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مسذمٍ 

مُبرشت پذيذٌاي است وٍ مًضـًؿ تحميـك صميىـٍَـب ي گًوـبگًن فلـًا اصرملـٍ رغشافيـب ،التؼـبد ،فلـًا ارتمـبفي ي
اوشبنطىبسي ي َمچىيه فلًا وظبيسصي لشاس گشفتٍ است .پژيَظگشان ايه سطـتٍَـب َـش وـذاا ثـٍ رىجـٍاي اص پذيـذٌي
مُبرشت پشداختٍ ي آن سا مًسد تحليل لشاس دادٌاوذ؛ ثذيهسبن ،مُبرشت پذيذٌاي ثيهسطتٍاي تلمي مـيطـًد .مُـبرشت اص
ديذ رغشافيداوبن طىلي اص تحشّن رغشافيبيي يب مىبوي است وٍ ثيه دي ياحذ رغشافيبيي اوزبا مـيطـًد (سـجضيبن،1374 ،
 .)83مُبرشت سيستبيي ـ طُشي يىي اص اوًاؿ مُبرشتَبست وٍ دس چىذ دٍَي گزطتٍ ثيظـتشيه تًرّـٍ سا دس دويـبي دس
حبل تًسقٍ ثٍخًد رلت وشدٌ است ي ثشاي وخشتيه ثبس اص ربوت فشدي ثٍوبا "گشاَبا" ثٍوبس ثـشدٌ طـذ (پـبپلي يـضدي ي
اثشاَيمي.)152 ،1381 ،
مُبرشت فؼلي يىي اص اوًاؿ مُبرشتَبست وٍ دس عجمٍثىذي ،رـضي مُـبرشتَـبي مًلّـت يـب غيـشدائم محشـًة
ميطًد .دسيالـ ،مُبرشتَبي سيستبيي طىل ي لبلتَبي گًوبگًوي داسوذ وٍ اص وؾش وًؿ البمت ميتًان آوُب سا ثٍ دي وـًؿ
تمشيم وشد -1 :مُبرشت لغقي (دائمي)؛  -2مُبرشت فؼلي( 1مًلّت 2يب چشخظي.)3
-0مُاجزتدائمي9ثٍ آن دستٍ اص مُبرشتَب گفتٍ ميطًد وٍ سيستبييبن ثٍ داليل ثشيبس ،سيستب ي مًعه خًد سا
تشن وشدٌ ي ثشاي َميظٍ ثب خبوًاس خًد ثٍ طُشَب ميسيوذ ي دس آنرب اسىبن مييبثىذ وٍ دس ثيظتش مًاسد ثب تـشن فقّبليّـت
وظبيسصي َمشاٌ است.
-1مُاجزتفصلي9مفًُا مُبرشت چشخظي يب فؼلي ثشاي ايليهثبس دس دٍَي  1970ثيـبن طـذ ( ;Rao, 1994

 .)Nelson,1976اگشچٍ لجل اص آن "تًداسي" ثٍعًس گزسا ثٍ آن اطبسٌ وشدٌ ثًد (تـًداسي .)78 ،1367 ،اص مُـبرشت فؼـلي
تقبسيف گًوبگًوي طذٌ است .فذٌاي مقتمذوذ ثٍ آن دستٍ اص مُبرشتَب وٍ وظبيسصان دس مًالـ ثيىبسي ،سبالوٍ ثٍ مىـبعك
ديگش ثٍييژٌ طُشَب سفتٍ ي چىذ مبَي اص سبل سا ثٍ اسائٍي خذمت دس آن مىبعك ميپشداصوذ ي ثب طشيؿ فؼل وظبيسصي ثـٍ
سيستبي خًد ثبصميگشدوذ ،مُبرشت فؼلي گفتٍ ميطًد (چيزسي ي ديگشان.)296 ،1385 ،
اص وؾش "دطيىگىبس" 4مُبرشت فؼلي يب چشخظي ،ييژگي وًتبٌمذّت ،تىشاسي يب ديسٌاي داطـتٍ ي ثـش اسـبس ديسٌي
سبالوٍي وظبيسصي َمبَىگ طذٌ است ( .)Deshingkar & Start, 2003, 2آوچٍ دس ايه ميبن مُم اسـت ،دي ييژگـي
ثبسص ايهگًوٍ مُبرشتَب يقىي فؼلي ثًدن ي مبَيّت تىشاسطًوذٌ آن است .مُبرشان فؼلي مبوىـذ تمـبا مُـبرشان ديگـش،
خبوًاس سا دس ثخظي اص سبل ثشاي رشتيرًي وبس تشن ميوىىذ ،امب ديثبسٌ وضد خبوًاس ثبصميگشدوذ ي ثيه فؼًل فقّبليّـت دس
مضسفٍ ،الذاا ثٍ مُبرشت مـيوىىـذ ( .)Debraw & Hiragaya, 2004, 7ايـه وـًؿ مُـبرشت اص ديشثـبص دس وظـًسَبي
مختلف سياد داطتٍ ي ثيظتش دس مىبعك وًَشتبوي ديذٌ ميطًد وٍ فؼل سشمب عًالوي ي ديسٌي وظبيسصي وًتـبٌ اسـت.
فذٌاي ديگش ،مُبرشت فؼلي سا ثٍدليل ومجًد صميه ميداوىذ .ايه مًضًؿ احجبت طذٌ وٍ وشجت صميه ثٍ اوشـبن ،فـبملي
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فمذٌ دس تؼميمگيشي وبسگشان سيستبيي ثشاي مُبرشت فؼلي ثٍ ديگش وـًاحي اسـت ( Heberfield and et al, 1999,

 .)473فبمل ديگشي وٍ سيي تؼميم خبوًاس ثشاي مُبرشت فؼلي احش ميگزاسد ،وبثشاثشي وبحيٍاي دس سطذ التؼبدي ثٍييژٌ
وبثشاثشي دس تًسقٍ وظبيسصي ي ػىقتي ي طشايظ حبطيٍاي مىغمٍ است ( .)Ibid, 473فـويٌ ثـش ومجـًد صمـيه ي وشـت
دسآمذ ثيظتش دس وًاحي طُشي ثٍ عًس خبع اگش وبثشاثشي طـُشي ـ سيسـتبيي صيـبد ثبطـذ مُـبرشت فؼـلي سُخ مـيدَـذ
( .)Debraw & Hiragaya, 2004, 7مُبرشت فؼلي ايه ثشتشي سا داسد وٍ ثٍ سيستبييبن امىبن وشت دسآمذ دس صمـبوي
وٍ فقّبليّت وظبيسصي امىبنپزيش ويشت سا ميدَذ؛ َمچىيه مُبرشت ويشيي وبس دس وظـًسَبي دس حـبل تًسـقٍ ثيظـتش اص
آنوٍ دائمي ثبطذ ،رىجٍي چشخظي ي ديسٌاي داسد ( .)Gill, 1991, 132ثىبثشايه دس َمٍربي دويب مُبرشت فؼلي مقلًل
يه فبمل خبع ويشت ،گمبن ميسيد وٍ مزمًفٍاي اص داليل روش طذٌ دس ثـٍيرًدآمـذن مُـبرشت فؼـلي ي چشخظـي
ومض داطتٍ ثبطىذ وٍ ثشتٍ ثٍ طشايظ وًاحي ،ممىه است ومض يىي اص ايه فًامل مُـمتـش ثبطـذ .اص آنربوـٍ مُـبرشان
فؼلي دس آمبسگيشي رضي سيستبييبن طمشدٌ ميطًوذ ،آمبس دليمي اص آوُب دس اختيبس ويشت ( Deshingkar & Farrington,

