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 چکيدُ
ترشاکن  ٍ اصدحبم ، کوجَد فضب اص طشف ديگشٍ ؿْش ًـيٌي اص يک طشف  گؼتشؽ

دسّرن  . فعبليت سا دس ؿرْشّب  اهرشٍص  ػرجت ؿرذُ اػرت     ٍ ثيؾ اص حذ روعيت 

 ّرب  آى  ثرَدُ کرِ ي ري اص    ا  فـشدگي روعيرت داسا  پيبهرذّب  گؼرتشدُ   ٍ تٌيذگي 

هرب ًيرض ثرب     سَ دس ايي فشايٌذ کالى ؿْشّب  کـ.   ارتوبعي اػتْبافضايؾ ًبٌّزبسي

ثِ سٍ ّؼتٌذ کِ ايي هؼئلِ ًِ تٌْب دػتگبُ قضربيي  ٍ ػبثقِ رشم ٍرٌبيت س افضايؾ ثي
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ٍ ، سٍاًي، ارتوبعي، ثل ِ اص ًظش فشٌّگي، چبلـي ثضسگ هَارِ ًوَدُ سا ثب  اقتلربد  

هعٌرَ  فشاٍاًري ثرش دٍؽ    ٍ هربد    ّرب   ٍ ّضيٌِحتي ػيبػي ًيض هخبطشُ آهيض ثَدُ 

ب کِ ؿْش ؿيشاص  ثِ عٌَاى هتشٍ پل رٌرَة اص ايري حيرج دس    اص آًز. گزاسد هيربهعِ 

هقبيؼِ پشاکٌؾ فضبيي ررشم دس  ٍ هطبلعِ حبضش ضوي ثشسػي ، سدُ ثباليي قشاس داسد

رٌبيت ًيض ٍ ثِ اسصيبثي ؿشايط هحيطي ؿْش ثش هيضاى رشم ، ثيي هٌبطق هختلف ؿيشاص

کيفيرت هحريط    ٍدّذ کرِ ثريي است ربة ررشم      هيًتبيذ تحقيق ًـبى . پشداختِ اػت

است بة رشم ثرب ًرَش ؿرغل ٍ    ، عالٍُ ثش ايي، هؼ ًَي ساثطِ هعٌي داس  ٍرَد داسد

دس ًقرب  ررشم خيرض     ّبِ ساثطِ ايي ؿبخل. فعبليت هٌبطق هختلف ًيض هعٌي داس اػت

 . ؿْش ثِ خَثي هـَْد اػت

 ؿْش ؿيشاص ، رشم ؿْش  :رشم، پشاکٌؾ فضبيي، اکَلَط  : ٍاشگاى کليدي

 

 همدهِ  -1

 طرح هسالِ -1-1
ايري  . اص ديش ثبص حبثت ؿذُ اػت کِ تجْ بس  ؿْش ًؼجت ثِ سٍػتب خيلري ثربالتش اػرت   

  تجْ ربس  دس ررشة   ّرب    اػبػي اػرت کرِ اص ثشسػري   ْبهَضَش دس ٍاقع ي ي اص خللت

 (. 115: 1374، کي ًيب) حبكل ؿذُ اػت

ة ٍثب تزوع هشدهبى ديگش ًقب  سا ثِ خَد رز، ٍپٌذاسّب ّب اسصؽصًذگي ؿْش  ثب تٌَش 

 گرزاسد  هري اختالفبت هَررَد تـرذيذ ؿرذُ ٍ ثشخَسدّرب  ارتوربعي سٍ ثرِ تضايرذ         ّب آى

آؿفتگي کبلجذ  ؿْشّب سا ًيض ، اص طشف ديگش ايي ّزوِ گؼتشدُ(. 89: 1353، ؿيخبًٍذ )

تَاى گفت ٌّگبهي کِ تشاکن روعيت اص حذ  تزبٍص کٌذ افشادفرَ    . هيهَرت ؿذُ اػت

صيشا حذاقل ػشصهيي هَسد لرضٍم رْرت ؿر َفبيي ؿخلري دس      ،ذؿًَ هيالعبدُ پشخبؿگش 

 (. 116: 1374، کي ًيب) اختيبس آًبى ًيؼت

سٍ ثب گؼتشؽ کبلجذ  ٍروعيتي ؿْشّب هيضاى رشم ٍرٌبيت ًيض ثرِ هيرضاى قبثرل     اص ايي 

روعيت ًربّوگي قبثرل تَررِ اص    ، ؿيشاص کالًـْش، دس ايي هيبى. تَرْي افضايؾ يبفتِ اػت

ٍ ، سٍػرتبيي )   قَهي ٍ ػبکٌيي ريرش ثرَهي  بّ خشدُ فشٌّگ ٍ (، عـربيش   ؿرْش    اقـربس 
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ّوچٌريي  . اداس  سا دس خَد ررب  دادُ اػرت   ؿغلي ٍ، اقتلبد ، طجقبت هختلف ارتوبعي

ِ  ، قذهت تربسيخي  ، هيرضاى ثربال  هْربرش پرزيش     ، ٍػرعت رغشافيربيي  ا ،  هشکضيرت هٌطقر

لي هٌبػت رْت است بة اًرَاش  ايي ؿْش سا ثِ هح، ؿشقي   رٌَثي ٍّب ّوؼبيگي ثب اػتبى

هـر الت  ، ًبثؼبهبى ايي ؿرْش  اص طشف ديگش سؿذ ًب اًذيـيذُ ٍ. رشائن تجذيل ًوَدُ اػت

، سؿذ گؼتشدُ هـبرل ريش سػوي، افضايؾ حبؿيِ ًـيٌي، ّوچَى: کوجَد هؼ ي  ا  عذيذُ

ًبسػربيي خرذهبت   ، اصدحربم ٍ فـرشدگي ثريؾ اص حرذروعيت    ، کوجَد تؼْيالت صيشثٌربيي 

هـر ل آهرذ ٍ ؿرذ ٍ    ،   هحيطري ْباًَاش آلَدگي، ّضيٌِ ثبال ٍ ػشػبم آٍس صًذگي ،عوَهي

افضايؾ ًگشاى کٌٌذُ است ربة ررشائن ٍ ثضّ ربس  سا فرشاّن      ،حول ٍ ًقل ٍ اص ّوِ هْوتش

 . ػبختِ اػت

تعرذاد صًرذاًيبى   ،   اخيش دػتگبُ قضبيي ًظيرش حرجغ صدايري   ّب ػبل ّب  تالؽعليشرن 

افرضايؾ يبفترِ    1387ًفش دس ػربل   237ثِ 1385ًفش دس ػبل  سدس ّش كذّضا 208ؿيشاص اص 

ػربل   2اص  ثِ عجربستي ثرِ فبكرلِ کوترش    (. ٍ اطالعبت هشثَ  ثِ ػبصهبى صًذاًْب آهبس. )اػت

 . دسكذ افضايؾ يبفتِ اػت 14تعذاد صًذاًيبى ؿيشاص دس حذٍد 

 

 اّويت ٍضرٍرت تحميك -1-2
ين کِ ؿْش ٍػبخت ؿْش  سا علت ؿَ هيدس تبسيخ هجبحج ؿْش  ثب سٍي شد  هَارِ 

يب ثِ عجبستي يک ؿيَُ صًذگي ثرب     خبف ٍّبسفتبس ٍ ّب گشايؾّب،  اسصؽثِ ٍرَد آٍسًذُ 

تَاًرذ ًرَش ٍهبّيرت تزربسة ٍ      هري ايري ؿريَُ خربف صًرذگي     . داًرذ  هيفشٌّگي خبف 

ثرشا    -  ارتوربعي  ّب ؿ بل رذيذ  اص ػبصهبىيب اَ   اًؼبًي ٍّبسفتبس،   اًؼبًيّب آگبّي

گًَبگَى سا دس  ّب   اًزوي ٍ ّبُ احضاة ػيبػي يب پيذايؾ گشٍ،   کبسگش ّبِ ًوًَِ اتحبدي

 (. 107: 1377، افشٍغ) ثشگيشد

داسد  ا  گؼتشدُ ّب  ّضيٌِ گؼتشؽ رشم دس يک ربهعِ احشات ٍ ثذيْي اػت کِ ثشٍص ٍ

 د:ؿَ هيکِ ثطَس کلي ثِ آى اؿبسُ 

 . قجل اص ثشٍص رشم ّب  ّضيٌِ -
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 . ؿًَذ هيي کِ ثِ ٌّگبم ثشٍص رشم حبكل ّبي ّضيٌِ -

 . پغ اص ثشٍص رشم ّب  ّضيٌِ -

ٍ ، افضايؾ رشم دس کالى ؿْشّب ًِ تٌْب هَرت ايزبد ًرب اهٌري   ٍ  ّرشد  آؿرفتگي   هرشد 

ٍ    هيثل ِ ثبعج ؿذُ کِ ثخؾ عوَ، ًٍذاى ؿذُ                                       صًذگي ؿْش ، ّضيٌرِ کرالى   ربهعرِ ثَدررِ 

ٍ ّرب  سػريذگي ، دػتگيش  هزشهيي، يشٍ ٍ صهبى ثؼيبس  سا كشف کـف رشائنً    قضربيي 

ٍ  ّب  ّضيٌِکِ ايي هؼبلِ ، ًوبيٌذ ّب آىهزبصات  ًگْذاس  ٍ  ثرش  ا  هعٌرَ  گؼرتشدُ   هربد  

 (. 5: 1385، سحيوي) گزاسد هيدٍؽ ربهعِ 

ديرذُ  کٌٌرذ ّوربٌّگي کربفي     هري هحيطي کِ دس آى صًرذگي   سفتِ هيبى افشاد ٍ ّن سٍ 

، صهبى عٌبكش هْن رشم ّؼرتٌذ  اًؼبى ٍ، ٍ اص آًزب کِ هحيط(. 45: 1382، احوذ ) ؿَد هي

ِ     دسک كحيح قَاعذ ٍ ثٌبثشايي ثب ، هٌطق هزشهيي دس اًتخبة ه ربى ٍ صهربى سفتربس هزشهبًر

 (. 3: 1380، کالًتش ) تَاى ًؼجت ثِ رلَگيش  اص ٍقَش رشم اقذام ًوَد هي

هـر الت ػربهبى    ٍکبلجذ  فشػَدُ دس ؿْش ؿيشاص ٍ ّ تبس ثبفت هؼ ًَي1690ٍرَد 

ٍ  ،   رذيرذ ْرب دّي ايي ثبفتْب دس کٌبس ؿٌبخت ؿشايط حبکن دس ثبفت هرذيشاى   ثرِ هؼرئَالى 

  ارتوربعي  ّرب  آػيت کٌذ تب دس رْت سفع ًقب  ضعف ٍ هيػيبػتگزاساى کوک  ارشايي ٍ

سٍاد اًحشافربت    فشػرَدُ  ّرب    عوذُ دس داخل ثبفرت ّب ي ي اص آػيت. ّش ثبفت ث َؿٌذ

دس افرضايؾ اهٌيرت ٍآساهرؾ    ، سػذ ؿٌبخت ايي اًحشافربت  هيثبؿذ کِ ثِ ًظش  هيارتوبعي 

 . هحالت ؿْش  هَحش ثبؿذ

لرزا دس  ، ؿرَد  هري اص آًزب کِ هطبلعِ فضبيي ٍرغشافيبيي رشم سؿتِ رذيذ  هحؼَة  

ؿرغل ٍ  ًرَش  ّرب،  ُ گرب  هطبلعِ حبضش ثِ اثعبد رغشافيبيي هؼئلِ هبًٌذ ًَش ٍ ؿر ل ػر ًَت  

 . تَرِ ثيـتش  ؿذُ اػت، اقتلبد ، هؼبئل هحيطي، فعبليت
 

 اّداف -1-3

گبًِ  ػعي ؿذُ اػت عالٍُ ثشهقبيؼِ پشاکٌؾ فضبيي رشم دس هٌبطق ّـت هقبلِدس ايي 

 (ًَش ؿرغل ٍفعبليرت  ) ٍاقتلبد ( کيفيت هحيط هؼ ًَي) ؿشايط ه بًي، تأحيش ؿْش ؿيشاص
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 سا هذًظش تحقيق حبضش اّذاف صيش ايي سٍ اص. ديشگ دس است بة ثضّ بس  هَسد ثشسػي قشاس

 دّذ : هيقشاس 

هقبيؼِ اًَاش ؿؾ گبًِ رشم دس ثريي هٌربطق هختلرف ؿرْش ؿريشاص       ثشسػي ٍ -1-3-1

 . افتذ هياتفب   ّب آىدس  ّب يي کِ ثيـتشيي ثضّ بس ّبُ ّوشاُ ثب ؿٌبخت هحذٍد

يفيت هحيط هؼر ًَي    رشم خيضثِ لحبظ کّب ه بىکيفيت  اسصيبثي ؿشايط ٍ –1-3-2

 . ريشقبًًَي ّب  هزشهبًِ ٍ فعبليت ٍ ًَش ؿغل دس سفتبس ٍ

 ريل تذٍيي ؿذُ اػت: ّب  هقبلِ دس ساػتب  ثشسػي فشضيِايي  :ّا يِفرض -1-4
 . هعٌي داس اػت ا  داسا  ساثطِ ،سػذ هيضاى رشم ثب کيفيت هحيط هؼ ًَي هيثِ ًظش  -

