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 چکيذُ
ه ای ىسؼىاٌَ اٌسام ىی ؽیگر زِان اىؼوز پیكگیؼی از زؼم، کَ ةا ُغف کاُف فؼمث ُا و اٌد

حهف مّرت ىی گیؼد و عی ىُِاث! زیؼا ارجکاب زؼم و ةؽه از راؿ، اُيیث ةـیاری یافحَ ادپػیؼ

ر پی دو ُؽیٍَ ُای گؽافی  زیادیغا کؼده کَ کكف آن زىان پی مگی ظاـحؼدپیچیغگی و گ

یؼی از زؼم ةا جّزَ ةَ كگث ُا، ةؼٌاىَ ُا و جغاةیؼ پیؿیاؿداقث. ُيچٍیً اُيیث  غظّاُ

اُتؼدُای رث. یکی از اٌّاع ؿٌاکارآىغی ٌُام ّغانث کیفؼی در ىتارزه ةا زؼم غیؼ كاةم اٌکار ا

ث. ًؼاصی ىٍاؿب و کارةؼی ؿیٌی اضز ًؼیق ًؼاصی ىپیكگیؼاٌَ ی ىکاٌیکی پیكگیؼی از زؼم ا

 ةِتّدؼ از فىا و ىضیي ؿاظحَ قغه کَ ىٍسؼ ةَ کاُف فؼمث ُای ىسؼىاٌَ، جؼس از زؼم و دىؤ

غه ىی قّد. در ایً ىلانَ ىیکیفیث زٌغگی ىی قّد پیكگیؼی از زؼم از ًؼیق ًؼاصی ىضیٌی ٌا

قغ. پیكگیؼی غ اظحَ ظّاُپؼدی ىضیٌی ةَ ةؼرؿی ىتاٌی ٌُؼی پیكگیؼی از زؼم از ًؼیق ًؼاص

َ در زِث ازحٍاب از زؼم، ْاُکار زاىراز زؼم از ًؼیق ًؼاصی ىضیٌی، ةَ ٍّّان ةعكی از 

 ی ىی ةاقغ.داؿٍا -ؼ ةَ مّرت جّمیفی و. روش جضلیق صادةؼرؿی ىی قّ
 ؼیَ ُا.ٌُیٌی، ىتاٌی و ضم، ًؼاصی ىؼگیؼی، زكیپ :ٍاشگبى کليذي
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 هقذهِ         
دؿحاورد  ةضخ پیكگیؼی از زؼم یکی از ىّوّّات ىِو و کهیغی در ؿیاؿث كىایی ُؼ ٌُام صلّكی اؿث و ُيّاره از نضاظ ُؽیٍَ و

زؽا در ّهو صلّق، ّيغه ای از  فکَ گؼای ؿثه اؿث و ًتیْی اقغةَ ىسازات ٍّّان  ؿیاؿث ةِحؼی ٌـتثپیكگیؼی ةَ ٍّّان  ،ازحياّی

اؿث. یکی از  اجعاذ قغهؼی از زؼم پیكگی حهفی در ىّردعُای ىدظّد را مؼف ىّوّع پیكگیؼی از زؼم ىیکٍغ. ُيچٍیً اکٍّن رویکؼ كثو

ع زؼم ریكَ گؼفحَ اؿث. ُؼ ّؼؿاز در وككىضیي ةةَ ٌلف َ ویکؼد از جّزرًؼاصی ىضیٌی اؿث. ایً  یقویکؼدُا، پیكگیؼی از ًؼرایً 

ىاٌغه و ٌیاز ةَ  پٍِانّر ىا كاىا ٍُّز ةؼظی از زوایای آن ةعنّص در ک ویکؼد ىی گػردردَُ از ارائَ ٌُؼیَ زیؼةٍایی ایً  4ةیف از ٍغ کَ چ

ٌی اار اٌـرفحیؼ آن در دکَ جأ ثةَ ٌام ةْغ ازحياّی اؿ پٍِاٌیارٌغه ةْغی دیي، درةؼضفیؽیکی ى ثدارد. کانتغ و ةاف جّویش ةیكحؼیؼیش و كج

ر آن ُا دّب ُای گٌّاگّن چارچر د فْانیث ُاارد کَ اٌّاع د، ًؼاصی ىضیٌی ةا فىاُایی ؿؼو کار قغؿاز ىی ةا ؿؼٌّقثو  ثیار ةا اُيیـة

. اؿحٍا ٌیـثا ىضیي ةارُای اٌـاٌی از كاّغه ارجتاط حفر زغ، زؼم ٌیؽ ةَ ٍّّان یکی اةعكرخ ىی دُغ و ةَ ایً فىاُا ىٍْی و ىفِّم ىی 

ع زؼم فؼاُو ىی ّؼی را ةؼای وكحكیة مثُای ؿاکٍان آن، اىکان و فؼ ویژگیو  ٌّع فْانیثةؼظی ىکان ُا ةَ نضاظ ؿاظحار کانتغی ظاص، 

 از زؼمگیؼی از كیپ»ه اٌغ کَ ةَ قغؼم ع زكّگیؼی از ویكه ای در ةژوی ثةَ وزّد آىغن رُیاف خَ ُایی ةاّغیكٍیً اٌچکٍٍغ. پؼداظحً ةَ 

 دؼ از ىؤ کارةؼی و ىٍاؿب ًؼاصی ةا جّان ىی کَ اؿث اؿحّار ادّا ایً ةؼ ىضیٌی ًؼاصی ی ٌُؼیَ. اؿث ىْؼوف« ىضیٌی ًؼاصی ًؼیق

 . اؿث غهتَ زؼم از ٌاقی جؼس ةؼ زٌغگی کیفیث ةِتّد ةؼ ّالوه و کؼده پیكگیؼی زؼم ارجکاب از ىضیي،

 

  هسبلِ ثيبى 

 قٍاؿان روان و قٍاؿان زاىَْ قٍاؿان، زؼم ةّیژه ىعحهف ّهّم اٌغیكيٍغان زؼم ارجکاب ةؼ جأدیؼگػار ّّاىم و ّهم ظنّص در 

 زؼم وكّع در وّّاىم جأدیؼگػار ّهم و ُا ریكَ ظنّص در ُا دیغگاه ایً از کغام ُؼ کَ اٌغ ٌيّده ارائَ را ىعحهفی دیغگاُِای و ٌُؼیَ

 زؼم ّهو در ٌیؽ زغؼافیایی و زیـحی ًتیْی، فیؽیکی، ىضیي از اّو ىضیي جأدیؼ ةا راةٌَ در. اؿث قغه ّؼمَ ایً در قگؼفی جضّالت ؿتب

 ٌيّد. اقاره زؼم ةؼ ازحياّی ّّاىم و ّهم و جأدیؼ ىضیي ی ىـئهَ ةَ کَ کـی ٌعـحیً قایغ. اؿث گؼفحَ مّرت فؼاواٌی جضلیلات قٍاؿی

 ةَ زٍایی قٍاؿی زاىَْ ٍّّان جضث ظّد کحاب در کَ ةاقغ ىی زٍایی قٍاؿی زاىَْ ىکحب گػار ةٍیان و ایحانیایی صلّكغان فؼی اٌؼیکّ

 ظنّص در قٍاؿی زاىَْ و زٍایی ّهّم داٌكيٍغان و اٌغیكيٍغان ُای دیغگاه ةَ اداىَ در. اؿث پؼداظحَ زؼم ارجکاب ةؼ جأدیؼ ىضیي

 . پؼداظث ظّاُیو زؼم ارجکاب ةؼ آن ادؼات و زغؼافیایی ىضیي

  ُـحٍغ؟ ىّارای چَ ىضیٌی ًؼاصی ًؼیق از زؼم از پیكگیؼی ٌُؼی ىتاٌی .1 

 

  تحقيق رٍش 

 و قغه آوری زيِ اةحغا... و ىلاالت کحب، از اّو اؿحفاده ىّرد ىٍاةِ و ةاقغ ىی اؿٍادی -جّمیفی مّرت ةَ جضلیق صاوؼ روش 

 .اؿث قغه جضلیق ىٍْکؾ ىحً در جضهیم و جسؽیَ از پؾ و گؼفحَ كؼار جضهیم و جسؽیَ ىّرد ؿپؾ

