طب

 حس با را اجتماعی تعلق احساس محله، از حفاظت و ساختنایمن منظور به و دهندمی تغییر را شده پنهان قلمروهای

 (.6: 1996 نیومن،) کنندمی تقویت ساکنان مسئولیت

 ،دیدگاه این براساس. کردند مطرح 1986 سال در کالرک و کرنیش را نظریه این :منطقی انتخاب نظریة

 انجام برای مکان انتخاب برای منطقی یمبنای و سنجند می هدف انتخاب از پیش را بزه ارتکاب خطر میزان بزهکاران

 زمان، جرم، نوع به کامالً افراد این(. 11: 2005 چانگ،) گیرند می درنظر خود هدف به رسیدن برای و مجرمانه عمل

 از سریع فرار و دسترسی امکان نگهبان، حضورنداشتن. اندیشند می مجرمانه عمل انجام برای مکان امکانات و ها جاذبه

 است هایی فرصت ،(مخدر مواد فروش در مشتری یا سرقت در اتومبیل مانند) مجرمانه اهداف وجود جرم، ارتکاب محل

 موجب ،مکان یک در جرم بیشتر های فرصت وجود ،منطقی شکلبه بنابراین، ؛دهد می افزایش را جرم وقوع احتمال که

 انتخاب رویکرد .(89: 1380 کالنتری،) دهد می کاهش را جرم میزان ها فرصت این شدنکم و شودمی جرم افزایش

 با بزهکار که است هدفمند رفتاری بزه، ارتکاب ،رویکرد این مطابق .است استوار بزهکار فرد گیریتصمیم بر ،منطقی

 شناسیجرم منظر از ،منطقی انتخاب دیدگاه. آوردمی روی آن به مختلف هایروش به توسل با و منفعت کسب هدف

 نوع چگونه بزهکار که دریابد که است آن دنبالبه و ببیند مجرم یک دید از را دنیا کندمی سعی زیرا ؛است بینانهواقع بسیار

 (.172: 1968 ،بکر) کندمی انتخاب را خود مجرمانة هدف و جرم

 های محیط و مجرمان متقابل عمل کشف برای 1993 سال در ،برانتینگهام را دیدگاه این :جرم الگوی نظریة

 آن نظریه مبنای(. 89: 1380 کالنتری،) شد ارائه -شود می انتخاب ها آن جرم هدف عنوان به که -اجتماعی و کالبدی

 جرم وقوع برای همچنین(. قربانیان و بزهکاران) است زمان و فضا در حرکت و مردم متقابل عمل نتیجة ،جرم که است

(. 10: 2005 چانگ،) مکان. 4 و هدف. 3 بزهکار،. 2 قانون، .1: باشد داشته وجود اصلی عنصر چهار باید ،مکان یک در

 هستند هایی فرصت جویوجست در روزمره های فعالیت خالل در اما پردازند، می روزمره فعالیت به اندیگر مانند مجرمان

 تحصیل، کار،) فعالیت محل به سکونت محل از روزانه حرکت مسیر در مجرمان ،نظریه این بقاطم. شوند جرم مرتکب تا

 هدف یک ،مناسب های فرصت شناسایی از پس. دهند می افزایش محیط از را خود آگاهی سطح تدریج به.( ..و تفریح

 ،جرم زمانی و فضایی توزیع تشریح ضمن ،دیدگاه این. شوندمی جرم مرتکب سپس و کنندمی انتخاب را خطر کم

 (.90: 1380 کالنتری،) کندمی بررسی الگو یک در را( شخص یا ء شی) مجرمانه اهداف فضایی توزیع و جرم های انگیزه

. کردند ارائه 1979 سال در کوهن و فلسون را جرم مثلث الگوی با روزمره فعالیت نظریة: روزمره فعالیت نظریة

 ناظر تأثیر یا حضور بدون ،واحد مکان و زمان یک در دیدهبزه و بزهکار که دهد می رخ زمانی مجرمانه وقایع ،ها آن نظربه
                                                                                                                                                                              
1. Oscar Newman 

2. Defensible Space 
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 زمان و مکان یک در ،خوب هدف یک و بزهکار انگیزۀ باید جرم وقوع مرحلة در ،دیگر عبارتبه گیرند، قرار نگهبان و

 ،روزانه و عادی کارهای انجام هنگام افراد (.12: 2005 چانگ،) باشد اثر بی یا غایب ،ناظر و دنباش داشته وجود مناسب

 جرم اهداف توزیع نحوۀ به را شهرها در جرم فضایی توزیع ،نگرش این. آورند می پدید جرم ارتکاب برای هایی فرصت

 با بزه فوق، دیدگاه در ،براینافزون. دهد می نسبت مجرمان های فعالیت و( گیرد می قرار مجرم هدف که شخصی یا ء شی)

 تغییر هفته روزهای و روز شبانه هایساعت در ،جرم زمانی توزیع الگوی ،معمول طور به. شود می سنجیده زمان عامل

 حرکت مسیر و دهدمی رخ هفته از خاصی روزهای یا روز از خاصی هایساعت در یشهر های فعالیت چراکه ؛کند می

 کار،) مردم فعالیت عمومی حرکت روند در تغییر ،روزمره فعالیت نگرش مطابق. است متفاوت نقاط این محل و عمومی

 -91: 1380کالنتری،) کند می تعیین را آن میزان و نوع جرم، فضای توزیع زمان عامل به توجه با...( و تفریح تحصیل،

 شخص یک است ممکن هدف. دارد اهمیت بزه قربانی یا دیده بزه از بیشتر بزهکاری هدف ،روزمره فعالیت دیدگاه در(. 92

 تعیین بزهکارانه اعمال دربرابر را آن پذیری آسیب میزان خاص، زمان و مکان در آن قرارگیری محل که باشد شیء یک یا

 (.14 -12: 1388 کالرک، و فلسون) کند می

. شودمی اطالق جرم باالی میزان با هاییمکان به خیزجرم کانون یا مکان اصطالح :خیزجرم های کانون نظریة

 مسکونی مجتمع یا خانه یک یا مجاور خیابان چند ،کوچک ایمحله شهر، منطقه، یک از بخشی است ممکن مکان این

 یک در حداقل جرم، بینی پیشقابل و زیاد تعداد با کوچک های مکان معادل اصطالح این دیگر، تعریفی براساس .باشد

 و شناسایی نمایش، یندافر شامل ،خیزجرم های کانون جغرافیایی تحلیل(. 3: 1998 تیلور،) است ساله یک زمانی دورۀ

 و راهبردها ،تمرکز این عوامل شناسایی ضمن شود می سعی و است بزهکاری تمرکز و تراکم های محدوده تعیین

 پیشگیری آینده در ها مکان این در بزه وقوع از تا شود ارائه عوامل این اثر کاهش یا حذف برای مناسب یهای سیاست

 امکانات و تجهیزات انسانی، نیروهای از اعم ،منابع ةبهین تخصیص ۀنحو و ها اولویت تعیین ،یندافر این دیگر بخش. شود

 دارای خیز جرم های مکان که داشت درنظر نیز را نکته این دبای. ستها محدوده این در بزهکاری کاهش برای پلیسی

 باالتر بسیار ها آن در جرم ارتکاب میزان که هستند خاص فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شرایط و کالبدی عناصر یعضب

 های ایستگاه مسافربری، های پایانه مانند شهری های گره در دارد اعتقاد شرمن. است شهر در بزهکاری کل متوسط از

 است بیشتر خیز جرم های کانون گیری شکل احتمال ،شهر ای حاشیه مناطق از یعضب یا معابر و گذرها یعضب و ونقل حمل

؛ 1993 یشر،)نسار و ف است شده یروزافزون توجه 1خیز جرم های کانونبه  یر،اخ یانسال در(. 65 -64 :1387 ،قزلباش)

 (.1999الپتون، 

 صورت واحد زمان و مکان یک در ،خیزجرم های کانون در مجرمانه عمل :زمانی خیز جرم های کانون

 نمایش آن در خوبی به جرایم فضایی توزیع که کندمی تولید را ظاهری اینقشه ،مکان یک در مجر وقوع. گیرد می

 تالش که درصورتی .گذاردمی نمایش به را منطقه در بزهکاری اساسی الگوهای جریان همچنین. است شده داده

 وقوع زمانی الگوهای توانمی است، گرفته صورت بزهکاری الگوهای از زمانی های حرکت نمایش برای کمتری

 ،زمانی خیز جرم های کانون. داد نمایش روز شبانه هایساعت براساس و گیهفت ،یانهماه فصلی، صورت به را مجر

 (.12: 2004 راتکلیف،) گیرد شکل 4بحرانی و 3(متمرکز) کانونی ،2پراکنده صورت به است ممکن

 

                                                                                                                                                                              
1. Hotspots, Hot Crime Spots, Crime Generators 

2. Diffused 

3. Focused 

4. Acute 
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 پژوهش روش

 و گرفته انجام مبناگرافیک کمی های روش از استفاده با و تحلیلی و توصیفی روشبه و است کاربردی حاضر پژوهش

 که ستکاال قاچاق جرایم شامل پژوهش، آماری جامعة. است شده گردآوری میدانی و اسنادی روشبه ،نیاز مورد های داده

 قاچاق مجرمانة پروندۀ ها آن برای و اند شده ثبت 29/12/1389 تا 01/01/1389 زمانی مقطع در( ناجا) رسمی مراجع در

 از منظور .است نشده استفاده گیری نمونه های روش از و گرفته انجام شماری تمام روشبه پژوهش این. است شده تشکیل

 «کاال قاچاق» بزه عنوان با اسالمی مجازات قانون بقاطم که است هاییاقدام و اعمال تمامی ،پژوهش این در قاچاق

 .است شده گرفته درنظر مجازات آن برای و تعریف

 های سامانه محیط در مبنا گرافیک آماری های آزمون از ،پژوهش این در ارزاق جرایم فضایی الگوهای تحلیل منظور به

 و مرکز به گرایش میزان ،ها آزمون این طریق از. شد استفاده ArcGIS افزار نرم مشخص طور به و جغرافیایی اطالعات

 .شد مشخص آن روستایی و شهری نقاط در و بوشهر استان پهنة در بررسی مورد مجر فضای توزیع

 استان در قاچاق مکانی الگوهای تحلیل برای مناسب فضایی آمار آزمون دو ،معیار انحراف بیضی و میانگین مرکز

 انحراف بیضی با و تعیین میانگین صورت به جرایم تمام مرکزی مکان یا ثقل مرکز ،آزمون دو این کمکبه. هستند بوشهر

 و پراکندگی میزان بیضی، شکل و اندازه ،آزمون این در. شد تعیین استان در قاچاق جرایم توزیع مکانی گرایش معیار

 .است کرده مشخص استان محدودۀ در را جرم حرکت جهت ،آن امتداد

 های روش ترین مناسب از که است کرنل تراکم تخمین آزمون ،پژوهش این در فضایی آمار های آزمون دیگر از

 ،ویلیامسون و کوایر مک) رودمی شماربه نقشه روی بر پیوسته و مسطح صورت به بزهکاری های داده تصویرکشیدن به

( 2005 ،دیگران و اک) جرم تمرکز محدودۀ عنوان به همواری سطح ،آزمون این کمکبه(. 2002 ،دیگران و چینی ؛1999

 های داده پایگاه تشکیل برای ،پژوهش این در که است ذکر شایان. شد ترسیم استان سطح از عمومی ارزاق قاچاق

 شده استفاده Case افزونة و ArcGIS افزار نرم از گرافیکی و فضایی تحلیل برای و Office/Excel افزار نرم از یپژوهش

 .است

 

 هایافته و بحث

 مطالعه مورد محدودة

 741/22742 مساحت با استان این. دارد قرار سفارخلیج شمالی حاشیة در که است ایران جنوبی های استان از بوشهر

 16' تا 27 ° 14 ' و شرقی طول 25° 58' تا 50° 6 ' بین جغرافیایی مشخصات در ،(1390 ایران، آمار مرکز) کیلومترمربع

 به جنوب از وبویراحمد،کهگیلویه و خوزستان استان به شمال از بوشهر استان. است گرفته قرار شمالی عرض °30

 فارس خلیج با بوشهر استان. است محدود فارسخلیج به غرب از و فارس استان به شرق از هرمزگان، استان و فارس خلیج

 دارای استان این .است برخوردار توجهیشایان اقتصادی و راهبردی اهمیت از و دارد دریایی مرز کیلومتر ششصد از بیش

 بخش، 22 نیز جم و گناوه ،دیلم نگان،ک دیر، دشتی، دشتستان، تنگستان، ،(استان زکمر) بوشهر هاینام به شهرستان 9

 و کشور در بوشهر استان جغرافیایی موقعیت ،1 ةنقش در .است سکنه دارای آبادی یا روستا 690 و شهر 29 و دهستان 43

 روستایی و شهری نقاط توزیع ،3 ةنقش در همچنین. است شده شیدهک تصویربه استان سیاسی تقسیمات ،2 ةنقش در

 .شود می مشاهده استان
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 کشور در بوشهر استان جغرافیایی موقعیت. 1 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 
 بوشهر استان سیاسی تقسیمات. 2 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع
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 بوشهر استان روستایی و شهری نقاط. 3 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 در تسنن اهل مسلمانان. هستند شیعه ها آن اغلب که دهند می تشکیل مسلمانان را استان ساکنان درصد 99 از بیش

 ویژهبه دینی های اقلیت را بوشهر استان ساکنان از درصد 15/0 حدود. دارند سکونت دیر و کنگان بوشهر، های شهرستان

 .کنند می زندگی استان در نیز مسیحی و کلیمی معدودی شمار و دهند می تشکیل زرتشتی

 و شهرها ساکنان زبان ترین رایج فارسی زبان از بعد عربی زبان. است فارسی بوشهر مردم ترشبی گویش و زبان

 رایج زبان نیز ترکی زبان. است بوشهر شهرستان در شیف جزیرۀ و گناوه دیر، کنگان، های شهرستان در ساحلی روستاهای

 .دارد رواج دشتی و دشتستان مناطق در بیشتر و است استان عشایر

 است بوده نفر 1،032،949نفوس و مسکن  یعموم یسرشمار یجنتا براساس، 1390سال  دراستان بوشهر  جمعیت

است که به متوسط  یلومترمربعکنفر در  45 ،استان این در جمعیت تراکم .استکل کشور  یتدرصد جمع 37/1 معادل که

 -1385 ةسال پنج ۀدور یاستان ط یندر ا یتجمع ةساالن رشد متوسطاست.  یکنزد یاربس (نفر 46)کشور  یتتراکم جمع

کشور  یها استان یاندوره در م ینرا در ا یتنرخ رشد جمع یناستان باالتر یندرصد بوده است که ا 11/3 یزانبه م 1390

درصد  2/68حدود  ،1390 سال در. است بوده درصد 29/1 پنج سال ینا یط یتجمع ةداشته است. متوسط رشد ساالن

 و مرد نفر 560،955 معادلدرصد  3/54استان بوشهر  یت. از کل جمعاند داشتهسکونت  نآ یاستان در شهرها یتجمع

 119 بوشهر استان در جنسی نسبت ،ارقام این نظرگرفتنبا در .اندداده یلتشک زناننفر را  471،944 معادل درصد 7/45

 نسبت میزان باالترین ،رقم این که دارد وجود مرد نفر 119 زن نفر 100 هر ازایبه بوشهر استان درکه  امعنینبد ؛است

 ایران، آمار مرکز) است بوده 102 سرشماری دورۀ این در کشور جنسی نسبت. است کشور های استان میان در جنسی

1390.) 

 هایاستان ،نظر این از. است بوده نفر 2/4 بوشهر استان در و 55/3 کشور کل در خانوار بعد متوسط ،1390 سال در

 کشور های استان میان در را خانوار بعد متوسط بیشترین ،وبلوچستانسیستان استان از پس وبویراحمد،یلویهگکه و بوشهر

 .اندداشته

 های طرح اجرای ،نفتی بزرگ های شرکت و گاز و نفت عظیم مخازن داشتن راهبردی، تیموقع دلیلبه ،بوشهر استان

 را کشور گرید مناطق و مجاور های استان فعال انسانی رویین سازی، شتیک و بوشهر اتمی روگاهین مانند صنعتی بزرگ

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 دلیلبه که ترتیببدین ؛است افتهی شیافزا منطقه در جمعیت های جاییهجاب نیز گذشته های سال طی. است ردهک جذب

 مهاجرت شاورزان،ک درآمد سطح بودننییپا نیز و رفاهی اناتکام نبود ،زمین و آب ویژهبه ی،شاورزک اناتکام مبودک

 از ای هعد فارس،جیخل های نینش خیش اب استان نیا مجاورت سبببه. است گرفته شدت استان شهرهای به انیایروست

 از یکی ،استان این. اند کرده مهاجرت عمان اییدر و فارس جیخل ةرانک شورهایک به امرارمعاش و ارک برای منطقه، اهالی

 اهمیت ،طبیعی گاز برآنعالوه و استان این در خشکی و قاره فالت در نفتی میادین وجود. است کشور خیز نفت های استان

 .است بخشیده استان این به ملی سطح در ای ویژه

 

 بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق فضایی الگوهای

 از ،بوشهر استان ۀمحدود در کاال قاچاق ارتکابی جرایم های داده شد، اشاره پژوهش روش بخش در که گونه همان

 1389 اسفند تا فروردین از که افرادی ،اساسبراین. است دهش اخذ بوشهر استان انتظامی فرماندهی در موجود های پرونده

 سابقه و پرونده ها آن برای بوشهر انتظامی فرماندهی در و اند شده کاال قاچاق بزه مرتکب بوشهر استان محدودۀ در

 کاال قاچاق فقره 1398 مجموع ،پژوهش زمانی ۀدور اطالعات مطابق. اند هشد بررسی پژوهش این در است، شده تشکیل

 مربوط های داده پایگاه ،جرایم این به طومرب اطالعات استخراج از پس که است پیوسته وقوعبه بوشهر استان محدودۀ در

 و فضایی های تحلیل و تهیه جرم های نقشه سپس و شد تشکیل GIS جغرافیایی اطالعات های سامانه محیط در ها آن به

 .شد انجام جرایم این به مربوط زمانی

 و بندی دسته گروه 13 در کاال قاچاق جرایم مجموع استان، این در کاال قاچاق مختلف مصادیق تر دقیق بررسی برای

 بیشترین ،کاال (درصد 0/19) مورد 266 فراوانی با عمومی ارزاق قاچاق گروه، 13 این میان در. شدند بررسی تفکیکبه

 ارزش ریال میلیارد 07/46 ،بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق های محموله کل است ذکر شایان. دارد را قاچاق میزان

 .است داشته

 آن بیشترین و پنجم یک به نزدیک ،بوشهر استان ۀمحدود در شدهکشف عمومی ارزاق قاچاق فقره 266 مجموع از

 شهرستان ،کنگان شهرستان از پس .است شده کشف کنگان شهرستان ۀمحدود در (درصد 8/21 با برابر بزه فقره 58)

 جم و گناوه های شهرستان. گیردمی قرار دوم ةرتب در (عمومی ارزاق قاچاق جرایم کل درصد 5/19) بزه فقره 52 با دیلم

 سوم ةرتب (بوشهر استان عمومی ارزاق قاچاق مجموع درصد 4/12) عمومی ارزاق قاچاق بزه فقره 33 داشتن با هریک نیز

 دشتی شهرستان در ،زمانی ۀدور این در بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق میزان کمترین ،دیگر سوی از. دارند را

 بزه فقره 16 با دشتستان و بوشهر های شهرستان ،دشتی شهرستان از پس. است داده رخ (درصد 1/1) فقره سه میزان به

 قاچاق کشف میزان. اند داشته را عمومی ارزاق قاچاق جرایم میزان کمترین (عمومی ارزاق قاچاق مجموع درصد 0/6)

 جرایم مجموع درصد 0/9) فقره 24 و (درصد 4/9) فقره 25 ترتیببه ،تنگستان و دیر های شهرستان در عمومی ارزاق

 در عمومی ارزاق قاچاق مجموع درصد 3/2) بزه فقره 6 کشف محل ،میان این در. است بوده (عمومی ارزاق قاچاق

 .است شده عنوان نامشخص نیز (استان محدودۀ

 بوشهر استان های بخش و ها شهرستان ۀمحدود در عمومی ارزاق قاچاق ارتکابی جرایم تعداد ،5 و 4 های نقشه در

 ارزاق قاچاق بزه وقوع نظر از محدوده ترین متراکم ،بزه فقره 51 تا 40 با دیلم شهرستان مرکزی بخش. شودمی مشاهده

