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 :چکیدٌ

بضش ثٝ ثشسسی دس ثیطتش ٔٛاسد ٘ٛاحی ٔشصی داسای التػبد غیشسسٕی ٔی ثبضذ ٚ ثب التػبد سسٕی وطٛس تفبٚت ٞبیی سا داسد تحمیك ح     

تبثیش ٔجبدالت ٔشصی ثش التػبد غیش سسٕی سٚستب٘طیٙبٖ ٘ٛاحی ٔشصی ضٟشستبٖ ثب٘ٝ ٔی پشداصد وٝ اص دٚ عشف غشة ٚ خٙٛة ثب وشدستبٖ 

فشاق ٞٓ ٔشص ٔی ثبضذ . ٔقیطت ٚ اضتغبَ ٔشص٘طیٙبٖ ثٝ ٔیضاٖ ثسیبس صیبدی اص ایٗ ٔجبدالت ٔشصی تبثیش ٔی پزیشد ٚ اص ٌزضتٝ ٞبی دٚس 

وٖٙٛ دچبس تغیش ٚ تحٛالت ثسیبس ضذٜ است. سٚستب٘طیٙبٖ ایٗ ٘ٛاحی ٔشصی ثشخالف ٘مبط سٚستبیی دیٍشی وٝ اص چٙیٗ ٔٛلقیتی ثشخٛسداس تب

٘یستٙذ ثیص اص آٖ وٝ ثٝ دأپشٚسی ٚ وطبٚسصی ثپشداص٘ذ ثٝ سدٚثذَ وشدٖ وبالٞب ٚ اخٙبس ٔختّف ٔی پشداص٘ذ وٝ ایٗ ٔجبدالت ٞٓ اص عشیك 

سیشا٘جٙذ ) لب٘ٛ٘ی ( ٚ ٞٓ اص عشیك ٘مبط دیٍش ٔشصی وٝ ثٝ غٛست غیش لب٘ٛ٘ی ٚ لبچبق ٔی ثبضذ غٛست ٔی ٌیشد ٚ ایٗ  ثبصاسچٝ سسٕی

ٞذف اص ایٗ ٔمبِٝ ثشسسی  .ٔجبدالت ٔشصی سضذ التػبد غیش سسٕی سا دس ایٗ ٘بحیٝ ٔشصی ضٟشستبٖ ٔزوٛس تحت تبثیش لشاس دادٜ است

 ُ پشداختٗ سبوٙبٖ ثٝ ٔجبدالت غیشسسٕی ٔیجبضذ. ٚضقیت ٔقیطتی ٔشدْ ایٗ ٘ٛاحی ٚ دالی

 

 

 :ي َدف ممدمٍ

ای استجبعبت ٚ ٞبی لٛٔی ٚ سٛاثك تبسیخی، ٔٙطبء پبسٜٔٙبعك ٔشصی وطٛس پیٛستٝ اص لذیٓ ثٝ ِحبػ ٔٛلقیت خغشافیبیی، ٔٙبسجت     

دی ایٗ ٔٙبعك، خػٛغب دس ثخص غٙقت ٚ ا٘ذ تٛا٘بیی ٞبی ثبِمٜٛ عجیقی ٚ التػبٔجبدالت ٔشصی ٔیبٖ سبوٙیٗ دٚ سٛی ٘ٛاس ٔشصی ثٛدٜ

ِحبػ ٔحشٚٔیت صدایی، ایدبد اضتغبَ، ٍٟ٘ذاضت خٕقیت، ٕٔب٘قت اص تخّیٝ ٔٙبعك وطبٚسصی، ثٝ دِٚت ٞبی ٚلت اخبصٜ ٔی دٞذ وٝ ثٝ

اسبس ٌفتٝ  (.ثش 6،  1378 احٕذی پٛس ٚ ٕٞىبساٖ،ٔشصی ٚ ٚلٛق لبچبق تٕٟیذاتی سا دس ٔجبدالت ثبصسٌب٘ی ٘ٛاحی ٔشصی ِحبػ ٕ٘بیذ )

ثسیبسی اص ٔحممبٖ ٚخٛد ثبصاسچٝ ٞبی وٛچه ٔشصی ٔیتٛا٘ذ یىی اص اثضاسٞبی ایدبد اضتغبَ، أیذ ثٝ ص٘ذٌی، استمبی سغح سفبٜ، ٚ تطٛیك ثٝ 

(. ٘مبط ٔشصی اٌشچٝ ٚؽیفٝ دفبؿ اص تٕبٔیت اسضی وطٛس ٚ ثشلشاسی أٙیت سا ثشفٟذٜ amini et al 201ٔب٘ذٖ دس ٘مبط غفش ٔشصی ثبضذ.)