 

  هفَْم پيطگيري از جرم -1
(.   933:  1381 ىْیً،) «قغن ىاٌِ» یٍْی کؼدن پیكگیؼی و اؿث آىغه« دفِ و زهّگیؼی» ىٍْای ةَ قٍاؿی واژه در گیؼی پیف 

 ىٍْای در ةیكحؼ اىؼوزه اٌغ، گفحَ قٍاؿان زؼم از ةؼظی کَ آٌچٍان گیؼی پیف. دارد ُياٍُگی زٍایی ّهّم در آن امٌالصی ىفِّم ةا کَ

 اىؼوزی ٌعـث ىفِّم جؼجیب، ةغیً(.  135:   1378 آةادی، اةؼٌغ ٌسفی) رود ىی کار ةَ«دادن ُكغار و کؼدن آگاه» یا «کؼدن دؿحی پیف»

 یک ُؼچیؽی از پیف زٍایی ّهّم در گیؼی پیف. اؿث جؼ ؿازگار قّد، ىی قٍاظحَ گیؼی پیف ٌام ةَ زٍایی ّهّم ادةیات در کَ آٌچَ ةا

 ىفِّم اؿحٍتاط در اىا. گیؼد ىی كؼار ٌیؽ« زٍایی ؿیاؿث» ٌام ةَ جؼی گـحؼده صّزه در کَ اؿث قٍاؿی زؼم در قغه قٍاظحَ ىفِّم

 و قغه كائم پیكگیؼاٌَ جغاةیؼ ةؼای ىفِّم ىّؿْی قٍاؿان  زؼم از ةؼظی. قّد ىی دیغه کهی گیؼی زِث دو آن ُای ىنغاق و پیكگیؼی

 را جْتیؼ دو ایً از یک ُؼ گؼدیغ، ٍّّان کَ ىٌانتی ةَ جّزَ ةا صال. ةؼٌغ ىی کار ةَ ىىیق و ىضغود ىفِّىی در را پیكگیؼی دیگؼ گؼوُی

 : داد ظّاُیو جّویش ىعحنؼ مّرت ةَ

 هفَْم هَسغ پيطگيري از جرم -1-1
  ایً اؿاس ةؼ. قّد ىی ىضـّب پیكگیؼی دُغ، کاُف را آن و ةّده زؼم ّهیَ کَ اكغاىی ُؼ اٌسام ىفِّم، ایً ىٌاةق 

 در فهػا. قٌّغ ىی ىضـّب پیكگیؼی زؼم، وكّع از ةْغ ةَ ىؼةّط چَ و كتم ةَ ىؼةّط چَ غیؼکیفؼی و کیفؼی جغاةیؼ اٌّاع ةؼداقث 

 کؼدن فؼدی و ّهیَ ىسٍی ظـارت زتؼان ةَ آٌان انؽام آن، ازؼای جْهیق یا ىسازات اّيال ةؽُکاران، دؿحگیؼی و جْلیب صحی جْتیؼ، ایً
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. گیؼد ىی ةؼ در را کیفؼی غیؼ و کیفؼی اكغاىات از وؿیْی ىفِّم ًیف ایً نػا. آیٍغ ىی قيار ةَ پیكگیؼی ٌیؽ كاوی جّؿي ُا ىسازت

 (.   737: ا  383 آةادی، اةؼٌغ ٌسفی)

 

  جرم از پيطگيري هضيق هفَْم -2-1
 اةؽارُایی و وؿایم ی ىسيَّّ ةَ پیكگیؼی ىفِّم ایً در اؿث. کؼده پیغا ىىیلی ىفِّم پیكگیؼی پیكگیؼاٌَ، قٍاؿی زؼم در 

 ٌـتث ىغیؼیث ىٍاؿب اّيال ًؼیق از یا و زا زؼم کؼدن ّّاىم ىضغود یا صػف ًؼیق از ةؽُکاری ةِحؼ ىِار ةؼای دونث کَ قّد ىی اًالق

 (.  740 ُيان،. )دُغ ىی كؼار اؿحفاده ىّرد زؼم، ُای فؼمث ىّزغ ازحياّی ىضیي و فیؽیکی ىضیي ّّاىم ةَ

 

  هحيطی طراحی طریق از جرم از پيطگيري ًظري هجبًی  -2
 ارائَ زٍایی ّهّم داٌكيٍغان و اٌغیكيٍغان ؿّی از ىحْغدی ٌُؼیات زؼم ارجکاب ةؼ ىضیي جأدیؼات و زؼم از پیكگیؼی ةا راةٌَ در 

 . پؼداظث ظّاُیو ُا آن ةَ ذیم در کَ اؿث قغه

 

  جرم جغرافيبي تئَریکی چْبرچَة  -1-2
 آىار ازحياّی فیؽیک ٌام ةَ ىكِّرش کحاب در کحهَ. اؿث فؼاٌـّی 2گؼی و 1کحهَ ُای اٌغیكَ ی ٌحیسَ زؼم زغؼافیایی ىکحب 

 ىضیي ارجتاط و ُيتـحگی اركام و آىار کيک ةَ او. داد كؼار ىٌانَْ ىّرد  1836 -  1825 ُای ؿال ةیً را فؼاٌـَ در ةؽُکاری ةَ ىؼةّط

 جغییؼات ةَ واةـحَ ریاوی جاةِ یک ىاٌٍغ آن ىٍٍاوب ٌّؿاٌات و زاىَْ یک در ارجکاةی زؼایو وی اّحلاد ةَ داد. ٌكان را زؼم و زغؼافیایی

 ایحانیا، زيهَ از زِان ىعحهف ُای کكّر اٌغیكٍيٍغان از ةـیاری جّزَ ىّرد کحهَ جضلیلات. اؿث ىکان و زىان ازحياّی و اكحنادی قؼایي

 آىار ی زىیٍَ در زغیغی ی رقحَ ایساد زيهَ از و زغیغ ّهيی ُای وزّش زٍب ةؼوز ىّزب اىؼ ُيیً و گؼفث كؼار آنيان و فؼاٌـَ

. قّد قٍاظحَ ىکان و زىان ىحغیؼ دو جاةِ ازحياّی پغیغه ی یک ٍّّان ةَ زؼم جا قغه اؿث ةاّخ کحهَ جضلیلات. کحهیـو قغ ٌام ةَ زٍایی

 (. 469:   1373 ٌتا، کی)

 

  ٍ هحيط رفتبر ًظریِ -1-1-2 

 ةیان دٍُغگی اىکان و کٍٍغگی جْییً جئّری دو كانب در ّيغه ًّر ةَ ٌیؽ ىضیي و رفحار ىلّنَ دو جأدیؼپػیؼی و جأدیؼگػاری ىیؽان 

 ىضؼك ُؼ دیغگاه ایً در. دارد اٌـان اصـاس و ادراك رفحار، در ای کٍٍغه جْییً ٌلف ىضیي ىضیي، کٍٍغگی جْییً دیغگاه در. اؿث قغه

 ىضیي ةَ جْيیو كاةم چَ اگؼ اؿث، زغؼافیایی و اكهیيی قؼایي ىٍْای ةَ ّيغجاً دیغگاُی چٍیً در ىضیي،. ٌيایغ ىی ایساد ظاص پاؿط

 ةّزّد رفحار ةؼای را ُایی ىضغودیث و اىکاٌات کَ داٌغ ىی ةـحؼی را فیؽیکی ىضیي ىضیي، دٍُغگی اىکان دیغگاه. ةاقغ ىی ٌیؽ ىنٍّع

 ةؼظی ةؼوز ةؼای را ُایی ىضغودیث یا و کٍغ ىی فؼاُو را رفحارُا ةؼظی ةؼوز اىکان مؼفاً ةهکَ ٌیـث، رفحار کٍٍغه جْییً ىضیي، اىا آورد ىی

 ىؼدم آٌکَ ويً دٍُغگی اصحيال دیغگاه در. گػارد ىی جادیؼ اٌـان رفحار ةؼ کَ اؿث ىضیي دیغگاه ایً در. آورد ىی ةّزّد رفحارُا از دیگؼ