 39 تا 18 داشتن با نیز کنگان و جم گناوه، های شهرستان مرکزی های بخش. شود می محسوب بوشهر استان در عمومی

 های بخش ،مقابل نقطة در. اند گرفته قرار دوم ةرتب در دیلم شهرستان مرکزی بخش از پس ،عمومی ارزاق قاچاق فقره

 و مرکزی بخش دشتستان، شهرستان بوشکان و سعدآباد شبانکاره، گناوه، شهرستان ریگ دیلم، شهرستان حسن امام

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø´Ø§Ù�Ø±Ø²Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¹Ù�Ø§Ù�
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 بزه، فقره 3 تا 0 داشتن با تنها نیز شهرستان ریز بخش و دیر شهرستان بردخون بخش دشتی، شهرستان کاکی بخش

 .اند داشته را عمومی ارزاق قاچاق کشف میزان کمترین

 مطابق. شودمی مشاهده بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق میجرا معیار انحراف بیضی و متوسط مرکز 6 نقشة در

 متوسط مرکز نقطة و است شده منطبق استان این جغرافیایی مرکز بر حدی تا مذکور جرم معیار انحراف بیضی ،نقشه این

 شکلبه ،جرم این به مربوط معیار انحراف بیضی. دارد قرار تنگستان شهرستان به نزدیک و دشتی شهرستان در نیز

 ،استان مختلف های بخش در جرم این وقوع های مکان پراکندگی رسد می نظربه که است استان محدودۀ در ای گسترده

 .است آن کم بسیار کشیدگی و بیضی این گستردگی دلیل
 

 

 
 بوشهر استان های شهرستان در عمومی ارزاق قاچاق ارتکابی جرایم تعداد. 4 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 
 بوشهر استان های بخش در عمومی ارزاق قاچاق ارتکابی میجرا تعداد. 5 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع
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 بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق میجرا معیار انحراف بیضی و متوسط مرکز. 6 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 میجرا تعداد که -نقشه این در. شودمی مشاهده ای شبکه روشبه عمومی ارزاق قاچاق تمرکز های محدوده 7 نقشة در

 36 هر در بزه فقره 28 تا 7( پررنگ های سلول) بزه این تمرکز های مکان در -دهد می نشان کیلومترمربع 36 هر در را

 .است شده کشف کیلومترمربع

 که گونه همان. شودمی مشاهده بوشهر استان محدودۀ در عمومی ارزاق قاچاق تمرکز های محدوده 8 نقشة در

 بخش در عمومی ارزاق قاچاق تمرکز اصلی های محدوده شد، اشاره آن به نیز پیشین های نقشه در و شود می مالحظه

 کنگان شهرستان مرکزی بخش و جم شهرستان مرکزی بخش گناوه، شهرستان مرکزی بخش دیلم، شهرستان مرکزی

 .است کیلومترمربع هر در فقره 53/0 تا 31/0 ها محدوده این ثقل مرکز در جرم تراکم. دارند قرار
 

 
 ای شبکه روشبه بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق بزه تمرکز های محدوده. 7 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع
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 کرنل روشبه بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق خیزجرم های کانون. 8 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 ،شود می مالحظه که گونه همان. است مشاهدهقابل عمومی ارزاق قاچاق های محموله مبدأ های استان 9 نقشة در

 عمومی ارزاق محمولة فقره 237 تا 11 مبدأ که است بوشهر استان قاچاق، عمومی زاقار های محموله مبدأ ترین مهم

 های استان. است بیشتر اهمیت حائز ،محموله فقره 10 تا 3  با هرمزگان استان بوشهر، استان از پس. است بوده قاچاق

 .اند بوده عمومی ارزاق قاچاق محمولة فقره 2 تا 1 مبدأ ،سال این در نیز اصفهان و فارس

 نقشه، این مطابق. است شده مشخص بوشهر استان از عمومی ارزاق قاچاق های محموله مقصد های استان ،10 نقشة در

 استان بوشهر، استان از پس. است فقره 119 تا 69 تعداد به عمومی ارزاق قاچاق های محموله مقصد ترین مهم بوشهر استان

 سایر میان در. است بوشهر استان از محموله فقره 68 تا 32 مقصد -دارد را بوشهر استان با مشترک مرز بیشترین که -فارس

 سهمی ،مازندران و تهران کرمان، یزد، اصفهان، لرستان، ایالم، هرمزگان، بویراحمد، و کهگیلویه خوزستان، های استان ها، استان

 .اند بوده استان این از عمومی ارزاق قاچاق محمولة 31 تا 1 مقصد و اند داشته بوشهر استان از عمومی ارزاق قاچاق از
 

 
 بوشهر استان از عمومی ارزاق قاچاق های محموله مبدأ های استان. 9 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع
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 بوشهر استان از عمومی ارزاق قاچاق های محموله مقصد های استان. 10 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 
 بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق وقوع میزان بعدی سه تصویر. 1 شکل

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 و روز شبانه هایساعت هفته، روزهای در بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق وقوع زمانی تحلیل 2 شکل در

 به مربوط هایکشف بیشترین ،نمودار این مطابق. است شده کشیده تصویربه بزه این فرعی و اصلی زمانی های کانون

 هاساعت این در جرم فقره 8 تا 6 حدود و بوده 13:30تا 12:30 هایساعت بین دوشنبه روزهای در ،عمومی ارزاق قاچاق

 بین ،هفته روزهای تمامی در بزه این فرعی زمانی های کانون ،شود می مالحظه نمودار در که گونه همان. است شده ثبت

 .است مشاهدهقابل فقره 6 تا 4 بزه فراوانی با 21:30 تا 17:30 و 14:30 تا 12:30 ،10:30 تا 7:30 هایساعت

 



 1395بهار ، 1 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 172

 
 روز شبانه هایساعت و هفته روزهای در بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق وقوع زمانی الگوی. 2 شکل

 1392 نگارنده، ؛390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 گیری نتیجه

 از یبخش سبب،نیهمبه و شود ینم ثبت کشور یرسم یآمارها در ،پنهان تیماه لیدلبه که است یتیفعال کاال قاچاق

 یهامشکل با عمل در را دولت یعیتوز و یصیتخص یها استیس کارکرد مقوله نیا .ماندیم پنهان کشور اقتصاد عملکرد

 سطح ،یداخل دیتول به کاالها نیا ورود از یناش یهاانیز ریسا و درآمدها فرصت نةیهز محاسبة با. سازدیم مواجه یجد

 از انیز دالر اردیلیم نیچند ساالنه افتیدر توان یم ،یارز یدرآمدها و یخارج تجارت مولد، یگذارهیسرما زانیم اشتغال،

 یهاشبکه قیطر از ،اقالم نیا از یاریبس نکهیا ترمهم. شود یم لیتحم کشور اقتصاد به قاچاق یکاالها خروج و ورود

 نیا به یالمللنیب و یمل یباندها صورت به هاشبکه نیا که دنشو یم خارج آن از ای وارد کشور به قاچاق ةافتیسازمان

 .نندک یم اقدام یرقانونیغ تیفعال

 اقتصادی و اجتماعی جغرافیایی، مختلف شرایط و عوامل از تأثرم بوشهر استان در کاال قاچاق پدیدۀ وقوع شک بی

 از و استان نیا ینونک یهامعضل از یکی ،بوشهر استان در کاال قاچاق مختلف قیمصاد وقوع آنجاکه از. است استان

 و مقابله منظور به ،بوشهر استان در کاال قاچاق وضعی پیشگیری اهمیت به توجه با و است نمسئوال یاصل یها دغدغه

 در عمومی ارزاق قاچاق یزمان و فضایی یالگوها حاضر پژوهش در استان، سطح در اقتصادی نامطلوب پدیدۀ این کنترل

 تر مهم .شد مطالعه بوشهر استان به کاال قاچاق مسیرهای و ورود یمباد ترین مهم همچنین. شد شناسایی استان این

 عیتوز که شد مشخص همچنین. خورد می چشمبه بیشتر پدیده این ،استان از شهرهایی یا مناطق چه در شد معلوم اینکه

 بوشهر استان محدودۀ در قاچاق کاالهای مقصد و ینگهدار و حمل ییایجغراف های محدوده ترین مهم ییایجغراف

 .است چگونه( بخش و شهرستان کیکتف به)

 های شهرستان در دهد می نشان بوشهر استان اداری های محدوده و ها شهرستان در ارزاق قاچاق پراکندگی بررسی

 در شهرستان دو این ،پیشگیرانه های برنامه در ،بنابراین ؛هاست شهرستان دیگر از تر وخیم بسیار وضعیت ،دیلم و کنگان

 مرکزی بخش وضعیت تر مهم همه از. است اهمیت حائز بیشتر کنگان نیز ،شهرستان دو این بین در. هستند اولویت

 .دارد بوشهر استان سطح در را نرخ باالترین ،کاال قاچاق هایکشف میزان نظر از که است کنگان شهرستان

 مقصد و مبدأ ترین مهم داد نشان بوشهر استان از عمومی قارزا قاچاق های محموله مقصد و مبدأ های استان بررسی

 فارس استان و مبدأ ترین مهم هرمزگان استان بوشهر، از پس .است بوشهر استان قاچاق، عمومی ارزاق های محموله

 طی کاال قاچاق وقوع زمانی الگوی به توجه با .روندمی شماربه عمومی ارزاق قاچاق های محموله مقصد ترین مهم

 این کانون یادشده الگوهای مطابق باید استان در کاال قاچاق با مبارزه ریزانبرنامه و مدیران ،هفته روزهای و روز شبانه

 .نندک کنترل بزهکاری اوج های زمان در را جرایم
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 تسهیالت وجود ،کیلومتر 475 طول به باریکی نوار شکلبه استان گسترش نحوۀ و جغرافیایی موقعیت رسد می نظربه

 اقتصادی و اجتماعی های ویژگی ،وفانیت یا تاریک های شب ،مد نیروی خورها، شامل قاچاق غیرقانونی فعالیت طبیعی

 نگرفتنشکل استان، ساکنان اقتصادی و معیشتی نامساعد وضعیت و مناسب اشتغال های فرصت نبود و بیکاری مانند

 تقاضا و مصرف بازار وجود ،قاچاق های فعالیت باالی سود ،محیطی زیست و محیطی های چالش دلیلبه یافته توسعه اقتصاد

 و صادرات مقررات در ثباتی بی و تناقض ،دنیا معتبر ارزهای با مقایسه در کشور پول پایین ارزش ،خارجی کاالهای برای

 کاالهای باالی حجم ،قضایی مراجع رسیدگی نحوۀ در مشهود ناهماهنگی ،تجاری قوانین نبودنیکپارچه و بروز ،واردات

 در کاال قیمت تفاوت ،واردات و صادرات جریان در موجود های معافیت و انحصارها ،خاص شرایط دارای و الورود ممنوع

 ترین مهم از ،قاچاق امر در کافی هایاختیار از مسئول های سازمان برخوردارنبودن و همسایه کشورهای بازار با داخلی بازار

 .است بوشهر استان در کاال قاچاق الگوهای گیری شکل در مؤثر عوامل

 ترین مهم ،بوشهر استان در مخدر مواد با مبارزه متولیان و کارشناسان از نظرسنجی براساس و فوق مراتب به بنا

 :است زیر شرح به استان در کاال قاچاق با مقابله و پیشگیری راهبردهای

 این تجهیز و شهرها خروجی و ورودی مبادی و راهبردی های گلوگاه در جدید انتظامی مراکز احداث و یابی مکان 

 ؛پیشرفته تجهیزات و امکانات به مراکز

 پیشگیرانه؛ راهبردهای به بخشی اولویت 

 اطالعات بروزرسانی و مرجعمکان و یکپارچه جامع، ای داده پایگاه به کاال قاچاق با مبارزه و کنترل مراکز تجهیز 

 ؛جرایم این ای رایانه

 های سامانه به انتظامی و نظامی مراکز تجهیز جمله از ،بزهکاری تحلیل زمینة در نوین های فناوری از استفاده 

 نوین؛ ابزار این فراوان های توانمندی از کامل برداری بهره و جغرافیایی اطالعات

 تکمیلی؛ های پژوهش انجام و خیزجرم مناطق اساسبر میجرا تحلیل 

 ؛استان در تجارت و تولید در رقابتی های مزیت تقویت و شناخت 

 ؛مرزی های بازارچه های فعالیت بر نظارت و توجه 

 ؛فعالیت و اشتغال مناسب امکانات استقرار و ها زیرساخت توسعة 

 ؛ترانزیتی های کامیون ردیابی های سامانه تکمیل و توسعه 

 ؛رسمی واردات و صادرات برای مطلوب خدمات ارائة و کاال صادرات از حمایت 

 ؛استان مرزهای در ترانزیت و ونقل حمل و انبارداری ،فرآوری بندی، بسته مراکز و ها پایانه ساماندهی 

 برای سازی ظرفیت و کاال ورود کنترل برای مطمئن و مدرن های فناوری و وسایل به استان گمرک تجهیز 

 ؛کاال ونقل حمل زمینة در اطالعات و ارتباطات فناوری از استفاده

 میجرا کاهش و پیشگیری در جانبه همه جویی مشارکت قالب در جامعه افراد سازیهمراه. 
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 سیاسی جغرافیای های مطالعه در یمک - فضایی دیدگاه افول دالیل

 

 تهران دانشگاه ،جغرافیا ةدانشکد ،سیاسی جغرافیای استاد -میرحیدر دره

 دانشگاه تهران یا،جغراف ةدانشکد ،یاسیس یایجغراف یاراستاد -یازنداه یعیمرجان بد

 دانشگاه تهران جغرافیا، ةدانشکد ،یاسیس یایجغراف یاراستاد -ذکی یاشار

 دانشگاه تهران یاسی،س یایجغراف یدکتر یدانشجو -یراحمدیفاطمه سادات م

 

 03/05/1394: یینها تأیید  02/11/1393مقاله:  پذیرش

 

  چکیده
 علم این شناسی     روش و اندیشه در یهای تحول ،جغرافیا علم در کمی ـ     فضایی انقالب بروز طی

. گذاشت یرتأث گوناگون های شکل به یاجغراف تخصصی یها     شاخه بر دیدگاه این. آمد وجود به

 یدیدگاه یعنی یسنت یریگجهت همچنان 1960 و 1950 های     دهه در یاسیس یایجغراف

 یزمان ،. درواقعشد ایجاد آن در یانقالب ،طوالنی ای هپس از وقف اما داشت، ای     ناحیه و محیطی

 خود تکاملی روند که شد گرفته کار به یاسیس جغرافیای های     پژوهش در یکم ـ      فضایی دیدگاه

 یستمیو س ییفضا رویکردهای آن، دروناز  و بودکرده  یط جغرافیا های     شاخه دیگر در را

 روش از استفاده با حاضر پژوهش .بود گرفته شکل آن از ثرتأم یرفتار جغرافیای وآمده  یرونب

 جغرافیدانان های مطالعه در تأخیر با فضایی دیدگاه چرا که دکن     می بررسی تحلیلی -توصیفی

 نتایج. شد خارج ها مطالعه محوریت از 1970 دهۀ در نیز آن از پس و شد گرفته کار به سیاسی

 جغرافیای در پوزیتیویستی روش با بنیادی های     پژوهش سازگاریان مانند عواملی دهد     می نشان

 در مطرح مسائل با کمی -ییفضا یدگاهدر د یمحور یها     یهنظر نداشتن تناسب ؛سیاسی

 دیدگاه اینشدند  موجب فضایی دیدگاه در سیاست و قدرت گرفتن نادیده سیاسی؛ یایجغراف

در  یادر علم جغراف الگو ییرتغ ین. همچنشود وارد یاسیس جغرافیدانان های مطالعهبه  یرتأخ با

از محور  1970 ۀدر ده ییفضا یدگاهموجب شد د ،لالمل     بین نظام در تغییر و 1970 ۀده

از  یکی عنوان بهخود را  یگاهجا هامروز هرچند ؛شود خارج یاسیس یدانانجغراف های مطالعه

 . مطرح حفظ کرده است های     دیدگاه

 

  .فضایی علم رویکرد یستمی،س رویکرد ی،روش کم ،فضایی دیدگاه سیاسی، رافیایجغ :ها واژهکلید
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  مقدمه

و در  افتاد اتفاق 1950 ةدهقرن بیستم بود که در  در یاعلم جغراف در هاترین رویداد     از مهم یکیکمی  -انقالب فضایی

 ،یانسان یایدر جغراف      یکم و انقالب ییفضا یدگاهظهور د یدر پ (.6: 2005 )کاکس، به اوج خود رسید 1960 ةاواخر ده

این انقالب عناصر  ،دیگر عبارتبه .(23: 1392 یگران،و د یرحیدر)م وجود آمدبه یشناس     و روش یشهدر اند تحول

شروعیت خود را از یك کمی بود و م آن روش که کردند     ا تا حدی کامل میداشت که همدیگر ر ای شناختی و نظری     روش

: 2005 )کاکس، بود« ت فضایینس» زمینة درشامل بازسازی جغرافیای انسانی  نظریه اینگرفت.      می یعلم ویژةساختار 

شد  یفصاد( تعردر علم اقت یاقتصاد فضای)مانند  رشته اصلی یرعنوان متغفضا به یا،جغراف ةرشتدر  1ییبا چرخش فضا (.6

 پذیرفتند تأثیر آن ازموقت  طور     به ،شدند     یارائه م یطیمح یا یا     یهمانند ناح ییها     یدگاهکه براساس د تر     یمیقد های یفو تعر

 ریاضی و آماری تحلیل در بیشتر و بیشتر تا شدند تشویق جغرافیدانان همچنین. (129 -123: 2012 و ماسکارا، یو)اگن

  (.1: 2013 یگران،و د یفیت)گر شوند رگیرد جغرافیایی های داده

 یناز ا یو شهر یاقتصاد ،انسانی جغرافیای های     زیرشاخه و طبیعی جغرافیای 1960 و 1950 های     دهه در هرچند

 و یوستندهرگز به انقالب نپ یو فرهنگ یخیتار جغرافیایمنتشر کردند،  یادیز یآثار علم و بردندبهره را  بیشترین یکردرو

 از یگر،د بیان     به .نشدهماهنگ  ها تحول ینبا اموقع به یاسیس یایغرافج ،میان این در. ندکردانتقاد  از آن مستمر طور به

 یاسیس ییاجغراف محققان بیشتر امافاصله گرفته بودند،  یا     یهناح یفاز توص یاجغراف یها     شاخه اغلب 1950 ةده

که  یزن یاسیس یدانانجغراف از دسته آن. داشتندفرد اصرار منحصربه های هیعنوان ناحبهها      کشور ةمطالعسرسختانه بر 

به یدبا یاسیس یایکه چگونه جغراف کردند یموضوع تأمل م ینا درمورد 1968تا سال  ،نداشتند یا     یهناح      یدگاهبه د یتعصب

 یاناز جر 1960و  1950 هایدر دهه یاسیس یایجغراف ،یجهنتدر. یابد یوندپ یدجد یها تحولعلم با  یكعنوان 

وجود آورده بود به یاجغراف یها     شاخه یگردر د یا     گسترده ییرهایتغکه  «یانقالب کم»ماند و جدا  یاجغراف ةرشت های تحول

(. 20 -19: 1982 یکشیت،)دشد  داشته نگه دور یاسیس یایجغراف از یباًتقر شده بود، یلتبد یاجغراف متعارف در به خرد و

 زمانی هاآن ،درواقع. کردندتوجه  ییفضا دیدگاهبه  یاسیس جغرافیدانان 1970 دهة اوایل و 1960 دهة اواخر در ،حال اینبا

 مسیر یاجغراف های     شاخه دیگر در فضایی دیدگاه که کردند تالش یانسان یایغالب در جغراف یانخود با جر یقتطب یبرا

 ییو علم فضا یستمیس یکردبر رو یدبه تأک ،1950 دهة در یمک های     بر روش یداز تأک پس ،بود پیموده را خود تکاملی

شکل گرفته بود.  ییفضا دیدگاه از انتقادهادر واکنش به  ییرفتارگرا یکردرو 1960 ةدر اواخر ده ینبود و همچن یدهرس

 یپ در حاضر پژوهش فضایی، دیدگاه درمورد ایران سیاسی فیایجغرا ادبیات در موجود خأل به توجه با ،اساس اینبر

 1970 دهة در نیز آن از پسشد و  یاسیس یایوارد جغراف یربا تأخ ییفضا یدگاهکه چرا د است پرسش ینبه ا پاسخگویی

 .خارج شد یاسیس یدانانجغراف های مطالعه یتاز محور
 

 نظری مبانی

 تغییر نیز و نظری تأکید به توصیفی تأکید از ییرآمد که شامل تغ وجود به تغییر یاجغراف یالگو در ،1960و  1950 دهة در