داس٘ذ أب ایٗ دِیّی ٕ٘یطٛد وٝ ثٝ آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ تٟذیذ ٍ٘شیستٝ ضٛد. ثّىٝ ثبیذ اص فشغت ٞبی ٔٛخٛد دس ٘مبط ٔشصی ثشای دٚ ٕٞسبیٝ اص 

(. ٔٙبعك ٔشصی ثٝ دِیُ تٕبس ٔٙجـ ٘ؾش ص٘ذٜ ٍ٘ٝ داضتٗ سٚح ص٘ذٌی  ٚ داد ٚستذ ٚ وست دسآٔذ سا ضٙبسبیی وشدٜ ٚ ثٝ غٙیٕت ضٕشد.)ٕٞبٖ

بی ٌٛ٘بٌٖٛ داخّی ٚ خبسخی اص ٚیژٌی ٞبی خبغی ثشخٛسداس٘ذ. ٚ خٛد ٔجبدالت ٚ پیٛ٘ذ ٞبی فضبیی دٚ سٛی ٔشص ثیٗ وطٛس ثب ٔحیظ ٞ

ٞبی ٔدبٚس ٚ آسیت پزیشی ٚ تٟذیذات ٔختّف دس ایٗ ٔٙبعك إٞیت ٚیژٜ ای سا دس فشایٙذ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی تٛسقٝ ، أٙیت ٚ آٔبیص ثٝ 

ستٙذات ، ٔغبِقبت ٚ تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ دس سبِیبٖ اخیش ٔطبٞذٜ ٔی ضٛد وٝ ثٝ دِیُ ٚخٛد إٞیت ٚ ٔٙبعك ٔشصی دادٜ است. ثشاسبس ٔ

حسبسیت ٞبی ٚیژٜ ٔٙبعك ٔشصی ، تٛخٝ خبغی دس خٟبٖ ثٝ ٔغبِقبت آٔبیص دس ایٗ ٔٙبعك ٔقَٕٛ ضذٜ است وٝ ٔی تٛاٖ آٖ سا دس دٚ 

یح ٔغبِقبت ا٘دبْ ضذٜ ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ وطٛس ٞبی ثب ٔسبحت ٌستشدٜ ٚ ٚسیـ خٙجٝ فّٕی ٚ فّٕی ٔذ٘ؾش لشاس داد . اص خٙجٝ فّٕی ، ٘تب
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وٝ ایٗ فذْ تقبدَ ٞب  ٔب٘ٙذ ایشاٖ ، داسای تفبٚت ٞب ٚ فذْ تقبدَ ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ فضبیی ٔطٟٛدی ثیٗ ٔٙبعك ٔشوضی ٚ ٔشصی ٔی ثبضٙذ

ثقذ ٘یض ثٝ ٌستشش  وٙذی ٔٛاخٝ سبختٝ است ٚ دس ٔشحّٝ ، تبثیشات فٕذٜ ای دس دٚ خٟت ثشخبی ٌزاضتٝ است : یىی حشوت تٛسقٝ سا ثب

٘بأٙی دس ٔٙبعك ٔشص ی ٔٙدش ضذٜ ٚ وُ ٘ؾبْ تٛسقٝ ، أٙیت ٚ ٔذیشیت ایٗ ٔٙبعك سا تحت تبثیش لشاس دادٜ است. اص ٘ؾش فّٕی ٘یض وطٛس 

سبیُ ٔشثٛط ثٝ ایٗ ٘بأٙی ٞب ، ٘بضی اص ضشایظ ا٘ذ وٝ فٕذٜ تشیٗ ٔا٘ذ ، دسیبفتٝٞبیی وٝ دسٌیش ٔسبیُ ٘بأٙی دس ٔٙبعك ٔشصی خٛد ثٛدٜ

٘یبفتٍی ٚ پیبٔذ ٞبی تجقی آٖ ثٛدٜ است . یىی اص فٕذٜ تشیٗ دالیُ خبِی اص سىٙٝ ضذٖ ٔشصٞب ٚ ٞدْٛ خٕقیت ٘مبط ٔشصی ثٝ تٛسقٝ

دیٍش ضشایظ فمش ٚ ثٝ فجبست  (. amini et al 2014) ضٟشٞب؛ ٘جٛد فشغت ٞبی ضغّی ٚ ساٞی ثشای وست دسآٔذ دس ٔشصٞب ٔیجبضذ.

ٚخٛد آٔذٜ دس ایٗ ٞبی ثٝثشداسی اص سشپُتٍٙذستی دس ایٗ ٔٙبعك ٔی تٛا٘ذ ٔحیظ ٔٙبسجی خٟت ثشٚص ٘بأٙی ٞب ٚ تحشیه دضٕٙبٖ دس ثٟشٜ

 (.   2،  1378،  احٕذی پٛس ٚ ٕٞىبسأٖٙبعك ضٛد. ) 

 

 :ادبیات تحمیك

طىُ سیبسی اص ٚاحذٞبی دیٍش است. دس ضٕٗ، ٚخٛد ٕٞیٗ خغٛط است ٔشصٞبی سیبسی ٟٕٔتشیٗ فبُٔ تطخیع ٚ خذایی یه ٚاحذ ٔت  

وٝ ٚحذت سیبسی سا دس یه سشصٔیٗ وٝ ٕٔىٗ است فبلذ ٞشٌٛ٘ٝ ٚحذت عجیقی یب ا٘سب٘ی ثبضذ، ٕٔىٗ ٔی سبصد. ٔشص ٞب وٙص ٔتمبثُ ٔشص 

 داسد وٝ خظ ٔشص ی  ٔدبٚست ٔشص ثستٍی ثٝ ایٗ ٘طیٙبٖ سا ثٝ ضذت تحت تبثیش لشاس ٔی دٞٙذ. ضىٛفبیی ٚ صٚاَ ضٟشٞب ٚ حٛصٜ ٘فٛر آٟ٘ب دس

التػبد ثٝ فٙٛاٖ یه . (1387،161)ٔیشحیذس ٘مص ٞبی خذیذی سا ثشای آٖ ٞب پذیذ آٚسد یب ثش فىس، حٛصٜ عجیقی آٖ ٞب سا ثش ٞٓ ص٘ذ. 