)2009, 25؛ ثشاي ومًوٍ ،ثشآيسد ميطًد دس َىذ  200ميليًن وفش ي دس چيه  120ميليًن وفش مُبرش فؼلي يرًد داسد ،يلي
دس آمبسگيشيَب اص آوُب سخىي ثٍ ميبن وميآيذ (.)Mendola, 2006, 2
سبصيوبس مُبرشت فؼلي ثب يرًد َمبوىذي تفبيتَبيي ويض ثب سبيش اطىبل مُـبرشت داسد ،اص رملـٍ ايىىـٍ ايـه وـًؿ
مُبرشت ثيظتشيه تأحيش سا دس مجذأ داسد .اوتمبل دسآمذ وشتطذٌ يب پًلَبي اسسبلي 1اص ربوت مُبرشان فؼلي ثٍدليل وـًؿ
صوذگي دس طُش ي امىبن ػشفٍرًيي دس َضيىٍَب ،ثش التؼبد محلّي تأحيش ميگزاسد .پًلَبي حًالـٍاي يـب اسسـبلي وـٍ ياسد
سيستب ميطًد ػشفوؾش اص ايىىٍ دس مؼشف ي يب دس تًليذ سشمبيٍگزاسي طًد ،احـش مخجتـي ثـش طـىًفبيي التؼـبدي داسوـذ
(اسىلذين .)3 ،1384 ،دسيالـ سيستبييبن دس ايهگًوٍ سيستبَب يه ساَجشد سا ثشاي مقيظت خًد اوتخبة وميوىىذ ،ثلىـٍ ثـب
تًرٍّ ثٍ طشايظ ي امىبوبت اص ساَجشدَبي مختلفي استفبدٌ ميوىىـذ ( )Rafique, 2003, 4وـٍ يىـي اص ايـه ساَجشدَـبي
مقيظتي ،مُبرشت فؼلي است.
طشيؿ مُبرشت فؼليِ ويـشيي وـبس دس طُشسـتبن سـشيآثبد ،ثـٍ دَـٍي َ ،1340ـمصمـبن ثـب افـضايض استجبعـبت ي
سشمبيٍگزاسي دسآمذَبي وفتي دس طُشَب ثبصميگشدد .اوزبا اػوحبت اسضي ،سطذ ثبالي رمقيّت سيستبيي وبطي اص ثُجـًد
مشالجتَبي ثُذاطتي ي ثبالسفته سغح صوذگيَ ،مچىيه ايزبد وبثشاثشيَبي مىغمٍاي ي سطذ تفبيتَبي دسآمذي طـُشي
ـ سيستبيي ثٍ ايه مُبرشتَب طتبة ثيظتشي داد .اص آن صمبن تب وىًن ،ايه وًؿ مُبرشت ثٍ وووظُشَبي وظًس ،ثـٍييـژٌ
تُشان ادامٍ داسد ي َشسبلٍ فذٌّاي اص سيستبييبن محذيدٌي مًسد مغبلقٍ ـ ثيظتش دس فؼل اوزبا فقّبليّت وظبيسصي ي گبَي
دس سبيش فؼلَب ـ ثٍ وووظُشَبي وظًس ثٍييژٌ تُشان مُـبرشت وـشدٌ ي پـز اص چىـذ مـبٌ فقّبليّـت ثـٍ سيسـتبي خـًد
ثبصميگشدوذ .ممؼذ مُبرشتَبي تبثشتبوي تُشان ي ممؼذ مُبرشتَـبي صمشـتبوي رىـًة وظـًس ي ثيظـتش اسـتبنَـبي
خًصستبن ي َشمضگبن است .طُش تُشان ثٍدليل دس اختيبس گزاطته فشػتَبي طغلي مىبست ،ثٍييـژٌ دس فؼـل تبثشـتبن،
ممؼذ اػلي مُبرشان فؼلي است .طُشَبي ثىذسي ي ػىقتي دي استبن رىًثي مزوًس ويـض ثـٍدليـل يرـًد فشػـتَـبي
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طغلي ،ممؼذ اػلي مُبرشان فؼلي دس صمشتبن َشتىذ .مُبرشت فؼلي دس تمبا سيستبَبي طُشستبن رشيبن داسد ،ثب ايـه
حبل ممىه است ثشخي اص سيستبَب ثٍدليل دس اختيبس داطته صميه ثيظتش ي فشػتَبي طغلي ديگش ،مُبرش فؼـلي ومتـش ي
ثشخي ديگش مُبرش ثيظتشي داطتٍ ثبطىذ .گمبن ميسيد ثٍعًس متًسّظ ،دس حذيد ويمي اص ويشيي وبس سيستبيي ثٍ ايـه وـًؿ
مُبرشت الذاا ميوىىذ .دس دٍَي گزطتٍ ،تقذاد مُبرشان فؼلي سيوذ وميثيض حبثتي سا داطتٍ است وٍ ميتًاوذ َم وبطي
اص افضايض فشػتَبي طغلي دس طُش مشيًان ـ ثٍدليل َمرًاسي ي يرًد ثبصسگبوي خبسري ـ ي َم ثٍدليل وـبَض طـتبة
رمقيّت يسيدي ثٍ سهِّ فقّبليّت ثبطذ .سيوذ پيضسيي مُبرشت فؼلي دس آيىذٌ ،تبثـ يضقيّت اطـتغبل دس سيسـتبَبي مجـذأ ي
طُشستبن سشيآثبد ي حتي طُشستبن َمشبيٍ (مشيًان) است .افضايض فشػتَبي طغلي دس وًاحي مـزوًس ،وـبَض تقـذاد
مُبرشان ي وبَض فشػتَبي طغلي دس ايه وًاحي ،افضايض تقذاد مُبرشان فؼلي سا دس پي خًاَذ داطت .ثٍوؾش ميسسـذ
مُبرشتِ فؼليِ ويشيي ِوبسِ سيستبيي ،تأحيش چظمگيشي دس مقيظت خبوًاسَبي سيستبيي داطتٍ ثبطذ ثٍعًسيوٍ ثشاي ثشخي
اص ايه خبوًاسَب تىُب مىجـ دسآمذ دس عًل سبل ثٍطمبس ميآيذ ي ثشاي ثخظي ديگش اص خبوًاسَـب ايـه وـًؿ مُـبرشت ،ومـض
فمذٌاي دس حفؼ مقيظت آوُب داسد .سؤال پژيَض ايه است وٍ "مُبرشت فؼلي ويـشيي وـبس چـٍ تـأحيشي ثـش مقيظـت
خبوًاسَبي سيستبيي داساي فشد مُبرش فؼلي داطتٍ است؟" وًؿ مُبرشت مًسد وؾش ايه پژيَض ،مُبرشت فؼـلي فـشدي
سيستبيي ـ طُشي ويشييِ وبسِ سيستبيي است.

