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 چکیده
ض ٔيبٖ زٚ لسضت ثعضي ظثب٘ٝ وكيسٜ اؾت. اظ يه ضؾس وٝ ػّْٛ أطٚظ ٔثُ آتكي ز ثٝ ٘ظط ٔي

وٙس ٚ آٖ ضا ؾيؿتٓ  َطف ػّٓ تٟٙب اثعاض ايسٜ اؾت وٝ زض حبَ حبيط التهبز خٟب٘ي ضا ٞسايت ٔي
زٞس. اظ  ٘بٔٙس ٚ ؾپؽ ضقس ٔساْٚ ٚ ؾٛزخٛيي فطزي ٚ ؾٛزاٌطايي ضا خٟت ٔي ثبظاض آظاز ٔي

اي پبيساض ضا  بٞي ٚ فٙبٚضي وٝ خبٔؼَٝطف زيٍط ضٚـ نؼٛزي ػّٓ ثٝ ٔؼٙي تِٛيس قٙبذت، آٌ
ضا زض زضاظ ٔست  ختٕبع ٚ ازاضٜ ٔٙبثغ َجيؼتاي ضا ثطاي ٔطزْ ٚ ا زٞس ٚ تٛؾؼٝ اضتمب ؾُح ٔي

اي وٝ ٘ٛآٚضي ثٝ ػٙٛاٖ اثعاض تٛؾؼٝ ٚ  زٞس. زض ايٗ ٔمبِٝ تحّيّي اظ ػّٕىطز ٚ ٚظيفٝ ؾٛق ٔي
قس وٝ ضٚقٗ قٛز  يٚ تالق ازٜ قسضائٝ زٚالؼيت ٔفْٟٛ آٖ زض قطايٍ ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ ٘ئِٛيجطاَ ا

٘ٛآٚضي ػبُٔ تٛؾؼٝ ؾبذتبضٞبي ٚ زض قطايٍ وٙٛ٘ي ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ ٘ئِٛيجطاَ ثٝ ايٙىٝ آيب 
قطايُي ٚخٛز زاضز وٝ اخبظٜ زٞٙس زا٘كٕٙساٖ اظ ػّٓ ثٛز ٚ اختٕبػي ثطاي وكٛضٞبي خٟبٖ ؾْٛ 

 ض٘س؟ذٛز ثٟطٜ ثط٘س ٚ زض خٟت حُ ٔكىالت اؾبؾي اختٕبع لسْ ثطزا

 .ػّْٛ، تٛؾؼٝ، اختٕبػي، لسضت، اثعاض، ؾٛزاٌطايي ٘ٛآٚضي،: کلمبت کلیدی
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 مقدمه
ذيّي ؾٛزٔٙس  ٔب ٞيبت ػّٕي زا٘كٍبٟٞبقٙبذت ٚ آٌبٞي ػّٕي ٚ ٘ٛآٚضي ٚ فٙبٚضي وبضثطزٞبيي ضا ايدبز وطزٜ اؾت وٝ ثطاي 

ٛخٛز ػّٕي زض ٔيبٖ خبٔؼٝ خٟب٘ي ثٝ َٛض ٔؿبٚي تمؿيٓ ثبقس ٚ زض ٔتٗ خبٔؼٝ خٟب٘ي پط ٔؼٙي اؾت. ػّي ضغٓ ايٗ وٝ فٛايس ٔ ٔي

ػساِتي ٔيبٖ وكٛضٞبي نٙؼتي ٚ تٛؾؼٝ ٘يبفتٝ ٌؿتطـ يبفتٝ اؾت ٚ ػبُٔ ٘بثٛزي ٔحيٍ  ٘كسٜ اؾت. يٕٙبً ايٗ ٘مى لبٖ٘ٛ ٚ ثي

 ،ٚ  ثٝ آٖ ػُٕ وٙٙسپصيطا٘ٝ ثط٘بٔٝ ضيعي  ٞبي اختٕبػي اؾت. اٌط ػّٓ ضا ٔؿئِٛيت  ظيؿت ٚ ػسْ تٛاظٖ ٚ ٘بٕٞبٍٞٙي ٚ ٔحطٚٔيت

٘يبظ ثٝ يه ٘يطٚي ٔتحس ٚ ٚالؼي زاضز، ٔرهٛنبً زض وكٛضٞبي  ،آيٙس. ػّٓ ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ يميٙبً ايٗ ٔٛيٛػبت ٌفتٝ قسٜ ثٛخٛز ٕ٘ي

 "تٛا٘ٙس ثب ٔكىالت فمط ٚ ٔحطٚٔيت اختٕبػي ٔجبضظٜ ٚالؼي وٙٙس. زض وٙفطا٘ؽ ػّٓ ٚ فٙبٚضي آٚضي وٝ ٔي زاضاي لسضت ػّٕي ٚ فٗ

زضنس اظ زضآٔس ذبِم ّٔي ؾبِيب٘ٝ ذٛز ضا ثٝ وكٛضٞبي  7/0ثطاي تٛؾؼٝ خٟب٘ي ثٙب قس وٝ وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ  1979 "يٙب  ٚي

آٚضي ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجؼي  ٞب اذتهبل زٞٙس. ثب تٛخٝ ثٝ ٔفْٟٛ ػّٓ ٚ فٗ آٚضي، التهبز ٚ خبٔؼٝ آٖ تٛؾؼٝ ٘يبفتٝ ثطاي ٌؿتطـ ػّٓ ٚ فٗ

تٛا٘س ظيطؾبذتي ٔٙبؾت ثطاي ظ٘سٌي ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي ثكط ثٛخٛز آٚضز ٚ ثبػث  ٔي ،ثكطي ٕٞطاٜ اؾتػظيٓ وٝ ثب تٛا٘بيي ٔٙبثغ 

٘يبظ ٚالغ قٛ٘س ٚ زض التهبز خٟب٘ي ٚ ٔؼبٔالت  تٛا٘ٙس زض خٟبٖ ثٝ َٛض ٘ؿجي ثي پيكطفت وكٛضٞبي ػمت ٔب٘سٜ قٛز ٚ ايٗ وكٛضٞب ٔي