-٘ی عٛال٘ی تحَٛ ٔیسیضی ٔی ضذ، ضىُ ٌشفتٝ، عی صٔبضشٚسی اص ٍٞٙبٔی وٝ ٔقیطت ٚ ٌزساٖ ص٘ذٌی ا٘سبٖ ثشاسبس یه ٘ؾبْ پبیٝ

ٌشدد. التػبد اص لشٖ چٟبسْ ٔیپزیشد تب ایٗ وٝ اص فٟذ یٛ٘بٖ ثبستبٖ، ا٘ذیطٝ ٞبی التػبدی، ثٝ ٚسیّٝ ا٘ذیطٕٙذاٖ ثٝ غٛست ٔذٖٚ ٔغشح 

سپس ثب  لجُ اص ٔیالد ثب فمبیذ التػبدی افالعٖٛ ٚ اسسغٛ ٚ اص لشٖ پٙدٓ تب پب٘ضدٞٓ ٔیالدی ثب ا٘ذیطٝ ٞبی التػبدی دس لشٖٚ ٚسغی ٚ

ِیسٓ یب ٔىتت سٛداٌشاٖ ٚ ِیجشاِیسٓ التػبدی ٚ خٙجص ٞبی فىشی التػبدی دیٍش ٔب٘ٙذ ٘بسیٛ٘بِیسٓ التػبدی، ٔىبتجی ٔثُ ٔشوب٘تی

ٞبی التػبدی ٔبسوس ٚ دیٍش ا٘ذیطٕٙذاٖ تئٛسی فذْ تقبدَ ٘بضی اص استقٕبس ) سٛسیبِیسٓ ( ٚ سٛسیبِیسٓ فّٕی وٝ دس ساس آٖ ا٘ذیطٝ

تحَٛ ضذٜ، تب ٔىتت ٘ئٛوالسی التػبد سٚستبیی فجبست است اص وّیٝ فقبِیت ٞبی فشدی ٚ اختٕبفی وٝ دس ٔحیظ سٚستب ثٝ لشاس داسد، ٔ

ٔٙؾٛس ٌزساٖ ص٘ذٌی ٚ تبٔیٗ سفبٜ ٔبدی سٚستبییبٖ ثٝ ٚلٛؿ ٔی پیٛ٘ذد. وٝ تٕبْ ٚ یب لسٕتی اص التػبد سٚستبیی سا تطىیُ ٔی دٞذ ) ٕٞبٖ 

التػبدی سٚستبٞب ثٝ ٚاسغٝ تٙٛؿ ٔىب٘ی آٖ، دس فیٗ سبدٌی ٘سجی، اص پیچیذٌی ٞبی خبغی  _اختٕبفی  (. ثشسسی سبختبس 169ٔٙجـ، 

ٞبی تبثیشٌزاس ثش ضشایظ التػبدی سٚستب٘طیٙبٖ دس ٘ٛاحی ٔشصی اص دأٙٝ ثیطتشی ٘سجت ثٝ (. ٔؤِفٝ 107، 1388ثشخٛسداس است ) سقیذی، 

ثبضذ. ثبتٛخٝ ثٝ سغح تٛسقٝ یبفتٍی وطٛس اغّت دس ٘ٛاحی ٔشصی ثب تٛخٝ ثٝ ضشایظ ٚ ٔی ٘ٛاحی دیٍشی وٝ چٙیٗ ٔٛلقیتی ٘ذاس٘ذ، ثشخٛسداس

ٞبیی سا داسد. ٞبی ثبِمٜٛ ٔٛخٛد دس ٘بحیٝ ٔشصی یه ٘ٛؿ التػبد غیش سسٕی ضىُ ٔی ٌیشد وٝ ثب التػبد ٘ٛاحی داخّی وطٛس تفبٚتتٛا٘بیی

ٞبی ٔختّف ثستٝ ثٝ ٔیضاٖ سغح تٛسقٝ یبفتٍی ٚ سیبستٞبی ضذ دس وطٛس ایٗ التػبد غیش سسٕی دس ٘ٛاحی ٔشصی ٕٞبٖ عٛسی وٝ اضبسٜ

تٛا٘ذ ضقیف ثبضذ ٚ یب اص ضذت ثیطتشی ثشخٛسداس ثبضذ ٚ یب ایٙىٝ اغال ٘جبضذ. ٔجبدالت ٔشصی ثب وطٛس ٔدبٚس دس ایٗ ٘ٛاحی ٔشصی وطٛس ٔی