مثاويوظزي 
اص گزطتٍَبي ديس ،سياثظ گًوبگًوي ميبن طُش ي سيستب يرًد داطتٍ وٍ آوُب سا طبمل سياثظ متمبثل فضبيي ي سياثظ متمبثـل
ثخظي ميداوىذ .دس سياثظ متمبثل فضبيي ،رشيبن رمقيّت ،وبال ،پـًل ،اعوفـبت ،پشـمبوذَب ي دس رشيـبن سياثـظ متمبثـل
ثخظي ،فقّبليّتَبي سيستبيي دس وًاحي طُشي ي ثشفىز فقّبليّت طُشي دس وًاحي سيستبيي طىل ميگيـشد (عبَشخـبوي،
سوهالذيه افتخبسي 89 ،1383 ،ي  .)87گشيَي اص محممبن ويض ايه سياثظ سا طبمل رشيبنَبي عجيقـي ،مـشدا ،غـزا ،پـًل،
ايذٌَب ي فشَىگ ميداوىذ (ليىچ.)22 ،1386 ،
پژيَظگشان ايشان ومتش ثٍ مًضًؿ مُبرشت فؼلي ويشيي وبس سيستبيي پشداختٍاوذ ،دسيالـ ،پژيَظـي اوزـبا وظـذٌ
است وٍ ثٍ ثشسسي آحبس التؼبدي مُبرشت فؼلي پشداختٍ ثبطذ .پژيَضَبي اوزبا طذٌ وٍ ثشيبس محـذيد َشـتىذ يـب ثـٍ
ثشسسي يرًد مُبرشت فؼلي يب ثٍ آحبس ارتمبفي مُبرشت فؼلي پشداختٍاوذ .پژيَضَبي خبسد اص وظًس دس ايه صميىٍ ويـض
ثشيبس محذيد َشتىذ.
اص سبل  1352تب  1355مغبلقٍاي دس مًسد وبسگشان سيستبيي دس استبنَبي وشدستبن ي سيشتبن ي ثلًچشـتبن اوزـبا
طذ .دس ايه مغبلقٍ مظخّغ طذ ،دستوم يه يب دي وفش اص افضبي خبوًاس ،ثخظي اص سبل سا ثٍػًست مُبرش فؼلي ثٍوبس
دس طُش ميپشداصوذ (مشتضًي .)183 ،1383 ،مشوض رمقيّتطىبسي داوظگبٌ طيشاص دس سبل  1356دس مغبلقٍاي وتيزٍگيـشي
وشد وٍ سٍ چُبسا مُبرشتَب ثٍػًست فشدي اوزبا ميطًد ي ثخض صيبدي اص ايه مُبرشتَبي فشدي ثٍػًست فؼلي ي
مًلّت اوزبا گشفتٍ است.
مشوض پژيَضَبي دَمبوي ي سيستبيي دس سبل 1357دس دَشتبن سشخٍ اص تًاثـ طُشستبن سمىبن ،ثٍعًس مظخّغ اص
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مُبرشت فؼلي سيستبييبن وبا ميثشد ي فلّت آن سا وم ثًدن ميضان صميه وظبيسصان ميداوذ (َمبن.)51 ،
صوزبوي ويض دس مغبلقٍاي وٍ دس سبل  1380دس مًسد مُبرشت اوزبا داد ثخظي اص مُبرشان سا رضء مُـبرشان مًلّـت
عجمٍثىذي وشدٌ است (صوزبوي .)18 ،1380 ،دي تحميك اوزبا طذٌ ديگش ويض ثٍعًس مظخّغ ،ثٍ ثشسسي يضقيّت ارتمـبفي
ي فشَىگي وبسگشان فؼلي دس ممؼذ پشداختٍاوذ (مظفك ي يبساحمذي1386 ،؛ وبعكپًس ي ممؼًدي .)5 ،1380 ،محمّذ ففّتي
دس پژيَظي وٍ دس سٍ استبن (گلشتبن ،وشمبوظبٌ ي چُبسمحبل ي ثختيبسي) اوزبا داد ثٍ ثشسسي آحبس مُبرشت فؼلي مشدان
ثش يضقيّت ارتمبفي صوبن سيستبيي دس سٍ استبن مزوًس پشداختٍ است (ففتي.)8 ،1383 ،
فضيلٍخبوي دس ممبلٍاي ثٍ ثشسسي تأحيش مُبرشت فؼلي مشدان ثش وبسوشد صوبن سيستبيي دس ثىـذپي طـشلي مبصوـذسان
پشداختٍ است (خبوي.)1383 ،
دس پژيَضَبي خبسري ،مبيىل تًداسي ثشاي وخشتيه ثبس دس مًسد مُبرشت فؼلي يب چشخظي ثحـج وًتـبَي وـشدٌ
است .اي ايه وًؿ مُبرشت سا ثشاي ثٍدستآيسدن دسآمذَبي تىميلي اص عشف ويشيي وبس سيستبيي ميداوـذ (تـًداسي،1367 ،
 .)78دس دٍَي  1970ايه وًؿ اص مُبرشت ياسد ادثيّبت مُبرشتي طذ ي مبَيّت تىـشاسي ي چشخظـي آن ثيظـتش اص تـأحيشات
التؼبدي مًسد تًرٍّ ثًد (.)Rao, 1994, 73; Nelson, 1976, 34
ثه سيگبلي 1دس مزمًفٍ ممبالتي ثٍ ثشسسي يضقيّت مُبرشان فؼلي ي تأحيش آوُب دس مجذأ ي ممؼـذ اص وؾـش ارتمـبفي
پشداختٍ است ( .)Rogaly, 1998, 2001, 2002, 2003 a,bدثشاي ويض دس دي ممبلٍ ثٍ ثشسسي تأحيش مُبرشت فؼلي ويشيي
وبس ثش وظبيسصي ي استمبي استبوذا سدَبي صوذگي آوُب دس ييتىبا پشداختٍ ي وتيزٍ گشفتٍ وٍ مُبرشت فؼـلي ،احـش مخجـت ثـش
وظبيسصي داسد ي استبوذاسدَبي صوذگي سيستبييبوي وٍ مُبرشت فؼلي داسوذ سا ثبال ميثـشد ( Debraw, 2007; Debraw

.)& Hiragaya, 2004
استبسن 2ويض دس ممبلٍاي ثٍ احش مُبرشت فؼلي ويشيي وبس اص لُشتبن ثٍ آلمبن پشداختـٍ اسـت .وتـبيذ ايـه پـژيَض
وظبن داد وٍ مُبرشت فؼلي ومض مُمّي دس التؼبد خبوًاسَبي مُبرش داسد (َ .)Stark and Simon Fan, 2007جشفيلذ