 اندازه همان به انقالب این کند     می بیان گالج طورکهاما همان ،ندنام     می «کمی انقالب»را  آن یسنت طوربه که بود روش

 رنظرگرفتند یاغلب تالش برا یا،ر جغرافد یانقالب کم ةمشخص(. 239: 2008 )گالج، بود نیز نظری بود، کمی که

 «فضا»بود، اما  یتر در علوم اجتماع     گسترده ةاز توسع یبخش یادر جغراف یاست. انقالب کم ییفضا یعنوان علمبه یاجغراف

« فضا»بر  ،ینبرابنا ؛کرد     یم یدو عمل افراد درون آن را مشروط و مق یکه متن اجتماع یدد     یم یاساس ییرعنوان متغرا به

ها در      یدهپد یشفضا، فاصله و آرا ،یکردرو ینا درفضا بود.  یلو تحل یهکشف و تجز یبه معنا یو روش علم شدتمرکز 
                                                                                                                                                                              
1. Spatial Turn 
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 یها رابطهکه  «یینظم فضا» یبررس دیدگاه، این براساسقرار دارد.  یژهو یتدر اولو (یوستگی)پ کنار جهت و اتصال

عنوان   فضا به ةساد یشنما جز به ،فضایی نظم بررسی دردارد.  زیادی یتاهم یدانانجغراف یاکند بر     یم یدرا مق ییفضا

 ینزم یجافرض که همهیشپ ینبا ا ،یکردرو یندر ا(. 263: 2009 )الدن، است نیاز دیگری هاییزچ به ،1یستاا ای جعبه

پرداخته « ها     پدیده فضایی آرایش و توزیع» سیبرر به هندسی جبر به متکی ریاضیات از استفاده با است، «یکنواخت»

و  یعیطب های     ویژگیو  یا     یهفرد ناحمنحصربه یها     یژگیو بهدهند و      یم یشنما یاضیر یها     و آن را با مدل شود می

 یایدنبال جغرافبه یکردرو ینا گر،یعبارت دبه .(149: 1385 )پوراحمد، دشو     یکمتر توجه م یو اجتماع یفرهنگ یندهایفرا

 یریکارگها و به     یدهپد ینقوان یا یتجرب یها     یمتعم یبند     ضابطه یجوو در جست که یقانونمند یایقانونمند است. جغراف

 (.129: 1383 یی،)شکو است ینقوان ینا یرشمول و فراگجهان

در  یتیویسمذکر است پوز یانشا مطرح شد. یتیویسمپوزو مکتب  یژهو ةدر چارچوب فلسف ییسازمان فضا یالگو

 یا     فلسفه سابقه یخدر تار یانجر یناگرچه داند.      یم ها هو شناخت جهان خارج را برگرفته از تجرب دارد یشهر 2گراییتجربه

و با  یاو با وضع منطق تجرب شود.     ی( آغاز م1626 -1561) یکنب یسبا فرانس یننو ییگرا     تجربه است، داشته یطوالن

خوانده  ی(. آنچه امروزه روش علم180 -177: 1381 دیگران، و بیات) را در هم شکست یاسبر استقرا، صولت ق یهتک

(. مکتب 21: 1385 ،یعلمدار ینی)مع به دانش بوده است یو منطق یتجرب یکرددرواقع محصول رو ،شود     یم

 یاز مرزها ،انسان یساختمان عقل ،یدگاهد یناز ا .است ییگرااز تجربه یگرد یمودن نیزدر قرن نوزدهم  «یتیویسمپوز»

 یها     آموزه ینترمهم. است تجربه اصالت نسل از بیستم قرن در نیز «یمنطق یسموییتپوز»کند.      نمیتجاوز  یحس ةتجرب

هستند که  ییها     گزاره فقطمعنادار  یها     گزاره ،اصل ینب اموج     بهاست.  3«یریپذ     تحقیق»اصل  یمنطق یها     یتیویستپوز

 ،اساس ازکه بل ؛است اعتبار     یب یا یدهفا     یتنها بنه یا     صورت هر گزارهیراینو درغ ندیرپذ     یقتحق یتجرب طوربه یا اند     یلیتحل

 کهاست  ینا یتیویسمپوز یاساس ةمفروض ،درکل. (181 -180: 1381 دیگران، و بیات) ندارد رامحصل  یمعنا

 علوم شناختی  روش وحدت به     قائل ،مکتب این. پذیرد     نمی تأثیر بیرونی و ذهنی و مکانیو  یاز عوامل زمان شناسی     شناخت

 گیرد     یدرنظر م یندهافرا یرا برا یکم یاهتغییر و بیند     می پیوسته و مداوم را فرایندهااست و  یو علوم اجتماع یعیطب

 (. 99: 1385 ،یعلمدار ینی)مع

 یك، تراستواجان  ،مکتب یندرنظر گرفت. رهبر ا یزن را «یاجتماع یزیكف»مکتب  یدبا ییدرک مکتب فضا یبرا

را  یشانا یها     بود و روش یافته یعیاز دانشمندان علوم طب یرا در آثار تعداد یاجتماع یزیكشناس بود که اساس ف     ستاره

است و تعداد افراد، مسافت و زمان را  یزیکیابعاد ف یهشب ،برد. او معتقد بود ابعاد جامعه     یکار مبه یاجتماع یها     داده یبرا

 یزیكدر ف یذهن یفعبارت است از اجتناب از توص یشناس     و جامعه یاجتماع یزیكف یانم یزشود که وجه تما     یشامل م

 (. 68 -67: 1991 )جانستون، یماعاجت
 

 
 فضایی دیدگاه پیدایش در مؤثر مکاتب و رویکردها. 1 شکل

 نگارندگان: منبع

                                                                                                                                                                              
1. Static Box 

2. Empirism   

3. Verification  

 مکتب پوزیتیویسم منطقی
تأکید بر اصالت تجربه و اصل )

(تحقیق پذیری  

 مکتب فیزیک اجتماعی
تأکید بر اجتناب از توصیف )

 (ذهنی

 دیدگاه فضایی
تأکید بر اصل قانونمندی و )

 (سنجش
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 پژوهش  روش

        شدیوة        بده           اطالعدات             گدردآوری                  بهره گرفته شدد.     ی ل ی   تحل  - ی ف ی   توص     روش    از    آن    در    که     است   ی  اد ی  بن     نوع    از      حاضر       پژوهش

 پرسدش بده   ییپاسدخگو  برایشد.  لیو تحل هیتجز ،یفیک ةویشبه  اطالعاتو سپس            انجام گرفت    ای        رایانه     ای و           کتابخانه

پرداختده   یاسد یس یاید و جغراف یانسدان  یاید جغراف یهدا      شاخه گرید در ییفضا دگاهید بسط روند یبررس بهابتدا پژوهش، 

خارج تیمحور از زین و یاسیس یایجغراف در ییفضا دگاهید یریکارگ     به ریتأخ لیدال ها،افتهی بخش در تیدرنها و دوش یم

 . است شده یبررس یاسیس دانانیجغراف یها مطالعهاز  دگاهید نیا شدن

 

  یانسان یایدر جغراف ییفضا دیدگاه توسعۀ روند .1

رفت. در      یشمار مبه یادار دانش جغراف     یهطال یا     یهناح یایم، جغرافود یگذار جنگ جهان ةدور یدانانجغراف یشترب نظر از

شوند  یددچار ترد یاریشده است که بسمنجر  ینبه ا یا     یهناح یداناناز کار جغراف یدلسرد» :نوشت یمنفر ،1961سال 

منجر از دانش  یستماتیكس ای هشاخ یجادا یاشدن      یو به تخصص است کارآمد یکیاز نظر آکادم ،یا     یهناح یکردرو یاکه آ

عرضه  یهمایبو  یسطح ییلتحل فقط یا     یهناح یایکارشناسان جغراف بود کرده یانب نیزاکرمن  قبالًالبته  .«شود     می

انقالب . دانست     می مند نظام یوةش بهرا آموزش و پژوهش  یاییعمده در آثار جغراف یینارسا یناصالح ا راه یکنند. و     یم

 یناز اول یکی( 1953) یفرکورت ش فرد پژوهششکل گرفت.  یکاآمر متحدة           ایاالت کشور در یا     یهناح یالگودربرابر 

اصل اقتصاددان در یفرکنند. ش     یماستناد  آن به نظریو  یمنشأ انقالب کم یافتن یافراد برا است که اغلب هایی     پژوهش

 یننخست ،ینبنابرا ؛باشد یتیویسممکتب پوز یها     با فلسفه و روش مطابقارائه کند که  را یییاجغراف خواست می و بود

کند  یفتعر یاجتماع یعنوان علمرا به یاجغراف خاص یها     یژگیو ،علم یتماه یینتع بر     عالوه بود که یناو ا ةیفوظ

 یها     یوهکند و ش     یم یینتع راآن  های یژگیو ،علم یك حییتوض یها     یوهش کرد بیان وی(. 52 -44: 1991 )جانستون،

 یها     عنوان نمونهها بهآن ییشناسا یبه معنا همیشه ،شدهیفتوص یهایدهپد یینتب یعنی دارد؛ نیاز یقانونمند به یحیتوض

 براساس ترتیب،اینبه. نامید «ییفضا یالگوها» را یاجغراف در بحث مورد ةعمد یریپذ     قواعد نظم یفرقانونمند بوده است. ش

بر  یژهو یها     یدهپد ییفضا یپراکندگ ةحاکم بر نحو یها     یقانونمند یانشمار آورد که با ببه یعلم یدرا با یاجغراف ینظر و

 ،ها     یدهه خود پدو ن «ییفضا یریپذ     نظم ةنحو» زمینةدر  یدبا یدانانجغراف ،وینظر  ازسروکار دارد.  ین،سطح زم

علوم )چه علوم  یرسا ةاز روش مطالع یدنبا یاییکار جغراف یها     یوهش ،ینبنابرا ؛نندکو ارائه  یحاطر راقانونمند  یهای یهنظر

 ةدر طول ده یفرش ییشنهادبه روش پ یلتما با(. 158 -157: 1385 )پوراحمد، باشد متفاوت( یو چه علوم اجتماع یعیطب

 رها رات هارتشورن نس ی،انسان جغرافیدانانو  یافت یشتریب یتاهم یاو آموزش جغراف پژوهشدر  مند نظام یبررس ،1950

 (.64 -58: 1991 )جانستون، کردند

هارولد  ید،جد یها     یدگاهد یشرفتپ یبرا یاما رهبر اصل ،نهاد یانرا بن یمنطق یتیویستپوز یایاساس جغراف یفرش

وجود آورند. به یاییجغراف یالگوها ینب یتالش کردند انطباق یواخود در دانشگاه آ همکارانمراه با بود که ه یارتک     مك

منتشر شد، محصول دانشگاه واشنگتن  1950 ةدر ده یارتک     و مك یفرش یکارها زمینةکه در  آثاری ینتر     مهم همچنین

و  عالقه داشتند یو اقتصاد یشهر یایبه جغراف یشترو همکارانش ب یسونبود. گر یسونگر یلیامو یتل به رهبریاس

 ةو توسع یریگ     و اندازه یبر تئور ،ها مطالعه یندر ا .ندکرد     یم مطالعه یستالروالتر کر «یمکان مرکز» یتئور براساس

رفت.      یفراتر نم یاجغراف یتهارتشورن از ماه یفاز تعر یمتون کار تا حد یبعض، اما در شد می تأکید یاییجغراف ینقوان

 یشترباور بسه عامل بود:  این یشین،و آثار پ مند نظام یها مطالعهبر  یدبا تأک یدجد های     پژوهش یانم یتفاوت اصل

 انزواآمدن از یرونشده و بیرفتهپذ یروش علم یك براساس پژوهش ین،قوان یجادا یخود برا ییبه توانا یدانانجغراف

در  یعطف ةرا منتشر کردند که نقط جغرافیا در ها     مدلهاگت کتاب  یترو پ یچورل یچاردر ،1967 الس در(. 68 -64 :)همان
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در  یینتب عنوان با یهارو یویداز آن انتشار کتاب د تر     اما مهم ،(135: 1384 )بهفروز، بود جغرافیایی های     یشهاند ةتوسع

 یالگو هایتفکر ةکتاب پرارزش شالود این. است یننو یایجغراف ةلسفف ةیناثر در زم یناول که بود( 1969) یاجغراف

کرد  یینتع یاییجغراف یها     یدهاز پد یا     کردن پاره     یاضیر یقها، از طر     یهو نظر ها نوقان ینتدو راستایرا در  ییسازمان فضا

 (. 35: 1383 یی،)شکو

 یکامرآ ةمتحد یاالتا فراسویدر  یدگاهد ینو ا بود فتهیرپذ یادیتا حد ز مدهیدآپد یها     یدگرگون ،1960 ةتا اواسط ده

. داد     یم یلتشک یاییمعتبر جغراف های هدر مجل را ها پژوهش بیشتر یو نظر یکم های     پژوهشو  داشت یتوجه شایان یرتأث

بر  یشترب یدجد دیدگاهو  بود یقتصاد شهرا یها     و جنبه یاقتصاد یایمربوط به جغراف مند نظام یها مطالعه بیشتر

ها      یهمعتبر و نظر ینقوان ةتوسع هب ،یضمن یلاوج گرفتند و تما مند نظام یها     یمتمرکز شده بود. بررس پژوهش یها     روش

خود در  یتدنبال هوبه ینانسا یدانانشد. جغرافینم یدهها دیهو نظر ینقوان ینا یریبود، اما فراگ یتیویستیپوز یچارچوب در

 یمحتوا یقطر از یعلم یها     کرد رشته     یم یجابا یتیویستیپوز ةاز فلسف یرویو پ یرشرا پذزی ؛بودند یعلوم انسان یانم

 بود ییها     دربرابر رشته ینمع یو سهم نو ییدگاهدارائة  نیازمند یاجغراف رشتة. یشانها     نه براساس روش ،شوند یزخود متما

کانون  ینتمرکز و ا ةنقط ینبود. ا یدجد ای یشناسو روشکانون  یازمندن یاجغراف ،وجه مشترک داشت. درواقع ها     که با آن

دو  ینبه ا ادامهدر(. 95 -78: 1991 )جانستون، توسعه داده شد «ییفضا یها      یستمس» ةو مطالع «ییفضا یرمتغ» زمینة در

 شود:      یمورد پرداخته م

تمرکز آن بر  یکرد،رو ینبراساس ا یاییجغراف یها مطالعه عمدة مشخصة ،درکل: ییفضا علم عنوانبه جغرافیا

توان      یم ،1970و  1960 ةمنتشرشده در ده یها     در کتابفضاست.  یاز اجزا یکیعنوان به «فاصله» یژهو، به«فضا»

آن نظم و  تیبر ماه یرگذارتأث متغیریعنوان به -و نقش فاصله ییفضا یساختارها یا ییفضا یبتمرکز بر نظم و ترت

در  موقعیتی یلتحلعنوان  با 1965هاگت در سال  یترکتاب پ ،گونه آثارینا یشروتریناز پ یکی. داد تشخیص را -یبترت

 یعنی یرمتغ یك ،در آن کند که     یرا فرض م یاییدن ی،انسان ةدرک جامع یبرا ییفضا یکردرو ینا. بود 1یانسان یایجغراف

به ییفضا یالگوها ةکنندیینعنوان عامل تعکند عامل فاصله را به     یاست و تالش م یرفتار انسان ةکنند     یینتع« فاصله»

 یدگاهد درفت، رش     یم یشپ یزیر     گونه رهنمود روشن و برنامهیچبدون ه یشناس     روش ةطورکه توسع     اما همان ،شمار آورد

که  ی(، تنها تالش1962نج )وو علم هندسه، مانند اثر ب یاجغراف ةدربار یکل یها     یانیهبود. جدا از ب ینچن     ینا یزن ییفضا

در  یستوئنبود که نا 2«یادیبن ییفضا یممفاه یبعض ییشناسا»عنوان  با یپژوهشکرد،      یارائه م بارهاین در را ییراهنما

بود که  ینا یستوئن. هدف نانشد یاستقبال چندانآن  از 1968در سال  شتا زمان چاپ دوم د وانچاپ رسبه  1963سال 

 یجهنت پژوهش یندر ا وی یت،. درنهاکنند     یم یجادا ییفضا یدگاهد یرا برا بنیانی ،مستقل یممشخص کند چه تعداد مفاه

که حاصل عملکرد فاصله و  -ینسب یتموقع یا 5پیوستگی و( رییگ     )سمت 4، جهت3فاصله از ندا عبارت یممفاه ینا گرفت

کلمات  یرروند. سا     یشمار مبه ییفضا یدگاهد یقواعد محور ،کلمات ینا یعملکرد یفتعار»جهت است. او اظهار داشت: 

 -96)همان:  «دهستن یادیبن یممفاه ینا ی، از اجزا... و( یرکوالسیون)س حرکت یگی،همسا ی،دسترس یتمانند الگو، قابل

100 .) 

 ةمجموع» یك یفتوص یها برا     یستمس ینولوژیترم از      طورگستردهبه یدانانجغراف ،1960 ةدر ده: یستمیمکتب س

 آنکه از بیش یستمیس یلدرمورد تحل ها مطالعه ین. اولدادل یشکت یلتحل یبرا را یهاساس و پا که کردند استفاده «ییفضا

                                                                                                                                                                              
1. Locational Analysis in Human Geography  

2. Identification of some Fundamental Spatial Concepts 

3. Distance 

4. Direction 

5. Connectiveness 
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به پژوهشیو  یآموزش یاصطالح ممکن است در متن ینکه چگونه اپرداختند      یم ینبه ا و بودند ای     مهبرنا باشند، کاربردی

را رها  یریتداب ینتر     یاز قو یکی یستم،مفهوم س رهاکردن با»نوشت:  1969در سال  یهارو ،یناوجود کار گرفته شود. با 

 ؛شده است ابداعاطراف  یچیدةجهان پ ةدربار یها پرسشبخش به      یترضا یها     به جواب یدنرس یکه تاکنون برا یما     کرده

 یدبلکه با ؛خیر یا کرداستفاده  یاها در جغراف     یستمس یممفاه یا یستمیس یلاز تحل یدکه با یستن ینا پرسش ،ینبنابرا

 را سود یشترینکه ب گرفت بهره یا     گونهبه یلیتحل یها     یوهش ینو چن یممفاه ینتوان از چن     یکه چگونه م شود یبررس

و « ها     یستمس یعموم ةینظر: »ندکار گرفته شدها به     یستمس ةیندر زم ریدو متغ ،پرسش ینپاسخ به ا یبرا«. باشد داشته

 (.117: 1991 ،)همانشوند یدو گاه با هم اشتباه م ینا که «یستمیس یلتحل»

 و کند     صورت یك کل عمل میوابستگی متقابل اجزایش، به یقطر ازکلیتی که »یف آناتول راپوپورت به تعر توجه با

 ةنظری ،هاست     ترین سیستم     تحقق چنین حالتی در گوناگون ةکشف نحو آن، روشی که هدف .شود     یك سیستم خوانده می

 اندیشه معنای به نیز «سیستمی تفکر یا نگرش». )234 -223: 1376 )دوئرتی و فالتزگراف، «ها نام دارد     عمومی سیستم

 «ارتباط» هم و است مدنظر پدیده «کلیت»هم  ییعن ؛است آن ةدهندتشکیل اجزای و سیستم براساس ها     پدیده مطالعة و

 و مفاهیمتوان از      میونه چگ ینکهدرمورد ا یهارو پرسش(. در پاسخ به 23: 1375 خوشوقت،) آن دهندة     تشکیل اجزای بین

ها و      یستماز س یتوپولوژ ین، چندباشد داشته را سوددهی یشترینکه ب کرداستفاده  یا     گونه     به یستمیس یلتحل های     شیوه

 یها     یستمدند: سدا یصها را تشخ     یستم( چهار نوع از س1971) یو کند یچورل ،مثال رایب ؛شد یشنهادها پ     یستمس یلتحل

 -118: 1991)جانستون،  4کنترل یها     یستمو س 3یواکنش -یندیفرا یها     یستم، س2ای     سلسله یهایستم، س1یکیمورفولوژ

119 .) 