پزیشد ثبفث ایدبد التػبد غیش سسٕی دس غیش ٔدبص ( ا٘دبْ ٔیوٝ ٞٓ ثٝ غٛست سسٕی ٚ ٞٓ ثٝ غٛست لبچبق ) ثشای آٖ دستٝ اص وبال ٞبی 

 ایٗ ٘ٛاحی ضذٜ ٚ ص٘ذٌی ٔشص ٘طیٙبٖ سا ثٝ ٔیضاٖ ثسیبس صیبدی تحت تبثیش لشاس دادٜ است. ٘مص ٔشصٞب ثش اسبس تقبسیف ٔٛخٛد، ٔب٘ـ ضذٖ اص

ٚج افشاد ٚ ٔحػٛالت ثب ٔدٛص لب٘ٛ٘ی ٚ ٔٛسدتبویذ وطٛس ٚسٚد ٚ خشٚج افشاد ٚ ٔحػٛالت ثذٖٚ ٔدٛص لب٘ٛ٘ی ٚ ٘یض اخبصٜ دادٖ ثٝ ٚسٚد ٚ خش

 (rangreiz et al 2014.)ٔتجٛفٝ ٔیجبضذ

 (  167، 1387س ٔی آٚسد ) ٟٔذٚی، ن ٚ ٟ٘بیتب تحّیُ ٞبی التػبدی خذیذ، التػبد سا ثٝ غٛست فّٕی ٔٙسدٓ ٚ ٔٛسد ٘یبص خبٔقٝ أشٚص د

 :پیشیىٍ تحمیك
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س تحمیمی ثٝ ساثغٝ ی ثیٗ تٛسقٝ یبفتٍی ٔشصٞب ٚ ثبصاسچٝ ٞبی ٔشصی ثب تٛسقٝ استب سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ ( د2014پٛسویب٘ی ٚ ٞىبساٖ )      
ثبصاس وٛچه ٚ  250پشداختٝ ا٘ذ ٚ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذٜ ا٘ذ وٝ ثیٗ ایٗ دٚ ِٔٛفٝ ساثغٝ ی ٔثجت ٔقٙبداسی ٚخٛد داسد. دس ایٗ تحمیك اص ٔیبٖ 

( ثش سٚی 2012د تحّیُ ٚ اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. دس تحمیمی ٞٓ وٝ ٔٛسسٝ ی وبسافشیٙی ثٍٙالدش)ٚ ٔٛس ثبصاس ا٘تخبة ضذٜ ا٘ذ 7ثضسي، 
ثبصاسچٝ ی ٔشصی ٞفتٍی ٞیت ا٘دبْ دادٜ است، ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذٜ ا٘ذ وٝ سبختبس لذیٕی ثبصاسچٝ ٞبی ٔشصی، تقبدا وٓ فشٚضٙذٌبٖ، ٘جٛد 

یشسسٕی ثٛدٖ ثبصاس اص دالیُ وٓ ثٛدٖ ٔیضاٖ ٚاسدات ٚ فمت ٔب٘ذٌی ایٗ ثبصاسچٝ ثٛدٜ صیشسبخت ٞبی خذیذ، ٔتٙٛؿ ٘جٛدٖ دس ٔحػٛالت ٚ غ
دس تقحمیك ثبٞذف تحّیُ ٚتٛضیـ ٘مص ثبصاسچٝ ٞبی وٛچه ٔشی دس تئسقٝ ٔدبٚس پبیذاس ٔدبٚس ٔشصٞب ثٝ  Amini et al (2014)است. 

٘ذ وٝ فالسغٓ ایٙىٝ دس ایٗ ٔشص ثٝ ٚاسغٝ ٔشاٚدات ٘سجتب ثبال ٔطبغّی ٔغبِقٝ ٔشص پشٚیضخبٖ دساستبٖ وشٔب٘طبٜ پشداخٙٝ ٚثٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذ
ٔٝ ایدبد ضذٜ ٚثشای افشادثٛٔی دسآٔذ ثٝ ٕٞشاٜ داسد،أب ثبص ٞٓ آ٘چٝ وٝ ا٘تؾبس ٔیشٚد وٕتش ثٛدٜ ٘یبص ثٝ اتخز سیبست ٞبی چٙذٌب٘ٝ ٚ ثش٘ب

 Khederveisi etآٖ اص سٛس دِٚت ٚ ثخص خػٛغی ٔیجبضذ. سیضی ثش اسبس ِٔٛفٝ ٞبی تٛسقٝ پبیذاس دس ایٗ ٔٙغمٝ ٚ ٘ٛاحی ٔدبٚس 

al (2014 .ثب ٔغبِقٝ ٚ ثشسسی تدبست ویفی ٚ خشدٜ تدبست ٞب دس ٔشصٞب ٚ ٚضقیت ص٘ذٌی افشاد ضبغُ دس ثبصاسچٝ ٞبی ٔشصی پشداختٝ است )
ضبغالٖ دس ایٗ ثبصاس ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذٜ ا٘ذ ٔٛسد ٔغبِقٝ آٟ٘ب ثبصاسچٝ ی ٔشصی ٘ٛسٛد دس ضٟشستبٖ پبٜٚ ثٛدٜ است، ثب ثشسسی دلیك ٚضقیت 