3

ي َمىبسان دس پژيَظي دس مًسد َىذ وتيزٍ گشفتىذ وٍ فلت اػلي مُبرشت فؼلي سيستبييبن ،ومجًد صميه ثًدٌ ي ايه وًؿ
مُبرشت ،تأحيش مُمّي ثش التؼبد خبوًاسَبي سيستبيي داسد .دطيىگىبس ي ستبست 4ويض دس مغبلقـٍاي دس مـًسد َىـذ ثـٍ ايـه
وتيزٍ سسيذوذ وٍ مُبرشت فؼلي ثشاي دستشسي ثٍ حذالل داساييَبي مقيظتي اوزبا ميطـًد .ريـل 5ويـض پژيَظـي دس
مًسد مُبرشت فؼلي ويشيي وبس دس وپبل اوزبا داد ي وتيزٍ گشفت وٍ طشيؿ مُـبرشت فؼـلي ،مقلـًل طـشايظ مىـبوي ـ
فضبيي ،ثٍييژٌ استفبؿ است (.)Deshingkar & Start, 2003; Heberfield and et al., 1999; Gill, 2003
سفيىً 6ي سيگبلي ويض دس پژيَظي ثٍ ثشسسي آحبس مُبرشت فؼلي ثش آسيتپزيشي افشاد مُبرش دس َىذ پشداختٍاوذ ي ثـٍ
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1. Ben Rogaly
2. Stark
3. Heberfield
4. Start
5. Gill
6. Rafique
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ايه وتيزٍ سسيذوذ وٍ مُبرشان فؼلي ،آسيتپزيشتشيه لظش مُبرشان َشتىذ وٍ مقمًالً مًسد سًءاسـتفبدٌ ػـبحتوـبسان
لشاس ميگيشوذ (.)Rafique and Rogaly, 2003
سييىشد مقيظتي ديذگبَي رذيذ ثٍ مًضًؿ مُبرشت داسد وـٍ ثـب ديـذگبٌَـبي گزطـتٍ تفـبيت داسد .ايـه سييىـشد،
مُبرشت سا ثٍفىًان طيًٌاي ثشاي مقيظت ميوگشد ي ثب پزيشص آحبس مخجت آن ،وبساييَبي مُبرشت سا مشتجظ ثـب يضـقيّت
وبحيٍاي ميداوذ وٍ مُبرشت دس آن اتّفبق ميافتذ .سييىشد مقيظتي اص دَـٍي  1990مـيودي آغـبص ي ثيظـتش ثـب وبسَـبي
1

ساثشت چمجشص طىبختٍ ميطًد.
مقيظت ثٍ مقىي صوذگي ي صوذٌ ثًدن ،2تًاوبييَب ،3داساييَب ي فقّبليّتَبيي 4است وٍ ثشاي صوذگي ي صوذٌ ثًدن مًسد
مًسد ويبص است ( .)Chambers, 2005, 5مقيظت عجك آوچٍ تقشيف طذ ،مظتمل ثش تًاوبييَب ،داساييَب (طبمل َش دي ثُقذ
مبدي ي مىبثـ ارتمبفي) ي فقّبليّت َبيي است وٍ ثشاي صوذگي مًسد ويبص است .دسيالـ مقيظت تىُب طبمل فقّبليّتَـبيي وـٍ
دسآمذي سا ثشاي خبوًاس تًليذ ميوىذ ،ويشت؛ ثلىٍ وُبدَبي ارتمبفي ،سياثظ فشاخبوًاسي ،سبصيوبسَبي دستشسي ثـٍ مىـبثـ
دس عًل ديسٌي صوذگي سا ويض دسثشميگيشد .محممبن ايه سييىشد مقتمذوذ وٍ مشدا دس وًاحي دس حبل پيظشفت ي وظًسَبي
رُبن سًا ،مقيظت خًد سا دس ميبن ايه مزمًفٍ اص داساييَب ي سشمبيٍَب طىل ميدَىذ ي طىبخت مقيظت آوُب اص عشيـك
طىبخت ايه چبسچًةَب امىبن پزيش است .سييىشد مقيظتي ،فمش سا فشاتش اص وبوبفي ثـًدن دسآمـذ مـيداوـذ ( Wedington,

.)2003, 5
َمبنعًس وٍ گفتٍ طذ دس سييىشد مقيظتي ،مىبثـ ثٍ پىذ مًسد تمشيم ميطًوذ وٍ افضبي خـبوًاس ثـٍ آن دستشسـي
داطتٍ يب مبله آن َشتىذ:
 -1سشمبيٍي اوشبوي (مُبست ،آمًصص ،سومتي)؛
 -2سشمبيٍي فيضيىي (وبالَبي سشمبيٍاي تًليذي ،سبختمبنَب ،اثضاس ،ربدٌَب ي)...؛
 -3سشمبيٍي مبلي (پًل ،پزاوذاصَب ،دستشسي ثٍ ياا ي لشؽ)؛
 -4سشمبيٍي عجيقي (صميه ،آة ،دسخت ،داا ي غيشٌ)؛
 -5سشمبيٍي ارتمبفي (طجىٍَب ي اتحبديٍَب) (.)Eliis, 2003, 5
ايه داساييَب ومبيي وُلّي است ي طبمل َمٍ مىبثقي وٍ مشدا ميتًاوىذ ثـب آن مقيظـت خـًد سا ثشـبصوذ ،ومـيطـًد.
سييىشد مقيظتي مفًُمي مشدامحًس ي وُلّيگشايبوٍ است تب اص ايه ساٌ ،ديذگبَي يىپبسچٍ اص چگـًوگي صوـذگي مـشدا دسين
طشايظ متحًّل ارتمبفي ،وُبدي ،سيبسي ،التؼبدي ي محيغي تشسيم وىذ .ساَجشد مقيظتي سا ميتًان ثـٍفىـًان اوتخـبثي
آگبَبوٍ ي ساَجشدي اص تشويت فقّبليّتَبي خبوًاسَب ي افضبي آن ي افشاد ثٍفىًان يسيلٍاي ثشاي ثمب ،امىيّت ي ثُجًد مقيظت
آوُب تقشيف وشد (.)De Haas, 2007, 2
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1. Robert chamber
2. Living
3. Capabilities
4. Activities
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ضك .0چارچًباصليمؼيط 
مىجـ(Timalsina, 2007, 29) :

سًوض 1سٍ وًؿ اص ساَجشدَبي مقيظتي سا دس وظًسَبي دس حبل تًسقٍ روش وشدٌ است وٍ خبوًاسَبي سيسـتبيي ثـشاي
حفؼ مقيظت خًد اوتخبة ميوىىذ -1 :وظبيسصي فظشدٌ يگشتشدٌ؛  -2متىًؿ وشدن مقيظت طبمل وبس ثـشاي دسـتمضد ي
ساٌاوذاصي وشتيوبس دس سيستب؛  -3مُـبرشت اص سيسـتب ( .)Timalsina, 2007, 32دس ايـه ػـًست مُـبرشت مـيتًاوـذ
ثٍفىًان يىي اص ساَجشدَبي خبوًاسَبي سيستبيي ثشاي متىًّؿ وـشدن دسآمـذ ،اعميىـبن ثخظـي ي ثُجـًد اسبسـي مقيظـت
خبوًاسَب مغشح ثبطذ وٍ ثيظتش ثب ساَجشدَبي ديگشي مخل وظـبيسصي فظـشدٌ ي فقّبليّـتَـبي غيشصسافـي محلّـي تشويـت
ميطًد .سييىشد مقيظتي ميتًاوذ ثٍفىًان چبسچًثي ثشاي فُم ي تحليل ثُتش مُبرشتَبي فؼلي ثٍوبس سيد .ايه سييىـشد
دس مًسد تًسقٍ ثش يالقيّتَبي صوذگي مشدا تمشوض داسد .پژيَضَبي تزشثي دس مًسد مقيظت سيستبيي حبثـت وشدوـذ وـٍ
مُبرشان داخلي ي ثيهالمللي ،ثقذ اص مُبرشت ويض پيًوذَبي وضديه خًد سا ثب ارتمبؿ مجذأ حفؼ ميوىىذ ( De Haan and