 رفحارُای ةؼوز اصحيال در ٌیؽ را ىنٍّع ىضیي ّّاىم و ًؼاصی ُای ویژگی ةاقٍغ، داقحَ ىضیي یک در را ىعحهفی رفحارُای جّاٌٍغ ىی

 (1385:25 پاکؽاد،. )داٌغ ىی ىِو ظاص

 

  هحيطی ضٌبسی جرم ًظریِ -2-1-2
 دریا، کّه، دىا، ُّا، و آب) ًتیْی ىضیي ّّاىم ةؼ ةیكحؼ جاکیغ کَ دریافث جّان ىی ةؽُکاری زغؼافیایی پیكیً ىٌانْات ةؼرؿی ةا 

 اٌـاٌی ىضیي ةَ ىؼةًَّ ّّاىم کٌٍّی جضلیلات در کَ صانی در. اؿث ةّده او رفحار و اٌـان ةؼ آن جادیؼ و...( و زغؼافیایی ّؼض دقث،

 از كتم زؼم غانب، ّلیغه ًتق. اؿث جّزَ  ىّرد ةیكحؼ اؿث، گؼفحَ ةؼ در را اٌـان کَ فؼٍُگی و ازحياّی و اكحنادی قؼایي و( ازحياّی)

 اكحنادی، قؼایي از ىحادؼ و ازحياّی ای پغیغه ةاقغ، ًتیْی ىضیي جغییؼ غیؼكاةم و كٌْی ّّاىم از ٌاقی و گؼایاٌَ زتؼ پغیغُای ایٍکَ

 (. 51:   1380 کالٌحؼی،. )ةاقغ ىی زؼم ىکان و زاىَْ ؿیاؿی و فؼٍُگی ازحياّی،

 و زغؼافیایی ىضیي ُيتـحگی ةَ دؿحیاةی درمغد کَ ىْامؼ ىضللیً از ةْىی ُای جالش در ًتیْی ىضیي ةَ گؼایاٌَ زتؼ رویکؼد 

 ٌُؼ ةَ. اٌغ پؼداظحَ زغؼافیایی ىضیي و ةؽُکاری ی راةٌَ دتث ةَ آىار کيک ةَ گؼی و کحهَ ٌيٌَّ ٍّّان ةَ. دارد وزّد ٌیؽ اٌغ ةؼآىغه زؼم
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. ٌیـث دور ىضیي جادیؼ از او اّيال ٌاظّاه و ظّاه و اؿث ىضیي فؼزٌغ اٌـان. ٌیـث جنّر كاةم اٌحؽاّی ًّر ةَ اٌـان ی ٌاصیَ از زؼم کحهَ

. ٌیـث نيؾ كاةم قّد یافث اگؼ و ٌغارد وزّد آزاد ی اراده کَ رؿیغ ٌحیسَ ایً ةَ( صؼارجی كاٌّن) ٌُؼیَ ةیان و زؼایو آىار از اؿحفاده ةا او

 اٌـان ىضیي ُیچ و ٌیـث ًتیْی ىضیي ةا ارجتاط ةی ظّد ةضخ ایً کَ چٍغ ُؼ زؼم پیغایف ةؼ ىؤدؼ ؿاظث اٌـان ّّاىم ظنّص در اىا

 ةَ را آن جّان ىی کَ اؿث ُایی ویژگی وازغ آن ىتاصخ ونی کؼد، جنّر ًتیْی ىضیي از ٌیاز ةی و ىـحلم مّرت ةَ جّان ٌيی را ؿاظحی

 ىضهَ و قِؼُا روز ُؼ. ىاؿث زىان ةٍیادی ُای ویژگی از یکی ىضیي ؿؼیِ دگؼگٌّی. داد كؼار ىٌانَْ و ةؼرؿی ىّرد ىـحلم ٌـتحأ مّرت

 جضيیم ظّد ؿاکٍیً ةؼ را ٌّیٍی ازحياّی ُای جٍف و رفحاری انگُّای ةؼظی کانتغی ُای كؼارگاه. قّد ىی ؿاظحَ زغیغی ةٍاُای و ُا

 ةَ زغیغی اةْاد و زِث ظالمَ ًّر ةَ و کؼده جىْیف را دیگؼ ةؼظی و جلّیث را ازحياّی ُای ٌلف و رفحاری انگُّای ةؼظی یا و کٍٍغ ىی

 (. 18:   1389 ٌیا، کاىؼان) ةعكغ ىی ظّد ؿاکٍیً رفحار

 

  ضطرًجی طراحی ًظریِ -3-1-2

 قِؼُا در رو در فىاُای ایساد ةاّخ ًؼاصی ٌّع ایً قّد. ىی ىضـّب زؼم وكّع جكغیغ ّّاىم از یکی قِؼُا قٌؼٌسی ًؼاصی 

 ُيغیگؼ و ُـحٍغ غؼةیَ ُو ةَ ٌـتث افؼاد آن در کَ آپارجيان ٌكیٍی و اؿکان زغیغ قیّه ةَ قِؼٌكیٍی زغیغ ؿاظحار ةَ جّزَ ةا. قّد ىی

دنف  کَ ای ٌلٌَ ُؼ از ؿپؾ و دُغ اٌسام را ظّد زؼم و قّد قٌؼٌسی ُای ةافث ایً وارد جّاٌغ ىی راصحی ةَ ىسؼم قٍاؿٍغ ٌيی را

 (.  89 : 1381 آةادی، ّهی) قّد ظارج ظّاؿث

 

  خيس جرم ي ّب کبًَى ًظریِ -4-1-2 

 ایً. گؼفث كؼار اؿحفاده ىّرد ةؽُکاری ىکاٌی جضهیم ةؼای 5ةؼگؼ و 4گارجیً ،3قؼىً جّؿي ةار ٌعـحیً ةؼای ظیؽ زؼم ىکاٌی واژه 

 یک از ةعكی جّاٌغ ىی ىکان ایً ىضغوده. ةاالؿث ةـیار آن در ةؽُکاری ىیؽان کَ اؿث زغؼافیایی ىضغوده یا ىکان یک ىٍْای ةَ واژه،

 (.148: 1389 دیگؼان، و کالٌحؼی)ةاقغ ىـکٌّی ىسحيِ یا ظاٌَ یک اؿث ىيکً صحی و ُو ىساور ظیاةان چٍغ ىضهَ، قِؼ،

 ظاص ُای ىضغوده در ةؽُکاری جيؼکؽ ُای ىکان جّزیِ دنیم ، روزىؼه فْانیث ٌُؼیَ ًؼفغاران زيهَ از و ماصتٍُؼان از ةـیاری 

 : قٌّغ ىی ظیؽ زؼم ُای کاٌّن گیؼی قکم ىّزب کَ اٌغ داٌـحَ زیؼ ّاىم ؿَ جؼکیب و گؼایی ُو را زغؼافیایی

  ىسؼىاٌَ، اُغاف وزّد( انف 

  دارٌغ؟ را ىسؼىاٌَ ّيم اٌسام ةؼای کافی ىِارت و جّان اٌگیؽه، کَ ةؽُکاراٌی وزّد( ب 

 (.  5: 1392 دیگؼان، و ىكکیٍی) ىـئّالن و ىؼدم ؿّی از ىسؼىاٌَ اكغاىات ةا ىلاةهَ ةؼای ىٍاؿب کٍحؼل و ىؼاكتث ٌتّد( ج 

 ىکان ایً. اؿث پیؼاىّن ىٍاًق از ةیف آن در ةؽُکاری وكّع ىیاٌگیً کَ اؿث ىضغوده ای ظیؽ زؼم ُای کاٌّن فّق، جْؼیف ةٍاةؼ 

از  ةؼظی ىلاةم، ٌلٌَ در( .  1989 دیکؼان، و قؼىً) ةاقغ دیگؼی ىکان ُؼ یا ىغازه ظیاةان، ی گّقَ ظاٌَ، یک مّرت ةَ جّاٌغ ىی

 و زٌغگی ةَ ىؼدم ؿایؼ ُياٌٍغ ىسؼىان کَ دٍُغ ىی ٌـتث ىِو ٌکحَ ایً ةَ را ظیؽ زؼم ُای کاٌّن گیؼی قکم امهی ّاىم اٌغیكيٍغان