 . هعٌي داس اػت ا  داسا  ساثطِ ،شمسػذ ًَش فعبليت ثب هيضاى ر هيثِ ًظش  -

 

 رٍش تحميك: -1-5
ٍس  آثشا  روع . تحليلي اػت، پيوبيـي، ًَش تحقيق کبسثشد  ٍ سٍؽ تحقيق اػٌبد 

 . پيوبيـي اػتفبدُ ؿذُ اػت اػٌبد  ٍا ،    کتبثخبًِّب سٍؽاطالعبت اص 

ؿرْش  دس 1386ترب  1382  ّرب  ػربل   کل هزشهيي دس ثريي  ّبُ پشًٍذ، دس سٍؽ اػٌبد 

سٍؽ اػٌبد  . ذؿاػتخشاد  ّب آىاطالعبت الصم اص دسٍى  ؿيشاص هَسد هطبلعِ قشاس گشفت ٍ

  هـبّذُ ريش هؼتقين اػت کِ ثشاػبع آى ؿرٌبخت ًوَدّرب  ّؼرتي اص    ّب سٍؽي ي اص 

ثب ٍاقعيت  پظٌٍّذُ هؼتقيوبً، ثب ايي سٍؽ. گيشد هيآٍس  اػٌبد ٍهذاسک كَست  طشيق روع

 (. 219: 1375، ػبسٍخبًي) ؿٌبػذ هي  ديگش ّبُ سا اص طشيق داد دس توبع ًيؼت ثل ِ آى

 

 چارچَب ًظري ٍپيطيٌِ تحميك: -1-6
تَاى ثِ خَثي  هيًقؾ آى دس ؿ ل دادى ثِ سفتبس فشٌّگي سا  تَرِ ثِ ديذگبُ فضبيي ٍ

ثل رِ هفْرَهي   ، کٌذ فضب يک هفَْم تزشثري ًيؼرت   هيکِ پيـٌْبد  اقتجبع کشد "ٍسلي"اص 

ٍ  ٍ ّرب،  چبسچَة هشرعي ثشا  عٌبكش فيضي ي کٌؾ ثش دػتِ ثٌذ  ٍ عيٌي كَس  ٍ  سهرض 
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، افرشٍغ )   هشثَ  ثِ ارشا  کٌؾ دس دًيرب  فيضي ري اػرت   ّب ه بىا ًـبًي ثشا  هؼبئل ٍ

1377 :23 .) 

ًظشيِ ثَم ؿٌبختي ٍروعيتي اػت کِ تَػط ، ي ي اص ًظشيبت هشتجط ثب هَضَش تحقيق

دس تجيريي اًحشافربت    ّرب  ؿرذُ اػرت. آى  هطرش    "ثرشگغ " ٍ "پربسک "اًذيـوٌذاًي چَى 

،   ػر ًَتي ّرب ُ ارتوبعي ثش هتغيشّبيي کِ ثب پذيذُ ؿْش ًـيٌي استجب  داؿرت ًظيرش حرَص   

ربهعِ ؿٌبػبى ه تت ؿي بگَ اص آربص قشى ثيؼتن . تشاکن روعيت توشکض ًوَدًذٍ  هْبرشت

گَ ثب ّذف دسک طال  ٍفحـب سا دس ؿْش ؿي ب، ثشخي اص سفتبسّب  اًحشافي ًظيش خَدکـي

ٍ     تأحيش ٍ  عَاهل ثَم ؿٌبختي ًظيش کيفيت هحل ػ ًَت ثرش ثري ػربصهبًي ارتوربعي   ررشم 

 (. 63: 1383، احوذ ) ثضّ بس  سا هَسد هطبلعِ قشاسدادًذ

  ارتوبعي ٍاقتلبد  هعتقذ اػت؛ هيضاى ررشم ثرب ثشخري    ْبديذگبُ هٌضلت، عالٍُ ثش ايي

، ارربسُ ًـريٌي  ، ػتبًذاسد ثَدى هحل صًذگياقتلبد  اص رولِ؛ ريشا -  ارتوبعيّب ؿبخق

ّب  قَهي ٍ ثربال ثرَدى ًرش      ٍرَد اقليت، تشاکن ثبال  روعيت، ػَاد   يب کن ػَاد  ثي

  ّبّوچٌيي ديذگبُ طجقِ ثٌذ  ٍاحذ(. 102: 1369، ؿ َيي) هتَلذيي خبسري استجب  داسد

يـرتش اص هربل يي   هيضاى است بة رشم تَػط افشاد اربسُ ًـيي ؿرْش ث ، هؼ ًَي هعتقذ اػت

  ارتوبعي ٍ اقتلبد  ثريي افرشاد ربهعرِ ٍ اص    ْبثِ عجبستي تفبٍت. ٍاحذّب  هؼ ًَي اػت

 (. 103ّوبى: ) هؤحش اػت ّب آىدس است بة عول هزشهبًِ  ّب آىرولِ ًَش تلشف هؼ ي 

ثشاػبع تحقيقبت اًزبم ؿذُ دس ؿْش ّلؼيٌ ي هـخق ؿذُ اػت کرِ هيربى کيفيرت    

ٍ ،   سٍاًري ْبًبسػربيي ، ًي هبًٌرذ خَدکـري    اًؼبّبسفتبس هؼ ي ٍ ٍ  ال ليؼرن   اًحشافربت 

 (. 83: 1377، ؿ َئي) ساثطِ هؼتقيوي ٍرَد داسد ْبکزشٍي

عٌرَاى   ثرب طشحي  1994ٍصاست هؼ ي ٍؿْش ػبص  آهشي ب دس ػبل ، دس تحقيقي ديگش

، فقشٍفعبليت هٌبطق ؿْش  ثش هيضاى ثضّ بس  ًَرَاًربى دس پرٌذ ؿرْش لرغ آًزلرغ      تأحيش

تحليل کلي ارشا  ايري طرش  دس ؿرْش    سا ارشا کشد، ؿي بگَ ًٍيَيَسک ، ثَػتَى، تيوَسثبل

چـوگيش  ثش هيضاى سفتبس ثضّ بساًِ دس هيبى ًَرَاًربى   ، تأحيشثبلتيوَس ًـبى داد کِ هحالت

هيرضاى  ، داسًذ ٍّشچِ هيضاى فقشٍثي بس  دس ػطح هٌربطق ٍ هحرالت ؿرْش  ثربالتش ثبؿرذ     
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ثش ايي اػربع ايزربد فشكرت    . ن خـًَت آهيض ثيـتش خَاّذ ثَداست بة ًَرَاًبى ثِ رشائ

  ػبکي هٌبطق فقيش ًـيي دس هحالتي کِ داسا  ًش  پربييي ترش  اص   ّبُ ثشا  اػ بى خبًَاد

 تَاًذ هٌزش ثِ کبّؾ هيضاى است بة ًَرَاًبى ثِ رشائن خـرًَت آهيرض ؿرَد    هيفقش ّؼتٌذ 

 (. 1384، ثِ ًقل اص ّشؿفيلذ)

ض تحقيقبتي دس ؿْش ليل فشاًؼِ اًزبم دادُ ٍ ثِ سٍؿٌي هـخق کشدُ ًي 2هيـَ ٍ 1الفَى

  ًبػبلن ٍثشخي اص هحالتري کرِ ثرشا  ػرالهتي     ّب اًذ کِ اطفبل ثضّ بس ثيـتش دس ػبختوبى

دّرذ کرِ ثضّ ربس  رَاًربى دس      هري ًـربى   ّرب ِ يبفتر . اًرذ  ػبکي ثرَدُ  ًذ،اخالقي صيبى آٍسا

تَػط ثضّ بس  دس ايري ؿرْش صيربدتش ثرَدُ     اص حذ ه،   هخشٍثِ ٍهحالت قذينّب ػبختوبى

  ّبِ ارلت دس هحل، اًذ دسكذ ثضّ بساًي کِ رشائن گًَبگَى هشت ت ؿذ18ُدس ٍاقع . اػت

 ٍ ّرب  اًرذ کرِ دس ػربختوبى    کؼربًي ثرَدُ   ّرب  آىدسكذ  35 ًبػبلن ػبکي ثَدُ ٍ هخشٍة ٍ

ٍ  ثيي ِ، ساثطايي پظٍّـگشاى دس پبيبى. اًذ هحالت ثذًبم ٍفبػذ ػبکي ثَدُ  هحيط ػر ًَت 

 (. 1385، ثِ ًقل اص هؼعَد  فش) ًذَدًو  تأييذثضّ بس  سا 

ه ربى دس هحبفرل علوري     افضًٍي ثِ تحقيقبت هشثَ  ثِ رشم ٍ تَرِ سٍص 1990اصدِّ 

اػرتفبدُ اص  ، سػذ هرَاسد  هبًٌرذ افرضايؾ ثضّ ربس      هيثِ ًظش . رْبى كَست گشفتِ اػت

ّب  ه بًي ررشم دس ايري    ٍ تئَس  GIS بًٌذاثضاسّب  رذيذ دس تحليل فضبيي رشم هبًٌذ ه

تَاى ثِ ديذ  هي  رذيذ ّب ًگشؽاص هْوتشيي (. 49: 1380، کالًتش ) صهيٌِ دخيل ثَدُ ثبؿذ

فضب  هقربٍم دس ثشاثرش   ، الگَ  رشم،   رشم خيضْبکبًًَ، ػفش هزشهبًِ، گبُ پٌزشُ ؿ ؼتِ

بة هٌطقي اؿبسُ ًورَد  اًتخ فعبليت سٍصهشُ ٍ، پجـگيش  رشم اص طشيق طشاحي هحيط، رشم

 . اًذ ثِ ثعذ هطش  ؿذُ 1970اص دِّ  کِ عوَهبً

 

 هطکالت ٍهَاًغ -1-7

 ًَ ثَدى هَضَش  -

                                                 

5. Lafon 

2. Michoux 
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ٍ  ّب هحذٍديت - هـر الت عذيرذُ      قبًًَي ثشا  دػتگبُ قضبيي دس اسائرِ اطالعربت 

ٍ  ، دساخز هزَص رْت هالقبت ثب صًذاًيبى ثشا  هلبحجِ  ت ويل پشػـٌبهِ ٍ كرشف ٍقرت 

 ثشا  هتقبعذ کشدى هؼئَليي رْت ّو بس  اًشط  صيبد

 ّب آىکوجَد آهبس ٍثِ سٍص ًجَدى  -
 
 پصٍّص فرايٌد -2

 هثاًي ًظري -2-1
ٍديگرش هٌربثع   ( هقبالت، اػٌبد، ثشسػي کتتا  ) اص طشيق روع آٍس  اطالعبت کتبثخبًِ

 هَرَد دس هشاکضعلوي

 

 پيوايص هيداًي -2-2

ٍهقبيؼرِ هٌربطق   ( 1382-86)  بّر  ػربل   رٌبيي ؿرْش ؿريشاص طري    ّبُ ثشسػي پشًٍذ

صهبى تحقيق . اًزبم هلبحجِ ثب صًذاًيبى، تْيِ ٍت ويل پشػـٌبهِ، ّـتگبًِ ؿيشاص ٍتْيِ ًقـِ

، صًذاى ًظبم ٍکربًَى ، ٍه بى آى صًذاًْب  پٌزگبًِ ؿيشاص يعٌي صًذاى هشکض  1387صهؼتبى 

 . ثَدُ اػت ثبصداؿتگبُ هَقت ٍثبصداؿتگبُ هشکض ، هزتوع حشفِ آهَص  ٍکبس دسهبًي

 

 :تحليل ّاي رٍش  -3

 ٍتحليلري  پيوبيـري  اػرٌبد ،  ّرب   سٍؽ تحقيرق  ايي دس ؿذُ گشفتِ ث بس ّب  سٍؽ

 . ثبؿذ هي

گت ّش پظٍّؾ کبسثشد  رغشافيب ثبيؼتي ثرِ ي ري اص ػرِ سٍؽ تحليرل     ّبثِ ًظش پيتش

 كَست پزيشد کِ دس ايي تحقيق عالٍُ ثش تحليرل فضربيي   ا  اکَلَطي ي ٍيب ًبحيِ، فضبيي

اص ( گبًرِ ؿرْش ؿريشاص    8ًحَُ پشاکٌذگي رشم ٍتفبٍتْب  هَرَد ثريي آى دس ثريي هٌربطق    )
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دس . ًيض اػرتفبدُ ؿرذُ اػرت   ( ساثطِ رشم ٍ هزشم ثب هحيط ؿْش  ؿيشاص) تحليل اکَلَطيک

 1382 -1386  ّرب  ػربل اطالعبت دادػرشا  رٌربيي ؿريشاص طري      تحليل فضبيي اص آهبس ٍ

 . اػتفبدُ  ؿذُ اػت

ًحرَُ پشاکٌرذگي  ه ربًي    ، ليل فضبيي ثِ کوک  قرَاًيي آهربس ٍ سيبضري   دس ٍاقع دستح

( هزوَعِ عَاهل طجيعري ٍاًؼربًي  ّب )ُ    هَرَد ثيي  پذيذّب ٍ تفبٍت ٍاثؼتگيّب، ُ پذيذ

ٍ دس تحليل اکَلَطي ي هٌبػجبت ٍ سٍاثط هـتشک ثيي  اًؼبى  ٍ هحريط ٍ  ، ؿَد هيثشسػي 

تشکيجي اص دٍ تحليل ا ،  دس تحليل ًبحيِ. گيشد هيس هَسد تأکيذ قشا ّب آى  ّب تجييي ٍاثؼتگي

