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 چکیده

 ّب سؼی ٍ خطب، استمشاس گٌجذ دٍاس ثش سٍی اتبق هشثغ ضکل، چبلطی اسبسی است کِ هؼوبساى ایشاًی دس طَل لشى

الگَّبیی ثذیغ ٍ سیش تحَلی ّبیی َّضوٌذاًِ، کِ اًذ. سٍش سیضی کشدُفٌَى هختلفی سا دس هَاجِْ ثب آى پیّب ٍ  سٍش

ّب، هتجلی سبختِ است. اگشچِ ایي هَضَع دس سا دس سبختبس ثخص هْوی اص گٌجذخبًِ« تمشة ثِ دایشُ ًحَُ»ًظیش اص  کن

ٍجِ، یک سیش تحَل  ّیچ ّب )چپیشُ( هذًظش لشاسگشفتِ ضذُ است، لیکي ثِگٌجذخبًِ«هٌطمِ اًتمبل»لبلت هطبلؼبت هشثَط ثِ 

دّذ. اص سَی دیگش، اتخبر سٍیکشدّبی  ّبی جغشافیبیی پَضص ًوی ّب سا دس طَل ادٍاس تبسیخی ٍ حَصُ کبهل اص پذیذُ

ای ٍ یب حتی تبسیخی، دس سٍیبسٍیی ثب یک فشایٌذ ٌّذسی )تجذیل  ّبی ضکلی، سجکی، سبصُغیش ٌّذسی، هتأثش اص ٍیژگی

ّب،  ثٌذی ضفبف اص آى ّب ٍ اسائِ یک طجمِبّیت چپیشُهشثغ ثِ دایشُ(، ػوالً هطبلؼبت هزکَس سا دس تَضیح کبهل ٍ دلیك ه

 ًبکبم گزاسدُ است.

اص ّویي سٍ، چگًَگی فشایٌذ تجذیل هشثغ ثِ دایشُ ٍ هحتَای ٌّذسی الگَّبی ًبضی اص آى دس سیش تحَل هٌطمِ 

سیش تحَل  ثٌذی ضفبف اص اًتمبل، هسئلِ اصلی ایي پژٍّص است. ّذف اصلی ایي سسبلِ، دستیبثی ٍ اسائِ یک طجمِ

ًظبم ٌّذسی هٌتج ثِ »ّب دس لبلت یک الگَّبی پذیذ آهذُ دس هٌطمِ اًتمبل است کِ ثب تجییي ٍ تَضیح هحتَای چپیشُ

لشاس پیگیشی خَاّذ ضذکِ؛ ًظبم ٌّذسی هٌتج ثِ دایشُ،  هحمك خَاّذ ضذ. ایي هْن، ثب طشح پشسطی اسبسی، اصایي« دایشُ

ضَد ٍ چٌذ الگَی هتوبیض سا دس ایي سیش  بلت چِ الگَّبیی اص یک سیش تحَل تجییي هیّبی ایشاًی، دس لدس چپیشُ گٌجذخبًِ

تَاى ثشضوشد؟ ثش ّویي اسبس، هسیش طی ضذُ دس پبسخ ثِ پشسص هزکَس، ایي تحمیك سا دس لبلت پژٍّطی  تحَل هی

سا دس پی کطف « اییاستمش»ای ًیست، ثلکِ سًٍذی اسائِ کشدُ است کِ دس پی اثجبت یب سدّ فشضیِ« پشسص هحَس»

ًَػی،  ثٌذی، ثِ کٌذ. اگشچِ ایي پژٍّص دس هَاجِْ ثب هَضَع دستِگشفتِ دس هٌطمِ اًتمبل، دًجبل هی الگَّبی ضکل

ّب، دسهجوَع، هتضوي  ٍتحلیل آى ّب ٍ ًحَُ تجضیِ گیشی است، لیکي، ثب تَجِ ثِ هبّیت دادُ ًبگضیش اص لیبس ٍ اًذاصُ

ّب سا ثب تکیِ ثش هطبلؼبت هیذاًی ٍگشدآٍسی ّذفوٌذ  است کِ طیف ٍسیؼی اص دادُ« تحمیك کیفی»ّبیی یک  ٍیژگی

کٌذ. دسًْبیت، ثب اسائِ ٍ ضٌبسبیی ًَصدُ الگَی هتوبیض اص ًظبم ٌّذسی هٌطمِ اًتمبل دس لبلت یک ّب، اسصیبثی هی آى

 ضَد. ثیي سفتِ هحمك هی ّبی اصسیشتحَل، ًتبیج تحمیك، ثیص اص ّوِ، دس هَاجِْ ثب ثبصآفشیٌی الگَی چپیشُ
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