وٕه ثطاي تٛؾؼٝ ػّٕي ٚ ؾبذتبضٞبي "اي ثب ػٙٛاٖ  تهٛيت لُؼٙبٔٝثب    "ٚي يٙب  "ثيٗ إُِّ قطوت وٙٙس.  ٘تيدٝ وٙفطا٘ؽ 

ذبتٕٝ يبفت. ثٙبثطايٗ وكٛضٞبي تٛؾؼٝ ٘يبفتٝ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س وٝ ثبيؿتي ثب وٕه ػّٓ ٚ ٘ٛآٚضي نٙبيغ زاذّي ذٛز  "اختٕبػي

ايٗ وكٛضٞب زض ٔؼبٔالت ثيٗ إِّّي ذٛز ثب ضا ٌؿتطـ زٞٙس تب ثتٛا٘ٙس اظ ٚاضزات ذٛز ثىبٞٙس ٚ نبزضات ذٛز ضا افعايف زٞٙس. ظيطا 

ذط٘س. زض ايٗ  فطٚقٙس ٚ وبالٞبيي ٘ٝ چٙساٖ يطٚضي ثب ليٕت ٌطاٖ ٔي وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ ٔٛاز اِٚيٝ ذٛز ضا ثٝ ليٕت اضظاٖ ٔي

ٔٛ٘تبغي اظ تبضيد  ٔؼبٔالت وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ تٛا٘ؿتٙس نٙبيغ آِٛزٜ وٙٙسٜ ٔحيٍ ظيؿت، نٙبيغ لسيٕي ٚ اظ ضزٜ ذبضج ٚ نٙبيغ

ٞبي ثيٗ  ٌصقتٝ ضا ثٝ ايٗ وكٛضٞب ثفطٚقٙس. ٘تيدٝ ايٗ ٔؼبٔالت وبشة ٔتٛؾُ قسٖ وكٛضٞبي تٛؾؼٝ ٘يبفتٝ ثٝ زضيٛظٌي ٚاْ اظ ثب٘ه

ا٘س. قبيس تب ز٘يب ز٘يب ثبقس ايٗ وكٛضٞب اظ خّٕٝ ثطظيُ ٚ آضغا٘تيٗ  ٞبي وال٘ي وٝ ٔتحُٕ قسٜ إِّّي ٚ ضٚ٘س ايٗ ػُٕ ثسٞىبضي

ٞب ثيطٖٚ ثيبيٙس. ثب ايٗ ضٚـ وبشة وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ ٞط ضٚظ ثط التهبز ذٛز ثطٚت ا٘سٚظي  تٛا٘ٙس اظ ػٟسٜ ايٗ ثسٞىبضي ٕ٘ي

تٛاٖ ٌفت وٝ ٔفْٟٛ ػّٓ اظ ثيٗ ضفتٝ اؾت.  وطز٘س. ثب ايٗ ٘ٛع حٛازثي وٝ ثيٗ وكٛضٞبي ز٘يب تٛؾٍ ػّٓ ٚ فٙبٚضي اتفبق ٔي افتس، ٔي

ثطاي  "وٕه ثطاي تٛؾؼٝ ػّٕي ٚ ؾبذتبضٞبي اختٕبػي "ثب تهٛيت لُؼٙبٔٝ اي ثب ػٙٛاٖ    "ٙب ٚي ي "پؽ ٘تيدٝ وٙفطا٘ؽ 

تٛاٖ  وكٛضٞبي تٛؾؼٝ ٘يبفتٝ چيعي خع ٘بثٛزي التهبز ٚ ؾبذتبض اختٕبع ايٗ وكٛضٞب ٘جٛز. ثٙبثطايٗ ٔؿئّٝ ػّٓ ضا ثٝ ضٚـ ظيط ٔي

ضت تفىط ا٘ؿبٖ اؾت، تٛا٘ؿتٝ وٝ ثي ٘ظٕي، ثي ػساِتي ٚ فٙبٚضي ٚ تالـ لس -تؼطيف وطز: ٘ٛآٚضي وٝ ٔحهَٛ تٛؾؼٝ ػّٕي

ٞسف وّي ايٗ تحميك اضائٝ زازٖ ٘مف ٘ٛآٚضي ثٝ ػٙٛاٖ اظ خبٔؼٝ خٟب٘ي ايدبز وٙس. ٔحطٚٔيت اختٕبػي ٚ التهبزي ثطاي ثركي 

 اثعاضي ثطاي تٛؾؼٝ ؾبذتبضٞبي اختٕبػي تحت وٙتطَ ٔؿبٚات ٚ ثطاثطي.

 

 بحث
ٌصاضز ٚ زض ػهط حبيط ٘تبيح  ي ٞط خبٔؼٝ تبثيط ٔي ؾبظ٘س وٝ ثٝ َٛض لُؼي زض ضقس التهبزي ٚ تٛؾؼٝ ػّٓ ٚ فٙبٚضي ػٛأّي ضا ٔي

ٞب،  ٌٛيٙس. پيكطفت ٔي "خبٔؼٝ آٌبٜ ٚ ثب قٙبذت"ٞبي ػّٕي ٚ فٙبٚضي ذيّي ؾطيغ اؾت، ثٝ َٛضي وٝ خبٔؼٝ أطٚظ ضا  پيكطفت

ٞبي ٔرتّف  ٔيساٖ فؼبِيت ا٘ؿبٖ تٛؾٍ ضٚـ ػّٓ ثٝ ػٙٛاٖ وٙٙس. يٞب تحٛالت اؾبؾي زض خٟبٖ وطٚي ايدبز ٔ ٞب ٚ فٙبٚضي ٘ٛآٚضي

وٝ زض انُ ثٝ ٌطايكبت تٛؾؼٝ ٚ لبٖ٘ٛ ٚ اؾبؼ ٚ  ٞبي خسيس زض َجيؼت، خبٔؼٝ ٚ تفىط ػّٕي ٚ خٟت يبثي قسٜ ثٝ فطاٌيطي قٙبذت