ًرَعي  ، ثٌبثشايي  پظٍّؾ حبضش اص يک طرشف . ؿَد هيثِ کبس گشفتِ ، فضبيي ٍ اکَلَطي ي

هزرشم يرب   ) ؿَد کِ دس آى ٍاثؼتگي ٍ سٍاثط هـتشک اًؼربى  هيتحليل اکَلَطيک هحؼَة 

گيرشد ٍ اص طرشف    هري  هَسد ثشسػي قرشاس ( هحذٍدُ ؿْشؿيشاص) ٍ هحيط( فشدکزشٍ ارتوبش

ديگش ثب تَرِ ثِ ثشسػي ًحَُ پشاکٌذگي فضبيي اعوبل هزشهبًِ دس ػطح  ؿْش ٍ تَرِ ثرِ  

  هختلرف ؿرْش ٍ ّوچٌريي ثشسػري     ْب  ه بًي ٍ چگًَگي ٍقَش رشاين دس قؼوتْبتفبٍت

تَاى گفرت ًرَعي تحليرل فضربيي دس      ، هيه بًي هؤحش دس پشاکٌذگي رشائن -عَاهل فضبيي

 . پظٍّؾ قشاسگشفتِ اػت چبسچَة کبس ايي

يعٌري تحليرل ّوجؼرتگي     ،  فضربيي ررشم  ْبّوچٌيي اص دٍ ؿريَُ هترذاٍل دس ثشسػري   

 .   رشم اػتفبدُ ؿذُ اػتْبٍفشكت
 

ّاي ضص گاًِ جرم در تيي هٌااطك هتللاش ضاْر     تررسي ٍهمايسِ ضاخع -3-1

 ضيراز

 ت دسک ٍّويـِ دسثبسُ ضشٍس ؿٌبخت ٍ هيدٍسکين رٌبيت سا پذيذُ ثٌْزبس ارتوبعي 

، سيوًَرذ گؼري  ) ٍسصيذ هيه بى اكشاس  صهبى ٍ، تزضيِ تحليل تجْ بس  دس ساثطِ ثب فشٌّگ

ًبثٌْزبس هحريط ٍقرَش ررشم     ثش اػبع قجَل ايي ًظشيِ کِ رٌبيت حوشُ تلخ ٍ(. 24: 1374

ترَاى گفرت ّرش     . هري ه تت رذيذ  ثِ ًبم رغشافيب  رٌبيي ثٌيبًگزاس  ؿذُ اػرت ، اػت

ّوچٌيي ثشحؼرت  (. 39: 1374، کي ًيب) بساى هخلَف ثِ خَد داسدهحيط رغشافيبيي تجْ 
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ثيـتشيي تجْ بس  ؿْش هشثرَ  ثرِ کيفيربت ؿْشػربص      ، تئَس  هٌبطق رغشافيب  ثضّ بس 

  (. 116: 1374، کي ًيب) اػت تب دس احش خَد ؿْشًـيٌي

ٍ   ثِ دليل ٍيظگري  ّب ه بىآًچِ سٍؿي اػت ثعضي  هحيطري ٍ ّوچٌريي    ّرب  کبلجرذ  

فشكت ثيـتش  ثشا  ٍقَش  اه بى ٍ، فشٌّگي ,اقتلبد  ػبکٌيي آى - ارتوبعي خلَكيبت

ٍ  ثبصداسًذُ فشكت هبًع ٍ ّب ه بىثشع غ ثعضي . رشم داسًذ ّوريي   ّب  هزشهبًِ ّؼرتٌذ 

صهربى ررشم    هحققبى ثِ ه بى ٍ اهش هَرت ؿذُ اػت تب دس دٍ دِّ گزؿتِ ػيبػتوذاساى ٍ

  ( Meagan, 2004:12. )ًـربى دٌّرذ   ا  ِ ٍيرظُ رشم تَر رلَگيش  اص ثشٍص رْت کٌتشل ٍ

  رْبًي ايي ً تِ ثِ احجبت سػيذُ اػت کِ هزشهيي دس اًتخبة ه ربى  ّب ثشسػي اهشٍصُ دس

: 1385، سحيوري ) گيشًرذ  هيثب دقت دس ًظش  ه بى است بة رشم سا ثِ خَثي ٍ، صهبى رشم ٍ

ررشم دس هٌربطق هختلرف    ايي اهش رشم ؿٌبػبى سا هتقبعذ کشدُ کِ پشاکٌؾ فضربيي   لزا(. 5

  ٍقَش رشم ٍعلل ثشٍص آى ّب ه بىثٌبثشايي تالؽ دس رْت ؿٌبخت ، ؿْش تلبدفي ًيؼت

تعرذاد ًٍرَش   ، ه بى دس ايزبد تأحيش اص ايي سٍ ثب تَرِ ثِ اّويت ٍ. ثؼيبس حبئض اّويت اػت

  ؿؾ گبًرِ ررشم دس ثريي هٌربطق     ّب ؿبخقهقبيؼِ رذاگبًِ  دس ريل ثِ ثشسػي ٍ ،رشائن

 . ؿْش ؿيشاص پشداختِ ؿذُ اػت هختلف

 

 تمسين تٌدي جرائن ٍهػاديك آى در هطالؼِ حاضر -1جدٍل 

 هلبديق رشائن

رشائن يقِ ) عليِ اهَال ٍهبل يت

 ( ػفيذاى

فرشٍؽ هربل   ، اختالع، خيبًت دس اهبًت، کالّجشداس ، چک ثال هحل

 تلشف عذٍاًي، ريش

 دس ًظن عوَهي اخالل، اخبر ، رعل، سؿَُ عليِ هلبلح ٍآػبيؾ عوَهي

 تَّيي، ييآدم سثب، رش ، ضشة، قتل رشائن عليِ اؿخبف

 ٍسٍد ثِ عٌف، عذم پشداخت ًفقِ، فيلن هجتزل، لَا ، صًب عليِ خبًَادُ ٍعفت عوَهي

 ًگْذاس  ٍقبچب  هَاد هخذس، حول رشائن هشثَ  ثِ هَاد هخذس

 دام ٍکيف صًي، َهجيللَاصم ات، اتَهجيل، هٌضل، ػشقت اص هغبصُ رشائن هشثَ  ثِ ػشقت

 هطبلعبت ًگبسًذُ ثب هـبٍسُ دکتش ػبالس  اص اػبتيذ حقَ  داًـگبُ ؿيشاص هبخز:
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 ي ضطگاًِ جرم در تيي هٌاطك ّطت گاًِّا ضاخع: همايسِ جداگاًِ 2جدٍل 

 رشم       

 

 هٌطقِ

رشائن عليِ 

 هبل يت
 

رشائن عليِ 

 آػبيؾ
 

رشائن عليِ 

 اؿخبف
 

رشائن عليِ 

 عوَهي عفت
 

ن هَاد رشائ

 هخذس
 

 رشائن ػشقت
 

 دسكذ تعذاد دسكذ تعذاد دسكذ تعذاد دسكذ تعذاد دسكذ تعذاد دسكذ تعذاد 

1 27 9/17 11 7/19 5 3 0 0 4 4/4 5 8/3 

2 31 5/20 11 7/19 51 31 12 5/25 38 6/42 36 7/27 

3 26 2/17 5 9 25 2/15 3 3/6 4 4/4 16 3/12 

4 13 6/8 7 5/12 7 2/4 8 17 3 3/3 11 4/8 

5 10 6/6 7 5/12 21 8/12 10 2/21 13 6/14 24 4/18 

6 8 2/5 6 7/10 12 3/7 4 5/8 1 1/1 1 7/0 

7 10 6/6 3 3/5 21 8/12 6 7/12 13 6/14 15 5/11 

8 26 2/17 6 7/10 22 4/13 4 5/8 13 6/14 22 17 

 100 130 100 89 100 47 100 164 100 56 100 151 روع

 

تيي هٌااطك  ( جرائن يمِ سفيداى) جرائن ػليِ هالکيت ٍاهَالهمايسِ  -3-2

 هتللش ضيراز 

 رشائن هبلي عوذتب ثِ ؿ ل ػبصهبى يبفتِ ٍثِ ٍػيلِ افشاد ثب ًفَر ٍثشگضيذگبى قذست ٍ

کلري ايري    ثطَس(. 169: 1387، احوذ ) ؿَد هييب يقِ ػفيذاى دس رشيبى هـبرلـبى اًزبم 

، اػرتفبدُ اص هٌربثع ثرذٍى هزرَص    ، پرَلي    هبلي ٍْبفعبليتثب هبّيت  رشائن ثب اًگيضُ هبد  ٍ

اعطب  تؼْيالت ريش قبًًَي ثِ ًفع خَد يب ديگرشاى كرَست   ، کوؼيَى گيش ، سؿَُ ػتبًي

 (. 404: 1383، سيغ داًب) گيشد هي
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، رشائن عليِ هبل يت ٍاهَال هبًٌذ چک ثال هحل،   ؿؾ گبًِ رشمّب ؿبخقي ي اص 

تعرذاد  . ثبؿرذ  هيفشٍؽ هبل ريش ٍتلشف عذٍاًي ، دس اهبًت خيبًت، کالّجشداس ، اختالع

 151اص تعذاد . ثبؿذ هيهَسد  151 هٌبطق ؿيشاص دس هطبلعِ حبضش هيکل ايي رشم دس ثيي توب

. س  دادُ اػرت 2آى دس هٌطقرِ  ( دسكرذ 5/20) هرَسد آى يعٌري   31فقشُ رشم عليِ هبل يت 

سػذ قشاسگرشفتي   هيثِ ًظش . ثبؿذ هيٍل دس ايي رشم ًيض هبًٌذ ػبيش رشائن دس سدُ ا 2 هٌطقِ

ٍ ، ثخـي اص ثبصاس هْوترش اص ّورِ ٍضرعيت ًبهٌبػرت اقتلربد  دس       ٍرَد هيبديي هختلرف 

قرشادس داسد کرِ    1دس سدُ دٍم هٌطقرِ  . ًيؼرت  ترأحيش دس ايي هؼبلِ ثي  2يي اص هٌطقِ ْبثخـ

ايي هٌطقِ دسكذ رشم  52ثِ عجبستي حذٍد . دؿَ هيهْوتشيي رشم ايي هٌطقِ ًيض هحؼَة 

دسكذ  2/17 ثب( ثخؾ هشکض  ) 8ٍ 3هٌبطق 1ثعذ اص هٌطقِ . دّذ هيسا رشائن هبلي تـ يل 

ثرب آً رِ   . قرشاس داسد  8ثخؾ هْوي اص ثبصاس دس ايي دٍ هٌطقِ ثِ ٍيظُ هٌطقرِ  . اًذ قشاس گشفتِ

ٍلي قشاسگشفتي ثخؾ هْوري اص ثربصاس   ، ثِ هشاتت اص ثقيِ هٌبطق کوتش اػت 8ٍػعت هٌطقِ 

اصطشف ديگش ثِ دليل ايي . کٌذ هيدس اصديبد ايي ًَش رشم ايفب  ا  ًقؾ ٍيظُ ّب ش فعبليتٍتٌَ

، گرشدد  هيثِ ٍػيلِ چک اًزبم ( ثٌ ذاساى) کِ ثيـتش تجبدالت تزبس  دس ثبصاس عوذُ فشٍؿبى

 7ٍ6، 5، 4اص طشف ديگش هٌبطق . ًيؼت چٌذاى دٍس اص اًتظبس 3ثبال ثَدى رشائن هبلي هٌطقِ 

 قشاس فبكلِ اص ثبصاس ٍ، اًذ ذ کِ کوتشيي هيضاى رشائن هبلي سا ثِ خَد اختلبف دادُقشاس داسً

، گشفتي دس خبسد اص هحذٍدُ تزبس  ؿْش دس پبييي ثَدى رشائن هبلي ايي هٌبطق هَحش اػرت 

ثبؿرذ کرِ داسا  ثيـرتشيي     هي 6ٍ7ثِ عٌَاى هخبل کوتشيي سقن رشائن هبلي هشثَ  ثِ هٌبطق 

 ( 1ًقـِ ٍ 3رذٍل . )ثبؿٌذ هيدُ تزبس  ؿْشفبكلِ ه بًي اص هحذٍ

ٍ      سٍؿي اػت ٍرَد ثبصاس ٍ  اهرَال  تجبدالت تزربس  دس ررشائن هشثرَ  ثرِ هبل يرت 

هيرضاى  ، تعييي کٌٌذُ اػت ثِ عجبست ديگش ثرب فبكرلِ اص ثربصاس    داسا  ًقـي اػبػي ٍ( هبلي)

 . يبثذ هيرشائن هبلي ًيض کبّؾ 
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 هالکيت ٍاهَال تيي هٌاطك هتللش ضيراز تؼداد ٍدرغد جرائن هرتَط تِ -3 جدٍل
منطق

 ه

تعداد 

 جرم
دسكذ 

 رشم

رتب

 ه
دسكذ 

 ؿبرليي

رتب

 ه
دسكذ 

 ثبػَاد 

ست

 ثِ

ستجِ ثعذ 

 خبًَاس

2 7 90 6 88 1 5/20 31 2 

4 5 92 3 89 3 2/17 26 3 

5 3 94 5 88 5 6/8 13 4 

1 6 91 4 89 6 6/6 10 5 

8 1 97 1 93 8 2/5 8 6 

3 4 93 7 87 7 6/6 10 7 

6 8 81 8 86 4 2/17 26 8 

 روع 151 100  89  5. 92  

 