 اقیایی یا افؼاد اؿث ًتیْی و ُـحٍغ ىسؼىاٌَ ّيم ارجکاب درمغد روزىؼه اىّر اٌسام صیً در و ُـحٍغ قِؼ ىكغّل ؿٌش در جفؼیش و کار

 یا اىّال یا افؼاد ّکؾ ةَ و! گیؼٌغ ىی كؼار ةؽُکاری ىْؼض در ةیكحؼ درٌغ، كؼار ةؽُکاران ایً فْانیث و زٌغگی یا کار ىضم ىساورت در کَ

 ةغیً. دارٌغ كؼار ةؽُکاران ایً ىسؼىاٌَ اكغام ىْؼض در کيحؼ ُـحٍغ، واكِ دورجؼ ُای ىضغوده در کَ ای ىسؼىاٌَ اُغاف دیگؼ ّتارت ةَ

 جفؼیش یا و فْانیث یا ؿکٌّث ىضم ٌؽدیکی و ىساورت در کَ گیؼٌغ ىی قکم ُایی ىضم در ظیؽقِؼی ّيغجاً زؼم ُای ىضغوده جؼجیب

 (. 44:   1389 دیگؼان، و کالٌحؼی. )درٌغ كؼار ةؽُکاران

 ىّرد قِؼ زغؼافیایی ی ىضغوده در ىسؼُاٌَ اّيال گی پؼاکٍغه ی ٌضّه و کیفیث پیغایف، چگٌّگی ىٌانْات ایً در کهی ًّر ةَ 

 ُای قاظل و زؼایو ارجکاب ىضم ىکاٌی ُای داده ب اًالّات ایً جهفیق و ىسؼىاٌَ اّيال فىایی ٌيایف کيک ةَ و گیؼد ىی كؼار ةؼرؿی

 در ٌاٍُساری وكّع اصحيانی ُای ىضم پیف ةیٍی ظیؽ، زؼم کاٌّن ُای قٍاؿایی اىکان او، ؿکٌّث ىضم و ىسؼم اكحنادی ازحياّی،

 از پیكگیؼی و قِؼ ؿٌش در زؼایو ىیؽان کاُف ةَ جّاجغ ىی ىؤدؼی قکم ةَ اًالّات ٌِایث ایً قّد در ىی فؼاُو قِؼ ی ىضغوده

 (.  57:   1392 دیگؼان، و اصيغی. )ٌيایغ کيک ایيٍی افؽایف و ةؽُکاری

 . کؼد ظّاُیو اقاره آٌِا ةَ ذیم در کَ گیؼد ىی ةؼ در را ٌُؼیَ چٍغیً ظّد ظیؽ زؼم ُای ٌُؼیَ ىکان 
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  هکبًی ّبي ًظریِ. الف 

 ةَ ُا آن. افحٍغ ىی اجفاق ای ویژه ُای ىکان در ىسؼىاٌَ رویغادُای چؼا کَ پؼدازٌغ ىی اىؼ ایً جتییً و جكؼیش ةَ ىکاٌی ُای ٌُؼیَ 

 کَ پؼدازٌغ ىی پؼؿف ایً ةَ پاؿط و وكایِ ىٌانَْ ةَ و دٍُغ ىی رخ ویژه ُای ىکان -جضهیم ؿٌّح جؼیً پاییً در کَ پؼدازٌغ ىی زؼایيی

  دُغ؟ ٌيی رخ پغیغه ایً ُایی ىکان چَ در

 ُای گّقَ ُا، ةؼآدرس ىكحيم جضهیم، ىٍاؿب واصغُای کَ ای گٌَّ ةَ افحغ، ىی اجفاق ٌلاط ٍّّان ةَ ؿٌش ایً در زؼم ی پغیغه 

 ُای آدرس کَ پهیؾ اكغاىِای. داد ٌيایف ٌلٌَ ٍّّان ةَ ُا ٌلكَ روی را آٌِا جّان ىی کَ ةاقٍغ ىی کّچک ُای ىکان ؿایؼ و ظیاةان

 (  31:   1391 دیگؼان، و كانیتاف. )اؿث دكیق ةـیار ؿٌش ایً در ؿازٌغ، ىی ىكعل را دكیق

  خيبثبًی ّبي ًظریِ -ة 

 ةؼ ىكحيم کَ افحٍغ، ىی اجفاق ویژه ُای ىکان زای ةَ جؼ ةاال ٌـتث ةَ ؿٌّح در کَ پؼدازٌغ ىی زؼایيی ةَ ظیایاٌی ُای ٌٌؼیَ 

 گؼان جضهیم. ةاقغ ىی ٌّع ایً از ای ٌيٌَّ فضكاء و فـاد ُای ىکان قٍاؿایی. ةاقٍغ ىی ُا ةهّك و ُا ظیاةان ٌُیؼ جؼ گـحؼده ىکان ُای

ظیاةان  کغام در و کؼد پیغا را فضكاء و فـاد ةیكحؼ ٌيّد جّان ىی ظیاةان ُا کغام در کَ ُـحٍغ، پؼؿف ایً ةَ پاؿط دٌتال ةَ ؿٌش ایً در

  ةؼد؟ پی آٌِو وزّد ةَ جّان ٌيی ُا

 ةؼ را آن ُا ةحّان کَ ةاقغ ُایی ةؽرگؼراه از ُایی ةعف و ىـیؼُا ُا، ظیایان ازؽای جّاٌغ ىی جضهیم ىٍاؿب واصغُای راؿحا، ایً در 

 ُؼگؽ گؼچَ: اؿث دكیق صغودی جا پهیؾ ُای اكغام راةٌَ ایً در. داد ٌيایف ىـحلیو و ظيیغه ىٍضٍی، ظٌّط ٍّّان ةَ ُا ٌلكَ روی

 (.  32 ُيان،. )افحغ ىی اجفاق ؿٌش ایً در ىحيؼکؽ ُای زدن گكث. ةاقغ ٌيی ویژه ُای ىکان ىاٌٍغ آن ةّدن دكیق

 

  اي هحلِ ّبي ًظریِ -ج 

 ُای ٌُؼیَ ظیاةان، یا ویژه ُای ىکان از جؼ ةاال ؿٌش در. ُـحٍغ ای ىضهَ ُای جفاوت جتییً دٌتال ةَ زؼم ُای ٌُؼیَ از قياری 

 جتِکاراٌٍغ ةاٌغ دارای ىٍاًق کغام کَ، ُـحٍغ پؼؿف ایً ةَ پاؿط دٌتال ةَ راةٌَ ایً در گؼان جضهیم. پؼدازٌغ ىی ةؽرگ ىٍاًق ةَ ای ىضهَ

  ةاقٍغ؟ ٌيی ای ظنینَ چٍیً دارای یک کغام و

 قکم. ُـحٍغ آىارگیؼی ٌّاصی و ازحياّات ّيّدی، ُای ةهّك ةؼ ىكحيم و ةّده ىحفاوت راةٌَ ایً در جضهیم ىٍاؿب واصغُای 

 در. قٌّغ ىی  داده ٌيایف ُا ٌلكَ روی ؿٌش ایً در زؼم پغیغه ٌيایف ةؼای ُا گّن پهی ؿایؼ و ىـحٌیهی ةیىی، ٌُیؼ ةْغی دو ُای

امال دكیق  ؿٌش ایً در پهیؾ اكغاىات ةاقٍغ، ىی ةؽرگ گكث ةـیار ٌیؼوُای ىؤدؼ جيؼکؽ ةؼای ٌّّی ةَ ىٍاًق ایٍکَ دنیم ةَ صلیلث

 (.  1997 قؼىً،. )ٌیـحٍغ

 ُای صؼکث در ؿاکٍان ىكارکث دادن قکم ةَ جّاٌغ ىی راةٌَ ایً در ىٍاؿب ُای اكغام ىضهَ، ُای ویژگی پَ جّزَ ةا وزّد، ایً ةا 

 ویژه ُای ىکان در ایٍکَ زای ةَ ةاقٍغ، ىحضؼك ىٌٍلَ ؿؼاؿؼ در جتِکاران و ةؽُکاران اگؼ. ةاقغ زؼم و ٌُيی ةی وغ ةؼ اقحؼاکی و زيْی