ٟبٖ ثطاي ٕٞيكٝ ٔجتال ثٝ فمط آيب حميمت ثيٗ إُِّ ثسيٗ نٛضت اؾت وٝ ثركي اظ ٔطزْ خ (.CITMA, 2001)قٛز ثٙيبٖ ٔٙؼىؽ ٔي

ضغٓ زؾت آٚضزٞبي ثس فطخبْ ػّٓ ٚ فٙأٚضي اؾت.  ٚ ثسثرتي اختٕبػي ٚ التهبزي قٛ٘س؟ ثبيؿتي تٛخٝ وطز وٝ تٕبْ ايٗ ٚالؼيبت ػّي

تي ٞبي آق (. ػّٓ أطٚظ ثٝ ػٙٛاٖ يه قطوت تدبضي زض ٔيبٖ ٌعيCTMV, 2001ٝٙا٘دبٔس) ايٗ ٚالؼيبت ؾطا٘دبْ ثٝ ٘بثٛزي ا٘ؿبٖ ٔي

ٞب تؿٍّ ذٛز ضا زض خٟبٖ ثٝ اثجبت  ٘بپصيط زض يه خًٙ ثٝ ٔكبخطٜ ٔي ٘كيٙس تب وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ ثتٛا٘ٙس زض تٕبْ ػطنٝ

ٞب ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب  ٞب ٚ ثي ػساِتي (. أب ػّٓ تؼٟسي ثب ا٘ؿب٘يت زاضز وٝ آٖ ٞٓ ثط اؾبؼ ضيكٝ وٙي ٘بثطاثطيClark, I., 2002ثطؾب٘ٙس)

تٛا٘س ثٝ قىُ  ٞب ٚ اَالػبت يه فؼبِيت اؾت وٝ ٔي آٚضي ٔدٕٛػي اظ قٙبذت ض اؾت. اظ َطف زيٍط فَٗجيؼت ٚ تٛؾؼٝ پبيسا

ٞبي آٖ ثيكتط اظ  أطٚظٜ ػّٓ ٚ قبذٝ (.Núñez, J., 1999ٞب اؾتفبزٜ قٛز) ؾيؿتٕي ثطاي َطح، ٘مكٝ، تٛؾؼٝ، ؾبذت ٚ تدبضت فطآٚضزٜ

ؿئِٛيٗ زِٚتي ٕٞطاٜ ثب ثرف ذهٛني ثبيؿتي ثٝ ظيط ؾبذت ٚ ثٙيبٖ ٞط ظٔبٖ ثطاي تٛؾؼٝ اختٕبػي ٚ التهبزي يطٚضي اؾت. ٔ

آٚضي ثٝ ضٚـ ٔٙهفب٘ٝ تٛخٝ ذبل وٙٙس. ظيطا ػّٓ اؾبؼ الظْ تٛؾؼٝ ُٔٙمي التهبزي، اختٕبػي، فطٍٞٙي ٚ  ٞبي ػّٕي ٚ فٗ فؼبِيت

ؾبذت ػّٕي ٚ اختٕبػي ٔحىٓ خٛي اؾت. ثبيؿتي ٌفت وٝ ايٗ ٔٛضز يطٚضت وكٛضٞبي تٛؾؼٝ ٘يبفتٝ اؾت تب ثٝ يه ظيط  -ٔحيُي
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ٚ تٛا٘بيي تِٛيسي ُٕٔئٗ ثطؾٙس ٚ زاضاي خٛي غيطآِٛزٜ ٚ ؾبِٓ ثبقٙس. يه اختٕبع آٌبٜ ٚ ثب تٕسٖ ٚ ثب قٙبذت يميٙبً ثطاي تٛا٘بيي 

 وٙس تب ثتٛا٘س ٘ٛآٚضي ػّٕي ذٛز ضا تكٛيك وٙس ٚ ٔبِه تٛؾؼٝ ٞبي ؾٙتي ٚ ٔسضٖ ذٛز ٕٞعٔبٖ اؾتفبزٜ ٔي فٙأٚضي ذٛز اظ قىُ

آٚضي  تٛؾؼٝ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي وٝ فٛايسي زض تحميمبت ػّٕي ٚ فٗ( I اختٕبػي پبيساض قٛز. زٔىطاؾي ػّٓ ؾٝ ٞسف ضا ز٘جبَ ٔي وٙس:

وٙتطَ اختٕبػي ػّٓ ٚ فٗ آٚضي ٚ خٟت زازٖ ثٝ آٖ اظ ( III. تٛؾؼٝ ػّْٛ زض خبٔؼٝ ٚ زؾتطؾي آؾبٖ ٔطزْ ثٝ آٖ( II زاقتٝ ثبقٙس.

فٙي ثط ضٚي ٔبزٜ ثٛز. زٚٔيٗ ثط  -اِٚيٗ ا٘مالة ػّٕي وٝ ثٝ زؾت ا٘ؿبٖ ضخ زاز ا٘مالة ػّٕي اختٕبػي.٘مُٝ ٘ظط اذاللي، ؾيبؾي ٚ 

ضٚي ا٘طغي ٚ ؾٛٔيٗ يب أطٚظي ػّْٛ اضتجبَبت ٚ ؾيؿتٓ وٙتطَ اتٕي، ثيٛتىِٙٛٛغي، ٟٔٙسؾي غ٘تيه ٚ تٕبْ ػٛأّي وٝ ضٚاثٍ 

يه َطف ٚ التهبز ٚ اختٕبع اظ َطف زيٍط زا٘كٕٙساٖ ضا ثٝ ٌطٚٞي وٙس. ٔؿيط تىبُٔ ػّٓ اظ  اختٕبػي خٟبٖ ضا ثٝ ٞٓ ٚنُ ٔي

انّي ايسئِٛٛغي خٟب٘ي ثٝ ٘بْ ؾيؿتٓ  اثعاض ،ػّٓ (.Martínez, O., 2002اؾتطاتػيه اختٕبػي زض زضٖٚ خبٔغ خٟب٘ي تجسيُ وطزٜ اؾت)

(. CITMA, 2001)زاضز ٞبي قرهي  ثطٚتثبظاض آظاز اؾت ٚ زض ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ ٘ئِٛيجطاَ خٟتي ثٝ َطف ضقس ٔساْٚ ٚ ثسؾت آٚضزٖ 