يي چرَى  ّرب  ؿربخق ثشا  ثشسػي ساثطِ رشائن هشثَ  ثِ رشائن هبل يرت ٍاهرَال ثرب    

اص ضشيت ّوجؼتگي اػپيشهي اػرتفبدُ  ، عذ خبًَاس هٌبطق ّـتگبًِثُ ػَاد ٍ، دسكذ ؿبرليي

دسكرذ   تغيش رشائن هبل يت ثرب ضشيت ّوجؼتگي اػپيشهي ثذػت آهذُ ثيي دٍ ه. ؿذُ اػت

کِ ساثطِ ايي . اػت( 14/0) ثب ثعذ خبًَاس ٍ( -40/0) ثبهيضاى ػَاد( -26/0) ؿبرليي هٌبطق

 .   ػِ گبًِ فَ  هعٌي داس ًيؼتّب ؿبخقرشم ثب 

يقِ ، تَػط افشاد ثب ًفَر رشائن هشثَ  ثِ هبل يت ٍاهَال عوذتبً، ثٌبثشايي ايي ًظشيِ کِ

ثِ عجبست ديگرش  . اػت تأييذدس ايي تحقيق ًيض قبثل ، گيشد هيست کشدُ كَ ػفيذ ٍ تحليل

 . است بة رشائن هبلي سا ثيـتش هشثَ  ثِ كبحجبى قذست داًؼتِ اػت، ايي هطبلعِ ًيض
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 تَزيغ جرائن هالکيت ٍاهَال تيي هٌاطك ّطلگاًِ ضيراز -1ًمطِ 

 
 

 جرائن هرتَط تِ هػالح ٍآسايص ػوَهي  -3-3
رشائن هشثَ  ثِ هلبلح ٍآػبيؾ عوَهي اػت کرِ  ، ن هَسد ثشسػيي ي ديگش اص رشائ

تعذاد کل ايي رشم دس ثيي . اخبر  ٍريشُ اػت، سؿَُ، ؿبهل رعل ٍاػتفبدُ اص ػٌذ هزعَل

فقرشُ   11هٌبطق يک ٍدٍ ّش کذام ثب ، ايي تعذاد ثبؿذ کِ اص هيفقشُ  56توبهي هٌبطق ؿيشاص 

ًيض ثب  4ٍ5هٌبطق . ست بة ايي رشم قشاس داسًذدسكذ هـتشکب دس هشتجِ اٍل ا7/19 است بة ٍ

کوتشيي هيرضاى است ربة ايري ررشم دس ثريي هٌربطق       . دسكذ دس هشتجِ ثعذ  قشاس داسًذ5/12

ِ  4ٍ ررذٍل . )دسكذ اػت 3/5ثب  7هختلف ؿيشاص هشثَ  ثِ هٌطقِ  آًچرِ سٍؿري   ( 2 ًقـر

ـربّذُ  اػت دس است بة ايي رشم ثريي هٌربطق ّـرت گبًرِ ؿريشاص تفربٍت هعٌري داس  ه       

 حش ثبؿٌذ: ؤسػذ عَاهل ريل دس آى ه هيد کِ ثِ ًظش ؿَ ويً

  افشاد ارتوبعي - اقتلبد  ٍضعيت ثب رشم ايي هلبديق ارلت ساثطِ عذم -
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ِ  هحيطي، ٍ کبلجذ  ٍضعيت ثب رشم ايي هلبديق ارلت ساثطِ عذم -  ديگرش  عجربست  ثر

 دس ٌذاًيچ تأحيش هؼ ًَي ٍ هحيطي ٍضعيت ٍيب اقتلبد  ؿشايط هبًٌذ ّبيي ؿبخلِ

 . کٌذ ًوي ايفب رشم ًَش ايي است بة

 

 تؼداد ٍ درغد جرائن هرتَط تِ هػالح ٍآسايص ػوَهي -4جدٍل 
ستجِ ثعذ 

 خبًَاس

دسكذ  ستجِ

 ثبػَاد 

 تعذاد رشائن دسكذ ستجِ دسكذ ؿبرليي ستجِ

 هلبلح

 هٌطقِ

7 2 97 2 91 2 7/19 11 1 

2 7 90 6 88 1 7/19 11 2 

4 5 92 3 89 7 9 5 3 

5 3 94 5 88 4 5/12 7 4 

1 6 91 4 89 3 5/12 7 5 

8 1 97 1 93 6 7/10 6 6 

3 4 93 7 87 8 3/5 3 7 

6 8 81 8 86 5 7/10 6 8 

 روع 56 100  89  5. 92  

 

يي ّرب  ؿربخق ثرب   هيثشا  ثشسػي ساثطِ رشائن هشثَ  ثِ رشائن هلبلح ٍآػبيؾ عوَ

اص ضرشيت ّوجؼرتگي اػرپيشهي    ، ّـتگبًِ عذ خبًَاس هٌبطقثُ ػَاد ٍ، چَى دسكذ ؿبرليي

ضشيت ّوجؼتگي اػپيشهي ثذػت آهذُ ثريي دٍ هتغيرش ررشائن آػربيؾ     . اػتفبدُ ؿذُ اػت

( 17/0) عذ خبًَاسثب ثُ ٍ(  -19/0) هيضاى ػَاد ثب(  -09/0) عوَهي ثب دسكذ ؿبرليي هٌبطق

 .   ػِ گبًِ فَ  هعٌي داس ًيؼتّب ؿبخقکِ ساثطِ ايي رشم ثب . اػت
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 تَزيغ جرائن هػالح ٍآسايص ػوَهي تيي هٌاطك ّطلگاًِ ضيراز -2طِ ًم

 
 

 جرائن هرتَط تِ جرائن ػليِ اضتاظ -3-4

 ،  اخيش دس ربهعِ هب سٍ ثِ فضًٍي گزاؿتِ اػتّب ػبلاػت کِ دس  ا  خـًَت پذيذُ

عَاهرل  ، کِ دس ايزربد خـرًَت عرالٍُ ثرش عَاهرل فرشد        ًـبًگش آًٌذ ّب هزوَعِ ثشسػي

ٍ ّرب  ايي رشائن ثرِ دليرل آػريت   (. 97: 1386، ثْبس ) حش اػتؤًيض هػبختبس      رؼروي 

 ( Reid, 2000: 187. )اًذ ثِ عٌَاى رشائن خـًَت آهيض ؿٌبختِ ؿذُ ،سٍحي ؿذيذ

تَصيرع ًبعبدالًرِ   ، پبييي ثَدى ػطح فشٌّگ عوَهي، ثي بس  ثطَس کلي عَاهلي چَى:

 هَحش ٍ، عذم حضَس هفيذ، قَُ قضبييِ ًبکبسآهذ ثَدى عول شد، تجعيض دس اػتخذام حشٍت ٍ

 (. 16: 1381، ػخبٍت) حش داًؼتؤتَاى دس ايي هؼبلِ ه هيثِ هَقع ًيشٍ  اًتظبهي سا 
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رشائن هشثَ  ثِ اؿرخبف  ، ي ي ديگش اص رشائن هَسد ثحج دس هيبى رشائن ؿؾ گبًِ

َ  ثرِ  فقشُ رشم هشثر  164اص تعذاد . ثبؿذ هيدسگيش  ٍآدم سثبيي ، رش ، ضشة، هبًٌذ قتل

کِ دس  ا  هحذٍدُ، ثبؿذ هي 2هشثَ  ثِ هٌطقِ ( دسكذ31) فقشُ آى 51رشائن عليِ اؿخبف 

  هختلف ّبُ تلفيق ؿيَ. اًذ کَصُ گش  ٍاقع ؿذُ، دُ پيبلِ، آى ًقبطي هبًٌذ ؿيخ علي چَپبى

گؼرتشدُ  ،   گًَربگَى ّرب  ٍرَد اقَام هختلف ثب گَيؾ، سٍػتبيي ٍؿْش ا ،  صًذگي قجيلِ

ٍ   ّرب ِ ػبختبس کبلجذ  ًبهٌبػت ّوشاُ ثب تٌگي هعبثش ٍکَچ، بًَاسعذ خثَدى ثُ  کرِ فـرشدگي 

اًذ کِ هيضاى است بة اًرَاش   ثبعج ؿذُ عوالً، ًذؿَ هياصدحبم ثيؾ اص حذ روعيت سا ػجت 

سقرن ثرباليي ساثرِ خرَد      ّرب ُ هختلف رشائن اص رولِ رشائن عليِ اؿخبف دس ايري هحرذٍد  

ثرِ عجربستي حرذٍد    . فقشُ رشم قرشاس داسد  25ثب  3طقِ هٌ، ثعذ اص ايي هٌطقِ. اختلبف دّذ

ٍررَد ؿرْشک   ، س  دادُ اػرت  3دسكذ اص رشائن هشثَ  ثِ عليِ اؿخبف دس هٌطقرِ  2/15

داسا  ًقؾ  ،دس ايي سقن قبثل تَرِ، 3قشاس گشفتي ثخـي اص ثبصاس ؿيشاص دس هٌطقِ  ػعذ  ٍ

عذ خبًَاس ي ي اص ثَدى ثُگؼتشدُ ٍ  ؿْشک ػعذ  ثب ػبختبس کبلجذ  ًبهٌبػت. اػبػي اػت

ٍ  ، ًجَدى فضب  هٌبػت، ثبؿذ هيًقب  هؼبعذ ثشا  رشم   ّرب ِ کَچر  ٍضعيت آؿرفتِ هعربثش 

ثِ تجع آى ؿشايط هٌبػرجي  کِ هو ي سػبًذُ  ثيـتشيي اًذاصُاصدحبم ٍفـشدگي روعيت سا ثِ 

 3دس است بة ايي رشائن ثعذ اص هٌطقرِ  . ؿَد هيرْت است بة رشائن عليِ اؿخبف فشاّن 

  هشکرض  ؿريشاص سا   ّرب ُ هحرذٍد ( ثبفت قذين) 8هٌطقِ . دسكذ ٍاقع اػت4/13 ثب 8هٌطقِ 

ي ثر گشفتي ثخؾ ثضسگي اص ثبصاس ؿريشاص ٍ ٍررَد حرشم هطْرش احورذ ا      قشاس ،دؿَ هيؿبهل 

َ  هيتشاکن ثيؾ اص حذ روعيت ٍفعبليت سا دس ايي هحذٍدُ ػجت (،  ؿبّچشاغ) هَػي ، دؿر

ؿرشايط هٌبػرجي   ، وشاُ ثب ٍضرعيت ًبثؼربهبى کبلجرذ    اص طشف ديگش ًجَدى فضب  هٌبػت ّ

کوترشيي هيرضاى ررشائن عليرِ اؿرخبف دس هٌربطق       . ػربصد  هري رْت است بة رشائن فشاّن 

دسكذ اص رشائن عليِ اؿرخبف سا ثرِ    3فقط  1/46ثب تشاکن  1هٌطقِ . س  دادُ اػت4ٍ6ٍ1
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شاکن ثريؾ اص  ػبختبس کبلجذ  هٌبػت ّوشاُ ثب فضب  کربفي اص تر  . خَد اختلبف دادُ اػت

 ( 3 ًقـِ ٍ 5رذٍل. )ثِ تجع آى عَاهل ثشٍص رشم سا کبّؾ دادُ اػت حذ روعيت کبػتِ ٍ

 

 درغد جرائن ػليِ اضتاظ در هٌاطك ّطت گاًِ تؼداد ٍ -5جدٍل 
ستجِ ثعذ 

 خبًَاس

دسكذ  ستجِ

 ثبػَاد 

 ستجِ رشائن دسكذ ؿبرليي ستجِ

 اؿخبف

 تعذاد رشائن دسكذ

 اؿخبف

 هٌطقِ

7 2 97 2 91 8 3 5 1 

2 7 90 6 88 1 31 51 2 

4 5 92 3 89 2 2/15 25 3 

5 3 94 5 88 7 2/4 7 4 

1 6 91 4 89 5 8/12 21 5 

8 1 97 1 93 6 3/7 12 6 

3 4 93 7 87 4 8/12 21 7 

6 8 81 8 86 3 4/13 22 8 

 روع 164 100  89  5. 92  

 

ٍ ، ى دسكذ ؿبرليييي چَّب ؿبخقثشا  ثشسػي ساثطِ رشائن عليِ اؿخبف ثب   ػرَاد 

ضرشيت  . اص ضشيت ّوجؼرتگي اػرپيشهي اػرتفبدُ ؿرذُ اػرت     ، عذ خبًَاس هٌبطق ّـتگبًِثُ

 ؿبرليي هٌبطق ّوجؼتگي اػپيشهي ثذػت آهذُ ثيي دٍ هتغيش رشائن عليِ اؿخبف ثب دسكذ

ساثطِ ثيي رشائن اؿخبف . اػت( 52/0) عذ خبًَاسثب ثُ ٍ(  -76/0) هيضاى ػَاد ثب(  -57/0)

. ثبؿذ هيب دسكذ ؿبرليي ٍثعذ خبًَاس هٌبطق هعٌي داس ًيؼت ٍلي ثب هيضاى ػَاد هعٌي داس ث
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هيرضاى  ، ّش چقذس دسكذ ػَاد هٌبطق افرضايؾ يبثرذ  ، ثٌبثشايي ثب تَرِ ثِ هٌفي ثَدى ضشيت