به درون  سرعتبه رازی ؛شد یرفتهپذ یعصورت گسترده و سربه یباًتقر یی،فضا علم عنوانبه یاجغراف یدگاهد

طالب  چون ؛کند جلبرا  یادینتوانست توجه ز یستمیس یکرداما رو ،توسعه جذب شددرحال یآمار یشناس     روش

 یایدر جغراف یاساس ییرتغ یك 1960 ةتا اواسط ده یستمیو س ییفضا رویکرددو  ینهرحال ا. بهبود یشتریب های     تکنیك

 یدگاهد      شکست به یشترانتقادها ب ین. اشد مطرح هاآن دربارة ییانتقادها 1960 ةاما تا اواخر ده ،وجود آوردندبه یانسان

استفاده از  یبرا یشنهادهاییانتقادها شامل پ یناز ا یتوجه شایان. تعداد بود مربوطماندگار  یرمس یك ةارائ یبرا ییفضا

از طرف  ییعلم فضا یکرداز درون رو یاساس یانتقادهای ینهمچن. بود ینظر یکردهایها و رو     یشناس     روش ،ها     فلسفه یگرد

 یشنهادشدهاصالحات پ یامدبودند. پ یاز آن ناراض یدگاه،د یناز ا استفاده برای تالشوجود  باکه  شد می مطرح یکسان

 (.136 -134)همان:  شود     یشناخته م 5«یرفتار یایجغراف»عنوان بهبود که  هاییپژوهشرشد  یی،علم فضا یکردرو یبرا

در  یدر انقالب رفتار یشهر یرفتار جغرافیای: فضایی دیدگاه به اهدربرابر انتقاد یپاسخ ،رفتاری جغرافیای

را از  آنکه  کردیمتالش استقرا  قیطر از ،ییعلم فضا ةتوسع یبرا اسیق بر دیتأک یجابهعلم،  این دارد. یعلوم انسان

 یدر چارچوب یول ،یستیویتیپوز یایجغراف كی یرفتار یایجغراف ،. درواقعوردآ دستبه یواقع یها     یریگ     میتصم ةمشاهد

و  پوزیتیویسم فلسفةکارل پوپر،  های     اندیشه از متأثر یرفتار یایجغراف(. 404 -402: 1980 )جانستون، بود گرید

 اگر. کرد زیادی تالش پوزیتویستی دیدگاه اصالح و نقد در پوپر کارلاست.  یاجتماع یشناس     روان یژهوبهو  یشناس     روان

مورد استفاده  شناختی     روش قواعد و اصول از کامل طور به یدبا یمعتقد بودند که علوم انسان یمنطق یتیویسممعتقدان پوز

 استفاده اعیاجتم علوم در رایج های     روش از باید یعیطب علوم موارد، بعضیپوپر معتقد است در  یرد،بهره گ یعیدر علوم طب

                                                                                                                                                                              
1. Morphological Systems 

2. Cascading Systems 

3. Prosess-response Systems 

4. Control Systems 

5. Behavioral Geography  
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 عنوان بهرا  ها     مدل این و ساخت ای     ساده تقریباً های     مدل ها     انسان اجتماعی رفتار تبیین برای توان     می است معتقد وی. کند

 برای یاصل ینةمز یا،(. در علم جغراف38 -28: 1385 ،زاده کرامت)برد  کار به ها     یدهآن پد یتکشف واقع برای هایی     تقریب

ارائه  یتاز واقع یخوب یفشده، توصیشآزماشده و مطرح یها     نکته بود که مدل این یصتشخ رفتاری، جغرافیای ظهور

از علم اقتصاد گرفته شده بود،  یادیکه تا حد ز 1«یتیموقع یلتحل» ،مثال رایب ؛(138 -137: 1991 )جانستون،دادند      ینم

 ؛بودند ایستا ها     و مدل یهموارد نظر بیشتردر  ین. همچنگرفت     یم یدهرا ناد ییبود، اما تنوع فضا کزمتمر فضایی مفاهیم بر

 (. 244: 2008 )گالج،کنند  ییرممکن است در طول زمان تغ ها     و انتخاب ستپویا فرایندی گیری     تصمیم کهیدرحال

 ةطبقسو با  یكهر فرد از فضاست. برداشت فرد از فضا از  یژةوز برداشت ا یناش رفتاری جغرافیای شناسی     روش یمبان

 ةصحن «کل مکان»مکتب،  یناست. در ا ارتباطفرد در فضا در  یتبا موقع یگرد یسوو از  یاقتصاد -یاجتماع

ختار و مفهوم سا یت،فضا هو یناست. ا یشناخت     روان یفضا حال یندرعو  است یو اجتماع یخیتار ی،اقتصاد یعملکردها

 ی، فضارفتاری جغرافیای. یابد     یم ییرتغ یزندگ یطو برحسب شرا یفرد های     ویژگی یمقتضا بهخود را دارد که  یژةو

 علم در که -یرفتار یکردرو ،بنابراین ؛(41: 1379 ید،)فر کند می مطالعه را یزندگ یفضاافراد و کاربرد  یو کردار یرفتار

 -انجام است درحال یندهایفرا ةباردر یاتظدرمورد مالح یکل یها نکته کردن مطرحبا هدف  یی،قرااست ییکردرو جغرافیا

 یی،سازان مکتب علم فضا     پردازان و مدل     یهنظر .داردتمرکز  ییدر متون فضا یریگیمتصم هط بومرب های     بر موضوع یشترب

با  یرفتار یایمحققان جغراف اماکردند،  یافتدر یا     م منطقهوموارد عل یبعضر و د یكرا از اقتصاد نئوکالس ها     انگیزه یشترب

 یگرد ةنکت. اندبوده یشناس     و جامعه یشناس     روان یژهوبه ی،علوم اجتماع ازتأثر مطور عمده به ی،تجرب یمحتوا یكداشتن 

 ییاز علم فضاجدا  یانقالب ی،رفتار یکردرو ،بنابراین ؛شدندجدا ن ییمکتب فضا یها     از مشخصه چندان ،یانرفتارگرا ینکها

 (. 153 -150: 1991 )جانستون، پیوستبه آن  حقیقتو درنبود  یانسان یایدر جغراف
 

  سیاسی جغرافیای در فضایی دیدگاه کارگیری به روند .2

یزمانتا . شود متمرکز «ضاف»مرز است، بر  یکه دارا «یهناح» یجابه یاسیس یایموجب شد جغراف ییظهور نگرش فضا

پرداختن به  یدهایو نبا بایدهاپرداخت،      یم یکیکورولوژ یدگاهبه د یتلسیهارتشورن و و یرهبر با یاسیس یایکه جغراف

 ،مناسب بود یاسیس یایجغراف ةدرمورد قلمرو رشت پرسشزمان  یناتا  یگر،د بیان     به .داشت سلطه آن بر مختلف یهایزچ

 یتاهم     یدرمورد قلمرو رشته ب پرسش «یاسیس های     یدهپد ییفضا یلتحل»عنوان به یاسیس یایجغراف ةدوبار یفاما با تعر

 ییعنصر قلمرو یك یفضا که دارا یاسیهر جنبه از سازمان س یا یدر هر سطح یاسیس یدةهر پد 1960 ةاز ده زیرا ؛شد

 یاسیس یایجغراف ةمطالع یمعتبر برا یعنوان موضوعبهمناسب بودند،  آن ةمطالع یبرا ییفضا یلتحل های     یكتکن بود و

تحلیل فضایی  نخستتحلیل فضایی در جغرافیای سیاسی دو ویژگی داشت:  (.20: 1982 یکشیت،)د درنظر گرفته شد

 سیاسی. ییندهاافرهای فضایی  توجه به ویژگی مدو های سیاسی و پدیده

 یاجغراف های     شاخه یگرد های تحولخود را با  ستندنتوان یاسیس یدانانافجغر ،1960 دهة اوایل و 1950 دهة در

 یایجغراف زمینةدر  یادیزتا حد  یزن ها که آن داشتند یاسیس یایدر جغراف یکاربرد محدود یمک یهماهنگ کنند. کارها

از  پیشمربوط به انتخابات به  های طالعهم سابقة هرچند ؛(6: 2005 )کاکس،بود  ها یهناح یبندیمتقسو  یده     یانتخابات، رأ

 گرفت     می انجام 3«ای     ناحیه یا سنتی» رویکرد براساس انتخاباتی های مطالعه ،1960 دهة از پیش 2.گردد     بازمی 1960 ةده

 «فضایی -یرفتار» رویکرد ،1960 دهة اواسط از بعد جغرافیایی های مطالعه در رفتاری و فضایی دیدگاه ظهور از پس و
                                                                                                                                                                              
1. Locational Analysis 

در فرانسه  1913از سال  یگفریداست که آندره ز یانتخابات شامل آثار یایمنتشرشده در جغراف هایپژوهش یناولذکر است  یانشا البته. 2

 (.  (Dikshit, 1982: 158شده است یدهنام« انتخابات یایپدر جغراف» یدرستبه یکرده است. و منتشر

3. Areal 
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 یاییجغراف یدجد ةمطالع یشگامانپ ینطورکه ا     همان(. 240: 1982 یکشیت،)د گرفت قرار انتخابات جغرافیایمحور 

 رااز فضا  ییمحققان واحدها ،انتخابات یایبه جغراف یسنت یکردرو دراند،      کرده یدمختلف تأک های شکلانتخابات به 

 یو اقتصاد یاجتماع یها     و مشخصه یا     یهناح     عنوان نقش درونبه فقطرا  انتخاباتیر رفتا اند کوشیدهو  اند مشخص کرده

بر  ییفضا های هرابط این یاهیرو تأث ها یهناح یگربا د یا     یهناح یواحدها ییفضا یها رابطه بهندرت بهدهند و  یحتوض

ییجابود؛  یادر جغراف جدید یشاز گرا یمنطق ییدتول ،انتخابات ةمطالع در ییفضا یکردرو البته. ندنک      توجه یده     یرفتار رأ

 یسنت یدگاهبه د یواکنش یکردرو ینا ،یگرد بیان     به .شد     یدرنظر گرفته م یهاول یلو تحل یهتجز یکه رفتار افراد واحد اساس

در (. 55: 1974 سوجا، ؛239)همان:  کند یتوجه     یب یساسا «یرفتار» یهایتداشت به واقع یلانتخابات بود که تما دربارة

 یچیدةت پیها با توجه به ماه     یبررس ،کنند که براساس آن     یرا دنبال م ییفضا -یاصل رفتار یكمحققان  ،یدجد یکردرو

پردازند و      یها م     حوزه یا     یهناح های     هبه مشخصکمتر محققان  یناما ا ،یردگ     یافراد صورت م 1یده     یواکنش رأ یریچندمتغ

و  یگیهمسا یرهایتأثمانند فاصله، جهت، اتصال و  یدیکل ییفضا یرهایمتغ یلو تحل یریگاندازه یردرگ یشترمراتب ببه

 بر تأکید آن، و کرد ایجاد مهمی تغییر دیگران و جانستون رینولدز، کاکس، مانند جغرافیدانانی های مطالعههستند.  یمتن

 صفات جای     به فضایی، واکنش و کنش و نسبی موقعیت از الگوهاییتوجه به  و ای     ناحیه دیدگاه جای     به فضایی تحلیل

درمورد  یشگامپ یاه     پژوهش 1969کاکس در سال  پژوهش ویژه به(. 248 -247: 1982 یکشیت،)د بود موقعیتی

 یها     یتو هم به فعال یفرد  یناطالعات ب یانجر یرهایتأثاست که هم به  ییفضا یدر متن یده     یدر رأ یریگ     یمتصم

و  1960 ةاز اواخر ده ،ترتیب این به(. 129: 1986 )جانستون، کند     یتوجه م یدهیرأ یایدر جغراف یاسیاحزاب س یدستور

 .دبو ییفضا یدگاهبراساس د یدانانغرافج های مطالعه اغلبموضوع  ،انتخابات جغرافیای 1970 ةده

 با یدارد، اثر یتاهم یاعلم جغراف در 1960 ةغالب در ده یفکر یانبا جر یاسیس جغرافیای تطبیق برای آنچه اما

 یتبه تقو ،کتاب ین. در ابود( 1969) ینغیم یانراجر کسپرسون و جول یراستاریو به یاسیس یایساختار جغرافعنوان 

کتاب  ینا یسندگانتوجه شده بود. نو «رفتار»و  «یندفرا» یببه ترک یازاحساس ن یزو ن یساختار -یکارکرد یکردرو

 یپژوهش ةبه حوز راآن و تالش کردند  یدندچالش کش به یزیو تجو یفیعنوان قلمرو توصبه را یاسیس یایجغراف

: 1392 یگران،و د یرحیدر)م کند یاییو جغراف یاعاجتم یها     یطکه بتواند عمل را وارد مح ای گونه به ؛کنند تبدیل یدانشگاه

 کرد یجدا م یعلوم اجتماع یلرا از روند ک یاسیس یایکه جغراف کرد مطرح را یموانع برداشتنکتاب  ینا ،(. درواقع23

توجه  یرفتار یندهایفرا به یدبا یاسیس یدانانجغراف معتقدند ینغی(. کسپرسون و م114: 1393 راد،     یانیو کاو یان     )حافظ

)کسپرسون  نندک یینتبجامع  صورت بههم،  بهمرتبط  یعوقا یبو ترت یمرتبط با فضا را از نظر زمان یندهایفرا ینکنند و ا

 (. 317 -304 :1969 ینغی،و م

با  یپژوهشدر  1971ل در سا هاآن توان از کوهن و روزنتال نام برد.     یم یاسیس یایجغراف یایاحر بافراد مؤثر  یگراز د

از گذشته به  یشب یدبا یاسیس یدانانکردند جغراف یشنهادپ 2«یاسیس یستمس یلتحل یبرا یاییجغراف یمدل»عنوان 

 یکشیت،)د انجام دهند یستمیس یچارچوب درخود را  های     پژوهشبپردازند و  ییفضا یامدهایو پ یاسیس یندهایفرا

 یندهایفرا یابد،     یارتباط م یاسیس یندهایفرا ییفضا یها     یژگیبا و یاسیس یایجغراففرض که  ینبا ا هاآن(. 149: 1982

 بودند معتقد ها آن(. 4: 1975 یور،)م کردند یحتشر یستمیس یکردچارچوب رو در راها آن ییفضا یها     یژگیو و یاسیس

 یینتب یاسی،س یندهایفرا یاییجغراف ةمطالعوضوع هستند و م ییفضا یها رابطهو  ییفضا یشآرا یبرا یدیکل «یندهافرا»

 یستمس» یاسی،س یندهایفرا یلتحل یبرا یمتعز ةنقط ،. از نظر کوهن و روزنتالهستندانداز      و چشم یا     یهناح یشآرا

متن  یكدر  یندفرا یلتحل ی. هدف اساسیرندناپذجدایی «سیستم» و «یندفرا» یمها مفاهنظر آنبه ،درواقع. است «یاسیس

                                                                                                                                                                              
1. Voting Response  

2. A Geographical Model for Political System Analysis 
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ممکن است به  یتدرنها انسان در فضا یرهایتأث یاانسان در فضا  یها     یتضاست. فعالرفتار انسان در ف یبررس یی،فضا

هد د می یاسیس های یهناحبه  ای          شود که شکل دوبارهمنجر متفاوت  یا ییریافتهتغ یها     با مشخصه ییاندازها     چشم

 (. 151 -149: 1982 یکشیت،)د

 یاسی،ساختار س یاسی،س دادوستدهایانسان در جامعه )در  یاسینقش سکردند  یکوهن و روزنتال در مدل خود سع

 یعنیارتباط  ینا یجةنت( و عمومی یاندازها     و چشم ها یهناحها،      )مکان ینبا زم یاسینقش س ین( و ارتباط ایاسیس یدئولوژیا

 یندهایهمراه با تعامل فرا یاییجغراف یستمس یك. در مدل کوهن و روزنتال، دنشان دهن را یاسیس یستمس یریگ     شکل

هستند.  یندفرا یعناصر اصل یاجتماع یروهایساختارها و ن یاسی،س دادوستدهای. یابد     می توسعه یاییجغراف یبا فضا یاسیس

عمل  های یهناح یریگ     شکل یقاز طر نیزو فضا  یندفراهستند.  یاییجغراف یفضا یكانداز عناصر      و چشم یهمکان، ناح

تعامل  در یاسیعمل س های یهناح ینمشخص از ا یها     ها و ادراک     مختلف، سازمان یدئولوژیکیا یها     یدلبستگ یاسی،س

 یاسیس یندهایفرا یانم را درمورد ارتباط یمدل ،یستمیس یةکوهن با استفاده از نظر همچنین(. 169: 2009 یوت،)کلهستند 

 (. 292: 1389 یرحیدر،)م کرد یرو تفس یلرا تحل یتیکیتر ژئوپل     یکل یندهایو فضا ارائه داد که براساس آن فرا

 1974در سال  ی. ودادارائه  یاسیس یها     یستمس یاییجغراف یلتحل یبرا الگو یكادوارد سوجا  ،دهه ایندر  ینهمچن

 یم،از مفاه یچارچوبکرد  تالش «یاسیس یها     یستمس یاییجغراف یلتحل یبرا یمیپاردا»وان با عن یپژوهشبا نگارش 

سوجا  یالگو ،عالوهارائه کند. به یاسیها و رفتار س     یدهپد یاییابعاد جغراف یدرمورد بررس یدمف پژوهشیو مسائل  ها     موضوع

آن،  بقاطمکه  کرد یشنهادرا پ ییها     روش یاسی،س یایدر جغراف یجار های     پژوهش یگیریپ یاساس برا یك ةبا ارائ

 یو ینشود. همچن     میهماهنگ  یاجغراف یو مفهوم شناسانه روش یها     و مؤثرتر با توسعه یشترب یاسیس یایجغراف یرشاخةز

 یها     ینشب ،مدرن یایجغراف یشناس     و روش ییفضا یدگاهها دکند که در آن یینها را تع     یوهاز ش یتنوع کردتالش 

و  یاجغراف بداندکه  بود ینسوجا ا ةدغدغ(. 43: 1974 )سوجا، دکن     میارائه  یاسیس یرا درمورد مسائل اکولوژ یارزشمند

 یکردروآن  درکند که  یشنهادپ ای یکه چارچوب مفهوم بود ینا ید و هدف وندار یهمپوشان یزانچه م یاسیعلوم س

و کاربرد  دکن یبترک ییها و ساختار فضا     درمورد کنش و واکنش یراخ یدهایرا با تأک یاییجغراف یلتحل در یسنت یا     یهناح

سوجا مفهوم  سوی ازشده مطرح یالگومحور  (.66 -55)همان:  نشان دهد یاییجغراف مسائل یچارچوب را برا ینا

 ینها و ب     مکان ینتعامل ب ها،     مکان ینا یها     یژگیها، و     کانرا شامل م یاسیس یستمس یكاست. او  «ییفضا یستمس»

 (. 156: 1982 یکشیت،)د داند     یآنان م یهایژگیو

 کتاب یندر ا یمنتشر کرد. و یاسیس یایتازه در جغراف یها     یشگراعنوان  با یکتاب 1972در سال پرسکات 

شکل  مانند مسائلی) داند: مرزها     یشرح م این هب ،اند     هشد یاضیر یلرا که تحل یاسیس یایرافدر جغ یانتخاب های     موضوع

مشخص  یها     یاستمشخص و س یها     یتموقع ینب یها رابطهمانند  مسائلی) دولت یها     یاستامتداد مرز(؛ س ی،مرز ةمنطق

 ینکشور واحد و ب یكمختلف  یها     بخش ینب پیوستگی) یمل یتتمام(؛ یموردنظر و واقع یاسیس یجنتا ینب یها رابطهو 

در  دهی     یرأ یبرا موارد حساس و مهم یینو تع یصتشخمانند  مسائلی) کشور فدرال(؛ انتخابات یك گوناگون های یالتا

 یاسیس های یهناح قدرت(؛ ةمحاسبکشورها براساس  یبند     )درجه یل(؛ قدرت میرأ یالگوها یحتشر سازمان ملل و

در سال  میور ریچارد همچنین (.50 -45: 1358)پرسکات، ( یاسیس های هکشورها براساس ضابط یدبن     )رده یالملل نیب

تعامل »با  یاسیس یایکند جغراف     یم یانکتاب ب یندر ا میورمنتشر کرد.  مدرن یاسیس یایجغرافعنوان  با یکتاب 1975

 یاسیرا که از علوم س ییهایهو نظر ها     کرد اصطالح یسع ی. ویابد     می ارتباط «یاسیو س یاییجغراف یها     یدهپد ینب ییفضا

و البته  ها     حکومت یت، اندازه، شکل و موقعمانند مرزها، سرحدات یاسیس یایجغراف یسنت های     گرفته بود و همان موضوع

 یبعضدر  یکند. و یبررس یو آمار یصورت کمبهرا  یریگ     یمادراک و تصم یاسی،س یندهایمانند فرا یدمباحث جد یبعض