وٙس. ٘ٛ آٚضي يه  ٘ٛآٚضي فؼبِيتي اؾت ثب ٚيػٌي ػّٕي، فٙأٚضي، ؾبظٔب٘ي ٚ ٔبِي وٝ ثب ٞسف ثسؾت آٚضزٖ ٔحهٛالتي ٘ٛ تالـ ٔي

ضي خطيبٖ ػّٕي زض نٙؼت يب زض ثبظاض اؾت يب يه ضٚقي خسيس ثطاي اختٕبع اؾت. زض ٚالغ زٚ ٘ٛع ٘ٛآٚضي ٚخٛز زاضز يىي ٘ٛآٚ

ٞبي ٔتٛاِي ذُي ٚ زْٚ وكفيبت زض  يىي ضٚـ .تٛا٘س ثبقس ٔحهٛالت ٚ زيٍطي ٘ٛآٚضي ضٚـ تِٛيس اؾت. ٔٙجغ ٘ٛآٚضي زٚ ٘ٛع ٔي

(. تٛؾؼٝ ٚ تحميك وبضي ذاللي اؾت وٝ ثٝ َٛض ؾيؿتٕي ثبػث افعايف قٙبذت فطًٞٙ ٚ خبٔؼٝ De Paz, F., 2003ػّٓ ٚ تىِٙٛٛغي)

ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ  (.García, G., 2002)ٌصاضز ؾبؼ تٛؾؼٝ ٔحهٛالت خسيس ٚ ذسٔبت ضا ثٙيبٖ ٔي ٞب ا قٛز ٚ وبضثطز ايٗ قٙبذت ٔي

قٛز. ايٗ خطيبٖ  پيٛ٘سي التهبزي ٚ خٟب٘ي زض ثرف ٔبِي وٝ ؾيطي نؼٛزي ٚ پبيساض زاضز ٚ تٛؾٍ ا٘مالة ػّٓ وبٔپيٛتط تكٛيك ٔي

(. أطٚظٜ ٘ئِٛيجطاِيؿٓ ٕٞچٖٛ تئٛضي التهبزي زض Cañizares, J.L., 2002التهبزي ثطاي پيكطفت ا٘ؿبٖ ثبظاضي اظ ٘ٛع ٘ئِٛيجطاَ زاضز)

ٞبي ثب٘ه  وٙس وٝ ٔسَ التهبزي ذٛز ضا ثٝ ٕ٘بيٙسٌي زِٚت أطيىب ٚ وٕه وٙس ٚ تالـ ٔي ثيكتط وكٛضٞبي خٟبٖ حىٕطا٘ي ٔي

(. اثطات Muñoz, M., 2002وٙس)ٞبي ثيٗ إِّّي ثطاي ثسؾت آٚضزٖ تٛؾؼٝ ثيكتط ثٝ زيٍط وكٛضٞب تحٕيُ  خٟب٘ي ٚ زيٍط ؾبظٔبٖ

( II. وٕبِي ا٘ؿبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛخٛزي آظاز ضقس التهبزي ثب ػسْ تٛؾؼٝ ٚ  ثي( I اؾبؾي ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ ٘ئِٛيجطاَ ػجبضتٙس اظ:

 ٞبي ٔؿئِٛيٗ زِٚتي زض أٛض ضفبء ٔحسٚز وطزٖ زذبِت( III. ٞبي اختٕبػي ٌصاضي ػّٕي فٙي پيكطفتٝ ٚ ٔطتفغ وطزٖ ٚيػٌي ؾطٔبيٝ

ٞبيي ٌبٜ ٚ ثي ٌبٜ حٕبيت ٚ خبيٍعيٗ  ٞب ثطاي ٕٞٝ ٚ تٛؾٍ ٌطٜٚ ٞبي ػٕٛٔي ٚ ايدبز فطنت ايدبز ٔٛا٘غ زض ثط٘بٔٝ( IV. اختٕبػي

 قٛز ٚ ٌصاضي اختٕبػي ٔي ب٘غ ؾطٔبيٝٞبي ذبضخي وٝ ٔ ػسْ تٛخٝ ثٝ ثسٞي( VI. ٔؼطفي زِٚت ثٝ ػٙٛاٖ ٔسيطي ٘بتٛاٖ( V قٛز. ٔي

ػسْ ٔحسٚزيت زض ٔطظٞبي ( VII ثطاي ايٙىٝ ثط ثبظاض آظاز ثطتطي ثدٛيس. ،ٕ٘بيس بؾت التهبزي ٚاضز ػُٕ ٔيٞبي ؾيبؾي ضا ثب ؾي فؼبِيت

  ٞبي وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ. بيت ٘ىطزٖ قطوتتدبضت ٚ آظازي ؾطٔبيٝ ٚ حٕ

ض تجسَ وطزٜ اؾت. ٞبي ثبظا اي ٔهطف وٙٙسٜ ٚ ذسٔبت اختٕبػي ضا ثٝ ؾٛزاٌطي زض ٔدٕٛع ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ ٘ئِٛيجطاَ ٔطزْ ضا ثٝ َجمٝ

ٟ٘س ٚ زيٍطي ٔحهِٛي خسيس ضا  وٙس. يىي ايٙىٝ اؾبؼ خطيبٖ ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ ٘ئِٛيجطاَ ضا ثٙب ٔي ٘ٛآٚضي زٚ ٘مف ضا ثٝ ذٛثي ثبظي ٔي

 ؾبظز وٝ ثٝ ٌّٛثبِيعٜ قسٖ حؿبؼ ثبقس. ضاٞي وٝ ثبيس ازأٝ زاز، ثسٖٚ قه تِٛيس، تٛظيغ ٚ اؾتفبزٜ ٔتؿبٚي اظ ػّْٛ ٚ ػبِٓ قسٖ ٔي

 (. Fretz, D., 1999وٙي فمط ثٕٙبييٓ) اؾت ٚ تالـ ذٛز ضا ثبيؿتي زض ضاٜ تٛؾؼٝ ؾبذتبضٞبي اختٕبػي ٚ ضقس التهبزي ٚ ضيكٝ