  اجفاق ةیفحغ. ؿٌش ایً آٌِا ةایغ در ؿاظحً ٌيایان ةؼای جالش یاةٍغ، جيؼکؽ

 

 ( ضيکبگَ هکتت یب ضٌبسی ثَم) 6ثَم زیست ًظریِ -5-1-2

. دُغ ىی كؼار ىٌانَْ و ةؼرؿی ىّرد را فؼد ىسؼىاٌَ رفحار در فؼد زیـث ىضیي و فؼدی زیـحگاه جأدیؼ اکّنّژی، یا زٍای قٍاؿی ةّم 

 ( 1374اةؼٌغآةادی،  ٌسفی)قّد ىی فؼد زٌغگی ىضم ظاص قؼایي و اصّال و اوواع قاىم کَ اؿث ىفِّم کهی یک زیـحگاه

 در ىسؼىاٌَ رفحارُای ةؼ ىضهَ جأدیؼ زىیٍَ در را ظّد ىٌانْات کَ. ةاقٍغ ىی ىکحب ایً ةٍیاٌگػاران 7کی ىک ٍُؼی و قاو کهیفّرد 

 . رؿاٌغٌغ اٌسام ةَ قیکاگّ قِؼ

 کی را وی رفحار در او زیـث ىضیي قؼایي جأدیؼ یا او زیـث ىضیي قؼایي و فؼد ةیً ُيکٍف ةؼ ةؼرؿی زٍایی، قٍاؿی ةّم ىکحب 

 صغود از ةْغ ىک و قاو. دارد کحهَ جفکؼ ُيان در ریكَ زیادی اٌغازه جا زٍایی قٍاؿی ةّم کَ گفث ةایـحی ىلغىَ ایً ةا. کٍغ ىی ةؼرؿی

 ةّم قٍاؿی ىیان ىلایـَ ةا دو ایً. پؼداظحٍغ قٍاؿی ةّم و اکّنّژی ىـایم ةَ دوةاره گػقث، ىی گؼی و کحهَ ىٌانْات از کَ ؿال  70

 و ٌکؼده رقغ ةاقٍغ، ىىیلَ در کافی فىای و ىـاّغ ظاك ٌُؼ از گیاُان اگؼ کَ گٌَّ ُيان دادٌغ، ٌكان گیاُان و ُا اٌـان( زیـث ىضیي)

 اٌـان قٍاؿی ةّم و ُا اٌـان كهيؼو در زیـث ىضیي قؼایي ةّدن ٌاىـاّغ داقث، ظّاٍُغ ّادی غیؼ زٌغگی صال ُؼ در و قٌّغ ىی پژىؼده

 (.  56: 1374 اةؼٌغآةادی، ٌسفی) کٍغ ىی اظالل ایساد ُو ُا
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 جكاةِی جا کؼده کّقكی و اؿث داقحَ كؼار دارویً ُای جأدیؼ اٌغیكَ جضث امّال ىکحب، ایً ةٍیاٌگػاران از دیگؼ یکی ،8راةؼت ةارك 

  ةّد. قِؼی قٍاؿی زاىَْ ةٍیاٌگػار او واكِ در و ؿازد ةؼكؼار ازحياّی ىضیي و ًتیْی ىضیي ىیان

 در زىان و فىا در ُا فْانیث جّزیِ یکی،: دارد جّزَ امهی ىّوّع دو ةَ قیکاگّ ىکحب ةاٌیان ُای  دیغگاه و جفکؼات صلیلث در 

 آن ىْؼض در کَ افؼادی ازحياّی وزَ ةؼ چگٌَّ جّزیِ ٌضّه ایً دیگؼی، و قٌّغ ىی زيْی اُغاف ةَ دؿحیاةی ىاٌِ چگٌَّ قِؼی ىضیي

 (.  81:  1385 ىيحاز،)گػارد ىی جادیؼ درٌغ، كؼار

 

  ضکستِ ّبي پٌجرُ ًظریِ -6-1-2 

 ىلانَ یک در 10ویهّن زیيؽ و 9کیهیٍگ زؼج. دارد افؼاد ٌگؼش و رفحار گیؼی قکم در ىِيی ةـیار ٌلف قِؼی زیـث ىضیي 

 ُای غفهث کَ ةاورٌغ ایً ةؼ 11«ُا ىضهَ اىٍیث و پهیؾ: قغه قکحَ ُای  پٍسؼه» ٍّّان ةا  1982 ىارس در آجالٌحیک ىاٍُاىَ در ىْؼوف

 جكّیف ىّزب صحی کَ اؿث، جفاوجی ةی و زوال پیام گّیای ٌكغه، جْتیَ و قکـحَ پٍسؼه یک گػاقحً ةؼزای ُيچّن ىلیاس، کّچک

 12.اٌساىغ ىی جؼ ةؽرگ ُای زٍایث و زؼم ةَ ؿؼاٌسام ىـئهَ ایً و قّد ىی زیادی ةـیار ازحياّی وغ رفحارُای

 غیؼ ازحياّی کٍحؼل و ازحياّی اٌـسام و ُيتـحگی ؿٌّح ةؼای فیؽیکی قاظنی ٍّّان ةَ ىضیي از صفاَث اُيیث ةؼ ٌُؼیَ ایً 

 . اؿث کؼده جاکیغ رؿيی

پژوُكگؼان ىعحهفی ىّوّع  زىیٍَ ایً در. اؿث کؼده صيایث ُا یافحَ ایً از ٌیؽ  1996 ؿال در 13کّنؾ و کیهیٍگ ةْغی پژوُف 

 (. 1980 فیهغ، ىکؾ و قّگان.)اٌغ داده كؼار پژوُف ىّرد را زؼم از ٌؽاکحی و جؼس ةی ةَ ىؼةّط و فیؽیکی ازحياّی ٌكاٌَ ُای

 ىضهَ، در ٌااىٍی اصـاس کَ، اؿث ٌکحَ ایً ىتیً واكِ در قکـحَ ُای پٍسؼه ٌُؼیَ گؼدیغ ٍّّان کَ ىٌانتی ةَ جّزَ ةا و ةٍاةؼایً 

 ّاىم کَ ایً از گػقحَ گؼی، جکغی و ونگؼدی اّحیاد، چّن اظالنگؼاٌَ رفحارُای و ٌاةٍِساریِا ةهکَ ٌیـث، آىیؽ ظكٌّث زؼایو دنیم ةَ جٍِا

 اگؼ کَ ًّر ُيان -ٌيایٍغ ىی فؼاُو ٌیؽ را زؼایو گـحؼده رواج ی زىیٍَ كٌْا ظّد ی ٌّةَ ةَ ُـحٍغ، ّيّىی ٌااىٍی اصـاس و جؼس امهی

 اٌِغام از پیكگیؼی ةؼای گؼدیغ، ظّاُغ ىٍِغم ؿاظحيان کم زودی ةَ گؼدد، رُا ٌكغه جْيیؼ چٍان ُو و ةكکٍغ ؿاظحيان از ای پٍسؼه

 در قِؼوٌغان ُيکاری جاریعی ُای جسؼةَ گؼچَ. قّد ةؼظّرد قکً ٍُسار ةا فّراً ٍُسار، اونیً قغن قکـحَ ىضه ةَ ةایغ ٌیؽ، ازحياع

 انتحَ،. اؿث ةّده پهیؾ دؿحان در ٌُو صفٍ امهی کهیغ اىا اٌغ، ٌتّده فایغه ةی زاىَْ دروٌی امالصی ظّد ُای ىکاٌیؽم ًؼیق از ٌُو، صفٍ

 ُياٌا یٍْی ظّد، جاریعی و امهی ی وَیفَ ُا رؿاٌَ و ُا دادگاه آرای ؿّی از قغه جضيیم ُای ىضغودیث کاىم پػیؼش ةا کَ پهیؾ ٌَ

 ةا کَ ىضهی پهیؾ ةهکَ اؿث، گكحَ كاٌّن ىسؼی و زؼم ّهیَ گؼ ىتارزه جٍِا در ّّض و ؿپؼده فؼاىّقی دؿث ةَ رفحَ رفحَ را ٌُو، صفٍ