مربوط به  یها     یهالملل مانند نظر     ینب یها رابطهو  یاسیعلوم س یها     یهکند نظر     یکتاب تالش م این یها     بخش
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 عنوان بارا  یکتاب یلورت یترپ نیز 1977 سال در (.vi- 11: 1975 یور،)م بسط دهد یاسیس یایرا به جغراف یریگ یمتصم

 فضایی، تحلیل مانند یهای     موضوع به کتاب این در ویمنتشر کرد.  1فضایی تحلیل بر ای     مقدمه: جغرافیا در یکم تحلیل

 . پرداخت سازیمدل و یکم تحلیل

 
 سیاسی جغرافیای و جغرافیا در کمی -فضایی انقالب پیامد زمانی تفاضل. 2 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 1970 ةدر ده ،پیوستند جغرافیا در لبغا ییفضا یانبه جر یرد بسیار یاسیس یدانانجغراف نکهآ با ،طورکلی     به

 های     سیاست ةمطالع و اداری های ناحیه تغییرهای انتخاباتی، های مطالعه ا،ه     یتختپا ةزمین در ارزشمندی های     مشارکت

 سیاسی علوم محققان که رسیدند جایی به سیاسی جغرافیدانان 1970 ةده اواسط تا کهایگونهبه ؛دادند انجام شهری

 است کرده راهنمایی سیاسی ةنظری برای خوب مسیری به را هاآن سیاسی جغرافیای های     پژوهش بعضی کردند تصدیق

 اقتصادی و سیاسی شناختی،     جامعه های     سازی     مدل از را فضایی تحلیل آنچه است ذکر شایان(. 20: 1982 یکشیت،)د

 های     پژوهش دراست.  مسئله متنی و ترکیبی عناصر درنظرگرفتن ،شود     می دیدگاه این اهمیت موجب و کند     می متمایز

 این و دارد باالیی اهمیت( شود     می بیان و گیرد می شکل آن در سیاسی رفتار که محیطی) 2متن ،سیاسی جغرافیدانان

 یبخش بعد در(. 33 -30: 2006 ین،)اوالفل شودمی سیاسی علوم محققان از سیاسی جغرافیدانان های مطالعه تمایز موجب

 و شد سیاسی جغرافیدانان های     پژوهش وارد یرد بسیار ییفضا یدگاهچرا د که شود     می پرداخته مسئله ینبه ا ،پژوهش ینا

 . شد گذاشته کنار ها همطالع محوریت از 1970 دهة از

 

 ها یافته و بحث

  یاسیس جغرافیای های مطالعه در ییفضا یدگاهد یعخروج سر و ورود در تأخیر دالیل .1

 یدانانجغراف های مطالعهبه محور  (1960 هةد اواخر در) دیر بسیار یاجغراف ةرشت های     شاخه ردیگ به نسبت فضایی دیدگاه

 یدانانکه چرا جغراف پرسش ینا یگذاشته شد. برا کنار ها مطالعه یتاز محور زود بسیار ینو همچن شد تبدیل یاسیس

 کرد:  یانرا ب یرز یلدال توانیم گرفتند، کارخود به های مطالعهرا در  یدگاهد ینا یربا تأخ یاسیس

در  دیدگاه ینا یینارسا: سیاسی جغرافیای در پوزیتیویستی روش با بنیادی های     پژوهش سازگاری     نا (الف

 یتیویستیپوز یکردبا رو ،یاستس ةدر حوز یادیبن یها     گشت که پژوهش     یمبازموضوع  یننخست به ا وهلة در یاسیس یایجغراف

 از بسیاری و آورد وجودرا به ای آشفتگی کمی انقالب است معتقد میور ،زمینه این در(. 111: 2012 و ماسکارا، یو)اگن نبودار سازگ

                                                                                                                                                                              
1. Quantitative Methods in Geography: An Introduction to Spatial Analysis 

2. Context 

 تفاضل زمانی پیامدهای انقالب 

 کمّی در جغرافیا و -فضایی

 جغرافیای سیاسی

 در جغرافیا و به ویژه 

 جغرافیای انسانی

.م1950استفاده از روش کمّی در دهه .1  

تأکید بر رویکرد سیستمی و علم فضایی در دهه .2
.م1960و . م1950  

استفاده از رویکرد رفتارگرایی در واکنش به . 3
.م1960دیدگاه فضایی در اواخر دهه   

 در جغرافیای سیاسی 

استفاده غالب از دیدگاه فضایی و همچنین دیدگاه  
. م1960رفتاری در کنار دیدگاه فضایی در اواخر دهه 

. م1970و اوایل دهه   

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=a6tcr0YAAAAJ&citation_for_view=a6tcr0YAAAAJ:WC23djZS0W4C
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به ،درواقع. داشتند یاسیس یایدر جغراف یکاربرد محدود یکم یکارها یراز ؛(1: 1379 یر،)مو کرد یبااستعداد را منزو نامحقق

 باشد داشته« فضایی قوانین» برای پژوهش در کردنارائه برای زیادی چیز انتخابات، تثنایاس     به سیاسی جغرافیای رسید     نمی نظر

 یانتخابات یآمارها پذیری و دسترس بودن به آماده نیزانتخابات  یایبه جغراف فراوان ةعالق یلدل(. 17: 1386، یگران)جونز و د

اما  ،(54: 1358 )پرسکات، گرفتند     یقرار م یدانانبودند که در دسترس جغراف ییآمارها ینتریقدق ءآمارها جز ینا زیرا؛ بود مربوط

 یایاز جغراف یگرید ةاز هر جنب یشآن ب ةمطالع ،ینبنابرا ؛فضاست برمبتنی انتخاباتبود که  یتواقع یناز ا ناشیتر      مهم یلدل

 جریان یعنی است؛ زمان یندر ا یاییجغراف های     پژوهش یاصل یانرج یو مفهوم شناسانه روش یدتأک ةکنند     منعکس یاسی،س

 یکشیت،)د بود یرفتار یها مطالعهو  ییپخش فضا یندهایفرا ی،مک یلآن استفاده از تحل ةدغدغطور عمده بهکه  ای فکری

تالش  ینوعبه یمو روش ک ییافض یلپرداختن به موضوع انتخابات با استفاده از تحل ،ینبنابرا ؛(47: 1974 سوجا، ؛237: 1982

 ،بود. انتخابات یانسان یایجغراف یها     شاخه یگرد یاندر م فضایی یدگاهتطابق با د یبرا یاسیس یایجغراف یثیتح ةاعاد یبرا

 یرا بر زندگ یا     یهو ناح یمحل یها     تفاوت یرهایتأثتوانستند یم یدانانکرد که براساس آن جغراف     یم ینرا تأم یاطالعات مناسب

 یاجتماع یها     یاییدرک پو یرا برا یمدخل ،شد می یبررس یاییانتخابات از نظر جغراف یوقت همچنین .کنند یریگ     اندازه یاجتماع

 به را انتخاباتی جغرافیای نظری، و فنی هاینوآوری نکهآوجود  با(. 127 -125: 2012 و ماسکارا، یو)اگن کرد     یم ینمأت یاستس

 اطالعاتی خروجی و نتایج» :کرد اعالم رویم 1981 لسا در ،کرد لیبدت 1970 دهة در سیاسی جغرافیای در پیشگام جریان

 ؛(17 :1386 دیگران، و جونز) «نیست برخوردار الزم تناسب از سیاسی، جغرافیای عمومی نیازهای به توجه با انتخاباتی جغرافیای

 یکردهایآن تسلط رو یلدل که( 397: 2009)کاواناق،  بود یفو ضع اندک یخروج و باال ،زمینه نایدر  ها     پژوهشجم ح رازی

و  ییفضا یدگاهاز حد به د یشتوجه ب ،بنابراین ؛(112: 2009 )کاپلز، بوده است نظری بنیان فقدانو  یتیویستیو پوز یکم

 .شد انتخابات جغرافیای ضعف موجب یمک های     روش

: یاسیس یایجغراف در مطرح مسائلبا  کمی -ییفضا یدگاهدر د یمحور یها     یهنظر ننداشت تناسب (ب

 کشورهای اقتصادی رکود ویژه بهروز،  های     چالش برای پاسخی عنوان به 1یاییعلم اطالعات جغراف سپسو  یمک جغرافیای

 یکاربردها و جغرافیا «یعلم» موقعیت کردها،یرو ینادغام ا و سپس GISو  ییفضا یلتحل کردن. با دنبالیافت هتوسع غربی،

 یةنظرر بکمی تمرکز  -فضاییانقالب  یجاز نتا یکی(. 31: 2005 ین،)اوالفل شد     می مشخص یستحکومت کورپورات یآن برا

فضایی مطابقت و سنت  یهای کم     وبر و لوش بود. روش یستالر،فن تونن، کر یلاز قب یشامل آثار افراد یهنظر ینبود. ا 2وقعیتم

جریان کاالها، مهاجرت، تراکم  مانند ؛دهد     ارائه می گیری     زهای زیادی برای اندازهسنت فضایی چی زیرا ؛خوبی با هم داشتند

تند خود را توانس     یم یدانانجغراف یمدت ی. برایو مکان یتیموقع یها     راق، اختالفو افت ییجدا یزانها، م     مسافرت یفراوان یت،جمع

 بود ممکنها      باشند، تفاوت ییزار حرکت فضااب بود ممکنحرکت  یمشغول کنند. ابزارها یزهر چ یباًتقر ییفضا یتموقع یمبا ترس

 یشهر یایدر جغراف همه، از پیش ها     دیدگاه ینا اما ،... شد و یلتبد ییفضا یبه همبستگ یباشند، همبستگ وقعیتیم های     تفاوت

 ی،شهر یها     سکونتگاه مانند یزندگ های شکل 3کردن     ییبه فضا یدانانجغراف .(6: 2005 )کاکس، یافتندکاربرد  یقتصادو ا

 و یعصنا یتها، موقع     سکونتگاه یفضافاصله بر  یرهایتأث یسازلدر مد. آنان پرداختند تمهاجر یها     یانو جر ینزم یکاربر

 ینا هرچند ؛ندگرفت بهره یکم یها     و روش ییفضا یلو تحل یهراه از تجز ینو در ا ندشد درگیر یکشاورز یها     یناستفاده از زم

اقتصاد و  های     رشته که 4موقعیتی یها     مدل با مقایسه درنبود.  نزدیك بسیار یاسیس یایجغراف های     وعبه موض مسائل

 ارائه چیزی سیاسی جغرافیای برایدر ابتدا  یاسیعلوم س ،فراهم کرده بودند جغرافیا ةرشت یها     یرشاخهز یگرد یبرا یشناس     جامعه

 (.123 -122: 2012 و ماسکارا، یو)اگن داد     نمی

                                                                                                                                                                              
1. Geographic Information Science (GIS) 

2. Location Theory  

3. Spacing 

4. Locational Models 



 1395بهار ، 1 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 188

 اقتصادهای اصلی، دیدگاه عنوانبه فضایی تحلیل: فضایی دیدگاه در یاستس وعامل قدرت  گرفتننادیده (ج

)شورت،  نبود سازگار سیاسی جغرافیای با آن، روشی زیربنای عنوانبه منطقی پوزیتیویسم و چارچوب عنوانبه نئوکالسیك

مانند آدام  یبود. اگرچه در اصل اقتصاد در دستان افراد یجاقتصاد را یساز     ییفضا زیادیتا حد  موقعیت ةینظر(. 1: 1993

رفتن بود و ینب شدن و ازکمرنگلبه درحال  یننوزدهم اتا آخر قرن  اما، داشت یاسیقدرتمند س ةلب یك یکاردوو ر یتاسم

شد یمربوط م یبه افراد یاصل دلیلآن کامالً ساده بود.  یرسیاسیغ یتماه یلشده بود. دل یرسیاسیواضح غ طوراقتصاد به

 ییوابسته به توانا اقتصادشدند.      یدر بازارها با هم مواجه م وبودند ... و ینکار، پول، زم یروین ها و منابع     یتاولو یکه دارا

شد یمواجه م یدارانیعمال قدرت بازار با خرا ی. تالش برابود یجنتا یینتع یفروشنده( برا یدار،)کارفرما، کارمند، خر هر فرد

گان فروشند سوی از یدارانخر یوجو جست ةدربار موضوع یناو  بودند یگریبه دنبال فروشندگان د یگرد یکه در جاها

 یندفرا یها     یدر بازار ورود یا یینها یبازارهار بانحصارات  که بود ییرتأث ر،ام ینا یبرا . تنها استثنااشتمصداق د یزن

 ینا از یا     یندهصورت فزابهکه  یو اقتصاد شهر موقعیت یةدر نظر یجهو درنت یجدر اقتصاد را ،طور خالصهبه. داشت یدتول

که قدرت از یدرحال ؛(7 -6: 2005 )کاکس، دکر یپوش     درت چشمق ةمسئلاز  یراحتتوان به     یند، مپذیر     یم یرتأث یهنظر

 یسیستم عنوانبه نئوکالسیك، یبر اقتصادها تأکید با ،دیگر بیان     به .رود          یشمار مبه یاسیس یایجغراف یاصل یممفاه

 مناقشه به بوطمر های پرسش کند،     یم یافتخود را در ةپاداش عادالن ،یدعامل تولکه در آن هر  یستمیس یعنی یم،خودتنظ

 یاهاظهار ویژهبه و طورکلیبه ها     داده یلتحل سمت بهرا  نظرها یمنطق یتیویسم. پوزشود     می گرفته یدهناد نابرابر توزیع و

 واقعی سیاسی جغرافیای. کند می معطوف -جامعه قدرت درون های رابطهاز درنظرگرفتن  جدا -اثباتقابل یتجرب

 یندهافرا به دبای یدگاهد یندر ا سیاسی جغرافیدانان رازی (؛1: 1993)شورت،  شود شکوفا دیدگاهی چنین در توانست     نمی

 .ها      تا علت بپردازند

و  یاسیس یایجغراف ینةزم درو پژوهش  یسن روند تدرکردمند نظاممتضمن  فقط مند نظام یاسیس یایجغراف همچنین

و  یشترب یاربس ییگرا     یتو کل یمنوع نگرش، تعم ینو مناطق بود. در ا ها یهناح یجابه ها     و موضوع یمپرداختن به مفاه

 یاربس یکردرو نیدر ا یپرداز     یهد که نظرمعنا نبو این بهگرفت، اما      یصورت م و مناطق ها یهناحبر  یمتک یکردتر از رو     آسان

به  یکم یلتحل یقها از طر     یهنظر ةها و ارائ     مدل یدتول یها برا     یتفعال ینتر     یقدق یحت .است هبودو پرمعنا  یقعم

بر یمبتن یها ضابطهو  ینقوان یشو آزما یجادا یقتوان از طر     یم یعنی ؛ها محدود بودآن 1یتیویستیپوز یشناس     شناخت

؛ است ینآفر     لمشک یاربس یتیویسمر منتقدان، پوزنظبه کهدرحالی ؛یافتاز جهان دست  درستیبه درک  ی،تجرب ةشاهدم

دهد،      یخود عبور م یرا از صاف یو اخالق یآورد، مسائل اجتماع     یوجود مرا به یطرف     یو ب ینیتع یرحقیقیرا احساس غزی

و  یانسان یبا نقش مؤثر نهادها یشمارد و از همراهیم یتاهم     را کم ینظر یها     ه و زبانشدشاهدهم یعوقا یانم ةرابط

 یها     یکاست ینا یلدلماند. به     یبازم یبشر یایبه دن یده     در شکل یاسیو س یاقتصاد ی،اجتماع یها     ساخت

  (.18 :1386 یگران،)جونز و د بود یاستس از مستقلو  یرسیاسیغ یب،عج ،پوزیتیویستی یاسیس یایجغراف ی،شناس     اختشن

 

  یاسیس یدانانجغراف های مطالعهاز  ییفضا یدگاهد شدن خارج یتاز محور دالیل .2

در افکار خود  1970 دهة در بودند، داده انجام فضایی هدیدگا براساس باارزشی و مهم بسیار های     پژوهشکه  جغرافیدانانی

داد.  ییرخود را تغ یکردرو یا،در جغراف ییناز انتشار کتاب تب سال پنجکمتر از  یدر زمان یهارو ،مثال رایب ؛ردندک نظریدتجد

کرد.  یدنظردر افکار خود تجد 1980 دهةمنتشر کرده بود، در  را جغرافیا در کمی تحلیلکتاب  1977که در سال  یلورت یترپ

 را برشمرد:  یرز یلدال توان     یم ،1970 ةدر ده سیاسی یدانانجغراف های مطالعه تیمحور از ییفضا دیدگاه شدن     خارج برای

                                                                                                                                                                              
1. Positivist Epistemology  
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از  یتابع (تأخیر کمی با)البته  همواره سیاسی، جغرافیای در موجود های     اندیشه: یادر علم جغراف الگو تغییر (الف

 از بسیاری در سیاسی و اقتصادی های     بحران بروز با ،1960 ةده دربوده است.  یاجغراف های     شاخه دیگر در ها     یشهاند

 حال یندرع و فعلی وضعیت دربرگیرندةکه  یافتند گرایش نظری های     دیدگاه به جغرافیدانان از بسیاری غربی، کشورهای

 عدالت» کارکرد و مفهوم ،1960 دهة اواخر از(. 16: 1391 نژاد،     حاتمی) بود قدیمی های     موضوع از ای     تازه درک ةارائ

 مانند مسائلی به جغرافیدانان. داند     می جغرافیایی تفکر در انقالبرا  آن هاروی که شد جغرافیایی ادبیات وارد «اجتماعی

 زمان آن تا که -نشینی     آلونك و زن اصالت جنایت، و جرم گرایی،     قوم نژادپرستی، فقر، شدید، های     نابرابری اجتماعی، رفاه

 اولین هاروی دیوید .یافت را خود ویژة جغرافیای موضوعات، این از هریك و کردند توجه -بود شده فراموش جغرافیا در

 تخصیص ها،     مکان در درآمد توزیع همگانی، صالح و خیر به کمك در را اجتماعی عدالت مفهوم که بود جغرافیدانی

 ساختارهای و اجتماعی های     نابرابری میان وابستگی طرح باو  گرفت کاربه مردم سیاسا نیازهای رفع و منابع عادالنة

 (. 141: 1383 یی،)شکو شد نو انسانی جغرافیای بنیانگذار جغرافیایی، فضای

 یانتقادهای 1970 ةده اواسط تا همچنین. شد رویگردان کمی -فضایی دیدگاه تسلط از جغرافیا علم ،1970 ةده طی

 )گالج، مشتق شده بود یستیو اصول مارکس یاجتماع یةوارد شد که از نظر آن «روش» به ویژهبه و رفتاری ایافیجغر به

 فراگیر فضا، و زمان در را اجتماعی و علمی قوانین فضایی، علم و پوزیتیویستی علوم کهدرحالی ؛(249 -248: 2008

(. 16: 1381 نژاد،     حاتمی) نیستند ابدی و ثابت اجتماعی، و علمی انینقو که رسیدند نتیجه این به جغرافیدانان. دانند     می

 کاربه جغرافیایی های     نوشته و آثار از ای     یندهحجم فزا یفتوص یبرا 1970 دهة در که بود اصطالحی «رادیکال یجغرافیا»

با  یدر همدرد( و 16: 1391 نژاد،     ی)حاتم زمان غالب آن ةانگار عنوانبه پوزیتیویسمو  ییکه در نقد علم فضا رفتمی

 ةنتیج در ابتدا رادیکال فیایجغرا(. x: 2005 یگران،و د یبلی)س شد     می بیانتر آن دوره      گسترده یاسیس یندهایفرا

 منطقة در نهلحامس کشمکش اول :گرفت شکل غرب در داری     سرمایه بحران دو به جغرافیدانان انتقادی العمل     عکس

 شهری گتوهای های     ناآرامی دوم و ویتنام در مریکاآ      ةمتحد      ایاالت نظامی درگیری اخص طوربه و( سوم جهان) یرامونیپ

 یها، اعتراضیکامرآدر  یجنبش حقوق مدن ،1960 ةده اواخر و اواسط در انگلستان و آمریکا مثل صنعتی کشورهای در

 از بعضی ،1960 ةده اواخر در. یکالراد یاستس یها شکل یگر، جنبش زنان و د1968در سال  یجهان ییدانشجو

 رهبری به دیترویت اعزامی گروه) بشتابند شهری گتوی سیاهپوست ساکنان کمك به کردند سعی آمریکا جغرافیدانان

 متداول شناختی     روش و متعارف غرافیایج های     نظریه شدند متوجه زودیبه اما ،(کردند اقدام کار این به نجوب ویلیام

 های     دیدگاه ورود برای زمینه درنتیجه،. بود جدید های     رهیافت به دستیابی فکر به باید و نیستند رادیکال شرایط پاسخگوی