 . يبثذ هيرشائن اؿخبف کبّؾ 

 

 تَزيغ جرائن ػليِ اضتاظ تيي هٌاطك ّطلگاًِ ضيراز -3ًمطِ 

 
 

 ػفت ػوَهي  ن هرتَط تِ خاًَادُ ٍجرائ -3-5
ي ي ديگش اص رشائن هَسد ثحج دس ايري هطبلعرِ ررشائن هشثرَ  ثرِ خربًَادُ ٍعفرت        

کرل  . ثبؿرذ  هري ٍسٍد ثِ عٌف ٍ فشٍؽ فريلن هجترزل   ، تشک ًفقِ ،لَا ، عوَهي اص قجيل صًب

هرَسد آى  12 فقرشُ ثرَدُ کرِ     47رشائن هشثَ  ثِ خبًَادُ ٍعفت عوَهي دس هطبلعِ حبضش 

ّوبًٌذ ػربيش  2دس ايي رشم ًيض هٌطقِ . اتفب  افتبدُ اػت 2آى دس هٌطقِ ( دسكذ5/25) ٌييع

سػذ فقش هبد  ٍاعتيربد دس عرذم    هيثِ ًظش . سدُ اٍل سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت، رشائن

اص رولِ عَاهلي ّؼتٌذ کرِ  ، فـشدگي ثيؾ اص حذ روعيت ٍهؼبئل فشٌّگي، پشداخت ًفقِ
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ثرب دُ فقرشُ ررشم يعٌري      5هٌطقِ  2ثعذ اص هٌطقِ ًذ. ا حش ثَدُؤه 2 قِدس ثبال ثَدى دسكذ هٌط

ػ ًَت هْبرشيي ثرِ  ، فقش هبد ، فـشدگي روعيت. دسكذ دس هشتجِ ثعذ  قشاس داسد 2/21

ثب  4هٌطقِ ، 5ثعذ اص هٌطقِ . ًجَدُ اػت تأحيشٍيظُ هْبرشيي رٌگ تحويلي دس ايي هؼئلِ ثي 

کوتشيي هيضاى رشائن هشثَ  ثِ خبًَادُ . ٍاقع اػت دس هشتجِ ثعذ ( دسكذ17) فقشُ رشم 8

کِ ّري  گًَرِ رشهري هشثرَ  ثرِ خربًَادُ        ا  هحذٍدُ ،ثبؿذ هي1ٍعفت عوَهي دس هٌطقِ

(، 1/46) سػذ هَاسد  اص قجيل تشاکن کرن  هيثِ ًظش . ؿَد ويٍعفت عوَهي دس آى هـبّذُ ً

ٍدُ دس هـربرل  دسكرذ اص ػربکٌيي ايري هحرذ    45 حذٍد) ٍضعيت هٌبػت اقتلبد  ػبکٌيي

ٍکبسهٌذاى سدُ ثبال هـغَل ثِ کبس  ّب ت ٌؼيي، هتخلليي، ػطح ثبال هبًٌذ هقبهبت عبلي ستجِ

 (. 4ًٍقـِ  6رذٍل ) داؿتِ اػت تأحيشلِ أدس ايي هؼ(، ثبؿٌذ هي

 

تؼداد ٍدرغد حرائن هرتَط تِ خاًَادُ ٍ ػفت ػووَهي در تيي هٌاطك ّطت گاًِ  -6جدٍل 

 ضيراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستجِ 

ثعذ 

 خبًَاس

دسكذ  ستجِ

ثبػَاد  

 هٌبطق

دسكذ  ستجِ

ؿبرليي 

 هٌبطق

ستجِ رشائن 

 خبًَادُ

تعذاد  دسكذ

رشائن 

 خبًَادُ

 هٌطقِ

7 2 97 2 91 8 - - 1 

2 7 90 6 88 1 5/25 12 2 

4 5 92 3 89 7 3/6 3 3 

5 3 94 5 88 3 17 8 4 

1 6 91 4 89 2 2/21 10 5 

8 1 97 1 93 6 5/8 4 6 

3 4 93 7 87 4 7/12 6 7 

6 8 81 8 86 5 5/8 4 8 

 روع 47 100  89  5/92  



 21/ بر ميزان جرم ...  بررسي عوامل مؤثر 

يي چرَى  ّرب  ؿربخق ثشا  ثشسػي ساثطِ رشائن هشثَ  ثِ خبًَادُ ٍعفت عورَهي ثرب   

اص ضشيت ّوجؼتگي اػپيشهي اػرتفبدُ  ، عذ خبًَاس هٌبطق ّـتگبًِثُ ػَاد ٍ، دسكذ ؿبرليي

ٍ هتغيرش ررشائن خربًَادُ ٍعفرت     ضشيت ّوجؼتگي اػپيشهي ثذػت آهذُ ثيي د. ؿذُ اػت

( 74/0) عرذ خربًَاس  ثب ثُ ٍ( -50/0) هيضاى ػَاد ثب(  -60/0) عوَهي ثب هيضاى ؿبرليي هٌبطق

  اؿتغبل ٍػَاد هعٌي داس ًيؼت ٍلي ثرب  ّب ؿبخقساثطِ ثيي رشائن عفت عوَهي ثب . اػت

ررشائن عفرت   هيرضاى  ، ثِ ايي هعٌي کِ ثب افرضايؾ ثعرذ خربًَاس   . خبًَاس هعٌي داس اػت عذثُ

 .يبثذ هيعوَهي ًيض افضايؾ 

 

 تَزيغ جرائن هرتَط تِ خاًَادُ ٍػفت ػوَهي تيي هٌاطك ّطلگاًِ ضيراز -4ًمطِ 
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ٍ  ) جرائن هرتَط تِ هَاد هتادر  -3-6 اق هاَاد  چا لا فارٍش ًگْاداري 

 ( هتدر

ػبل  4000ػبثقِ آؿٌبيي ثـش ثب هَاد هخذس سا حذٍد ، ػَاثق هَرَد آحبس گزؿتگبى ٍ

 دس کتربة اٍػرتب اص گيربُ کبًربثيغ     دس ايرشاى ثبػرتبى ًيرض   . ًوبيرذ  هري ص هيالد ثشآٍسد پيؾ ا

ايشاًيبى ، اهب عليشرن ايي اهش، ثِ عٌَاى يک هبدُ ثي حغ کٌٌذُ ًبم ثشدُ ؿذُ اػت( ؿبّذاًِ)

 (. 97: 1383، هشتضَ ) دس دٍساى قذين ثِ هَاد هخذس هعتبد ًجَدُ اًذ

، هجبسصُ ثب قبچب  هَاد هخذس عليشرن تـذيذ، هخذس طجق گضاسؿبت ػتبد هجبسصُ ثب هَاد

ػي ؿشٍش اعتيبد  دس ايشاى سٍ ثِ افضايؾ داسد ٍ ػَص آهبس هلشف کٌٌذگبى ايي هبدُ خبًوبى

هَاد هخرذس يرک   ، اص هٌظش ثي آػيت ؿٌبختي(. 11: 1383، ػخبٍت) ًيض کبّؾ يبفتِ اػت

ثل رِ اهٌيرت هلري ٍ ّؼرتي     ، چٌذ چْشُ اػت کِ ًِ تٌْب اهٌيت فشد  تْذيذ اػتشاتظيک ٍ

 (. 9: 1385، آؿتيبًي) دّذ هيقشاس   ؿٌبختي يک ربهعِ سا هَسد تْذيذ

اػتبى فبسع ي ي اص رشائن عوذُ هحؼرَ ة   رشائن هشثَ  ثِ هَاد هخذس دس ؿيشاص ٍ

دسكرذ اص صًرذاًيبى اػرتبى     30ثِ گفتِ سئيغ ػبصهبى صًذاًْب  اػتبى فبسع حذٍد . ؿَد هي

 (. 1: 1387، سٍصًبهِ خجش رٌَة) دٌّذ هيهشثَ  ثِ هَاد هخذس تـ يل فبسع سا صًذاًيبى 

دس هٌطقرِ  ( دسكذ 6/42) فقشُ آى يعٌي 38فقشُ رشم هشثَ  ثِ هَاد هخذس  89اص کل 

حذٍد ًيوي اص ررشائن هشثرَ  ثرِ    ، هٌطقِ ؿيشاص 8ثِ عجبست ديگش اص ثيي ، س  دادُ اػت 2

هْبرشيٌي کرِ دس  . تبهل ٍثحج ثشاًگيض اػت س  دادُ کِ سقوي قبثل2هَاد هخذس دس هٌطقِ 

ٍ     ايي هٌطقِ ػ ًَت گضيذُ ررزة  ، ؿرغلي  اًذ ثِ دليل عذم آؿٌبيي ثرب ّري  گًَرِ حشفرِ 

ثٌبثش ايي تزبست هشگ سا رْت تبهيي هعبؽ خَد ، ارتوبعي ؿْش ًـذُ هـبرل اقتلبد  ٍ

 قرب  ررشم خيرض   هذاٍم پلريغ ثرش ً   ٍ حشؤًظبست ه عذم کٌتشل ٍ، عالٍُ ثش ايي. اًذ ثشگضيذُ

ترشاکن ثريؾ اص حرذ     ٍضعيت کبلجذ  ًبهٌبػت ٍ(، دُ پيبلِ ٍکَصُ گش ، ؿيخ علي چَپبى)

ثعرذ اص  . ثبؿرٌذ  حشؤسػذ دس ايري هؼربلِ هر    هي اص رولِ عَاهلي ّؼتٌذ کِ ثِ ًظش ،ايي هٌطقِ



 23/ بر ميزان جرم ...  بررسي عوامل مؤثر 

دسكرذ اص هيرضاى ررشم دس هشتجرِ      6/14ّش کذام ثب  7ٍ 5(، ثبفت قذين ) 8هٌبطق ، 2هٌطقِ 

کِ ثب  ا  هحذٍدُ. اػت 6کوتشيي هيضاى رشم هَاد هخذس هشثَ  ثِ هٌطقِ . س داسًذثعذ  قشا

ثرِ ًظرش   . دسكذ اص هيرضاى ررشم دس ٍضرعيت هٌبػرجي قرشاس داسد     1/1تعذاد يک فقشُ رشم ٍ

دسكذ ػبکٌيي ايي هٌطقرِ دس هـربرلي   47) سػذ عَاهلي هبًٌذ ٍضعيت هٌبػت اقتلبد  هي

( کبسهٌرذاى سدُ ثربال هـرغَل ّؼرتٌذ     ٍ ّرب  ت ٌؼيي، هتخلليي، اص قجيل هقبهبت عبلي ستجِ

. ثبؿرٌذ  هري اص رولِ عَاهلي ّؼتٌذ کِ دس ايري هؼربلِ دخيرل    ( 2/59) ّوچٌيي تشاکن پبييي

 (. 5ًقـِ  ٍ 7رذٍل )

 

 تؼداد ٍدرغدجرائن هرتَط تِ هَاد هتدر در تيي هٌاطك ّطت گاًِ ضيراز -7جدٍل 
ستجِ ثعذ 

 خبًَاس

دسكذ  ستجِ

ثبػَاد  

 هٌبطق

دسكذ  ستجِ

ؿبرليي 

 هٌبطق

ستجِ 

رشائن 

 هَاد

تعذاد رشائن  دسكذ

 هَاد

 هٌطقِ

7 2 97 2 91 6 4/4 4 1 

2 7 90 6 88 1 6/42 38 2 

4 5 92 3 89 5 4/4 4 3 

5 3 94 5 88 7 3/3 3 4 

1 6 91 4 89 3 6/14 13 5 

8 1 97 1 93 8 1/1 1 6 

3 4 93 7 87 4 6/14 13 7 

6 8 81 8 86 2 6/14 13 8 

 روع 89 100  89  92، 5  

 

، يي چَى دسكرذ ؿربرليي  ّب ؿبخقثشا  ثشسػي ساثطِ رشم هشثَ  ثِ هَاد هخذس ثب 

. عذ خبًَاس هٌبطق ّـتگبًِ اص ضرشيت ّوجؼرتگي اػرپيشهي اػرتفبدُ ؿرذُ اػرت      ثُ ػَاد ٍ
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 ضشيت ّوجؼتگي اػرپيشهي ثذػرت آهرذُ ثريي دٍ هتغيرش ررشائن هرَاد هخرذس ثرب دسكرذ           

ساثطِ تعرذاد  . اػت( 67/0) عذ خبًَاسثب ثُ ٍ( -93/0) ثبهيضاى ػَاد(  -79/0) ؿبرليي هٌبطق

 عررذ خرربًَاس هعٌرري داس  ثُ ػررَاد ٍ، رررشائن هررَاد هخررذس ثررب ّررش ػررِ ؿرربخق اؿررتغبل   

ّش قذس دسكذ ؿبرليي ٍ ػَاد هٌبطق افضايؾ ، ثٌبثشايي ثب تَرِ ثِ هٌفي ثَدى ضشيت. اػت

عذ خبًَاس هيضاى ايي ررشم  ّوچٌيي ثب افضايؾ ثُ. ذيبث هيهيضاى رشائن هَاد هخذسکبّؾ ، يبثذ

 . يبثذ هيًيض افضايؾ 

 

 تَزيغ جرائن هَاد هتدر تيي هٌاطك ّطلگاًِ ضيراز -5ًمطِ 

 
 