ٕ٘بيس. آضأف فطزي ٚ ٌطٚٞي ٔطزْ  ؾيبؾتي اؾبؾي ضا تؼطيف ٔي ،٘ٛآٚضي ثطاي حٕبيت اظ ٔهطف وٙٙسٜ ٚ حفبظت اظ ٔحيٍ ظيؿت

ٞبي التهبزي، فٙبٚضي، ٔبِيبتي، تدبضتي، ا٘طغي،  . تٛؾؼٝ پبيساض خطيب٘ي اؾت وٝ ؾيبؾتضزٝ ويفيت ٚ التًبئ ٘ٛآٚضي زاثؿتٍي ث

ٕ٘بيس.  خٛي تٙظيٓ ٔي-اي پبيساض اظ ٘مُٝ ٘ظط التهبزي ٚ اختٕبػي ٚ ٔحيُي وكبٚضظي، نٙؼتي ٚ غيطٜ ضا ثطاي ثسؾت آٚضزٖ تٛؾؼٝ

بي حيٛا٘ي اؾت. زض ٚالغ يه ٔسَ اظ تٛؾؼٝ پبيساض اختٕبػي ٞ ٞسف اظ تٛؾؼٝ پبيساض اختٕبػي ثمب ٚ آضأف ا٘ؿبٖ ٚ زيٍط ٌٛ٘ٝ

يطٚضيبت ظ٘سٌي ثكط اؾت ٔثُ ٔؼٙٛيبت، ثٟساقت ٚ قطايٍ ثٟساقتي ظ٘سٌي، ٔؿىٗ، آة ٘ٛقيس٘ي ثٟساقتي، تغصيٝ، آٔٛظـ، 

 زٞس. مٝ تغييط ٔيٞبي ٞط ُٔٙ ٞب ٚ ٚيػٌي قطوت زض تهٕيٓ ٌيطي اختٕبػي ٚ پصيطفتٗ فٙبٚضي وٝ ؾجه ظ٘سٌي ضا ٘ؿجت ثٝ تٛا٘بيي

اي ثٝ حُ ٔكىالت ٔطزْ ٚ تٛؾؼٝ اختٕبػي  اي  ثيٗ ػّٓ ٚ فٙبٚضي ثب اذالق ٚ ثب ؾيبؾت ٘يؿت ٚ زض ٚالغ تٛخٝ زض حبَ حبيط ضاثُٝ

اي زٌٚب٘ٝ ايدبز وطزٜ اؾت وٝ يه َجمٝ الّيت وٝ ثطٚتٕٙس، ِٚرطج ٚ افطاٌ وبض ٞؿتٙس ٚ  ٘ساضز. ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ ٘ئِٛيجطاَ خبٔؼٝ

 (.   Kamilia, G., 2003٘بٔٙس) اوثطيت وٝ ٘يطٚي وبض اضظاٖ ٔي ي َجمٝ

ٞبي خسيس، خٟب٘ي قسٖ التهبز ٚ اثطات آٖ زض قطايٍ ؾيبؾي، اختٕبػي ٚ فٙبٚضي، خطيب٘بت  آيٙسٜ ٘ٛآٚضي ٔكطٌٚ ثٝ ظٔيٙٝ

ٔطزْ خٟبٖ ٚ ػسْ حُ ٞبي خٟب٘ي ٚ افعايف ؾطيغ خٕؼيت  قٛز. ثحطاٖ اختٕبػي وٝ ثٝ ثيكتط ٔطزْ خٟبٖ تحٕيُ ٔي  ٔحطٚٔيت

ٞبي ٔطزْ ثؿتٍي زاضز. التهبز  ٞب زض ز٘يبي وطٚي اؾت. أطٚظٜ ؾطػت ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ خٟب٘ي ثٝ قىُ فؼبِيت ٔكىالت ٚ ٘يبظٞبي آٖ

قٛز وٝ ٌطايكبت آٖ ثطاي وكٛضٞبيي ٔفيس اؾت وٝ تٛا٘بيي فؼبِيت ٚ  خٟب٘ي زض ؾجىي خسيس ثٝ تدبضت ثيٗ إِّّي ٔحسٚز ٔي

أطي ؾرت ٚ پطوبض ٚ زضاظ ٔست اؾت. ثٙبثطايٗ  زض ايٗ ٔدٕٛػٝ پيچيسٜ خٟبٖ ضؾيسٖ ثٝ قطايٍ قٙبذت ػّٕي تمطيجبً ضلبثت زاض٘س.
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إِّّي، ٌّٛثبِيعاؾيٛ٘ي اظ تدبضت زض حبَ ضخ زازٖ اؾت وٝ ضلبثتي نؼٛزي زاضز ٚ خٛيبي ٘ٛػي فٙبٚضي اؾت وٝ ثط  زض التهبز ثيٗ

ز اِٚيٝ وٕيبة ٞب، ثٟجٛز ويفيت، نطفٝ خٛيي زض ا٘طغي ٚ ٔٛا اؾبؼ قٙبذت ػّٕي ٚ پيٛؾتٍي ؾيؿتٓ تِٛيسي ثبػث وبٞف ٞعيٙٝ

 .(Chía, J., 2002)قٛز ٚ ٘يع افعايف تِٛيس ٘يطٚي وبض ضا زض ثط زاضز ٔي

ٞبي فٙبٚضي زض أط تطا٘ؿپٛضت، اضتجبَبت ٚ اَالػبت ٚ ا٘تمبَ افىبض ثٝ ٕٞىبضي ٔيبٖ وكٛضٞب زض ؾطاؾط خٟبٖ  ثسٖٚ قه پيكطفت 

ؾت آٚضزٖ حساوثط ؾٛز زٞي ٚ شذيطٜ ؾطٔبيٝ ٚ فكبض ثط ضٚي وٕه وطزٜ اؾت. ٔرهٛنبً وكٛضٞبيي ٔثُ أطيىب، اضٚپب، غاپٗ زض ثس