 با تدریجبه جغرافیدانان و شد فراهم جغرافیا به آن ساختارگرای شکل     به ویژهبه مارکسیستی های     اندیشه و سیاسی اقتصاد

 انتشار. شدند مند هعالق کسیسممار به ،مارکس های     نوشته تفسیر و مطالعه و اجتماعی ةنظری و جامعه ةدربار پژوهش

 جغرافیای و( 1997) کاستلز مانوئل اثر شهری ةمسئل ،(1973) هاروی دیوید اثر شهر و اجتماعی عدالت مانند هاییکتاب

 جغرافیدانان، افکار برانگیختن در پیت، ریچارد اثر (1997) معاصر اجتماعی مسائل دربارة جایگزین های     دیدگاه: رادیکال

 تأسیس با همچنین .افتاد مؤثر بسیار غرب جغرافیای در رادیکال فرهنگ به بخشیدنرسمیت و اجتماعی انقالب بروز

 نابرابر ةگوناگون، توسع یها     یاسو حکومت در مق یهچگونه سرما ینکها یسبا برر یدانشگاه یدانان، جغراف1پود     یآنت ةمجل

 یرحیدر،)م کشیدند چالش بهدر جامعه  را یارآثار قدرت و اخت ،دارد یچه نقش یندهافرا یندر ا یاکند و جغراف     یم یجادا

 سیاسی جغرافیای وارد 1970 ةده در که را یفکر های     جریان ماسکارا و اگنیو (.x: 2005 دیگران، و سیبلی ؛293: 1389

 سیاسی جغرافیدانان ها،     دیدگاه این ظهور با. کنند     می نامگذاری «اقتصادی -سیاسی های     دیدگاه» عنوان با شدند،

                                                                                                                                                                              
1. Antipoud 
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 ایمانوئل جهانی هایامنظ ةنظری رویکردها، این انواع از یکی. کردند بندی     قالب دوباره را جغرافیایی -سیاسی های     پدیده

 را نظریه این تیلور پیتر(. 128 -127: 2012 ماسکارا، و اگنیو) است بانفوذ سیاسی جغرافیای در ویژه به که بود والرشتاین

 و ملی ی،لمح های     مقیاس چارچوب در ساختارگرا سیاسی جغرافیای پیشرفت در مهمی نقش و گرفت کاربه خود آثار در

  (.466: 1389 میرحیدر،) است هکرد ایفا جهانی

 در گرایانه     انسان اندیشة. افتی ظهور 1گرا     انسان جغرافیای مکتب بعد به 1970 ةده از است ذکر شایان همچنین

 اصلی اعتراض و نتقادا .یافت توسعه و گرفت شکل فضایی -کمی انقالب و پوزیتیویسم از یانتقاد عنوانبه فیاجغرا

 انسانی، جهان تبیین به کافی توجه ،فضایی فکری مکتب و پوزیتیویستی شناسی     روش در که است بوده این یانگرا     انسان

 طوفمع معنایی داللت نظام و ها     نشانه نمادها، شناسی،     زیبایی و تنس عرف، اخالقی، نهادهای ویژهبه و انسانی مسائل

 از انسان های     هتجرب با مستمر پیوند و ارتباط دبای ها     استدالل و تفکر در ،گرا     انسان جغرافیدانان دیدگاه از. است نشده

 گراست     انسان جغرافیای در کلیدی یمفهوم ،مکان. شود جهتو انسانی ةخالقان های     ظرفیت به و باشد برقرار روزمره زندگی

  (.467 -466 :همان)

 یفکر یها     و چارچوب ها پرسشتر،      گسترده یاسیس یها     شکل بافت ییربا تغ پس از آن،و  1990و  1980 یها     دهه در

 دهة از که فکری های     جریان توسعة و ادامهو  (xi: 2005 یگران،و د یبلی)سکرد  ییرتغ یتوجه شایانطور    به یدانانجغراف

 پسااستعمارگرایی، دی،انتقا نیسمیفم مانند فکری های     جریان گیری     شکل موجب شدند، وارد انسانی جغرافیای به 1970

 اما ،طلبد     می را ای     جداگانه های     پژوهش هاآن دقیق بررسی که شدند، سیاسی جغرافیای در مدرنپست و ییپساساختارگرا

پرده انسانی، های     واقعیت پنداشتنگفتمانی مشاهده،     لقاب های     واقعیت و پوزیتیویسم علیه حمله گفت توان     می طورکلیبه

 هوجو پردازی،     نظریه مختلف های     فراروایت و ها     گفتمان شکنی     شالوده و کالسیك های     نظریه در قدرت و دانش از برداشتن

به هرمنوتیك سطوح از یکی ةپای بر و پوزیتیویسم زا گذار با ،جدید های     دیدگاه این .است فکری های تحول این مشترک

 اصلی ةهست که ها     نظریه این. اند     کرده ارائه سیاسی جغرافیای علم در مطالعه برای را جدیدی ةشیو گفتمانی، روش ویژه

قابل و عینی مسائل را العهمطقابل های     موضوع است، ژئوپلیتیك و سیاسی جغرافیای کالسیك گفتمان شکنی     شالوده هاآن

 و افضلی) کنند     می تلقی مختلف های     گفتمان ةسای در افتهییینبت نسبی های     واقعیت را ها     آن بلکه ؛پندارند     نمی مشاهده

 (. 57: 1390 امیری،

 تصور و ندک جلوه غیرانسانی و عینی یعلم ،رافیاجغ رفت     می انتظار که دورانی بعد به 1970 دهة از گفت توان     یم ،بنابراین

 از دبای اسیسی جغرافیای های     پژوهش شد     می فرض که دورانی همچنین. رسید پایان به علم، این برای عینی و واحد وجود

 قوهلبا که اخالقی ایدعق و سیاسی های     دیدگاه بیان هرگونه با که دورانی و باشد غیرسیاسی ترجیحاً و خنثی سیاسی دیدگاه

 ،باشد داشته دخالت تانسانی ةمطالع در نباید بشری احساس که شد     می استدالل و شد     می      تمخالف باشد، انگیزبحث و بمخر

 .شد خارج سیاسی جغرافیدانان های مطالعه محوریت از کمی -فضایی دیدگاه ،ترتیباینبه .(5: 1379 مویر،) یافت پایان

روبه یمعضل با دوم جهانی جنگ از پس سیاسی جغرافیای رشتة ،دانیم     می کهگونه     همان :الملل     بین نظام در تغییر (ب

 کشید سیاسی جغرافیای چهرة بر سیاهی پردة جنگ، از ناشی های     خسارت و مدو جهانی جنگ آلمانی، ئوپلیتیكژ. شد رو

 از بیش شدن     سیاسی که رسیدند نتیجه این به سیاسی جغرافیای محققان ،1945 سال از بعد. (14 :1386 دیگران، و جونز)

 ةطلبان     توسعه دیدگاه و ژئوپلیتیك میان ارتباط تصور عالوه، به .دکن     می دور علمی اهداف از را آن ،سیاسی جغرافیای حد

 از سال چهل برای تحلیل و لفظ نظر از ژئوپلیتیك تیجهدرن و زد دامن ژئوپلیتیك به بدگمانی به نازی آلمان مسئوالن

 و دیپلماتیك تاریخ مانند هایی     رشته اندیشمندان و (17: 1392 دیگران، و میرحیدر) شد حذف دانشگاهی های     برنامه

                                                                                                                                                                              
1. Humanistic Geography  
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 پیشگویی و مشاوره ةارائ در فکری خأل پرکردن برای ها آن جای به و گرفتند را سیاسی جغرافیدانان جای المللبین      های رابطه

 گذاشتن کنار معنای به ژئوپلیتیك کنارگذاشتن(. 110: 2012 ماسکارا، و اگنیو) کردند می کمك ها     دولت به ژئوپلیتیکی

 ها     سال این در سیاسی جغرافیای. بود نگریستن مرزی     درون و گرایی     درون به آوردنیرو و نگریستنفرامرزی و گرایی     برون

 1ای     ناحیه جغرافیای طلبی     راحت وادی به زیادی حد تا و بود بدیهی توصیفی مطالب بر متکی و واقعی تئوری نوع هر از عاری

 های     دیدگاه و الگوها ةارائ در سیاسی جغرافیدان شد موجب رشته این ةگذشت از هراس(. 23: 1389 بالکسل،) شد کشانده

 آوردند روی توصیفی و انسانی جغرافیای رویکردهای به بیشتر و( 112: 1393 راد،     کاویانی و نیا     ظحاف) کنند عمل بااحتیاط خود

 بعضی یا یلم منافع معین مفاهیم از که ژئوپلیتیکی مسائل در ها     اندیشه پروراندن رازی بودند؛ سیاسی ایرویکرده از عاری که

 جغرافیدانان برای جهت این از فضایی دیدگاه به پرداختن که     درحالی ؛بود خطرناک بسیار شد،با منحرف غالب سیاسی خطوط

 روش یك ظاهر در که پوزیتیویست سپر پشت در جغرافیدانان» :کند     می بیان هاروی کهگونه     همان. نبود زا     مشکل سیاسی

 (.110: 2012 ماسکارا، و یواگن) «داشتند تری     امن احساس بود طرفبی علمی

 برای ؛داشتند وحشت سیاسی مسائل و تیكژئوپلی به پرداختن از همچنان سیاسی جغرافیدانان ،1960 و 1950 دهة در

 یتیكژئوپل یتبه ارزش و اهم آن در که ،منتشر کرد یتیكژئوپل یختار ینةدر زم یپژوهش «یستفکر» 1960ر سال د ،مثال

 پژوهش یناالکساندر از اما  ،استخطرناک  یو علم یاسیبه آن از نظر س یتوجه     یب که بود هکرد مطرحتوجه کرده بود و 

واژه  ین، اینبنابرا ؛یافت یاسیس یایتوان در جغراف     یرا م یتیكارزش ژئوپلبا یزهایچ ةهم :نوشت ی. وکردانتقاد  شدت به

 یایجغرافعنوان  با شدر کتاب یفرانسو یدانژرژ جغراف یرپ ،1964کنار گذاشته شود. در سال  یکار ای هعنوان واژبه یدبا

را  یتیکیژئوپل یها     یلخواند و تحل یستماول قرن ب ةیمدر ن یکاربرد یایجغراف یکاتورکار ینرا بدتر یتیكژئوپل ةواژ فعال

 یان( ب1972) یاسیس یایافتازه در جغر یها     یشگراپرسکات در کتاب  حتی(. 419 -418: 1389 یرحیدر،)م مردود دانست

 سمت بهانحراف  به چراکه ؛کنند یخوددار یاسیس هایو تعهد یقعم یریبهتر است از درگ یاسیس یدانانکرد جغراف

قادر  یاسیس یدانطرف باشد. اگر جغراف     یمتخصص ب یكنقش  یدبا یاسیس یدانان. نقش جغرافشود     یمنجر م یتیكژئوپل

خارج از قلمرو  ییها     خود را به آن قسمت پژوهشمعاف کند، عاقالنه است که  یاسیس یقعم تعهد یكخود را از  یستن

 (. 31: 1358 منحصر کند )پرسکات، اش یتعصب

 ةدوبار یایاح ایبه معن ینو ا یدیبه زوال گرا 2یکرو یاسیس ینظم جهان ،1960 ةده یانبه پا دنش     نزدیكبا  

که در  یییرهایتغعلت به 1960 ةده یانیپا یها     صورت که در سالینا     به(. 23 :1389 )بالکسل، بود یاسیس یایجغراف

عبارت بودند  ییرهاتغ یناز ا یبعضفراهم شد.  یاسیس یایجغراف دمجد یایاح یبرا ینهداد زم یالملل رو     ینساختار نظام ب

در جهان سوم، انقالب کوبا و رشد  ییگرا     یو بروز مل ییتعمارزدااس یلدلالملل به     ینب ةدر صحن یدجد یگراناز: ظهور باز

مخالفت (. 420: 1389 یرحیدر،)م یشورو جماهیر اتحادو  ینچ یانجهان، شکاف م مناطق یردر سا یانقالب یاه جنبش

 یاهسته یحاتیتسل ةکه مسابقیدرحال ؛مهم بود یاربس یاسیس یایجغراف احیای یبرا یزجنگ سرد ن یتبا حساس یندهفزا

 گیچگون ةباردر ییها پرسش یعنی د؛دادن نشان  واکنش به جنگ سرد کم      کم یاسیس یدانانجغراف یدشد، نسل جد     یم یشترب

 یاسیانداز س     و چشم یشخص یرفتار یها هنجارهاآن. کردندطرح مآن خطر  کاهش گیجنگ سرد و چگون نوجودآمدبه

 ،ترتیباینبه (.110: 2012 ماسکارا، و اگنیو) یرفتندپذ     ینم رابعد از جنگ  یهادر سال یكآکادم یطرون محد یافته تکامل

 پنهان پوزیتیویسم سپر پشت درمجبور نبودند  یگرد یاسیس یدانانآمد، جغراف وجودبه الملل     بین نظام در که یتغییرهایبا 

 خود حذف کنند.  های      را از نوشته استیو مسائل مربوط به قدرت و س شوند

 بلوک دو بین زدایی          یخ عنوان با آن از که الملل     بین نظام در ییاهتغییر وقوع نیز و جغرافیا علم در الگو تغییر ،بنابراین

                                                                                                                                                                              
1. Regional Geography  

2. Global Political World Order  
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      به این البته. گذاشت أثیرت 1970 ةده در سیاسی جغرافیای در فضایی دیدگاه اهمیت کاهش بر ،برند     می نام غرب و شرق

  .رفت     نمی شمار     به جغرافیدانان های مطالعه محور دیگر بلکه نبود؛ دیدگاه رفتنازبین یمعنا

 

  کنونی سیاسی جغرافیای در کمی -فضایی دیدگاه جایگاه .3

 شد؛ سودمند هایی     بازتاب موجب دیدگاه این است، داشته کمی -فضایی دیدگاه که هایی     چالش و ها     کاستی تمام وجود با

 تر     صحیح طور به یا بیداری، و آگاهی سوی     به نیز حرکتی ،حال همان در. یافت گسترش رفتاری جغرافیای که تصورینا هب

 مانند گرایی     انسان و شد آغاز علمی گرایی     عقل فنون به مشغولیدل علیه گرایانه     انسان اهداف و اصول زمینة در آن اب همراه

 فضایی دیدگاه معتقدند ماسکارا و اگنیو(. 2: 1379 مویر،) شد کشف دوباره انسان جغرافیایی های     توجه کانون عنوانبه گذشته

به کمی -اییفض دیدگاه ،دیگر عبارتبه .(106: 2012 ماسکارا، و اگنیو) کرد تنظیم سیاسی جغرافیای احیای برای را صحنه

 دلیل به ؛است هماند باقی زمان آن در «جدید سیاسی جغرافیای» ظهور چرایی و چگونگی درک برای مهم ای هزمین عنوان

 درحقیقت،(. 7: 2005 کاکس،) یافت توسعه فضایی -یکم انقالب از انتقادی متن یك در جدید سیاسی جغرافیای کهینا

 -فضایی دیدگاه و هستیم روشی لحاظبه هم و موضوعی لحاظبه هم سیاسی یجغرافیا رشتة در رگراییتکث شاهد امروزه

  (.3: 1379 مویر،) ندکن     می استفاده سیاسی انانجغرافید که است شماری     بی های     دیدگاه از یکی نیز کمی

خود را در  یگاهجا ییشك علم فضا بی است، هشد ییبه مکتب فضا 1960 ةکه از ده ییانتقادها وجود با ،درکل

از  یکی فضایی دیدگاه کاکس، اعتقاد بهدارد.  یاسیس یایدر جغراف یزن و( 8: 2008 یگران،)جانستون و د معاصر یایجغراف

 از که است فکری اصلی موج سه از یکی فضایی تحلیل است معتقد اگنیو. جغرافیاست علم در ها مطالعه اصلی سنتسه 

 اگنیو) است گرفته قرار رشته این فکری انداز     چشم در آمیزی     موفقیت طوربه و است دهش سیاسی جغرافیای وارد 1960 ةده

 ةتوسع ،مثال رایب ؛است مسئله یك یبررس یتنها راه ممکن برا یکردرو ینمواقع ا یبعض رازی ؛(11: 2012 ماسکارا، و

 یزانتخابات ن یایدر جغراف ها     پژوهش یشترب. کرد یآمارها بررس طریق ازتوان      یم فقط را یافتگین     و توسعه یا     منطقه

 شوند     ینممحدود  ییفضا یکردهایقط به روف هاییپژوهش چنینهرچند  ؛ندشو     یم یبررس ییفضا یدگاهبراساس د

 یدگاهد GIS ةتوسعبا  هویژبه وها کنترل داده فناوری یشرفتتوجه داشت با پ یدبا همچنین(. 393: 2009 )جانستون،

 (.373: 1999 یلر،)م است شده یشترب یزن ییفضا یها     یلتحل ییتوانا و یده     و جهت شده یكتحر یزن ییفضا

از  ،رشته این داخل از: شوندمی ناشی منبع دو از ییفضا -کمی های     یلبه تحل بدبینانه های     چالش ذکر است شایان

 حلیلکه موافق ت کسانی طرفهستند و از خارج از رشته از  یتجرب ةداد یلو تحل یهآزمون فرضکه مخالف  یطرف کسان

معتقد  اوالفلینوجود دارند.  متنی سنجش     قابل و مالحظه شایان تأثیرهای اند     نشده متقاعد هنوزاما  ،هستند کمی دادة

 رفتار درک برای اجتماعی علوم حیاتی بخش عنوانبه سیاسی جغرافیای اینکه برای و منتقدان این به پاسخ رایباست 

 های     تکنیك با را خود شناختی     روش رویکردهای و اصلی نظری عناصر باید یاسیس دانانجغرافی بماند، باقی انسانی

 جمعی، های     داده فضایی تحلیل حوزة در بیشتریو مهارت  آموزش و کنند ترکیب مناسب فضایی و آماری سازی     مدل

 یمناسب برا های     و مطابقت با روش درکقابل و بصری های     شکل به آماری نتایج تبدیل پیمایشی، های     داده آوری     جمع

 کار، این ندادن انجام اما ند،بر     دشوار و زمان یم،عظ یارموارد بس یناز ا یكهر .ورندآ دستبه ویژهپژوهش  های     پرسش

 شدن تبدیلترس از  و کمی تحلیل از مداوم پسرفت بست     بن این. ندشاک     می بست     بن به را سیاسی یجغرافیا رشتة

  (.42: 2006 ین،)اوالفل است یعلوم اجتماع ةحوز ازآن  شدنخارج و ای      یهکوچك و حاش ای هبه رشت سیاسی جغرافیای
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  گیری     نتیجه

و آمار  یاضیاتبه ر یشترب فنیگرفت و از نظر  کاربه را کمی -فضایی دیدگاه ی،ا     یندهفزا طوربه ایجغراف 1950 ةده از

 یریمتغ یاربا شدت بس یاجغراف یفرع یها     شاخه بر ییفضا یدگاه. دیدبه اوج رس 1960 دهة در دیدگاه اینوابسته شد. 