 



 25/ بر ميزان جرم ...  بررسي عوامل مؤثر 

 جرائن هرتَط تِ سرلت  -3-7

کيرف قربپي    دام ٍ، هٌرضل ، هغبصُ، ػشقت اص خَدسٍ، رشائن هشثَ  ثِ ػشقت اص رولِ

رشائن هشثَ  ثِ ػشقت ثب ٍضرعيت  . ٌذثبؿ هيش ؿيشاص رشائن هْن ؿْرولِ کِ اص  ،ثبؿذ هي

ررشائن هشثرَ  ثرِ    ، کِ ثب افضايؾ فقش اقتلبد  ا  اقتلبد  دس استجب  هؼتقين اػت ثِ گًَِ

ّب  ربهعِ ؿرٌبختي دس هرَسد ػرشقت     پظٍّؾ. گيشد هيػشقت ًيضحبلت كعَد  ثِ خَد 

تغييرش الگرَ    ، فقش، س افضايؾ ًش  ثي ب، افضايؾ روعيت ثيبًگش آى اػت کِ ثيي ػشقت ٍ

رربيي روعيرت    ربثِ ٍ تشاکن روعيت هْبرش، تغييش دس ّشم ػٌي ٍرَاًي روعيت، هلشف

 (. Reid, 2000: 187 ) دساثطِ هعٌي داس  ٍرَد داس

 2دسكذ دس هٌطقِ  7/27فقشُ آى ثِ هيضاى  36فقشُ رشم هشثَ  ثِ ػشقت  130اص ثيي 

 يي اهش هتشتت داًؼت: تَاى ثش ا هيس  دادُ اػت کِ عَاهل ريل سا 

 ارتوربعي _ اقتلربد   هـبرل دس ّب آى رزة ٍعذم هٌطقِ ايي دس هْبرشيي ػ ًَت -

  ؿْش

  روعيت حذ اص ثيؾ تشاکن -

  خبًَاس عذثُ ثَدى ثبال -

ِ  ايري  ػربکٌيي  اص دسكذ 12 حذٍد کِ هعٌي ايي ثِ: ثي بس  هيضاى ثَدى ثبال -  سا هٌطقر

 اص ثعذ. اًذ ًذاؿتِ ؿغلي گًَِ ّي  1385  ؿوبس  دسػش کِ دٌّذ هي تـ يل ثي بساى

ِ  هشثرَ   رشائن اص تَرْي قبثل هيضاى داسا  کِ اًذ گشفتِ قشاس 5ٍ8 هٌبطق 2 هٌطقِ  ثر

 6 هٌطقِ ٍ(  دسكذ8/3) ثب 1 هٌطقِ ثِ هشثَ  ػشقت هيضاى کوتشيي. ثبؿٌذ هي ػشقت

 ياير  ثش تَاى هي سا اقتلبد  هٌبػت ٍضعيت اصقجيل عَاهلي کِ اػت دسكذ( 7/0) ثب

 ػرطح  هـبرل دس هٌبطق ايي ػبکٌيي اص دسكذ 45 حذٍد عجبستي ثِ. داًؼت حشؤه اهش

 ( 6 ًقـِ ٍ 8 رذٍل. )ثبؿٌذ هي کبس ثِ هـغَل ثبال
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 همايسِ جرائن هرتَط تِ سرلت در تيي هٌاطك ّطت گاًِ ضيراز -8جدٍل 
ستجِ ثعذ 

 خبًَاس

دسكذ  ستجِ

 ثبػَاد 

دسكذ  ستجِ

 ؿبرليي

ستجِ 

 ػشقت

تعذاد  دسكذ

رشائن 

 ػشقت

 هٌطقِ

7 2 97 2 91 7 8/3 5 1 

2 7 90 6 88 1 7/27 36 2 

4 5 92 3 89 4 3/12 16 3 

5 3 94 5 88 6 4/8 11 4 

1 6 91 4 89 2 4/18 24 5 

8 1 97 1 93 8 7/ 1 6 

3 4 93 7 87 5 5/11 15 7 

6 8 81 8 86 3 17 22 8 

 روع 130 100  89  5. 92  

 

ٍ ، يي چَى دسكرذ ؿربرليي  ّب ؿبخقم ػشقت ثب ثشا  ثشسػي ساثطِ رش عرذ  ثُ ػرَاد 

ضشيت ّوجؼتگي . خبًَاس هٌبطق ّـتگبًِ اص ضشيت ّوجؼتگي اػپيشهي اػتفبدُ ؿذُ اػت

 ثربهيضاى ػرَاد  ( -69/0) اػپيشهي ثذػت آهذُ ثيي دٍ هتغيش ػشقت ثب دسكذ ؿبرليي هٌبطق

ػرشقت ثرب ّرش ػرِ ؿربخق      ساثطِ تعرذاد ررشم   .. اػت( 81/0) عذ خبًَاسثب ثُ ٍ( -93/0)

ّش قرذس  ، عذ خبًَاس هعٌي داس اػت ثٌبثشايي ثب تَرِ ثِ هٌفي ثَدى ضشيتثُ ػَاد ٍ، اؿتغبل

ّوچٌريي ثرب   . يبثذ هيهيضاى رشم ػشقت کبّؾ ، دسكذ ؿبرليي ٍ ػَاد هٌبطق افضايؾ يبثذ

 .يبثذ هيعذ خبًَاس هيضاى ايي رشم ًيض افضايؾ افضايؾ ثُ
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 رتَط تِ سرلت تيي هٌاطك ّطلگاًِ ضيرازتَزيغ جرائن ه -6ًمطِ 

 
 

   ارتوبعي ٍّب ّوچَى: ًظشيِ استجب  رشم ثب هٌضلت، ايي هطبلعِ هَيذ ًظشيبت پيـيي

ٍ   . ًظشيِ هحيط فقش اػت اقتلبد  ٍ هيرضاى ػرَاد اص    ثِ ايي هعٌي کِ ثرب افرضايؾ ؿربرليي 

 . يبثذ هيشم ًيض افضايؾ هيضاى ر، عذ خبًَاسّوچٌيي ثب افضايؾ ثُ. ؿَد هيهيضاى رشم کبػتِ 
 

 راتطِ هٌاطك حاضيِ ًطيي ٍهرکسي ضْر تا تسّکاري ٍجرم -4
صٍس ّرب،  ِ ؿْشّب سا اص هيبى ثشدُ ٍصار ا  ثخؾ اكلي ٍّؼتِ، ؿْش ًـيٌي اًحشاف آهيض

حلجي آثبدّب ٍاحذاث هؼبکي ريش ثْذاؿتي ٍريش قبًًَي سا دس هحرالت فقيرش ًـريي    ّب، آثبد

 (. 62: 1387، ػتَدُ) هَرت ؿذُ اػت
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هْبرشت ٍحبؿريِ ًـريٌي سا اص هٌظرش ثري     ، ربهعِ ؿٌبػبى ه تت ؿي بگَ ًظيش پبسک

ثبؿذ هرَسد   هيػبصهبًي ارتوبعي کِ پيبهذ اػتيال  كٌعت ٍتحشک ٍ تشاکن ثبال  روعيت 

 ّب اسصؽ  کالى ؿْشّب ّبُ تَرِ قشاس دادُ ٍ ثش ايي ثبٍسًذ کِ چٌيي تغيشاتي دس دسٍى حَص

ثربال ثرَدى ًرش     (. 184: 1387، احورذ  ) دٌّرذ  هياًِ ٍرٌبئي سا تَػعِ   ثضّ بسْبػٌت ٍ

تشاکن ثريؾ  ، عذم آؿٌبيي ثب هـبرل ؿْش ، هـ الت ػبصگبس  ثب هحيط ارتوبعي، ثي بس 

گؼتشدُ ثرَدى  ، حبکن ثَدى فشٌّگ فقش، ٍضعيت ًبهٌبػت هحيط هؼ ًَي، اص حذ روعيت

ّرب    ٌبػجي سا رْرت افرضايؾ ثضّ ربس      هّبِ دٍگبًگي فشٌّگي ٍريشُ صهيٌ، عذ خبًَاسثُ

دس ؿْش ؿيشاص ًيض ًقبطي هبًٌرذ ؿريخ   . ارتوبعي دس هٌبطق حبؿيِ ًـيي فشاّن ػبختِ اػت

  ّرب  ؿرْشک ( کتؼجغ) هْذ  آثبد، عبدل آثبد، ػْل آثبد، ؿشيف آثبد، دُ پيبلِ، علي چَپبى

ثب هلبلح ًب  ش  ٍدٍس اص ًظبست هذيشاى ؿِْ ث   اخيش ٍّبِ دس دّ کِ عوذتبً، صيش کوشثٌذ 

طجق . ًذؿَ هيهحؼَة  ّب هحلي هٌبػت رْت ثشٍص اًَاش ثضّ بس ، اًذ هشرَة ايزبد ؿذُ

ِ   تحقيقبت اًزبم ؿذُ ّن فشٌّگ فقش ٍ ًـريي   ّن هيضاى ثضّ بس  ٍرشم دس هٌربطق حبؿري

ًـيي ثب هٌبطقي کِ ثرِ لحربظ فقرش     ٌّگبهي کِ هيضاى ثضّ بس  هٌبطق حبؿيِ. ايشاى ثبالػت

ٍ    هيـبثْي داسًذ هقبيؼِ ٍضعيت ه ررشم   ؿَد استجب  هعٌي داس فشٌّگ فقرش ثرب ثضّ ربس  

  فقيش ريش حبؿيِ ًـيي ثرِ علرت پربييي ثرَدى     ّبِ ثِ عجبست ديگش دس هحل، دؿَ هيسٍؿي 

، صاسش) دّرذ  هيرشم کوتش س   ثضّ بس  ٍ، ًـيي   حبؿيِّبِ فشٌّگ فقش دس هقبيؼِ ثب هحل

ٍ     ً تَاى گفت حبؿيِ (، هي10: 1380 ٍ ، ًضديرک داسد  ـريٌي ثرب ررشم ساثطرِ هؼرتقين   تٌرَش 

ٍ ، گيش طجقبت ارتوبعي ػبکي دس ؿْشّب  ثرضسگ  چـن اختالف فبحؾ ٍ ػرٌگيٌي   گشاًري 

 ،کبفي ًيؼرت  ّب آىؿَد تب هْبرشاى ريش هتخلق کِ دس آهذ  هيصًذگي هَرت  ّب  ّضيٌِ

س چٌريي هٌربطقي   ريشقبًًَي ثضًٌرذ د  رْت ثش آٍسدى ًيبصّب  خَد دػت ثِ ّش کبس   ٍلَ

: 1387، ػتَدُ) يبثذ هيًظبيش آى گؼتشؽ ػشيع  فحـب ٍ، اعتيبد، قبچب ، اعوبلي چَى دصد 

64 .) 

داسا  حذ اکخش ،   هشکض  ؿْشّب کِ ارلت ثب ثخؾ قذيوي ًيض هٌطجق اػتّبُ هحذٍد

تشاکن روعيت ٍفعبليت اػت صيشا هشکض اكرلي ؿرج ِ استجربطي ٍ ّوچٌريي ثخرؾ اكرلي       



 29/ بر ميزان جرم ...  بررسي عوامل مؤثر 

اص ايي سٍ حذاکخش ًيبص روعيرت  (، 147: 1384، ؿ َيي) ؿَد هيض هحؼَة تزبست ؿْش ًي

ؿًَذ اص ديگرش   هيؿْش  سا دس ػطَ  هختلف تبهيي ٍ تعذاد افشاد  کِ ثِ ايي ثخؾ ٍاسد 

 (. 87: 1377، ؿ َيي) ّب  ؿْش  ثِ هشاتت ثيـتش اػت ثخؾ

ّوشاُ ِ ث ،ؿًَذگبى ػٌي ٍاسد ًبّوگًَي ارتوبعي ٍ، توشکض ؿذيذ فعبليت ٍ روعيت

هَرت ؿذُ اػت تب ًؼجت سفتبسّب  ًرب ٌّزربس دس ايري     ،ػبختبس فضبيي آؿفتِ ٍ ًبثؼبهبى

ٍ اهبهضادگبى ( ؿبّچشاغ) ٍرَد حشم هطْش احوذ ثي هَػي، افضٍى ثش ايي. ثخؾ صيبد ثبؿذ

ديگش دس ايي هحذٍدُ ؿْش  ثبعج ؿذُ صائشاى صيبد  اص اقلي ًقب  کـرَس ثرِ ايري ؿرْش     

ؿَد ثبعج ؿذُ تب اطرشاف حرشم    هيحشکت گؼتشدُ کِ دس طَل ػبل اًزبم ايي . ٍاسد ؿًَذ

ثِ ي ي اص هتشاکن تشيي ًقب  فعبليت ٍ روعيت ؿْش تجرذيل گرشدد ٍ ايري هؼربلِ فشكرت      

  ّرب  آٍسد تب اص فشكت ايزبد ؿذُ دس رْرت فعبليرت   هيهٌبػجي ثشا  قبًَى ؿ ٌبى فشاّن 

عليرِ اؿرخبف    ويکيف قبپي ٍ رشائ، ػشقتهبًٌذ  وي رشائ. ريشقبًًَي خَد اػتفبدُ ًوبيٌذ