اد ثشای سبوٙبٖ لبثُ تٛخٝ ثٛدٜ است ٚ آٟ٘ب اص لجُ ٕٞیٗ ثبصاسچٝ ثٝ ٔب٘ذٖ دس خغٛط ٔشصی ٚ وٝ، دسآٔذ حبغُ اص اضتغبَ دس ایٗ ثبصاسچٝ آص
فذْ ٟٔبخشت ثٝ ضٟشٞب تطٛیك ضذٜ ا٘ذ. ٕٞچٙیٗ خٟت ثبالثشدٖ ویفیت ص٘ذٌی ٚ خذٔبت دس ایٗ خظ ٔشصی ثبیستی ثخص خػٛغی ٘مص 

ٚی ٔشص ایشاٖ ٚ افغب٘ستبٖ ٚ تٟذیذٞب ٚ فشغت ٞبی آٖ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ٘یض دس تحمیمی ثش س Calabrese (2007)ثیطتشی سا ثش فٟذٜ ثٍیشد. 
ٔیشسذ وٝ ٕٞسبیٍی وطٛس ایشاٖ ثب افغب٘ستبٖ ٚ تِٛیذوٙٙذٜ ثٛدٖ افغب٘ستبٖ دس صٔیٙٝ ٔٛاد ٔخذس ثبفث ضذٜ است وٝ ایشاٖ ثٝ یه ٔػشف 

یشاٖ ثٝ وطٛسٞبی دیٍش تجذیُ ٌشدد. ٘جٛد فضْ خذی دس وٙٙذٜ ثضسي ٔٛاد ٔخذس اص یه سٛ ٚ ٔسیشی تشا٘ضیتی ثشای ا٘تمبَ ٔٛاد ٔخذس اص ا
 دِٚت ایشاٖ ثشای ٔجبسصٜ ثب ایٗ تدبست فؾیٓ ثبفث ضذٜ است وٝ خٛد وطٛس ٘یض دسٌیش ٚضقیت حبد افتیبد ثطٛد.

 

 :مىطمٍ مًرد مطالعٍ

ض ٚ ثب٘ٝ سا ٌٙدب٘ذٜ وٝ ثخص استبٖ وشدستبٖ یىی اص ٔٙبعمی است وٝ ثب داضتٗ ٔشص ٔطتشن ثب فشاق، دس دَ خٛد ضٟشٞبیی ٘ؾیش سم

ٚ ٘ؾبست ثیطتش ثش فقبِیت ثبصاسچٝ ٞبی ٔشصی ٚ  فّٕىشدِضْٚ سسیذٌی ثٝ ٘حٜٛ  ٚسیقی اص لبچبق وبال اص ایٗ ضٟشٞب ٚاسد وطٛس ٔی ضٛد.

 .ٕٞچٙیٗ ثبصاسچٝ ٞبی ٔٛلت أشی غیشلبثُ اختٙبة است وٝ سسیذٌی ثٝ آٖ ٔٙٛط ثٝ ٕٞىبسی دستٍبٟٞبی ٔختّف ثب یىذیٍش است

ٔشص است. ضٟشستبٖ ثب٘ٝ اص عشف پشداصد وٝ ثب وشدستبٖ فشاق ٞٓتحمیك حبضش ثٝ ٘ٛاحی ٔشصی ضٟشستبٖ ثب٘ٝ ٚالـ دس استبٖ وشدستبٖ ٔی

اِشأس استفبفبت ثیٗ ضٟشستبٖ ثب٘ٝ ٚ سمض ) ثٛوبٖ دس آرسثبیدبٖ غشثی (، اص عشف ضٕبَ غشة ثٝ سشدضت دس آرسثبیدبٖ غشثی، ضٕبَ ثٝ خظ

-اِشأس استفبفبت ثیٗ ثب٘ٝ ٚ دسٜ ضّیش دس وشدستبٖ فشاق، ٚ اص غشة ثٝ دٞستبٖ سیٜٛٞستبٖ سشضیٛ ٔیشدٜ سمض، اص خٙٛة ثٝ خظاص ضشق ثٝ د

 یُ ٚ آالٖ دس وشدستبٖ فشاق ٔحذٚد ٔی ضٛد.
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 : مرزَای شُرستان باوٍ با کشًر عراق2شکل شمارٌ 

 

 :َای تحمیكیافتٍ
ٚخٛ دس آٖ غٛست ٌشفتٝ است. آٚسی اعالفبت دس ایٗ پژٚٞص ثٝ غٛست ٔغبِقبت ٔیذا٘ی ٚ ثب استفبدٜ اص ثبصدیذ دس ٘بحیٝ ٚ پشسخٕـ