زِٚت وكٛضٞبي تحت ٕٞىبضي التهبزي اظ َطيك خطيب٘ي ثٝ اؾٓ ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ وٝ خبي ذٛز ضا ثٝ تطا٘ؽ ٘بؾيٛ٘بِيعاؾيٖٛ التهبز 

ي ٘بٔكطٚع  تدبضي زض ؾُح ٝ ٞبي التهبزي غيطػبزال٘ٝ ثطاي وكٛضٞبيي وٝ خٛيبي ؾطٔبي ي اذيط ٕٞىبضي زٞس. زض زٚ زٞٝ خٟب٘ي ٔي

إُِّ اظ َطيك فٙبٚضي ٞؿتٙس ثؿيبض افعايف يبفتٝ اؾت. ٔثالً پٙح قطوت خٟب٘ي ٘هف اضظـ تدبضت خٟب٘ي ضا زض ٚؾبيُ ٞٛا ٚ  ثيٗ

٘بؾيٛ٘بِيعاؾيٖٛ ػٛأُ اِٚيٝ  ٞبي تطا٘ؽ فًب، ثطق، ٚؾبيُ اِىتطيىي ٚ ٘طْ افعاضي ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٘س. ثٙبثطايٗ ٕٞىبضي

تطيٗ ٔحطن ٘ٛآٚضي زض قىُ ػٕٛٔي اؾت ٚ اظ ايٗ خب ٘مُٝ قطٚع ٘بثطاثطي تٛؾؼٝ ثٝ ػٙٛاٖ اثعاضي ٟٔٓ  ٛثبِيعاؾيٖٛ ٚ انّيٌّ

ٚلتي وٝ ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ ٘ئِٛيجطاَ زض ؾطاؾط خٟبٖ تٛؾؼٝ يبفت، ايبالت ٔتحسٜ أطيىب  90(. زض اٚاؾٍ زٞٝ Cruz, A., 2002اؾت)

ٚ زاضاي ٘يطٚي ؾيبؾي، ٘ظبٔي ٚ فٙبٚضي لٛي چٙبٖ ؾطٔبيٝ ٚ لسضتي ضا ثسؾت آٚضز وٝ ٞطٌع إِّّي  ٞبي ٔبِي ثيٗ نبحت ٔٛؾؿٝ

ضيعي ٚ اقغبٍِطي  وطز. زض حبَ حبيط زض أطيىب ػّٓ ٚ فٙبٚضي زض اذتيبض َطظ فىطي اؾت وٝ زض ذسٔت خًٙ ٚ ذٖٛ فىطـ ضا ٕ٘ي

ٞب ثىكب٘س. قبيس ظحٕبت نسٞب ٚ ٞعاضٞب زا٘كٕٙس زض ََٛ ذٛاٞس فٙبٚضي ذٛز ضا ثٝ ضخ زيٍط وكٛض اؾت ٚ اظ ايٗ ضٚـ ٘بٔكطٚع ٔي

 ,.García, G خٟبٖ ضا ٔثُ ظاِٛ ثٕىٙس.)  زٚيؿت ؾبَ  ثطاي ٔستي َٛال٘ي زض ذسٔت ؾٛزاٌطاٖ ؾطٔبيساض ثيٗ إِّّي ثٕب٘س ٚ ذٖٛ ّٔت

2002.) 

ي انّي اؾت وٝ ٔطتىت ٔي قٛ٘س ٚ ٞب ٞبي ػّٕي ٚ فٙبٚضي وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ يىي اظ ٘كب٘ٝ ٚؾؼت ٘مى ػٟس ٔيبٖ تٛا٘بيي

ٞبي التهبئي، ؾيبؾي ٚ فطٍٞٙي زاض٘س. ٚلتي وٝ تفبٚت ٔيبٖ  ؾبال٘ٝ زاضاي ؾيط نؼٛزي اؾت. ايٗ ثٝ زِيُ لسضتي اؾت وٝ زض ػطنٝ

ٞب،  ٚضزٜتط اؾت، ثٙبثطايٗ ػبُٔ فٙبٚضي ٘يع زض فطآ وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ ٚ قطوت زض ثبظاضٞبي ثيٗ إِّّي ٞط ثبض ثيكتط ٚ ضلبثتي

تط  ي تٛؾؼٝ يبفتٍبٖ ٞط ضٚظ ثبيؿتي ػٕيك اخٙبؼ ٚ ذسٔبت اؾتطاتػي ثيكتطي زاضز. ثٙبثطايٗ فبنّٝ ٔيبٖ ثطٚتٕٙس ٚ فميط ثٝ ايسٜ

ٔيّيٖٛ  1200ٔيّيٖٛ ٌطؾٙٝ،  815وٙيٓ،  قٛز، حتي ايٗ فبنّٝ زض ٔيبٖ خٛأغ آ٘بٖ ثبيؿتي حفظ قٛز. زض خٟب٘ي وٝ ٔب ظ٘سٌي ٔي

وكٛض افطيمب وٕتط اظ ٘يٛيٛضن ٚ غاپٗ  53ٔيّيٖٛ ٔجتال ثٝ ايسظ ٚخٛز زاضز. زض حبِي وٝ زض  40يّيٖٛ ثي ؾٛاز ٚ ٔ 862فميط ُّٔك، 

زضنس ايٗ وٕجٛز زض افطيمبي خٙٛثي اؾت. ثبيس ٌفت وٝ زض أطيىب ثيكتط اظ ٘هف وكٛضٞبي خٟبٖ وبٔپيٛتط زاضز.  80تّفٗ زاض٘س ٚ 

تٛاٖ ثي ؾٛازي ضا زض  آٔس ٘بذبِم ّٔي وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ ؾبظٔبٖ التهبز خٟب٘ي ٔيَجك آٔبض فمٍ ثب چٟبض ٞعاضْ زضنس اظ زض

(. ٘ٛآٚضي ٚ Alarcón, R., 2003 ٌيطز.) ؾُح خٟبٖ ضيكٝ وٗ وطز وٝ ايٗ ٔبَ ا٘سٚظي اظ ٕٞيٗ ٘مى ػٟس ٚ فبنّٝ َجمبتي ٔٙكب ٔي