ارلت هطبلعبت  ، تَاى گفت . هيدؿَ هيهبًٌذ ضشة ٍ رش  دس ايي هٌطقِ ثِ ٍفَس هـبّذُ 

 اًرذ  ت ًورَدُ ثر توشکرض صيربد ررشم دس ًرَاحي هشکرض  ؿرْش سا حب      ، الگَّب  ررشم ؿرْش   

(Dietrich, 2008: 185 .)    ًرِ  اص کل رشائن هَسد هطبلعِ کرِ دس هحرذٍدُ هٌربطق ّـرت گب

دسكذ آى دس ثخؾ هشکض  ثَدُ اػرت ايري دسكرذ ثرب تَررِ ثرِ       20ؿيشاص س  دادُ حذٍد 

 . قبثل تَرِ اػت، هؼبحت کن ايي هحذٍدُ ًؼجت ثِ هؼبحت کل ؿيشاص

. کيفيت ًبهطلَة هؼر ي اػرت  ، هشکض  ي ي اص ٍرَُ هـتشک هٌبطق حبؿيِ ًـيي ٍ

 ٍّرب  ِ صار، يي فشػَدُّبِ خبً کِ دس دٌّذ هيػبکٌبى ايي هٌبطق سا عوذتب هْبرشيٌي تـ يل 

ؿَهجبسدٍال دس تحقيقي ساررع  ( 277: 1387، سثبًي) ؿًَذ هيکخيف ػبکي  هحالت پؼت ٍ

ٍ ،   هحقشّبِ دسكذ کَدکبى ًبػبصگبس اص خبً 90ػبصد کِ  هيثِ هؼ ي خبطش ًـبى   کخيرف 

 (. 230: 1374، کي ًيب)   روعي ثشخبػتِ اًذّبُ اقبهتگب
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 :فرضيات آزهَى -5

سػرذ هيرضاى ررشم ثرب کيفيرت هحريط هؼر ًَي داسا          هيثِ ًظش  :ٍل تحميكفرؼ ا

 . هعٌي داس اػت ا  ساثطِ

 ثشا  ػٌزؾ ٍضعيت هحيط هؼ ًَي ٍکيفيت آى چْبس ؿبخق هٌطقِ  هحل صًذگي

تعذاد اترب  دس ًظرش گشفترِ ؿرذُ اػرت       ًَش هبل يت ٍ، ػطح صيشثٌب(، هٌبطق ّـت گبًِ )

دس  ّرب  آىدّرذ کرِ ثيـرتش     هيدس هٌبطق ّـت گبًِ ًـبى   اًزبم ؿذُ ْبهقبيؼِ تعذاد رشه

. ثِ ٍقرَش پيَػرتِ اػرت   ( دسكذ 5) کوتشيي آى دس هٌطقِ ؿؾ ٍ( دسكذ  7/28) هٌطقِ دٍ

دّذ کِ تفبٍت هَرَد ثريي هٌربطق دس    هيدٍ ًـبى  ًتيزِ حبكل اص آصهَى ًبپبساهتشيک خي

هشثرَ  ثرِ هٌطقرِ     ّرب  رشم ثٌبثشايي ايي ًتيزِ کِ ثيـتشيي. دسكذ هعٌي داس اػت 99ػطح 

. س  دادُ اػت قبثل تعورين ثرِ کرل ربهعرِ آهربس  اػرت       6اػت ٍکوتشيي آى دس هٌطقِ 2

 (.9رذٍل )

 ي اًجام ضدُ در هٌاطك ّطت گاًِْاآزهَى هؼٌي داري تفاٍت هيساى جره -9جدٍل 

 دسكذ تعذاد  هٌطقِ

1 33 2/8 

2 116 7/28 

3 51 6/12 

4 40 9/9 

5 47 6/11 

6 20 50 

7 40 9/9 

8 57 1/14 

 100 404 روع

Sig=/000 d. f=7 X2=114/9 



 31/ بر ميزان جرم ...  بررسي عوامل مؤثر 

دّذ کِ اکخشيت پبػرخ   هيًتبيذ ثِ دػت آهذُ ًـبى . ثبؿذ هيؿبخق دٍم تعذاد اتب  

 7/1ايي دس حبلي اػرت کرِ تٌْرب    ( دسكذ  4/64) کشدًذ هيگَيبى تٌْب دس يک اتب  صًذگي 

اػرت کرِ    37/1  پبػخ گَيبى ّب يي تعذاد اتب هيبًگ. اًذ ثيـتش ثَدُ اتب  ٍ 3دسكذ داسا  

تَصيع فشاٍاًري پبػرخ گَيربى سا ثشحؼرت تعرذاد اترب        10رذٍل. هيضاى ثؼيبس پبييٌي اػت

 . دّذ هيؿبى ًـبى  هٌضل

 

 تَزيغ فراٍاًي پاسخ گَياى تر حسة تؼداد اتاق -11جدٍل 

 دسكذ تعذاد تعذاد اتب 

1 261 6/64 

2 136 7/33 

3 7 7/1 

 100 404 روع

 

  يرک خربًَاس دس ؿرْش    ْبدّذ کِ هيبًگيي تعذاد اتبق هي  اًزبم ؿذُ ًـبى ّب ثشسػي

ثرب هيربًگيي اترب     ( 2/3) ثشا  آصهَى هعٌي داس ثَدى تفبٍت ايي هيربًگيي . اػت 2/3ؿيشاص 

ًتيحرِ حبكرل اص ايري    . اص آصهَى تي تک هتغيشُ اػرتفبدُ ؿرذُ اػرت   ( 37/1) پبػخ گَيبى

ايي تفبٍت دس  4-3ثب دسرِ آصاد   تَرِ ثِ هيضاى تي ثِ دػت آهذُدّذ ثب  هيآصهَى ًـبى 

هزرشهيي   ّب  تَاى ًتيزِ گشفت کِ تعذاد اتب  هيثٌبثشايي . دسكذ هعٌي داس اػت 99 ػطح

ثِ طَس هتَػط کوتش اص تعذاد اتب  کل ربهعِ اػت ٍايي ًتيزِ قبثل تعوين ثرِ کرل ربهعرِ    

 (. 11رذٍل ) آهبس  اػت
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 هؼٌي داري تفاٍت هياًگيي تؼداد اتاق هٌازل هجرهيي تا هياًگيي کل ضْرآزهَى  -11جدٍل 

هيبًگيي  

 تعذاد اتب 

اًحشاف 

 هعيبس

sig d. f T-value 

 -70/ 9 403 /000 - 2/3 کل ؿْش

ربهعِ 

 آهبس 

37/1 52/0    

 

 20اص  ّرب  آىدّذ کِ هؼبحت هٌضل  هيثشسػي ػطح صيش ثٌب  هٌضل پبػخ گَيبى ًـبى 

ػطح صيرش ثٌرب  هٌربصل     11ثش اػبع رذٍل . ثبؿذ هيهتش هشثع دس ًَػبى  200تب هتش هشثع 

ٍ  70 ّب آىدسكذ  4/55پبػخ گَيبى ثؼيبس کن اػت ثِ طَس  کِ هؼبحت هٌضل   هتش هشثرع 

دسكرذ پبػرخ    6/90د هؼربحت هٌرضل   ؿَ هيّوبى گًَِ کِ دس رذٍل هـبّذُ . کوتش اػت

هيبًگيي هؼبحت هٌضل پبػرخ  . طلت فَ  اػتهَيذ ه هتش هشثع ثَدُ ٍ 100گَيبى کوتش اص 

 .ثبؿذ هياػت کِ دس حذ پبييٌي  4/72گَيبى 

  

 ّا آىتَزيغ فراٍاًي پاسخ گَياى ترحسة سطح هٌسل  -12جدٍل 

 دسكذ تزويعي دسكذ تعذاد ػطح صيش ثٌب

45-20 20 5 5 

70-46 204 4/50 4/55 

95-71 142 2/35 6/90 

120-96 34 4/8 99 

145-121 2 5/ 5/99 

200-146 2 5/ 100 

  100 404 روع
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ثشاػبع اطالعبت هَرَد دس ؿْشداس  هيبًگيي ػطح صيش ثٌب  هٌبصل دس ػطح ؿريشاص  

دّذ کِ تفبٍت ثريي   هيًتيزِ حبكل اص آصهَى تي تک هتغيشُ ًـبى . ثبؿذ هيهتش هشثع  145

دسػرطح  ( 4/72) هيبًگيي ػطح صيش ثٌب  هٌضل پبػخ گَيربى  ٍ( هتش هشثع145) ايي هيبًگيي

 3/74ثِ طَس  کِ هيضاى تي ثرِ دػرت آهرذُ اص ايري آصهرَى      . ثبؿذ هيدسكذ هعٌي داس  99

دسكذ هعٌي داس اػت ثٌربثشايي ايري ًتيزرِ کرِ      99ػطح  دس 4-3اػت کِ ثب دسرِ آصاد  

رذٍل ) قبثل تعوين ثِ کل ربهعِ آهبس  اػت، هؼبحت هٌضل هزشهيي کوتش اص ربهعِ اػت

13 .) 

 

 آزهَى هؼٌي داري تفاٍت هياًگيي سطح زير تٌاي هٌسل هجرهيي تا کل ضْر -13جدٍل 

اًحشاف  هيبًگيي 

 هعيبس

sig d. f T-value 

 -74/ 3 403 /000 - 145 کل ؿْش

    6/19 4/72 هزشهيي

 

ًتبيذ ثِ دػت آهرذُ  . ًَش هبل يت هٌضل پبػخ گَيبى اػت، آخشيي ؿبخق ايي هتغيش

دسكرذ دس   8/23ا  ٍ  دس هٌضل اربسُ، ص افشاد هَسد ثشسػيدسكذ ا 53حبکي اص آى اػت کِ 

دسكرذ دس هٌرضل ؿخلري     2/18ايي دس حبلي اػت کِ تٌْب  ،اًذ ثشدُ هٌبصل سٌّي ثِ ػش هي

دٍ ثرِ دػرت آهرذُ اص     هيضاى خري . اًذ ثقيِ دس هحل کبس ػ ًَت داؿتِ اًذ ٍ کشدُ هيصًذگي 

. ثبؿرذ  هري دسكرذ هعٌري داس    99 اػت کِ دس ػرطح  9/198آصهَى ًبپبساهتشيک تک هتغيشُ 

ثٌبثشايي ايي ًتيزِ کِ دسكذ کوي اص هزشهيي داسا  هٌضل ؿخلي ّؼتٌذ قبثل تعوين ثِ کل 

 (. 14رذٍل . )ربهعِ آهبس  اػت
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 آزهَى هؼٌي داري ٍضؼيت هالکيت هحل سکًَت -14جدٍل 

 دسكذ تعذاد هحل ػ ًَت

 2/18 74 ؿخلي

 8/23 96 سٌّي

 53 214 اربسُ ا 

 5 20 کبسهحل 

 100 404 روع

Sig=/000 d. f=3 X2=198/9 

 

 

: ًَش فعبليت ٍؿغل ثب هيرضاى ررشائن داسا  ساثطرِ ا  هعٌري داس     فرؼ دٍم تحميك

 . اػت

، کبسهٌرذاى ّرب،   ت ٌؼيي، هتخلليي، گشٍُ هـبرل عبلي ستجِ 9ًَش فعبليت هٌبطق دس  

 بيش هـرربرل قبثررل هـرربرل اثتررذايي ٍػرر ، كررٌعتگشاى، کبسکٌرربى کـرربٍسص ، فشٍؿررٌذگبى

ِ    دػتِ  کبسهٌرذاى  ْب، ت ٌؼريٌ ، هتخللريي ، ثٌذ  اػت کِ دس ايي تحقيق هـربرل عربلي ستجر

هـربرل  ، كرٌعتگشاى ، کبسکٌربى کـربٍسص   ، ثبؿرٌذ ٍ فشٍؿرٌذگبى   هيرض هـبرل ػطح ثبال 

ثيـرتشيي دسكرذ    15اًرذ ثشاػربع ررذٍل     ثٌذ  ؿذُ اثتذايي رض هـبرل ػطح پبييي دػتِ

( دسكرذ 8/22 ) 2کوترشيي آى دس هٌطقرِ    ٍ( دسكرذ  6/44) 6هٌطقرِ  هـبرل ػطح ثبال دس 

 ثبؿذ.  هي
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 در غد کارکٌاى هطاغل سطح تاال ٍپاييي در هٌاطك ّطت گاًِ -15جدٍل 

تعذاد 

 رشم

دسكذ هـبرل ػطح 

 پبييي

دسكذ هـبرل 

 ػطح ثبال

 هٌطقِ

52 4/40 6/42 1 

179 7/59 8/22 2 

79 5/67 24 3 

49 3/63 4/28 4 

85 3/68 38/18 5 

32 8/27 6/44 6 

68 68 1/24 7 

93 2/74 9/18 8 

 

 (  -881/0) دسكرذ هـربرل ػرطح ثربال     ضشيت ّوجؼتگي اػپيشهي ثيي تعذاد رشم ٍ

 دسكرذ هعٌري داس    99اػرت کرِ اٍلري دس ػرطح       571/0ثب دسكذ هـبرل ػطح پربييي   ٍ

 يت ّررش قررذس ثٌرربثشايي ثررب تَرررِ ثررِ هٌفرري ثررَدى ضررش. هعٌرري داس ًيؼررت هرري دٍ اػررت ٍ

لزا فشضيِ هضثَس پزيشفترِ  . يبثذ هيهيضاى رشم کبّؾ ، دسكذ هـبرل ػطح ثبال افضايؾ يبثذ

 . ؿَد هي

  

 گيري  ًليجِ -6

ثل ررِ پذيررذُ ا  ، قضرربيي ًيؼررت حقررَقي ٍ ا  هٌحلررشاٌ رررشم هقَلررِ ثضّ رربس  ٍ

دس عَاهرل ثرِ ٍررَد آٍسًرذُ آى     . ػيبػي اػت فشٌّگي ٍ، ارتوبعي، اقتلبد ، رغشافيبيي
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. اًرذ  تعذاد هتفربٍت ٍ ؿذت ٍضعف ، هٌبطق اص ًظش ًَش ثضٍُ رَاهع هختلف ي ؼبى ًجَدُ 

  يرک  ّرب ِ هحلر ٍ حتي دس هٌبطق هختلرف  ٍ سٍػتبّب ، تَاى دس ؿْشّب هيسا  ّب ايي تفبٍت

کيفيرت  ، هحيطي ػلؼلِ عَاهلي ّوچَى ؿشايط هحيطيٍ دس ّش ربهعِ . دکشؿْش هـبّذُ 

هَقعيرت  ، ارتوربعي ، ؿرشايط اقليوري  ، فعبليرت ٍ َش ؿغل ًٍ ٍضعيت اقتلبد  ، هؼ ًَي

حش ؤًگشؽ خبكي حبکن اػت کِ ّشيک اص ايٌْب دس سفتربس افرشاد هر   ٍ طشص ف ش ، خبًَادگي

 ّؼتٌذ. 