ثٙذی ا٘ذ وٝ دس ریُ ثٝ عجمٝسٚستب٘طیٙبٖ ٘ٛاحی ٔشصی ضٟشستبٖ ثب٘ٝ اص خٟبت ٔختّفی تحت تبثیش ٔجبدالت ٔشصی دس ایٗ ٘بحیٝ لشاس ٌشفتٝ
 ٚ ثیبٖ ایٗ تأثیشٌضاسی دس صٔیٙٝ ٞبی ٔختّف ٔی پشداصیٓ:

دس سٚستبٞبی ایٗ ٘ٛاحی تٕبیُ ثٝ تِٛیذات وطبٚسصی ٚ فقبِیت ٞبی دأپشٚسی ٘سجت ثٝ چٙذ  کشايرزی ي دامپريری در ريستاَا:

یٝ ثٛدٜ است ثٝ دالیّی ٘ؾیش ضشایظ ی لجُ ثٝ ٔیضاٖ ثسیبس صیبدی وبٞص یبفتٝ است. وطبٚسصی وٝ اص صٔبٖ ٞبی ٌزضتٝ دس ایٗ ٘بحدٞٝ
 تٛپٌٛشافی ٘بٕٞٛاس حبوٓ ثش ٔٙغمٝ، ضیت صیبد صٔیٗ ٞبی وطبٚسصی ٚ یىپبسچٝ ٘جٛدٖ آٟ٘ب صیبد سٛد آٚسی ٘ذاضتٝ است أب دأپشٚسی ثٝ دِیُ

ثبضذ. ثب افضایص ٚ سضذ ی ٔیَٚ ، ٔبصٚداس ٚ ثشٚداس دس ٘بحیٝ ٘سجت ثٝ وطبٚسصی داسای سٛدآٚسی ثیطتشٚخٛد ٔشاتـ ٔٙبست ٚ خٍُٙ ٞبی ٚی
بدی ٔیضاٖ ٔجبدالت ٔشصی ) لب٘ٛ٘ی ٚ غیش لب٘ٛ٘ی ( دس چٙذ سبَ اخیش فقبِیت ٞبی ٔشثٛط ثٝ دأپشٚسی دس اوثش سٚستب ٞب یب ثٝ ٔیضاٖ ثسیبس صی

 وبٞص یبفتٝ است ٚ یب آٖ سا سٞب وشدٜ ا٘ذ.

ی وٝ ثٝ ٟٔبست آ٘چٙب٘ی ٘ذاسد ٚ ٞٓ اص ِحبػ سٙی ثشای افشاد: اص آ٘دبیی وٝ وبس وشدٖ دس ٔشص ٞٓ ٘یبص يضعیت اشتغال در واحیٍ

وٙٙذ، دس ٘مبط غفش حبضش٘ذ وبس وٙٙذ ٔحذٚدیت خبغی ٚخٛد ٘ذاسد اوثش افشادی وٝ ثیىبس٘ذ ٚ یب اص وبسی وٝ داس٘ذ احسبس سضبیت ٕ٘ی
ظ افشاد سبوٗ دس ٘مبط سٚستبٞبی ٔشصی ٘یستٙذ وٙٙذ فموٙٙذ. افشادی وٝ دس ٘مبط غفش ٔشصی وبس ٔیٞبی ٔشصی وبس ٔیٔشصی ٚ یب ثبصاسچٝ

ٌشد٘ذ.الصْ ثٝ روش است وٝ ثٝ ثّىٝ تقذاد صیبدی اص آٟ٘ب سبوٗ ضٟش ثب٘ٝ ٔی ثبضٙذ وٝ ٞش سٚص ثقذ اص اتٕبْ وبسضبٖ دس ٔشص دٚثبسٜ ثٝ ثب٘ٝ ثشٔی
ی وبس ٞست ٘یض ٔطخع ٘یست. ثٝ دِیُ دِیُ غیش لب٘ٛ٘ی ثٛدٖ ایٗ فقبِیت ٞب سبفبت وبسی دس ٔشص ٔطخع ٘یست ٚ ایٙىٝ چٝ صٔبٖ ٞب

ٌیشد ی سسٕی سیشا٘جٙذ ( وٝ ثٝ غٛست غیش لب٘ٛ٘ی غٛست ٔیٔخبِفت ٘یشٚٞبی دِٚتی ثب ایٗ ٔجبدالت ٔشصی ) ثٝ غیش اص ٔجبدالت دس ثبصاسچٝ
 ثبضذ. ٞب خٛاٞذ ثٛد ٚ آٖ ٞٓ ثٝ غٛست ٔخفیب٘ٝ ٔیوبس وشدٖ دس ٔشص اغّت دس ضت

ثبضذ خب٘ٛاسٞبیی وٝ داسای فشص٘ذ پسش ٞبی ایٗ ٘بحیٝ ثٝ سٛی ضٟش ٞبیی ٔثُ ثب٘ٝ تبثـ ضشایظ خبغی ٔیٚستب: سٚ٘ذ ٟٔبخشت دس سمُاجرت