 .)Mcdowell, 1997, 1ايه مًضًؿ دسست ويشت وٍ افشاد يب مُبرشت اص مجذأ سا اوتخبة ميوىىذ يب دس مجذأ مبوذگبس ثًدٌ
ي مُبرشت وميوىىذ ،ثلىٍ مقمًالً َش دي وبس سا ثب َم اوزبا ميطًد.
دسيالـ ،مُبرشت دائم اص سيستب ثٍ طُش يب مبوذگبسي دس سيستب وجبيذ ثٍفىًان تمبا گضيىٍَـب ديـذٌ طـًد ،ثلىـٍ اغلـت
تشويت ميطًوذ؛ يقىي فشد سيستبيي َم ثٍ طُش مُبرشت فؼلي داسد ي َـم وظـبيسصي سا دس سيسـتب ادامـٍ مـيدَـذ ي اص
فقّبليّت وظبيسصي ي وبس دس طُش دسآمذي سا وشت ميوىذ ي ثب ايه سيص ميتًاوذ دسآمذ خًد سا اص وظبيسصي ـ ثٍدليـل وـم
ثًدن ميضان صميه ـ رجشان وىذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scoons
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ثب تًرٍّ ثٍ سؤاالت ي اَذاف تحميك ي ديذگبٌَبي مشثًط ثٍ سييىشد مقيظتي مذل مفًُمي پژيَض حبضش ثٍػًست
صيش است.
سياثظ فضبيي طُشـ سيستب

تًسقٍ سيستبيي

رشيبنَبي فضبيي
سشمبيٍ

مشدا

فىبيسي

وبال

مُبرشت
سيستبيي

آحبس ارتمبفي ـ فشَىگي

آحبس التؼبدي

آحبس محيغي

مقيظت خبوًاس سيستبيي

سشمبيٍي عجيقي

سشمبيٍي فيضيىي

سشمبيٍي مبلي

سشمبيٍي اوشبوي

سشمبيٍي ارتمبفي

ضك .1مذلمفًُميپضيَص 
مىجـ :وگبسوذگبن

ريشتحسيق 

پژيَض حبضش اص لحبػ محتًا اص وًؿ پژيَضَبي وبسثشدي ي اص وؾش مبَيّت اص وًؿ تًػيفي ـ تحليلي ي ممبيشٍاي اسـت.
دس ايه مغبلقٍ ،متغيّش مشتمل مُبرشت فؼليِ ويشييِ وبس ي متغيّش ياثشتٍ مقيظتِ خبوًاسَبي سيستبيي است وٍ مظتمل ثـش
پىذ وًؿ سشمبيٍ است .ربمقٍي آمبسي ايه پژيَض ،وليٍّ خبوًاسَبي داساي مُبرش فؼـلي ي غيشمُـبرش فؼـلي سيسـتبيي
(خبوًاسَبي وظبيسص) طُشستبن سشيآثبد است .سيص رمـآيسي دادٌَب ثب استفبدٌ اص سيص ميذاوي ي اثـضاس گـشدآيسي دادٌَـب
پشسضوبمٍ ثًدٌ است؛ َمچىيه اص سيص اسىبدي ويض ثشاي رمـآيسي دادٌَبي تىميلي استفبدٌ طذٌ است.
سييىشد مًسد استفبدٌ ،سييىشد مقيظتي است وٍ ثٍتبصگي مغشح طذٌ است .دس ايه سييىشد مقيظت افشاد ي خبوًاسَبي
سيستبيي اص پىذ ثخض تظىيل طذٌ ي طبمل سشمبيٍَبي مبلي ،اوشبوي ،عجيقي ،فيضيىي ،ارتمبفي است .ثش ايه اسـبس ،دي
وًؿ پشسضوبمٍ ثب گًيٍَبي مىبست ،تُيٍّ ي تىؾيم طذ ي پز اص اوزبا سيايي پشسضوبمـٍَـب ثـب مظـًست وبسطىبسـبن ،اص
آصمًن آلفبي وشيوجبخ رُت پبيبيي پشسضوبمٍ (وٍ فذد  0/86ثٍدست آمذ) استفبدٌ طذ .دسوُبيت ،پز اص سفـ اطىبلَـبي
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مًرًد ،ثب استفبدٌ اص فشمًل وًوشان ،تقذاد پشسضوبمٍَبي مًسد ويبص  324ثٍدست آمذ .ايه تقذاد پشسضوبمـٍ دس ثُمـه ي
اسفىذ  1388دس ميبن خبوًاسَبي دي گشيٌ ،ثٍعًس مشبيي ي ثٍػًست تؼبدفي ثٍ تقذاد  24پشسضوبمٍ دس َش سيستب تًصيــ
ي تىميل طذ.
سيستبَبي طُشستبن سشيآثبد ثٍػًست عجيقي دس سٍ خًطٍ لشاس گشفتٍاوذ وٍ طشايظ عجيقـي ي دستشسـي متفـبيتي
داسوذ .ثشاي ومًوٍگيشي اص ميبن  65سيستبي طُشستبن 20 ،دسػذ اص ايه سيستبَب ثٍػًست تؼبدفي اوتخبة طذٌ است وٍ
طبمل  13سيستب ميطًد.
طبخغَب ،وظبوگشَب ي تقذاد گًيٍَبي مًسد استفبدٌ دس رذيل طمبسٌ ( )1روش طذٌ است.
،وطاوگزَا،يگًيٍَايتحسيق 

ضاخصَا

جذيل.0
ضاخص 

وطاوگز 

تؼذادگًيٍ 


1

سشمبيٍي فيضيىي

مشىه ـ اثضاس ي مبطيهآالت وظبيسصي ـ يسبيل خبوگي ـ يسبيل استجبعي

12

2

سشمبيٍي عجيقي

صميه آثي ـ صميه ديم ـ ثبك ـ داا ـ حك مشتـ ـ حك آثٍ

13

3

سشمبيٍي ارتمبفي

افتمبد ـ َمجشتگي ارتمبفي ـ مظبسوت

12

4

سشمبيٍي اوشبوي

مُبست خبوًاس ـ آمًصص خبوًاس ـ سومت خبوًاس

10

5

سشمبيٍي مبلي

پزاوذاص ـ دستشسي ثٍ ياا ـ سُبا دس اوًاؿ آن

10

6

سشمبيٍي وُلّي (پىذ سشمبيٍ)