ٞبي ػّٕي ٚ تٛؾؼٝ التهبزي  ؾت. ٕٞيكٝ ٔيبٖ فؼبِيتي ثعضي زيٍطي ثطاي ٘مى ػٟس ٔيبٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ وكٛضٞب ا تٛؾؼٝ ٘يع ضٚظ٘ٝ

زضنس  85ضاثُٝ تٍٙبتٍٙي اؾت. ثٝ ٕٞيٗ خٟت فؼبِيت ػّٓ ٚ ٘ٛآٚضي ثيكتط زض وكٛضٞبي ثطٚتٕٙس اؾت. َجك آٔبض ؾبظٔبٖ ُّٔ 

كٛضٞبي تبظٜ زضنس، غاپٗ ٚ و 28زضنس ٚ وُ اضٚپبي غطثي  9/37قٛز. ثٝ تطتيت أطيىب  ثٛزخٝ خٟب٘ي نطف ٘ٛآٚضي ٚ تٛؾؼٝ ٔي

(. زض ٔٛضز تجبيٗ زض تٛؾؼٝ فٙبٚضي وكٛضٞبي خٟبٖ ؾْٛ Lage, A., 2001قٛ٘س) زضنس ٔتحُٕ ايٗ ٞعيٙٝ ٔي 6/18نٙؼتي قسٜ 

ضٚ٘س وٝ وكٛضٞبي نٙؼتي وٙٛ٘ي  ا٘س وٝ ثؼًي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ ٕٞبٖ ضاٜ ٚ ٔؿيط ضا ٔي ثؿيبضي اظ ِٔٛفيٗ ثط ايٗ ػميسٜ

 ثيٙيٓ وٝ ايٗ تئٛضي چٙساٖ زضؾت ٘يؿت. ؾبَ اذتالف ظٔبٖ وٝ ٔيبٖ ٞط زٚ ٚخٛز زاضز. زض حبَ حبيط ٔي  100ا٘س أب ثب  َي وطزٜ

ٌصاضاٖ ثٝ  ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثؿيبض وبٞف پيسا وطزٜ اؾت. ظيطا ؾطٔبيٝ 1997أطيىبي التيٗ تمطيجبً خسا اظ ز٘يبي وٙٛ٘ي اؾت. اظ ؾبَ 

وٙٙس. ٚيؼيّت أطيىبي التيٗ ضا  ٚ ٔٛلؼيّت ثس ٔبِي زض آٖ خب ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٕ٘يٞبي ذبضخي ؾطؾبْ آٚض   زاليُ ػسْ إَيٙبٖ، لطو

 تٛاٖ ثٝ چٙس ٔٛضز ظيط شوط وطز: ٔي

 60ٚخٛز  -٘ٛظاز 1000٘ٛظاز زض ٞط  32ٔطي ٚ ٔيط ٘ٛظاز ثبالي   -زضنسي 4/8ثيىبضي   -ٞعاض ٔيّيٖٛ زالضي 800ثسٞي ذبضخي 

زضنس اظ خٕؼيت  42زضنس ٔطزْ قٟط ٚ  70فمٍ   -زض فمط ٚ ثيچبضٌي ٚ ٘ٛٔيسئيّيٖٛ ا٘ؿبٖ  200  -ؾبَ تٛلغ ػٕط ا٘ؿبٖ

 (. González, L., 2000ؾٛاز ٞؿتٙس) زضنس اظ قٟطٚ٘ساٖ ٔؿٗ ؾبَ ثي 3/15   -ضٚؾتبيي زؾتطؾي ثٝ ذسٔبت ثٟساقتي زاض٘س.

ٞب زاضز. ؾٝ ػبُٔ ٘ٛآٚضي ظيط  ٖ زِٚتإِّّي ٔيب ٞبي ثيٗ ػّٓ ٚ فٙبٚضي ٔحطن تٛؾؼٝ التهبزي اؾت ٚ ٚاثؿتٍي قسيسي ثٝ ٕٞىبضي

 قٛ٘س: ثبػث تٛؾؼٝ ٔي

 (Iإِّّي ثط اؾبؼ ػساِت ٚ ٔؿبٚات ٚ احتطاْ ٔتمبثُ ٞبي ثيٗ ٕٞىبضي 

(I I ٞبي زضؾت ٚ ثٝ ٘فغ ػبْ  ؾيبؾت  

(III ٓيح ثط اؾبؼ ػّٓ، فٙبٚضي ٚ ٘ٛآٚضيٞبي اختٕبػي نح ؾيؿت 
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 نتیجه گیری
ٝ زض چٙس زٞٝ اذيط خّٛ افتبز٘س ثٝ ؾُحي ثبال اظ ٌّٛثبِيعاؾيٖٛ ضؾيس٘س، ٘بثطاثطي وكٛضٞبي پيكطٚ زض ظٔيٙٝ ػّٓ ٚ فٙبٚضي و

نؼٛزي ضا ٔيبٖ وكٛضٞب ٚ زض زاذُ خبٔؼٝ ذٛز تٛؾؼٝ زازٜ ٚ ثٝ قٙبذت ػّٕي ٚ فٙبٚضي ثيكتط ضيبيت زازٜ ٚ ٘يع ٘مى ػٟس ضا زض 

ُ ػّٓ ثٝ يه لسضت تِٛيسي ثٝ ػٙٛاٖ پسيسٜ ٌّٛثبَ زض زٞٙس. تجسي إِّّي ٕٞيكٝ ثٝ ؾٛز ذٛز ٌؿتطـ ٔي ٞبي ثيٗ اخطاي لُؼٙبٔٝ

ٞبي ػّٕي ٚ فٙبٚضي وٝ خٟتي ثٝ َطف ٘ٛآٚضي زاض٘س يىي اظ  ي اذيط ؾيط نؼٛزي پيسا وطزٜ اؾت ثٝ ضٚقي وٝ ٕٞىبضي چٙس زٞٝ

اي ثسؾت آٚضزٖ ٞب ضا ثط إِّّي اؾت ٚ أىبٖ ٘ظٓ خطيب٘بت خٛي ٚ ٔحيُي ٚ اختٕبػي ّٔت ػٛأُ لُؼي قبٞىبضٞبي التهبز ثيٗ