 آن فّراً قکٍغ ىی ای پٍسؼه ایٍکَ ىضه ةَ و گؼفحَ ةازپؾ را ظّد اكحغارات كاٌّن، ازؼای از فؼاجؼ و ىضم ُؼ ظاص رؿيی غیؼ كّاّغ ازؼای

 (  180: 1382 ظاٌَ، جّصیغ) ٌكاٌغ ىی ظّد زای ؿؼ ةؼ آىیؽ، ظكٌّث ةْىاً اكغاىاجی ةا صحی را، قکـحَ پٍسؼه و ٌيایغ ىی جْيیؼ را

 

  هحيطی طراحی طریق از جرم از پيطگيري ي ًظریِ -7-1-2
 از ىٍاؿب اؿحفاده و ًؼاصی از ّتارت ىضیٌی ًؼاصی ًؼیق از زؼم از پیكگیؼی آىؼیکا زؼایو ىهی اٌـحیحّی جْؼیف اؿاس ةؼ 

 جيؼکؽ ٌُؼیَ ایً(. 16: 1384 ایؼاٌيٍف،) گؼدد زٌغگی کیفیث ةِتّد و زؼم از وصكث و جؼس کاُف ةاّخ جّاٌغ ىی کَ قغه ؿاظحَ ىضیي

 دیگؼ ّتارت ةَ. دُغ ىی كؼار ؿؼكث و جعؼیب ارٌّیـی، دیّ ىاٌٍغ ىـکٌّی ىٍاًق در قایِ و ىؼجتي زؼایو و قغه ؿاظحَ ىضیي ةؼ را ظّد

 فىا از ىذتث جنّیؼی و ةؼده ةاال را ظّد كهيؼو ةَ ؿاکٍان جْهق قغه افؼاد ٌُارت ةِتّد ىّزب ةحّاٌغ کَ قّد ًؼاصی ٌضّی ةَ ىضیي اگؼ

 اؿث، زؼم رؿاٌغن صغاكم ةَ ةؼای روش ةِحؼیً ایً گّؿً، ی ّلیغه ةَ. یافث ظّاُغ کاُف ىسؼىاٌَ ُای فؼمث ٌحیسَ در و کٍغ ایساد

 (. 33:   1381 ٌیا، کی. )اؿث ىضیي قؼایي جغییؼ روش جؼیً آؿان قٌّغ، ىی زؼم ىؼجکب کَ افؼادی جک جک قعنیث جغییؼ زای ةَ زیؼا

 ٌعـث، ٌگؼش. دارد وزّد ؿاظث اٌـان ىضیي در زٍایث و زؼم از پیكگیؼی ةَ ٌـتث ّيغه ٌگؼش ؿَ کهی ًّر ةَ واكِ در 

 جکٍیک ًؼیق از را آٌِا جّان ىی و داقحَ جأکیغ زٍایی ُای فؼمث ةؼ کَ اؿث« ىضیٌی ًؼاصی ی وؿیهَ ةَ زؼم از پیكگیؼی» ةؼ ىكحيم

 از جؼس کاُف و زؼم وكّع ةؼای پیچیغه و ىكکم ای زىیٍَ کؼدن فؼاُو ىّزب ُا جکٍیک ایً و داد کاُف ىْياری و ریؽی ةؼٌاىَ ُای

 در زٍایث کاُف ةَ پؼداظحً دٌتال ةَ ٌگؼش ایً. اؿث« ویژه ُای ىکان در ىسؼم از زهّگیؼی» ةؼگیؼٌغه در دوم، ٌگؼش. گؼدٌغ ىی زؼم
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 در زؼم از پیكگیؼی و ازحياع در گػاری ؿیاؿث ٌُیؼ زؼم از پیكگیؼی ؿازىاٌی و فیؽیکی راُتؼدُای جؼکیب ًؼیق از ویژه ُای ىکان

 ىكحيم ؿّم، ٌگؼش. کٍغ ىی جؼکیب ىکان از اؿحفاده و ىغیؼیث در گؼفحَ مّرت جغییؼات ةا را ىفِّم ًؼاصی فّق ٌگؼش ةاقغ ىی ازحياع

 زٍایث و زؼم ؿٌّح کاُف ٌگؼش، ایً ُغف. اؿث یافحَ گـحؼش ةؼیحاٌیا در ّيغجأ کَ ةاقغ ىی زؼم از زهّگیؼی ىکاٌی ُای ؿیاؿث ةؼ

 و اكغاىِا گـحؼش ةا زؼم ىکان و ىضیي روی ةؼ ٌگؼش ایً. ةاقغ ىی زٍایث و زؼم ُای فؼمث کؼدن ىـغود یا ةؼدن ىیان از کيک ةا

 آٌِا جيؼکؽ آٌِا، ىیان اقحؼاکی ی ٌکحَ دارد، وزّد ٌگؼش ؿَ ایً ىیان کَ ُایی جفاوت ّهیؼغو قّد. ىی ىحيؼکؽ زٍایی ُای فؼمث کاُف

 ىی زؼم از زهّگیؼی ىٍُّر ةَ ُا ىکان ایً ىغیؼیث و ًؼاصی ىّرد در اؿحغالل ةضخ و افحغ ىی اجفاق آن در زؼم کَ اؿث ىضیٌی روی ةؼ

  (.26: 1389 دیگؼان، و كانیتاف) ةاقغ

 ةَ كىایی ُای دؿحگاه جؼةیحی ٌُام و دادگاه پهیؾ، کَ راُکارُایی از ىٍْاداری ًّر ةَ ىضیي ًؼاصی ةا زؼم از پیكگیؼی ی ٌُؼیَ 

 قِؼی ریؽی ةؼٌاىَ و قٍاؿی زؼم در چِارچّب ازحياّی -فیؽیکی دیغگاُی ٍّّان ةَ اظیؼ ؿانیان و در اؿث ىحفاوت گیؼٌغ، ىی کار

 ٌُارت كهيؼو، جيهک ةؼ ىكحيم کهیغی راُتؼد چِار ىتٍای ةؼ و اؿث ارزیاةی و امالح ىْؼض در ُيّاره دیغگاه ایً. اؿث قغه ٌيایان

  (.2002 کٍؽ،. )اؿث قغه ٌِاده ةٍا ُا دؿحؼؿی کٍحؼل و ُا فْانیث صيایث ًتیْی،

 قاظل فىا ةّدن ةـحَ یا ةاز و ةافث فكؼدگی قِؼی، ىتهيان روقٍایی، گیاُی، پّقف ىْاةؼ، کیفیث،ىضیٌی ًؼاصی روش در 

 . گیؼٌغ ىی كؼار ةؼرؿی ىّرد کَ ُـحٍغ ُایی

 ىّاٌِ صػف قب، و روز در ىـیؼ ووّح. اؿث قِؼ یک روُای پیاده و ُا ظیاةان امهی ی وَیفَ قِؼ اىٍیث صفٍ :کيفيت هؼبثر 

 ٌلف ّاةؼان ایيٍی ایساد در ٌلف و رٌگ جٍّع ةا ىٍاؿب ُای کفپّش از  اؿحفاده و روُا  پیاده ىـیؼ ًّل در ىؽاصو کارةؼدُای و فیؽیکی

 .  دارد ةـؽایی

 جكعیل ُا، جلاًِ در زِث ُا راٍُيایی ظیاةان ُا، ؿٌش در ایيٍی افؽایف دنیم ةَ قِؼ در اُيیث وزّد روقٍایی رٍضٌبیی: 

 و جاریکی قب، در ظیؽی زؼم و رفحاری آنّدگی قؼایي روقٍایی، ؿیـحو ٌاىٍاؿب جّزیِ و ٌّری کو و جاریکی. اؿث ىّكْیث ىضم و ُّیث

 . آورٌغ ىی فؼاُو را ٌّری کو

 . ةاقغ ىؤدؼ قِؼ فىاُای اىٍیث در جّاٌغ ىی قِؼی ّيّىی فىاُای گیاُی پّقف ٌّع :پَضص گيبّی