ثبضٙذ تٕبیُ وٕتشی ٘سجت ثٝ ٟٔبخشت ثٝ ضٟش سا داس٘ذ چٖٛ ایٗ خب٘ٛاس ٞب داسای ٔٛلقیت ضغّی ٔٙبسجی ثشای وبس ٚالـ دس سٙیٗ وبس ٔی
سٚ  ٘یبص ثٝ ٘یشٚی ٞبی ٔبضیٗاص ٔحذٚد وشدٖ ٚسٚد ٔبضیٗ ثٝ ٘مبط غفش ٔشصی ٚ ثستٗ ساٜ یش پسوشدٖ دس ٔشص سا داس٘ذ دس یىی دٚ سبَ اخ

وبس خٛاٖ ثشای ٔجبدالت ا٘ٛاؿ وبال ٞب ثیطتش ضذٜ است. ثیطتش خب٘ٛاسٞبی داسای ٚضقیت ٔبِی ٔٙبست ثٝ ضٟش ٟٔبخشت وشدٜ ٚ ثٝ وبسٞبی 
پشداص٘ذ. ٔٛاسدی دیذٜ ضذٜ ٜ اص ٔشص ثٝ ٌشدضٍشاٖ تدبسی وٝ ثٝ ضٟش ثب٘ٝ ٔی آیٙذ، ٔیٔشثٛط ثٝ فشٚضٙذٌی ا٘ٛاؿ اخٙبس ٚ وبالٞبی ٚاسد ضذ

ٚ ثبص دس فػُ صٔستبٖ ثٝ  سٚ خب٘ٛاسٞبیی وٝ لجال ٟٔبخشت وشدٜ ثٛد٘ذ دٚثبسٜ ثٝ سٚستبی خٛدضبٖ ثبصٌطتٝٞبی ٔبضیٗوٝ پس اص ثستٗ ساٜ

  .ثبضذدس ٘بحیٝ ٔیضٟش ٟٔبخشت ٔی وٙٙذ.دس ٞشغٛست ٟٔبخشت تبثـ ضشایظ ٔٛخٛد 

ٔؤِفٝ ٞبی ٔختّفی دس تقییٗ التػبد ٘ٛاحی ٔشصی ٘مص داس٘ذ دس حبَ حبضش ضیٜٛ ص٘ذٌی ٔشص٘طیٙبٖ ضٟشستبٖ ثب٘ٝ ثٝ ضذت تحت تبثیش 
ٞب تجبدالت ا٘ٛاؿ وبالٞب ٚ اخٙبس دس ٘مبط غفش ٔشصی لشاس ٌشفتٝ است ثٝ عٛسی وٝ اوثش سٚستب٘طیٙبٖ ٔشصی دأذاسی ٚ وطبٚسصی خٛد سا س
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آیذ. ثب تٛخٝ ثٝ وٕجٛد سشٔبیٝ ٞبی ثبثت وشدٜ ٚ یب ثٝ حذالُ سسب٘ذٜ ا٘ذ ٚ لبچبق وبال دس ٘ٛاحی ٔشصی اص فقبِیت ٞبی فٕذٜ آ٘بٖ ثٝ ضٕبس ٔی
صیشسبختی دس ایٗ ٔٙبعك، وٕجٛد اضتغبَ، وٕجٛد أىب٘بت آٔٛصضی ٚ . . . اص یه عشف ٚ اص عشف دیٍش داضتٗ ٔٛلقیت ٔشصی ثب وشدستبٖ 

 صٔیٙٝ ثشای ٔجبدالت ٔشصی ایدبد ضذٜ است. فشاق
دس ثیطتش ٔٛاسد  التػبد ایٗ ٘ٛاحی ٕٞبًٞٙ ٚ ٞٓ سٛ ثب التػبد وطٛس ٘جٛدٜ ٚ ثب افضایص یبفتٗ حدٓ ٚاسدات ا٘ٛؿ وبال ٞب ٚ اخٙبس ثٝ      

. ثشای پیص ٌیشی اص چٙیٗ ٚضقیتی آٚسدپزیشد ٚ ٔطىالت خبغی سا ثشای آٖ ثٝ ٚخٛد ٔی غٛست غیشلب٘ٛ٘ی التػبد وطٛس اص آٖ تبثیش ٔی

ضٛد الصْ ثٝ روش است وٝ وبال ٞبی خبظ ٚ ٔطخػی ٔی تٛا٘ٙذ اص عشیك ایٗ ایدبد ثبصاسچٝ ٞبی ٔشصی تحت ٘ؾبست دِٚت پیطٟٙبد ٔی

ضٛ٘ذ. أب دس  ی غیش ٔدبص اص ٘مبط دیٍش ثٝ غٛست لبچبق ٚاسد وطٛس ٚ یب اص آٖ خبسج ٔیثبصاسچٝ ٞب سدٚثذَ ضٛد ٚ دس ایٗ غٛست وبال ٞب

ٞشغٛست ایدبد ثبصاسچٝ ٞبی ٔشصی تحت ٘ؾبست دِٚت ثٕشثخص خٛاٞذ ثٛد چشا وٝ ثب ثٝ وبس ٌشفتٗ ٘یشٚی وبس دس ایٗ ثبصاسچٝ ٞب ٘یشٚی 