 19وظبوگش ول سشمبيٍَب

57

دادٌَب ثب وشا افضاس  SPSSمًسد تزضيٍيتحليل لشاس گشفتىذ ،دس ايه ساثغٍ اص آصمًنَبي  tثشاي ممبيشٍي سـشمبيٍَـب

استفبدٌ طذٌ ي رذايل مًسد ويبص اص آن استخشاد طذٌ است .
مىطسٍيمًردمطالؼٍ 

طُشستبن سشيآثبد ،يىي اص طُشستبنَبي استبن وشدستبن است وٍ دس غشة ايه استبن يالـ طذٌ است .ايه طُشستبن اص
غشة ثب وظًس فشاق ،اص طمبل ثب طُشستبن مشيًان ،اص طشق ثٍ طُشستبن سىىذد ي اص رىًة ثٍ طُشستبن وبميبسان محذيد
ميطًد .مشوض ايه طُشستبن ،طُش سشيآثبد است .ايه طُشستبن دي ثخض (مشوضي ي ايسامبن)  8دَشتبن ي  82سيستب داسد
وٍ ثب وىبس گزاطته سيستبَبي تخليٍ طذٌ ،مىبنَب ،اسديگبٌَبي پىبَىذگبن فشالي ،سيستبَبي لـشاس گشفتـٍ دس محـذيدٌي
طُش سشيآثبد ي سيستبَبي صيش  5خبوًاس ،تقذاد سيستبَبي مشىًوي طُشستبن  65سيستب است .ثشپبيـٍي سشطـمبسي ،1385
ايه طُشستبن  53992وفش رمقيّت داطتٍ ي  1002ويلًمتشمشثّـ مشبحت داسد.
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ضك .2وسطٍيتسسيماتادارييمًاؼي ضُزستاندركطًرياستان

يافتٍَايتحسيق 

دس ادامٍ ثٍ اسائٍي يبفتٍَبي تحميك دس مًسد ممبيشٍي پىذ سشمبيٍي مقيظتي ي سشمبيٍي وُلّي 1دس ميـبن خبوًاسَـبي دي

گشيٌ داساي مُبرش فؼلي ي غيشمُبرش پشداختٍ ميطًد .
سزمايٍيطثيؼي 

وتبيذ رذيل  2وظبن ميدَذ وٍ دس عيف ليىشت (مميبس  5ومشٌاي) ميبوگيه سشمبيٍي عجيقـي دس غيشمُـبرشان ()2/13
وميثيض ثبالتش اص مُبرشان ( )1/6است .ايه تفبيت ثىبثش آصمًن  tثشاي ومًوٍَبي مشتمل دس سغح  1دسػذ خغب ،مقىـبداس
است (0/01

) .پبييه ثًدن ميضان سشمبيٍي عجيقي دس ميـبن خبوًاسَـبي مُـبرش غيشمقمـًل ويشـت؛ چـشا وـٍ اگـش

سشمبيٍَبي عجيقي خبوًاسَبي مُبرش ثيظتش ثًد ثٍعًس وُل مُبرشت اتفبق وميافتبدَ .مبنعًس وٍ گفتٍ طذ ،دليـل اػـلي
مُبرشت فؼلي ،وم ثًدن ميضان صميه وظبيسصي است ي چًن ميضان صميه وظبيسصي ،ويبصَبي خبوًاس سا تأميه ومـيوىـذ،
دس وتيزٍ مُبرشت اتفبق ميافتذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سشمبيٍي ولّي ،مزمًؿ اوًاؿ سشمبيٍَبي مقيظتي خبوًاس است.
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سزمايٍيطثيؼيدرمُاجزانيغيزمُاجزان 

جذيل.1آسمًنمسايسٍي
ضاخصَا

سشمبيٍي عجيقي

جامؼٍآماري

N

مياوگيه

اوحزافمؼيار

مُبرشان

160

1/6322

0/55942

غيش مُبرشان

162

2/7391

1/46146

t

df

سطحمؼىاداري

7

122

0/000

سزمايٍياوساوي 

وتبيذ رذيل  3وظبن ميدَذ وٍ دس عيف ليىشت (مميـبس  5ومـشٌاي) ميـبوگيه سـشمبيٍي اوشـبوي دس مُـبرشان ()3/51
وميثيض ثبالتش اص غيشمُبرشان ( )3است .ايه تفبيت ،ثىبثش آصمًن  tثشاي ومًوٍَبي مشتمل دس سغح  1دسػذ خغب ،مقىبداس
است (0/01

) .ثٍوؾش ميسسذ ثبالتش ثًدن ميضان سشمبيٍي اوشبوي دس ميبن خبوًاسَبي داساي مُـبرش ،ثـٍدليـل تـأحيش

مُبرشت فؼلي ثبطذ وٍ ثش مُبست ،آمًصص ي سومت ويشيي وبس ي خبوًاس داساي مُبرش فؼلي تأحيشگزاس ثًدٌ است .دس ايه
ػًست مُبرشت فؼلي ،فويٌ ثش ايىىٍ َضيىٍَبي مًسد ويبص سا ثشاي آمًصص ي مُبست خبوًاس تأميه وشدٌ ،اَمّيّت مًضًؿ
سا ويض ثشاي خبوًاس ثبال ثشدٌ است وٍ وظبندَىذٌي يبدگيشي ارتمبفي مُبرشان دس عيّ مُبرشت است.

سزمايٍياوساويدرمُاجزانيغيزمُاجزان 

جذيل.2آسمًنمسايسٍي
ضاخصَا

سشمبيٍي اوشبوي

جامؼٍآماري

N

مياوگيه

اوحزافمؼيار

مُبرشان

161

3/5132

0/57568

غيش مُبرشان

160

3/0240

0/72448

t

df

سطحمؼىاداري

5/7

227

0/000

سزمايٍيمالي 

وتبيذ رذيل  4وظبن ميدَذ وٍ دس عيف ليىـشت (مميـبس  5ومـشٌاي) ميـبوگيه سـشمبيٍي مـبلي دس مُـبرشان ()3/28
وميثيض ثبالتش اص غيشمُبرشان ( )2/9است .ايه تفبيت ثىبثش آصمًن  tثشاي ومًوٍَـبي مشـتمل دس سـغح  1دسػـذ خغـب،
مقىبداس است (0/01

) .ثبالتش ثًدن ميضان سشمبيٍي مبلي دس ميبن خبوًاسَبي داساي مُبرش فؼلي وظبندَىـذٌي احـش

مخجت مُبرشت است .ايه مًضًؿ اص آنرب ثباَمّيّت است وٍ ثب يرًد پبييه ثًدن سشمبيٍي عجيقي وٍ يىي اص مىبثـ اػلي
تًليذ دسآمذ است ،ميضان سشمبيٍي مبلي گشيٌ مُبرشان ثيظتش اص گشيٌ غيشمُبرشان است.
جذيل.3آسمًنمسايسٍيسزمايٍماليدرمُاجزانيغيزمُاجزان
ضاخصَا