 ةاقٍغ داقحَ ؿٍعیث ُو ةا ىحٍاؿب ّيهکؼد و فؼم اؿاس ةؼ ُا کارةؼی اگؼ کارةؼدی جغاظم ةا فكؼده ُای ةافث در :ثبفت فطردگی 

 ی زىیٍَ ىحفاوت رفحارُای و ُا فؼٍُگ ةا زيْیث از اٌتُّی ةا فكؼده ُای ةافث در کَ صانی در. قّد ىی افؽوده ىضیي اىٍیث ىیؽان ةؼ

 (.  33:   1380 کالٌحؼی،. )دارد وزغد ازحياّی ُای ٌاٍُساری و زؼم ارجکاب ةؼای ىـاّغی ةـیار

 ةا فىا یک ةّدن ىضنّر. ىؤدؼ اؿث ةـیار اىٍیث اصـاس ىیؽان در فىا و ىکان ةَ جـهي و جْهق صؾ :هحيط ثَدى ثبز یب ثستِ 

 . قّد ىی جْؼیف آن ةهٍغای یا پٍِا ٌـتث ةَ جّزَ

 ُيان ةَ ةاقغ ةیكحؼ ىضیي ةَ ورود كغر ُؼ. آورد ىی پغیغ فىا یک در را گكّدگی یا ةّدن ةـحَ صؾ ىلغار، ایً افؽایف یا کاُف 

 (.  35 ُيان،. )قّد ىی کاؿحَ آن اىٍیث از ىیؽان

 

  ًيَهي دفبع قبثل فضبي ًظریِ -ّطتن ثٌذ 
 )در زؼم در ىؤدؼ ازحياّی و کانتغی ّّاىم جضهیم ةا وی. کؼد ىٌؼح را« دفاح كاةم فىای» ٌُؼیَ ٌیّىً اؿکار ،1972 ؿال در 

. اؿث كٌْی زؼم انگُّای و کانتغی ًؼاصی ىعحهف اقکال ىیان راةٌَ وزّد کَ گؼفث ٌحیسَ( ٌیّیّرك قِؼ ؿاظحياٌی پؼوژه  100 از ةیف

 چِار ةؼدارٌغه در کَ ىؼاجتی ؿهـهَ ةؼ کانتغی ىضیي از صيایث و ىضیي کارةؼد و ىؼاكتث درةاره را ّلایغش ٌیّىً(   130:   1388 مانضی،)

 ٌِاد ةٍا اؿث، قغه جْییً صنارُایی ةا آٌِا صغود کَ( ظنّمی فىای و ظنّمی ٌیيَ فىای ّيّىی، ٌیيَ فىای ّيّىی، فىای) ىٌٍلَ

 مّرت آىؼیکا قِؼُای در جتِکاری و زٍایث زؼم، ةاالی ةـیار ىیؽان ةَ واکٍف در( 1973) ٌیّىً پژوُف(. 44:   1379 ویّنیؾ، و ةٍام)

 آٌِا کَ ای گٌَّ ةَ اؿث، قِؼُایيان ىـکٌّی ُای ىضیي ةازؿاظث ةؼای اةؽاری دفاع، كاةم فىای»: کَ اؿث ةاور ایً ةؼ ٌیّىً. پػیؼفث

 ىؼدم ىكحؼك ازحياع دؿث ةَ ةهکَ پهیؾ دؿث ةَ قِؼُا ایً کٍحؼل و قٌّغ جتغیم زیـث كاةم و ؿؼزٌغه ُای ىضیي ةَ جّاٌٍغ ىی دوةاره

 ةاال ةـیار زٍایث و زؼم ىیؽان ةیً ی راةٌَ ،«دفاع كاةم فىای» ٍّّان ةا  1972 ؿال در کحاةف در وی(.  1973 ٌیّىً،)  .«پػیؼد ىی اٌسام

 قکم ةَ کَ ای قغه ىٍؽوی فىاُای و ُا ىکان در زٍایث و زؼم ىیؽان کَ رؿیغه ٌحیسَ ایً ةَ آن در و اؿث، کؼده ةؼرؿی را ًؼاصی و

 ىضهی ٌُارت از ةاالیی ةـیار ىیؽان کَ ُایی ىکان در و اؿث صغ ةاالجؼیً در اٌغ، قغه داقحَ ٌگَ دور ّيّىی دكیق ةازرؿی از وْیفی ةـیار

 (. 1966 ٌیّىً،.) اؿث پاییً ةـیار زٍایث و زؼم اؿث، زیاد ىؼدم ُيتـحگی و وصغت اصـاس و دارد وزّد آٌِا در
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  14ػقالًی اًتخبة ًظریِ -9-1-2

 اٌحعاب ٌُؼیَ. اؿث قغه گؼفحَ ّلالٌی اٌحعاب ٌُؼیَ از ىضیي، ىغیؼیث و ًؼاصی ةا زؼم از پیكگیؼی ٌگؼش ٌُؼی ُای ریكَ 

 زغیغ دیغگاه. کٍٍغ ىی اُغافكان اٌحعاب ةَ اكغام ةانلّه ةؽُکاران و ىسؼىان آن ی ةّؿیهَ کَ اؿث ُایی رویَ کٍٍغه ّلالٌی، جضهیم

 جا کٍٍغ ىی ُایی ىکان جْییً ةَ اكغام ةؽُکاران و ىسؼىان آن ىتٍای ةؼ کَ قّد ىی ىحيؼکؽ ؿازی جنيیو فؼآیٍغ روی ةؼ ّلالٌی اٌحعاب

 ُا پاداش ةا جلاةم در ظٌؼُا و ُا ُؽیٍَ اؿاس ةؼ زؼم زىان و ىکان اٌحعاب ةؼای ىسؼىان ُای اٌگیؽه ىْيّال. دٍُغ اٌسام را ؿؼكث ُایكان

 در. ةاقغ داقحَ پی در ُا آن ةؼای وؼر صغاكم و ؿّد صغاکذؼ کَ کٍٍغ ىی جنيیيی آن گؽیٍف ةَ اكغام ٌِایث در و ةاقغ ىی دؿحاوردُا و

 ظّد زؼم اٌسام ةؼای ىٍاؿب ىکاٌی جا کٍغ ىی کيک ىسؼىان ةَ پیكاپیف کَ گیؼد ىی كؼار جّزَ ىّرد اةؽاری ٍّّان ةَ ىضیي راؿحا ایً

 کَ ةاقغ ىی( 1968) 15ةیکؼ پژوُف ىتٍای ةؼ زؼم ًتیْی اٌحعاب اؿحاٌغارد ٌُؼیَ(. 2006 ىغٌی، و جپؼیؽی رؿحيی.)کٍٍغ ىی اٌحعاب

 (.  1968 ةیکؼ،) «زّیغ پیكی ىىؼاجف ةؼ زؼم اٌسام ىؽایای کَ قّد ىی زؼم ىؼجکب زىاٌی قعل» آن، ىٌاةق

 ًتیْی اٌحعاب ٌُؼیَ ایً ةٍاةؼ از پؾ ىسؼم ةاقغ کَ ىی ٍُگاىی آن زىاٌی وكّع کَ گیؼٌغ ىی ٌُؼ در اجفاكی و رویغاد ٍّّان ةَ را 

 (.2010 اوقً،.) کٍغ ىی كاٌّن جله ةَ اكغام ىضهی پهیؾ ةعكی ادؼ یا ىضهَ دؼوت قعنی، ُای دارایی پّل، ةَ ٌیازش ىضاؿتَزؼم 

 16اجتوبػی ًظریِ ًبثسبهبًی -11-1-2
 ؿَ(  1942)کی ىک و قاو. ةاقغ ىی ایو زؼ صغ از ةیف افؽایف ی ٌحیسَ در ازحياّی افؽون روز ٌاةـاىاٌی دیغگاه، ایً ًتق ةؼ 

 ٌاُيگٍی اكحنادی، پاییً ىٍؽنث ةؼ ىكحيم ّاىم ؿَ ایً. دٍُغ ىی کاُف را ازحياّی ؿازىان کَ اٌغ کؼده قٍاؿایی را ازحياّی ّاىم