 تٛا٘ذ تبثیش ثسضایی سا ثش التػبد غیشسٚد. ثٙبثش آ٘چٝ وٝ ٌفتٝ ضذ ٔجبدالت ٔشصی ٔیوبس وٕتش ثٝ سٕت ٚ سٛی لبچبق )غیش لب٘ٛ٘ی ( ٔی

 ٔی ایٗ صٔیٙٝ پیطٟٙبد دادٜ سیضی دلیك ثشای ایٗ ٘ٛاحی احسبس ٔی ضٛد. دسسسٕی سٚستب٘طیٙبٖ ایٗ ٘ٛاحی ثٍزاسد ٚ ٘یبص ٔجشٔی ثٝ ثش٘بٔٝ

 :لشاس ٌیشد ثش٘بٔٝ سیضاٖ ساٞجشدی صیش ٔٛسد تٛخٝ الذأبت وٝ ضٛد

 سبصٔبٖ دٞی ٔٙبعك ٔشصی خٟت ٔمبثّٝ ثب لبچبق -
 دسغذ 49 ٚ دسغذ ٔسبحت50 حذٚد ٚ است، استبٖ 14 داسای ٔشوضی ٔٙبعك ٚ استبٖ 16 داسای ایشاٖ یٔشص ٔٙبعك وٝ ایٗ ثٝ تٛخٝ ثب

 تب ٌشدد ٔتٕشوض ٔشصی ٔٙبعك دس ثبیذ تٛسقٝ وطٛس دسغذ 50 وٝ است آٖ ثیبٍ٘ش أش ایٗ است، ٔشصی ٔٙبعك ثٝ ٔتقّك وطٛس خٕقیت

 (. 1389سقیذآثبدی ٚ ٕٞىبساٖ ٛد. )ض ثشلشاس ایشاٖ ی٘بحیٝ فضبی اٍِٛی دس ای ٔٙغمٝ ٞبی تقبدَ
 ثش٘بٔٝ سیضی آٔبیص أٙیتی ٔشص -

 -ثش٘بٔٝ سیضی آٔبیطی ٔشص دسثشٌیش٘ذٜ اثقبد ٔختّفی است . اٞذاف خٛد سا فٕذتب ثش اسبس اٞذاف تٛسقٝ اختٕبفی، التػبدی، ٚ ٔىب٘ی
 (1388فضبیی دس سغح ّٔی تٙؾیٓ ٚ تذٚیٗ ٔیٕٙبیذ.)عبٞشی ٚ ٕٞىبساٖ ،

 ٝ ثبصاسچٝ ٔشصی سیشاٖ ثٙذ تٛسقٝ دادٖ ث -

 ایدبد ثبصاسچٝ ٞبی ٔشصی -

 دادٖ أىب٘بت ثیطتش خٟت تٛسقٝ دادٖ ثٝ فقبِیت ٞبی وطبٚسصی ٚ دأپشٚسی دس ایٗ ٘بحیٝ  -

 دادٖ وبست ٚیژٜ تشدد ٔشصی ثشای سٚستب٘طیٙبٖ ) ثٝ غٛستی وٝ تشدد تحت ٘ؾبست دِٚت ثبضذ( -

 

 مىابع:

 یبی سٚستبیی، تٟشاٖ، سٕت(، ٔجب٘ی خغشاف 1388سقیذی، فجبس، )  -

 (، ٔمذٔٝ ای ثش خغشافیبیی ایشاٖ، تٟشاٖ، سٕت 1387ٟٔذٚی، ٔسقٛد،)  -

 (، ٔجب٘ی خغشافیبیی سٚستبیی، تٟشاٖ، سٕت 1387ٔیشحیذس، دسّٜ، )   -

ٔٛسدی: ضٟش (، تبثیش ٌشدضٍشی تدبسی ثش تٛسقٝ وبِجذی، فضبیی ٔٙبعك ضٟشی  ٔغبِقٝ  1388پٛسعبٞشی، فّی، احٕذی، ٟٔذی، )   -
 ثب٘ٝ، دا٘طٍبٜ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 ثیٗ ٞبی ٕٞىبسی دستٛسقٝ ایشاٖ ٔشصی استبٟ٘بی لبثّیتٟبی تحّیُ(،  1389ٔٛسٛی، ٔیش٘دف )  ، سضیذ، حیذسی،حسٗ،آثبدی سقیذ  -

  ICIWG 2010 اسالْ خٟبٖ خغشافیذا٘بٖ إِّّی ثیٗ وٍٙشٜ چٟبسٔیٗ ٔمبالت ٔدٕٛفٝاسالْ،  ٚخٟبٖ ٕٞسبیٝ ٔشصی ثبوطٛسٞبی

ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: ثخص ، (، تبثیشات التػبدی ٚ اختٕبفی ثبصٌطبیی ٔشص ٞب 1387، ) احٕذی پٛس، صٞشا، حبفؼ ٘یب، ٔحٕذ،  ٔحٕذپٛس، فّی -
 ثبخٍیشاٖ دس ٔشص ایشاٖ ٚ تشوٕٙستبٖ، پژٚٞص ٞبی خغشافیبی ا٘سب٘ی

 
 (http://www.acu.ir )-  

http://www.acu.ir/
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