سشمبيٍي مبلي

جامؼٍآماري

N

مياوگيه

اوحزافمؼيار

مُبرشان

159

3/2820

0/59474

غيش مُبرشان

160

2/9194

0/91069

t

df

سطحمؼىاداري

3/6

222

0/000
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سزمايٍياجتماػي 

وتبيذ رذيل  5وظبن ميدَذ وٍ دس عيف ليىشت (مميبس  5ومشٌاي) ميـبوگيه سـشمبيٍي ارتمـبفي دس مُـبرشان ()3/39
وميثيض ومتش اص غيشمُبرشان ( )3/78است .ايه تفبيت ،ثىبثش آصمًن  tثشاي ومًوٍَبي مشتمل دس سـغح  1دسػـذ خغـب،
مقىبداس است (0/01

) .احتمبل ميسيد پبييه ثًدن ميضان سـشمبيٍي ارتمـبفي دس ميـبن مُـبرشان ثـٍ دليـل غيجـت

چىذمبٍَي مُبرشان دس محيظ سيستب ي وجًد مىبفـ التؼبدي مظتشن ثب سيستبييبن وظبيسص ثبطذ وٍ ثبفج ميطًد اوگيضٌي
مظبسوت دس وبسَبي رمقي ي َمجشتگي ارتمبفي دس ميبن مُبرشان ي خبوًاسَبيظبن ومتـش اص گـشيٌ خبوًاسَـبي وظـبيسص
ثبطذ .ثٍَشحبل ،گشيٌ غيشمُبرشان وشبوي َشتىذ وٍ سياثظ َمبَىگتشي وشجت ثٍ مُبرشان داسوذ ي ثٍياسغٍي اسصصَـب
ي َىزبسَبي سىّتي حبوم دس سيستب اص سشمبيٍي ارتمبفي ثيظتشي ويض ثشخًسداسوذ.

سزمايٍياجتماػيدرمُاجزانيغيزمُاجزان 

جذيل.4آسمًنمسايسٍي
ضاخصَا

سشمبيٍي ارتمبفي

جامؼٍآماري

N

مياوگيه

اوحزافمؼيار

مُبرشان

160

3/3969

51137

غيش مُبرشان

162

3/7879

0/61714

t

df

سطحمؼىاداري

5/22

225

0/0005

سزمايٍيفيشيكي 

وتبيذ رذيل  6وظبن ميدَذ وٍ دس عيف ليىشت (مميبس  5ومـشٌاي) ميـبوگيه سـشمبيٍي فيضيىـي دس مُـبرشان ()4/56
ثبالتش اص غيشمُبرشان ( )4/42است .ايه تفبيت ثىبثش آصمًن  tثشاي ومًوٍَبي مشتمل دس سغح  1دسػذ خغب ،مقىبداس اسـت
(0/01

) .ثبال ثًدن سشمبيٍي فيضيىي خبوًاسَبي داساي مُبرش فؼلي ثٍ ايه مقىـي اسـت وـٍ ايـه خبوًاسَـب دسآمـذ

وظبيسصي وذاطتٍ يب اص وظبيسصي دسآمذ ثشيبس ومي داسوذ ،امب دسآمذ آوُب اص مُبرشت فؼلي ثٍ اوذاصٌاي است وٍ اص مشـىه
ثُتش ،وبالَبي ثبدياا ثيظتش ي يسبيل حمليومل ثيظتشي ثشخًسداسوذ .ثيگمبن ،دسآمذ حبػـل اص مُـبرشت فؼـلي امىـبن
سشمبيٍگزاسي دس سشمبيٍَبي فيضيىي سا ثشاي آوُب فشاَم وشدٌ است.

جذيل.5آسمًنمسايسٍسزمايٍفيشيكيدرمُاجزانيغيزمُاجزان 
ضاخصَا

سشمبيٍي فيضيىي

جامؼٍآماري

N

مياوگيه

اوحزافمؼيار

مُبرشان

159

4/5683

0/26318

غيش مُبرشان

162

4/4289

0/23477

t

df

سطحمؼىاداري

4/22

225

0/0005
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سزمايٍيكُلّي 

رذيل  7ميبوگيه سشمبيٍي ولي دي گشيٌ مُبرشان ي غيشمُبرشان سا دس عيف ليىشت ( مميبس  5ومشٌاي) وظبن ميدَـذ.
َمچىبنوٍ ميثيىيم ميبوگيه سشمبيٍي وُلّي مُبرشان ( )3/51ثيظتش اص ميبوگيه غيشمُبرشان ( )3/19است .ثىبثش آصمـًن t

دس سغح  1دسػذ خغب مقىبداس است؛ يقىي ثب  99دسػذ اعميىبن ،گشيٌ مُبرشان سشمبيٍي ثيظتشي اص گـشيٌ غيشمُـبرشان
داطتٍاوذ .اص آنربوٍ سشمبيٍي وُلّي مزمًؿ وُلّ سشمبيٍَبي خبوًاس است ،مـيتًاوـذ ومـبيي وُلّـي اص يضـقيّت دي گـشيٌ سا
ثٍخًثي وظبن دَذ .ثش ايه اسبس ميتًان ايهگًوٍ وؾش داد وٍ دس مزمًؿ سشمبيٍَب ويض يضقيّت گشيٌ خبوًاسَـبي مُـبرش
ثُتش اص غيشمُبرشان است .ايه مًضًؿ ثٍخًثي وظبندَىذٌي احش مخجت مُبرشت فؼلي ثش مقيظـت خبوًاسَـبي سيسـتبيي
داساي مُبرش فؼلي است.
اسوظزسزمايٍيكلي 