و  1950 ةده در و یرفترا پذ یربوده است که حداقل تأث ییها     از شاخه یاسیس یایجغراف ،یانم ین. در اگذاشت یرتأث

 انقالب به انتخابات جغرافیای شاخة از استفادهبا  1960 ةده اواخر در و را داشت یتسن یریگ     جهت یشترینب 1960

 دیگر در را خود تکاملی روند که شد گرفته کاربه سیاسی جغرافیای های     پژوهشدر  ییفضا یدگاهد یزمان ،درواقع. پیوست

 رفتاری جغرافیای همچنین و آمده بیرون سیستمی و فضایی علم رویکردهای آن دل از و بود کرده طی جغرافیا های     شاخه

پرداخته شود که چرا  مسئله ینشد به ا یسع پژوهش ین. در اشکل گرفته بود ییفضا یدگاهبه د انتقادها به واکنش در

 یتاز محور 1970 دهة در نیز آن پس و شدگرفته  کاربه سیاسی جغرافیدانان های      پژوهشدر  یربا تأخ ییفضا یدگاهد

 .شد گذاشته کنار سیاسی غرافیدانانج های مطالعه

 جغرافیدانان ناتوانی موجب 1960 و 1950 های     دهه زمانی مقطع در که عواملی ترین     مهم ،شد بیان که گونه     همان

 های     پژوهش سازگاری     نا: از بودند عبارت ،شد فضایی دیدگاه یعنی زمان آن غالب فکری جریان با تطبیق رد سیاسی

 با کمی -ییفضا یدگاهدر د یمحور یها     یهنظر نداشتن تناسب ،سیاسی جغرافیای در پوزیتیویستی روش با بنیادی

 دهة در فضایی دیدگاه کهاین دلیل. فضایی دیدگاه در سیاست و قدرت گرفتنیدهو ناد یاسیس یایجغراف های     موضوع

 یدگاهد از یگردانیرو نوعی تدریجهب دهه ینبود که از ا ینخارج شد ا یاسیس یدانانجغراف های مطالعه یتاز محور 1970

 جایگزین رویکردهای سانیان جغرافیای های     شاخه دیگر تبعبه یزن یاسیس یایو جغراف آمد وجودبه جغرافیا علم در ضاییف

 و زمان در را اجتماعی و علمی قوانین فضایی، علم و پوزیتویستی علوم اینکه دلیل     به ؛گرفت کارخود به های مطالعهرا در 

. نیستند ابدی و ثابت اجتماعی، و علمی قوانین که رسیدند نتیجه این به جغرافیدانان کهدرحالی ؛دانند     می فراگیر فضا،

 یوجو جست در باید بودند دریافته جغرافیدانان کهدرحالی ؛داشت تأکید فرایندها بررسی بر بیشتر فضایی دیدگاه مچنینه

 در وجودآمدهبه های     مشکل و داری     سرمایه بحران به توان     نمی دریافتند سیاسی جغرافیدانان کهزمانی. باشند ها     علت

 اقتصاد و کردند پیدا تمایل مارکسیست و الرادیک های     دیدگاه سمت به پرداخت، وزیتیویستیپ روش با صنعتی کشورهای

 شد،     نمی توجهی انسانی مسائل به کمی -فضایی دیدگاه در ازآنجاکه. دادند قرار خود های مطالعه کانون را سیاسی

 رادیکال های     دیدگاه و گرا     انسان مکتب ،ترتیباینبه. آمد وجودبه کمی -فضایی دیدگاه به واکنش در گرا     انسان جغرافیای

 گیری     شکل به 1990 و 1980 های     دهه در هاآن ةتوسع که آمد وجودهب کمی -فضایی دیدگاه نقد در ساختارگرا و

با  و 1960 ةده یانیپا یها     سالدر  همچنین .شد منجر مدرن پست و انتقادی جغرافیای نیسم،یفم مانند فکری های     جریان

 یاید جغرافدمج یایاح یبرا ینهزم ،داد یالملل رو     ینکه در ساختار نظام ب یییرهایتغعلت به ،1970 ةده سمت بهحرکت 

 رپس شتپ درمجبور نبودند  یگرد یاسیس یدانانجغراف الملل،     یندر نظام ب تغییرها وقوعبا  ،ترتیباینبهفراهم شد.  یاسیس

 وجود با گفت باید پایان درخود حذف کنند.  های     را از نوشته یاستو مسائل مربوط به قدرت و س شوند پنهان پوزیتیویسم

 جایگاه نیز حاضردرحال و شد سودمند هایی  بازتاب موجب دیدگاه این کمی، -فضایی دیدگاه های     چالش و ها     کاستی تمام

  .دارد سیاسی جغرافیدانان های عهمطال در را خود ویژة

 

 سپاسگزاری

دانشگاه تهران  در «یاسیس یایدر جغراف یشهاند یرس یینتب»با عنوان  یدکتر ةرسال از حاضر پژوهش کهینا به توجه با

  . یمدانشگاه سپاسگزار این یپژوهش معاونت از ،است شده استخراج
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برداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی  تحلیل پایداری رابطة میان نظام بهره

 بیگلو، زنجان روستایی دهستان غنی

 
 دانشگاه تهرانریزی روستایی، دانشکدة جغرافیا،  استاد گروه جغرافیا و برنامه -*سیدحسن مطیعی لنگرودی

 ریزی روستایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه -فرشاد سوری

 ریزی روستایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه -مهدی چراغی

 

 21/06/1394تأیید نهایی:   24/01/1393پذیرش مقاله: 

 

 چکیده
یی جامعه و ایفای نقش مؤثر آن در تقویت غذا تیامنف کشاورزی از جمله تأمین تحقق اهدا

 دیتول مرحلةی و سنتی به شتیمع دیتول مرحلةو صحیح از  عیسرگذر  ازمندیناستقالل ملی، 

بخش  لینی است که کردیروة مثاب بهصنعتی و تجاری است. از طرفی امروزه کشاورزی پایدار، 

صنعتی و تجاری و تأمین امنیت غذایی خانوارهای روستایی را  دیتول مرحلةکشاورزی به 

برداری خانوادگی و  رابطة پایداری نظام بهره. در پژوهش حاضر، به تحلیل سازد یم ریپذ امکان

شود. بیگلو از توابع شهرستان زنجان پرداخته می دهستان غنی امنیت غذایی در هشت روستای

خانوادگی در روستاهای مورد مطالعه است  برداران هرهبجامعة آماری این پژوهش، شامل کل 

(1324N= و )روش نفر برای تکمیل پرسشنامه محاسبه و به 300اساس فرمول کوکران، بر

همبستگی  -تصادفی سادة دردسترس انتخاب شدند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن تحلیلی

میدانی انجام شده است. روش گردآوری اطالعات به دو صورت -پیمایشی صورت بهاست و 

. تجزیه و تحلیل استی )اسنادی( و میدانی )پرسشنامه، مصاحبه و مشاهدة عمیق( ا کتابخانه

ی، ضریب ا نمونهتک Tی آماری ها آزمونو SPSS 21  افزار نرمبا  شده یگردآوراطالعات 

دول توافقی کای دو انجام گرفته است. براساس ی و جا خوشههمبستگی پیرسون، تحلیل 

، روند کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه ناپایدار است و امنیت غذایی خانوارهای ها افتهی

درصد(. همچنین براساس نتایج، بین  52این روستاها وضعیت مطلوبی ندارد ) برداران بهره

، برداران بهرهورزی و تنوع شغلی امنیت غذایی با میانگین درآمد، وسعت قطعات اراضی کشا

 رابطة معنادار مستقیمی وجود دارد.

 

 بیگلو، کشاورزی پایدار. ها: امنیت غذایی، توسعة روستایی، دهستان غنیکلیدواژه

                                                                                                                                                                              
  Email: shmotiee@ut.ac.ir 09127148704نویسندة مسئول:  *
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 مقدمه

گذاری روی  سرمایه رو هستیم. در این راستا با افزایشغذایی روبه مواد برای تقاضا افزایش و جمعیت رشد با امروزه

 افزایش فرایند تولید، سبب در مکانیکی وسایل و ابزار انواع کارگیری به و مکانیزاسیون تولید، های نهاده کشاورزان،

(. یکی از مفاهیم نوینی که امروزه در قالب کشاورزی 200 -192: 1389 شد )مطیعی لنگرودی، کشاورزی محصوالت

 در قیمت مواد غذاییست که با توجه به روند افزایشی نوسانات پایدار و همراه با آن مطرح است، مفهوم امنیت غذایی ا

های گوناگون تجزیه و تحلیل شده است )جامعة  دست اندیشمندان مختلف و از جنبهویکم، بهقرن بیست دهة اول

. تنها بخش اندکی از (2011، 1علم ؛ دفتر دولت بریتانیا برای توسعة2010؛ الو، 2009؛ فائو، 2009سلطنتی، 

بسیاری دیگر  (.2011فائو،  -دیایهستند )اوسی 2014ة کاهش مواد غذایی در سال دهند نشانهای اقتصادی،  بینی یشپ

(، 14: 2009به افزایش مواد غذایی معتقدند )ایوان،  2050ها با توجه به روند افزایشی جمعیت جهان تا سال  بینی از پیش

کنند، به این نکته توجه دارند که با توجه به ی آینده اشاره میها دهها در یی که به افزایش مواد غذایی دنیها گزارشاما 

ی شیرین جهان، کاهش تنوع زیستی و تخریب اراضی ها آبوهوایی، کاهش روند تخریب محیط زیست، تغییرات آب

جمعیت جهان در رسد. با توجه به وضعیت کنونی و نیز افزایش  یمنظر کشاورزی، بروز این فرایند در دنیا محتمل به

محیطی طبیعت برای تولید مواد غذایی، امروزه دستیابی به امنیت غذایی،  های زیست های آینده و کاهش ظرفیت دهه

حال، (. درهمین2009آندرسن،  -؛ پینستروپ2005های پیش است )فالکون و نیلور،  مراتب بسیار دشوارتر از دهه به

که  اند آوردهی در آینده، به ارائة راهکارهای مختلفی برای رفع این بحران روی دانشمندان ضمن تأکید بر بروز بحران غذای

ی بردار بهرهی آن از جمله محیط زیست، ها شاخصدر اغلب این راهکارها، به کشاورزی پایدار و حفظ رابطة میان 

 کشاورزی و امنیت غذایی توجه شده است.

حال که واقعیتی اقتصادی هستند،  یندرعهای کشاورزی،  یتفعالة سلول اصلی مثاب بهی کشاورزی بردار بهرهی ها نظام

توان  یمعلت همیندهند و به یمشوند؛ زیرا غالباً چارچوب زندگی هر خانوادة دهقانی را تشکیل  یمواقعیتی اجتماعی نیز تلقی 

، از دیرباز نقش ها نظام(. این 22: 1391پور، م؛ ابراهی121: 1366ها را از یک مؤسسة صنعتی یا تجاری متمایز کرد )وثوقی، آن

یری صحیح منابع آب، کارگ بهاند و همواره یکی از مسائل بنیادی کشاورزی درجهت مهم و بسزایی در توسعة کشاورزی داشته

بع، استفادة بهینه ی و سطح پایداری آن، در میزان تولید، تخصیص منابردار بهرهآنکه نوع نظام  تر مهمآیند.  یمشمار خاک و... به

است )کمالی،  مؤثرآالت و استفادة بهینه از منابع با بازدهی مناسب  ینماشیری کارگ بهاز فنون کشاورزی، تجهیز امور زیربنایی، 

های امنیت غذایی، پایداری تولید است،  یتاولو(. از آنجاکه یکی از 324: 1389؛ مطیعی لنگرودی و دیگران، 377: 2005

های تولیدی کشاورزی  یستمسایجاد »ی باید در راستای راهبرد کشاورزی پایدار عمل کنند که هدف آن بردار بهرهی ها نظام

اجتماعی ندارد و بر ظرفیت حفظ باروری، همراه با  -محیطی و اقتصادی یستزیافته و انسانی است، تضادی با منافع  نظام، بادوام

ی پایدار، الزم است بردار بهرهی ها نظام(؛ بنابراین، در چارچوب 18: 2004، )براور« کنداستمرار بقای منابع پایه تأکید می

ی زراعی برای تداوم کارکرد در آیندة نامحدود بردار بهرهی عوامل تولید حفظ شود و تداوم یابد و درنهایت، توانایی نظام ور بهره

های کشاورزی را  یبردار بهرهدرصد از کل  80حدود های خانوادگی،  یبردار بهره(. در کشور ما، 36: 1393تضمین شود )نجفی، 

ها و امنیت غذایی، در مناطق روستایی از اهمیت بسیاری  یبردار بهرهدلیل، بررسی رابطة میان این همینگیرد و به یمدربر

ن زنجان بیگلو شهرستا . پژوهش حاضر نیز در همین راستا، به تحلیل این رابطه در روستاهای دهستان غنیاستبرخوردار 

 اند از:های پژوهش عبارتپردازد. در این زمینه، پرسش می

 برداری خانوادگی و امنیت غذایی در محدودة مورد مطالعه وجود دارد؟ نظام بهرهی بین پایداری دار امعن. آیا رابطة 1

                                                                                                                                                                              
1. UK Government Office for Science 
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غذایی در محدودة مورد برداران خانوادگی و امنیت  بهرهی اقتصادی و اجتماعی ها یژگیوبین رابطة معناداری . آیا 2

 مطالعه وجود دارد؟
 

 مبانی نظری

امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همة مردم، در »( آمده است: 1996) سازمان ملل متحد سازمان غذا و کشاورزی در گزارش

دسترسی فیزیکی و ها برای رفع نیازهای غذایی خود و درجهت دستیابی به یک زندگی سالم و فعال، به مواد غذایی  تمامی زمان

را در « امنیت غذایی»دنبال آن در ایاالت متحدة آمریکا، دولت فدرال اصطالح (. به1996)یو.ان. فائو، « اقتصادی داشته باشند

( 19: 2007های طبیعی )آلن،  صورت دسترسی به مواد غذایی مغذی و کافی از طریق کانال تصویب و آن را به 1980سال 

 اند از: های توسعة پایدار، اهدافی مطرح شدند که عبارت های مختلف کمیسیون ه نشستتعریف کرد. با توجه ب

 حفاظت از تنوع زیستی؛ 

 پایدار از منابع تنوع زیستی؛ یبردار بهره 

 از منابع ژنتیکی یبردار تسهیم عادالنه و برابر منافع حاصل از بهره. 

نخستین گام انسان در ایجاد ارتباط میان بشر و طبیعت دانست  توان یمدر همین زمینه، پیدایش کشاورزی پایدار را 

افزایش  به انقالب سبز که(. 1389مطیعی لنگرودی و شمسایی، بود )که با کشف قواعد حاکم بر رویش گیاهان همراه 

د در آغاز ، هرچن(2009توسعه اشاره دارد )هازل،  کشورهای درحالویژه در  ، بهدر سراسر جهان کشاورزی تولید محصوالت

شد، در بلندمدت به وابستگی هرچه بیشتر این کشاورزی علمی جدید منجر پرمحصول و افزایش تولیدات  ارقام توسعةبه 

(. درنهایت، توسعة انقالب سبز 2011پارت، ؛ یو و نین2012؛ فوگالی، 2011ی فسیلی انجامید )ایفاد، ها یانرژی ورودبه 

تضادها و  نابرابری در اشتغال و دستمزدها، اقتصادی، -یاجتماع های نابرابری جغرافیایی، های نابرابری هایی مانندانتقادبا 

بستری را برای معرفی  و رو شدروبهو محیط زیست  ها انسانخطرافتادن سالمتی خوردن امنیت غذایی و بهبرهم اختالف،

 (.2004؛ لیووایز، 2001؛ آقاباجی و دیگران، 2003)رسول،  مفهوم پایداری در کشاورزی فراهم آورد

بردن گرسنگی، از جمله اهداف بنیانگذاران انقالب سبز است که در زمینة امنیت غذایی مطرح شد، اما از آنجاکه به از بین

جای خود را به تخریب منابع، مدت، ( و صرفاً افزایش تولید در کوتاه2010حفاظت از منابع طبیعی در این راهبرد توجه نشد )الو، 

های کنونی را  آلودگی محیط زیست، افزایش مصرف سموم در خاک و آب، کاهش باروری خاک و امثال آن داد، نیازهای نسل

دنبال بحران (. به2006؛ سامولون، 2006های آینده نیز منابع کافی به جای گذارد )فائو،  که برای نسلای گونهکرد؛ بهبرطرف نمی

با توجه (. 2010عنوان الگوی رایج کشاورزی توجه شد )آمیکاوا،  به کشاورزی پایدار به 80، در دهة 50گرای دهة  رزی فنکشاو

ای که در راستای تأمین نیازهای غذایی کشاورزی» صورت بهبه اهمیت کشاورزی پایدار در پیوند با طبیعت، مفهوم آن 

به حفظ ظرفیت سیستم کشاورزی و  (،2010)رائو، « ، مدیریت موفقی داشته باشدتغییر جوامع انسانی با حفظ منابع پایه  درحال

شود و به افزایش درآمد و ( منجر می2007( و جلوگیری از تخریب محیط زیست )داهاما، 2006وری خاک )آرون،  حفظ بهره

سه عامل انسان، منابع و امنیت غذایی  عبارت دیگر، امروزه در تعریف کشاورزی پایدار، بهانجامد. بهبهبود رفاه کشاورزان می

شود  محیطی توجه می های اقتصادی، اجتماعی و زیست ابعاد و شاخص ( و نیز2009بر شرایط محلی )ویلر و کیلچر، مبتنی

های ایجاد اشتغال، افزایش  ترین اهداف کشاورزی پایدار، شاخص در میان مهم(. 2008، 1؛ فدراسیون ملی کشاورزان2009)پیترز، 

برداری از زمین و ایجاد امنیت غذایی، از اهمیت بسیاری زیادی  درآمد، بهبود کمی و کیفی زندگی روستاییان، نحوة بهره

سازند )بدرقه و  برداری و امنیت غذایی در قالب کشاورزی پایدار را مطرح می های بهره برخوردارند که ضرورت توجه به نظام

 (.1388؛ پیشرو و عزیزی، 1389دیگران، 

                                                                                                                                                                              
1. National Farmers’ Federation 
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خاطر افزایش بروز بالیای طبیعی، افزایش قیمت مواد غذایی، کمبود اهمیت سیاست امنیت غذایی در دو دهة اخیر به

(. 112: 2010های مختلف جهان افزایش یافته است )لورنس و دیگران،  های مربوط به آن، در بخش مواد غذایی و ناآرامی

 از مواد مناسب سالم و مغذی، مواد از کافی مقداری به اوقات، تمام در مردم همة» که غذایی به این معناست امنیت

تولید شده  و اجتماع پایدار زیست محیط با سازگار روش یک در که داشته باشند اقتصادی و فیزیکی غذایی، دسترسی

: 2005؛ سی.تی.ای، 2: 2012)اف.اس.ان، « غذاها باشند انتخاب درمورد آگاهانه گیری تصمیم به قادر و افراد نیز است

دهد دستیابی به امنیت غذایی، نیازمند تغییر در گفتمان اقتصاد سیاسی جهانی، ملی و  مفهوم امنیت غذایی نشان می(. 14

 (. درحال حاضر، تأکید اساسی برای دستیابی به امنیت غذایی، بر نظریة1996ول، های اجتماعی است )مکس جنبش

(؛ 2012میالن و داولرز، ؛ مک2011گیمنز و شاتوک،  -حل نهایی متمرکز است )هولت عنوان راه نئولیبرال و نقش بازار به

 منظور بهغذا  عادالنةناظر بر توزیع  بلکه کالن،مواد غذایی در سطح  کافیتنها مستلزم عرضة امنیت غذایی نه ،بنابراین

شناختی، اقتصادی،  ای از عوامل زیست امنیت غذایی، از طریق تعامل دامنهمفهوم . استدستیابی همگان به آن نیز 

 شود. اجتماعی، کشاورزی و فیزیکی تعیین می

( نشان داد 2004برداری خانوادگی، پژوهش ایروانی و دربان آستانه ) های بهره در زمینة ارتباط میان کشاورزی پایدار و نظام

( نشان داد که استفادة 2007ها از نوع ناپایدارند. همچنین مطالعة نیکدخت و دیگران ) برداری درصد از این بهره 47که حدود 

برداری خانوادگی هستند که  رویه از منابع، فقر و تنگدستی، دانش کم و امثال آن، از متغیرهای مؤثر بر پایداری واحدهای بهره بی

( نشان داد که الگوی کشت و تولید 2007وهش تفصیلی زاهدی )شوند. نتایج پژ درنهایت، به پایداری امنیت غذایی نیز منجر می

( در تحلیل پایدار 1389شود. مطیعی لنگرودی و دیگران ) در کشور پایدار نیست و ادامة روند فعلی، به ناپایداری منجر می

قال  اورزی در شهرستان آقهای کش برداری درصد از بهره 53برداری خانوادگی و تعاونی به این نتیجه رسیدند که  های بهره نظام

محیطی، از  گانة اقتصادی، اجتماعی و زیست های خانوادگی در ابعاد سه برداری ناپایدارند که در این میان، میزان پایداری بهره

که  -دهد که کشاورزی در ایران ها نشان میها و بسیاری دیگر از پژوهشهای تعاونی کمتر است. نتایج این پژوهش برداری بهره

دلیل پایدارنبودن، چندان به امنیت غذایی منجر نخواهد شد. از به -دهند برداری خانوادگی تشکیل می های بهره غلب آن را نظاما

بیگلو شهرستان زنجان  برداری خانوادگی و امنیت غذایی در دهستان غنی رو، این پژوهش به بررسی رابطة میان بهره این

ات در این زمینه و سنجش میزان پایداری کشاورزی و امنیت غذایی در منطقه، رابطة بر پاسخ به شبهپردازد تا عالوه می

 های خانوادگی و امنیت غذایی را نیز بیازماید. برداری بهره

 
 . رابطة میان کشاورزی پایدار و امنیت غذایی در مناطق روستایی 1شکل 

 2: 2012.ان، اسمنبع: اف.