ي حُ ايٗ ٔكىالت ٔجطْ ضا ثسٞس ٚ  ذٛاٞٙس. زض ثيكتط ايٗ وكٛضٞب ؾيبؾت ػّٓ ٚ ٘ٛآٚضي ٚخٛز ٘ساضز وٝ اخبظٜ اي پبيساض ٔي تٛؾؼٝ

ٞب ضا ثط ٔي اٍ٘يعز ايٗ وٝ تطلي يه  اي پبيساض ٚ ٕٞبًٞٙ ضا ثطاي ٕٞٝ ثسؾت آٚض٘س. آٖ چيعي وٝ زِٚت أطيىب ٚ زيٍط زِٚت تٛؾؼٝ

 اقتٝ ثبقٙس.خب٘جٝ ز

تٛاٖ ػّٓ ٚ ٘ٛآٚضي ثب ػساِت ٚ ٔؿبٚات آٚضز. وكٛضٞبيي زض خٟبٖ  وٙس ثطاي ٕٞٝ ٔي زض ايٗ خٟت تدبضثي ٚخٛز زاضز وٝ ثبثت ٔي

ٚخٛز زاض٘س وٝ ثب اؾتمالَ ذٛز ٘كبٖ زاز٘س ٚ ثبثت وطز٘س وٝ ٔي تٛاٖ ػّٓ ٚ ٘ٛآٚضي ثسٖٚ ٚاثؿتٍي زاقتٝ ثبقٙس. ػّٓ ٚ ٘ٛآٚضي 

ي اختٕبػي ٚ التهبزي ثطاي ثكطيت خٟبٖ اؾت. ِٚي زض  ضي ٚ الظْ ثطاي حُ ٔكىالت ػْٕٛ خبٔؼٝ ٚ ايدبز تٛؾؼٝچٖٛ اثعاضي يطٚ

ضيعي ٔي ذٛاٞس. وكٛض ٔب ايطاٖ تب حسٚز ظيبزي ثٝ ثطوت ا٘مالة اؾالٔي تٛا٘ؿتٝ اؾت اظ  ز٘يبي وٙٛ٘ي ثطاي ثسؾت آٚضزٖ آٖ ثط٘بٔٝ

اي پبيساض ضا ثٝ ٕٞت ضٞجطي فطظا٘ٝ ٚ  ثٝ وٕه ٔطزْ ٕٞيكٝ زض نحٙٝ  ٚ ضاٜ ٚ ٔؿيط تٛؾؼٝإِّّي ثيطٖٚ ثيبيس  تؼٟسات ٘بػبزال٘ٝ ثيٗ

 پيسا وطزٜ ٚ اظ ٚاثؿتٍي وبُٔ ثيطٖٚ ثيبييٓ.   

 توصیه و پیشنهبدات
 فٙي زض تٛؾؼٝ اختٕبي ٚاضز ػُٕ قٛ٘س، يميٙبً تحَٛ ثٝ َطف تٛؾؼٝ ؾبذتبضٞبي اختٕبػي ٚ التهبزي -ٞبي ػّٕي اٌط پيف لطاَٚ"

 ."يبثس زض وكٛضٞبي خٟبٖ ؾْٛ ؾطػت ٔي

ٞبيي ؾٛق زازٜ قٛز وٝ ثب اؾتمالَ خغطافيبيي، التهبزي ٚ اختٕبػي اظ ٘ؿُ  زضن ٚاليؼت فبئك آٔسٜ زض خٟبٖ ثبيؿتي ثٝ ّٔت   

ٞب ٔي  آيٙسٜ ثب قٙبذت ػّٕي ٚ اضتمبئ  ٘ٛآٚضي ٚ فٙبٚضي حٕبيت وٙس. ايٗ لؿٕتي اظ ؾيبؾت خبٔغ زِٚت ٚ اؾتطاتػي تٛؾؼٝ آٖ

 تٛا٘س ثبقس. 

الظْ اؾت وٝ اذتالف ٚ ػسْ قجبٞت ٔيبٖ وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ ٚ وكٛضٞبي تٛؾؼٝ ٘يبفتٝ وبٞف يبثس ٚ تٛا٘بيي ٚ ظيطؾبظي ػّٕي 

 وكٛضٞبي تٛؾؼٝ ٘يبفتٝ ثٟجٛز يبثس. 

 س.تٙظيٓ ٌّٛثبَ انَٛ اؾتفبزٜ اظ ٘ٛآٚضي ثطاي تٛؾؼٝ خبٔؼٝ ثكطيت ٚ ثٝ ٘فغ تٕبْ وكٛضٞبي خٟبٖ ثبق

 ثبيؿتي ثٝ َطف يه ؾيؿتٓ خسيس حطوت وطز وٝ زض آٖ تٕبْ حمٛق ثكط ضػبيت قٛز.

 ٞبي ؾيبؾي، التهبزي، لًبيي ٚ فٙبٚضي ٌّٛثبَ. إِّّي ثطاي تؼبزَ زٔىطاؾي ٔيبٖ لسضت انالح وطزٖ ؾيؿتٓ ٔٛؾؿبت ثيٗ

 ٝ اذتهبل ثسٞٙس.ٞبي وكٛضٞبي أطيىبي خٙٛثي ثٝ قىّي وٝ ثتٛا٘ٙس ثٝ ٘ٛآٚضي ٚ تٛؾؼ حُ ثحطاٖ ثسٞي

 الظْ اؾت وٝ ٔؿئّٝ تٛؾؼٝ پبيساض ضا ٌّٛثبِيعٜ وطز.

 .اظ يٛضـ ٞبي ا٘حهبض َّجب٘ٝ وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ ثبيؿتي خٌّٛيطي وطز

 تٛا٘س اٍِٛيي ٔٙبؾت ثطاي زيٍط وكٛضٞب ثبقس. وكٛض ايطاٖ ٚ ؾيؿتٓ ا٘مالة اؾالٔي ٔي

 أٝ زاز.ثبيؿتي ايٗ ٔؿئّٝ ضا ثب تٛخٝ ثٝ تحميمبت ثيكتط از
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