 . ذؿر ًرَش فعبليرت ثشهيرضاى ررشائن سٍؿري      ٍ هحيط هؼر ًَي   ، تأحيشِ حبضشقبلدس ه

 حيرِ هحرل صًرذگي   ؿربخق ًب  4ثشا  ػٌزؾ کيفيت هحيط هؼ ًَي دس هيضاى ررشائن اص  

 ّرب  آىذ کِ ّوگري  ؿتعذاد اتب  اػتفبدُ ٍ ًَش هبل يت ، ػطح صيش ثٌب(، ًَاحي ّـت گبًِ)

کيفيرت هحريط   ٍ دسكرذ  ثريي است ربة ررشائن      99استجرب  هعٌري داس   ٍرَد ح بيت اص 

ًَش فعبليت ًيض استجب  هعٌري داس  هـربّذُ    ّوچٌيي ثيي است بة رشائن ٍداسًذ. هؼ ًَي 

هيرضاى ررشم کربّؾ     ،ي کِ ّش چقذس دسكذ هـبرل ػطح ثبال افضايؾ يبثرذ ثِ ايي هعٌ ،ذؿ

 . يبثذ هي

   فشػرَدُ  ّرب  يي اص قجيرل ػربختوبى  ّب دس ٍيظگي 7ٍ  5، 2، 8، 3  هٌبطق ّب هـبثْت

 ًبثؼربهبى هحيطري   ٍ ػربختبس آؿرفتِ   ٍ ٍرَد اؿتغبل کربرة  ، ػ ًَت هْبرشيي، قذيويٍ 

 . است ربة اًرَاش ررشائن فرشاّن ػربختِ اػرت      فضب  هٌبػجي سا رْرت   هزوَعبً، کبلجذ ٍ 

 اًذ کِ ثِ دليرل عرذم آؿرٌبيي ثرب ّري  گًَرِ        ثِ ٍػيلِ افشاد  اؿغبل ؿذُ ايي هٌبطق عوذتبً

 ثٌربثشايي ارلرت ًرَش رذيرذ      ، اًرذ  ارتوربش ؿرْش ًـرذُ   ٍ رزة اقتلربد  ، ؿغليٍ حشفِ 

 ؼرربئلي ه. اًررذ ػررطح پرربييي سا ثررشا  خررَد ثشگضيررذٍُ  وي اص صًررذگي ثررب هـرربرل ريشسػرر

ٍررَد حزرن قبثرل ترَرْي اص     ، ػ ًَت هْبرشييّب،  ػبختوبىٍ ّوچَى فشػَدگي ثٌبّب 

هـبرل ريش سػوي دس هٌبطق فَ  الزکش ثِ سٍؿرٌي قبثرل   ٍ   پبييي دػت ربهعِ ّب فعبليت

 . دسک اػت
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يي چرَى  ّرب  ؿربخق ايي ًَؿتبس ّوبًٌذ هطبلعبت پيـيي هَيذ ساثطِ هعٌي داس رشم ثب 

ّوچٌيي . ثبؿذ هيريشُ ٍ اؿتغبل ريش سػوي ، هْبرشت، صارِ ًـيٌي، کيفيت هحيط هؼ ًَي

َ  ٍ ًظشيبت پيـيي ًظيش؛ ًظشيِ ثَم ؿٌبختي    ّرب  ًظشيرِ هٌضلرت  ، روعيتي ه ترت ؿري بگ

 .ًوبيرذ  هري  تأييرذ ريرشُ سا  ٍ   هؼر ًَي  ّباحرذ ٍ ًظشيِ طجقِ ثٌذ  ، ارتوبعيٍ اقتلبد  

اگش اًؼبى ثِ گٌبّي آلَدُ ، ؿَد ويتَلذ ًهزشم هٍ يبدهبى ثبؿذ کِ ّيچ غ اص هبدس ثضّ بس 

 . پشٍسؿي اٍػتٍ خبًَادگي ، ؿَد اص هحيط ارتوبعي

ؿرْش  ػروي  س  قرذيوي ٍ ريش ْرب دسايي ساػتب ٍ ثِ هٌظَس کبّؾ رشائن ؿْش  دس ثبفت

 :ؿَد اسائِ هي پيـٌْبدات صيش، ؿيشاص

 . وي  قذيوي ٍ هٌبطق ريش سػْبػبهبًذّي ػيوب  عوَهي ٍ هٌظش ؿْش  دس ثبفت -

  تفليلي پبيِ ثرشا  اساضري ثرب قبثليرت تَػرعِ هؼر ًَي دس هٌربطق        ْبتْيِ طشح -

 . ريشسػوي

 .   ريش سػويّبُ   ثْؼبص  ؿْش  دس ػ ًَتگبْباًزبم طشح -

 . ريشسػوي دس هٌبطق حبؿيِ ًـييٍ تقَيت ًظبست ارتوبعي سػوي  -

 . يبيي ربهعِ ؿْش ّب  هٌبطق حبؿيِ ًـيي ثِ رْت پَ تَاىٍ  ّب اػتفبدُ اص ظشفيت -

 . اعطب  تؼْيالت الصم ثِ ػبکٌبى هٌبصل فشػَدُ رْت ًَػبص  هؼبکي -

 

 هٌاتغ

 .1387 ،اًتـبسات ػوت، تْشاى، جاهؼِ ضٌاسي اًحرافات. حجيت، احوذ  -

  1382 ،اًتـبسات داًـگبُ ؿيشاص، ؿيشاص، رٍاى ضٌاسي اجلواػي. حجيت، احوذ  -

 .1377، داًـگبُ تشثيت هذسع، تْشاى، ي اجلواػيّا فضا ٍ ًاتراتري ، عوبد.افشٍغ -
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، تْرشاى ، چربح اٍل ، آسية ضٌاساي خااًَادُ  . ّذايت الِ ػتَدُ؛ ػيف الِ، ثْبس  -

 .1386، اًتـبسات ًذا  آسيبًب

اًتـربسات ػروت ثرب    ، اكرفْبى ، چربح دٍم ، جاهؼِ ضٌاسي ضْري. سػرَل ، سثبًي - 

  .1387، ّو بس  داًـگبُ اكفْبى

پبيبى ًبهِ دٍسُ کبسؿٌبػي ، ررسي تَزيغ فضايي جرم در ضْر کرجت. ًبدس ،سحيوي -

 .1385، داًـگبُ اكفْبى، اسؿذ رغشافيب

اًزوري  ، تْشاى، هزوَعِ هقبالت، هثاحث هطرح در جرائن هالي. فشيجشص، سيغ داًب -

 .1383، ربهعِ ؿٌبػي ايشاى

علوري   اًتـربسات هزورع  ، تْرشاى ، هْذ  کي ًيب، ضٌاسي ًظري جرم .سيوًَذ گؼي -

 .1374، ٍفشٌّگي هزذ

اػلياد ٍفرٌّگ فمر:هطالؼِ هاَردي هٌطماِ حاضايِ ًطايي دّهيالاِ      . ؿنّب ،صاسش -

 .1380، داًـ ذُ علَم ارتوبعي داًـگبُ تْشاى، تْشاى، سػبلِ کبسؿٌبػي اسؿذ، ضيراز

، رلرذ اٍل ٍدٍم ، درآهدي تِ دايرُ الوؼاارف ػلاَم اجلوااػي   . ثبقش، ػبسٍ خبًي -

 .1375، ات کيْبىاًتـبس، تْشاى

اطالعبت هشثَ  ثِ صًرذاًيبى   ٍ بس. آهػبصهبى صًذاًْب ٍاقذاهبت تبهيٌي ٍتشثيتي کـَس -

 .1385، کـَس

اًزوري  ، تْرشاى ، هزوَعِ هقبالت، ػلل ساخلاري اػلياد در ايراى. رعفش، ػخبٍت -

 .1383، ربهعِ ؿٌبػي ايشاى

، 19چبح  اًحرافات ( آسية ضٌاسي اجلواػي )جاهؼِ ضٌاسي. ّذايت الِ، ػتَدُ -

 .1387، اًتـبسات آٍا  ًَس ، تْشاى
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  .1384، داًـگبُ پيبم ًَس، تْشاى، هثاًي جغرافياي ضْري. حؼيي، ؿ َيي -

 . 1377، ػوت، تْشاى، ّاي ًَ در جغرافياي ضْري ديدگاُ. حؼيي، ؿ َيي -

، جغرافياي اجلواػي ضْرّا )اکَلَشي اجلواػي ضاْر ( تْاراى  . حؼيي، ؿ َيي -

 . 1369، ْبد داًـگبّير

، اًتـبسات ًـرش ٍپخرؾ کتربة   ، تْشاى، آسية ضٌاسي اجلواػي. داٍس، ؿيخبًٍذ  -

1353 .  

ِ  همدهِ. اػروبعيل ، ؿيعِ - داًـرگبُ علرن   ، تْرشاى ، رياسي ضاْري   اي تر هثاًي ترًاها

  . 1377، ٍكٌعت

  .1373، اًتـبسات داًـگبُ تجشيض، تجشيض، ضْرضٌاسي جغرافيا ٍ. ثذاهلل، فشيذ -

پبيبى ًبهرِ دٍسُ دکترش    ، تررسي جغرافيايي جرم در ضْر تْراى. هحؼي، کالًتش  -

 . 1380، ثشًبهِ سيض  ؿْش  داًـگبُ تْشاى

اًتـربسات  ، تْرشاى (، گضيذُ هقربالت ) کلاب ػلَم جٌايي. ػتبد هجبسصُ ثب هَاد هخذس -

  .1384، ػلؼيجل

، تـربسات داًـرگبُ تْرشاى   اً، تْرشاى ، ػرِ رلرذ  ، هثاًي جرم ضٌاسي. هْذ ، کي ًيب -

1379. 

فػالٌاهِ  (، هـرْذ   -ٍيري  ) رغشافيب  تطجيقي پربتَلَط  ؿرْش   . عضت اهلل، هبفي -

 .1378، اًتـبسات آػتبى قذع، هـْذ، 52ٍ53تحميمات جغرافيايي ضوارُ 

ػرتبد  ، تْرشاى ، حمَق تيي الولل لاچاق تيي الوللي هَاد هتدر ٍ. علري ، هشتضَ  -

 . 1383، هجبسصُ ثب هَاد هخذس
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، اًتـربسات ػلؼرجيل  ، تْشاى، حاضيِ ًطيٌي در ٍلَع جرم تأثير. سضب، هؼعَد  فش -

1385. 

اًتـربسات داًـرگبُ   ، هـرْذ ، تررساي هساائل اجلوااػي اياراى    . هظلَم خشاػبًي -

  . 1384، فشدٍػي

رلذ ، پرخاضگري ٍ جٌايت.   ارتوبعي دس ايشاىْبهقبالت اٍليي ّوبيؾ هلي آػيج -

    .1381، وي ربهعِ ؿٌبػي ايشاىاًز، تْشاى، ػَم

اللػادي هٌااطك   -هطالؼات اجلواػي . هعبًٍت فٌي ٍؿْش ػبص  ؿْشداس  ؿيشاص -

 .1386(، ثبص ًگش  طش  تفضيلي هٌبطق ؿْش ) هتللش ضْر ضيراز

طرش  تفضريلي    هطبلعربت ثربص ًگرش     .هعبًٍت فٌي ٍؿْش ػبص   ؿْشداس  ؿريشاص  -

 .1387(، رلذ 4) ػٌذ ساٌّوب  تَػعِ ؿْش) ؿْشؿيشاص

، تْرشاى ، چربح اٍل ، جاهؼِ ضٌاسي اػليااد در اياراى اهارٍز   . الْبم، هيش  آؿتيبًي -

 . 1385، اًتـبسات هْبرش

، تشرورِ ٍحيرذ سضربيي   ، فمر ضْري تر تسّکااري ًَجَاًااى   تأثير. پبل، ّشؿفيلذ -

 .1384، پبيگبُ اطالش سػبًي ؿْشػبص  ٍهعوبس ، تْشاى
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