 201  ... در غذایی امنیت و خانوادگی برداری بهره نظام میان رابطة پایداری تحلیل

 منطقة مورد مطالعه

رود پایین است که در غرب استان زنجان واقع شده است. این  ی تابع بخش زنجانها دهستانبیگلو، از  دهستان غنی

. داردعرض شمالی قرار  36° 75 ′و 36° 65 ′طول شرقی و 48° 11′ تا 47° 66′لحاظ جغرافیایی، در پهنایدهستان به

 9843خانوار و  2330روستای دارای سکنه،  33این دهستان  ،1390بق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال اطم

(. با توجه به وضعیت منطقه، 1390مرکز آمار ایران، ) نفر مرد هستند 4101زن و  4329دارد که از این میان، نفر جمعیت 

های  یبردار هبهردرصد  84های پژوهش، حدود  پردازند و با توجه به یافته یمهای کشاورزی  یتفعالاغلب روستاییان به 

صورت  رو، آن تعداد از روستاییان که به ینا(؛ از 1392جهاد کشاورزی شهرستان زنجان، ) کشاورزی از نوع خانوادگی است

 گیرند.عنوان جامعة مورد مطالعة پژوهش مدنظر قرار می های کشاورزی اشتغال دارند، به برداری خانوادگی به بهره

 

 
 منطقة مورد مطالعه. موقعیت جغرافیایی 2شکل 

 

 روش پژوهش

های خانوادگی و امنیت غذایی در دهستان  برداری با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطة میان بهره

تحلیلی و همبستگی است که با  -لحاظ روش، توصیفیکند. این مطالعه به بیگلو است، از رویکرد کاربردی تبعیت می غنی

پیمایشی انجام گرفته و دارای دو بخش اسنادی و کمی است. در بخش اسنادی، از طریق مطالعة استفاده از شیوة 

های حاصل از پیمایش میدانی تحلیل  آوری شد و در بخش کمی، داده ای، پیشینه و مبانی نظری پژوهش جمع کتابخانه

برداری خانوادگی در دهستان  ظام بهرههای اولیه درمورد وضعیت امنیت غذایی و پایداری ن شدند. ابزار گردآوری داده

های توصیفی شامل سن، جنس، سطح سواد ساخته است. پرسشنامه شامل سه قسمت پرسشبیگلو پرسشنامة محقق غنی

برداری خانوادگی در قالب کشاورزی پایدار و  های دستة دوم مربوط به پایداری نظام بهرهو وضعیت امنیت غذایی، پرسش

بردار در قالب سبد کاالیی استاندارد وزارت بهداشت هستند.  ربوط به امنیت غذایی خانوارهای بهرهها مقسمت سوم پرسش

محیطی، برای  های چندگانة نگارندگان، ده شاخص اجتماعی، نه شاخص اقتصادی و نه شاخص زیستبراساس مطالعه
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برداران در  نیت غذایی در زندگی بهرهمحیطی ام های تأثیرگذار بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست شناسایی مؤلفه

روستای این دهستان، هشت روستا )مهرآباد، رضاآباد، اندآباد سفلی،  33شهرستان زنجان گزینش شدند. همچنین از بین 

از بندی انتخاب شدند.  گیری تصادفی طبقه ( با استفاده از روش نمونه1آباد، میرجان و زنگین اندآباد علیا، نصیرآباد، علی

برداران خانوادگی(  آماری پژوهش )بهره کل جامعةبرداران کشاورزی خانوادگی هستند،  اکه جامعة آماری پژوهش، بهرهآنج

است. از آن میان، با استفاده از فرمول کوکران و جدول حجم  بردار خانوادگی در هشت روستای منتخب بهره 1324شامل 

های مورد نیاز در جریان پیمایش، از هشت  امه انتخاب شدند و دادهبردار برای تکمیل پرسشن بهره 300نمونة مورگان، 

 نیای ها دادهی گردآورابزار طور دقیق گردآوری شد.  صورت تصادفی سادة دردسترس انتخاب و به روستای مورد نظر به

و آمارهای خام اولیه، از  ها دادهپژوهش و  اتیادبی آور جمعپژوهش، به دو صورت اسنادی و میدانی بود. پس از 

روش پیمایش ، اطالعات تکمیلی، بهساخته محققی، با استفاده از پرسشنامة ا کتابخانهروش مطالعة به ربط یذی ها سازمان

یی، از روش محتوایی درونی )صوری( استفاده شد و پرسشنامة اولیه پس از چند روامیدانی گردآوری شدند. برای تشخیص 

یی پرسشنامه ایپا( از سوی استادان دانشگاه تهران تأیید شد. برای تعیین آزمون شیپاصالح )بعد از نتایج مرحله بازنگری و 

است که پایایی ابزار پژوهش را  793/0پرسشنامه  نیای براشده محاسبهی کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفا بیضرنیز از 

ای، برای بررسی و تحلیل  نمونه تک t-testهای  و آزمون spss 21ار افز ها، از نرم برای تجزیه و تحلیل دادهدهد. نشان می

جدول توافقی کای دو پیرسون، برای بررسی رابطة نظام  و توکی از آزمون برداری خانوادگی، پایداری نظام بهره

برداران خانوادگی  بهرهی اقتصادی و اجتماعی ها یژگیومیان  ةرابطبررسی  وبرداری خانوادگی و شاخص کل پایداری  بهره

شایان ذکر است که برای سنجش میزان امنیت غذایی خانوارهای استفاده شد. از آزمون همبستگی و امنیت غذایی 

 (.1جدول است )ی مطرح در امنیت غذایی استفاده شده ها شاخصروستاهای مورد مطالعه، از 

برای بعد اجتماعی، نه  شاخصبیگلو، ده  ی خانوادگی در دهستان غنیبردار بهرهی ها نظامبرای سنجش میزان پایداری 

 اشاره شده است. ها آنبه  2که در جدول  اند شدهی گزینش طیمح ستیزشاخص برای بعد اقتصادی و نه شاخص برای بعد 

 
 خانوارهای روستاییهای مورد استفاده برای سنجش امنیت غذایی  . شاخص1جدول 

 غذایی مواد
استاندارد مصرف 

 2()گرم
 بندیطبقه

 گرم و باالتر استاندارد 250)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(،گرم ) 100کمتر از  250 نان
 گرم و باالتر استاندارد 100)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 50کمتر از  100 برنج

 گرم و باالتر استاندارد 30)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، )گرم  15کمتر از  30 حبوبات
 گرم و باالتر استاندارد 45)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 20کمتر از  45 قند و شکر

 گرم و باالتر استاندارد 25)فقر نسبی(،  200-100)فقر مطلق(،  15کمتر از  25 روغن
 گرم و باالتر استاندارد 30)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 15کمتر از  30 گوشت قرمز
 گرم و باالتر استاندارد 25)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 15کمتر از  25 گوشت مرغ
 گرم و باالتر استاندارد 20)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 10کمتر از  20 گوشت ماهی

 گرم و باالتر استاندارد 25)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 15کمتر از  25 مرغ تخم
 گرم و باالتر استاندارد 100)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 50کمتر از  100 شیر

 گرم و باالتر استاندارد 100)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 50کمتر از  100 ماست
 گرم و باالتر استاندارد 20)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، )گرم  10کمتر از  20 پنیر

 گرم و باالتر استاندارد 320)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 150کمتر از  320 سبزی
 گرم و باالتر استاندارد 320)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 150کمتر از  350 میوه
 گرم و باالتر استاندارد 1440)فقر نسبی(،  200 -100فقر مطلق(، گرم ) 1220کمتر از  1440 جمع

 1390ای و صنایع غذایی کشور،  ، براساس طرح جامع انستیتو تحقیقات تغذیه1392منبع: نگارندگان، 

                                                                                                                                                                              
 .اند شدهخانوار توزیع  1614نفر است که در  4957کل جمعیت ساکن در روستاهای مورد مطالعه  .1
 .استکالری  2300. مصرف مواد غذایی، مطابق استاندارد، 2
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 برداری کشاورزی خانوادگی های مورد استفاده در تحلیل پایداری نظام بهره . شاخص2جدول 

 متغیرها بعد
ی آموزشی، ها کالس، تعلق مکانی به روستا، امید به آینده، دسترسی به بردار بهرهرضایت از شغل کشاورزی، سواد  اجتماعی

ی محلی، عالقة جوانان به کشاورزی، احساس ها یریگ میتصماز اصول کشاورزی پایدار، مشارکت در  بردار بهرهآگاهی 
 امنیت اجتماعی، رضایت از زندگی؛

، تنوع منابع درآمدی، دسترسی به اندازدسترسی به اعتبارات رسمی، رضایت از پسرضایت از درآمد، میزان اراضی آبی،  اقتصادی
 ی تولید محصول، دسترسی به نیروی کار؛ها نهیهزبودن بازار برای فروش محصول، آگاهی از فنون بازاریابی، پایین

ها، آبیاری ماندة محصولجا بهسوزاندن کاه و کلش اجتناب از  اجرای تناوب زراعی،جلوگیری از کاهش کیفیت آب،  یطیمح ستیز
ی هرز ها علفبردن ی درختان، از بینها شاخهکردن هنگام صبح و عصر، شخم اطراف درختان برای نفوذ آب، هرس

 داخل نهرها، مشارکت در ترمیم نهرهای آب، استفادة اندک از کود شیمیایی.
 1389لنگرودی و دیگران، ؛ مطیعی 1388منبع: مطیعی لنگرودی و شمسایی، 

 

 ها بحث و یافته

است و از  سال 6/44 افراد این سنی میانگین که دهد یم نشان برداران بهره فردی یها یژگیوو  ی توصیفیها افتهی بررسی

 است. نفر 3/4 بردار بهرهی ها خانوادهدر  خانوار بعد متوسط .ندهست زن هاآن درصد 2/5 و مرد ها آن درصد 8/94این میان، 

 5/11 راهنمایی، درصد 5/17 ابتدایی، ةدور تحصیالت درصد 9/29 ،ندسواد یب افراد درصد 6/19، تحصیالت سطح نظر از

 .ندردا لیسانس از باالتر و لیسانس تحصیالت درصد 7/8 و دیپلم درصد 8/12 دبیرستان، درصد

درصد روستاییان در  20کیلوکالری، حدود  برحسبشده برای مصرف مواد غذایی  یینتعهمچنین با توجه به استاندارد 

ة پایداری بسیار دهند نشان ها شاخصبرند که این  یمسر در وضعیت فقر نسبی به ها آندرصد  42وضعیت فقر مطلق و 

 استبیگلو  های خانوادگی در روستاهای دهستان غنی یبردار بهرهپایین کشاورزی در منطقه و بهبودنیافتن وضعیت 

از بین اقالم سبد  دهد یمدر زمینة وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه نشان  ها افتهی (.3)جدول 

کاالیی استاندارد وزارت بهداشت، تنها درمورد مصرف نان، فرد فقیری وجود ندارد و بیشترین میزان فقر مطلق در بین 

درصد جامعة آماری پژوهش در  13/20که  دهد یمنشان  ها افته. همچنین یاستاقالم غذایی گوشت، ماهی و سبزیجات 

 .کنند یمدرصد در فقر نسبی زندگی  91/41فقر مطلق و 
 

 وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه. 3جدول 

 غذایی مواد
 ی امنیت غذاییبند طبقه

 استاندارد فقر نسبی فقر مطلق
 97/93 024096/24 0 نان

 25/6 33735/34 40/2 برنج

 79/48 78313/45 42/5 حبوبات

 06/65 13253/33 80/1 قند و شکر

 24/60 14458/36 61/3 روغن

 46/17 42169/55 10/27 گوشت قرمز

 07/18 77108/42 15/39 گوشت مرغ

 0 71084/27 28.72 گوشت ماهی

 66/15 24096/60 09/24 مرغ تخم

 72/30 24096/60 036/9 شیر

 13/33 83133/57 03/9 ماست

 16/42 40964/52 42/5 پنیر

 65/12 16867/62 18/45 سبزی

 12/30 53012/32 34/37 میوه

 95/37 91/41 13/20 جمع
 1392منبع: نگارندگان، 
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برداری خانوادگی در محدودة مورد مطالعه و براساس ابعاد اجتماعی،  درادامه، به بررسی و تحلیل پایداری نظام بهره

ای تحلیل شدند و مشخص شد  نمونهتک t-testها با استفاده از آزمون  شود. یافتهمحیطی پرداخته می و زیستاقتصادی 

که  -طیفی مورد بررسی ةاحتساب دامن قبولی قرار ندارد. همچنینبرداری خانوادگی، در وضعیت قابل پایداری نظام بهره

دهد میانگین ابعاد پایداری، از مطلوبیت عددی مورد آزمون  مینشان  -و براساس طیف لیکرت در نوسان است 5تا  1بین 

 (.4جدول ) شود به شکل منفی ارزیابی می

 
 برداری خانوادگی در محدودة مورد مطالعه بررسی و تحلیل پایداری نظام بهره .4جدول 

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون = 
 آزمون ةآمار ها مؤلفه

t 
 ةدرج

 آزادی
تفاوت  معناداری

 میانگین
 درصد 95اطمینان  ةفاصل
 حد باال ینیحد پا

 3137/0 -0766/0 1185/0 232/0 269 201/1 یطیمح ستیزبعد 

 0176/0 4324/0 -2074/0 071/0 269 -823/1 اجتماعی

 -1427/0 -5239/0 -3333/0 000/0 269 -459/3 اقتصادی

 1392منبع: نگارندگان، 

 

 
 بیگلو روستاهای دهستان غنی. وضعیت کشاورزی پایدار در 3شکل 

 

تحلیل روابط آماری میان میزان امنیت غذایی خانوار روستاهای مورد مطالعه و شاخص کل پایداری کشاورزی، 

ای در سه طبقة ضعیف، متوسط و باال قرار دارند،  تفکیک هشت روستای مورد مطالعه که از طریق تحلیل خوشه به

دهندة وجود تفاوت معنادار آماری میان متغیر وابستة میزان  بر جداول توافقی، نشانبراساس آزمون همگونی کای دو مبتنی

برداران خانوادگی پایدار  های بهره بیگلو و متغیر مستقل، یعنی نظام امنیت غذایی خانوارهای روستاهای دهستان غنی

برداران خانوادگی،  ی کشاورزی بهرهها دهد براساس میزان پایداری فعالیت ها نشان می )کشاورزی پایدار( است. بررسی

تفاوت معناداری در امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه وجود دارد. همچنین شایان ذکر است که جهت این 

دهد. بنابر وجود این رابطة ها را نشان می رابطه نیز مثبت برآورد شده است که خود وجود رابطة مستقیم بین این شاخص

برداران خانوادگی در روستاهای  های کشاورزی بهره توان گفت که با افزایش میزان پایداری فعالیت یم میمثبت و مستق

 یابد.برداران افزایش می مورد مطالعه، امنیت غذایی خانوارهای این بهره
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 . روابط آماری میان امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه و شاخص5جدول 

 موجود، آزمون همگونی کای دو کل پایداری کشاورزی

 مؤلفه
 شاخص کل کشاورزی پایدار

 کل
 باال متوسط کم

 امنیت غذایی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه

 3 18 8 6 کم

 35 12 10 13 متوسط

 99 80 9 10 باال

 166 110 27 29 کل

 آمارة آزمون کای دو پیرسون
 سطح معناداری درجة آزادی ارزش

47/25 4 000/0 

 249/0 ضریب همبستگی

 1392منبع: نگارندگان، 

 

 
 بیگلو . وضعیت امنیت غذایی پایدار در بین روستاهای دهستان غنی4شکل 

 

برداران  بهرهی اقتصادی و اجتماعی ها یژگیودرادامه، برای پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش و بررسی رابطة میان 

اساس، نتایج آزمون نشان ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. برهمینخانوادگی و امنیت غذایی در محدوده، از 

برداران به شهر در طول هفته، وسعت قطعات اراضی کشاورزی، تعداد دام و  های بهرهدهد میزان درآمد، تعداد مراجعه می

ها، امنیت  هریک از این شاخصعبارت دیگر، با افزایش تنوع شغلی، با امنیت غذایی رابطة مستقیم و معنادار دارند. به

 یابد. غذایی خانوارهای روستایی افزایش می
 

 برداران خانوادگی و امنیت غذاییبهرهی اقتصادی و اجتماعی ها یژگیو. رابطة میان 6جدول 

 معناداری ضریب همبستگی پیرسون شاخص

 000/0 539/0 درآمد
 000/0 483/0 تعداد مراجعه به شهر در هفته

 000/0 667/0 اراضیمیزان 

 000/0 253/0 تعداد دام

 000/0 259/0 تنوع شغلی

 075/0 147/0 سواد

 1392منبع: نگارندگان،           
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 گیری نتیجه

برداران خانوادگی و امنیت غذایی در هشت روستای  های کشاورزی بهره در این پژوهش، برای بررسی رابطة میان فعالیت

تحلیلی و همبستگی استفاده شد. ابتدا از طریق مطالعة  -استان زنجان، از روش توصیفیبیگلو  برگزیدة دهستان غنی

برداری  های بهره های اصلی امنیت غذایی و نظام اسنادی، بنیان نظری و ادبیات پژوهش تهیه شد و در جریان آن، شاخص

برداران جامعة مورد مطالعه،  تن از بهره 15خانوادگی گزینش شدند. در مرحلة بعد و در جریان مشاهدات و مصاحبة اولیه با 

 ها و متغیرهای مورد نیاز پرداخته شد. ای اکتشافی به رفع نواقص مربوط به شاخص طی مطالعه

قبولی ندارد و میانگین ابعاد پایداری در هرسه برداری خانوادگی وضعیت قابل پایداری نظام بهره دهد یمنتایج نشان 

شود. در تحلیل پرسش دوم، نتایج  محیطی، از مطلوبیت عددی به شکل منفی ارزیابی می ستبعد اقتصادی، اجتماعی و زی

برداران کشاورزی در  دهندة وجود تفاوت معنادار آماری میان متغیر وابستة میزان امنیت غذایی خانوارهای بهره نشان

دهد براساس میزان پایداری  یج نشان میروستاهای مورد مطالعه و متغیر مستقل، یعنی کشاورزی پایدار است. همچنین نتا

برداران روستاهای مورد مطالعه وجود دارد و  های کشاورزی، تفاوت معناداری در امنیت غذایی خانوارهای بهره فعالیت

توان گفت با افزایش میزان پایداری  جهت این رابطه نیز مثبت است که نشانگر وجود رابطة مستقیم است؛ بنابراین، می

بیگلو، امنیت غذایی در این خانوارها به  برداری خانوادگی در روستاهای دهستان غنی های بهره ای کشاورزی نظامه فعالیت

 یابد. همان نسبت افزایش می

گانة  های خانوادگی در ابعاد سه برداری ( نشان داد که میزان پایداری بهره1389مطیعی لنگرودی و دیگران ) پژوهش

های تعاونی کمتر است. در پژوهش حاضر نیز که سنجش پایداری در  برداری محیطی، از بهره اقتصادی، اجتماعی و زیست

میانگین ابعاد پایداری در هرسه بعد اقتصادی،  برداران خانوادگی انجام شد، مشخص شد که گانه برای بهره ابعاد سه

( درمورد 1392مطیعی لنگرودی و سوری )های  یافته. تر و منفی است محیطی، از مطلوبیت عددی پایین اجتماعی و زیست

های  های کشاورزی پایدار و ادامة روند ناپایداری، در پژوهش برداران خانوادگی در تولید برنج به ویژگی توجهی بهرهبی

های پژوهش حاضر درمورد  ( نیز تکرار شده است که با یافته2007( و نیکدخت و دیگران )2004ایروانی و دربان آستانه )

درصد و  47( حدود 2004راستاست. در مطالعة ایروانی و دربان آستانه )های خانوادگی هم برداری ة روند ناپایداری بهرهادام

برداران خانوادگی ناپایدار تشخیص داده شدند که  درصد از بهره 53( حدود 1389در مطالعة مطیعی لنگرودی و دیگران )

 برآورد شده است.درصد ناپایداری  52در پژوهش حاضر نیز حدود 

تعمیم به سایر مناطق روستایی در استان زنجان و  بیگلو، قابل نتایج پژوهش حاضر در روستاهای دهستان غنی

مبحث های کشور است که وضعیت تقریباً مشابهی دارند. درپایان، شایان ذکر است که  همچنین روستاهای دیگر استان

شود و توجه  کشورها محسوب می اقتصادی شکوفاییو  امنیت ،سنجش رفاه معیارها برای ترین مهماز  یکی غذایی، امنیت

باید هدف اصلی تقویت و استحکام زیرساخت توسعة  -پذیرترند که از شهرها آسیب -ویژه در مناطق روستاییبه آن، به

 ملی شود.
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