 ٍّّان ةَ را قِؼٌكیٍی و ظاٌّادگی ٌاةـاىاٌی و اظحالل( 1989) 17گؼاوز و ؿاىپـّن ایً ةؼ افؽون. ةاقغ ىی ىـکٌّی جضؼك و ٌژادی و كّىی

 گؼاوز و ؿاىپـّن ،(1917) ؿاىپـّن ،(1991) 18دووال ىک و ُاگؾ ىیث، جسؼةی ُای پژوُف. اٌغ کؼده ةیان ازحياّی ٌاةـاىاٌی دالیم

 (.2010 اوقً،. )اٌغ کؼده جاکیغ را زؼم و ٌاةـاىاٌی ٌُؼیَ(  1993) 19پیؼس و وارٌؼ و( 1989)

 ىٍاًق کَ اؿث ّلیغه ایً ةیان ةؼای ازحياّی( گـیعحگی ازُو) ٌاةـاىاٌی امٌالح گؼدیغ، ٍّّان کَ ىٌانتی ةَ جّزَ ةا و ةٍاةؼایً 

 ىسؼىیً، ةیکاران، ىِازؼان، قاىم آٌِا زيْیث و اؿث ٌاةـاىان و پاقیغه ُو از ازحياّی، نضاظ ةَ کَ دارٌغ وزّد ُایی ىضهَ و ظامی

. اؿث ىٍضؼفاٌَ رفحارُای ٌيای و ٌكّ ةؼای ىٍاؿتی ىضم کَ ةاقغ، ىی غیؼه و( ًالق و زغایی دٌتال ةَ ّيغجاً) وانغیٍی جک ُای ظاٌّاده

در  ةهکَ ٌیـث، ٌاةـاىان و ریعحَ درُو جٍِا ٌَ فلیؼٌكیً، ىضالت در زٌغگی کَ آیغ ةؼىی چٍیً آىغه ّيم ةَ جضلیلات از ةؼظی از نیکً

 ُـث، چیؽی ُؼ ةَ قتیَ اٌضؼافات، و زؼایو ةیكحؼ کَ اؿث گؼفحَ كؼار پػیؼش ىّرد ىـانَ ایً ٌیؽ  اىؼوزه و ةّده یافحَ ؿازىان ةـیار واكِ

-257:  1390 ةیگی، ُاقو و اةؼٌغآةادی. )اؿث قغه ىحؼوك ای اٌغازه جا ىػکّر ی ٌُؼیَ جؼجیب ةغیً و ٌاةـاىاٌی، و ةاقیغگی ُو از زؽ ةَ

256 .) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 -  Rational choice theory 
15

 -  Becker 
16

 -  Social diosrganization theory 
17

 -  Sompson and Groves 
18

 -  Miethe, Hughes, and Mc Do wall 
19

 -  Warner and Pierce 



 275 -215، ص5931،زمستان   8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 ًتيجِ گيري 
 ىعحهف زّاىِ در گٌّاگّن زؼایو وكّع. اؿث اؿحّار ؿاده جفکؼ یک ی پایَ ةؼ ىضیٌی ًؼاصی ًؼیق از زؼم از پیكگیؼی ی ٌُؼیَ

 ىیؽان از جا ٌيّد اجعاذ جؼجیتی آن در جغییؼاجی ایساد ةا جّان ىی ةٍاةؼایً. قّد ىی ٌاقی اًؼاف ىضیي در ىّزّد ُای فؼمث از زیادی صغ جا

 قّاُغی افؽایف ُيچٍیً. اؿث قغه قٍاؿان زؼم ةیً در فؼاواٌی آراء اظحالف و جفکؼ ىٍكأ ظّد ىّوّع ایً. قّد کاؿحَ زؼایو وكّع

 اٌحعاب ّلالٌی و یکٍّاظث فْانیث ی ٌُؼیَ ىاٌٍغ زغیغ ُای ٌُؼیَ ةؼظی ی جّؿَْ و رقغ ىّزب زؼم ارجکاب در فؼمث ٌلف، ی درةاره

 ةَ رازِ را ىضکيی قّاُغ صاوؼ صال در کَ کؼد فؼاُو را زؼم از ىضیٌی پیكگیؼی ٌُؼی ی قانّده ّلالٌی ی اٌحعاب ٌُؼیَ. گؼدیغ

 جّؿَْ ىضیٌی ًؼاصی ًؼیق از زؼم از پیكگیؼی کَ ٌیـث، قکی انتحَ. اؿث کؼده آوری زيِ ىعحهف ُای ىکان در زؼم ارجکاب کاُف

 کٍحؼل ؿیاؿث از ىِيی ةعف ىضیٌی ًؼاصی صاوؼ صال در واكِ، در. کٍغ کيک زؼم ارجکاب ةؼاةؼ در زاىَْ صفٍ ةَ جا یافث ظّاُغ

 . اؿث اروپایی کكّر چٍغیً در زؼایو

 در زؼم ارجکاب از گیؼی زهّ ىٍُّر ةَ الزم ُای ؿیاؿث و اكغاىات جؼیً ىٍاؿب قٍاؿایی کَ اؿث ایً اُيیث صائؽ ی ٌکحَ انتحَ 

 زؼم ُای پژوُف اظیؼ، ُای ؿال در. اٌغ گؼفحَ كؼار اؿحفاده ىّرد زؼم جتتیً ةؼای کَ اؿث ُایی دیغگاه ةَ ىٍّط ظیؽ، زؼم ىٍاًق

 کهی ًّر ةَ اكغاىات ایً. ُـحٍغ زؼم ؿٌّح ىغیؼیث در فّری ٌحایر ایساد ةَ ىْحلغ کَ اٌغ قغه ىحيؼکؽ ُایی اكغام روی ةؼ قٍاظحی

 در. دُغ ىی رخ ُا آن در زٍایث و زؼم کَ اٌغ قغه ىحيؼکؽ ای ویژه ىضیٌی و ىکاٌی ّّاىم روی ةؼ و ةاقٍغ ىی زؼم ُای ٌُؼیَ ةَ ىؼةّط

 از یکی کٍٍغ، ىی زٌغگی آن در ىسؼىان و ةؽُکاران کَ ىکاٌی ىّرد در اكحنادی -ازحياّی و قٍاظحی زيْیث ُای ظنینَ ىیان ایً

 ٌحایر. افحغ ىی اجفاق آن در ةؽه کَ اؿث ىکاٌی ةؼ ىكحيم زؼم اکّنّژی ٍّنؼ دیگؼ. ةاقغ ىی زؼم( قٍاؿی ىضیي) اکّنّژی امهی ٍّامؼ

 ایً امهی کارکؼدُای و اراوی ٌّع ؿاکٍان، فؼٍُگی و اكحنادی ازحياّی، ظنّمیات کانتغی، ىكعنات ی ىٌانَْ دُغ، ىی ٌكان پژوُف

 در ىلاوم کانتغی فىاُای ًؼاصی و زؼم ُای فؼمث ی کٍٍغه جـِیم و آورٌغه ةّزّد ّّاىم در ةٍیادیً جغییؼات ایساد در ؿْی و ىکان ُا

. آیغ فؼاُو قِؼی ُای ٌاةٍِساری ٌؼخ کاُف و پیكگیؼی کٍحؼل، اىکان وؿیهَ ةغیً جا یافحَ اُيیث پیف از ةیف ُا ٌاٍُساری ةؼاةؼ

 ىؼاکؽ وزّد ىْاةؼ، پؼدازی ٌّر از اّو فىا ؿاظحار جغییؼ ةا جّان ىی و ىؤدؼ اؿث زؼم وكّع در ازحياّی و کانتغی ىكعنات ةؼظی ُيچٍیً

 ىٍُؼ، ُيچٍیً و ىضیي ىٍاؿب ىٍِغؿی و ًؼاصی ةؼٌاىَ، ةا قِؼؿازی و ُا ؿاظحيان ىٍاؿب ًؼاصی فؼاغث، اوكات گػران و جفؼیضی

 ةؽُکاری وكّع از ویژه، ىکان یک ةؼ ظامی زىاٌی ىلاًِ در ٌُارجی ٌّیً ُای فٍاوری و اةؽار جسِیؽات، کارگیؼی ةَ و پهیؾ ٌُارت و صىّر

 . کؼد پیكگیؼی
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