جذيل.6آسمًنمسايسٍيديگزيٌمُاجزانيغيزمُاجزان
ضاخصَا

سشمبيٍي وُلّي

جامؼٍآماري

N

مياوگيه

اوحزافمؼيار

مُبرشان

161

3/51

0/35

غيش مُبرشان

160

3/19

0/35

t

df

سطحمؼىاداري

6/74

228

0/000

وتيجٍگيزي 

سييىشد مقيظتي ،تًسقٍي سيستبيي سا دس استمبي پىذ داسايي مقيظـتي مـيثيىـذ .ايـه سييىـشد ثـب تأويـذ ثـش پـىذ داسايـي
سشمبيٍاي ،ديذگبَي فشاتش اص وگبٌ التؼبدي سا دس مًسد تًسقٍي سيستبيي داسد .مُبرشت فؼـلي ثـٍفىـًان يىـي اص اوـًاؿ
مُبرشتَبي سيستبيي ـ طُشي دس وبحيٍي مًسد مغبلقٍ ،تأحيش مُمّي ثـش داسايـيَـبي مقيظـتي خبوًاسَـبي سيسـتبيي ي
دسوتيزٍ استمبي تًسقٍ آوُب داسدَ .مبنگًوٍ وٍ ديذيم ،ممبيشٍي ميبوگيه داساييَبي دي گشيٌ ،وظبندَىذٌي ثيظتش ثًدن
سشمبيٍَبي فيضيىي ،اوشبوي ي مبلي دس ميبن خبوًاسَبي مُبرشان است ي دي سشمبيٍي ارتمبفي ي عجيقـي دس خبوًاسَـبي
غيشمُبرش وظبيسص ،ثيظتش اص خبوًاسَبي داساي مُبرش فؼلي است؛ َمچىيه سشمبيٍي وُلّي خبوًاسَبي داساي مُبرش ،ثيظتش
اص خبوًاسَبي وظبيسص است .مُبرشت فؼلي ويشيي وبس ثٍ طُشَب ي ثيظتش تُشان ،ساَجشد مقيظـتي ايـه گـشيٌ اص خبوًاسَـب
است ي وبسوشد مُبرشت ثشفىز آوچٍ اغلت فىش ميطذ مىفي ويشت ،ثلىـٍ آحـبس مخجـت آن ثـش داسايـيَـبي سـشمبيٍاي
خبوًاسَب مظًُد ي اوىبس وىشدوي است ،رذا اص وشت دسآمذ ،ايه وًؿ مُبرشت سجت افضايض داساييَـبي فيضيىـي ،مـبلي ي
اوشبوي ويض ميطًد .اوتمبل پًلَبي اسسبلي يب حًالٍاي يىي اص مُمتشيه مًاسد دس سيوذ مُـبرشت فؼـلي ويـشيي وـبس ثـٍ
سيستبست .اوتمبل ايه سشمبيٍَـب اص طـُش ثـٍ سيسـتب ومـض فمـذٌاي دس حفـؼ ي استمـبي مقيظـت سيسـتبييبن ي استمـبي
طبخغَبي تًسقٍ ثشفُذٌ داسد .ثب تًرٍّ ثٍ سييىشد مقيظتي ميتًان ايهگًوٍ اؽُبس داطت وٍ مُبرشت فؼلي ويشيي وبس
سجت افضايض سفبٌ ،وبَض فمش ي وبَض آسيتپزيشي دس وبحيٍي مًسد مغبلقٍ طذٌ ي ايه وًؿ مُبرشت دس وبحيـٍي مـًسد
مغبلقٍ وبسوشد مخجت صيبدي داسد .ثب تًرٍّ ثٍ ايه پيضفشؽ وٍ مُبرشان ثٍدليـل ومجـًد فشػـتَـبي طـغلي الـذاا ثـٍ
مُبرشت فؼلي ميوىىذ؛ اگش مُبرشت فؼلي اوزبا وميطذ ،دس ايه ػًست وجًد فشػتَبي طغلي ي مىبثـ دسآمذي سـجت
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افضايض فمش ي وبثشاثشي ،وبَض سفبٌ ي افضايض آسيتپزيشي خبوًاسَبي سيستبيي ميطذ.
ثبيشتي تًرٍّ داطت وٍ مُبرشت فؼلي ،ساَجشد خبوًاسَبي سيسـتبيي وبحيـٍي مـًسد مغبلقـٍ ثـشاي حفـؼ ي ثُجـًد
مقيظت آوُبست .دس طشايغي وٍ محيظ عجيقي محذيدٌ ،رًاةگًي ويبصَبي سبالوٍي خبوًاس ـ ثٍداليل گًوبگًوي اص رملٍ
پبييه ثًدن وشجت اوشبن ثٍ صميه ،وظبيسصي سىّتي ي ضقيف ،مًلقيّت حبطيٍاي وبحيٍ ي وجًد امىبن مُـبرشت ثـٍػـًست
دائمي ـ وجبطذ ،مُبرشت فؼلي اوزبا ميطًد ي دس ايه طشايظ مُبرشت فؼلي ومض مُمّي دس ثُجًد مقيظـت خبوًاسَـبي
مُبرشفشست داسد.

پيطىُادَا 
ثب تًرٍّ ثٍ سؤال تحميك ،مجبوي وؾشي ،يبفتٍَب ي وتيزٍگيشي ،ميتًان پيظىُبدَبيي سا ثشاي مذيشيت مىبست ثش ايـه وـًؿ
مُبرشت مغشح وشد وٍ ثٍ طشح صيش است:
 - 1دسػًستي وٍ مذيشيت مىبسجي ثش ايه وًؿ مُبرشت ػًست گيشد ،ميتًان اوتؾبس داطـت وـٍ ومـض ايـه وـًؿ
مُبرشت دس استمبي داساييَبي سشمبيٍاي ي دسوتيزٍ ثُجًد مقيظت خبوًاسَب ي تًسقٍي سيستبيي افضايض يبثذ.
 - 2ديذگبَي وٍ مقتمذ است مُبرشت مًرت پيبمذَبي مىفي دس مجذأ ي ممؼذ ميطـًد ،ويبصمىـذ ثـبصوگشي اسـت.
دسػًست پزيشص وتبيذ مخجت مُبرشت ،ثب آمًصص مُبست ي حشفٍآمًصي ،ثٍييژٌ مُبستَبيي وٍ دس ساستبي مظبغل فؼلي
افشاد مُبرش ثبطذ ،ميتًان طبوز وبسيبثي دس ممؼذ ي افضايض سشمبيٍَبي مقيظتي آوُب سا ثيظتش وشد.
 - 3مًضًؿ تأميه ارتمبفي ايه افشاد ،ثٍييژٌ ثيمٍ اص مًاسد ضشيسي ثشاي ومه ثٍ آوُبست .ايه افـشاد ثيظـتش ثـٍ
وبسَبي سبختمبوي گشايض داسوذ وٍ حًادث َىگبا وبس آمبس ثباليي داسد ي ثيظتش ايه افشاد ثٍدليل فؼلي ثـًدن وـبس ،ثيمـٍ
وذاسوذ ،دسوتيزٍ َىگبا حبدحٍ دس َىگبا وبس ،ثيظتش آوُب تمبا سشمبيٍ خًد سا اص دست ميدَىذ .تًرٍّ ثٍ ثيمٍي ايه افـشاد اص
ربوت وبسفشمب يب ديلت ميتًاوذ ومه مُمّي ثشاي ايه افشاد ثبطذ.
 - 4ثشاي متىبست وشدن تقذاد مُبرشان فؼلي ثبيذ َمصمبن تىًؿ ثخظي ثٍ مىبثـ دسآمذي خبوًاسَب دس مجـذأ مـًسد
وؾش ثبطذ .تًسقٍي وظبيسصي ي ساٌاوذاصي دااداسي ي پشيسص پشوذگبن ثٍ سيص رذيذ ميتًاوذ ؽشفيت پزيشص ويشيي وـبس
سا افضايض دَذ.
 - 5ثبكداسي (ثٍييژٌ وظت تًتفشوگي) ي ػىبيـ دستي اص سبثمٍ ي پتبوشيل ثباليي دس مىغمٍ ثشخًسداسوذ گشتشص ي
ثبالثشدن ؽشفيت آوُب ميتًاوذ ثخظي اص ويشيي وبس سا رزة وىذ .تًرٍّ ثٍ داديستذ مشصي ،گشدطگشي فشَىگي ي يسصطـي،
وظت گلخبوٍاي ويض ثب ثشوبمٍسيضي مىبست ،پتبوشيل صيبدي ثشاي تًسقٍي سيستبيي داسوذ.
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